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Ziet
hicr,, Klaarde Landgenooten
Landgenooten,, hLt
hd EF.R• iet hier
EER.
STE DEEL
STE
DEEL van
den TWEEDEN
TWEED~N DRUK
DRUK des VADERvan den
tANDSCHEN
WPORDENllOEKS.
Heeft de Schrijver
Schrijvcr
i,ANDSCHL'N WOORDENBOEKS.
van
het zelve
zdve,, bij
Lij de
de eerfie
eernc uitgave,
uitgave, het
het geluk
gcluk
van het
en
genocgen
gchad,
dat
deeze
zijn
arbeid
de
en genoegen gehad , dat deeze zijn arbeid de
algemccne
van weldenkende
weldcnkendc en
cn kunkunalgemeene goedkeuring van
dige
Vadcrlandcrs wegdroeg
wegdroeg,, en
en hij
hij de
de eerfie
eerUeDeeDcedige Vaderlanders
len
ras zag
zag uitverkogt
uitvcrkogt;; wij
wij twi;ffelen
twi.iffelen niet
nict ot, of
of
len ras
dczc
UITGAVE zal
met die
dü; zelfde
zelfde graaggraagdeze TWEEDE
TWEEDE UITGAVE
zal met
te ontvangen
ontvangen wordcn.
Dit isisten
tenminife
minfl:czeker
zeker,,
worden. Dit
dat mijn
mijn oogmerk
oogmerk is,
is, dit
ditalleronmisbaartte
alleronmisbaarfl:e werk.,
werk,
voor icdcr cen, op nieuws, verkrijgbaar tc docnvoriedn,puwsvrkijgbatedon
afgifte van dit eerf}e
eerfl:e Deel,
zal
wordcn. __
worden.
UitUit
dedcafgifte
Deel, zal
iedcr kundig Leezer zien,
zien, dat
dat door
door mij
mij kosten noch
noch
ieder
mocite
gefpaard
ziin,
om
een
werk
van
die
w~lar
moeite gefpaard zien, om een werk van die waardij zo
zo wel
wel uitgevoerd
uitgevocrd ten
ten voorfchijn
voorfchijn te
tc doen
doen kokodij
men als
als niooglijk
mooglijk is,
en,, door
doordedebijgevoegde
bijgevoegde
men
is , en
cn Pourtraiten
Pormraiten,, wel is
is waar, kostbaarder,
kostbaarder.,
Plaaten en
maar ook
ook tevens
tcvens luifterrijker
luifl:errijker en
en interesfanter
interesfanter te
te
maar
maken.
Van den
den Inhoud
Inhoud deezes
deezcs Werks
vVerks behoeft
behoeft hier
hier
Van
niets gezegd
wordcn. Zij
Zij,
die daar
daar van
van nog
nog
niets
gezegd te
te worden.
, die
onkundig zin
zFn,, verzoeken
verzoeken wij
wij alleen
alleen,, een
een der
der DeeDeelen te
te doorbladeren
doorbladeren,, en
en het
hctzelve
zelveartikelsg
artikcls be-=-'
len
\\ ijlJ^i
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wijze te vergelijken bij andere WOORDENBOEKEN,
waarmede hunne Boekerijen reedA voorzien zijn.
Hier door zullen zij ras overtuigd Worden , dat
in de reeds uitgegeevene Deelen, niet a ll een Bene
groote meenigte Artikelen gevonden wordt , die
reen in andere te vergeefsch zoekt, maar dat ook de
zulke , welke in dit Werk voorkomen , meer uitgewerkt , en vollediger zijn, dan in andere, en dat
het gefchiedkundige, ons Vaderland betreffende ,
daarin vervolgd is , tot op dezen tijd.
Het XIII. Deel, 't welk reeds is afgedrukt, en,
zo fpoedig de Plaaten in gereedheid zijn , met 'de
KAART van GELDERLAND , zal worden uitgegeeven , zal op nieuws ten bewijze (trekken van der
Schrijvers aanhoudenden lust en ijver , om dit
Werk zo volledig te maaken als mooglijk is.
De Lijst der Inteekenaaren , op deezen nieuwen druk , zal , in een der volgende Deelen geplaatst worden.
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WUOP.DF.NBOEK.
A A.

A

A, of A n A, een woord, 't welk, in de oude Duitfche
taal , eene Ris, ei, eiviertje , bloed, Stioout , Betk of Water
betekent: dus heeft men in f)uitsc-'ila;ad , onder anderen , da
Swarts , of Sc 4artz-il i , of ii'ra, dat zo veel zegt , als het
Zwarte Water. Meer andere, door mijnen voorganger HA I. MA
gemeld, doch die, naar mijne gedachten , tot dit beflek niet behooren , achterlatende, noemen wij hier liever de volgende:

A4, of A H A , een Rivier: ie , 't welk zijn oorfprong heeft in 't
Zziid;;'e tcr gedeelte van 't Bisdom Hunger, bijna twee mijlen
ten Z. W. de Stad Coesveld, loopende door 't Stedeke en 't Rechtsgebied van A'n'is , . B 'rk 'o.'t en 't Graaffclriip Zu: p,'un ; eervolgens, tusfchen • 't ittedeke thi lolt en Buret, in den ouden Tl /el
vallende, of digt by de Stad D kiesburg , zig ontlastende in den
Tsfel. - • Nog is 'er eene andere
A A, of A H A , omtrent Groningen, aan wiens rechter Oever
die Stad gebouwd is ; deeze rivier begint, in 't opperfile gedeelte
van Drerit 't, een weinig boven 't Dorp Westrop, in eenen zandigen grond , en loopt van daar, met eenen krommen f}room ,
N. N. W. naar Groningen, ter lengte van agt uurgin. Eertijds
veréc:nigde zig deeze Rivier, tc:n uur van daar, met de Hun//ngis, doch nu binnen de muuren van gemelde Stad, met welke zij,
door wonderlijke bogten , door de Marnamaver of M,a nnersha ""en , nu de Lau wv -Zee, genaamd , zig in de Noord Zee ontlast.
Zie A LT ING , Belgii Inferior. Defcr. Tom. I. p. 3.

A A , ook wel de Kalte /la, of Agio (het koude water) genaanid,
I. DEEL.
A

z

A tA.

(eenige Rivieren).

naamd , een klein Riviertje , 't welk zijn oorsprong neemt
in 't Westerdeel van 't Bisdom Muníler, bijna drie uuren ten W.
de Stad Coeiv. id. , loopende mede door 't Stedeke en 't gebied
van A'tuis , doch ondertcheiden van 't voorgemelde ; vervolgens liroomt het door 't Landfchap /went it, voorbij het Stedeke
Coor,, en niet verre van daar, in een ander Riviertje, de Reve
genaamd, vallende, fchiet het verder N N. W. door 't Drostampt
Zallant, niet verre van Oormen, alwaar het in de Vecht valt.
Zie R A ij, Ceograpbie!ch Woordenb. p. 1.
A A, een ander, insgelijks een klein Riviertje , in Nederland,
ën wel in de Provincie Overtjs/el, welk zijnen loop neemt door
Z^^olle, ontvangende aldaar 't zo evengemelde Rl eiera je de ('eert,
en flrQomt van daar voorbij Has lelt ; een weinig verder draagt
het den naam van 't Zwarte Water, loopende voorbij ZwartSluis, en zig in de Zuider Zee ontlastende.
Ibidem.

A A, doorgaans bekend bij den naam van de Steenwifker da,
welke ontfpringt in 't Westergedeelte van 't Landfchap Drent'',
en loopt door 't N. W. van de Provintie Overi j , f el , voorbij
Steenwijf , en daa rn a door Blokzi ji, in de Zukier-Zee. Zij draagt
ook vel den naam van de Blokzt jler 4a. In 't Jaar i 58, op
den 14 van Julij, deedt de Raad van Vaate eene ernilige waarfchuwing , tegen 't toedammen van dit Riviertje.
Zie Nederl. ; aarb. 1758, bl. 885.
A A, eene andere Rivier van dien naam, welke zig bij de Stad
Breda, eigenlijk Breed' Aa genaamd, verenigt met eene andere , Mark of Mer cke genaamd; hier door ruimer geworden zijn-

de, heeft zij ook den naam van Brede-sla gekreegen, en dien
aan de Stad, zo evengeweld, medegedeeld. Door de gemelde
verwijding, eene bekwaame bevaarbaare Rivier geworden zijnde,
gaan de Scheepen r langs haare boordm tot aan de Gsnnekr toe. --1-looger op naar H')og (!raten , draagt zij den naam van de AA:.
nederwaares , en in de gemelde Stad, dien van de l)lercke; ook
word ze van eenigen (met het koppelwoord Merk 4a genoemd.
Wat liet gefchiedkundige aangaat; toen de Spanjaarden, onder
-

I

t

(et/lige Rivieren).
Ri'l'iewl).
AA. (eenige
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't gebied
gebied van ll'nbr.
Alf/br. Spinola,
Spi/11la, Ao.
Aa. 161416z5, de
de Stad BreRre1624-1625,
tia
zeer uireng
fireng belegerd
belegerd hadden
hadden,, werd
werd,, op
op bcvél
bevélvan
vandeszelfs
deszelfs
da zeer
Eigenaar, Prins
Prim iTlaurit,
lUaurit',, op
op Kersdag,
Kersdag, 1624,
1614, een
een begin
6egin gegemaal;t,
door 't leggen
leggen van
van een
een Dijk, om
om de
de M'rcke
M"rcke te floppen,
maakt, door
en tien
tien roeden
roeden boven
boven Zevenbergen,
ZeJ'mbergm, aan
Braband[che zijde,
zijde,
en
aan de Brabandfche
voorzien met
met twee
twee Schaazen
Schanzen,, niet
niet zonder
zondergroote
grootemoeite
moeiteenenzwaa•
zwaa·
re kosten;
kosten; dit
ditwerd
werdaangevangen
aange\'angen op
op Lamsgat,
Lamsga! , lIlet
om
roet oogmerk, om
door
de gezegde
gezegde opflopping,
opllopping, de
debelegeraars
belegeraars tot
tot het
hetopbreeken
opbreeken
door de
van 'e
beleg te noodzaaken
noodzaaken, , of te
te doen
doen verdrinken.
verdrinken. Te
Teeerder
eerder
't beleg
fcheen
moeten volgen,
als de
deDijk
Dijk voltooid
voltooid zoude
zoude
fcheen dit
dit te
te moeten
volgen, omdat, als
zijn,
de Kom,
KOln, door
doorVerlaaten
Verlaaten en
enSluizen
Sluizen,, bij
bijf fjlringtij,
andezijn , de
iringtij , ofofande1)oc11 toen
toen deeze
deeze
hooge Vloeden,
Vloeden ,kon
konvermeerderd
vermeerderdworden
worden Doch
re hooge
en dedegehoopte
gehoopteuitwerking
uitwerkingverwacht
venvacht
arbeid
voltouid was, en
arbeid bijna voltooid
kwam 'er,
op den
den 23
23 Febr.
Febr. 1625,
1625, zulk
zulkeene
ecnegewelgewelwerd, kwam
werd,
'er, op
dige
dat 'er meer
meer dan
dan twee
twee roeden
roeden van
van
dige aanperzing
aanperzingvan
vanwater,
water, dat
den Dijk
Dijk wcgfpoelden
wcgfpocldcn;; 't welk
welk cone
ceneaanmerklijke
aanmerklijke diepte
dieptemaakte.
maakte.
Geen moeite
moeite werd
werd 'er
'erontzien
ontzien,
omdit
ditteteherflellen
herllellen ;; maar
Illaar de
de aanaan, om
houd(:nde
f1ormwinden,, en
en de
de kracht
krachtdes
dcs %
waters,
dehoudende hevige flormwinden
oters , door dez01ve
\'uortgel1u\\'d, veroorzaakten
\'eroorzaaktel1 onüverl;omclijke
onöver!;omclijkc verhinderinverhinderinz 1ve voortgefhuwd,
gen:
zo dat
dat men
menzig
ziggenoodzaakt
genoodzaakt vond
vond,, den
den arbeid
arbeid tete (laken,
Ilaken,
gen : zo
en
h~t
water
zijnen
ouden
loop
te
la:l{en
behouden;
waarop
daa
en het water zijnen ouden loop te laaten behouden; waarop dan
ook de
de S
{(Id
(zo
als
onder
't
Art.
B
RED
A
zal
gezegd
worden)
in
Art. BREDA zal gezegd
in
Stad
de magt
magt der
der Spaanfchen
Spa:mfchcn kwam.
kwam.
Zie RRAID
A IJ,, ai~loaRE
A, Zak. nn van
l'l1n Staat
Staat,, enz.
CIIZ.
Zie
R E tt[ti,
i, A IIdT
T Z ZEEli!
M A,
J.
Deel,
fol.
324,
396;
Lel'e/I
"fJn
M,l1~r.
fol.
I. Deel, fol. 324, 396; Leiven van Maur. fo l. 76;
HASSF
Ihjl. dede Brab.
' l i l . en WASSENAAR,
WASS~NAA[{.
Brab. p. •II1.
IIASSF LT, 1-1,11.
lhj1.
Fe,.,'!a,,/
)'(111
"
Jaar
1625,
p.
111.
117.
11111. Verlia.,1 van 't laar

Bchall'en
deeze vindt men
men nog eenige
eenige ardere Teek
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rm,
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Nede;
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,
die
den
naam
van
AA.
d:::agcn:
als,
oud!!
de
oude
land
van
d.aagen :
deli
ren ,
Bijlen
en
Mep
etI
d.1,, by
b,Y Leiden;
Leiden;Ila
lIa!'elter-/lrt,.
Oliltrent Bijk:l
Mep.
Y'elter ?a , . omtrent
en wijde /la
ijnden en-pel,
pel. de Fricsfche
Fricsfch!! Ail.
dimeloo,, tusfchen
tus[chen if
/I'ijndell
Ai, omtrent iIlmeloo
BltmkeJlJeer. Nog
Nog zijn
zijn 'er de
Blankemeer.
A
r,(e/. IVestp 'la?en in den rel.
A A, omtrent Borken , lopende bij rf/eslp.ta!en
A, bij
bij Boek
Bod.. io/t.
Bent j'ffn en Bur
Burgfleintusfchen Pert'.-em
A , tllsfchen
'ro Jt.- - A A,
A A,
b ReinA, tegen
tegen over
over F,mshui
Rmshuiren,
lopende in de Eems.
Eel1ls. --ren , lopende
urt. ---- A A,
fjurt.
c
A.~,
dOOl' Munf
M:mjler,
in den
den Eetas
Eellls lopende.
lopende. ---- OMe
Qlde of
mede in
A, door
er, mede
A
A !1a
[',.
I'eA
,
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(Adolf van
van der)
tier)

Pekel A
AA,
boven Blij/lam....,.,
Blijham. _
Mosfel A
AA,
bij "redde,
valPekel
A, boven
Mosfel
A, bij
Wedde, valin de
kuite A
lende in
de !<IJ;le
AA.A,__. A A
lopende uit
uit de
de Peek
Peeie,, door
lende
AA,
, lopende
Helmond, naar 's Hertogenbo,%r.
Herlogenho,c/I. -- A A,
bij Turn/lout.
A, bij
Turnfout. ---A A,
A, bij
Crevelingen, en A A,
bij Grevelingen,
lopende
door
51
•
.olller.
St..Omer.
A, lopende door
andere.
Zie
Zie sSM
Schatkamer, en andere.
M 1I D
DS
s S,/ialkalller,

A A, (4dolf
(/Idolfvan
van der)
der) en
en nog
nog een
ecnanderen
andcren,, die
die den
dentoenaam
toenaam
A
van ran
"all der
der A A
vindt men
men op de
de lijst
lijst der
dcrTekcnaars
Tekenaars van 't
A drocg,
droeg, vindt
beruchte Verbond
P".bo;;d der
Ede/en. ----- Adolf
/ldol{
l'IIn
der Edelen.
van
derder
AaAa was
het ook,
ook , van
hct
van Wien
wicn men
men vindt
vindt aangetél:end
aangetèkend, , dat
hij,, tot
tot onderonderdat hij
fi:lI1d daar
te fchieten
[chieten,, eerre
ecne fomine
famme van 400
400
fland
daar van,
van , beloofd had op te
Guldens. Toen
Toen men
men,, in 't't Jaar
Jaar 1567,
1567,eenen
eenen aanflag
aan Dag op
op l''alc
IFaldeGuldens.
JzefCII op
op 't oog
oog had
had,, »'elke
}\'elkc toevertrouwd
toevcrtrouwd was
was aan
aan 'jlJn
l'on MarMarren
Jan van
nix,, Ileere
lIeerevan
)'anThoulouze,
7/IO/llouze, Broeder van den
dcn vermaarden
vermaarden St. ill
Alnix
Oranje, had
tlegondc, boezemvriend des Frinfen
hinfcn van
van Oranje,
had de gemelde-degonde,
Ileer
van Thoulouze
met Adolf
Adol{ vlm
der Aa,
All.
van der
Ileer van
zamengefpannen met
Thoulouze zamengefpannen
die,
tot deezen
deezen aanflg
a:mDg, , volk
te Antwerpen
/Intwerpen had aanEenoomen
aangenoomen::
die , tot
volk te
bedektniet
niethad
hadkunnen
kunnen gefcliieden
gefchiedcn,, of
ofde
deRegeeRegeedat,
eclner, zazO'bedekt
dat , echter,
ring
lucht van
van gekreegen
gekreegcn:: waar
door dezelve
dezelve te
le niet
niet
rmg had
had 'er
'er de
de lucht
waar door
lkp,
en hij
hij,, door
door dJbo,
,ebannen werd.
werd.Volgens
VolgensRROU
o u ceh:
E
liep, en
i lba , 'er om gebannen
en BBUT
KEN
was hij
hij uit
uit een
eenAde!ijk
Ade!ijk Br
Bfûh4ndufz
Gejlaclll afabandscli Cellocut
v TK
E N s,
s , was
komftig ,doch
onderfcheiden van
van een
een ander
:mder "Iln
kcn"an dN'
der AAAA ,, g-elijk
gelijk kenkomflig,
doch onderfcheiden
nelijk is uit
uit het
hetonderfcheid
onderfchcidder
derWapenen
Wapenen;; zijnde
het Wapen
Wapen van
van
zijnde het
helijk
dit geflacht
geDacht een
een Schilds-Schaakbord,
Schilds-Schaakbord, met
met roode en
wine Ruiten,
Ruiten,
en witte
hebbende een
een zwarte
zwarte Merle
MerIe op een wit
wit Veldje
Veldje in
in den
den regler
regrer hock;
hoe!.:;
daar
het ander
ander een
ten wit Bourgondisch
Bourgol1disc,) K,
K, ttis
een rood
roodVeld
r,ld
riis op
op een
daar het
heeft.
Deze
dcfo!{,
van
Jo,'Iall,
Schildknaap
en
Johan,
Schildknaap
Schout
Zoon
van
te
ARIo
f,
heeft. Deze
Mahelen,, was
was gehuwd aan
aan Suplij"
,'on Nupen.
Ni,\pen. De I-Ieer
Heer TE
T~
Sophia van
Mechelen
WAT
E R bericht
bericht ons, dat
dat hij
hij het
het Verboudfc-'zri't
férholldfèîri'l der
derEdolrn
Ed-knmeme- w
AT ER
ae onderteekend
onderteekend heefè;
in den
den flag
Dag van
Jcm.
heeft;als
alsmede,
mede, dat
dat hij, in
v an jern..
nJin{(m, den
van Jtinij
Jlmij 1568,
1568, gefneuveld
gemeuveJd is.
is.
den 21 van
tnige,
J. W.
w. TtEE WATER
WA TE R ;lii~:o,ie
1'011" Verloor
J?er~o,d,d, II.
U.Deel.
bI. 135.
, Ni: torie l'an'I
Deel .bl.
Zie J.
1 35.
Nog vindt
vindrmen
menmelding
meldinggemankt
gemanktvan
vanGenen
renen Kapitein
Kapitein .van der
der
Nog
voor Cee"lruidenberg,
en van
van eenen
een en
Ceert ruifienberg , 1589; en
voor
anderen.
onder de
de Lijfwacht
Lijfwachtvan
vanPrins
Prins Maurits,
Mllurits, in
in 1600.
1600.
anderen , onder
Vade, I. 110. VI. Deel, bl.
W/IGENAAR,
bi. 124,
1:24, 224,
:224,255.
AR, V.:de,I.l1iÎI.
Zie WAGENA
2 55.
5 r, R A V E ZA N DE,. Tweede
EeulIjeell der 11JIJ(/(
/iJu,gfc Ie
', Sr.RAVE7-ANDE,,
TiveedeEetfsfeest
Mad( /burg/s're
0 5'.P f.
f"rijLcid,
bI. 65. VJ.'8
LOON,, PeI.1Û"b'.{-'
1. Dcel
Deel,, bl.
bI. 4405-414,
VAN LOON
hi
jLeid , bl.
Fet rli ng . I.
AAI
a,
A
Alt., die
die fneuvelde
fncU\-elde
AA,
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AA. EFilips en Gerard van der)

5

ftwoor

A A, (Filips van der) is , naar mijne gedachten , de perfoon ,
van wien men in 't beleg van /11km par zo veel gewag vindt,
en was dezelfde , die , na dat de Roonischgezinden , in 't Jaar
1579 , eenige beweeging te Bomnel veroorzaakt hadden, door
't inbrengen van Krijgsvolk , hen wist tot bedgaren te brengen.
Gemelde TE WATER zegt , dat hij was Burgemeester te Mechelen; dat hij mede een der Teekenaars van 't Verbond der Edelen was , na dat hij, in 1572 , uit Mec.'zelen gebannen , in Augustus aldaar te rug was gekomen , en zig , met 4. van Dorp ,
van die Stad voor Oranje verzekerd had.,Zijne bedrijven in 't Noorderkwartier zijn , ter aangeweezen plaatze , bij BOOMKAMP te
zien. -- In 't Jaar '1575 , werd hij Bevelhebber te. Gerkum , en
verrichtte te Bommel , het geen zo even gezegd is. -- Ook was
hij tegenwoordig bij de Begraafenis van den Prins Willem den I,
die hem zeer beminde. -- In 't Jaar 1541, zoude hij in den Egt
getreden zijn met Clara dis Baries.
Ibid. bl. 137. BOOMKAMP, Refc'zrij ving van Alkmaar, 134.
206-259. Vadert. Hill. VII. Deel. bl. 299. Bolt, X[. Boek, b1.38.
A A, (Gerard uvan der) Zoon van yan , Ridder, en van lgle srina van Barneval, Vrouwe van Opolu;ve , Sr. Peters Wolou-e en
Drugenaude , had ter Vrouwe Petronella van der Laan , bij welke hij , béhalven eerre Dogter Maria , nog eenti andere verwekte,
Anna geheeten , die zig naderhand in 't Huwelijk begaf met
,7acob van Dui venvoerde , Heer van Oh;lam , uit welk I Iuwelijk
voortfproot Nikolaas van der Aa, Kolonel in 's Printen dienst,
gehuwd aan Margriet Iloefinan , Vrouwe in h'leidaal , ilrislaar,
S'ooi'ers en liou.venflcin. Deeze hun eenige Zoon , Gerard van
der Aa , Heer van revenderen Stoem vinkel , in 1627 geTouwd
met T'reodor -a , Dogter van yo'zan van Duiven voorde en van
Maria van Voerst , overleed , als de laatfle van deezen tak , in 5632.
Gerard , van wien wij hier eigenlijk fpreeken, is niet alleen eertder Teekenaars van 't herucbte Verbond geweest , maar ook altoos een getrouw aankleever van hetzelve. Op de afbeelding van
de Liikflaatfie van Prins Willem den 1, ziet men hem de Baniere
en Wapenen van Lianen draagen. Verder vindt men van hem
niets, dan dat hij overleed in 1604.
Ver'
A 3

Willem van
(Lbrant, Floris, Gerard, Adriaan
6ó AA.
AA. (lJhra"t,Floris,Gera,.d,
.Ad,.;"""eer
'11 lPil/em
va" der)
der)
Verfcheidene Vrouwen,
dit geflacht
geOacht gefprooten,
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Vrouwen, uit
uit dit
elders te vooren
vooren koomen.
elders
Zie VAN LEEUWEM,
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op 't't Register
Register
van der)
der Stad
Stad U/rec!I!,
.Jaar 14°'2.
gemeld, en
en in
in 't
der Schepenen der
Utrecht , in 't'e,Jaar
1402 , gemeld,
daarop
Hoofdmannen, van
van de
de tweede
daarop volgende
volgendeJaar,
Jaar, als
alseen
een der
der Hoofdmannen,
uittrokk.:n tegen den
den Heer
Beervan
in 1404en 11406
Datailje,
1404 en
406
Batailje , die uittrokken
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lrkel , in
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en 1408
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in
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Zie 't Art.
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u T ft ECH T, BURMAN
B U ft MAN, Ulr. 'aarboeken
Jaarboeken,
, II Deel.
,

AA (Flor;s
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welke mede
mede de
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AA, (Gerard
vanRenesfe
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Ibid, IX. Deel, b1.
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AA. (liet Derp en this eer)

r

,Adriaan Freeze en de Penfionaris de Groot , bij 't gemeen in 't
oog. Sommigen van hun werden op 's Heeren firaaten gefcholdeD
en gedreigd, als men ter gemelde plaatze flerk aanhield op 's Prinfen verheffing. In een geduchter oproer aldaar, werd het huis
van de Vroedfchap Zenneinanc , "die de Stad had veeeten te ontkomen) ten deele geplonderd , daar wel Benig onderzoek na gedaan werd, maar niets op volgde ; gelukkig ontflipte van der 4a
't oog der woedende Hagenaars , die anders hem, even fchaude.
lijk als de de Witten zouden hebben omgebragr.
Faderl. Hik. XIV. Deel, b'. 77 , i14, 176, 222.

A A. (Peinfe vare der) zie

P E I N S E van der /la.

AA, of AArE, ook wel ter .4a en ter /lade, is een Dorp aan
de Westzijde van de Vecht, in 't Sticht Utrec ,t , aan een water
de //a . of -inde , bijna drie uaren gaans van de Hoofdflad van 't
gemelde Sticht, niet verre van, en bijna tegen over Nieuwerfluis,
en 't Dorp Bre ukelen; de Predikant behoort onder de Clasfls van
Uirec'it.
Zie CORTGEEN, Stic.'lts Cronijkje, bl, ic6.

A A, of A A DE, ('t (luis ter) een zeer oude heerlijkheid,
Slot , of Adelijk Huis, was reeds bekend , ten tijde van Keizer
Otto tien F,rr flen , bijgenaamd de Croete , in 't Jaar 953 ; het lag
in 't Sticht van Utrec it, bij het zo evengemelde :orp ter Aa.
Voortijds Hond dit Slot , of Pluis ter /la, op eene andere plaats,
doch niet verre van die, waarvan sas D s ons een afbeelding in ruïne
vertoond heelt. Het behoorde , gelijk ook koenen , ten tijde der
regeeringe van gemelden Keizer Otto aan Graaf Otto: maar deez$
zig tegen de Keizerijke MRjefleit vergrijpende, werden Rite zijne
goederen verbeurd verklaard, en Loef en aan Bisfchop Raldericé
gefchonken. In oude brieven en aantekeningen , vindt men menigmaal, lang voor 't Jaar i 000 , van dit Huis ter 4a gewag gemaakt; in fommigen van die wordt het ook wel 4' a genaamd.
Op de gemeene dagvaart der Heeren Staaten des Lands van Ut.
rec'rt , op den 27 ()Etober 1536, werd dit Huis verklaard te be.
hoorels onder de vrije Riddermatige Hoffledeu. --- Van dit Gebouw vertoonde zig deszelfs ruïne , in 't JaE 1704, aan den
OudA4
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AA ('t RivWtje de) en AA. (Oud)

Oudheidkundigen L. SMID s, van, vooren met een ontoegOnklijk
Plein , hebbende nog ter rechterhand een ringmuur , en van
vooren, aan de flinker zijde, tot op de helft, een f}uk muurs;
doch op de zijde aan de flinkerhand , was gemelde ringmuur geheel omver gevallen ; op 't einde , of op de flinkerzijde naar nreukelen , was een nog overeindilaande helft, or doorfnede , van een
agtkanten Toren , aan de zijde van 't Plein met zeer doorgaande
Veniteren: zijnde van binnen , beneden aan den grond, nog eenige uithoeken van een laag gewelf: Deze toren was, door een
Gracht , toen reeds met ruigte bewasten , ge!cheiden van een
vierkanten Brug, van vooren opgefcheurd , doch aan de andere
drie zijden geheel en toegeflooten. De volkomenfle ar bcelding
daar van is die von Roclrrnan , gedaan in 1645 en 1 647 , waarop
hetzelve met twee Gevels verbeeld word. De aftekening van 7.
Geeree, vinde ik ruimer en uitgebreider, dan die van S ,hids. -Doch al wat de tijd aan gemelden kochman had overgelaten , is
door den moedwil der Franichen , in 't Jaar 1673, vernield. Lenigen tijd te vooren behoorde het aan 't geflacht van RenesJe ,Y1oerwont , uit welk geflacht Jonkheer k einaud Abram van Rer. es/e ,
Heer van t• r 4a , 'er noch in de Ridderfchap van gekend word.
Zie C O R T G E E N C'rron. , bl. 106. RI. S C H O O K, Belg. Fe d•
SMIDs Schaikajt,er,

AA , of AA of , is de naam van een Riviertje in Braband , ontftaande uit het Aloeras de Peel, bij de grenzen van Opper -Gel
derland en 't Graaffchap !hone , loopende door Helmond en
's Hertogenbofclr; hier ‘'ereenigt het zig met den 4omm. el en de
Diefe , volgens GUICIARDYN Deefe, of volgens o U D E N H ov a N Dt jfe , en fchiet eindelijk , twee uuren gaans verder , langs
de Vesting Crevecceur, in de Maas. De 4f, en de Dommet loopen beide door de Stad 's Hertognnho‘cJz; de Dommel met vier,
en de Aa met twee armen , en komen in de St'ads Haven uit.
De Bommel is de fnelf}e L}room , in de gantfche t1eilersj van den
Bosch, daar naai} de 4a; beide ontlasten zig in de Maas.
Zie RAI J, p. 2. GU.CZARD. fol I5, I05.0UDENHOVEti
Bef ' van den Bosch, bl. 9.
A A, (Oud) was wel eer een Heeren Huis boven Breukelen ,
aan

AA.

raue)

AACHT , (,ST.) enz.
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aan de I'eclit bij 't Zandpad , rondsom in 't water geleegen, van
voeren door een hangend Toorentje, tusfchen twee Gevels, kenbaar ; door R oc % ,!k n is 't zelve wel eer in Teekening en Prent
gebracht, namenlijk van achteren omtrent de Brug en den ingang
van het [ leeren 1-Iuis. Reeds in 't Jaar 17 08;, was dit eene Boerebruiker, toeb2hoorende aan den Heer van Bonenge , eigenaar vaå
't gemelde Huis ter da.
A A, (Oud) van het 'Lis, dat mede deezen naam zoude dras.
gen , en geleegen zijn bij L-rebn , is in Prent , volgens de afteke.
'ling van I1. c'eouten , in 't licht gebracht , doch tot nog toe vind
ik 't zelve nergens gemeld. Eerder zou ik gelooven , dat hier
door liet Dorp Made , of Oud Made verbeeld word, waar van ge.
wag gemaakt is in de Kerkelijke 0 d/reder van R Lijnland , bl.
3 1 8. Rondsom gemelde Stad heeft men verfcheide plaatfen , die,
den naam van de Groote /la , Oud da, en andere,dragen , waar
van 'er fommigen , voorheen uitgeveend, reeds weder droog gemaakt zijn.
A' cu r , of AAGT, (St.) is de oudl e naam , welken het Stedeke
Beverwijk plagt te draagent men vindt den oorfprong en reden
daar van in de befchrijving van Reverwijck.
Zie w. PK0CUrtATOR , A. Al ATTIIEI Analeéa , MEMO
ALTI NG

Frida.

A A C H T E N K E R K, Of rlegtenkerk , is
een Heerlijkheid en
Dorp, .gelegen Zuidwaards van 't gebied van D9unburg , verfierd
met een goede Kerk en Tooren. De Kerk , waarin een gedenkteken van ivit Maanerfleen, voor den Heere Henrik Tili Naut ,
Ridder van M. Al - c el , in leeven Heer van deeze Plaats, als
mede voor deszelfs Gemaalin, opg recht is , word bediend door
én Predikant, behoorende onder de Clasfis van /Fa lc eren. [n
t Jaar 1753 was Ambachtsliter van deeze Plaats , de Heer Willem • T'tibaut,
Scheepen en Raad der Stad llliddelb-srg. _ Hier
van gaat een afbeelding in Prent uit; ten Zuid • Oosten van dit
Dorp, ontmnoA men de overblijfzels van een Klarisfen-Klooller.
Zie de Tegen v. Staat van Zeeland, [1. Deel , bl. 248. s At A LL E G A N G E, C rota: ft.
k. J. W. TE w A T E R, Reformatie
van Zeela,; d, bl. 200, 201 en 212.
A A CA5
'
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A A GT, •

(Mes)

,
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een buurt of gehugt in Friesland, onder 't Dorp
^pne!% ie behoorende.
Zie van 't zelve WIN EMIUS en VAN DE HoUVE.
A A C R I N G E,

AACSainRIJP, ook wel door anderen Egmarijp genaamd, een
der zes Dorpen van de Frieiche Grieteneij Utingeradeel , onder
't Kwattier van Ze,'cn,v91 ,1e,:. De Prediltaut van 7erkappele be-'
dient ook dit Dorp , 't welk behoort onder de Clasfis van Zei'enwataeiz ,die op 't Heel enveen vergadert. Dit Dorp is door Stelling'
werf afgetekend, in-'t Jaar 1 7 21 .
A A G H T E N D J x, of anders ct. Aagtenweg , welken Graaf
Floi , de V. deed aanleggen, om bij tijden van form , of hooge
watervloeden , het Zeewater te ‘l eeren. De weg of dijk loopt bui.
ten de & ,'r / mo j e , langs t ,1lon n: kkei»ld , voorbij 't Landhuis
or. 't is deeze Dijk, die in 't algemeen Waterland influit en zig tot aan de helder uitbreid. In 't Jaar 1675, brak dee,
ze Dijk door ; waar door een groot gedeelte van I'Vaterland
overllroomde.
Zie ZOET E BOOM , Zaanlandfe'w Arcadia , XII. I loofrif.
bl. 77. S M I D s -c atkamer, bl. 3. BRANDT van
Eneruizen , bl. 4, 3.
^.,^•^,;

s, ZiC
A A G T E N H Ws,

Aaclrten fleen.

AAGT, (' afes) een Vrouwsperfoon, welke, om haareTchandelijke leevenswijze, verdient gekend te worden. Om dit te
doen . moet vooraf gemeld worden , wat haar gelegenheid verfchafte , om hare booze voorneemens te werk 'te fellen. De
Wethouderfchap der St ad 11a-zrl ni had altoos gezorgd , dat tot
welzijn haarer Burgerij, het Schousämpt bekleed werd door Mannen van eer en bekwaamheid Maar het gezag, en de invloed,
welke de Kettermeesters, uit hoofde van hun A mpt hadden , in
alle P egeeringsformen , was oorzaak, dat dit gewigtig Ampt, op
ac%h Foppon , , een
hun voordel, was opgedraagen aan eenen
Man, die, hoe liegt ook, van de Roomschgezinden , om zijnen
haat tegen de anders .gezinten , voor een halven I Ieilige gehouden
werd. Naauwlijks was .bij in zijn Ainpt geheld, of hij was inzon,

der-

A A GT. (3`afi'as)-
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derheid bedagt om zijne ledige beurs, te vullen ; om 't even , op
wat wijze hij aan geld kwam. De gegoede Burgers werden door
heel in geduurige vreze gehouden ,doordien hij'er Lieden , even
liegt als ,,ij zelve, toe gebruikte , om deeze weerlooze menfchen
aan te zeggen , dat zij bij den Schout waren aangeklaagd 't zij als
Ketters, of als vijanden van Fitiph of /lib , en dat zij op het punt
honden van gevangen te worden ; welke boodfchappers , kwanswijze uit iilensclili.venheid , doorgaans aanbooden , met eene
fomine gelds den Schout te bevredigen, en de voorgegeeven befchuldiging te doen verdwijnen.
Een der voornaamflen van deeze Spionnen , was het genoemde
Vrou 1speribon, op 't uiterlijl; aanzien, zo vroom als eerre Non.
lie, die, om geen geld, eene Mis zou verzuimd hebben; alle
maanden ging zij ter Biecht en Communie. Door voorfpraak van
een Geestelijke, had zij liet Ainpt van haaren Man “lie een Portier van de Stad geweest was) behouden. Behalven deezen post,
befpiedde zij de deuren en vensters der braaftle en welgegoedile
Burgers, of bediende zig van fijne konstflreken, om 4 de Dienstboden en Kinderen uit te hooren , en dus te weeten , -wat 'er in 't
geheim gezegd en gedaan wierd; en als zij , op deeze wijze , iets
meende ontdekt te hebben , kreeg de Schout 'er mede kennis van.
Straks wierden zij, die door haar waren aangeklaagd , gewaarfchouwd , welke vervolgens zich lietef beweegen, om Fobpens,
door 't geeven van een goed gefchenk, te vrede te dellen. Zo
zij zeide, hieldt Aagt niets voor zich zelve, maar bedong zo veel
zij met mooglijkheid krijgen kon, om liet volgens haar voorgeeven , aan armen en boetvaardigen uittedeelen. Hoe 't ging, met
dezulken, die haar of den Schut niets gaven , bleek aan eene
Tanneken Ogiers, van welke zij had nagefpoord, dat zij bij éen
ieder voor eene Godvrugtige en welgegoede Vrouw bekend flond;
doch nooit ter Misfe ging. lift haare dienstmaagd, wist zij, onder belofte van geheimhouding , te krijgen , dat ..zij, 's morgens en 's avonds, op een klein kamertje, in den Bijbel van
Luther las, en daarna God op haare knieén bad. Dit was genoeg.
Aagt kwam haar tvaarfchuwen , dit zij bij den Schout was aangeklaagd. Maar deeze Vrouw, in plaats van haar of Poppens de
handen te vullen, crk aide , dat zij van de Rocnlíche dwaalingen
ontheven was, ja •''t zelfs Aagt daar mede aftebrengen. 'Lij ,
door
('

►

Y^

A A G T. Cafres}

door den Schotst ten haaren huize uitgehaald, en de gezegde Eqq.
bel voor haar gedraagen wordende, van de Buuren gevraagd zijnde , wat zii gedaan had? gaf' tot antwoord , „ de f • 'ljn'reijige
„ Å'i t heeft mij verraaden , en aan mijn Heer den Schout aange; bragt , dat ik heflaan heb in 't Word Gods te leezen ; dat ik
voor een ieder beken de waarheid te zijn : liever wil ik het lee„ ven , dan .deezen troost derven." Bij deeze bekentenis volhardende , werd zij in 't 'plarrre verdronken , ex haare goederen
door den Schout aangeslagen.
De gewoonte was , dat men de ongelukkigen , die te Haarlem ,
uit hobfde van den Godsdienst, gevangen genoomen wierden,
op de .st J«r.. poort , onder 't opzicht van Sagt , bewaarde,; dus
had zij een vrijen toegang tot dezelven , en door haar in fchijn
minzaamen omngang, won zij doorgaans derzelver vertrouwen, en
baande zig den weg om hunne geloofsgenooten te leeren kennen.
Op deeze wijze had zij een lijst van veele Doop gezinden gemaakt,
die zij den Schout ter ha)id Belde., )om vervolgens deeze ongelukkigen , den een na den anderen , te overvallen ; doch het plegen
van het volgende Schehníuk liet hun niet toe, dit opzet ten uit.
voer te brengen.
Een andere prooij naamelijk voor de hebzugt van deeze twee
fchtaapzieke Luiden , wierd - een zeker vermaard Dollor in de
Medicijnen , die zeer gierig was , en tevens voor een gegoed
man bekend fond, doch zulks nooit had willen veeeten. Deez'
werd bij . Åogt verdagt gehouden van Ketterij ; in dit vermoeden
werd zij geflerkt, om dat hij eenmaal ter Week naar Leiden ging.
Deeze Doctor, die zijne woonplaats in de Konin r/1raat had , niet
verre van 't Stadhuis , was te meer vermaard door een Za!f, dien
hij verkocht, en die voor zeer heilzaam wierdt gehouden ; deeze
diende Aagt *tot een voorwendfèl , om toegang in zijn Huis te
krijgen, waar toe zij den tijd koos, waarop zij wist, dat de Doctor naar Leiden was. Onder fchijn van een rolletje zalf te koopen,
zogt zij de meid uit te hooren ; doch deeze verzekerde , dat haar

Heer degelijk goed Roornfch Catlzolijk was, offchoon hij geen tijd
had, om veel ter Misfe te gaan; maar dat hij altoos zijn Paafcha
bij de Parochie hield. 'agt zeide hierop , dan had men den
Doctor beloogen ; maar dat hij kwalijk deed , de Kerk verlaten,
oØ
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om geld te winnen ; met een vraagende, of hij niet veel gelds bezat; waarop de meid antwoorde , zulks niet te veeeten : want,
zeide zij , hij is zeer gierig en wantrouwende, verbergende alles
ineen kist, achter zijn bedwede. Dit was voor dit floode fchepzel genoeg, die alles aan den Schout yacob Fuppens aankondigde ; neemende te zamen maatregelen , hoe dit geld magtig te
worden. fl,,gt was Bout genoeg, des Avonds om i o uuren , op
een tijd, dat de Doctor weder van huis was, aan te kloppen,
zeggende aan de meid, die niet gaarne open deed, dat zij nog
een rolletje Zalf moest hebben. De onunenfelite Schout (loop
achter haar in huis , waarop zij met hun beiden de meid vermoorden , en 't Lijk onder het Bedde verborgen ; toen openden zij de
kist, waarin zij niet. meer vonden , dan zoo Guldens aan geld en
ze zilveren Lepels , waar van Plagt een vierde genoot.
Daags daaraan , deuren en vensters geflooten blijvende, en op
't aankloppen der buuren geen antwoord gegeeven wordende, wierd
de bekommering, daarover , aan de Regeering bekend gema;ikt.
Ilet huis gerechtelijk geopend zijmie, vond men alles op zijne
plaats , doch een der Schepenen ontdekte in des DoEors flaapkasner einig bloed op den grond ; waarop Foppen, als Schout, zeide : ij moeten hier naauwkeuriger zoeken ; en het bedde , waarop
niemant, buiten hem, gedachten had , hebbende doen wegneemen, vond men de vermoorde meid op het flroo, en de kist opengebroken. De Doctor te rug gekomen , wierd gehoord , doch
zeide op niemant eenig kwaad vermoeden te hebben. Doch de
Schort, om zijnen ru! wel te fpeelen , gal voor, daar moede niet
vergenoegd te zijn, maar tot zo lang te zuilen zoeken , tot dat de
Bluordenaar gevonden werd.
Li' de'ijk fcheen hij eenig vermoeden op te vatten , dat een
Neef ' an de vermoorde, welke dien nademiddag nog bij haar geweest t\ as , en van haar erven moest, den moord zonde gepleegd
hebber. Deeze werd gegrepen en vcihcord ; en om zig van allen
vermoeden te ontflann , ontkénde hij , tegen de waarheid , zijne
Nicht, in een igen ti;,l te hebben getproken : waardoor hij zig in
zo een groot gevaar tragt, dát de Schout hem, met toeflemming
van hepenen, op den Pijnbank deed brengen; door pijn gedreeven , bekende hij de Moördefiaar te zi;n , doch losge!eten, hield
hij zijne onschuld Baande. 'Ten gclukke voor dezen ‘ongelukki

gen,
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gen , kwam dit tcr oorgin van eene vrouw, die tegen over de
deur des Doctors ttroonde, en bekend was bij de vrouw van een
der Schepenen. Deeze verhaalde aan dezelve, dat de gevangene,
ter dier tijd , den moord niet kon bedreten hebben, vermits zij de
meid noch' naderhand gezien had; als mede , 'dat , des avonds om
tien uuren nog aan des Doctors deur was gekopt ; dat zij toen in
den donker uit een venfler had gelegen , en een vrou wsperfoon
gezien had, zeer weI naar ilal; t J«f: ,s gelijkende; dat zij ook
geroepen had, „ doe maar open , ik ben Aagt `l a/i e, ik moet
„ zalf hebben ;" verder, dat de gezegde Bigt in huis getreeden
zijnde , gevolgd was van een heer, die veel gelijkheid had met
den Schout jracob Foppens. Dit veroorzaakte zo veel ongerustheid bij de Rechters, dat zij den Schout weigerden , den gevangenen andermaal op den Pijnbank te brengen. Een gewigtig voorval redde den onfchuldigen; terwijl de Rechters over deeze zaak
raadpleegden ,' ging de Stad aan de zijde van Oranje over ; waarop de Schout Foppens de vlugt nam naar Am/leldar, en ligt
yak zig naar den Maag begaf. Foppens werd kort daarop van
zijn ampt verlaten, en voor zijn gefloolen geld, wierd hij Kapitein van eene Spaanfche Galij; vermits, enter, het fchouo:impt
meer in zijnen (naak viel, trachtte hij met eenige Spanjaarden de
Stad te overrompelen ; ten welken einde hij dan ook Åagt ontbood, haar beweegende, zig in ililte binnen Haarlem te begeeven, ten einde met behulp van hem en de zijnen, de Srad aan
vier hoeken in den brand te fleeken. Dit heilloos oogmerk niet
wel afloopende, werd ilagt, terwijl zij zig met een Sc!,uit;e,
1 angs liet Buiten-Spaaren, naar de Meer deed roeijen, op ver.
moeden gevat, (wijl men haar, in den voorigen avond , zeer
driftig had zien heen en weer lopen) en gevangen binnen Haar.
km gebragt. De Regeerders van Haarlem, liet voorige nog in
geheugen hebbende, ondervraagden haar, zo wel over den gemelden moord, als over de nu voorgenoomene brandflichting. Na
eene menigte elkander tegenfprekende uitvlugten , bekende zij,
op 't zien vair den Pijnbak, zo we! het een als iet ander, benevens meer andere feijtelijkheden , &or haar en oppers gepleegd;
waarvoor zij, op 't Zand, levendig verbrand werd; aan de paal
Baande, beklaagde zij zig even zeer over den Sckotlt r ar1 Haar.
1cm , als Sc/leele Ej te ,1m/1 /dam, zig over cchot.t Dc bes be-
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Is

klaagde , roepende , „ o Jacob Popp , ns , Tippens ! waartoe hebt gij
Foppens zelve werd, kort daarna, in een gem.j gebragt !"
vegt met de Water geuzen , door eenen kogel getroffen, die hem
de wervels aan 't ruggebeen verpletterde. Dus gekwetst, voerde
men hem naar dm/lerdam, alwaar hij , onder ondraaglijke fiiiarten
en wroeginge over zijnen misdaaden, als een wanhopend mensch,
,,

den

geest gar.

AAGST GERMONDS, zie libbekerk•
eigenlijk St. 4gat'le , is een buurtfehap , een
half uur gaans ten Zuiden van Kuik in Maats Rraband. Zij heeft
A ACTE, (ST.)

haaren oorfprong en naam ontvangen van eene Kapelle, aan de /f .

114atbe toegewijd , die de Roonischgezinden houden voor eene
Ed le Maagd en hiartelares/e , welke , geduurende de vervolgingen , .onder Keizer 1»cius, do sr deszelfs Stadhouder 0t:ín iastus . te Katante , op 't Eiland Sicitie , zou gedo3d zijn. Deeze Kapel was , in den Taare 1371 , door fleer 'Ian an Kaik den
Iv, met toeflemming van den Bisfchop van Lufk, aan de Reguliere Kanohikken van 't H >> i s- , gemeenlijk ffruis % er, n genaamd,
gefchonken , onder voorwaarde , van bij dezelve een Klooster te
ilichtev , gelijk ook daadelijk gefchiedde, na bekoomene bevestiging van gemelde gifte, door Urbanus den 1V, in 't (aar 1 379. De
lotgevallen van dit Klooster zijn kenbaar door eeneLatijnfche lnferiptie, slaande onder een Schilderij van 't zelve; «aar uir men ziet,
dat het Klooster in 't Jaar 1371, (fchoon PA R I N G E T, ill zijne
befchrijving der Stad Grave , 11. Deel, H. 69o. verkeerdelijk
1571 fielt) uit de geestelijke goederen geflicht , en in 't )aar
1582, bij den aanvang der Nederlandfche beroerten , geplon.
derd eu geheel verwoest is ; zijnde in 1 639, geduurende 't bef?wd , door gunfle van Prins Filip lI'iltem van Oranje , te
rug gegeeven , door Maurits de Kerk verfierd , en door Fre.
drie II nds ik geheel tot fland gebragt. Op den 8 januarij
1644 wicrdt dit Klooster met zijn toehehooren verbeurd ver.
klaart ; cn nadat, in 1648, den Gee , tlijken was aargezegt , te
moeten vertrekken, wierden zij, op den 14 Au .ustus van dat
Jaar , met geweld daar uitgedreven. Op dien tijd waren in 't

3elve agttien Priesters , twee Klerken en elf Leek ebroeders.
Uit

i6

AAGTEn.ODE. (ST.)

Uit kragt van de gemelde verbéurdverklaaring, na het toekenen van den Munflerfchen Vrede in 1648 , behoorde 't zelve aan
den Prins van 0, ante, als Baron des Lands van Kid , ; echter
hebben de Geestelijken naderhand vrijheid gekreegen en als nog
behouden , om het te bewoonen en de goederen naar hun welgevallen te beflieren , mits doende eene'Jaarlijkfe uitkeering van 2000
Cl. aan de Domcinkamer van Zijne Hoogheid. in 't zelve bevinden zich thans agt Priesters, zonder de Leekebroeders, th ii Prior,
één Underprior en &:n Procurator. Binnen den omtrek van 't
Klooster drangen zij hun Ordensgewaad , doch mogen daar mede niet uitgaan , en ook reen Klokken luidek.
Ingevolge van 't Staatsbef)uit van den i2 Maart T7 -3I , zouden
de Kloosterlingen (gelijk ook de Nonnen binnen de Stad Grave)
moeten uitfterven , met verbod van geene nieuwelingen te mogen aanneemen ; waarom zij ook gehouden zijn Jaarlijks eerre nette lijst, door de be‘jvoonders getekend , te moeten overleveren ,
gefterkt door getuigen van 't hoog Gericht te Kuik. Niet tegengaande dit Staatsbefluit , hebben deeze Kruisheeren , in 't jaar
1 755 , van H. Hoog Mog. verlof gekreegen , om agt nieuwe Gees.
telijken van hunne Orde te mogen aanneemen : op dien tijd zijn
hun even zo veel nieuwe Priesters toegevoegd, waar van 'er in
1777 nog zes, nevens twee ouden , in loeven waren.
liet gebouw van 't Klooster is redelijk groot, doch zonder veel
fieraad van binnen of van buiten. De Kapel is oud , doch ruim
en logtig; ook is 'er, op een der bovenkamers , een fraaije Bi.
bliotheek , ten gebruike van de Geestelijken , waar in veele oude
en zeldzame Boeken bewaard worden. De landlieden, die in de
nabuurschap \voonen, maalven gebruik van den dagelijkichen dienst,
die 'er verricht word; hoewel ze anders onder de Parochie van
den f a{roor van Kuik behooren. De Heer Radernaker heeft

Bene afbeelding, zo als het zig het in 't Jaar 162o vertoonde, nati
gelaaten.
II Deel. Kerk.
P A R IN G ET, Befcbryving der Stad Grave ,
lijk Nlaca«tboek , IE Deel, bl: 575. Tegen w: fl aat span
Staats Braband • b': 313. enz. B A C Ii IN E Gcograp,iis
der Nederl. I Vde bl: 717. enz.
AA G TEN It oDE , (ST.) in 't Frausch

Rode Saint Agathe, gaf

aaI1

AAL, AALBERGEN, enz.
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aan de Meijerij , waar van dit een der aanzienlijkste plaatzen is ,
onder het kwartier van L ,u ven in Braband, deezen naam , welke ontleend is van -den Heilige, die daar geeerd word. Men onderfcl ide 3 echter, deeze Heerlijkheid van twee andere Redes
in Braband , Rode St. Genes , en Rode St. Brix. Thomas
hopes a Ulloa was eigenaar van dit Ilagtenrode , na dat Filips de
IV van Span fe , bij Opene Brieven van den i i Maij 1651 ,het tot
een Graaffchap hadt verheven.
Zie C A N T E L L O N, Veren. van Braband, Í. Deel, bl. 125.
-

AAL, of Nier; op den 3o Januarij 1669, verbooden de Staat cn van Holland het visfchen van hezelve in de Zuider-Zee , en
bijzonder op de gronden van 't Eiland Wi ering en , en ook oØ
'c zelve aan den Dijk te brengen, op een boete van ioo Culdens, en verbeurte van Schip en Goed.
Zie BRANDT, Vervolg op CE N TEN, bl. 270.

A A L, een Plaats, of Plaatsje, in 't Land van dltona, dat volgens eenigen een Kasteel geweest is, door die van Bommel, op
den 27 Aug. 1511, verbrand ; zo als zij ook deeden met het Dorp
Aalburg, en, in 't Jaar daar aan volgende, met het Dorp En.
gelen.

Zie

O U D E N H o V E N, BefchrJ v. van Heusden, en Befchrifr.
van Bommel, bl. 553.

AAL B E R T; zie Albert en fllbertus.
AALBERTSBERA;

zie Albertsbera.

AALBRANDSWAARD;
AAL B E R

zie Albrandsleaard.

ic u s, Bisfchop van Utrecht; zie Adelbetictis.

AALBERGEN, was wel eer een Klooster, toegewijd aan St;
Anthonius , op den weg rusfchen Ootmarfum en Almeloo , 't welk

door Reguliere Kanunniken bewoond werd , en ondergefchikt
Was aan 't Klooster Wi ndesheim. Nar de Hervorming, is bet , met
I. Dim,.

$

des-

it

aALMI1tG AALHEM AALSMEER.

fiEsteif &Mern , in Deflag genomen , door 's Lands Staaten , en
word tiis, bete fis de goederen des geweten kloosters van Sib/0, tieilierd doft eetiep bijirmderen Rentmeester.
Zie t A e b i E t4 t , eieogr. der 1Vederl. III. Deel, bl. 98.
AAL h U n d , of Ådlboith, den Dorp bij de Stad Heusden,
^ó àIs op 4 t borli "lal glegd is, ddót die v an Bommel vet-

brand , den 27 Aug. is' i. Men telt 'er 58 Huizen en één Ktx .
rerimoolén, ållën ill de lengte flaande; de Ketk is niet zeer groot,
heeft een matige fpitfe Tooren , en behoort onder Ileesbeen.
Zie de böitë i Ettigeweidne St Rijders, en Staat der Nederlandet! , VIL beet, bl. 283. l(erkl. budhi* van Utrecht, III. Deel,
A AL H E M ,

bij anderen, doth niest hij ti e Brabanders, gefield

Ilem, één der Dorpen, babbrende onder de Meijerij van 's Her.
togenbosch. Toni tertijds gátitfch Briband eetre JrJijkfiae fchar,

ting van i40000 Guldens was opgelegd , was de geheele Mei jerij
*an den Ëosch ddr bij gefield op 19379 gi. i6 ft. 3 penn., Waar
fóe het !twártier van llÍaasizbd, als een vatr de vier, moest op.
breiigen 204 gl. 13 ft. 9 perm. , welke fomthe ietdeeld, arver
le 16 of 17 Dófp ri liftti dit lfti'artier, voor die van /Ialhem bedroeg 6o gI. i4 fl.; waar uit Øen kan opmaken, dat het niet een
van de voothaámfle Was, fbhoon het zijnen eigen Rechtbank had.
In 't Kerkelijke is het gekombineerd met Maren.
Zie VAN DEN

ov VE, H. Y. Chronijk, II. Deel, fol. 367,en een breederbe..
fchrijving hier van op A LEM.
A ALMELO

o, of

Aalmeloe; zie Almelo.

A ALSMEER, een Dorp en vrij Ambacht , onder de Bailjuagie
van Kermer of Kennemerland, in Noordholland , zig uitflrek.
kende van Leimuiden en Ruigenboek af, tot aan de nieuwe Meer,
ofSchinckel toe. Voortijds werd het gerekend onder Rhijnland,
fchoon 'e eigenlijk onder Kennemerland behoorde. Dit vrucht baar
eft zat genåam Derp neemt , v an tijd tot did , af; reeds zeden pene
ieki van Jaaren is al 't Voorland we:,: efpoeld ; en wat voor de
Dorpen , die aØ 't Hdarlemmer•Meer geleegen zijn nog te duchtta is, zal onder 't Art. Ha lemmer.Meer worden aangeweeeen.

Di;

A ALS MEE R.
AALSMEER.
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Aalst,Ninove
Nb/cve en Geertsbcrgen
Geerlsbcrgen,
dit Land
Land'
ven de
, bevat dit
.27,2 Dorpen,
Dorpen,die,
die,teiltenopzigte
opzigre
vun't Geestelijke
't Geestelijke,
onder
Aards·
272
van
, onder
't 't
Aards
•
Mechelen behooren
behooren,, uitgezonderd
uitgezonderd Gaveren
Gaveren ,; Melfène
Melfetleenen
bisdom Mechelen
Gendbrugge, die onder
onder den
den Bisfchop
Bisfchop van
van Gendflaan.
Gend /laan. Zeer
Zeer vrugt.
vrugr.
Gendbrugge,
zelve ininGraanen
Graanen., Vlas
Vlas en Hop;
Hop; ook
ookvind
vindmen
men 'er
'er zeer
zeer·
baar is 't zelve
goede Weilanden.
VVeilandcn.
goede
ouds waren
waren de
de Voorfianders
Voorfianders van
van St.
St. Baafs,
Boaft, binnen
binnen Gend,
Gend I
Van ouds
Hee·
Hee.

AALST. (Land van)

st

Heeren van Aalst ; de eerfle van die , welke alleen den naam van
Voorilander aannam, voerde den naam van Rudolf; zijn Erfgenaam was zijn Zoon, bekend onder den naam van .Boudewijn van
Gelid, en ook Boudewijn van Aalst. Door Robbert de Fries,
verkreeg hij de I-Ieerlijkheid van baas, en de vier Ambachten,
welke hij aan zijnen Zoon en Erfgenaam , Boudewijn den Groote,
Heers van Aalst , naliet: na het overlijden van deezen , werden
die goederen bezeten door deszelfs Zoon Boudewijn , bijgenaamd
de Sc/uele. Deeze liet als Erfgenaam na, eene Dochter Beatrix,
die in den Egt getreden was inet Hendrik , Burggraaf van Bout;
bous á in Vlaanderen. Doch deeze Beatrix werd , door haaren
Oom lfvain , van de Erfenis haares Vaders verilooken ; hij deed
zig door zijnen Zoon Dirk opvolgen. Deeze onwettige Bezi tt er
flierf zonder kinderen , in I 166; nogthans had hij eenera Erfgenaam benoemd, welke was Filip van der Elzas, Graaf van
Vlaanderen , die wel deeze Landen in bezit nam , doch zonder
Kinderen overlijdende , werd zijne Zuster Margareet , Gemalin
van Boudewijn , Graave van Henegouwen , Erfgenaame van die
Heerlijkheden. Vlaanderen , daar de Landen van Aalst en Waas
een aanzienlijk deel van uitmaakten , was door den Keizer van 't
Hertogdom Braband afhankelijk gemaakt,; waarom de Hertog
Hendrik begeerde , dat deeze Boudewijn hem de verfchuldigde
hulde zoti doen. Hier door gedrongen , Bond de Graaf het Land
van Aalst aan zijnen Zoon Filips , Markgraave van Nawen , af, en
na den dood van deezen Filips , verviel het Land van Aalst weder.
om aan zijne Nicht jo'lanna , Gravinne van Vlaanderen , en
haaren Man Ferdinand van Portugal. Intusfchen ve rn ieuwde
de Graaf van Guines , Erfgenaam van Beatrix, zijne eisfchen op
't Land van Aalst. Het gefchil werd, in 't Jaar 1231, bij verdrag tusfchen Boudewijn, Graaf van Guines , en Ferdinand,
Graaf van laanderen , bijgelegd , waar door de laatstgemelde in
't bezit bleef'. In 't Jaar 1212 , gebood Keizer Rudolf aan Flo.
ris , Graave van Holland ,als uitvoerder van den Keizerlijken Ban ,
deszelfs Neef, Yohan van Avennes, Graaf van Henegouwen, in
't bezit van Aalst te dellen.
De Regeering van het platte Land van Aalst, beØt in een
Hoog-Baljuw, en vijf anderen, over de bijzondere BaljuwfchapB 3
pen;
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A ALS T. (Stal)
AALST.
(Stad)

pltR;
deez, zijn twee l3urgemeesters
Burgemeesters van
van 2/4lst
Aa/st en Geerlsbergen
pen ; deeze
Geertsbergen
toegevoegd., nevens twee Ontvangers over
over de
de Kwartieren van
toegevoegd
dQ/sl en Geertsbergen.
GeertsbergcN. Het rechtsgebied firekt
firekt zig uit tot aan
Aalst
Gend.
bepaalder
Brug, die
die men
men
fiend, of, om bepaal
de r te fpreeken,
aan een Brug,
fpreeken , tot aan
de Brabßndfche
Br,df1'1d[che noemt.
noemt.
C I A R DDI
I ^T
j v. der
111, Befchri
Be[chrtjv.
derArederl.
l'{ederl. fol.
bI. 327,
327, vV A N
Zie G Uu IICU!
fol. bl.
L
0 0 DI Gewe:r.m
LeenrfJerigl1 cid vtm
Holland,, in 8vo.
Gewezen Leenroerigheid
LOON
van Holland
Baat van Oostenr.
bi. 73.
Tegenw.flaat
Oostenr.en
enFransch
FranschVlaandeY/aande73. Tegenw.
,-en,, bl.
bi. 356.
ren
,

4.A
Hoofdfiad van
van het
hetzozoeven
evengemelde
gemeldeLandfchap
Landfchap.,
4& L
L ST?
s T, de Hoofdilad
Pllee~n
geleegen

,JlurfJ/l van
van Mechelen,
Meçllelen, 66 van
van Brusfel,
Brus[el, en
en 55 van Gend,
Gend,
7 nureo
tusCchen beide 4
laatstgemelde Steden; zij
zijdraagt
draagtden
dennaam
naamnaar
naar
tusfchen
de laatstgemelde
etn
oud Kasteel,
Kasteel, 't'twelk
welkwel
weleereerplagt
plagtte te
flaanachter
achterhet
hetGastGasteen oud
maan
hijis belden
b!!rn?~endc
deKerk,
Kerk, nu
nu den
den Berg van
van Plaifance
Plai[ance genaamd,
leis
w~l). Kasteel
J(asteel door de
de Gothen,
in 't'tJaar
Jaar 489
489,, zou
zougebouwd
gebouwd
Qothen , in
walk
~ijn.
Deezc
Stad
is verellrdgeweest
geweestmet
meteen
een
BurggraatTchap,, alalzijn. Deeze
Stad
is vereerd
Burggraaffchap
W'flr
oo~ voprtijds
vopnijds geld
plag~ te
re slaan
flam,, welk
wel~ Muntregt
Muntregt van
van
waar men Øk
geld plagt
Guido of Guij,
da~
llillU' G~nt/,
door Graaf
Graaf Guido
verplaatst. Ook
Ook
day tipar
Guij , is verplaatst.
Q,nd, door
hier een
een Canonik;le
Canonihle Prebende
preQenqe van
viln St. Gaugericus
Gatlgericus,, nevens
was bier
tWee MannenMannen- en één
één Vrouwen-Klooster.
Vrouwen-Klooster. Tegenwoordig
Tegenwoordig isis'er
'cr
twee
DlQ2r
Klufpel Kerk,
oo1,c tevens
tevenseene
eeReKollegiaale
Kollegiallie Kerk
Kerk is;
is;
Kerk, die ook
naar een Kerfpel
haw
Kapitt.el beslaat
befia:!,t vit
tw~alf Kanunniken
Kanunniken, , eenen
eenen Proost
Proost en
en
iit twaalf
bur
bar Kapittel
eenen
In een dcrr
men het
het Graf
Grafvan
van Dirk
Dirk
der 1900sters
Kloosters ziet
ziet men
eenen Deken.
Deken. In
Marlijn,
wmm;gen word toegefclireeven
coegeCchreeven,, dat
dathij
hij
oo r fommigen
aan wien ddoor
.lWt
rti jn , alln
4e verbeterde
verbeterl!e Drukkonst
Dru~konst uit
ujt Duischland
Duisch/Ilnd in Nederland
Nedcr/and zou gegebr:Jgt
heJ:>b~n, en
enwiens
wiensnagedachtenis
n~edachtenis door
door Erasmus,
El'asmus, die zijn
zijn
år3gt hebben,
Vriepd
DeBurgers
Burger$van
van
Vriend WilS,
was , met
met een
een GrafCl=hfift
Graftel iftvereeuwigd
vereeuwigdis.is. De
441sl
heden een
een Privilegie,
nevens die van
v~.n de
de vier
vier
Privilegie, nevens
4,/st genietert
genieten l1.Qg
ring heden
Ambacm.en,
Q\1l in
inde
deeene
eene-ep
andereJurisdictie
Jurisdictie vrij
vrij te
te mogen
mogenvaavaaAmbach
.en, om
en andere
rjm
voorrem nwn
zegf, hun
h~D gefehonken
g~Cchonken te zijn, om
om dat
dit zij,
zij,
tien zegt,
ren it welk
walk voorreg
In
hetdaar
J;ar 1453,
i'ig manlijk
manlijk gedrag~1l
had~n t~gen
die van
Vlln Genj
gedragen hadden
tegen die
Genil;I
in het
1453, gig
verhaalende hunne
d~zeJve,
U89, geleeden
verhaalende
hunneCchade,
fchade, die
die zij door dezelve
, inin 1389,
hadden.
Deze St
Stad
mede berugt
berugt geworden,
geworl!en, door
door den
den dood
dop"
hadden. Deze
ad isis mede
van
Noorman Willem,
flT;lIem, die
die voor
voor hare
haaremuuren
muuren werd
wtfd dooddo~
van den Noorman
gefehaotllR,
terwijl hij
hij Graaf l);rlt
Vlln Vlaandgren,
PlII4mJ"e". die daar
à,ar
gefehooten, terwijl
!)irk ven
hi!lfilID Wlli, b~1H'J@.
Jti3werd
werdbijtuin
bÏJl84n dalsl
bOhigirde. 10
Il 103
4415$ "B
IA de$Ø lAn4dag
dag

AAL6
A A L i T.T. (S14d)
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, R.ØØ;0
clag gehouden
gehouden,, waar
waarop
opMaximiliaan
Ma~j,.i/iaRn,
R.PQI!J~lt ØTlfg
~!Jing,
ge, ge•
dag
llf)odz~a~t werd,
werd, zijne
zijneDochter
Do~1uer Mßrgr•ee1
lJ1l1 r grt61 ten
tj:nHuwelijk
ijllw&:lijlr,;eJe: ;even
jeVen
noodzaakt
tinKarel
nardden
denVIII,
VI/I, Koning
KQningvan
v~nFrankrijk.
FllInluijk.
up
ir
Geduurende den Spaanfchen
~pa:lOrchen Oorlog, heeft
Rellft dong
d~ Fog
Mwl Ø4tav
Geduurende
van mede
mwerijkelijk
rijkelijk dedewrange
Wlilngevrugten
vrugtengefmaakt.
gefmaakt. Doch
DD.I1hvertoiti
ViFllliq
van
het een
een det
aer Roomschgezinde
Roomschgezinde Schrijvers
SchrijveF6 gelust
gl!lust heeft,
heeft, ini" 't" vet.
verhet
baal hier
hier van,
van,eenige
eenigevan
vanonze
onzeNederlatdifche
NeqerlllndfcheSchrijvers
Schrijvers v411
VlIn 94.
(lij.
baal
waarheden
te befchuldigen
zullen wij
wij hem
hem zelfs
waarheden te
befchuldigea, , zullen
zelfs hoeren
hooren:: t;t;
Jllej!r , ,daar
daar hij
hij zegt
zegt:
w~rachtigverhaal,
verhaal, dqqr
Mr.
peer
: ditditis ishethllt
waarachtig
a Mr,
PielerGundeele
Gundeele,
Griflier der
der Stad,
St/Id, die
dieoogoog-eneRoorgetuige
oorgerujgtl vØ
van
Pieter
, Griffier
alles geweest
geweest was,
mij toegezonden,
tocgezondclI, en
en nog
nOiininleven
leven,, wen
,oen hij
hij
alles
was , mij
zegt
:
„
De
Span
jgarden
,
du
Meerbeek
as
"
volgende
fchreef.
Murbset
daR
zegt:
"
De
S'linjllartien,
R'
't volgende fchreef.
aan
des
Prinfen
zijde
was
over8eggpn,
waren,
Ot
dat
Zjerjhee
aan
des
Prinlèn
~ijde
w~
oliarg4!8JlIn,
wan!O
•
„ dat Zierikzee
volgens de
devoorzeggicg
voorzeggieg van
van juliaan
Juliaan de
de Romero,
ROIMero, aan
aan 't'( mui,
mui.
,,•' volgens
tcn geflagen
genagen ,• en
enkwamen
kwamen af~naaf
naat Brabant/
BrabatJd., niet zonder
zOD4er ga.
ge.
„" ten
weid te doen
doen op
op dedeDorpea
DorpeR daar
daar zij
zij doortrokken
doonrokken:: %yat
WUIt zij
Jij
„" weld
uitmaakten een getal
getal van
vall 6600
6600Mannen,
Mannen,enendaar
d~arliep
liep eens
ee~
„" toen uitmaakten
maare, dat
dat zij
zij die
die van
van Antwerpen,
.1I1tINrpen, Mechelen
Mee/lelef1 of
of Brusfel
Brusj'd wa•
wa.
„" maare,
te krijgen.
"„ ren
dreigende, om
omhunne
hunne betaaling
betaaIing te
krijgQl]. De
DI' Raad Yet
van
ren dreigende,
"„ Staate
Staate zocht alle
alle middelen,
middelen, om
omdedeMuiters
Muiter5 teIepaaiten;
paai/en,dan
dan wat
Wil
werd
voorgeheld,
zij
eischten
volle
bemaling
hunner
"„ hun
ook
werd
voorgelleld,
zij
eischten
volle
b4!ta2ling
hunner
hun ook
anders eenige
Benige St,d
Stad of Sterkte
"„ achtertellen,
achterfhllen, of
ofdat
dat zij anders
Starkte zouden
zoud••
innemen, en
" inneemen,
en houden
houden tot
tot zij
zij ten
ten voren
voijenzouden
wudeovoldaan
volduo zijn.
ZijD.
de ,
en andere
"„ Brusfel
B rus[û en
andere omliggende
omliggende Steden
Steden waren
wueo op heare
hpr~ hoe
hoede,
"„ om
om niet
nict overvallen
overvallen te worden,
worden, en
en de
deberoerte
beroel1e was
was overal
overal groot.
groOl.
"„ De
De Muiters
Muiters waren
waren ook
hun behoud
wijl zij
zij zagen
zagen,,
ook op hun
behoud bedagt,
beugt , wijl
den
"„ dat
dat de
de groote
groote Steden
Steden overal
over.tl in
in de
de Wapenen
Wapenen waren.
Op dq
waren. Op
tot op eest
Aa/st, lOt
,.„ 25
!l5 Julij
Julij 1576,
kwamen zij
voor de Stad
Stad Aqlst.
ee.
1576, kwamen
zij voor
Dender,, dur
eene
dur eelle
,.„ vierJe
van een
een mijl,
da Dtnt/er
mijl, ~
aande
de RjVjpf
Rjviir de
vierde van
genaamd, alwaar
Eereaabodegern gl!llaamd.
,.,, llrug
in een
alwaar
een Parochie,
Parochie, E"elllbodegtrn
lag, in
Drug lag,
weg
was, ow
"„ een
grootS hoop Landlieden
Landlieden vergaderd
vergaderd ~.
0iIl hun
blln den
dan Wil'
een groots
Brug
aftede
.,,, te
te bel.ctttn,
beginnende
ten
dien
einde
de
gezegde
aftebeginnende
ten
dien
einde
de
gezeg
beletten ,
den
zij bel!ig
bezig zijnde
"„ breken:
zijnde om met de
de Landlieden
Landlieden,, wegens den
breken: zij
de
.', vrijen
kwaJll 'er
'er een
eenSpanjaard
~panjaard "n
vrijen doortocht
doortocht tete handelen, kwam
Øn de
eeuigs
te
fpreeken,
en
na
",, l\rug,
Ool
IJlt(
eenltll
N.
BO(C4rl
te
fpreeken,
en
na
eOlli,.
N.
Boccart
eergen
g,
om
net
D ru
u„ woorden
woorden wisfelens, hekende
!lekende na
na denzelven
denzelven ,, fchotcn
fchotcn zijne
zijne Ill.
de v)uiJt
vlug;
ti„ qegezellen
Landlieden, en
joegen die
de Landlieden,
en joegen
die op de
4egezellen naar
na ar de
di.
"» {lijS
vOQt
de
Stad
pkQflJen,
begeerden
Jij
van
ie
jJw,çr,.
begeerden
;ij
van
Dwgs<rf
, di.
$c
Stad
4140 V V A' de
ptkooen ,
zig
BB 44
"„ zig
„
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A ALS r. (Stad)
(Stat!)
AALST.

:lig op
op de
de Vesten
Vesten begeeven hadden
hadden,, teteworden
wordenbinnen
binnen gelaten;
gelaten;
„" zig
„" maar
maar deeze
deeze antwoordden
antwoordden,, dat
dat hun
hun zulks
zulks van
van 't't Hof
Hof en
en van
van de
de
Staaten verboden
verboden was,
was, doch
dochboden
bodenalle
allenooddruft
nooddruft en
eneetwaaeetwaa„" Staaten
ren aan;
aan;dan
dandedeSpanjaarden
Spanjaarden hier
hiermede
mede niet
nietvergenoegd
vergenoegd,, troktrok„" ren
kenrondom
rondom de
deStad
Stad,, zoekende
zoekendeeene
eeneonsterke
onllerkeplaats
plaats,, om
ombinbin„" ken
nen tetekomen
komen,, die
diezijzijook
ooktentenlaatoen
laat!1en,
aandedeRivier,
Rivier,daar
daar
„,. nen
, aan
bijna geen
geen water
wate, in was
was,, vonden.
vonden. Zij
Zij voor een
een gedeelte
gedeelte binbin„" bijna
nenzijnde
zijnde,
trokkenrecht
rechtnaar
naardedeMarkt
Markt,
fieldenzig
zigdaar
daarinin
„" nen
, trokken
, enenfielden
flagörde,zonder
zonderdat
datdie
dievan
vanbinnen
binneneenige
eenigetegenweer
tegenweermeer
meerbobo„" flagörde,
den,, behalven
behalven eenen
eenen ouden
ouden Burger,
Burger, Zeger
Zcger Bololop
Bololop,
daar
, die daar
„" den
bij het
het leeven
leeven liet."
liet." Doch
Dochverder
verderontkent
ontkent Meerbtek,
Meerbr ek, dat die
„" bij
muitende Spanjaarden
Spanjaarden dede Stad
als men
men bij
bij
muitende
Stad~plonderd
geplonderdhebben,
hebben, zo als
Baudart en anderen
anderen leest.
Ookontkent
ontkent hij
hij het
hetophangen
ophangen van
van
Baudart
leest. Ook
eenen van
van 's'sKonings
KoningsDienaars,
Dienaars, voor
voorde
demuuren
muuren der
der Stad.
Stad. Doch
Doch
zijn niet
niet alleen
alleen van Meteren
Meteren en Baudart
Baudar! ,, die ons dit
dit ververhet zijn
haaIen,
maar
Strada
zelfs
maakt
geen
zwarigheid,
om
dit
haalen , maar Strada zelfs maakt geen zwarigheid, om dit tete
boek te
te Bellen,
fiellen, (Zie
(Zie 't't I.
Deel, in
in 8vo.
Bvo. bl.
bI. 572.) alleen
alleen wil
wil hij,
hij f
boek
1. Deel.
is genoodzaakt
genoodzaakt toe
te flemmen
fiernmen ,, dat
dat zij
zij eenen
eenen Peter
Peter ......,, uit
en is
toe te
wraak
van
wraak hadden
hadden opgehangen,
opgehangen ,en,
en ,geduurende
geduurendehun
hunverblijf,
verblijf, zig van
de Burgers
Burgers de
kost deeden
deeden geeven.
geeven.
de kost
Bekend isis 't't ,, dat
dat deeze
deezcoproerigheid
oproerigheidder
derKrijgsknegten
Kri.igsknegtendedezaak
zaakder
der
Bekend
Spanjaarden
haat van
Val! RoomRoomSpanjaardenmerkelijk
merkelijkdeed
deed te
te rugge
rugge gaan, wijl de haat
fehen
Onroomrchen hier
meer tegen hen
hen ontroken
ondlokeo
fchen en Onroomfchen
hier door
door des
des te meer
werd; veele
veele Grooten
vielen hierom
hierom de
de ziide
ziide van
van Oranje
toe.
Oranje roe.
Grooten vielen
Met
de Heer
Heer van
van /lux,
GraAux , Broeder des Gra.
Met het
het Jaar
Jaar1581.
1581. zocht de
Boy fu , Bevelhebber
ven van Bo,!u,
Bevelh-:bber van
van Aalst
Aalst,, deeze Stad
Stad aan
aan O.
anje.
U. an
je ,
wiens
partij hij
gekoozen had
had.. tete doen
doen overgaan
overgaan;; doch
doch dit
dit gege.
wiens partij
hij gekoozen
lukte niet VÓór
het Jaar
Jaar 1582: terwijl Parm/l
Oudenaarde
vbór het
Parma voor Oudenaarde
Olivier van
lag, maakten
maakten de Heeren
Heeren van
van Merode
en
Olivier
I'tmden
denTempel
Tempel
11'lerode
een
Stad, die
die zij
zij aan
aan de
dezwakfle
zwakfle zijde
zijde begonnen
begonnen
een aanOag
aanflag op
op de Stad,
aantetasten;
gamCche bezetting daarop
daarop toegefchoten zijn.
zijnáantetasten ; doch
doch de gantfche
de
Stad,
de,
om Me.:,ode
deed
"/lil
den
Tempel
de
Stad.
van
den
Tempel
ILlekode te keer te gaan,
de , om
gaan ,
door
.:ijncn,, aan
aan de
de flerkfle
fierkfle zijde
beklimmen. Eenigen
Eenigenzijner
zijner
door de
de zijnen
zijde beklimmen.
Soldaten,
binnen geraakt
geraakt zijlll1e,
openden de
deBrusfelfche
BrusfcIfche poort,
pOOrt ~
Soldaten, binnen
zijnde, openden
en
de overigen
overigen insgelijks
insgelijks binnen
binnen komen
komen;; waar
waar op
optusfchen
rusfchen
en deden de
beide
partijen een
hévig gevegt
gevegt ontrond,
ontilond. waar
waar in
in het
het grootre
grootfle
beide partijen
een hdvig
gedeelte
der
~paanCche
bezetting
in
de
pan
gehakt
werd.
gedeelte der Spaanfche bezetting de pan gehakt werd. Dus
kwam
NJstaan
aan der
'fanMerede
Mrrotle werd
Ør van
kwam Aalst
der Staaten
Staatenzijde.
zijde. De Hur
daar.

A
ALS t. (Staj)
(Start)
AALST.
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daa:oin tot
Gouverneur aangelldd,
de Stad
Stad van
v~n behoorlijke
behoorlijke be•
bedaarin
tot Gouverneur
aangefheld, \?i1
en de
ZI.!Ui,lg
vllorzi\!n. Aalt
Aallt \VI.!rd
die van
van Vlaanderen
V/tJanderm,, onder
werd door die
zettiag voorzien.
van den
den Kapitein.
Kapitein.en
enIngenieur
Ingenieur(jul1an
(Joftanvan
vanden
denCorCoropzicht
opzicht van
p'.f) ",lIJ
fJre.la met
met veele
veele Bolwerken
Bolwerken verflerkt.
verilerkt. Naderhand
Naderhand
p{r)
van flre.la
\>'erd
Stad voorzien
voorzien van
van eene
eenebezetting
bezetting van
van Engelfchen,
EngelCchen, die
die
s'erd de
de Stad
om gebrek
gebrek van
van betaaling,
betaaIing ,eerSl
oplland verwekten,
verwekten, en
endaardaareerst eenen opfland
na,, in
in de
deMaand
maand December
December van
Jaar 1584,
deStad
Stad aan
aan
na
van het Jaar
1584 , de
Pa /"lil (j,, voor
30,000
Ducaten, overgaven;
overgaven; van [Oen
is
Parma
voor 3o,
00o Ducaten,
toen af,
af , is
zij op de
dezijde
zijdedes
desKonings
Konings gebleeven.
gebleeven.
zij
In 't't Jaar
Jaar van
van 1671
16ï I,, werd Aalst
Aa/st,, als
als niet
niet voldoende voor een
Frontierilad,
zijne werken
werken ontbloot.
ontbloot. Lodewijk
L?dewi;k dede XVI,
XP!, in
in
Frontierflad, van
van zijne
maand IVlaij
lVIaij des Jaars 1676,
lóï6, Bouchain genoegzaam verzekerd
verzekerd
de maand
achtende,
op den
den 20 dier
dier maand,
maand ,bevel,
bevel , dat
dat zijn
zijn leger zouachtende , gaf,
gaf, op
de
opbreken; ; 't't welk
welk diensvolgens
diensvolgens zijnen
nam door
door 't'r
de opbreken
zijnen weg
weg nam
Lalld
vall 'lalst.
/fa/st. De Prins
Prins van
van Oranje
den 22 mede
op,,
Land van
Oranje trok
trok den
mede op
tJ.,ar
nam zijn
zijn Hoofdkwartier
Hoofdkwartier te
te Asti-ben:
Asfc!zen: en
naar 't't zelfde
zelfde Land,
Land , en nam
vermits van
van alle
alle kanten
kanten bericht
bericht werd
werd,, dat
dat de
de Koning
Koningvoorneevoorneevermin
mens was
'was Aalst
/Ja/st aantetasten
aantetasten, , en
Stad te
verllerken,, wilde
wilde de
de
en de
de Stad
te verflerken
PlÏns,
H"rllloj(J,
Deezezonden
zonden dan
dan
Villa H<'rmof
l , daarin
Pi ins , met Yil/a
daarinvoorzien.
voorzien, Deeze
alle
hunne Dragonders,
Dragonders, en
en 88 Esquadrons
Esquadrons Ruiters,
Ruiters, onder
onder den
dCll
alle hunne
SpaanCchcn
Lniten:mt·Generaal
Don
Antonio
d'/!gcurto,
om
Spaanfchen Luitenant Generaal
Aritor2io d'Ag erurto , om zig
van
alle
de
pasfl.!n
en
Bruggen,
den Stroom
Stroom de
de Dender,
Dender,
Paslen
en
Bruggen
,
over
den
van alle de
zelfs
in 't't gezicht
gezicht der
F,omtj',ohen,
te verzekeren.
verzekeren. Straks
Straks zonzon.
Fanle zen , te
der F
z elfs in
den
de Franfchen
FranCchen op
opden
denvoortocht
voortachtvan
vandeeze
deezetroupen
troupenvier
vierEsEsden de
quadrons
doch zij werden
werden in een klein
klein gevecht
gevecht op de
devlugt
vi ligt
quadronsaC;
af; doch
gedrceven,
zo dat
dat de Dragonders,
Dragonder$, op
de Paslen
PasCcn naar ilalst
Aalst,, zig
op de
gebreeven , zo
behoorlijk konden
konden verfchanfen
verCchanfen, , tot
dat het
het gantfche
gantCche Leger
Legeraanaan·
behoorlijk
tot dat
kwam; ;'t't welk
welk zig
zig langs
langs den
den gemelden
gemelden ffroom
fuoom of
of Rivier
Rivier den
kwam
Dellder; tusrchen
/Ja/st en Dendermonden,
Dendern/9/zden, ried.erfloeg;
nederlloeg; de
tusfchen Aalst
de PPrins
Dender,
ri ns
van Oranje
binnen de
deStad
Stad4 4Regimenten
RegimentenSpanjaarden,
Spanjaarden,
Oranje deedt
deedt binnen
en 66 Hollandfche
HollandCche in
in bezetting
bezetting leggen.
leggen.
In
Ja:jr van
1708,, flond
ftond het
hetLeger
Legerder
derBondgenooten,
Bondgenooten, of'
In 't Jaar
van 1708
op
den
JlIlij,, mede
mede te
te Asfclze
As[clze,, hebbende
hebbende tot
tot Bevelhebbers
Bevelhebbers de
de
den 6 Julij
grome Krijgshelden
Krijgshelden,, Eugeen
Eugeell en Marlbow
M.lrlbourglz;
dat der
derFranCchen
groote
-0 ; dat
Franichen
tusCchen ,Ja/st
Ninol'e. DeDegemelde
gemeldeGeneraals
Generaals der
der Bond.
Bond.
lag tusfchen
,lait en Ninove.
genooten zochten
alle middelen,
middelen, om
om den
den vijand
vijand tot
toteen
eengevecht
gevecht
genooten
zochten alle
te noodzaaken
noodzaaken,, en braken
braken in
in den
den nacht
nacht,, tusfchen
tus[chen den
den 8hen
8ftenen
en
oden,
op,en
en met
met den
denmorgen'
morgen te
te Herflingen
Herjlingen gekomen zijnde,
zijnde,floeIloeoden, op,
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A A L ~ T.(Stisoi)
(~4It{)
AAL$T.

. ==
-gen daar
daar hunne
hunne tenten
tenten neder
neder,, enenkwamen
kwamendedeFranfchen
FranfchcnalalnØ
fll-r
gen

der en
en nader
nader bij;
bij;doch
dochdeeze
deezebraken
brakenopop,
trokkenover
overdir
cl,
der
, enentrokken
Schelde,
waardoor
doorAalst
AaiSI,
en deszelfs
deszelfsgebied,
gebied,van
vandedebeide
beideLegers
Legers
, en
Schelde
, waar
eetlast werd.
werd.
eetlast
Na dat
dat de
deFranfchen,
Franfchen. den
d/1n10laIulij
Julijvan
van't 'tJaar
Jaar 11745,
zlgvan
VllJt
Na
745 , zig
gemaakt, veroverden
Gend,
bij verrasfing,
veITllsfing, i adders
hadden meeester
Hl~ester gemaakt,
veroverden zij,
zij,
tiend
, bij
Biet long
l,ng hier
bier naa,
naa, Brugge
Brugge en
en Aalst
AaM;
doch deeze
deezeStad
Stad werd
werd,, inin
; doch
Biet
~!! mond
mll/lnd O1ober
OlftoPCFdaarop
daaropvolgende,
volgIInde,weder
wederdoor
doordede
Fran[chen
Franfchen
de
"crlaten,, en vervolgens
vervolgens door
door dedeHuzaaren
Buzaareneneuvrij
vrijCompagnien
Compagnien
verlaten
bezet.
bezet.
Van deze
deze Stad
Stad heeft
heeft men
men ininPrent
Prent,, een
een profil
profil van 't't Jaar
Jaar 1617,
1617,
Van
als mede
mede een
een platten
platten grond.
grond.
als
Nederl. bl.
Zie GGUICIARDIN,
Be[eltrijv.
deNederi.
bI. 329.
329.REN..
BENjy. van de
U i C I A R D I N, Befchri
Zie
Arebl.
239.
Nederl.
Oorlogen
,
,
S
T
R
A
D
A
TIVOGLIO,
Nederl.Oorlogen,
bI.
239.
STRADA,
NeT I V O G L I O,
Deel,
8vo,
bl.
572.
II.
Deel,
bid,
derl.
Oorlogen,
I.
8vo,
bI.
572.
lbid,
11.
derl. Oorlogen , I.
bi. 207,
2°7, 335. MEERBEEK,
MEI!IlBEE lt, Chronijk,
Chronijk, fol. bl.
bI. 414.
414,
bl.
N4s{liu[elze Oorlogen,
Oorlogen, 410.
4to. PERS,
PER 5, OptOntBJI A UU DAR
D A RT.t
T, Nasfaufche
jlelde Leeuw
Leeuw,, 4to
.to,, bl.
bI. 320.
320. WAGENAAR,
WA G l! N A AR, Yaderl.
rat/erl.
flelde
bl. 1°3.453,491.
103, 453, 491. Staatk.
HisRistorie,VII.
VII. Deel,
Deel, bI.
Staatk.Hishistorie,
t~,.ie,, XXI.
Deel, , bl.
bi. 67.
67. VAN
v A NLOON,
L 0 0 N, LeenroerigLeenroeri/r'
XXI. Deel
torie
Tegenw. flaat
Baat der
bI. 73.
73. Tegenw.
derOost.
Oost.enen
heid van
van Holland, bl.
s, Zaken
Fra1/rehe
bI. 358
358 en 359. si SIL LvVII uUS,
Zaken
Franfche NederJ.,
Nederl. , W.
van Sttilat
en Oorlog
Oorlog,, I.I. Deel,
Deel, bl.
bI.
IIl. Deel,
Deel , bI.
bl. 168, 111.
Staat en
II. Deel, bl.
y. W. Frif
33
I. HAL
~ A, Leven
van J.
F,.i[o., 11.
bI.
Leven van
HALMA,
335.
36.
H l!. U a, Merkwaardige
Cebeur/enisfen,, III.
111.
Merkwaardige Gebeurtenisfen
SCHEUR
36. SC
Europifche Merkurius,
Deel, bl.
bI. 302. Europifclze
Merkflrius, 1745,
bl. 251.
1 745, bI.
AALST;
AALST;

zie AnJeis/.
Andelst.

an 's's HertogenA
Brabandsch Dorp
Meijerij vvan
een Brabandsch
Dorp in
in de Meijerij
T, een
A ALS
A L ST,
hosch,
kwartier van Kr:mpeland,
Heerlijkheid t
eene Heerlijkheid,
Kempeland , isis eene
onder 't't kwartier
bosch , onder
toebehoorde aan
aan den
denHeer
Heer van
van
die
voor omtrent
omtrent anderhalve
anderhalve eeuw
eeuw toebehoorde
die voor
geflacht 'er
langen tijd
tijd eigenaar
"en
Clufen,, wiens
wiens geflacht
'er langen
eigenaar van
van geweest
den Clufen
is.
Zekere Hubert
derClufen
C/u[en isis ook
ook tevens
tevens Heere
Heere van
van
Hubert van der
is. Zekere
I!enJoorn
Toen geheel
geheel Braband
Braband , volgens
volgens gemaakte
geweest. Toen
Ifendoorn geweest.
rçhatting,
Gl. moest
moest opbrengen, droeg
droeg de
de Meijerij
Meijerij daar
daar
fchatting, l.4.0,000
140,000 Gi.
5074 GI.
Gl. 11 St.
St.
van
en Kempeland
Kernpeland 1074
Penn., en
St. en
en 3 Penn.,
van 19379
, 6 St.
GI. '6
19379 Gl.
en
Dorp Aa/st
verponding
en IlISt.;
I St.; in de verponding
75 GI.
Gl. en
en 99 Penn.;
Aalst 75
dit Dorp
Penn.; dit
draagt
2 St.
ook heeft
heeft dit
dit Dort'
DOJll een
eigen
een ei~en
St.;i ook
dramthet
hetnu
nu 826
826 Gl.
Gl. J12
RegtRegt-

AAL$T,(Dorp)
en Pieter,
Pieter, loost
JoostMattheus
lJfalthelis van)
van) 27
27
eilip en
.AALT,
. (Dorp)f(11p
van zeven
zevenSchepenen
Sçhepellen;
Gereformeerdenworden
worden'er
'er
Regtbank van
; dedeGereformeerden
van den
denPredikant
Predikant van
van Nalre.
TJ/a/re.
bediend van
Zie VAN
VAN DDE!!.
HOUVE,
liandy. Chronijk,
Chronijk, II.
II. Deel.
Deel. fol.
Ebt HO
Zie
U V E, Handy.
LE RROIJ
Vcrm. Braband,
Braband, fol. 162.
162. Tegenwoor.
Tegenwoor368. J.J. LE
o i J Jegem.
dige haat
/laat,, II.
H. Deel,
Deel, bl.
bI. 97.
97.
dige
AALST,
een .porp
l)orp en
en Heerlijkheid,
Heerlijkheid, aan de Drielfche
Drie/fehe en Wei.
IFel.
s T, een
AAL
fi:he toetering,
lJ/eteri/1g,niet
niet verre
verre van
van Neerhemert
Neerhemert gelegen.
gelegen. Hierbij
Hierbij
fche
voorheen een
fraai Slot, waarvan,
waarvan, volgens
volgens ininwezen
wezenzijnde
zijnde
was voorheen
een fraai
nog aanzienlijke
aanzienlijke overblijfzels
overblijfzeis gezien
beo
Afbeelding, nog
gezien worden,
worden , be.
,flaande in
in een
eengebroken
gebroken muur
muur,, 33ronde
ronde Torens
Torens en
eneene
eenefleenen
fieenen
,faande
Brug. De
DeKerk
Kerkvan
vanditditDorp
Dorpbehoorde
behoorde wel
wel eer
eer onder
onder de ParoParo~
Brug.
Wijk;; in
in de Kerk
Kurk was, ter
ter eere
eere van
van de
deMaagd
Maagd Maria,
Maria,
chie van Wijk
van St.
St. Åntoni
Anloni,
Vikarij opgericht.
opgericht.
, eene Vikarij
en van

AA
ALS
ander Dorp
Dorp van
vandien
diennaam
naam,, 't'twelk
welkvoorheen
voorheen
A
L ST,
T, een ander
aan den
Graave van
van Hoorn behoorde.
aan
den Graave
de Oudh.
Oudh. van
"(1/) 't "Bisdom
BisdomUtrecht,
Utrecht, III. Deel,
Deel, bl.
bi. 15.
IS.
Zie de
Chronijk , fol. 80. Staat
VAN
DER HO
J10l;VE.
Handv. Chromjk,
U V E , Handy.
VAN DER
Staat
"all
Gelderland, bl.
bI. :295.
295.
van Gelderland,
A
A LS T; (Filips en Pieter)
Pieter) fchoon
fchoon 't onzeker
onzeker is,
ofdeeze
deeze
is , of
AALST;
tot
het Gendfche
Gendfche geflacht
gell.eht van
van deezen
deezen naam
naam behoorden
behoorden,, isis
tot het
het
echter zeeker,
zeeker, dat
dat zij
zij,, ininhunnen
hunnen tijd,
tijd,voor
voorEdelen
Edelenbekend
bekend
het echter
/londen;
men
vindt
hen
ook
genoemd
onder
den
naam
van
fonden; men vindt hen ook genoemd onder den naam van Water/ûis.
beiden tot
tor de
deTekenaars
Tekenaars van
van 't't Verbond
Verbond der
der EdeEdeDeeze beiden
terleis. Deeze
len behoorende
was zulks
zulks reden
reden genoeg
genoegvoor
voorden
denwreeden
wreeden A/ba.
filha,
behoorende,, was
om
op den
den centen
eerfien Junij
Junij 1568
1568,, te
te Br"ife/,
Sehandom hen,
hen, op
Brusfel, op een Schandfchavot
midden van
van negen Vaandelen zijfchavot te
te doen onthalzen, inin 't midden
ner
opflaaken
fiaaken /lellen.
ilellen.
ner Spaanfehe
Spaanfche Beulen;
Beulen ; doende hunne hoofden op
Veele andere
andere Bondgenooten
ondergingen, op dien dag,
dag, het zelfde
Bondgenooten ondergingen,
lot.
Zie
VAN MEETEREN,
MEET ER EN, fol. III. Boek,
bi. 57.
Boek, bl.
5.
Zie VAN
A
(Joost Mattheus
Mattheus van)
van) was
zijn leeven
verwas in zijn
leeven een verST, (Poost
A AA LL ST,
maatd
men vindt van hem aankrijgsbouwmeester, te B/okzij/;
Blokzijl; men
maard krijgsbouwmeester,
getQkend,
hij zig, door
door Graaf Lodewijk van Nasfouw,
Nasfouw, liet
getekend, dat hij
om,, Dillt
dat men voorbad
,ebruiken
voorhad
Steenwijk , dat
zonder gevaar, Steenwijk,
niet zonder
gebruiken,, om
in

28
s$

Evert en
en 11-iIIem
billem van)
van) enz.
(bohan, Evert
AALST,
AALST, (Johan,
enz.

._-

n....ww

in
bezigtigen,, 't welk
welk hij
hij deed,
deed, en in Fries.
Friesin 1592 te belegeren, te bezigtigen
land
vvomeemen mislukte.
mislukte.
berigtbragt,
bragt, fchoon 't't voorneemen
land berigt
van Enkhuijzen.
Zie
CENTEN, Hist. van
Enlrhutjzen. bI.
Zie CENTEN,
bl. 203.
van) was
A
was de
de eerfie
eerlle Pastoor,
Pastoor, die,
na de
de inin(Johan van)
die, na
A AALS
L S T,
T , (Joha'l
voering
van den
den Hervormden
Hervormden Godsdienst, te
neutetl , türmeHermevoering van
te Vleuten,
Ien
als Predikant
Predikant gediend
en omliggende
omliggende Dorpen, als
gediend heeft;
len ,Spangen
, Spangen en
Utrecht in
1673.
bij
overleed te Utrecht
in 1673.
hij overleed
H. Deel,
Deel, bl.
Oudh. van
van Utrecht,
Oudh.
Utt'echt, Il.
bI. 347.
347.
AALST, (El'ertl'l1/l)gebooren
is
(Evert van) gebooren te Delft,
Delft , in
in 'tJaar
't Jaar 1602,
1602, is
vermaard
een bekwaam
bekwaam Schilder,
Schilder,bijzonder
bijzonder inin allerlei
allerlei
vermaardgeweest,
geweest, als een
[oonen
fruiten, die
die hij,
hij,zozoalsalsook
ook
ijzerenharnasten,
harnasfen , zeer
zeer
foorten van
van fruiten,
ijzeren
natuurlijk
Jaar 1658.
1658.
natuurlijkwist
wist te
te verbeelden;
verbeelden ; hij
hij overleed in 't't Jaar

A
ALS T, (Wil/em
,'aIJ) een Broeders
Broeders Zoon van
van Evert,
Everf, welwel·
(Wille;;: van)
AALST,
ke zijnen
zijnen Oom,
Oom, inindedeKonst,
Konst,met
met·
alleoplettenheid
oplettenheid navolgde,
navolgde,
. alle
maar zelfs
zelfs verre
verre overtrof.
overtrof. Zijne
ZijneJeugd
Jeugdbragt
bragthij
hij
niet alleen
alleen,, maar
niet
in Frankrijk
Frallkrijk en
en Italie,
Italie , en bij
bij Zijne
zijne terugkoni<t
rerugko1l1<t zette
zette hij
hij
door in
te Amfleldarn
Allljle!dam neder,
neder, daar
daar hij
hij met
met lof
lofhet
hetPenzeel
Penzeelbehanbehan·
zig te
delde
delde,, en
en overleed
overleed in
in 1679.
1679. '
ZieHHOU
derKonstfchilders,
/{ol/Stfchilders, I. Deel.
Deel.
Zie
O U BBRA
R A KKEN,
E N, Leven der
AA
LSS Z U~I,
(Jen der
der Dorpen
Dorpen van
van de
de Friefche
F'riefche Grietenij
Grietenij OostOr/stAL
U 11, een
A
dongeradeel, in 't't kwartier
kwartier van
van Oostergoo,
Oostergoo, en heeft
heeft een
eenPrediPredidongeradeel,
die ook
ook (Petfens
JI/ctfens bedient; liet
hetbehoort
behoortonder
onderdedeKlasfis
Klasfis van
van
kant, die
D!Jkkum. Hier
Hier fond
f1:ond wel
wel eer
eereen
eenKlooster
Klooster voor
voor Nonnen,
Nonnen, welke
welke
Dokkum.
naar den derden
derden Regel
Regel leefden;
leefden;naderhand
naderhand werd
werdhet
hetovergebracht
overgebracht
naar
naar Zevenwolden.
Zevenwolden. In de
deKerklilke
KerkliJke Oudliedev
Oud.lzedev van
van Friesland,
Friesland.
naar
men melding
melding gemaakt
gemaakt van een
eenConvent
Conventvan
van Graauwe
Graouwe ZusZusvind men
ten,, welk
welk inin tijden
tijden van
van Oorlog
Oorlog voor
voor eene
eene Perkte
f1:erkte diende,
diende, nader.
nader.
ters
hand in Dongeradeel
Dongeradeel overgebragt
overgebragt ;; het
het droeg
droegden
dennaam
naam van
vlm 44Aa/.handi
fum
fum,, of
of 't't Aalfionmerklooster.
Aalffi1lJlllerklooslcr.
Zie
Zie VAN
VAN DER
DER HO
HOVVE
enw WINSEmvs.
Kerkl. Oudh.
Oudh,van
van
U V E en
I N S E M I U S. Kerkl.
Friesland,
Frieslnnd, I.I. Deel,
Deel,bl.
bI.417,
417, II.
11. Deel,
Deel, bl.
bI. 31o.
310.

AALT
AA LTEre,
EN, een
een Dorp
Dorp behoorende
behoorende tot
tot de
de Heerlijkheid
Heerlijkheid en
en onder
onder
't't Schouts
Schouts- of
ofDrostampt
Drostampt van
van Brevoort,
BrevQOrl,inin 't't Graaffchap
Graaffchopvan
van
Zul·
Zut-

MM, (van
den Burg)
AAM,
(van den
Burg) AANDIJK.

~9
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Zutpken
Zutphen,, een halfuur
halfuur van
Volgens de
dealalvan gemelde
gemelde Heerlijkheid.
Heerlijkheid. Volgens
gemeene Schatting, inin't'tJaar
1 574 , was
Jaar 1574,
was 't'tkwartier
kwartier van
van Zutphen
Zutphen
gefield
ft. 99 pen.
gefleld op
op 14475
Gl. en
en dit
dit Dorp
Dorp op
op 23
23 G1.,
GI., 12
12 fl.
14475 GI.
In later
later tijd
tijd isis Brevoort
Brevoort,, en
en dus
dus ook
ook Aalten
Aalten., door Prins
Prins Fre
Fre·.
drik
Hendrik inin Pandfchap
(zieB BREVOORD).
In 't
Pandfchap bezeten; (zie
R E V O O R D). In
drik Hendrik
Jaar 1612
1612 werden
werden aan
zelve,, door
doorhet
hetLandfchap,
Landfchap, twee
tweevrije
vrije
Jaar
aan 't zelve
Jaarmarkten toegeflaan
Gereformeerden worden aldaar
aldaar door
door
Jaarmarkten
toegefiaan; ;de
de Gereformeerden
één Predikant
Predikant bediend.
Eertijds was
was het
hetvereenigd
vereenigd met
met Winters.
Winters.
bediend. Eertijds
dijk,
dijk. doch werd
werd daar
daar van
van gefcheiden in
in 1627.
1627.
Zie VAN
v i\ N DER
DER Hnou
0 UVE
E,, fol. 83. Staat
vanGelderland
Gelderland,
bl.42I.
Staat van
,b1.421.

A
i\ ~I,
der Burg)
Burg) een welgefteld
welgefteld Bouwman
Bouwman ,,door
wiens
AA
tit, (van der
door wiens
zonderling geval het Woud
Woud,, inin Delfsland
Delfslalld,
naam van
van 't Hooge
, den naam
of Rijke boud
Woud bekomen heeft;
heeft;dit
dit Dorp
Dorp legt ruim
ruim een half
half uur
uur ten
Zuidwesten van
\"all de
de Stad
Stad Delft,
Delft, en wat
wat verder
verder ten
ten Noordwesten
Noordwesten
Zuidwesten
van
Dorp Schipluiden.
SchiPluiden. Aam
/Jam reed
reed,.
met twaalf
twaalf zijner
zijner Zoonen,
van 't Dorp
, -met
Zoonen,
allen
uitgedoscht,, tetepaard
paard,
eenender
derHollandfche
HollandfcheGraaver/
Graavell
alien wel uitgedoscht
, eenen
te gemoet
gemoet, , en
en bood
bood hem
hem zijne
zijne Zoonen
Zoonen aan.
aan. De
DeGraaf
Graafhem
hem
te
hierop vraagende
vraagende welk
welk voorregt
voorregt hij
hij voor
voorzijn
zijn Dorp
Dorpbegeerde?
begeerde?
hierop
gaf de oude
oude Aa:::
Aam ten
tcn antwoord:
Geen ander,
ander, dan
dandat
dat wij
wij ononantwoord: "„ Geen
"„ zen eigen
eigen Pastoor
Pastoor vrij
vrij mogen
mogen verkiezen
verkiezen;"
't
welk
hem
werd
;" welk hem werd
toegeflaan. Uit
Uit hoofde
hoofde van
van dit
dit voorregt,
voorregt, word
word nog
nog heden
heden de
de
toegeflaan.
Predikant in 't ('Pond
IFolld beroepen door alle
alle de
deMans
MansLedematen
Ledematen,, zonzonder dat
dat zij
goedkeuring behoeven
behoevenaftewagten.
aftewagten.
zij eenige handüpening of
of goedkeuring
Tegeuw.
derNederl.
Neder!. VI.
VI. Deel,
bi. 524.
524.
Deel , bl.
Tegenw. Maat
staat der
AAN DIJ K,, een
een Dorp
Dorp,, doch
doch door
door den
den Schrijver
Schrijver van
van den
den
AANDIJK
TegenU'oordigen
val) Staats
StaatsVlaanderen
l1aanderen,
als een
Pol.
TegenwoordigenStaat
Staat van
,
als
een Pot.
in Vlaanderen,
Axel-Ambac,'zt
/Jmbadt,
beder 'opgegeeven in
Vlaanderen, onder Axel, beboorende onder
ouder den
den Staat
Staat van
van de
de Veréénigde
Veréénigde Nederlanden.
Nederlanden. _VolVolhoorende
gens
eene aloude
aloude fchatting,
fchatting, moest
moest het
het Ambacht
Ambacht en Stad Axel
Axel
gens eene
geeven 6 ponden
grooten op ieder
ieder duizent, en
en dit
dit .landijk
Aandijk
ponden en 4 grooten
4::: fl.
fr. Hollands
Hollands in
overgeheel
geheel Vlaanderen:
na/mderen: waarom
42
in elke
elke 6000,
6000, over
ik vastftel, dat
dat hier
hierdoor
doorgemelden
gemeldenSchrijver
Schrijver een
eenmisflag
misflagbegaan
begaan
is.
Zie VAN
V" N DER
DERH HOU
is. Zie
H. Deel, fol. 439. Tegenw. Staat,
O U VVEE,, Il.
Staat ,
bi. 450,
45°,
11.— Deel, bl.

ll:-

AJ.NDI]R,
AANDIJK,

in de Banne
Banne van Lutkebroek,
Lutlceóroelc, aan en omtrent den
NQorNoor-

jó
P

AANtJt1K, AANCEIIIHEIJ,
AANGENHEIJ, AANGIUM.
AANGlUM.
AA1VIttK,

Noorderdijlt, ,waar
waar van de
de Morgentalen
Morgentàlen en
et! 't getal
getal der
der Huizen
Huizen in
Îll
litoorderdijk
den aanflag valt Lutkebroek
Lutleebrod begrepen
begrepen zijn.
zijn. Åandijk,
Aandijlt,-of
{Jf AnAn-denaslgv
dijk,, beiiaat
bef1llat uit
uit verfcheiden
verfcheiden buurten
buurten of
ofgehuchten
gehuchten,, als
als de
de Bandijk
gert,, Krimpen,
Krllllpen,Munnikei
Munniluij,
Ke,·lebuurt, de Geuzenbuurt
Geuienbllurt
gert
j , de Kerkbuurt,
tn B'roekoort.
IJroelroorf. Aandijk
Aandijk heeft geen
geen bijzonder
bijzonder deel
de~1 aan
aan de Regee.
Regee_
en
ring· van
van Grootenbroek
GrODtenbroelt;
behoorde het
het inin't'tKerkelijke
Kerkelijkct
; voorheen behoorde
ring
<Illder Wervershoof;
If'ervcrskoof; doch,
doch, door
doorden
denaanwas
tlanwlls der
der Ledemaaten,
Ledémaaten, isis
Order
d1daar, in
den Jaare
Jaare 1667,
een Kerk
Kerk gebouwd
gehouwd,, die in
in 1741
1741
lidaar,
in den
1667, een
de
vergroot
is:
ten
zelf
den
tijde
werd
'het
Predikants
huis
van
het
Predikants
huis
van
vergroot is :
zelfden tijde werd
Kerk afgenoomen,
afgenoomen, en
en een
een veel
veelfraaijer,
fraaijer, aan
un 't't Oosteinde van
van deKerk
zelve, gebouwd.
AANGENHEI],
Hllis) doorgaans
doorgaans de
genaamd, in
in 't'e
de Heij
Heij genaamd,
N G E N H E IJ, ('t Huis)
AA
vàn O,'ertnante,
rusfchen Heerle en Kortenbach,
Kortenbach, behoor
behoo~
0ver,naaze, tusfchen
Land van
rende aan
aan Mevrouw de Wed.
Wed. Heldevier.
lleldev;er.
rende

A A NNGG IIUM,
ook Angjum,
Angjum, Åanjum
Aanjum en Ånljguw,
Anljgtl1/1, een der
der
UM , ook
AA
13 Dorpen
lJorpen van de
de Friefche
Friefche Grietenij
Grietenij OoS/dongeradeel,
Oostdongeradeel , onder
't kwartier
kwartier van
van Oostergoo;
Oos/ergoo; dit
een der
der landen
landen,, In
in I59a
1592,,
dit Dorp
Dorp isis eelt
ingedijkt, nadat
nadat Oosidongeradeel,
zogenaamden Friefchen
Friefckm
Oostdongeradeel, in den zogenaamder
AI/erltei/ige vloed
,,/oed van 1570
I57~,, genaamd
genaamd,,
Zutldv/oed,
doorgaans de Ållerheilige
2und vloed , doorgaans
door het overilroomen
overllroomen der
der Zee,
Zee, zeer
zeer veel
veel Lands,
Lands, en
endaar
daar onder
onder
dit
Land of Dorp, verlooren
verlooren hadt.
hadt. De
DePredikant
Predikant van
van dit
ditDorp
Dorp
dit Land
behoon
onder de
de Klasfis
Klasfis van
van Dolt/mm.
Dokkuur. In voorige tijden was he[
behoort onder
het
vermaard,
doordien het
het de
degeboorteplaats
geboorteplaats was van
van Lindulphus,
Lindulpkus,
vermaard, doordien
welc=er
Prioor te
te Lidluur
Lidlum,, WIens
bloedveI",lvamen, , met verlof
verlof
wiens bloedvepvanten
weleer Prioor
van Wiórandu;,
Inboorling, aldaar
aldaar een
een Klooster
Klooster van
van reguregu.
I brandus, mede Inboorling,
liere Kanonniken
Kanonniken ftichtten
fiichtten,, waarin
\\.aarin hun
hun door
door Sióaldus
Epingn,
Sibaldus Epinga,
en zijne
zijne Broeders, Nanno en Siórandus,
hunne
Sibrandus, als ook door hunne
Nicht Eóel
ScheilInga , de
hand geboden
dit Klooster
Klooster
de hand
geboden werd;
werd; dit
Ebel Scheltinga,
heeft den
den naam
naam van
van St. Mar
1Jt/ariaas.be,.g;
met het
het invoeren
invoeren
iaas-berg; doch met
van
den
gezuiverden
Godsdienst,
vonden
de
Kanunniken
zig
van den gezuiverden Godsdienst , vonden de Kanunniken zig
genoopt het
het zelve
zelveteteverlaaten.
ver/aaten.
Zie
M IIV
de fl/lukken,
achterzijn
zijnC hroni
C,~ro'lijk.
Oudk.
inde
ukken , achter
jk. Oudh.
Zie WWIN
I N sSEEM
U Ss ;n
van Friesland, Il.
Deel,, bl.
bI. 13o.
130.
II. Deel
A
A N G WI R J)nEN,of
E N, of Angwird,
Anglllirden, en ook At16wirtlum
Ångwirduin
Ångwird,Ångwirden,
AANGWIR
cenaamd,
een Friefche
Friefche Grietenij
Grietçnij inin't'tKwartier
Kwartierder
der ZevenwolZevenwolgenaamd , is een
heeft de tweede
tWeede fiem
der Staaten
Sataten Van
van
den ; zij
zij heeft
ílein in de vert2dering
vergadering der
dat
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dat Kwartier,
Kwartier, en
en bevat
bevat onder
onder zich
zichvier
vierDorpen
Dorpen,
Gerjlo{)t,
dat
, alsaIs Gerfloot,
Tja/lebird,
LuiniebirrJ
Terband. 't'tVermogen
Vermogendeezer
deezerGrieGrieTjallebird
, Luinjebird
enen
Terband.
en
Weijlanden
,
fchoon
ze
ook
tenij
bellaat
in
Bouw,
Veenen
Weijlanden,
fcllOOl1
ze
ook
wil
,
Veen
wel
bet
in
Bouw
tenij
voorzien is van
van Bosch
Bosch enenBoomgaarden.
Boomgaarden. Volgens
Volgens W'nfetkius
Win[emiuI
Voorzien
flondaldaar
aldaar ten
ten zijnen
zijnen tijde
tijde (1622)
( 1622)een
een Boom,
Boom, wiens
wiens flam
aam drie
drie
fond
vademen dik
was,, makende
makende 66 voeten
voeten over
over 't'tkruis
kruis;; deze
deze
vademen
dik was
Boom (rekte
firekte zozowel
weltottot
verwonderingvan
van't'talgemeen
algemeen,
alstot
tot
Boom
verwondering
, als
vermaak der
der aanzienlijkifen,
aanzienlijkfien, die
die onder
onderdeszelfs
deszelfsLommer
Lommerzig
zig met
met
vermaak
het drinken
drinken van
van Wijn
Wijn,, of
ofBier,
Bier, plagten
plagten te
te vermaken.
vermaken. De
De ReglRegthet
bank,, welken
welken de
deFriezen
Frieten 't't Weer
rf/eer plagten
plagten te noemen
noemen,, deezer GféGrièbank
tenij, , word
word in
in 't't Dorp
Dorp Tjallbird
Tjallbird gehouden.
gehouden. InInvroegere
vroegeredageft
dageft
tenij
werd het
het recht
recht fpreeken,
fpreeken, tete Lirinfebirth,
Litinjeb!rth, onder
onder den bloten
bloten HeHewerd
mel geoefend
geoeffend;; welke
welke gewoonte
gewoonte,, ini" Friesland,
Frieslrmd, op
opmeer
meerplaatzen
plaatzen
mel
Agebruikgeweest
geweest,
volgens
en SCHOT
SCHOTAis iningebruik
, volgens
w I WINSEMIUS
t s E M I Ti s en
1'
1
u
s.
Van
deze
manier
van
Rechtspleging,
onder
den
bloaten
Van
deze
manier
van
Rechtspleging,
onder
den
blooten
N U s.
Hemel,, zie
zie 't'tArt.
Art. Boomen.
Boomen. en
eq Opflals-Boom.
Opflals-Boom.
Hemel
A ... N JU
in Friesland;
Fries/and; zie hier
hier boven AAA... NN GG II UU M.
M.
AAN
J uM,
M, Dorp
Dorp in
O T T E R L o 0.
Gelderland; (zie)
A ... N sstOOT,
een Dorp
Dorp in
inGe/der/and;
(zie) O'rTERLOO.
AAN
T o o T, een
A
... N WAS, of
ofhet
het regt
regt van
bijzonder plaats
plaats in
in
van Aanwas,
Aanwas, heeft bijzonder
AANWAS,
ten
aanzien
van
aanfchietende
of
drijvende
brokken,
CeJde'-/and.
ten
aanzien
van
aanfchietende
of
drijven.de
Gelderland ,
tusfchen
het vaste
vaste Land
Land Benig
eenig Water
Water vloeit,
vloeit, ofofwordt
wordt
tusfchenwelke
welke en het
onk
geoefend, als
als men
men met
met zijnen
zijnen belaaden
belaaden Wagen
Wagen,, van
van zijn
zijn
onk geoefend,
Land
over het
het tusfchen
rusfchen loopeed
loopeud water
water rijden
rijden kan
kan,, onder
onder
Land af, over
voorwaarde,
dat men
men dedeaangewasfen
aangewasfenplaats
plaatsterflond
terll:ond met rijs
rijs of
voorwaarde, dat
zonder ZUlk
zulk Land, behoort
geboomte
Een A(J11was
behoort
Aanwas zonder
geboomtebezette.
bezette. Een
hem
Bekend isis het,
het,hoe
hoemeermaameermaahem toe,
toe , aan
aan wiens
wiensLand
Landhet
het zit.
zit. Bekend
len
van de
de eene
eene
len omzachlijke
ontzachlijke Watervloeden
Watervloeden geheele
geheele frukken
hukken Lands
Leids van
plaats
en aan
aan de ande
andere
ge.
re aangefpoeld.
aangefjoeld. De geplaats hebben
hebben afgefcheurd, en
leerde
verhaalt, hoe door
door den
den alombekenden
alombekenden AllerlteiAllerhëiR E V i u s verhaalt,
leerde REVIUS
Volgebied van
vat' rolI;gell
(I57oL. een
B0eren Huis, ih
ih het gebied
een Boeren
ligenVloed,
hoed, (157o).„
omfingeld
Giethoorn, omfll1~ld
"', lenhoven,
lenhol'en, onder
Klokkenllag van
van Ciulloorn.
onder het
het Klokkenflag
",, van
Yá!l eenige
eenige Boomen
Boomèn,, terwijl
terwijl de Bewdoners
Bewdoners bezig waren
waren het
.",,i Brood
Brood in
hunnen Oven
Oven te
te bakken,
bakken,dbdr
dodr het
ft!!!Water
Wlter werdt
werdt op.
in hunnen
opoven, Menfelien
~4, geligt,
mét Grondslag,
Grondtlag , 8f:huur,
Menrclien
&huur ,BOCJtlIefi
BoeØn ~y Qv(m,
geligt, met
Lind,
een llnlier
ander nu~
iliik Lwd,
.ft
GD Beesren
aan ,~ft
op eene
ØUt# alfl
eene ltltifte
andere plltta
s en op
. , 6n
Beesten,en

"„ meet
meer
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"„ meer
meer dan
dan een
een halve
halvemijl
mijl verder,
verder,werden
werdennedergezet
nedergezet,
buiten
, buiten
"„ kennis
kennis van
van de vervoerden
vervoerden, , die",
na dat
dat de
de form
norm bedaard
bfdaard was,
was,
die , na
"9 , uitziende,
uitziende, niet
nietwisten
wistenwaar
waar zij
zij zig
zig bevonden."
bevonden." Ubbo
UbboEmmius
Erllmius
io of
verhaalt ook,
een fiuk
/luk Lands,
Lands, waarop
waarop loof
verhaalt
ook , dat
in 't Jaar 1509
dat in
1509 een
Oldt.
12 groote Beesten waren weidende
weidende,, van
van 't andere
andere Land in
in 't't Oldttlmpt,
den flag
I1ag des
des Waters
Waters,, werd
werd afgefcheurd
afgefcheurd 1, en
endrijvend
drijvend
ampt , door den
geworden zijnde
zijnde,, door den
den Noordwesten
Noordwesten wind
wind,
voortgeltuwd
geworden
, voortgeftuwd
tot in
in den Dollart,
Dollart , welken
welken overzeilende,
overzeilende. liet
lietzig
zigeindelijk
eindelijkaan
a"an
tot
Reijdenfami hegte,
hegte, met
met behoud
van 't't Vee;
Vee;welke
welkegebeurtenis
gebeurtenis
behoud van
Reijdenland
~en
veroorzaakte tusfchen
tus[chen de
de Eigenaars
Eigenaars van
van 't't ververgen zwaar Proces veroorzaakte
voerde,, ea
enhet
hetonderdrukte
onderdrukte fluk
nuk Lands.
Lands.
voerde
Deeze en
~ dergelijke
voorvallen zullen,
zullen,naar
naaralle
allewaarfcliijnlijkwaarfchijnlijkdergelijke voorvallen
heid,, tot dit
dit regt
regt van
vanAanwas
Aanwas gelegenheid
gelegenheid gegeven
gegeven hebben
hebben,, en
en
heid
bijzonder
van bezitneeming
bezitneeming daar
Zie hier
hierde
de
bijzonder tot
tot de
de wijze
wijze van
daarvan.
van. Zie
gebruiken daaromtrent,
daaromtrent, zo
aIS ze in
in de
deProvintie
Provintie Getderlrltld
zo als
Gelderland plaats
bebben.
hebben.
De berijding,
berijding, of
of,
men daar
daar gewoon isis tetefpreeken
fpreeken,, dede
, zozoalsalsmere
een aangewasfen
aangewas[enflreek
fireek af
of hoek Lands gefchied dus;
bevaáring van een
dus:
Hij die de bevaaring doen wil, moet 'er voor af den Schout enHijdebvarngowil,met'vrafdnSchoue
ook, veertien
veertien dagen
dagen tetevooren
vooren, de
, debelanghebbende
belanghebbendepartijen
partijen kenkenook,
nis
Tenbeflemden
befiemden dage
dage word
word de
de Regtbank
Regtbank op
op het
het
nis van
van geeven.
geeven. Ten
Land van
den bevaarder
bevaarder gefpannen,'
ge[pannen,' en
die iets
lets tegen
tegen de
Land
van den
en ieder, die
voorgenomene bevaaring
bevaaring heeft
heeft intebrengen
intebrengen,, door
doorden
denOfficier
Officiergegedaagd.
Debevaaring
bevaaring voortgang
vaangang zullende
zullende hebben
hebben,, word
word 'er
'ereen
een
daagd. De
Wagen
be[pannen met
ofzes
zesPaarden,
Paarden, die
diedoor
daar
Wagen met Mest befpannen
met vier of
twee
Voerlieden geleid
geleid,, naar
naar het
hetaangewasfen
aangewasfen Land
Land gevoerd
gevoerd
twee Voerlieden
word. Deeze
DeezeVoerlieden
Voerlieden,, die
die Brood
Brood en
en Wijn
Wijn bij
bij zig
zighebben,
hebben,
word.
moeten, op
opbevel
bevelvan
vanden
denOfficier,
Officier,driemaal
driemaalflilhouden
iliIhouden,, en
enteltelkens eeten en
en drinken.
drinken. Op
Ophet
hetnieuwe
nieuweLand
Landgekoomen
gekoomenzijnde
zijnde,
kens
,
moeten zij de
de Paarden
Paarden uitfpannen
uit[pannen en
en teterug
rugbrengen
brengen;; doch
doch de
moeten
Wagen
mit paaien
moet dus
dus zes
zes weken
wekenblijblijWagen word met
paalenvast
vastgezet,
gezet , en moet
fiaall; waarna
waarna de
deOfficier
Officier den
den bevaarder
bevaarder in
in het
het nieuwe
nieuweLand
Land
ven (laan;
zetten heeren
heeren en
en weeren,
wteren, tot
loldat
dalbijbijmet
met
buer
regt
daar
moet zetten
beter
regt
daar
warde uitgezet
uitgezetnaar
naarLandsrechten.
L'indsrechlen. Doch de middelzanden
miridelzanden of
worde
Land in 't't midden
lIf/comend
der i firoomen,
komen den
den Heer,
Heer,
Midden der
afkomend Land
roomen , komen
dat isis de
eet
dat
de gemeene
gemeene Schatkist,
Schatkist ,toe;
toe; echter
echtermoeten
moetenook
ook deeze,
deeze, eet
ofde
de Provintie
Provincie ze
ze zig
zigkan
kan toeëigenen,
toeëigenen,bevaaren
bevaarenworden.
wordello
de Heer of
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veertien dagen
dagen te
te vooren
Dit veertien
vooren in de
deKerken
Kerkenafgekondigd
afgekondigd zijnzijnde , gefchied
de,
geCchied de
de bevaaring
bevaaring met
met de
de gewoone
gewooneAtarktfchuit
MnrktCchuk,, mits
mits
water. In
die een
een last
last Koorn
Koom kan
kan voeren, bij
bij middelbaar
middelbaar water.
In deeze
deeze
Schuit moetenmoeten twaalf
twaalf volwasCene
volwasfene menCchen
menfchenzitten,
zitten, en
Schuit
envervolgens
vervolgens
rondom 't middelrand
rondom
middalrand vaaren, zonder
zonder ergens
ergens grond
grond te raaken.
H. 183
183 en
en i184.
84. RllVIUS,
Staat van
Zie Slaal
vanGelderland,
Gelder/nnd, bI.
REVIUS, lIistorie
historie
IV. Boek.
Boek. u.
,'all
v. E~BIlUS,
van
span Devenlel',
Deventer , IV.
EM 1US , Ge[clziedenis
Gefchiedenis van
43 Boek.
Friesland, 43
lVaterregt van
, Art.
Friesland.
Boek. Irnterregt
vlmGelderland
Gelderland,
VII. XI. XVI. XXIII.
XXlII. Groot Gelde
Gcldcr{d
Plac(lotboek, 1lI.
fc,i Placaatboek,
III.
Deel, bl.
bI. 278.
27!r.

AA
R, een
WatervIiet, , van
welals
als van
van de
de remlanAAR,
een Watervliet
vanwelke,
welke, zo wel
VeenlanJen,
Ambacht Anrlanderveen
Ccheid
Aarlanderveen zijnen
zijnen naam
naam heeft.
heeft. Ook fcheid
den, het Ambacht
de watervliet
watervliet het Ambacht
Ambacht in twee
twee deelen,
deelen,waar
waarvan
van't'tWestelijk
Westelijk
geheeten , aan
aan de hooge IHeerlijkheid
gedeelte, Langel'
Aar geheetell,
Langer Aar
-Ieerlijkheid van
Eis[elijkerwoude,
Anr,
Oostelijk gedeelte,
gedeelte , of
of Korter
Korter telar
, aall
:isfeli jkerwoude , en het Oostelijk
aan
de Ambachtsheerlijkheid
Ambachtsheerlijkheid van
de rrijel1ho~f,
van de
yrijenlioef, mitsgaders de hooSchoot , .grenst.
ge I-Ieerlijkheden
Heerlijkheden Niet/koop
'grenst. 't Ambacht
Ambacht
Nieukoop en &hoot,
heeft
den eigendom
eigendom van
van 't'tWater
Water de
//(lr. welk
zijn begin
begill
heeft den
de Aar,
welk zijn
of liever
neemt
Rhijn te
te AIfCII,
liever te
te Aarlllndervl!{!l1,
Alfe;; , of
elarlanderveen , en,
neemt uit den Rhijn
tusfchen flnrfleldam
bij
het Tolhuis
Tolhuis te
te Nicul4lv.een,
AmfleidaIH en GoiN/ll,
Nieuwpeen, tusrchen
Go;ada,
bij het
Lucht , in
en
bij het
het huis
huis ter
tcr Lucht,
in den Am/lel
valt. Ook
is dit
dit
dmfiel valt.
Ook is
en wel
wel bij
water
gedeelte der
der gemeene
gemeene trekvaart,
n'ekvaarc, tusfchen
tusCchen de twee
tweegegewater een gedeelte
noemde Steden.
Steden. Verfcheiden
VerCcheidenovereenkomflen
overeenkomllender
dernabuurige
nabuurigeAmAmbachten,, hebben
hebben voorheen
voorheen,, en
en nog
nogheden
heden,, over 't gebruik van deeze
bachten
deeze
Vliet, plaats
plaats gehad.
Volgens eerre
eene van
van dezelve,
dezelve, wordt
wordt aan
aan die
die
gehad. Volgens
Aarlanden'ccn verguisd,
vergund, met
met een zeker
zeker gedeelte
gedeelte Lands
Lands,, in
In
van Aarlanderveen
dal' te
te mogen
mogen uitwateren
uitwateren, , en
vrank door
door alle
alle de
de
en vrij
vrij en
en vrank
de dar
/1111' te vaaren; waar voor
voor zij;Jaarlijks
zijJJaarlijks eene
eene erkenerkenan de Aar
wateringen V\'an
betaal en. Volgens
Volgenseerre
eene andere
andere overeenkomst
overeenkomst,, met
metdedeAmbachAmbachtenis betaalen.
ten Zeven!zoi'en
ZeVeI1,10)'{'/l en Nieuwreen
l\"J'eZlu')'e{'/l gemaakt
gemaakt, , mogen
l}1ogen zij
zij elkanders
elkanders
ten
wateren over
Doormiddel
middel van
van deeze
deeze Vliet,
Vliet,
wateren
over en
en weder
weder gebmiken.
gebruiken. Door
van' nog
nogtwee
tweeandere
anderewaterlopen
waterlopenininditditAmbacht,
Ambacht,namelijk
namelijk
en van
/lbts:l'ntering en
en de
de Leidfche
Leidfchc Vaart
Vaart.
laatlle haaren
haaren
, welke laatfle
de Abtswatcring
de Br-aasfemcr-meer
Braas!e11lcl'-meer heeft
heeft,, hebben
hebben de
de Veenlieden
Veenlieden van
van
uitloop in de
Langer en
cn Korter dar
Aar bekwaanie
bekwaame gelegenheid,
hunne Turf
Turf
Langer
gelegenheid, 0111
om hunne
Amfleldrl/ll, eu
cu elders
elders te
tc kunnen
kunnen vervoeren.
vervoeren. Zie
Zieverder
verder
naar Amfleldain,
Langer en
cn Korter
fiorter Aar.
AflI",
Langer

I.DIEL.
I,
D a EL.

c
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Zie

(Mater de)
AAR.
de) AARDE.
AAR , (Water
AARDE.
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Deel , bl.
Staat der
Zie Slaat
derNederlanden,
Neder/linden, VI. Deel,
blo 269.
269. 350
350 en
en 351.
351.
A
AR. Dus word
word (zegt vVAN
A N DER
DE lt 110
11 0 U V
AAR.
V E,
E in
in zijn Handyesp.
Ilandyest,
Kranijlt
Deel,bl.
bI.157.)
157.)
Vaart
Friesland'geheten
.geheten,, die
die
de de
Vaart
in in
Friesland
Kronijk I.J. Deel,
van
deGrietenij
Grietenij Uaal'deradeel
naar Stavoren
Stal'lJren haaren
Idaarderadeel naar
van de
haaren loop
voortS
neemt, van Leeuwaarden
Leeuwaarden door IYarfliens
TVarfliens,,lYartena
Wartena en
en zo voorts
door Grauw,
knzlI/JIwerz"jl, en
vervolgens naar
naar andere
andere hahaGrouw, Irnzummerzyl,
en vervolgens
vens.
Danhet
hetblijkt
blijkt,, zegt
zegt Halma, dat
dat van
vm/der
derIlouve
llouve-hier
vens. Dan
hier
noemende een
een Vaart
Vaàrt Aar;
JPiIl[emilis
kwaalijkgeleezen
geleezenheeft,
heeft, noemende
Aar;
IVinfemius kwaaIiJk
want Wil/fel1lÎus
voordeze
dezeGrietenij
Grietenij (Idaarderafchrijft dus:
dus: „" Door
Winfemius fchrijft
(Idaarderazeekere vaart,
"„ deel)
deel) loopt
loopt zeekere
vaart, of Water-Aar
genaamd , aanvangWater-Jar genaamd,
Lang-deel, voorts
voorts de Graft,
"„ lijk
lijk het
het Lallg-deel,
daarna de Grauw,
Graft , en
en daarna
Grouw,
deeze vaart,
"„ slrekkende
iliekkende deeze
vaart, van
van Leeuwàarden,
Leeuwaarden , door IYarjliens
[Var Jliens Ol,
hater-telar isis aldaar
"„ enz."
enz." Doch
Doch IYater-Aar
maar verver·
aldaargeen
geen eigennaam, maar
keerdelijk
Letteren,, voor
voor l17ater-dér,
IVaterader;
keerdelijk, , met
met groote Letteren
TT'ater-,Iér, Waterader;
dus moest 'er
'erulaan
!laan,, Water-aar,
Water·aar, genaamd
genaamd,, aanvanglijk
aanvanglijk het
het Langdeel
Langdeel
enz.,
dathet
hetaan
aan het
het Streepje
Streepje (of
(ofde
deComma)
Comma)hapert:
hapert: alzo
alzodar
dae
enz., zozodat
Leeuwaarden ,, door Fries/alld
Water van LeeuwaardelI
veelerlei naanaaFriesland loopende , veelerlei
men heeft,
doch nergens
nergens de
de Jar
Áar heet.
Had Will[emius'gefchreven
heeft, doch
heet. Had
Winfemius'gefchreven , ,
een Water,
Water, 'f
ar, dan
ware het in
Áar,
dan ware
in VAN DER
DER IJOUVE
1I0UVE. te verfchoonen
gewee5t. Maar
Maar dit
dit moest
moest hij
hij gezien hebben. Zier
Zier verder
verder AIR.
AIR.
geweest.
~fA op
op 't't Al.
Art. AAR.
AAR. hl.
HALMA
bl. 3.
,

AARDRIJKSWAL,
AARDRIJKSWAL ,

gelegen in de polder
polder Onwaard,
OJ/waard, in 'e
'_ Land van

boorne; zie Onwaard.
Yoorne;
Onwaard.
AA
E; hier door verslaat
AARRD
Dl':;
verfiaat Illen
men den
den grond,
grond , op
op wellten
welken wij
wij woovo onen, en waar
waar uit
uit wij door
door konst
konst en
enarbeid
arbeid ons
onsvoedzel
voedzeitrekken.
trekken.
Holland,
Holland, zegt
zegt Veldenaar,
f/eldenaar, in zijn
zijn Kronijk,
Kronijk, is Broekland
Broeklandende
ende
Waterig
de Aarde
Waterig ÁtUde is,
is, tot
tot fommige
fommige fleden
fieden,, zeer
zeer herde
herd~
f/ruchthfHlr. -- Ende
Endetott~t
veel
fleden
1IIorieh. Waar
Waar op
Vruchtbaar.
veel
(leden
ist ist
moricli.
Boxhorn
Boxhorn heeft aangetekend
~getekend,, dat
dat zeer herde
herdeVruchtbaar
Yruchthaar eene
uitdrukking was,
oude fpraak
f1Jraak des
des Lands
Lands,, betekenende
betekenende
uitdrukking
was , inin de oude

zeer Vruchtbaar.
Truchthaar. - -- Ende
Ende tottotveel
1'eel
fiedel/ist ist
zeer
(leden
mo-morien, dat
datisiswoerachtig,
moeracTltig,flikerich
flikerieh:
Mor beduidde
beduidde bij
bij de
de Ouden
'oude"
rich,
: Mor
flic.
Jlic. d. i.i. flickerig:
flickerig: waarnaar
waarnaar zodanige
zodanige Landen
Landen inin Braband,
Brahfllld, en
elders,
elders, Moeren,
~"Aoeren, en fommige
fommige plaatzen,
plaatzen , als
als 's Gravmmoer,
Moer.
Gravenmoer,Moerkerken,
lrerket1, genoemd
genoemd ziju.
f/e/denaar leert
leert ons
ons dus, met
met weiweizijn.---- Veldenaar
nige
nige
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nIge
woorden, , dat
dat de
de Aarde
Aarde op deeíe
deeze en
engeene
geeneplaatzen
plaatzen ververnige woorden
fchiIlende
Omhier
hiervan
van eenige bijzonderheden
melbijzonderheden te melfchillendeis.is.---- Om
den,, zullen
zullen wij
wij,, eerst,
eerst, de
de Aarde
Aarde,, in ieder Provintie,
Provintie,ininhaare
haare v&rvhden
fcheidenheid voorllellen
en
fcheidenheid
voordellen, ,en
en daarna
daarnahet
hetonderfcheid
onderfcheidop
op eene
eene en
plaats aanwijzen.
aanwijzen.
de zelfde plaats
Provintie Gdder!anrJ,
de Aarde
Aarde zeer vruchtbaar,
vruchtbaar, tot
Gelderland, isis de
In de Provintie
het voortbrengen
voonbrengen van
In de
de Betuwe
Betl!we
bet
van Graan
Graanen
en Boomvrüchten.
Boomvruchten. In
men dezelve
dezelve doorgaans
doorgaans bekwamer
bekwamer tot
COt het
het weiden
weidenvan
vanVee
Vee;
vind men
;
en
in de
de Veluwe
J7eluwe is
de grond
grond meer
meer heihei- en
en zandachtig,
zandachtig, en
en dus
dus
is de
en in
fchraaler
minder vrugtbaar.
vrugtbaar.
fchraaler en minder
behalven den
den grond
grond,, welke
welke Graanen
Graanen,, Moes.
Moes·
Holland heeft, behalven
kruiden,
Doomooft , , Vlas
Vlas,, Hennip
Hennip , Meekrap
Meekrap, , Riet
Riet,, Gras,
GrGs,
kruiden , Boomooft
PottebakkersPlateelbakkers Aarde
Aarde voortbrengt,
voortbrengt, eene
eenemenigte
menigte
Pottebakkers- cn
en Plateelbakkers
Veengronden;
laat!le vind
vind men
men incest
meest inin Alufielland
AllIflelltmd,,
Veengronden ; doch
doch deze laatde
Rhtjnland, Delf
Delf en Schidt1lul;
gronden of reel/eli
Veenen meestRhijnland,
Scliieland; welke gronden
al groote
groote Ilreeken
Lands beflaan
heflaan, , die
Turfvoortbrengen;
voortbrengen;
dreeken Lands
die goede Turf
waar
van,
op
't
woord
Turf,
nader
zal
gefproken
waar van , op 't woord Turf, eiader zal gefprokenworllen.
worden.- -Voor 't overige
overige noemt
noemt men
men 1lollaad
Ilollaad,, met
met recht,
ree/u, een
een laag
laag Land,
ten :l:lnzien van dcszelfs
deszelfs aangrenzende
aangrenzende Landen,
het doorgaans
doorgaanstenazi
Landen, dewijl het
zeer
Jaag cn
cn drasfig
drasfig is,
en wel
wel zo
zo laag
laag,, dat
dat het
het,, zonder
zonder de
de
zeer laag
is, en
berchuttillg van
van dijken
dijken en kaden
kaden,, niet,
niet, alleen
alleen meestendeels
meestendeels onder
onder
befchutting
water
leggen, maar,
maar, buiten
buitcn die
die hulpmiddelen
h ulpmiddclen,, een
een onbeonb'!water zou
zou leggen,
woonbaare
Moeras zijn.
zijn.
woonbaare Moeras
Zee/anti is
is de
de grond
grond, , of d,Jrt!e,
doorgnans bij
uitlleekend·
In Zeeland
bij uitdeekendAarde , doorgaans
heid goed;
goed; zijnde
zijndemeestendeels
meestendeels vet, magtig
magtig en
in
en kleia~tig,
kleiagtig , mild in
't voortbrengen
voortbrengen van
enen
kostelijke
vrugten.
- - InInvanvede
veelefchoone
fchoone
kostelijke
vrugten.
zonderheid
deszelfs vochtigheid,
het Teelland,
Teelland, inin
zonderheid fpallt,
fpaut , door
door deszelfs
vochtigheid, het
deze Provintie,
Provintie, de kroon;
kroon; en de
de Weilanden
Weilanden zijn
zijn 'er
'er mede
mede zeer
zeer
goed.
Bijzonder
is 'erechter
echterde
de Derri
Der,.i of Darink;
DarÎllk; zijnde
goed. - Bijzonder
is 'er
een zoort
ZOOlt van
van fulferachtige
fulferachtige en
Aarde,, die
die door
door
en ziltige
ziltige Moer,
Moer , of
of Aarde
de Zee
Zee opgeworpen,
opgeworpen, en
enzomtijds
zomtijds voortgefpoeld,
voortgefpoeld, onder
onder de
Klei
de klei
ligt; waar
waar van
van men
men oudtijds
oudtijds niet
nietalleen
alleen Turf
plagt te
te maaken
maaken,,
Turf plagt
maar
welker Asch,
AscII, befprengd
befprengd met
met Zeewater,
Zeewater, men
men ook
ook een
een
maar uit
uit welker
zuiver en wit
wit Zout,
Z01.:', Zel
Ze! of Zi
Ziiz',ut,
,rist te
re dooken
fiooken,, 't'twelk
welk door
door
lz w t , wist
gantsch Nederland
gamsch
Nederland gebruikt
Zievan
van deeze
deeze MoQr
Maar of
of
gebruiktwerd.
werd.- --- Zie
Zelneering , 't
'e Art.
Art. ZELNI::ERI:-;G.
Zelneering,
ZELNEERIrG.
Friesland
Fries/a/Jd heeft
mede zeer
zeer onderfcheidene
onderfcheidene zoorten
zOorten van
vangrongron·
heeft mede
den : als
den:
als I. Zavelagtige
Zfll'e/agtige zagte
zagt'eaarde
aard(,
die men meest
meest langs
langs den
den
, die
C !l
C2
Zee-
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Zeekant
hoe
Zeekant binnendijks
binnendijksvind
vind; ; waaromtrent
waaromtrentisisaangemerkt,
aangemerkt, dat
dat hoe
laater de
de Landen
Landen worden
worden ingedijkt, hoe
laater
hoezachter
zachter Aarde
Aarde zij
zij uitleveuitleveH. Zwaare
ren:
echter bekwame
bek\'Vlme bouwlanden.—
bouwlanden. - 11.
Zwaare Rleiren : geevende echter
Kleidie niet
grond,
niet alleen
alleen zeer
zcer goed
goed isistot
totbouwlanden
bouwlanden,, maar
maar
grond , die
ook
tot goede
- -- III.
In. lIfoernchtige
Aarde,
Moerachtige Aarde
, die
ook tot
goede weilanden.
weilanden.
gewoonlijkligt,
ligt, voos en
is. wel
~ewoonlijk
en zwartachtig
zwartachtig is.
Wcldroog
drooggehouden
gehoudcll
wordende,
dezelve goed
goed tot
tot weilanden
weilandcn,, fchoon
fchoon niet
niet zo
zogoed
goed
wordende, is
is dezelve
voedzeI
verfchaffende, , als
als de
dezwaare
zwaareKleigronden.
Kleigrondcn. IV.
voedzel verfchaffende
Zandgrond;
de Zuidelijkfle
Zuidelijkfie deden
declender
derProPro·
deezen vind
vind men in de
Zandgrond; dcezeu
vintie,
- --- V.
V. YeenJ(rond;
vintie , cn
en dient
dient meest
meesttot
totBouwlanden.
Bouwlanden.
Veengrond ;
deeze
van tweederlei
tweederlei zoort,
alleen zulke
zulke,, die
die beneden
benedcn in
in
deeze is van
zoort , of alleen
den
grond legt
legt,, en
en van
van daar
paar opgebaggerd
opgebaggcrd word
word,, om
om tot
tot Turf
den grond
bereid
(Zie 't't Art.
Art. Turf en Veenen.)
reenelI. )
bereid tete worden/
worden/ (Zie
De
medc aan verfcheiden
verfcheidenoorden
oorden;; digt
digt
Utrecht verfchilt mede
De grond van U/recht
aan Amflelland
Amflelland en
en Rhijnland
Rhijnland,
uit
, be(}aat
beflaat dezelve,
dezelve , grootendeels , uit
Plasfen en
en Veengronden
Veengrondcn;; doch beoosten
beoosten en
en bezuiden
bezuiden de
Poelcn,
Poelen , Plasfen
Stad Utrecht, en
en naar
taai
naar den kant van iVolI/foorl,
Morrt foort , ontmoet men taai
en vet Kleiland, 't welk Tarwe, Rogge,
Haver en
en Garst
Gam welig
welig voort.
voon..
Rogge, Haver
brengt.
brengt. Naar
Naar den
den kant
kant van't
van't Gooiland,
de grond
grond hoog en heiheiGooiland, is de
achtig
tcgen de
ele Ye/uwe
dit is
is,, een
een ZandZandachtig,,en
en tegen
Veluwe meest
meest broekachtig
broekachtig,, dat
grond,
is. is.
- -- Ook
Ook vind
vind men,
men, in
in deedeegrond , die
dievogtig
vogtigenenvrugtbaar
vrugtbaar
Provintic, een
eenbijzonder
bijzonder zoort
zoort van
van Veenen,
Veen en , Rheenfche Veenen
reenen
ze Provintie,
genaamd, die
dieJaarlijks
Jaarlijks mede
veel Turfuit
(Zic Turf
mede veel
Turf uit leveren.
leveren. (Zie
Turf en
en
Yemen.)
Yeenen.)
Deeze verfchillende
verfchilIende Gronden
deeze en
en
Gronden, ,die
dienict
niet alleen,
alleen , Îll
iii deeze
geene Provintien
Provimicn of
ofLandfireeken
Landfireekcn,, onderfcheiden
ondcrfchcidcn zijn
zijn,, maar
maar
geene
zelfs,, gelijk
gelijk blijken
blijkcn zal,
zal, opopeene
ccneenendede
zelfdcplaats
plaatsininonderonderzelfs
zelfde
fcheidene beddingen
beddingen gevonden
gevondcn worden,
worden,verdeelt
verdeeltmen
mcninin vier
vier hoofde
hoofd.
zoorten , die
dieieder
iederininhaare
haarebijzoorten
bijzoortenonderfcheiden
onderfcheiden zijn,
zijn, als:
als:
zoorten,
KLCIJ
KLPI, , in beste klei
klei,, blaauwe
Moauwe klei
klei,, fijne
fijne klei
klei,
gro,'eklei
/rlei,
, grove
,
katte klei
klei,, oker
okerklei
kleienenMergel.
Mer~el.
katte
ZAND
ZAND., in Blaauw zand
zand,, Fijn
Fijn
zond,, Geel
Geel zand, Geest
Gees/ zand,
zand,
jn zand
erof zand, Heizand
lIeizand,
Okerzand
, nruijn
Olcerzand,
OehrGrof
, Okerzand
, Bruijn
Okerzand,
Oehrzalld,, Schraal
Schraalzand,
zand, Wei
IFeI zand,
Zand en
tnKeitjes,
Keitjes,Zwart
Zwart
zand.
zand
zand , Zand
zand.
Bes/veen,Slegt
SIegtveen,
Zandigvem,
DarrifVEEN, Bestveen,
veen, Il Heiveen,
ei veen , Zandigveen
, Darri
jMo/ligveen.
veen , Molligveen.
AARDE, gemengde
gemengde Zandaarde
ZalIdaarde , Zwarte
Zwarteaarde
aarde,
gemeugde
, gemengde
Klei en Zand,
Zal1d, Klei
Klei en
en reen,
reen,Klei
KleienmDarij
Darij,
Áardeene1l Water.
/Pil/er.
Klei
, Harde
DatDat
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Dat
nu veele van
van deeze (loffen
fioffen op ééne
ééne plaats
plaats gevonden
gevonden worworDat nu
den , hier
den,
hier van
van zal ons
ons AmftelJam
proeve opleveren,
opleveren, die
die
Amf teldam eene
eene proeve
genoeg
zal zijn
zijn,, om
om ons
onsgezegde
gezegdetetebevestigen;
bevestigen;fchoon
fehoonanders
anders
genoeg zal
de beddingen der Duinen en runen
zouden
hier van
van ten
ten bewijze zouden
Veenen hier
kunnen
ook zullen
zullen doen
doen,, wanneer
wanneer wij
wij dezelven
dezelven
kunnendienen,
dienen, en
en het ook
ieder
op hunne
hunneArtikels
Artikelsbefchrijven.
befehrijven.
leder op
In
werd,, te
te Amfteldam,
In 't't Jaar
JaarI6cS,
16c5, werd
Am f teldam, in
Oudemannenhuis,
in 't Oudemannenhuis.
door Fieter
Pieters Ente,
Ente, een
ter diepte
diepte van
van 232
23 2
Pieter Pieters
een put
put geboord,
geboord, ter
voeten,
en daar
daar in
in,, volgens
volgens deeze
deeze onder1
onderfiaande
de onderondervoeten , en
aande Tafel,
Tafel , de
fcheidene zoorten
feheidene
zootten van
van Aarde
Harde gevonden.
TAF
E L,
TAF
E L,
TAFE
TAFEL,
Aanwijzende
den voortgang
voortgang,,
Die de
de onderfcheidene
onderfeheidene bedbedAanwijzende den
welke
eIken dag
dag in
in het
het bosboo- dingen der Aarde
welke op eiken
Aarde aanwijst.
ren
put gemaakt
gemaakt is.
ren van
van deze put
Voeten.
Yoeten.
Voeten.
Den 16
16 JlIlij,
Donderdag. 54
Tuinaarde.
77
Julie, Donderdag.
54 Gehoogde Tuinaarde.
17 --i- - Vrijdag.
Vrijdag.
22:
99
Darrij en
en Veen.
22 Dartij
13
13
- - Zaturdag.
14
Klei.
99
14 Weeke Klei.
19 -- Zondag.
19
Zondag.
12 Zand·
8
Zand.
-20
20 - - Maandag.
44
27 Aarde.
21
21 - - Dingsdag.
16 Klei tamelijk
tamelijk hard.
hard.
10
I0
22 . - Woensdag.
1+
4-4
14 Aarde.
Donderdag. 10
10 Zand
Zand,, daar
-23 -- Donderdag.
daar Amfieldam
Amíieldam meest op
gegrond en
gegrond
en geheid
geheid word.
word. t10
o
2~44 --II
JJeel blaauwe
Klei. Klei. a~
Heel
blaauwe
- Vrijdag.
Vrijdag.
II
Zand.
25
Zaturdag.
~5 99 Heel wit Zand.
4
Zaver of
drooge Aarde.
Aarde.
I Zaveff
27
of drooge
~7 - Maandag.
Maandag.
55
Mollem,, of
ofSpons
SponsAarde.
Aarde.
23 ---- Dingsdag.
Dingsdag.
28
I10 Mollem
I
29
29 - - Woensdag.
14
55 Zand.
14
•
Zand met Klei
Klei gemengd.
gemengd.
3o
30 - Donderdag.
Donderdag.
5
33 . Zand
Zand gemengd
gemengd met
met hair
huir en
en
Zand
Zeefeh elpen.
Zeefchelpen.
4
Klei,, zomtijds vermengd
vermengd
6 Harde Klei
31 - Vrijdag.
Vrijdag.
31
hair en
en fchelpen.
fchelpen.
36
met hair
36
Zaturdag.
-II August. Zaturdag.
Harde Klei.
Klei.
66
55 Harde
33 l\laandag.
Maandag.
Zand,, zomtijds
zomtijds vermengd
vermengd met
met
44 Land
4 ---.4
- Dingsdag.
Dingsdag.
fieentjes.
kleine (leentjes.
33
55
5
22 Zand.
~ - - Woensdag.
Woensdag.
29
29
_ 6 -- Donderdag.
Donderdag.
33
7 --Vrijdag.
-Vrijdag.
I
Dagen 21.
21.
Dagen
Voeten 232
232
Voetel
Vecten 232
232
Viceten
C 3~
Zie
C
Zie
-

ilftwomm

..
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A A R D B E E V I N GEN.
N.
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Zie daar,
daar, door
dooreenen
eenenarbeid
arbeidvan
van 21
2 I dagen
dagen,, gekomen
gekomen ter
ter diepte
diepte
Zie
van 232
23 zvoeten,
voeten ,daar
gevorderd, naar
naar maate
maatc de
de boor,
boor, door
door
van
.daar inin gevorderd,
de meerdere
meerdere of
ofmindere
mindere vastheid
vastheiddet
detfloffen
110ffen, ,meer
meerofofminder
mindertegentegende
fhnd vond,
vond, en
enonder
onder dien
dien arbeid
arbeid ontdekt
ontdekt de
de aangewezene
aangewezene bedbedfland
dingen,, mede
mede tot
tOt het
het getal
getal van
van 232
Z3!l voeten
voeten,, waar
waar van
van de
de
dingen
Harde Klei
Klei en
en 't't Zand
Zal1d het meeste
meeste gedeelte
gedeelte uitmaakten
uitmaakten;; alal
Harde
hetwelk ons dus
dus kan
kon leeren
leeren , uit
uit welke
welke floffen
HoiTen onze
onzeAarde
Aarde bebehetwelk
llaat.
flaat.
AA,O\R
DB
B E E V II N G;
hier door
door verflaat
"erna at IJlen
eene beweeging
beweeging inin
men eene
A
RD
G; hier
den grond
grond,, die
die natuurlijk,
natuurlijk, ofofbovennatuurlijk
bovennatllurlijk ,,door
doorde
deoniniddeonmiddedcii
lijke werking
werking der
Natuurlijkerlijke
derGoddelijke
Goddelijkekracht,
kracht,gefchied.
gefchied. --- NatuurlijkerneclJlen de
dl!Aardbeevingen
Aardbeevingcn haaren
haaren oorfprong
oorCprong uit
het vuur,
vuur,
wijze neomen
uit het
de holligheden
holligheden der
der Aarde,
Aarde, of
ofvan
vandedeOlijachtige
Olijachtigeuitdampinuitdampinin de
gen ,, inin dezelve
dezehoe befloten
bc(]oten,, diediegeperst
geperstwordende
wordende,, met
met
gen
groot geweld
gcweld pogcn
uineuarfien. Als
Als 'er
'cr eene
cene groote
grootemenigte
menigte
groot
pogen uittebarflen.
zulke dampen
dampcn,, inin's 'saardrijks
aardrijksholligheden
hollighcden,
metdedeallerfijnflc
allcrfijnfie
van zulke
, met
vuurdeelrjes zamengeinengd
zamengemcngd worden
worden, , door
door welke
welke zij
zij,
verwarmd
vuurdeeltjes
, verwarmd
en aangefloken
aangeIlaken ,, eerre
eellc ruimere
die niet
niet vinvinruimereplaats
plaatszoàen,
zoeken, doch
doch die
den, en
en daar
daar ininverhinderd
verhinderd worden
worden,, dan
dan doen
doen zij
zij alle
allebeletzeis
beletzeis
fehndden
beeven; even
even als
als het
het buskruit
bushuit ,, in
in een
een engen
engen Loop
LOOi)
fchudden en
en boeven,
van
vuurroer beflooten
be(]ootcn,, ruimte
ruimte zoekende,
zoekende, gekraak
gekraak verwekt.
verlVckt.
van 't vuurroer
Van
hier dat
(bt die
plaalzen allermeest
atlermecst aan
aan Aardbeevingen
Aardbeevingen oaondie plaatzen
Van hier
derhevig
welker grond
grond veel
yecl fàlpeter
làlpeter,, ruller,
enolijacholijachfuller, en
derhevig zijn,
zijn , Avelker
tigc
lloff~n inin zig
beflotcn heeft, en
en die
dieligtelijk
Iigtclijk van
van 't'tvuur
vuur,
tige flofl'cn
zig befloten
,
of door
door de
defijne
fijnefloffen
lloflèn,
a:lllgelloken
en
ontvlamd
\\"or, aangefloken en ontvlamd worden.
als dedevuurdoelen
vuurdeclcn,, die zig
daar inin onthouden
onthouden,,
zig daar
den.. Want als
wanllte
ontfangen
en
verdund
worden,
en
in
die
ruimtcn
niet
warmte ontfangen en verdund worden, en in die ruimten niet
kunnen
ul!l1ooten
blijven,
dringen
zij
naar
boven,
en
docn,
door
kunnen beflooten blijven, dringen zij naar boven, en doen, door
hunne
om lucht
lucht tetekrijgen
krijgen,, enenininmeerder
meerderruimte
ruimte
hunne flerke werking, om
tc
geraaken,
het
.\nrdrijk
door
hunne
uitbarlling
beven;
of,
wante
het Aardrijk
Dunne uitbarfling Leven ; of, wanneer
het
geopend
is,
ccn
llerk
gchuil
en
gedruis
uit
den
afh'TOnd
neer het geopend is , een flerk gehuil en gedruis uit den afgrond
hoorcn_
l\':auurkcnnershebben
hebbcn dedeAardbeevingen
Aardbeevingcll vervcrhooren. ---- DcDe
Natuurkenners
deeld
in
vicr
zoorten
:
I.
In
Opwerpendc,
die
gantCche
eil~n
gantfche eilandeeld in vier zoorten : I. In Opwerpende ,
den
oplVerpcn;; IJ.
NedcrlVerpcnde, , die
Steden en
en Gebouwen
Gcbouwen
die Steden
II. Nederwerpende
den opwerpen
doen
nederllorten
;
JII.
Openende,
die
zeer
fChic1ijk
/-,'Toote
decOpenende,
die
zeer
fchiclijk
groote
deeIII.
doen nederfiorten ;
len
des Aardrijks
Aardrijks inzwelgen;
IV. Geluidverwekkeude
met
Geluidverwekkeude, , die
die niet
inzwelgen; IV.
len des

maeen
gehuil en
en gekraak,
gekrililk, groote
groore beweeging
bewecging maeen geweldig
geweldig geloei, gehuil
°
ken:
ken :
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ken: hoedanig een gehuil. ten tijde van den Keizer Arcadius,
zeven dagen lang, met geweldige Aardbeevingen, gehoord is.
Alhoewel Neder/am/, in een natuurkundigen zin gerproken,
wegens zijne Grondgelleldheid, minder aan .Aardbeevingen bloot
fiaat, dan andere Landen, is het, echter, van dezelve niet geheel verfchool'ld gebleeven , maar heeft meennaaien , op onderfcheiden tijden en wijzen, deeze geduchte bezoeking, zo wel als
eene uitwerking der natuur, als als eene ilraffe Gods, gevoeld.In 't Jaar 1580, op den 6 April, gevoelde men dezelve tot twee
reizen. door alle ·de Nederlanden; zo dat eenige fieenen, uit de
fchuddende Kerken en Torens, wierden losgerukt. Men ondervondt dezelve te Kezl/en, Parijs, op Zee, en te JorA: in Engeland. zonder cchtcr groote fchade te veroorzaaken. Eene andere
viel 'er voor, door gantfch Holland, op den 11 Januarij des
Jaars 1602, die no;;thans geene fchade deedt. Op den 4April des Jaars 1640, gefchiedde 'er, des morgens, tlIsfchen 3 en 4
uuren, eene Aardbeeving, die groote fchade veroorzaakte, in Ge/tierl/md, vooral te Nijmegm, in 't C1ooof!c/zap Meurs, in de
Provi/ltie Utrecht, en voornamelijk in Braband en Ylamlderen.
Ao. 1693 gevoelde men, op den 18 September, eene diergelijke fchl1ddin~ door l:,ramfch Neder!and, die, echter, weinig,
of gcenc1fchadc verwekte. In de maand Juli] des Jaars 1751
gevoelden eenige Landen zeer zwaare fchuddingen, en bijzonder
Italië. Nr:dcdand werd hier van wel verfcllOond; doch, op
dien zelfd(!n tijd, had men hier te Lande ee n fchrikbarend Onweder, van Donder, Blixem, Hagel en Stormwinden, waar door
eenige l11cnfchen werden dood gellagen. In 't Jaar 1755, in
de maand April, verbeeldde men zig te !ie/mond, in Staats Brabond, ('Cne of meerder fchuddintren te gevoelen; doch anderen wn.
ren van gedachten, dat het gekraak veroorzaakt werdt, door het
losfl!ll van eenig gefchm, in eene naast gelegene vesting. Zekerder en van meerder belang was de buitengelVoone lP"aterberoe.
,,'-ng, op den I November van dat zelfde Jaar, welke op menigvuldige plaatzen befpeurd ill, als in 's Gravenhoge, te Ha/lr/cm,
Delft. l.c,-dcIZ, d/1JfteldaJn. Gouda, Rotterdam, en ook in
Noordho//and. Zeeland. Gelderland, Friesland. 0 "erijs!d,
Gronmgen, /1raband, enz. ja, zelfs in andere gewesten. En

fchoon wij de uitwerking hier van, op ieder pl:lats in NEDER·
C 4L.'\.ND,

40

A
A R D B E E V I N GEN.
AARDBEEVINGEN.

LAND , onder
LAND,
onder de
debijzondere
bijzondere Artikelen
Artikelen,, zullen
befchrijven.,
zullen befchrijven
kunnen wij
wij hier
hier echter
echter niet
niet nalaaten
te melden
lauJIlen
nalaaten te
melden,, dat
dat deeze
deeze Watel-·
Waterdoorgaans, met
beroering, doorgaans,
Aardbcevingcn is
beroe1"i/lg,
mèt AardbeevÏ11{{en
verzeld geweest,
geweest.
is verzeld
gelijk ter
ter gemelde
gemelde plaatze
plaatzeblijken
blijkenzal.
zal. In
geliik
In 't't zelfde
zelfde Jaar, en wel op
op
einde van
hetzelve, dat
't't einde
,'an hetzelve,
dat is,
is, tusfchen
tusfchen den
den 26
26en
en 27
December,,
27 December
gevoelde
ongewoone beweeging
benreeging tete Ny11lcgen,
gevoelde men
men deeze
deeze ongewoone
Nymcgen , tweemaal,
elkander, te
te Zutphen,
Zutphen tArnhem
/(tlilen/Jorg,
maal , kon
kort na
na elkander,
Arnhem , tKuilenborg,
in
de Meijerij van
Vtllls'Hertogcnbofci
s' Hertogct:bofd; te lI!aostficnt,
Naarin de
!!Maastricht, Naar.
ia de
Utrecht, en
en .te Gouda;
den, ia
de Provintie
Provincie Ulredt,
doch
niet
alle den,
Gouda ; doch niet alle
gelijktijdig,
maar tmfchen
27 Decem•
Decemgelijktijdig, maar
tusfchen gemelden
gemeldennacht
nacht van
van den
den 27
ber lï55,
den 15
15Januarij
januarij 1756.
1756. Op
Opden
deni 818Februarij
Februarij
1755, tot
tot den
des laatstgenoemden
laatstgenoemden Jaars, zijnde
dag,, door
door 's's Lands Staazijnde den
den dag
ten,
eenalgemeenen
algemeenen DankDank- VastVast- en
en Bede-dag
Bede-dag bepaald
bepaald,, geg~
ten , tot een
voelde
in meest
meest alle
alleplaatzen
plaatzen van
\'an ons
ons Gemeenebest,
Gemeenebest, eene
eene
voelde men,
men , iii
fchudding
der Aarde
Aarde, , welke, fchoon
fcllOon minder
minder dan
dan in
in andere
andere ge.
gefchudding der
wesccn,
echter alhier
alhier heviger
heviger «was,
was, dan
dan de
Volgens
westen, echter
de ,·oorgaande.
voorgaande. Volgens
echte berichten
berichten,, waren
uuren,, des
des morgens,
morgens, Benige
eenige
tearen reeds
reeds om
om zes uuren
fchuddingen,
algemeen, , gevoeld
gevoeld,, dan
dan twee
twee
fchuddingen , hoewel
hoewelniet
niet zo
zo algemeen
uuren
Ligt isis het
het tetevermoeden
vermoeden,, dat
datdit
ditalom
alomgrooten
grooten
uuren laater.
laster. Ligt
fchrik
en bijzonder
bijzonder in
in de
deplaatzen
plaatzender
dergodsdienf1i•
godsdienfii.
fchrik veroorzaakte,
veroorzaakte, en
ge zamenkomf}en,
zamenkoml1en, die, gelijk
gelijk bekend
bekend is,
is, op
opzulk
zulkeenen
eenenplegtigen
plegtigen
opgepropt zijn
zijn met
met menfchen.
menCchen. Doch
Dochnergens
nergens vind
vind men
men be•
be·
dag, opgepropt
rigt,, dat
dat de
de ontfleltenis
omfleltenis grootvr
grooter geweest
geweest is, dan
dan in
in de
de Lutherfc•he
Luther/i:/lc
rigt
Oude
alwaar de zaamgevloeide
zaamgevlocide menigte
menigte,,
4rufleldarn , alwaar
Oude Kerk tete dlllJleldam,
reeds
verfchrikt door 't'tflingeren
Ilingcren der
der Kroonen
Kroonen,, door
door een
eenvalfch
valCr.h
reeds verfchrikt
gerugt, dat
dat 'er
'erbrand
brand in
in de
de Kerk
Kerk was,
was, nog
nog meer
meer in beweeging
beweeging gegeraakte. Geen
Geen wonder
wonder dan,
dan. dat
dat de
deGodsdienst
Godsdienst hier
hier ook
ookvroeger,
vroeger t
raakte.
dan
naar gewoomc,
eindigde.
dan naar
gewoonte, eindigde.
Tc Maastricht
Maastricht werd,
werd,tusfchen
tusfchen den
den 211 en 33van
vanZomermaand
Zomennaand,,
Te
wcdc~ cene
ccne Aardfauddiug
AardCcllllddiug gevoeld,
den 19
19
wede.
gevoeld , gelijk
gelijk ouk
ook op
op den
November, ter
ter zelfde
zelfiIe plaatze.
plaatze. Te
Te Asizfle1dars
AII/fle/dam heeft
heeft men,
men, in
in
November,
dat Jaar, eene
eeneMedailje,
l\Iedailje,tertergeclachtenisfe
gedachtenisfeder
derdroevige
droevigeAaardbeeAaardbee·
dat
vingen,, vervaardjgd
ven'aardjgd,, welk
w,elk 'Ink
l1uk den
den roem
roem der
der Penning- en Historie.
Historie.
vingen
kundigen wegdroeg.
iS8, , werd,
werd, op
op den
den I II
Augustus t
kundigen
wegdroeg.Ao.
Ao. I1758
I Augustus,
de gemelde flad
fbd Maastricht
Jlfollstridll weder
weder door
dooreene
eeneAardbeeving
Aardbeeving in
indegml
fchrik gebracht,
geene fchade
fchade daar
daar door veroorzaakt.
veroorzaakt. Zo
Zo
fchrik
gebracht, doch geene
in 't't volgende
volgende Jaar,
Jaar, in
in de
de maand
maaud Augustus,
Augustus, en wel op
up den
den
ook in
2lften, wanneer
wanneer niet
niet alleen
alleen Maastricht,
MfllIst";cnt, maar
maar zelfs geheel
geheel Staatr.
Stootr.
a3flen,

Bra.
Bra-
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Braband • eene
eene fchudding
fchudding gevoelde.
Zij deedt
deedt 'er, echter,
echter,minmin.
gevoelde. Zij
Braband,
der fchade
fchade dan
dan te
te Keulen.
Keulen. Op de grenzen
grenzen van
van Holland werd zij
der
ook befpeurd.
befpeurd.
van Januarij
Januarij 1760,
176o, des s'avonds
den 20 van
tien uuren,
Ulmm,
s'avonds om
om tien
Op den
werd
in de
demeeste
meeste oorden
oorden van
van ons
onsGemeenebest,
Gemeenebest,weder
weder
werd men, in
eene merkelijke
merkelijke beweeging
van 't Aardrijk
Aardrijk ontwaar,
op
beweeging van
ontwaar, welke,
welke, op
de' eene
eene plaats
plaats in
op andere
andere in
in twee
twee ofofdrie
driefchuddingen,
fchuddingen,
in ééoe,
ééne, op
J,el1aan
beeft.
heflaan heeft.
Zie rader!.
Bist. VII. Deel, bl.
bI. 331.
33 I. IX. Deel,
bI. 116.
116. XVI.
Vadert. Hist.
Deel , bl.
bI. 201. SCHEUR
SC H E U R 1Vlerkwaardig
Merkwaardigfle
Gcbel/rler/is[en,
bl.
fie Gcbeurtenisfen
, I.
I. Deel,
Deel, bl.
bI. 61.
61. IH.
Deel, bl
bI 397. LE CCLERQ.
Nederl.GeL E R Q. Nederl.
Gein fol. bI.
238. Nederl.
Neder!. 3aarboeken,
Jaarboeken,
[chied.
1I. Deel, in
bl. 238.
fchied. H.
1755,
1756, 1758,
Iï5 8, 1759 en
en 1760.
1760. Europifche
Ellropifche Mer/ru1755, 1756,
1'ill5
1751, II. Deel,
Deel, bl.
bI. 118.
1I 8.
ri us 1751,

A A R DE W ER", in
in 't algemeen
algemeen bekend
bekend onder
onder de
debenaaming
benaaming
AARDEWERK,
\'an DclIfch
Delf/eh Porcelcinen
Porcc!ci:len flardewerk.
Aardewerk. Dit plagt
plagt een zeer
zeer bloeijenbloeijenvan
de
fabriek te
te Delft te
te zijn..
zijn., Omtrent
Onurent het
hetmidden
midden der
der voorige
voorige
de fabriek
werd zij
uitgevonden, ,en
dat men
men 'er
'er zig
zig met
met
Eeuw
Eeuw werd
zij uitgevonden
en na
na dat
magt op toe gelegd had, zo ilerk getrokken, door alle de Pro· niagtopeldh,zfrkgtoendalPrvimien,
en ook
ook in
in Braband,
Braband , Vlaanderen,
Flaanderm, Frankrijk,
Franknjk, SpanSpan.
vinden , en
je, de OostZINden en Denemarken,
Dellelllarkm, dat men,
JVestindfèim , Zweden
Oost- en Westilltliëll,
je,
binnen weinige Jaaren, 28 Aardewerks- of Plateelbakkerijen 111-binewgJar,28Adewks-ofPlatbrijendaar
Ja men
men heeft
heeft 'er
'er tot
tot 3o
30 toe
toegeteld;
geteld;doch
doch
daaropgericht
opgerichtzag.
zag. Ja
zedert een verloop van
van 33
3~ Jaaren
Jaaren,, isisdeze
dezeFabriek
Fabriekzodanig
zodanigteterug
rug
zedert
geloopen,, dat
dat naaihwlijks
naauwlijks de
helft daar
daar van
van,, aan
aan de
demeesters
meesters en
elI
geloopen
de.helft
:trbeidslieden,
behoorlijk beflaan
bel1aan verfchaflén
verCchanèn konde
kon de ; heb.
heb.
arbeidslieden , een
een behoorlijk
pende
meeilen niet
----- Tot
Tot
bende de
de meeflen
niet meer
meerdan
danéénen
éénenOven.
Oven.
dit Porcelein
Porcelein gebruikt
gebruikt men
men vierderlei
vierderlei Aarde
Aard~:
Doornilc~
dit
:
Doornik[de ofofBrabandfclie
Brt1balldfche lIarde;
Duit[che Aarde
Aarde. , welke
welke van
"uu
fc/e
Aarde ; Duitfche
lIJu!/teilll
aan de Rhoer
Rhoer herwaarts
herwaarts gebracht
word; Zwarte
Zwarte en
111ulheim aan
gebracht word;
en
Dclffche
Deezevier
vierzoorten
zoortenmoeten
moetenonder
ondereen
eengemeng
gemengdd
Delf
fc le Aarde.
Aarde. Deeze
\vorden;
kunnencle de eene
eene zonder
zonder de
de andere
andere van
van geen
geendienst
dienst zijd
zijn
worden; kunnende
tot
dit gebruik.
gebruik. Ten
Tenminalen
minilen is
is de
de Zwarte
De/fIche Aarde
Aarde
tot dit
Zwarte en Delffche
onümbeerlijk.
geCchiedt in
in de
deAardewasfcherijen,
AardewasCcherijen, die
die
onGntbeerlijk. De
De menging gefchiedt
men aan
aan de
de Schie of Rotterdamfche
Rofte/'dam[che Vaart
en wier
wier getal
getal
men
Vaartvind,
vind, en
mede
afneemt, naar
naar mate
matededePlateelbakkerijen
Plateelbakkerijen verminderen
velminderen ,, of
of
mede afneemt,
minder
- DeDeAarde
Aardeword
wordaldaar
aldaar inineen
eengroote
groote
minder vertier
vertier hebben.
hebben. --Cs
~~
C5
kuip
.
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kuip , door
kuip,
door eene
eene geduØge
gedunrige roering
roering, , met
met water,
water, tot
tot een
een dik.
dik.
ken pap
vervolgensdoor
dooreen
een fijnen
keR
pap gemaakt
gemaakt; ;vervolgens
fijnen koperen
koperen zeef ge
g~
houte gooten
gooten in
geloopen zijnde,
gooten, en
en door
door lange
lange houte
in bakken
bakken geloopen
zijnde,
word ze
ze wederom
gedroogd. Deeze
word
weder.om tot een
een flijve
fiijve klei
klei gedroogd.
Deezeklei
klei nanaderhand ,door
door treeding
treeding, , tot
tot eene matige
derhand,
matige zagtheid
zagtheid gebragt
gebragt zijnzijnAardewerk , in allerlei
de, word
allerlei vereischte gedaan.
gedaanword van
van dezelve
dezelve het Aardewerk,
ten,
den Oven
Oven gebakgebakgedraaidof
of'gevormd;
gevormd ;vervqlgens
vervolgensinin den
ten , ,edraaid
ken,
krijgt het
gedaante van
van graauwen
graauwen (leen
Ileen:: waar
waar na
na 'er
ken , krijgt
liet De
de gedaante
verglaasd wordt
DeHoofdfloffe
HoofdfiotTe van
van dit
dit
bet
wit verglaasd
wordtopgelegd.
opgelegd.- --- De
het wit
verglaaszei
gl'11'lengd met
met Zand
Zand., Souda
Souda
verglaaszelisis Engelsch
Engelsch Tin
Tin en
en Lood.
Lood, gemengd
en Zout. Na
Na dat
dat dit
dit mengzel
mengzeI onder
onder den
cien Oven
Oven gebakken
gebakken is,
is , word
bet
de Witmolens
Witmolens gemalen.
gemalen. Het
fIetAardewerk
Aardewerk wordt
wordt vervolgens,
vervolgens,
het op de
de hand
hand,, met
met allerleij
alierieij bloemen
bloemen,, vogels
vogels enenlandfchappen
landfchappen beuit de
fchilderd;
aa uw of
ofrood
rood:: tot
totblaauw
blaauwgebruikt
gebmikt men
men
fchilderd ; meest
incest met
met bi
blaauw
de Suffer;
Hier op
opword
wordhet
het
Saffer de
; deDolus
Bolusis isde
de Roode
Roode kleur.
kleur.- -- Hier
Aardewerk
l1:eenen kokers
kokers van
van gemeener
gemeener aarde,
aarde,
Aardewerk atidermaal,
andermaal, in
in fleenen
den Oven
Oven gebragt,
gebragt , en
enten
tenminhen
minfien een
eenEtmaal
Etmaal gegevoltooid
voltooid in den
gloeid; den
den Oven
Oven koud
koud geworden
geworden zijnde,
zijnde, wordt
wordthet
het'er
'eruitgenouitgenomen:
d:1l1 kali
kUll men
men zeggen
zeggen,, dat
dathet
hetklaar
klnar is.
- Aan
Aan ieder
ieder Oven,
Oven,
men : dan
is.die gCllookt word, rekent men, dat bijkans derti~ Illetifchen, diegfnoktwr, medabijknsrtgmefch,
een meer,
meer,• 'de
andere min,
min, hun
hun beftaan
bellaan bebben.
Zeer
de een
de andere
hebben.- ---- Zeer
kostbaar maak
en de
Ovens deeze
deeze Fabrieken,
Fabrieken, dewijl
dewijl ieder
ieder van
van dedekóstbaar
naaken
de Ovens
niet minder
minder dan
dan met
met 55of
of66vademen
vademenhout,
hout,(zijnde
(zijndedoorgaans
doorgaans
zelve niet
hout; kan
k::n genaakt
worden. Van het
vergeftookt worden.
zwaar Eijken
Eijken hout;
hergeen
geen tot het verglaaszel gebmikt
het Tin
Tinde
dekostbaarfle
kosrbaarl1:e ftoft'e.
fioffe. InInfchilfchi!glaaszel
gebruikt word,
word, isis het
derwerk overtreft het DelfschDelfsch· A
Aardewerk
opzigren ,,het
het
derwerk
ardewerk, ,inin veele opzigten
Indiaanfche Porcelein.
- Delft
Delft heeft
beeft eenen
een en Porceleinfchilder
Porceleinfchilder
Indiaanfche
Porcelein.----Himpelen genaamd,
genaamd, wiens
wiens arbeid
arbeid nog bij
bij de
de KonstKonstgehad,, Ter Himpelen
gehad
minnaars
in
acHting
is.
De
fioffe
van
dit
Porcelein
is
niet
zo
vast,
minnaars in achting is. De doffe van dit Porcelein
zo vast,
noch tegen
tegen 't vuur
vuur zo
zo befland
beftand,, als
als ander
ander Aardewerk.
Naa
den
Aardewerk. Naa den
bloeifiand van deeze Delffche
DelfTche Fabriek,
Fabriek, heeft
heéftmen
meninin Duitschland,
Duitsehland,
bloeilland
Frankrijk, Engeland,
Enge/and, en op
op zommige
zommige plaatzen
plaatzen van
van Holland,
Holland,
deeze Konst
Konst ook begiflnen
begi!lllell te oeffeneín.
oeffeneil. Voor
Vooreenige
eenige Jaaren,
Jaaren, had
had
men
een Aardewerks
Aardewerks Fabriek
Fabriek buiten
buiten 4m/leldam,
Amfleldam, aan
aan den OverOvern een
me
toom, aangelegd,
aangelegd, die
diefpoedig
fpociUgtete niet ging. lyeesp
lPe-esp heeft zijne
zijne PorPortoom,
Fabriek, als
als mede
medede'Otûle
Lcosdrecht, daar niet alteen
alleenfraai
fraai
de"Oude Loosdrecht,
celein Fabriek,
gefchilderd word
word,, maar
máar de
de (lukken
flukken ininfatzoen
fitzoenenendunheid
dunheidverre
verre
gefchilderd
lIet Delffche
De/fiche overtreffen, doch
doch ook
ook zeer
zeirveel
veelhooger
hoogerininPrijs
Prijs zijn.
zijn. 't't
bet
Geen
Geen
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aan Delft, in
Geen echter
Geen
echter aan
zijllen hoofdtak
hoofdtak van
van beflaan,
beflaan,
in deezen zijnen
.Aardewerk, 't welk,
bet
het meeste nadeel
nadeel toebrengt, is het Engelselt
Engelsch Aardeiverk,
tot ondergang
ondergang dier Stad
Stad en
en haare
haare Inwoonders
Inwoonders , de
degoedkeuring
goedkewing
van
In- en
en Uitlanders
Uitlanders wegdraagt.
wegdraagt. I-Ioe
Hoe weinige
weinige zucht
zucht wij
wij ook
ook
van In. voor
Natie hebben
hebben,, moeten
moeten wij
wij echter
echter bekennen
bekellnell., dat
dat het
voor die
die Natie
Enge/sell
Aardewerk,
gbdheid, , dunheid
dunheid en
en netheid
netheid.,
Engelsch Aardewerk
, in
in g'adheid
Delffche verre
het De/ffche
boven flreeft
flreeft:: en
en doordien
doordien de prijs
prijs ge.
geverre te
te boven
noegzaam gelijk is, worden
noegZ2nm
tegen onzen wil,
wil,gedwongedwonworden wij,
wij , fcIlOOll
fchoon tegen
gen,
het vreemde
vreemde boven
boven het
Inlandfche tete kiezen.
WenCche.
gen , het
het Inlandfche
kiezen. ---- Wenfche•
lijk
ware het,
dat de
de Delve110fll"e1l
zig met
de borst
'er op
lijk ware
het , dat
borst 'er
met de
Delvenaaren zig
toeleiden
deeze hun
hunr.e
Konst, die vel
welvcrf1n:iuwd
n:r!h:lll\vd., maat
toeleiden, , om
om deeze
ne Konst,
maar
niet verftorven
verflorven is.
weder ininhaaren
haaren voorigen
voorigen lui~ter
luister :\!
z. e herlleUen,
herllelIen,
is, weder
en
te wege
\Vegetetebrengen,
brengen.dat
datdedeverbasterde
verbasterdeHollander
Hollander moest
moest be.
been te
kenneil.
dat geen Uidandsch
Inl:lIldfche beUiclandsch Aardewerk
Aardewerk tegen
tegen 't'tInlandfche
kennen, dat
n:md
is. Hier
Hiertoetoe
aanmoedigendePrijzen
Prijzen uiltcloven,
zou,,
uitteloven , zou
f;and is.
aanmoedigende
dunkt
mij,, de taak
taak des
des Oecollomifi:/Jell
Taks zijn.
dunkt mij
Oeconomif•keli Taks
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We..
een klein
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ten
van Muis,
~/lIis, aan
aan cene
cenc Vaart,
Vaart, ofofhaven
haven., dic
ten van
die gemeenfchap met
de Zwin
Zwill heen.
oudetijden
tijden droeg die
naam
dit Aordellbu,'"g
49ardenbtt,-a den naam
heeft. InInoude
van Rodeflliu;.c
Rot!mb/1;:li;; doch wanneer
wanneer dccze
deeze na:llnverwisfelillg
naamverwisfeling geCchied
gefchied
is,
niet duidelijk
duidelijk aantewijzen.
aalltcwijzen. InIneen
eender
d..:rPrivilegien
Privilegienvan
vantien
d!n
is , is niet
Jaare
draagt deczc
naam van
van 4ar
,Jttrt/:nburg;
deeze Stad den naam
paare 1204,
1204, draagt
r/ nbarg; doch
men
vind 'er
'cr ook
ook van
van later
later datum,
datulll, en
en wel
wel van
van i243,
1!!43, watr
waar
men vind
nU:1l11 Rodellbur~
nog geleezen
geleezen wordt;
dan dit
dit zijn
zijn ook,
wordt; dan
in de naam
Rodenborg nog
mijns Nveetens
weetens,, de laatalen.
batnen. Volgens
Volgens. Gulciardi
Guici.li"{!ijll
voorbeen
n was voorheem
dit Steedtje
Steedtje de Iíoofdflad
Hoofd!lad van
van Vlaanderen.
f//atlll,lc!rclI. Een aanzienlifce
aanzienlijke
dit
Koophandel werd
Ja men
men zegt
zegt,, dat
dat
Koophandel
werd'er
'ervoormaals
voormaalsgedrewn.
gedreven. Ja
EIIKelft:hc Koningen
Koningen,, Hendrik
Hmdrik en Eduard,
Edu/11"d, aan
aan de 4Ø•.
Aal".
twee Engel/che
dmbl/rgers verfcheiden
verCcheidcn voorregten
Ook hebhebdevburaers
voorregtenhebben
hebbentoeg~fiaan.
toegeftaan. Ook
de Graven
Graven ~Il
Fltumdcren zig zeer
zeer bevlijtigd
bevlijtigd., om
om door
door
n Vlaanderen
ben de
verCcheiden voorregren
den Koophandel
Koophandel van
van deeze Stad
Stad tere bebeo
verfcheiden
voorregten,, den
gunfligen. Alle
Alle deeze
dcezcVoorregten
Voorregten bewijzen
bewijzen,
onwedergunfligen.
, onwederfpreeklijk, , het
aanzien,, welk
welk zij
zij voorheen
voorheengehad
gehadheeft.
heeft. fpreeklijk
het aanzien
Smallegm/ge beweert
beween zeer
fierk, dat
dat dit
dit 4ardenburg,
Aardenóurg. nevens
nevens
Smallegange
zeer flerk,
andere
Vlaamfche fleden
fleden,, weliier
welëer tot Zeeland
Zeel/md zoude
zoude behoord
behoord
andere Vlaamfche
hebben. .Met
.r.T etmeerder
meerdergrond
grond van
V:ln zekerheid
zekerheid kan
kan men zeggen,
zeggen,dat
dat
hebben.
een groote Stad
Stad gew..:cst
i5 ,,en
\vel van 2000
2000 fchreden
fchrcden iniJlhaaren
haaren
het een
geweest is
en wel
om·
om-----
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omtrek,
van een
een goede
goede zeehaven
zeehaven voorzien
voorzien;; hebbende
hebbende vier
vier
omtrek , van
poorten,
vijfmarkten
tIllIrkten,, twee
twee andere
andere ruime
ruime plaatzen
plaarzen,, twaalf
twaalf voorvoor·
poorten , vijf
naame
gebouwen , en
en wel
naame gebouwen,
wel 74
firaaten. Doch wat
wat isis befland
beiland tegen
tegen
74 ftraaten.
de verandering
destijds?
tijds?En
En wat
wat was, in
verandering des
in vroegere
vroegere Eeuwen,
Eeuwen, beiland tegen
de woedende
woedende invallen
invallen der
der Hunnen
Hunne'J,, Wandalen
lf/andalen en
ftand
tegen de
Normannen
,
wiet
woede
zig
mede
over
4ardenburg
Normannen , wier woede zig mede over 4ardenburg uitgefuekr,
het bijna
bijna ten
ten eenemaal
eenemaal vernield
Bijkans vier
vier
ftrekt, en het
vernieldheeft?
heeft ?- -- Bijkans
lJOnderd
}aaten
geleden,
werd
de
Ilad
weder
met
muuren
omhonderd Jaaten geleden , werd de fad weder met muuren omringd, en
met eene graft
graft omvangen.
Doch die
die nieuwe
nieuweluister
luister isis
en met
omvangen. Doch
naderhand
weder
verminderd;
ten
deele
door
de
rampen
desOorOornaderhand weder verminderd; ten
door de rampen des
Jogs,
en
niet
minder
door
de
vernielende
Zeegolven.
De
,
en
niet
minder
door
de
vernielende
Zeegolven.
De
logs
Stad
met goede weiden
weiden;; ook
ook
Stad was
was voorheen
voorheen rondom
rondom voorzien
voorzien met
wierden
fchoone enenflerke
IlerkePaarden
Paardengefokt
gefokt;
maardoor
door
wierden 'er
'er veele fchoone
; maar
inbreeken der
overfuoomen der
der Zee, zijn
zilnveele
veele
het inbrecken
der Dijken,
Dijken, en 't overfroomen
deezer fchoone
Best is
is't,
deezer
fchoone Landen
Landenonder
onderdedegolven
golvenbegraven.
begraven.- --- Best
't,
hier vrer
den Ouden
Ouden llJarkus
"(JII If/aerneU'ijk
Patricim
over den
7aernewijk (welke Patricius
Markus Ivan
Ger; t %vas)
Vln Ge;;'
was) te hooren.
hooren. Hij
Ilijj zegt
zegt:: „" InIn't'tJaar
Jaar 1477
1477,, den
den
van
J 7den September,
September, als
als Karel
[{arel van
yan Bourgondien,
-Bourgondien, anders
de
StrijdI7den
anders
Strijd,.
haiJre,
Nancöj,
Hertog Karel
[(arel van Gelder,
Door.
naare, voor Nanc
'j, en Hertog
Gelder , voor Door.
hooge vloed
vloed,, op
op Cosmus
Da.
lIU
fneuvelde , ontllond
ontfond de
de hooge
Cosmus en Danil fneuvelde,
miaamt/ag.
Ilormduurde
duurde agt
agt dagen
dagen;; alle
aUemenfcheliike
menfchelijke hulp
hulp
iniaansdag. De form
ontbrak.
Oude Stad
Stad Ovstende
Polontbrak. De Oude
Oostende verdronk,
verdronk ,nevens
nevens veele
veele Polriers,
van St. Salvatvr
Salyatur,
Clelllel1S, en
en nog
nog veele
veele
oers , als
als die van
, en St. Clemens,
anderen.
In't
AardenbllrgerAmbacht,
Ambacht, wedervoer
zelfde
anderen. In
't 4ardenburber
wedervoer dit zelfde
'Ûnheil
volgende Dorpen
Dorpen:: St. Krui
[(mijs,
St.Ldurcns
Ldut·cns,
onheil de volgende
js , St.
, onze
v~U\v' bezuiden,
bezuiden, onze vrouw
vrouw benoorden,
bel/oorden, Hennebenne,
fJnwebenne, Heile,
Heile,
vlbuw•
C.1tharina,
of'[(adzant,
nu weer
weer nieuwlings
nieu\\'lings in
in fand
Ilandgebracht;
gebracht;
Catharina, of
Kadzant , nu
St. Baefs,
Baefs,Trabeden,
Trahadeli , onzer
vrouwe bij
bij der
fluis enz".
enz". Zeer
Zeer
onzer vrouwe
der Huis
veel leeden
leeden de
de Åardenburgers
dardcllburgers.
den Oorlog
Oorlog tusfehen
tusfchen Spanje
Spanje
, in
veel
in den
en de Nederlanden,
Nederlanden, door de
de Staatfche
Staltfche bezetting
bezetting van
van Oostende
Oostende en
en
van elders.
elders. Inzonderheid
Inzonderheid liet de
de bezetting
bezetting van
van Oostende
Landvan
Oostende de
de Landlieden
geene rust;
rust; en
en wanneer
wanneer dedeopgeleide
opgeleidebrandfchatting
brandfchatting niet
niet
lieden geene
in tijds
door 't't Lontrecht,
Lontrecht , 'er
'ertoe
toei^
tijds werd
werd opgebracht,
opgebracht, wierdenze,
wierdenze, door
gedwongen;
men haalde
haalde niet alleen
uit de
de weiden,
weiden,maar
maar zelfs
zelfs
gedwongen; men
alleen het
het vee uit
de voornaamf
voornaamfiee Perzoonen
Dorpen;; men
men voerde_
voerde. ze
ze naar
n~ar
de
Perzoonen uit
uit de Dorpen
Oostende,
daar ze op
opKosten
Kostender
derGemeenten
Gemeentenonderhouden
onderhouden
Oostende, daar
werden, tot
totdat
dat de
deachterflallen
achterllaJlell vokiaan
Hetfreng
fuengvorvorvoldaanwaren.
waren. liet
àeten deezer brandfchattingen
brandfchattingen bewoog
de Y/amitlgen,
inzonde?en
bewoog de
Vlamingen , en inzonder-
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derheid de
de Aardenburgers
Aardenburgers, , aan
aan den
den Åarstkertog
Aarsthertog4lbertus
.iJ/ber/us
derheid
die
door
zijn
Huwelijk
met
de
Infante
Ifabel.
'Van
Oostenrijk,
door
zijn
Huwelijk
met
de
Infante
Ifabel.
van Oostenrijk ,
Ie Klara
Klara Eugenia
Eugenil,, in
in fchijn
fchijn,, eigenaar
eigenaar van
van dedeNederlanden
Nederlanden
le
gewQrden was,
te verzoeken,
verzoeken, hun
hun deezen
deezenfcherpen
fcherpen doorn
doorn uit
uit
gewgrden
was , te
voet tetetrekken
trekken,, door
door Oostende
Oostende te veroveren.
veroveren. Men
Men weet,
weet,
den voet
hoe veel deeze
deeze onderneeming,
onderneeming , zo aan
aan de
de zijde
zijde van
van Spanje,
Spanje, als
aan die der
der Staaten
Staaten ,, gekost
gekost hebbe.
Ookverfchoonde
verfchoonde dit
dit de
hebbe. Ook
P/a!ningen
niet,
dewijl
de
last
van
't
Leger
des
Aartshertogs
bijniet,
dewijl
de
last
van
't
Leger
des
Aartshertogs
bijVlamingen
na ondraaglijk
ondraaglijk was
was,, en de
de Inkomflen
Inkom!1:en der„Provintie,
der.. Provintie, die
diehier
hier door
door
l'eer verminderden
venninderden , meer last veroorzadkten
veroorza:1'kten , dan de voorige
voorigebrandbrandzeer
, geduurende
fchattingen; ; waarbij
waarbij kwam,
dat de
de Spanjaarden
Spanjaarden,
fchattingen
kwam , dat
langduurig beleg
beleg,, Sluis
Sluis,, ilardenburg
Aarrlwburg en Ifendijke
Ifehdijke verdit langduurig
looren;; waardoor
waardoor Vlaanderen
V//1tmderetl in erger
erger flaat
fiaat geraakte
geraakte,, dan 't ooit
ooit
iooren
of floot
te vooren
vooren geweest
- - Åardcnburg
Aardcnburg viel zonder flag
flag of
!loot
geweestwas.
was.
der Staatfchen
Sraatfchen,, doordien 66Waandelen
Vaandelen Duitfchers
DlIitfchers,, verver.
in handen der
de aannadering
aannadering van
van Prins
Prins Maurits
Maurits,, de flad
!lad ontvlooden.
ontvlooden.
baasd op de
overwinnende Prins
vondt de
!lad zeer
zeer verwoest,
verwoest, en
en de
de
Deeze overwinnende
Prins vondt
de flad
fchoone Kerk
Kerk bijna
bijna geheel
geheel geruineerd;
geruineerd; niets
niets anders
anders flond
!lond van
van dat
dat
gebouw dan
dan het
hetmuurwerk
muurwerk,, en
en eenige
eenigepijlaaren.
pijlaaren. Maurits
Maurits
gebouw
leide
bezetting daar
daar binnen
binnen,, en
en deed
deeddedeplaats
plaarlimerkelijk
merkelijk ver·
verleide bezetting
fierken.
Dochnanaden
denMunflerfchen
Mun!lerCchen Vrede
Vrede,, liet
liet men
men de
de vestingvesting.
ilerken. Doch
werken vervallen.
vervallen. Zelfs
Zelfs geraakte
geraakte de flad
ftad ininzulk
zulkeene
eeneminachminachting bij'
bij de Generaliteit,
Generaliteit, dat
dat men
men,, door
door't'tbeleid
beleidvan
vanfommigen
fommigcn,,
voomam
f\egten;; indien•
indien. niet
niet de
de Pr
Proovoornam, ,de
de !lerkten
flerktengeheel
geheeltete fgten
vintie Zeeland zig, neet
met magt
magt en
enernflige
ernfiige vertoogen,
vertoogen, daar
daar tegen
tegen
gel1eld
h!d, ware
ware 't'r met
met haar
haar gedaan
gedaan geweest
geweest:: betoogende
betoogende de
de
gefield had,
Zeeuwen,
kracht van
dat zo /Jardenburg
ilardenburg weg
weg was,
met kracht
van redenen, dat
Zeeuwen, !Tiet
Sluis niet
allem, maar
maar geheel
geheel Braoatld,
kant van ZeeBraband, aan
aan den kant
niet alleen,
land, verlooren
Provintic voor
voor alle
alle vijanvijanzijn , en
ver000ren zoude zijn,
en dus
dus die Provintie
delijke
Men voorkwam
voorkwalll dus
dus wel
welde
deflegflegdelijke aanvallen
aanvallenbloot
blootleggen.
leggen. Men
ting
van alle
alle de
de werken
werken,, doch
dochdedeverílerking
verllerking kon
konniet
niet bewerkt
bewerkt
ting van
worden. Aardenburg
derhalven in
in een
een oogfchijnlijoogCchijnlijÅardenburb bevond
bevond zig derhalven
ken
fiaar, van
te kunnen
kunnen bieden aan
aan de
de Franfchen,
ken flaat,
van geen tegenweer te
die, reeds
reeds in
in 't't Jaar
Jaar 1672, in
in de
de Perunigde
Nederlanden, veeVereenigde Nederlanden,
Ie,
endaaronder
daaronder flerke
fierke Steden
Steden niet
nietalleen
alleen,
maargeheele
geheeleProvinProvinle, en
, maar
tien
In dien
dien Haat
llaat vertoonden
vertoonden zig,
den
tien, , hadden
haddenweggenomen.
weggenomen. In
zig , den
26
junij van
van dat
dat Jaar,
Jaar, 's's morgens
morgens rom
[om twee
tweeuuren
uuren,, omtrent
26 Junij
omtrent6000
6000
Franfchen
dat 1<wezenlijk
..ezenlijk van binnen
binnen ruim
ruim zo
Franfchen voor AllrdelJbllrg;
Aardetlburg; dat
flegt
(legt
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leegt in
llegt
in slaat
fiaat was als
ais van
van buiten
buiten:: want
wantdedeKQmmandeur,
KQmmandeur, 'Jo}WIn
Yam;
Knauw,
volgens Patent
Patent,, met
met de
de Bezetting
Bezettinguitgetrokken
uitgetrokken
Kaauw, was,
was , volgens
haar
Y'kJtmderen,hebbende
hebbende niee
naarSluis
Sluis ilJ
in Vlaanderen,
niet meer
meer dan
dan36
36 of
of 38
38 man,
onder bevel
bevel van
Elias Beekman
onder
van den
den Vaandrig
Vaandrig EJias
BeekmoIJ,, daar
binnen
daar binnen ge.
ge.
laaten.
Het Magazijn
Magazijn was
was zo
zoontbloot,
ontbloot,dat
dat'er
'erzelfs
zelfsvoor
voorgeen
geen
laaten. Het
korten
tijd de
de noodige
noodige voorraad
voorraad tot
tot tegenflard
tegenfiand gevonden
gevonden werd.
werd.
korten tijd
In
de ez en wanhopigen
wanhopigen naat,
bericht van
V:ln de
deaasnaaannaIn deezen
Haat,werd,
werd, op bericht
dering
deugd gemaakt,
de
deringder
derVi]3nden,
Vijanden ,van
vanden
den nood
nood een
een deugd
gemaakt, en
en de
Wallen
nukken ligt
ligtkanon
kanon,, waartoe
waartoef}egts
llegts één
één KonKon·
Wallen bezet met 99flukken
fiapel
Dewachten
wachtenwerden
werdenbezet
bezetenenverdubbeld
verdubbeld door
door 235
.:)35
ilapel was.
was. De
man,
zo Zoldaten
Zaklaten als
als Burgers
Burgers,, die allen
allen,, op
opaanmoediging
aanmoedigingvair
van gege·
man , zo
die in
melden lJecktllo/J,
in den
den Raad
Raadverklaard
verklaard had, van
van geene
geene
Beekman, ( die
Kapitulatie
willen hooren
hooren,, maar
maar liever
liever tot
totden
denlaatuien
laatllen man
malt
Kapitulatie te
te Ivillcn
vechten)·
willen flerven
nerven,, dan
dan
vechten) •belloaten
beilootenhadden,
hadden ,eerder
eerder tete willen
gehoorzaamen
der Dwingelanden.
Dwingelanden. In
In dien
dienslaat
naat
gehoorzaamenaan
aande
de wetten
wetten der
vertoonden
Franfchen, onder
onder beleid
beleid van
van den
den Morqu;$
de
vertoonden zig
zig de Franfchen,
Marquis de
fAt/ere,, Gouverneur van
van Matte
Aar!1 ,, op
Ordre
des
Konings,
om
l'Åncre
op Ordre des Konings , om
deeze onflerke
onnerke Stad,
Inet geweld
seweld tetebefpringen.
befpringen.
Stad, of
of Sluis, met
Fran[dell naderden,
den gezegden
gezegden tijd, over
over Smeet.
Sml'et.
De Franfc!ien
naderden, op
op den
tiesbrugge , en
ca zonden een
een Trompetter,
Trompetter, om
omdit
dit__Nest,
als zij
zij
tiesbrugge,
Nest , zo als
noemden,, op
optetceifchen
eifchen;
dochdeeze
deezewerd
werdterílond
terfiond met
met eenen
een en
het noemden
; doch
Kogel beantwoord.
beantwoord. hier
lIieropop
voJgáe
eenegroote
grootemenigte
menigteVijanVijan.
Kogel
volgde
eerre
onder het
het geroep
garoep van
nn Slaa dood!
dood! Slaa
Slflo dood!
dood! op de
delandlandden, onder
aanvallende; welke, echter,
echter,nanaeersen
eellenStoren
Stonn van
van iI Z~ uur,
nur,
poort aanvallende;
door de
de burgerij
burgerij en
rug gedreeven.
gedreeven. Ten
Ten
door
en bezetting,
bezetting, werden
werden te
te rug
uuren nadenmiddag,
nadenl1Jiddag, kreegen
kreegen zij
de Stad
Stad een
een fecours
iècoursvan
van
vier uuren
zij in de
Soldaten,, onder
onder het
het geleide
geleide van
van eenen
een enVaandrig
Vaandrig Vaaneraaneveertig Soldaten
vel, en ook
ook eenen
eenen wagen
wagen met
met Buskruid.
Buskruid. Intusfchen
Imusfchen deeden
deeden dia
die
vel,
van binnen
binnen al
wat mogelijk
lnogelijk was, om
om zich
zichininflaat
naat tetedellen
fiellen, ,
van
al wat
eencn tweeden
tweeden Storm
Stonn te
te kunnen
kunnen doorflaan.
doorl1:aan. In
Inden
denvolgenden
volgenden
eenen
nacht werd
werd,, uit
uit de
de Kijkuit,
Kijkuit, door de
de Vijanden
Vijanden,, een
eenvuurteken
vllllTteken inin
lucht gefchoten
gefchorel'l,, 't welk
welk dadelijk
dadelijk gevolgd
werd van
vau een
eenanan·
de lucht
gevolgd werd
der uit
uit de
de Tent
Tent van
vauden
denGeneraal
Generaal Marquis
lIJarquis dedeTienere
r Ailcre; ;
der
waar uit
uit die
die van
van binnen
binnen beflooten
benooten,, dat
dat de
de ilorne
fiorn1 weder
weder zouzouwaar
de aangaan
aangaan; ; 't't welk
welkook
ookdadelijk
dadelijk met
mer een
een groot
grootgefchreeuw
gefchreeuw
de
gefchiedde. Met
l\letckmnen
él!nen fprang
de Ialve
HalveMaan
Maan,,
gefchiedde.
fprong waren
waren zij
zij in
in de
doch tevens
tevens op
op hun
hun Kerkhof,
Kerkhof, alzo
alzo,, door
door de
debefprongenen
befprangenen ,,
doch
op leen
hen lustig
lastig gefchoten
ge[choten werd.
werd. DeDe
Verweerderswerden
\rerdenteltelop
Verweerders
kens
kens
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kens
voorzien van
van vetfehe
kens voorzien
vetrche Lonten
Lonten,, die
dieaan
aaneen
eengroot
çootvuur,
vuur,dat
dat
de deur
deur van
vanden
denPrefident
Pre.fidem Schepen
Schepen Roman
Roman was aangeleid,
aangeleid ,
voor de
werden aangeiloken
aangefioken, , en
methanden
handen vol naar
naar de wallen
wallen gegewerden
en zo met
bracht. En
En dewijl
dewijl men
men geene
Stad had,
die op de
de
bracht.
geene kogels
kogels in
in de Stad
had, die
der burgers
burgers pasten,
pasten, zat
zat de
deVrouw
Vrouwvan
vangemelden
gemelden Roman,
ROlnlln,
Roers der
Margareet Sandra, met i10o of 12
u Jongens, op
op haar
haar Stoep
Stoep,, en
enfilargetSnd,
hen dezelve doorkappen,
doorkappen , en
en dus
dus in
in hunne
hunne hoeden
hoeden naar
naar de
de
deed hen
Wal brengen;
brengen; zo
zo als
als ook
ookmet
methet
hetbuskruid
buskt:uid gefchiedde.
gefchiedde. Omtrent
Omtrent
Wal
12
uur en , , kwam
fecours van
van i110
man van
van Sluis
kwam 'er
'er weder een fecours
jo man
2 nuren
binnen, onder
onder het beleid
beleid van
van den
den Cornel
Comel Aalbrecht
AalhrechtSplinder
Sp/inder;
binnen,
;
welk een
een grooten
grooten moed
moed aan
aan de
de dardenburgers
Aat'denóurgcrs verfchafte, en
't welk
verdéedigingvan
van die
die uitwerking
uitwerking deed
deed zijn
zijn,, dat
datdedeFranichen,
Franfchen,
de verdediging
de Halve-Maan
Halve-Ma:ll1 zich bevonden
bevonden,, om
om kwartier
kwartier moeien
moeflen roeroedie in de
pen;
welk hun
hun vergund
vergund werd
werd,, mits hun
hUB geweer
geweer nederleggende
nederleggende,, en
n ; 't't welk
pe
brug van de
deHalve-Maan
Halve-Maan.. zelve
ophaalende : waar
waar na zij
zij bij
bij
zelve ophaalende
de brug
troepen werden
, en
in de
de Kerk
Kerk opgeflooten
opge/looten ;;
troepen
werden binnen
binnen gelaaten
gelaaten,
en in
Officieren vvan
fang in
Herberg ontvangen.
Het
an rang
in een
een Herberg
ontvangen. Het
wordende de Officieren
getal der
meer dan
dan zeshonderd,
zeshonderd, die
dieallen
allen naar
der gevangenen
gevangenen beliep
beliep meer
Sluis gevoerd werden.
werden. Zo dicht,
dicht, echter,
echter,waren
\varendedeFranfchen
Franfchen de
de
fiad
genaderd,, dat
dat eenigen de Gragt,
Grage, waar
waar in
in zeer
zeer weinig
weinig water
water
flad genaderd
was, doorwaadden
doorwaadden, , en
muuren beklommen;
om
en zelfs
zelfs de muuren
beklommen; doch,
doch, om
was,
dien zij
den manmoedigen
manmoedigen wedermand,
wederfland~ dien
zij in
in alle
alle hunne onderneeonderneemingen
ontmoetten, , vonden
geNaden ,, zeer haastig,
haastig, op
op den.
den.
mingen ontmoetten
vonden zij geraaden
!!8Ilen, door Maldegem
trekken, en
en met
metvreeze
vreeze AarAar- 28flen,dor
Maldegem te rug te trekken,
denburg
verlaaten. Op
Op deeze
deeze wijze
wijze werd
werd de
de Stad,
Stad, die
diedoor
door
te verlaaten.
denburg te
Buchelitls de Moeder aller
wordt,
aller lleden
sleden van
van dit Gewest genoemd wordt,
Buchelirrs
doch
toen als
als eene
eene verlaatene
verJaatene wees
op wien
wien het
Oog der
doch toen
wees was, op
het Oog
der
Goddelijke
doormiddel
middel
Goddelijke Voorzienigheid
Voorzienigheid fcheen
fcheen gevestigd
gevestigdtete zijn,
zijn, door
Van
eengering
geringaantal
aantal dappere
sappere Mannen
Mannen en
enVrouwen,
Vrouwen,bewaard,
bewaard,
van een
tot fchande
fchande van grooter
grooter en aanzienlijker
aanzienlijker Steden,
die,
teil dien
dien
Steden,
ten
tijde, op 't eakel
aannaderen
der
Vijanden,
zig
flaauwhartig
overenkel aannadcren der
zig flaauwhartig overgaven.
Waarom het
het HA
HALMA
tot lof
lofder
der dardmóllrgcr$,
gaven. Waarom
L M A lustte,
lustte, tot
4ardenbrrrgers,
deeze onderllaande
onderUaande regels in zijn
zijn Woordellboek
plaatzen :
Woordenboek te
te plaatzen:

Toen Yranltrijk$
Vrankrijks trotze mage
magt
Schier
Neêrlandt had
had verkragt,
verkragr.
Schier Neêrlandt
Gaf noch
noch de
de Tuinleeuw
Tuinleeuw blijken
Van
dap,perheid en
Van dapperheid
en moed,

In
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In
VIaamfche en Zeeuwiche
Zeeuwiche bloed,
In 't't Vlaamfche
't Geen
eeuwig s' Lands
Kronijken,,
Lands Kronijken
Geen eeuwig
Verliert
glorienof
Verfiert met
met glorieflof
d'Aardenburgers. Lof.
Tot d'ÅardenburgersF. H.
H.

Mogenden,
In 't't Jaar
Jaar 1701, werd
werd,, door
door last
lastvan
vanhunne
hunne Hoog
Hoog-Mogenden,
de Haven
Haven dezer
dezerStad
Stad toegedampt
toegedampt ,, waardoor
waardoor de
dehandel
handelmerklijk
merklijk in
in
verval
Jaar1729
1729behoor
bellootechter
echtereene
eeneMaatfchappij
Maatfchappij
verval geraakte.
geraakte. InIn't'tJaar
n;
te beginnen,
beginnen , wo
van
pooten der
der Mede aldaar
aldaar te
wor,'
van Kooplieden,
Kooplieden, het
het pooten
dende hier, in 1734
1734,, insgelijks
insgelijks een groote
groote Krap-Oven
Krap-Oven gebouwd.•
gebouwd.'denhir,
Hoe dapper
dapper dit Aardenburg
Aardenburg zig ook
ook inin vroegere
vroegere dagen
dagen betoond
betoond
had,
't Jaar
Jaar 1604,
16°4, tegen
tegen dedeaanvallen
aanvallen der
der Spanjaarden,
Spanjaarden,
had , als
als in
in 't
vooral in
1672,gelijk
gelijk wij gezien hebben, tegen
tegen de
deFranfchen,
Franfchen,
en vooral
in 1672,
in 't Jaar
voor de
demagt
magt
bezweek het
het,, echter
echter,, genoegzaam, in
Jaar 1747,
1747, voor
dier
Natie,, onder
onder Lowendahl
Lowendahl,, die aldaar,
aldaar, op
April,, zijn
zijn
dier Natie
op den
den 17 April
Kwanier
lIeuchelijker was
was de
de dag
dagvan
van den
den 19
1906tober
Oétoberdes
des
Kwartier nam.
nam. Ileuchelijker
Jaars 1749,
toen de
de Haven
Haven der
der Stad
Stad,, die,
die,om
omredenen
redenen,, zeze,
Jaars
1749 , toen
den
lio r,, gefloten
gelloten en
en toegedampt
toegedampt was
was geweest,
geweest, weder
weder ge.
ge·
dert 1701
opend
wt!rd. DeDeBurgerij
Burgerijtrok
trok's'smorgens,
morgens,Eierlijk
lierlijk uitgedoscht,
uitgedoscht.
opend werd.
na.1r
Dam; het
heteerfte
eerfle Schip,
Schip,welk
welk'er'erbinnen
binnenkwam
kwam,, was
'\lasdat
dat
naar den Dam;
Jacohvan
WinOkkenburg,
Okkenhurg, 't welk krielde
krielde van
van menfchen
menfchen,, die
die
vvan
an yacob
nevens de 4ardenbur
Aardenhurgen,
hun geroep
geroep van
van Vivat
nyat Oranje
Oranje!
;; ers , door hun
!
de
lucht deeden
deeden weergalmen.
weergalmen. De
De geheele
geheele dag
dag werd
werd in
in eene
eene
de lucht
vreugde doorgebracht.
doorgebracht. Niet
Nietminder
minderaangenaam
aangenaam was
was
geoorloofde vreugde
de
'11 van
vanJunij
Junij van
van 't'tJaar
Jaar 1772,
1772,wanneer
wanneerde
de Aardenburgers
Aardenburgers, •
de 27
's morgens
morgens,, door
door't'toeffenen
oeffenender
deropenbaare
openbaareGodsdienstplichGodsdienstplichten,
met eerre
cene blijde
blijde nagedachtenis,
nagedachtenis, het
het Eeuwfeest
Eeuwfeest van
hunne
van hunne
ren , met
hier
voor befehrevene
beü:hrevene verlosfing
verlosling vierden
vierden;; de
de Lof
Lofder
derheldhaftige
heldhaftige
hier voor
Burgemeesters ..in/h.
Peurfen en Årnout
ArRou! Vermeere,
f'ermeere, benevens
Burgemeesters
.inth. Peurfen
des meergemelden
meergemelden Schepens
Schepens Pieter
PiererRoman
Roman en
deszelfs EchtEcht,
en deszelts
die des
genoote
bleef niet
niet ongemeld.
ongemeld. Met
Met
eerbaarevreugdebetooninvreugdebetoonin.
genoote ,, bleef
eerbaare
gen,, werd
w~rd deeze
deezeplegtige
plegtigeGedenkdag
Gedenkdag beflooten.
bel1ooten.
gen
Wat
den Tegenwoordigen
Tegenwoordigen Staat
Staat van
van Aardenburg
Aardenburg betreft
betreft,, men
Wat den
telt 'er thans
thans niet
niet meer
meer dan
dan zes
zesStraaten
Straaten ,, 144
144bewoonbaare
bewoonbaare huihuitelt
enruim
ruim 560
Inwooners. De
Deopenbaare
openbaare gebouwen
gebouwen zijn
zijnvan
van
zen, en
56o Inwooners.
weinig belang.
belang. De
DeKerk
Kerk,, daar
daar wij
wij hier
hierboven
boven van
vangewaagd
gewaagd
weinig
hebben, , is zedert
zedert dien
dien tijd
tijd geheel
geheel gefloopt.
~efioopt.
Die,
welke de
de
Die , welke
hebben
lIerIler-
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III:f\'ormden thans
zou,, ze'gt
zégt men,
Hervormden
thanstot
tot hun
hun gébruik
gébruik hebben,
hebben , zou
reeds in 't Jaar 9+00 gefiicht,
gefiicht, en
en aan
aan Bavo toegewijd
zijn;; deeze
deezeredsin'tJa94
toegewijd zijn
is
en pronkt
pronkt met
met een
ecn fi•aaien
fi-aaien torcn.
De
is redelijk
redelijk groot
groot en
en net, en
toren. De
FranfC
ie Gereformeerden
FranJe.'ze
door
Gereformeerdenhebben
hebbenbier
hierook
ookeene
eene Kerk,
Kerk , die door
één Leeraar
Leeraar bediend
Ook hebben
hebben de
de Doopsgezinden
Doopsgezinden 'er
dén
bediendword.
word. Ook
Bene Kerk
eene
Kerk en
en Predikant;
Predikant; duch
doch de
deRoomsgezinden
Roomsgezinden tegenwoordig
tegenwoordig
zelfs geene Kapel, maar
maar gaan
gaan te
te Middelburg inJIJVlaanderen
f//aanderen ter
zelfs
Misfe; zijnde
zijnde de Kloosters
Kloosters tot andere
andere gebruiken
gcbmiken gefchikt.
Het
Miste;
gefchikt. Het
Stadhuis,
als de
de Schrijver
Schrijver van
van den
denTegenwoordigen
TegenwoordigenStaat
Staat het
het
Stadhuis, zo als
noemt,
dat e1ardi
/Jard'inburg
Stad,, en geen opeis
open
noemt , bewijst dat
nburg nog heden een Stad
is,, gelijk
gelij!.:: de
de Schrijver
Schrijver op 't't vervolg
vervolg vat\
~I I D
D Ss Schat/wSchatkavan sS a1
vlek is
mer meeut.
meeut. Het
Hetf}aat
fbat op
op een
eenopen
openplein
plein,
welkmet
metboomen
boom en
mer
, 't'twelk
beplant is;
in het zelre
en de
deReRebeplant
is; in
zelve heeft de Griftier
Griffer zijne
zijne wooning, en
geering
Vertrekken tot
Regeering
geering twee Vertrekken
tothaare
haarebijeenkomllen.
bijeenkomfien. De Regeering
der· Stad
tweeBurgemeesBurgemeesderStadbcfl:ond
boiIondvoorheen
voorheenuit
uit één
éLn Bailjuw.
Bailjuw , twee
ters en agt
agt Schepenen
Schepenen,, één
éénGriffier
Glifficr en Thefaurier
Thelimrier; ; doch
doch zezeters
dert heeft
heeft zijzijverzocht
verzocht,
dathet
hetgetal
getalder
derSchepenen
Schepenen tot
tot op
op
den
, dat
"ier
mogt verminderd
verminderd worden;
bij eene
eene Refölutie
Re((>lutie hunhunvier mogt
worden ;'t't welk,
welk , bij
ner Hoog
Hoog Mog.
Mog. van
Vlln den
den 23
23 Maij
Maij 1753
1753,
werdingewilligd.
ingewilligd.
ner
, werd
De BailjuwBailjmv word
word voor
voor zijn
zijnleven,
leven,door
doordedeAlgemeene
AlgemeeneStaaten
Staaten,,
aangefield
,
doch
de
Burgemeesters
en
Schepenen,
Ju;/rlijks,
door
aangefleld, doch de Burgemeesters en
jaarlijks, door
Afgevaardigden der
veranderd,, of
of in
in hun
hun.
de Afgevaardigden
der Algemeene
Algemeene Staaten
Staaten,, veranderd
houd hier
ampt bevestigd. De Admiraliteit
Admiraliteit van Zeeland
Zccklnd houd
hier een
een amptbevsigd.D
Ontvanger
en
Commies.
't
der
Stad
is,
ecn
roode
Burgt
der
Stad
een
ronde
Burgt
Wapen
't
Ontvanger Commies.
op een
een.Zilveren
Zilveren veld.
veld.
die men
Buiten de
de platte
platte &ronden
~ronden van
van Åíardenburg,
Ám'denburg, die
men in
in Prent
Prent
Iiondius
,
heeft,
ziet
men
de
belegering
daar
van,
in
1604-,
door
lIol/dius,
in
1604,
door
heeft, ziet men de belegering daar
in Medailje
iVlcdailje;; belegerd
belegcrd en
en gefortificeerd
gefortificeerd door
door J. Kop; aangevallen
en verlaaten
verlaatcn door de Franfchen
Franfchen 1672,
1672, door
door C. Decker.
Declcer.
fol. 316. S M
A LZie
GUICIARDIJN
Befchrijv.
Nederl.
fol.316.
SMALder
NVederl.
Befciirijv.
Zie G U IC I A R D IJ N
J.I!
GA
N
G
I!.
Chrollijlc
Vtlfl
Zee/and,
bi.
V
A
eRR210.
V
A
E
bl.
Zeeland,
C!irouij
k
van
LEGANGE
Nfo:WIJI{,
lJjst.
Belgica,
in
4to
IVde
Boek.
GABS:,in
4to
IVde
Boek.
G
A
B
B
a!list.
Belg
ica
,
N E w 1J tt ,
J\I
A,
/f'aten'locdell,
pag.
216,
Nas{ulIwjèhe-Helden
Nasfouwfche-Helden
pag.
216
,
Watervloeden
,
111 A ,
pronktoilee/, pag.
pag. 365.
365. VALK
v ALKEEN
I!. R
R,, Vel"Wart
EuroVerwart EuroN II E
pronktoneel,
pa,, pag.
728. SILVJUS,
lérvolg op AITZEMA,
AITZE:\IA, I.
SILVIUS, Vervolg
pa
pag. 728.
AN
1672.bi.
bl.9~.
94. vVAN
Deel, bl.
bi. 31
31!,
Ho/lal/dfche Leeuw.
Leeuw. 1672.
! , Hollandfche
Deel,
TeDEN
BOS, TulleeJ
des Oorlogs,
Oor/ogs, H.
Deel,, bl.
bI. 219.
219. Te.
II. Deel
Toneel des
DEN Bos,
Kenwo~,.dige Slaat van
vtm Staatss'laard.
StrwtSl'/r.nr.d. bl.
bi. 453.
453. enz.
en~.
genwoordige
N.:
r.I. DEar..
DE!!.!..
D
N.,;.
I)

~
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AARDENBURGER-AMBACHT,wL
AARDENBURGER-AMBACHT,
enz.

arboeken T747,
Nederl. ya
Joarboeken
1747, bl.
bI. 283.
283. ibid.
ibid. 1749.
1749. ibid.
ihid.
Nederl.
bI. 6i7.
617. ibid.
ibid. 1755,
1755, bl.
bI. 700.
700.
11772.
7 72. bl.
AAROI!NBURGEll-AIIIBACHT, behoort
geheel onder
onder het
het
AAROENBURGER-AMBACHT,
behoort geheel
rechtsgebied van
van 't't Vrije
Prije;
het gedeelte,
gedeelte, dat
dat onder
onder de
de Stad
Stad
; het
rechtsgebied
ligt,, alleen
alleen daar
daar van
van uitgezonderd.
uitgezonderd. Dit
Dit Ambacht
Ambacht word
word door
door de
de
ligt
vaart, die
die in
in 't't Lapfchuurfche--gat
Lapfchllurfche-gat loopt,
loopt, inintwee
tweedeelev
deel eRonderondervaart,

fchelden. Het
lIet deel,
deel, bezuiden
bezuiden de
devaart
vaartgelegen
gelegen,
vervat,
behal.
, vervat
, behalfcheiden.
';'en het
hetStaatsgedeelte
Staatsgedeelte van
van het
het Graaffchap
Graaf/chapMiddelburg,
Middelburg, de
de KerKer.
ven
van St. Kruis,
Kruis,Ede
Ede of
of St.
St. Baafs,
Baaft,onze
onzevrouwe
vrouwebezuiden
bezuiden
[pels van
fpels
Heile ,~ en
en de
de Polders
Polders van hewester~ewesfer Eede
- Eede en
en Izabelle.
[whellc. Het
Het
Heile
benoorden 't't gemelde
gemelde Kanaal
Kanaal gelegen,
gelegen, bevat
bevat de
deDorpen
Dorpen
deel, benoorden
J(adzand,, Zuidzand
Zflidzand,
Retrenche111ent en
en ter
tcr HoffteHoffle.
Kadzand
, het het
Retrenchement
en
eenige
den,
benevens
de
Heerlijkheid
Nieuwliet
,
en
eenige PolPol·
Nieuwtiet , ,
den , benevens
ders,
waarvan
ieder
gedeelte
zIjne
plaats
zal
be[chrevell
waarvan
ieder
gedeelte
op
zijne
plaats
zal
befchreven
ders ,
\vorden.
worden.
Zie Tegenwoordige
Tegenwoordige Stallt
vanStaats
Staafsvlaanderen
bI. 460.
Staat van
vlaanderen , , bl.
AAltDENBURG,
buis onder
onder 't'tBailjuwfchap
Bailjuwfchap van
van 's GraGraA A R D E N B v R O, een huis
Het behoorde
behoorde weleer,
weleer, roen
roen
venhage,
flaandeinin 't't Voorhout.
Voorhout. Het
venpage, fiaande
het
naam droeg,
droeg, aan
aan de
deErfgenaamen
Erfgenaalllen van
van wijlen
wijlenden
denververliet deezen naam
maarden
Heere Johan
Oldenbarneveld,
Val\
, Advocaat
Advocaat vair
yohan van Oldenbarneveld
maarden Heere
Holland.
Zie VAN
VAN DDEa
Clzronijk,
Deel.
Handvest Cbroni
jk , I.
I. Deel.
E a HI10UVE,
o U V E, Handvest

ook wel Tlteodericus
A
vander)
der)en
en ook
val1 der
derAir'e
Ail'e
Theodericus van
(Dirk van
A AARE
R E (Dirk
genaamd,
man gefprooten
ge[prootell uit een
een zeer
zeeraanzienlijk
aanzienlijk ge
gc:lacht,
genaamd, een
een man
lacht,
van
gemoed, wijs
wijsenenverilandig
verflandig,, of
ofzo
zoals
alshet
het Peldevan een
een hoog gemoed,
Velde'lflaruitdrukt,
geboertig man, en.
en. de wijs
wijs genadig.
genadig.
een duits geboertig
naar uitdrukt, een
d:1t hij
hij was
uit het
hetgeflacht
geJlachtder
derGraven
Gravmvan
van
Buchelius zegt,
was uit
zegt , dat
Aare,
echter te konnen
konnen bepaalen,
bepaalen, waar
waar dit
dit genoemde
genoemde
zonder echter
Aare , zo~der
GraafTchap
gelegen hebben.
hebben.
Graaffhap mag
mag gelegen
Volgens
hij Proost
Proost van
van Mijdrecltt
doch volgens
llb jdreclrt ;; doch
was hij
Beka was
Volgens Beka
Barlandus,
liever gelooven
gelooven, , Proost
Proost van
van MaasMaasdien wij
wij liever
Rarlandus , dien
getn'cht.
tijd, toen de
de Bisfchoplijke
Bisfchoplijke zetel
zetel van
vnn Utrecht
Utrecht gein dien
dien rijd,
tricht, in
weldige
fchokken
leed,
door
de
verkiezing
van
twee
Bisfchopweldige fchokken leed, door de verkiezing van twee Bisfchoppen,
lfenburg. en
Hol/ander. IfenlJenDirk de
de »ollander.
en Dirk
Aarnout van Ifenburg,
pen , Aarnout
werd,
door
Graaf
DIR
X
den
VU,
en
Dirk,
door
burg
door
Dirk
,
VII,
en
den
burg werd , door Graaf DIR $
OTO T-

van de~)
AAltE.
(Dirk van
dir)
A A it E. (Dirk
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Gelder , onderfleulld.
onderíleund. IfenhUJ'g
Ifenburg overleed
'0
TT
Graaf van
van Gelder,
o, Graaf
bT
T 0,
overleed ge<luurende
en Graaf
Graaf DIRK,
DIR K, op
op zijne
zijne reize
reize van
van Rome
eluurendehet
hetgefchil,
gefchil , en
waarop deeze DIR
DIRK
naar
Utrecht;
K tot
tot die
waardigheid.
naar Utrecht
; waarop
die waardigheid
werd
verheven. Volgens
Volgens dedemeeste
meesteverhaalen
verhaaIen ,, bevond
bevond rah
werd verheven.
raki
zig in
gewest , en
en wel
wel in
e , oti
de,.
Aare zig
in een
een ander
ander gewest,
in [tau
ItaJi.e,
om
der Rare
eenige zaakenzaaken, voor Keizer
Keizer Ot!o
befchikken. Doch
Doch van
van zijne
zijne
Otto te
te befchikken.
verkiezing
bericht ontvangen
ontvangen hebbende
hebbende,, fnelde
fnelde hij
hijnaar
naar Utrecht.
verkiezing bericht
Utrec .^i t.
Bij zijne
zijne komst
kom.t aldaar,
aldaar, vond
vOlild hij
hij het
hetBisdom
Bisdomzeer
zeerzVvaar
z\vaar met
met fchulfchulden
beladen; om
om het
het daar
daar van
hij zig
zig van
van zijzijden beladen;
van te
te ontheffen,
ontheffen, zocht hij
magt te
te bediennen,
bediennen, welke
welke Graaf
Graaf WILLEM
WIL L l! M mède
mède ininhanden
handen
ne magt
lOgt
hier uit
uit ontílondt
ont(londt een Oorlog,
Oorlog, tusfchen
msfchen den
denBisBiS"zogt te houden; hier
fchop en
enGraaf
GraafwWIL
toe(lem~
1R IC had
I L LL EE111.
M. Bisfchop D [R!{
had zig,
zig , met toefleni.
ming
van 't'tKapittel
Kapittel,, naar
naar F,'ies!t111d
op hoop
hoopvan
van alalFriesland begeeven,
ming van
begeeven , op
daar
bij wijze
van Dede,
zullen bekomen.
WIL.
daareenig
eenig geld,
geld, bij
wijze van
Bede , te zullen
bekomen. Wi
L.
i.L E M,
die zijnen
zijnen B
Droeder,
Graave D
Irt K, het
bewest van
van FriesFriesNI, die
ro eder , Graave
DIR
liet gewest
land voorheen
afgedrongen, en daar
daar na,
1205,
in pervoorheen had
had afgedrongen,
na , Ao. 1205,
in perfoon
Graaf van
van Holland
/lolialld werd,
wilde gene
geene belastingen
belastingen zijner
zijner
foon Graaf
werd , witde
Onderdaanen,
uit zijn
zijn land
land gedoogen.
gedoogen.
Onderdaanen ,noch
noch vervoering
vervoering van
van geld uit
St. Odtt/fus
Klooster, alwaar de Bisfchop
Bisfchop zig
Odulfus Klooster,
Te Stavoren
Stavoren ,• in
in St.
bevond,, vattede
vattede hij
hij hem
hem,, op
op eerie
eene geweldige
geweldige wijze,
wijze,aan
aan,
met
bevond
, met
voorneemen om hem
hem naar
naar het
het Klooster
Klooster Oosterzce
voeren;; doch
Oosterzee te voeren
Monniken,, geholpen
geholpen door veele Godsdienilige
Godsdienflige en
en vreesachtige
vreesachtige
de Monniken
Frie[m voor
voorden
denT3isEchoppelij1;en
Bisfchoppelijken Ban,
Dan, verlosten
verlostenBisfchop
llisfchopDrDIRRKK
Friefen
handen van
van Graave
Gmlve WILLEM.
WIL L E :11. De
DeBisfchop
Bisfchopweder
wederbinnen
binnen
uit handen
Utrecht
gekomen, , verkropte
niet nit
uit eene
eene
verkropte dit
dit leed
leed eenigen
eenigen tijd,
tijd, niet
Utrecht gekomen
Krislelijke zachtmoedigheid,
aan magt
magt om zig tete
KristeIijke
zachtmoedigheid, maar
maar uit
uit gebrek
gebrek aan
konnen wreken.
wreken. Dewijl
Dewijlhij
hijintusfchen
intusfchcn zig
zig zo
zogerust
gerust niet
niet hieldt,
hieldt,
konnen
dat Graaf WILLEM
\VI L LEM omtrent
omtrent hem
hem onverfchillig
onverfchillig kon
verdat
kon zijn, verzig deeze
deeze met
met Graaf
Graaf o0 TTT
Geldcr tegen
tegen hem,
hem,
bond zig
bond
T o0 van Gelder
hetfluiten
fluiten van
van 't'tVerbond,
Verbond,nam
nam oOT
0 geheel O
Ol'erijsfel
weg~
Na het
TTo
veri jsfel weg,
leide bezetting
bezetting binnen
binnen Deventer.
Dcventer. De Bisfchop
Bisfchop trok, met
met een
een
en leide
mag tig {eger,
De Graaf
Graaf op
op verre
verre na
na zo
zo
magtig
Leger tegen
, tegenhem
hemteteveld.
veld. De
*eel
ontzag niet hebbende
hebbende voor
gemijterde hoofd,
nochvoor
voor
*e
el ontzag
voor dit gemijterde
hoofd, noch
bedreiging van den
den Ban,
Dan, als
als zijn
zijnGroot-Vader
Groot-Vader weleer
weleer betoond
betoond
de bedreiging
mede op,
op,ter
teronderileuning
onderlleuningvan
vanzijnen
zijnenBroeder
Droeder Wilrf/ilhad,, trok
trok mede
had
km, en zijnen
zijnen Schoonvader
Schoonvader Otto,
Otto, verwoestende,
verwoestende, met
met de
de HolHDIlem,
landers, al wat
wat aaQ
zijde van
van den
den ?'sfcl
'lSfel lag; zelf
zelfToegen
floegen
landers,
aau deeze zijde
de Hollanders
Hollanders het
het beleg voor
voor de
de Bisfchoppelijke
llisfchoppelijkeStad
Stad Utrecht.
Utrecht,de
—
D
2
Mid.
Mid•
D 2
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"lIn der)
tie,.)
AARE (Dirk van

-----

Midlerwijl werd
werd Otto,
DItD, 't't zij op
op raad
raad van
van den
den Keizer,
Keizer, of
ofdoor
door
Midlerwijl
Hendrik van
verraad van
door Graaf
GraafHendrilt
van Braband,
BrabanIJ ,
verraad
van zijne
zijne Vijanden,
Vijanden, door
die zig
zig met
met den
denBisfchop
Bisfchopverbonden
verbon4en had
had,, gevangen
gevangengenomen.
genolllen.
die
Graaf Dirk
Di,.k,, dit
dit hoorende,
hoorende , brak
brak op,
op, om
omzijnen
zijnenSchoonvader
Schoonvader te
te
Graaf
verlosfen, van
van voor
voor Utrecht
UII'ec;'t,, rukte
rukte voorts
voorts met
metzijne
zijnemagt
magtnaar
naar
verlosten,
BrabantI,nam
nam met
met geweld
geweld 's Hertogenbosch
HertO{!.elZbosch inin,
en de
de beide
beide
, en
Braband,
Broeders van
van Hertog
Hertog Ilendrik
lIendrik van
vanBraband
Braband gevangen, Hen.
Broeders
Jrilt,, hier
hier van
van verwittigd,
verwittigd, en
en geflerkt
gePLerkt door
door de
de magt
magt van
vanden
den
drik
den
Aartsbis[chop
van
Kel/lea,
den
Bisfçhop
vlm
Luik,
den
en
den
Bisfchop
van
Luik
,
Åartsbisfchop van Keulen,
trok
den
va"
Limburg
den
Grnaf
I/tin
P/anndere1l,
trok
Hertog
en
den
Graaf
van
Vlaanderen,
van
Limburg
Hertog
buit beladen
beladen Hollander
Ho/londer na
na,, en vond
vond,, volgens
volgens het
hetverhaal
verhaa!
met buit
DivfZlIS, hem
bem onbezorgd,
onbezorgd, als
als geenen
geen en vijand
vijand verwagtende,
venvagtende,
van Diviceus,
Heusden; hij
hij viel
viel hem
hem,, volgens
volgens her
het zeggen
zeggenvan
vangemelden
gemelden
bij Neusden;
Schrijver,, zo onvoorziens en
en vinnig.
vinnig'. op
op 't't Lijf,
Lijf.dat
datde
degantfche
gantfcheLeLeSchrijver
gerplaats werd
de Graaf
r.rlltJfzelve
gevangen was
was,, eer
eer
gerplaats
werd ingenomen,
ingenomen , en de
zelve gevangen
iemand de wapens
wapens had
had konnen
konnen opvatten.
opvatten. --- Dus
Dusverhaalen
verbaalenhet
het
iemand
eenpaarig de
de Brabandfche
Brahand!clzeKroni
Kronijlten,
Hol/onti[de,
eenpaarig
jken , de Hollandfc
Zie , daarentegen,, dat
dat hun
hun volk
volk het
bet Rrabandsc'1
Brlllbnndsd Leger
Leger,
hoewel veel fierfier.
, hoewel
tegen
ker
met groote
grootekloekmoedigheid
kloekmoedigheid wederflaan
wederfiaan,, doch
docheindelijk
eindelijk
ker , met
voor
de overmagt
overmagt heeft
heeft moeten
moeten bukken.
bukken. Deeze
Deezegelegenheid
geIegeIlheid
voor de
maakte zig
zigVAN
VAN DER
DER AARE
AARE ten
ten nutte
nutte,, roovende
rooveDde in
in Holland
Hollnnd,, doch
met
Hiernaa
naabegaf
begaf zig
zig de
de Bisfchop
Bis[cJop naar de
met weinig
weinig voordeel.
voordeel. --- Hier
re/uwe,
maakre een
zeer
Zutp4en en {)el'{!llter.
Deventer, en maakte
Veluwe , veroverde Zutpr,en
een zeer
grooten
TUifchen Htrtog
Hendrik van
"onBraband,
Brobond, en den
den
Hertog Hendrik
grooten huit.
buit. Tusfchen
Graaf van
, werd
gevangenen
van Holland
Hol/and,
een verdrag
verdrag getroffen,
getroffen,
werd een
gevangenen Grllllf
waar
laadle groot
groot losgeld
losgeld moest
moest betaalen
betaaien Volgens
Volgens'c
waar bij
bij de
de laatfile
't
Coud[che
C!trolllj1rje bellond
losgeld in
in twee
tweeduizend
duizend pond,
beflond dit losgeld
Goudfche C'srontjkje
en
in de
de Toetsuell
zeh'e, word
word dit
ditbepaald
bepaald op
op twee duidil;.
Toetsteen op 't zelve,
en in
Eenigen tijd
tijd daarna
zent Mark
zelftusfchert
msrcben
Mark zUI'er.
zilver. -daarnawerd,
werd, zelf
deeze hevige
hevige Partijen,
Partijen,namelijk
namelijk den
den Bisfchop
Bisfchop en
en den
eeD
den Graaf,
Graaf, een
Verbond
gefloten.
verbond gefloten.
Geen
minder aandeel
aandeel had
bad deeze zelfde
zelfde Bis
fc hop aan
Oor.
Geen minder
Ris/chop
aan den
den Oor.
die daarna
onllond, door
doorhet
hetgekoppelde
gekoppelde Huwelijk
Huwelijk vvan
de
log, die
daarna onflond,
an de
Gravinne J\A D AJ\ met
den Graave
Graave van
van LL 0o 0,'
,
die,
als
verre
met den
o t• , die , als verre
beneden haar
haar in rang,
rang, onder
onder andere
andere ook hierom,
hierom, door
doorden
den BroeBroeder
van den
den overledenen
overledenen Groo!
dus
den
Oom
vaq
der van
Graaf Dirlt,
Dirk, en
en dus den Oom van
werd. De
Ada
verdreven werd.
De Graa/Mn
Looll zocht
alomme hulp,
Graaf van Loon
/Ma,~ verdreven
zocht alomme
hulp,
D l..R
La K,
Bisfchop D
ulf
weIkeIl hij
hij ininZijne
zijne belangen
belangen wist
win
zelf bij Bisfthop
K, welken
te

(Dirk van
AARE (Dirlt
va" der)
'tr)
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te brengen,
Mark, , en
hij (van
brengen ,door
dooreene
eene belofte
belofte \"an
van 1000
i 000 Mark
en zo hij
overwinnaar bleef, Holland van hem
Loon) overwinnaar
hem ter
ter I.een
zullen
Leen te
te zullen
ontvangen.
Anderen bepaalen
bepaalen de
fom op
op 2000 Mark:
ontvangen. Anderen
de fom
Mark: vvos
o s sSIt uU s
zegt 3000
3000 ponden
vlaams.
ponden vlaams.
-—
- Bisfchop
Bisfchop Dirk,
hoope
zegt
Dirk , op
op hoope
van hier
wn
hier door
door meester
meester van
van I-folland
zullen worden
worden,, of
dat
volland te zullen
of om dat
hij de zaak
hij
zaak van
van /Ida
dda als
als de
deregtvaardigfle
regtvaardigt1:e befchouwde
befchouwde,, viel
v.iel in
in
Holland , zelf
perfoon in Holland,
de r:.raof
zelf eer de
nog te
te velde
velde of
of
':raaf van Loon nog
bij hem was.
bij
was. Dirk
Leiden in,
en vermeesvermeesDirk nam
nam het Blokhuis
Blokhuis te
te Leiden
in , en
terde,
binnen weinig
weinig tijd
tijd,
genoegzaam geheel
geheel Holland, en
terde , binnen
, genoegzaam
Utrecht. —
keerde
te rug
rug naar
naar U/recht.
- Doch
vreugde
keerde daar
daar op
op weder
weder te
Duch de vreugde
Overwinning was
was van korten
over deeze Overwinning
korten duur:
duur: Graaf
Wil/em
Graaf Willem
verloorene. De Graaf
heroverde
yanLoon
Loon, ,Ada.
dd~ en
(raaf van
heroverde fpoedlg al het verloorene.
haare
niet zonder
zonder gevaar,
gevaar, door
doorbehulp
behulpvan
van Gijshaare Moeder werden, niet
Gijs(welke , als
hreeht
Amf/el, (welke,
als Leenman
Leenman van
van de
de U/reek/feite
Utrechtfcl:e
van Amfiel,
brecht vtm
Kerk,
Bisfchops zijde
zijde had
had moeten
moeten kiezen)
kiezen)binnen
binnen Utrecht
des Bisfchops
Utrecht
Kerk , des
gebracht.
Nogthans waagden
waagden de
de Utreel,lenaors,
eenige
Utrechtenaars , met
met eenige
gebracht. Nogthans
en begaven
begaven zig
zig te fcheep,
gevluchte Hollanders
Hollanders,, nog eenen kans
kans,, en
Dirk van
; zijzij namen
geleide van
van Heere
Heere Dirk
van der
der Aare
Aare;
onder
onder 't
't geleide
in , en
bij
verras(ing Dortrecht
Dortreel,t in,
en Baken
t1:aken die
die Stad
Stad,, na
nagedane
gedane
bij verrastng
plomicring , ,inin brand.
De Graaf
Graaf span
,'an Loon,
LQon, ondermsfchen.
ondertusfchen, zo
plondering
brand. De
min
als Bisfclt~p
D/rlt., geenen kans
kans ziende om
om Graaf
WII/em tete
Graaf Willem
Bisfchop Dirk
min als
overmeesteren,
hun doel
doel te
te befchieten
befchieten,, was
was van
vtmder
der /lare
overmeesteren, of
of hun
dare de
Graaf Willem
, fchoon
eerCle,
die., met
met Graaf
Wil/cm,
fchoon met
met weinig
weinig voordeel,
voordeet ,
eerfte , die
den
vrede floot.
DeGeleerde
Geleerde Yosfius
PO.lfius echter
echter is breder
breder in
ver.
in het ver.
den vrede
foot. De
haaIen van
voordeelen,, welke
Bisfchop Dirk
Dirk hier
behaald
Naalen
van de voordeelen
welke Bisfchop
bier mede behaald
Zou hebben
hebben:: want
want deeze
deeze was, zegt
zegt hij
hij,, dedeBerfle
Eerlle Bisfchop,
Bis{ehop,
zou
van wien men
men verhaald
verhaald vindt,
vindt, dat
dat hij
hij zo
zodiep
diepinin Holland doorvan
,edrongen
was, en het tot
tot in 't hart
hart had
De KenKenhad doen
doendaveren.
daveren. De
gedrongen was,
nemers
waren
met
een
vloot
't
Sticht
en
hadden
het
Sticht
geland,
en
hadden
het
waren
met
een
vloot
in
't
nen urs
aangetast; doch waren
waren met
met schade
lchade afgeweezen, en
en moeflen
moellen (zegt
(zegt
aangetast;
den vrede
vrede koopen.
koopen. Ook
Ook
maakthijhijgewag
gewagvan
vandedeverdere
verdere
hij) den
maakt
bedingen, en van
van de
de ve
vernedering,
welke de
de Graaf
Graofvoor
voor den Bisrn edering, welke
bedingen,
onderging. Doch
Doch de
deniet
nietmin
minGeleerde
Geleerde Schriverius
S,1IrÏJ'cr;us zegt
[chop onderging.
fchop
hier op
op,, in
in zijne
zijneAantekeningen
Aanwkeningen op
op 't'tgemelde
gemelde Coudfche
Goudfokc ChroChr6hier
nijltje:: „" 't't Is onwaarachtig, dat
dat Graaf
Graaf Willem
{nl/em in wolle KleeKleenijkje
Utrecht komen
." deren
deren,, en
enBarrevoets
Barrevoets,, tete Utrecht
komen moest,
moest, om
om zijne
zijnefiraf
Øf
.,,
bidden;dit
ditisisvan
vandedeMonnikken
Monnikkenverliert".
verfien".
„" afaftetebidden;
Hoe 't't zij,
zij, dit
dit is zeker,
zeker, dat
dat de
deBisfchop,
Bisfchop,door
doorzijne
zijneOorloOorlofloe
gen.fD 33
gear
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A!RE, ent
enZ". (Dirk
(Dirkvan
vander)
rler)
ASRE,

gen
, eneninzonderheid
gen,, zig
zigniet
nietverarmd
verannd,, maxi
maatdoor
doordezelve
dezelve,
inzonderheid
door den
den Oorlog
Oorlog,, welken
welken hij
hijtegen
tegendedeHollanders
Hollanders voerde,
voerde,
door
zigzozoverre
verreverrijkt
verrijktheeft,
heeft,dat
dathijhijdedeverpande
verpandeLanden
LandenenenKasKaszig
teelen gelost,
gelost, de
deachterflallen
achterfuillen aan
aan 't't Hof
Hofvan
van Rome
Rome afgedaan,
afgedaan,
teelen
en alle
allczijne
zijneVestingen
Vestingenvan
vangenoegzamen
genoegzamenvoorraad
voorraadvoorzien
voorzien
en
heeft.
heeft.
Onder de
de Schrijvers
Schrijvers, , die
van hein
hem gewagen
gewagen,, isisverschil
verfchilover
over
die van
Onder
den tijd
tijd· zijner
zijner Regeeringe
Regeeringe en
en dood;
dood;fominigen
fommigenfchrijven
fchrijven hein
berntoe
toe
den
een bewind
bewindvan
van1212of of
anderen
nict
meer
d.1U4.4Jaaren;
Jaaren;
een
13,13,
anderen
vanvan
niet
meer
dan
, dat
doch deeze
deezehebben
hebben misgetast:
misgetast: en
enhier
hierdoor
doorisis't't,
datmen
menzijnen
zijnen
doch
dood gefteld
gefteld vind
vind op
op 1212,
1212, 1211,
121 I, 1210
1210 en
en ook
ook op
op 1202.
1202. VolVoldood

eene Lijst
Lijstder
derUtrechtfche
Utrcchtfl:he Bisfchoppen,
llisfchoppen, (door mij
mijopgegeopgegegens eene
veil, op
op bl.
blo 4.
4. van
van 't
't Tweede
Tweede Boek
Boek van
~'allmijn
mijllAmjleldams
Amfte/damsEer
Eer
ven,
el1 Opkomst
Opkomst,
door .middel
middel der
derKerkhervorming,
Kcrk/zcrvorm;,zg, enz.)
enz.) en
en die ik
ik
en
, door
volkomeli echt boude,
houde, heeft
heeft hij
hijgeregeerd
geregeerd 14
14 Jaaren,
Jaaren, en
en isis
voor volkomen
·geltorven inin't,'r,Jaar
Jaar 1212,
l2 12, te Deventer,
Deventer, doch
doch ijl
ia de
de Domkerk
Domkerk te
'geílorven
Utre'r:Jzt begraven.
Utrecht
Bij den
den Schrijver
Schrijver van
van Batavia
Batayia Sacra,
Sacra, vind
vind men
men een
een groot
groot
Bij
met
toeUem-bcflag van
Ordonnantien , door
doorbehe:1J
a!s Bisf
BisJè1!op,
toe(1e\11'beslag
van Ordonnantien,
na a!s
c':op ,
ming der dbten
Abten,, gemaakt.
Toenhij
hijals
als32í1e
3211eBisfchop
Disfchopden
den ZeZegemaakt. Toen
Otto
tel, door
door den
den dood,
dood,ontruimde,
ontruimde,werd
werdhij
hijopgevolgd
opgevolgddoor
door VitO
tim
yanGelder.
Gelder.
den I.I.vriz
Tasci•
Zie
V E L DE N A A R,, Fasci.
Zie BBEK
E K....A,, in Thcodcrik
H. VELDENAAR
Theoderik de Il.
eulus
260. De
DeKronijk
Kronijkvan
VilU
Klerk
culus TCllIpor.,
Tempor. ,fol.
fel. 260.
de de
Klerk
Goufdche l.Croni
jkje, bl.
uit de
de laan,
laagee Landen,
Landm, N.
M. 88. Gou[dche
f{ron~ikje,
bi.
Kronijk van
88.
bi. 250,
250, 251.
25 I.
Krol/ijk
l't1;l
88. ------- Tocls{1een,
Toets/leen, bl.
—
Frieslrmd,
[91. i103.
Vos
Jaarboeken,, bl.
bi. 110
110o3. Vos
s tSuI Us,s aanboeken
Friesland, fol.
bl.
129,
II.
1I9.
1
2
4
.
Bflta"ia
Saera,
H.
Deel
blo
129.
Sacra,
Batavia
I19. I~O
12o ----- 1 24.
,4mflerdams Eer co
3°,
31 en
Aam. 138
138 enz.
enz. Amfterdams
el'
en 132. Aant.
3o, 31
Opkomst,
Boek, bl.
bi. 52.
en 55.
55. en
enandere.
andere.
52. 54. en
Opkomst, /I.
II. Boek,
A
A RL A N DER V EI': 1" met
of Albrechts-vierendee1
Albrechts-vierendeel
AARLANDEMIEEN
Palmlot , of
met Pulli/ot,
Åarbrug,
"mI
dm Bost%
BOSt!l, fuekt
van den
den Rhjin.
bij de
de Aflf"brug,
Rhjin, bij
flrektzig
zig van
van den
deve
Noord-oostwaarr
(zie de
debefchrijving
befchrijving van
VlIn dez'e
Noord-oostvaartlangs
langsdedeAar,
Aar, (zie
Watervliet
Arr. A
wel als
als naar
naar
naarwelke,
welke , zo wel
AR), naar
Watervliet ,, boven
boven op
op 't Art.
A AR),
de
V~enlandell, het Ambacht
Ambacht Elar!am!eryeén.
Alarleveen,~
of Aarlel'een
.larlantlerveén , of
de Veenlanden,
genaamd
'Langs de gemelde
gemelde Watervliet
WatervIiet loopt dit Am!Jacht",
Ambacht_,
genaamdis.is. 'Langs
tot
deezo hooge
hooge
en ter
ter zijde
zijde van
van deezo
tot aan
aan het
het gerecht
gerecht van
van Yrijenhoef,
Vrijenhoef, en
I IecrIIecr-

A A R L A N DER VEE ~?
AAR,LANDERVEEA'.
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Heerlijkheid,
aan den
den Ringdijk, die
dieten
ten
Heerlijkheid, met
met eenen
eenen Landweg,
Landweg, tot aan
Zuiden der
en met
metbet
betRechtsgebied
Rechtsgebied
Zuiden
der uitgeveende
uitgeveende plasCen
plasfen ligt,
ligt, en
van Prrlurot
Pu/mot !luit
Niellwkoperdijk. Van daar
daar keert
sluit aan den Nieuwkoperdijk.
keert de Ccheifcheigrond
van Aarlanderveen
Aarlanderveen enen Pulsnot
Pil/mot weder
weder te
te rug
rug naar
naar den
den
grond van
Zu'adenbuf b erdam , en gaat
Rhijl1
over ZlI'adenburgerdallJ,
gaat, , ten Noorden
Noorden van
Rki
jn ,, tot over
deeze Rivier, voort,
voort,tot
totaan
aanden
dengemelden
gemelden ilarbrug.
darbrug.
Aarlanderveen ligt
De Kerk
Kerl,: van
van dit
dit darlanderveen
Roeden van
van Leijleij.
ligt 5684 Roeden
Oudshoorn , 1918 van Alfen,
den,, 2219°
van Oud,hoorn,
Alfen, 1818 van
van de
de Landen
1 90 van
, een
gerijm/ij
ger
jndij k,
k, en 1436
14.36 van Langeraar
LfJIIgeraar,
weinig verder
verder van
van
een weinig
en
600 van
Nieuwkoop,,
en i 1600
van Zwadenburgcrdatt:.
Zwadenbllrgcrdalll. --De
Nieuwkoop
buurt aan
buurt
aan de
de zogenaamde
zogenaamdelaage
laagezijde
zijdevan
vanden
denRiJn
Rijnover
over Alfen,
4Ifen,
van de 4arbrug
Aarbrugafaftot
tot aan
aan een kleine
kleine Eireek
/treek voorbij de
de Goudfche
van
l;oudfct,e
Sluis, fchijnt
fchijnt een
zei ven ; te
te meer,
meer, dewijl
dewijl de
de bewoo.
bewoo.•
een ~orp
Dorp op
op zig zelven
ners daarvan
Kerk van
van Å1fen
Alfen en den
den Brandfchouw
Brrmdfchouw onder
daarvan tot
tot de Kerk
hers
.die
Ambachtsheerlijkheid behooren
overige behoort
behoort
die Ambachtsheerlijkheid
behooren; ; doch
doch voor 't't overige
ilreek onder
onder het Rechtsgebied
wij hier
hier
deeze fireek
Rechtsgebied van
vanhet
het Dorp,
Dorp , welk wij
befchrijven. - voornaainí}e
De voornaamile
en volkrijkilebuurt
buurtligt
ligtlandlandbefchrijven.
- De
en volkrijkfte
waarts in,
ilrekkende, langs
langs den
den Aarlandervecnfchendijk
Aarlallden'ecnfchendljk, , zo
waarts
in , flrekkende,
zo
verre
beilraat is,
met eene
eelledubbele
dubbelereij
reij huizen,
huizen,ter
terwederwederverre die bef}raat
is , met
zijde, en
enword,
word,omtrent
omtrentdedeKerk
Kerkenenverdere
verdere Boerewooningen
Boerewooningen en
en
Werven,
/laaten van
van-gemelden
·gemelden dijk
dijk of
weg afgefcheiden.
afgefcheiden.
Werven , door flooten
of weg
Op
dit Dorp
Dorp vind
vind men
men de
defierlijkfle
fier;ijkile Kerk,
Kerk, die
die inineenig
eenigDorp
Dorp
Op dit
daarom ilreeks
zij is voorzien
voorzien van
van een
een fraamen
fraaijen achtkandaarom
ftreekstetezien
zien is;
is; zij
ten Toren.
Toren. De
DePredikant,
Predikant,die
dietottotdede
Klasfisvan
vanWoerden
Woerden bebeten
Klasfis
hoort, heeft
heeft hier
hier zijne
zijne wooning.
wooning. De
Deeerfie,
eerile,diediealhier
alhierberoepen
beroepen
werd,
was Florentius
F/orentius Mari
Mar; ,Aa.
Ookhebben
hebben de
de RoomschRoomsch590. Ook
, Ao. r1590.
werd, was
gezinden hier
hier eene
eene Kerk
Kerk,, tot
tot oeffening
oetrening van
van hunnen
hunnen Godsdienst,
Godsdienst.
gezinden
waar van
Pa~tooren ons
Rhijn.
Oudheden van Rhijn.
waar
van de
de volgende
volgende Pastooren
ons in de Oudheden
1 573.
Philip
Gerrits
;
-llilnd
aangewezen: in
in 11366
1573.
worden aangewezen:
366 Philip Gerrits; land worden
Johan Ådriaanszoon
Adr;aanszoon van
s'Gravenhage, die
Opvolger was
was van
van
van s'Gravenhage,
die de Opvolger
'licob
- Na hem
hem Floris
Floris van
//ionen,, gevan Vianen
yacob "Izn
van Leeuwen.
Leeuwen.--volgd door
door Pieter
/'ie/er Pelt
Peltvan
va" bianen.
//ianen. - Gijslert
GijJf;~rt
lJosman,
Bosman
,
Mr. Egbert
Egbert van
vanBorculo
Borculo,
die in
in 1670
167° te
te Amesfoort
Amesfoort overleed., die
overleed. ..•
'ohan
Pelt,, 1704;
~7Q4; en daa
daarna
Janszen.
Johan van
van Pelt
,lndries yanszen.
rn a dnrJ";es
Wat de
de teenen
Peenel1 aangaat; ter
ter wederzijde
van den gemelden Dijk,
wederzijde van
Dijk,
achter
Huizen en
en Werven,
liggen twee Veenpolders
Veenpolders,, waar
waar
Werven , liggete
achter de
de Huizen
VBn
eene Noordwaards
Noordwaards ten
het grootfie
grootile gedeelgedeel.
ten Oosten,
Oosten, voor het
van de eene
veele Jaren,
J~aren, verveend
verveend is,
is,enenthans
thans eene
eene aanmerkelijke
te, zedert
zeden veele
D
D4
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loopt;
waterplas uinnaakt,
eenige andere
andere tot
tot aan
aan het
het Sticht
Sticht loopt;
waterplas
uitmaakt , die met eenige
aan de Westzijde
Westzijde is,
verre het
het Veen
Vecnfirekt,
nrekt,cenige
cenigejaaren
JaarcIl
aan
is , voor zo verre
lierwaards ,, een nieuwe
nieuwe Veenderij,
Veenderij,door
doordedeHoogheemraaden
HoogheemmaJenvan
van
herwaards
Rh/jll/and,
wegenaan , , onder
onder bepaaling,
bepaaling, dat
dat de
de uitgeveende
uitgeveende
Rhljn/atld
, toegeflaan
binnen een
een bepaald
bepaald getal
getal van
van JaarelI
uitgemt.alcn en
en droog
droo~
plas, binnen
Jaares,, uitgemtalen
gemaakt moet
moet worden.
worden.
gemaakt
den Karsfleker
Karsfleker Polder
Po/Jer,, isis,, door de
de Regeerders
Regecrders van
van ÅrnAmIn den
fleldam en Gouda,
Gouda, aanbelleed
aanbefiecd het
Vaart, uit
uit
liet graven
graven van
van eene
eene Vaart,
fleldafn
.dar naar den
den Rhjn
Rhjn,, tot
tot gemak
gcmak der
der Trekfchuiten
Trekfchuiten op beide
beide
de Aar
l1eden vaarende, bekend
bekend onder
onder den
den naam
naam van
van de
de Nieuwe Vaart.
f/aarf.
fleden
lIet
getal
der
Huizen
fiond,
in
den
J
aare
1
Ó
32,
op
de
VerponI Iet getal der Huizen flood ,
Jaare 1632,
de Verpondlngs lijsten
lijsten, , op
een getal
getal van
van 22I,
221, en in
in de
de nieuwere
nieuwereLijsten
Lijsten
dings
op een
op 383 Huizen
IIuizen en
en 2 Moolens.
Deze Ambachtsheerlijkheid
Ambachtsheerlijkheid behoorde
eer, nevens
nevensandere,
andere,
behoorde wel eer,
aan het
het Geøacht
GeGacht van
van Oudshoorn
Oudsrloof1l;; (zie
(zie 0OUDSIIOORN).
dit
tm S 110 0 R N). Doch dit
aan
getlacht al
zedert liet
het Jaar
Jaar 13oo
'300verbeurd
verbeurd verklaard
verklaard zijnde
zijnde,, ging
ging
geflacht
al zedert
dezelve,
1353., over
overaan
aan 4rnsld
Arll,ldvan
)'01)2'']'felflein
[elflein,
'cr door
door inindie'er
, die
dezelve , in 1353
Eigenaar van
\'an werd.
werd. Vervolgens
Vervolgenskwamen
kwamen deeze
deezegoederen
goederen
koop Eigenaar
aan
'e Geflacht
Ge{lacht van
van Raaphorst,
Raaphorst , en
verder aan
aan den
den H
/lil/ze
YI11I
u ize van
en verder
aan 't
K!lilenbtlli, en van
van daar
daar aan
aan den Koning
Koning van
van Spanje,
Spanje, of
of liever
liever
Kuilenbri,g,
aan de Graaflijkheid:
Grailflijkheid: na
na het
het afzweeren
aflweeren van
van den
den Koning
Koning,, door
door de
de
Ernst van
Staaten
werden ze
ze aan
aan ErlHt
V{I;'
Staaten verbeurd
verbeurd verklaard
verklaardzijnde,
zijnde , werden
Manders'oo,, Vcldmarfchalk
der Staaten
Staaten , inin mindering
mindering
Mandersfoo
Veldmarfclialkinin dienst
dienst der
zijner
acl1renerfiallcn, Ao.
tcr leen uitgegeven,
uitgegeven, en
endoor
door
zijner achterterflallen
, Ao.1593,
1593, ter
desz,elfs
Erfgenaamen, ,inin den
Jaare 1619,
verkochtaan
aan Vrouwe
Vrouwe
deszelfs Erfgenaamen
den Jaare
1619, verkocht
Margrefa
vanMechelen
Meeltelen, , die
ze twee
tweeJaaren
Jaaren later
laterweder
wederververdie ze
Margreta van
kocht aan
aan Rug!)
Spiering.
ln
't
Jaar
1627
kwamen
ze
weder
Hugo Spiering. in Jaar 1627 kwamen weder
in
handen van
van gemelde
gemelde Vrouwe
Vrouwe van
van Mune/en,
ze nadernaderin handen
die ze
Mechelen , die
hand
andermaal
afzonderlijk
verkocht.
Dus
kwamen
zij
aan 't't
hand andermaal afzonderlijk verkocht. Dus kwamen zij aan
geflachte van N01l1uS
nakomelingen zij
zij beNonius of Nooms,
Nooms , bij
bij wiens nakomelingen
zeten
zijn, tot
tot ininden
denJaare
Jaare 1733,
1733,wanneer,
wanneer, door
doorinkoop
inkoop., van
van
zeten zijn,
dezelve Eigenaar
Eigenaar werd
Heer Kornelis
Korne/is Åarfcns
.dflr[cns "fin
Boogu
van Hoogerwerd de Heer
heide,
Beere van
vanVos/tol,
roslrol,Kolonel
Kolonelen
enKapitein
Kflpiteininin't Regiment
't Regiment
heide , Heere
o

•

!lol/andre/tt
GUlJrdes.
,Holland/che Guardes.
De
Eigenaar, of Heer
Heer van
Aflrlttnderveen,
BaroI~
thans de Baroir
De Eigenaar,
van ilarl4nderveen
, thans
c. VvAA N BOE
befchreeven
orde der
der RidderRidderbefchreeven in
in de orde
B O ET
T SE
S E L A AR,
AR
fchap
van Holland
Holland en
oeffeot niet
niet
en W~stfriesland,
Westfriesland ,enz.
enz. oéffent
fchap en Edelen van
alleen
recht van
van onmiddelijke
onmiddelijke aanllelling
alleen het recht
aanflelling der
der Regenten van
van 't
Dorp
,
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Dorp
geduurende hun
in bebeo
Dorp en
en Ambacht,
Ambacht, die
die geduurende
hun gnntfche
gantfche Leeven
Leeven in
diening blijven;
blijven; maar
ook van
diening
maar ook
van bun,
hun, die
diejaarlijks
Jaarlijks aankoomen.
aankoomen.
Ook heeft
heeft hij
hij het
het recht
recht van
v:In goedgoed-ofofafkeuring
afkeuringvan
vanden
denPredikant,
Predik:l11t •
die
door den
den Kerkenraad
Kerkenraad beroepen
enmeer
meerandere
andere
die door
beroepen wordt,
wordt , en
rechten.
rèchten.
VI. Deel,
Zie Staat der
derNederlanden,
Nrder-lmlden, vr.
Deel, bl.
bi. 269.
269. enz.
enz. OlldOud/zeden
van Rlrijnland
Rllljnltmd,
VANLEEUWEN,
LEEUWEN, Bat.l/lulieden van
, bl.337.
Bat. Illubl. 337. VAN
fol. 158.
firato,, fol.
firata
AARLF, of Beek bij
A.\RT.F.,
hij Aarle,
AarIc, isis eene
eene Heerlijkheid,
Heerlijkhdd, welke
welke met
met
i!«rlc en Rixtel
J1"r/e
Ri."Ctel éénen
voor.
é 5nen rechtbank
rechtbankuitmaakt.
uitmaakt. Zij behoorde voor•
been aan
Philips van
Waale, daarna
heen
aan PJlilips
"11/1Leef
Leeji/nnle,
den JlfarqTlis
van
daarna aan
aan den
1tMarquis van
iistc , en vervolgens
ASle.
vervolgens aan
aan den
den _11flrquis
/Isfe, ondllen
51larquis ,'mi
van Aste,
oudtien Zoon,
en na
na hem
hem aan
aan den
den Baron vnn
door verver.
var RflflSff/á,
en eindelijk, door
Raasfeld, en
koop, aan
aan den
den I-leer
Heer Gel-rit
de Jongh,
Gerrit de
yong h , Erf:
Erf=SeCi'etaris
Secretaris \'an
van ValleI
Vechel
AARLE ligt een
L1 p.--- AARLl!.
en Erp.
eenhalf
halfuur
uurtenten
Nuorden
I3~l!K;
Noorden
van van
I31?-EK
;
de Predikant
Predikant van
van Aarle
Afl7'Ie bedient ook Beek.
Beek. ---- Zie ~taat
.taat det'
der
II. Deel, bl.
Nerlel'!. 11.
bI. 141.
141.
NeJlr.
llij
andere Schrijvers
Schrijvers vind
vind men
men deze
deze Dorpen
Dorpen,, Aarle
/InrIe en neek.
Bij andere
Beek,
al;
bijzondere gelleld,
fcIlOon de
deaangewezen
aangewezenSchrijver
Schrijver ze
ze
als twee bijzondere
geheld, fchoon
als onder
onder een
ten midoen
minftenopzettelijker
opzettelijkerfpreekt
fpreektvan
van Buk,
een mengt, ten
Beek ,
dan van
van ilarle.
Aflrk. Uit
Uit een
een oud
oudI-landschrift,
Handfchrift, behelzende
behelzende de tax
tax:
elan
der (leden
Ileden van
van de
de Hertogen
Hertogen van
V:1n Braband,
B,.abllnd, over de Stad
Stad en
en ieder
ieder
der
Dorp der
der Meijerij
Meijerij van
\'an s's' Hertogenbosch,
Hertogenhoseh, van't
van 't Jaar
mij.
Jaar1406,
1406, is mij,
echter, gebleeken
gehleeken,, dat
dat zezeonderfcheiden
onderfcheiden zijn: want,
want, onder
onder 't
Schotltheid Ambacht
Ambnchtvan
"finDeelland
PeellanrJ ((bat
(fiaat 'er): item
item Beeke
Buke ,,AarSchouthcid
AlarIe,, en
en de
de Ri
Ri':x(le/'CIX
Oudfchilde 1I derdendeel:
derdendeel : in de Schattin.
Schattinle
f xfiel 'CIX Oudfchilde
over de
de IIIaartneden,
1515 gedaan
gedaan,, door
door de
de Staaten
Staa!en van
,'a"
gen over
Iaartfleden , Aa.
Ao. 1515
Brnband, te betaalen
be[aal~n bij
bij 't't half
IIalf jaar.
Verder (laan
(laan ze
ze insgelijks,
insgelijks.
Braband,
jaar. Verder
onder 't't Kwartier
Kwartier van
van P,
P/el/nnrJ,
in de
de Meijerij,
Meijerij, Aarle, RixRix·
onder
elland, in
tel en Beek,
Beek, als
als drie
drieonderfcheidene
onderfcheidene Dorpen,
Dorpen, aldus: Aarle
/larie en
tel
Rixtel,
Rixte/, 879 Gl.
GI. 44 fl.
ft. 33penn.
penn. Daarna
Daarna Beek
Beek bij Aarle
Aar/e 123
GI.
123 Gl.
t6
i6 St.
St. 't't Is waar,
waar, 't't geen
geenmen
menbij
bijJonker
Jonker M. van
van der
derHouve,
Houve.
in de Lijst
Lijstder
derSmaldeelingen
Smaldeelingen des
desHertogdoms
Hertogdoms Braband,
Braband , getrok•
getrokken
ken uit
uit de
d~ Novenvale
NO"enl1nle Bede,
Bede, van
van 140,000
14°,000 Guldens, voor
voor de
de twee
twee
derde
derde doelen
doelen,, leest;
fc1lOon
't
eerfie
naast
aan
de
waarheid
fchijnt
te
leest ; fchoon't eeríle naast aan de waarheid fchijnt ce
koomell: want
wnm aldaar
al,laar ziet
men 't't woord
woord Aarlebecke
Aar/eheckt' te zaam
z:lam gege·
kooroen:
ziet men
,"ocgd. „"rn
gemeldeJaarlijkfche
JaarIijkfcheschatting,
~chatting,genaamd
genaamd Beede,
Beede.
vcoegd.
In dede
gemelde
D 55
„" van
D
,

A
A aLE,
enz.
AA
ALE,enz.
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Meijerij van den Bosch
Gl. ---- fond
"„ van
van 140,000 GI.
fiondde
degeheele
geheele Meije,.;j
Bosch
op 19379
59379 GI.
GI.16
16 St.
St.33 Penn.
Penn.--- In In
deeze
Som
"„ gefield
gefield op
deeze
Sommoest
moest
.1 het kwartier
kwanier Peel/anti,
der vier
vierkwartieren
kwartieren van
van de MeijePeelland, (een der
Mesjen„ dj)
GI. i10o fl.
fi. 33 penn.
penn. --- diedieomgeflagen
omgellagen zijnzijnrij) draagen 5692
5692 Gl.
2727
Dorpen,
en en
Benige
"„ de
de., over
over de
de2626ofof
Dorpen,
eenigeGehugten
Gehugtendeezes
deezes
ddarlebeeke te
"„ kwartiers,
kwartiers, kwam
kwam Aarlcheeke
te zamen
zamen met
met R;X1eI,
te !taan,
fa n, te
Rixtel,
,, op
als mets
dit dit
vergelijkt
.,.
op 363
363 GI.
GI. 33 St.".
St.". - Doch
Doch
als men
vergelijktmet
met de
de
voorgemelde
Lijsten,, zal
zal men
men gemaklijk
gemaklijk kunnen
kunnen opmaken,
opmaken,
voorgemelde oude Lijsten
dat
Drukker, een
een fout
fout zal
zalbegaan
begaan
dat hier
hier door
door den
den Schrijver,
Schrijver, of
of Drukker,
Aarlebeeke en Rixtel,
zijn,
gefield hebbende
hebbende Aar/ebeeke
Rixlel, voor Aarie.
Beezijn , gefleld
Aarle , Bee!te,
meer regt
regt mag
mag men
men dit
dit besluiten,
befluiten. om
om
Rixtel. Met
Met te meer
ke , en Rixtel.
reden,
dat men
men in
in dit
ditzelfde
zelfdekwartier
kwanier van
van Pul/and
fou,
reden , dat
Peelland nog een fout
begaan
alwaar men
men leest
leest SliIOUI,
van Sliphoul.
begaan vind, alwaar
Stitout, in plaatze van
S'tiphout.
In dit Aarle
Aarle dan,
wijvoor
vooreen
eenonderfcheiden
onderfcheiden Dorp
Dorp van
van
dan , welk wij
dat van Beek
Beek houden,
houden, plagt
plagt voorheen
voorheen een
len Kapel
Kapel te
te (laan,
han, Onze
Lie,'e
Yro/Jw op
op 't't Zant
Ztmt :enaamd,
voor.
Lieve Vrouw
genaamd ,welke
welkeplaats,
plaats,om
om de
de voor.
gewende Mirakelen,
Mirakelen, die aldaar
aldaar gefchied
zijn,, van
gefchied zouden zijn
vaneen
een grnogroten toeloop
toeloop van
van Roomschgezinden
Roomschgezinden bezogt
bezogt werd.
In 't Kerkelijke
Kerkelijke behooren
van Peelland
AarIe,
behooren onder den Ring van
Peelland,, Aarle,
Beek en Lieshout.
Lieshout.
OUDENHOVEN, Bef.
Zie OUOENHOVEN,
1'1111 den
den Bosch,
Bosch, II.
H. Deel,
Deel, bl.
bi.19.
19.82,,,
82,0
Bef van
en 84. VAN
VAN DER
DER HOUVE, Handy.
IInnJy.Kroni
Krollijk,
U.Deel,
foL 3367,
jk , II.
67.
Deel , fol.
,,

AARLE,
AARLE,

een buurt
buurt in Kempeland.
Kempeland.

AARNEMUIDEN
AARNI!MUIDEN,, bij
de meesten
meesten As
Arnemuiden,
en bij
bij eenigen
eenigen
bij de
nesnuiden , en
Arrnuieu
Armuieil genaamd, was
wasvoorheen
voorheeneen
eentreffelijke
treffelijkeStad
Stad inin Zeeland,
ZeelantJ.
Zie ARNEMUIDEN.

AARNHENI,
AARNH~M,

anders Tarnheim
Aarnlzeim en riarer,
Aarem, de hoofdfad
hoofdfiad der
der ProPro.
ARr.HE:If.
Zie ARNHEM.

Gelderland.
vintie Gelderland.

AARNOUD, Arnold,
Arnold, 2Irnould,
Arnould, enz. Zie van hun, die
die deezeu
deezeq
naamdraagen
draagen,, ARNOUD.
AaNOUD.
u1Ø
AARNOUTSWOUDE;
AARNSØ!
AARNSIIIA,,

zie AARTSBERGEN.
zie

Adelijk Geslacht
Ge1lacht in Friesland
Friesland,, door
door huwelijk
huwelijlc
een Adelijk
ver-

AARSCHOT,enz.
A ARS eH 0 T, enz. (Stedeke)
(Stedeke)

59
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vennaagCchapt aan
aan die
die vary
val) Aijsma,
Aijsma,Lauta,
Lfluta,
Sijtzfll1I/I.
en en
Sijtzama.
vermaagfchapt
(Zie
het
vervolg.)
(Zie het vervolg.)
AARScHoT,
een klein
klein Stedeke
Stedeke,, aan
aan de
de Rivier
Rivierdede Demer
Demer,
, 33
AARSCHOT
, een
111eclielen
van
en
en
Lier
,
is
Diest
,
\luren
van
Leuven
en
Diest,
en
4
van
lIIedlelen
en
Lier,
is alal
en
Buren Van Leuven
4
zedert het
hetJaar
Jaar II1100
bekend geweest;
geweest;flaande
(bandetoen
toenonder
onderbijzonbijzonzedert
oo bekend
, IHertog
lertog van
dere Heeren.
Heeren. ---- Ten
Tentijde
tijdevan
vanGodefroy,
G~defl'oy,
van NederNederdere
vind
men
melding
gemaakt
van
eetyen
Aarnout,
LotharingCII,
vind
men
melding
gemaakt
van
eellen
AarIJo/lt,
Lotharingen ,
"Gra:\\'e van
van /lar
AmjcllOt,
toen den
dennaam
naamdragende
dragende van
vanAlderfchot.
Alderfchot.
fchot , toen
Graave
uitgeflorven
zijnde,
verviel
Het
genacht
van
deezen
/Jarnout
uitge!l:orven
zijnde,
vervieldit
dit
Het geflacht van deezen Aarnout
Ian
van
I
Iertog
vall
Amjdot
aan Godefroy
Godcfroy,
die de
debroeder
broederwas
was van I Ierwg Jan van
, die
filar
fchot aan
Zoon Jja/2,
'Braballd;
welke Godefroy,
God.:froy, nevens
nevens zijnen
zijner! Zoon
all, inin't't Jaar
Jaar
73raband
; welke
Dus
kwamen
1302,
{heuvelde
in
den
nag
voor
l(ortrijk.
_.
Dus
kwamen
Kortrijk.
---1302, Iheuvelde in den flag voor
goederen, , door
door Erfenis
ErCenis,, op
opzijne
zijne dochter,
dochter, die
diegehuwd
gehuwdwas
was
de goederen
uit
welk
geflacht
is
voortgekoaan
den
Graave
van
VfIIlde;/iollt;
uit
welk
gellacht
is
vuurtgi!ko;
;oret
Vaude;
aan den Graave van
thithoni van
, Graave
Margrcet, dochter van
van An!honi
"finLot,iaringen
L1t:i:lriilgclI,
Graave
nll1en
en Margreet,
i
de
ten
Croij
\":1Il
Vfludemollt, welke dit
dit ll,yi
/1<11;;:10t
Alltholli;
ti"
Croij
f grot aan 4ntboii
van Vaude,;iont,
,Iuwelijk bracht.
bracht.--- InIn
't Jaar
, werd
't Jaar1533
1533,
w.;rdditditGraaffchap,
Gmaffchap,door
door
I-Huwelijk
""REL
DE.N V,
V, tot een
ecn Hertogdom
Iiertogdo11l verheven
verheven;; naderhand
naderhand werd
wcrd
KAREL DEN
de
IIertog van
van /rar
/Jmji:hot
van Spanje, van
van den
den eerden
eerfiell
Grande van
fcizot Grande
de Ilertog
Hertog van
van Aarfchot
in 't Jaar
,
rang.
de Croij
Craij,, IIertog
AarCchot, , in
Jaar 1612
1612,
Filips de
rang. Filil's
overleden
zijnde,, liet
liet na
na,, als
alsErf
ErCgena:une,
eenige DochDochoverleden zijnde
genaame , zijne
zijne eenige
Karel de
Ligne,
ter,
Croij, die
die in
hUlrelijk trad
trad met
met /';(Jrel
de Lig/Ie.
in huwelijk
/Irena de
de Croij,
ter, .d1111a
farfchot
huwelijk de
de Hertogen
Hertogen van
van /Jarfchot
Prins
van Arcmberg;
Aremberg; uit welk huwelijk
Pri ns van
flier is een
en
Aremberg zijn
ecu Kapittel
Kapittel van
van
zijn voortgekomen.
voortgekomen.- --- Ilier
en Aremberg
12
Kloost~r9 en
'r
12 Kanonniken
Kanonniken, , eenige
eenige Kloosters
en een
een Bagijncnhof.
Bagijnenhof. In
In 't
MecizeGeestelijke
Stad onder
onder den
den Aartsbisfchop
AartsbisCchop van
van Blec!leGeestelijke behoort
behoort de Stad
Botbehalven de Baronnije
len,
en verder
Baronnije BlJtilar fchot , behalven
verder onder
onder dit Aaljchot,
len, en
zeventien
Dorpen.
De
Landfe/aar,
Bierbeel:. zeventien Dorpen. De Landen Bierbeek,
(leverle en
felaar , l1evcr/e
ilreek
eenen DrosCaard
de Spaanfche
SpaanCche
ilreek wordt
wordt door
door Benen
Drosfaardbe!l:ierd.
beflierd. In de
Oorlogen
deezeStad
Stadrijklijk
rijklijk haar
haar aandeel gehad.
gehad.
Oorlogen heeft deeze
afkomflig uit
uit
AARSCHOT,
, Hertog
Hertog ,'an)
van) afkomflig
AARSCuuor , Cf!
(F I LIP
L I PSS VVANC
A N C ROl]
R 0 1 J,
CROIJ),
en
wel
een
voornaam
gcllacht
in
de
Nederlanden
(zie
CROI]),
en
wel
(zie
Nederlanden
een voornaam geflacht in de
Riddervan
van 't't GulGuluit
Croij,, Hertog
Aarfchot,~ Ridder
Hertog van
van Aflrfchot
uitFifjps
Filips Vall
van Croij
Zijne
eerl}e
den
Vlies,
Gouverneur
van
Namen
en
Luxeluburg.
Zijne
eerne
Luxemburg.
en
den Vlies, Gouve rn eur van Namen
Vorst V~ll
vair
Karel, Vorst
Gemalin
Croij,, erfdochter
erfdochtervan
van Karel,
Anna van
van Croij
was Anna
Gemalin was
welChill1oif,
uit
welk
huwelijk
drie
Zoonen
voortkwamen,
van
weluit
welk
huwelijk
drie
Zoonen
voortkwamen
,
van
Chi;naij ,
keke
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ke Filips.
Filips , waarvan
ke
tweede in
in ouderdom,
ouderdom.
waarvanwij
wij hier
hier fpreke:1,
fpreken, de
de tweede
zijnen V::der,
Vader , in
in 't
't Jaar
zijnen
Jaàr 1549
15~9,, opvolgde.
opvolgde. In
In 't't Jaar
Jaar 1556,
1 556,
was deeze Filips
,ras
door Koning
Konin:
Filips onder
onder het
lietgetal
getalder
der Edelen)
Edelen , welke,
welke, door
van Spanje,
Spanje, met
Filips van
Ridderorde van
van •t
't Gulden
Gulden Vlies
Vlies ververmet de Ridderorde
eerd
\\'aarfchijnlijk is het
het,, dat
dal hij
hij,, naderhand,
eerd werden. Waarfchijnlijk
naderhand , lOt
tot Raad,
Raad,
of een
een der
der Leden
Leden van
van den
denRaad
Raadvan
vanStaate
Staate.
werdaangefteld.
aangefleId.
, werd
Voor dat
dat de
de Koning
uit de
Nederlanden vertrok,
Voor
Koning uit
de Nederlanden
hij teflefvertrok , zocht
zocht hij
fens
over
de de
krijgsmacht
te maaken.
De
fens eene
eene befchikking
befchikking
over
krijgsmacht
te maaleen.
De
Bende van
Bende
van Ordonnantie
Ordonnantie, , die
die zedert
zedert He.tog
Kat'el van
,'anBournou,.Hertog Karel
gonrJien
de been
been gehouden
gehouden, , en
en door
door Karel den
den V,
iu
op de
gonrlien op
V , in
't
laar 1547,
1547, tot
totop
op3000
3000paarden
paarden gebracht
gebracht was
was,, zocht
zocht Filips vol't laat
voItallig
maakell;; en schoon
îchoon hem
hem dit
ditniet
nietgelukte
gelukte,, verdeelde
verdeelde hij
hij
tallig re
re naaken
ze echter
echtd in
in veertien
ve..:niGIl Kompagnten
Kompa;lllen :: over
van deeze
deeze werd
wird dar·
over een van
darhet bevel opgedraagen,
1 559. --- Elk
[dw
opgedraagen, inin't'tJaar
Jaar 1559.
Elkweet,
weet, hoe
hoe
fchor het
Filips, na
na zijn
zijn vertrek,
welk filips,
vertrek, aan
aan Granvelle
Gram'elle had
had
zeer
zeer het
het gezag, welk
gegec\'en.
cl!:n haat
haat tegen
tegen hem
hem,, door
door het
het misbruik
misbruik van
hetzelve.
gegeeven , den
van hetzelve,
ontt1ukcn
en hoe
hoe vee!e
vee!cEdelen
Edelen zig
zigtegen
tegenhem
hemverzetverzet·
ontdoken had,
had , en
door het
het teekenen
teektnen van
van 't'tonderling
onderlingverbond
verbond;-r waarin
waariQ
tel',
ten. , zelfs door
echter
dal Idnt,
en eenige
eenigcanderen,
anderen, weigerden
weigerden tetetreden;
treden; verver·
lipt , en
echter 3,71k
hier in
in tegen
tegen O
Ol trnje,
'lrIje, en
die het
het met
met hem
hem hiel,~en.
zcncnde zig hier
en die
hielen.
zettende
was r1
;1ar[chof
in 't Jaar
Jaar 1567,
1567 •
een van
van die
die g~el1en,
geenen , welke.
welke, in
ar -fchot een
Ook was
.an de
de Landvoogdesfe
Landvoogdesre beloofden
beloofden den
den nieuwen
nieuwen Eed,
Eed, tot
rothandhand·
tan
van 't Roomfiche
Roomfehe geloof;
gelijk hij
hij ook
ookkort
korthier
hier op zijn
zijll
having van
having
geloof; gelijk
alleen de
de vernieuwing
vernieuwing van
van den
den l'F ed.
woord hieldt.
hieldt. Niet
Niet alleen
woord
ed, mmaar
aa r
zijne overige
o\"-erigebedrijven
bedrijven toonden,
toonden, hoe
hoeflerk
flerkhij
hijijverde
ijverdevoor
voor
ook zijne
'het bewaarera
bewaaren en
den RRoomfchen
Godsdienst,, waar
waar
bet
en herflellen
hernellen van
van den
oomfchen Godsdienst
hij te
te Doornik
Doornik blijken
blijken gaf'.
gaf. Om
Omdeeze
deezezijne
zijneverknochtheid,
verknochtheid.
van hij
werden., in
in liet
het zelfde
zelfdejaar,
jaar,ter
rerzijner
zijnereere
eere,
Antwerpen,, verver·
werden
, teteAntwerpen
dieons
onsdaar
daar van
van
[eheiden Penningen
fcheiden
PenningengeIlagen.
geflagen.De
De eerfle,
eerre , die
"oor komt
komt,, isis een
eenLegpenning
Legpennin~,, waar
waar op
men , aan
aan de
de eene
eene
voor
op men
een gek;
gek, oond wapen%child
wapen[chi/d ziet,
omhangenmet
mtldtdt!
,-;drJerziet, omhangen
ridderzijde, een
order van
,'an't 'tgulde-vlies
gulde-,'lirs,
en tot
totrandfchrift:
randfchrift: IK
IK CROIJ
eR Ol) ZAL
ZAL 'ER
'ER
order
, en
TOl; Gr
G~ RltAlCEN
en op
op de
deandere
andere zijde
zijde een
een vierhoekigen
vierhnt!rigenvoet.
voetRAAXEN1567;
1567 ; en
ToE
angel, met
methet
hetomfchrift:
omfchrift: DE
m: DEUGD
DEUGD KAN
KAN NIET
NIETSTRUIKELEN.
STRUIKELEN. EeEeangel,
ne andere,
andere, veel
veel grooter,
grooter, hee
heeft
opde
deregter
regter zijde
zijde,, zijn
zijn borstbeeld,
borSfbuld,
ft op
ne
fiaande op zijn
zijn geknot
geknotarmhuk
armfluk het
het Jaartal
Jaartal 1567
1567,
randfchrift
slaande
, tottot
randfchrift
zijnen naam
naam en
opde
detegen
tegenzijde
zijdeziet
ziet men
men een
ten hand
hand,, die
die
zijnen
en tijtels; op
uil
,~
lf/~/Jun
komt,
hllllientlt
(etiln
Bijenk~rf,
meI
"uze
de
Wolken
komt
,
h`udende
Benen
bijenkorf,
met
deeze
uit
1J,',arwear
..
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woorden op
op eengin
vliegenden wimpel,
:
wlWrden
unen vliegenden
wimpel, tottotbijlcizuift
bij.fc!mft:
nULCI.\
nULCLA
d: i: GI::E.!'<
d:
LEE.T.
GEENLIEf
LIEFZO~DE.R
ZONDER
LEET.Behalven
Behalven deeze,
deeze,
zijn 'e.,
'er twee kicin
fiere van de zelfde
zijn
klcindere
zelfde gedaante.
gedaante.
Het beloop der
lIet
der Nederlandfche
Nedcrlandfche bl!roerten
de
beroertendoet
doetons
ons zien,
zien , dat de
Hertog van /lal/dot
flar fc I?ot een
Hertog
man van
van groot
groot aanbelang
aanbelang isis geweest
geweest
een man
voor beide
voor
beide twistende
twistende Partijen.
Partijen. De
DeLandvoogdes
Landvoogdes had
had hein
hem,,
voorheen, niet
voorhecn,
niet zo zeer
zecr om
om dat
dat hij
hij in nlJit/dlfllld
opgeDuit,/c zlaiid was
was opgevoed,
en daarom
daarum, , gelijk
den Raad
Raad voorgaf,
voorgaf,teteaangenaa
aangellaa.•
voed , en
gelijk zij
zij in den
mer
zoude zijn
zijn,, de
de eere
eere vergund,
vergund, om
om naar
naar dat
dat gewest
gewest tetetrektrekmer zoude
als wel
wel om
ken, ter
tcr verkiezing
verkiezing' van
\'an den
den Roomfch-Koning,
Roomfch·Koning, als
om hein
hem
te doen
te
doen iland
fiand houden
houden,, ininzijne
zijnepartijdigheid
partijdigheid tegen
tegen Oranje,
Oranje ,
wiens lievelingen
alle moeite
wiens
lievelingen en aanhangers
aanhangers alle
moeite van
V:1ll hunnen
hunnen kant
kant
aanwendden,
om hein
hem in
in hunne
hun:le belangen
belangen tetebrengen.
brengen. /faraanwendden , om
/far_
[chot
zijnen kant
kant verklaarde,
Jaar 1563,
volmondig,
van zijnen
verklaarde, in
in 'e't Jaar
1563 , volmondig,
fchot van
Egmont , dat
aan
den Graave
Graave van
V2n Egmont,
dat hij
hij niets
niets teg<m
teen Grallve/!~
aan den
Granvelle
had;
dat hij
hij den
den Koning
Koning geen
geen wet
wet wilde
wildevoorschrijven
voorf~hrijven,, en
en dat
dat
had; dat
Oranje, noch
hij
noch van
van Oranje,
van den
den Graave
Gra:l\'e van
V:ln Eghij voor
voor zig, noch
noch van
lg_
1Itont,
wilde verslaan,
verllaan , wat
Vandeeze
deez!!denkdenkwat hem
hem ee
te doen
doen 1l0:1d.
fload. Van
mont, wilde
wijze
vertoonde hij
openbaare blijken,
Jaar 1566
1566,
wijze vertoonde
hij openbaare
blijken , in
in 't't Jaar
, als
1I1argrua
Parma in den
den Raad
Raad voorfloeg,
voortJoeg, of
ofmen
men de
de EdeEde.
Jlafgreta van Parma
len,
dieeerstdaags
eerstdaags binnen
binnen l3rusfel
Brusfe/ verwacht
verwacht werden,
gehoor
len , die
werden , gehoor
zoude geeven:
geeven: zijn
zijn Advijs
Advijs was,
dat hij
hij niet
niet wist,
wist,tot
totwat
watein-.
ein.,
zoude
was, „" dat
de het
het dienen
dienen zoude,
zoude,dat
dat'er'erVijfhondert
Vijfhondertmannen
mannen in
in de
deStad
Stad
„,. de
„" zouden
zoudengelaaten
gelaaten worden,
worden,alleen
lIlIeen om
omeen
eenVerzoekfchrift
Verzoekfchrift tete over
o\'cr,
dat dit
dit geen
geen fchijn
fchijn van
van een
een ootmoedig
ootmoedig verzoek
verzoek had,
had,
handigen;; dat
,," handigen
„I> enz."
enz." Äar;;;/zlJt,
om opzettelijk
opzettelijk tete wonen,
toonen, dat
dat hij
hij een
een
i1ar
fcliot, om
vijand
vijand van
van de
de verbonden
vo'hQndm Edelen
Edelen was,
was, deed
deed,, inintegeboverllelling
tegeboverHelJing
hun bekende
bekende Geuzenapje,
Geuzenapje , eenige
eenige lieve
liel'c vr
vrOIN't
bee/t!etens,
van hun
- ouwe beeldekens
,
nallr die van
van hal
!lal gemaakt;
gem:t:lkt; op
opzilveren
zilverenpenningen
penningenuitgedrukt,
uitgedrukt,dan
áan
maar
den hoedband
hoedband hegten,
en die
die ook
ookzijne
zijnedienaars
dienaars draagen;
draagell; ten
ten
den
hegten, en
teken
Roomfiche
teken,, dat
datzijzijzigzigaan
aandede
RoomfcheKerk
Kerkverbonden
verbonden hielden.
hielden.
Hij,en de
zig met
met dit
dit teken
tekenbinnen
binnen Bus/el
B!"us(ei vertoonencle,
venoonende.
1-Iij,en
de .zijnen,
zijnen, zig
kreegen fpoedig
fpoedig veete
veete navolgers.
navolgers. Dit
Ditbehaagde
behaagde de
d\! flertoginne
fferfoginr.~
kreegen
van
"tin Parma
PtJ/"ItJa zo
zozeer,
zeer,dat
datzijzijterflond
terllond"aus
Pius
den
'er
Paus Pius den VirilJen
fder1 'er
kennis van
van gaf; die
die,, om
om hier
hierover
over mede
med~ zijn
zijn genoegen
genoegen tetekennen
ke[][]en
kennis
te geeven,
geeven,deeze
deezepenningen,
penningen,naar
naardedewijze
wijzeder
derRoomfche
Room;che lierk^;
j{erk~
te
deed
wijden
,
en
aan
hun,
deed wijden, en aan hun, die
diezeze
droegen,
v"rlCheide
droegen
, verf
cheide il,rJflaten
flatgin
Van
verleende.
ndeende. ---l"tJn Loon,
LQ~n J in
in zijre
zij~eNeder:andfclle
Neder::lI!,Hche l'eaningl;unl'e;lIlin~I\IInMIXTA MALUS.
MIXTA
1IJ.\LI5.

de.
de,
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Je, I.J.Deel,
Deel,bl.bI.83,88,
vertoontonsonsdeeze
deezepenningen
penningenininvierderlei
vierderlei
de,
vertoont
hebbende de twee
twee grootoen
grootflen,, op
opdedevoorílukken
voorll:ukken,
rondgrootte, hebbende
, rondom den rand
rand dit
ditopfchrift:
opfchrift: SAIVATOR
SALVATOR MUNDI,
JlIUNDI,ZALIGNIAAKeR
Z,\LIGMAAK1!R DER
DER
01n
\VAERELD. Op de
de ruggeflukken
ruggell:ukken Baat
fiaat het Lieve
Lievevrouwe
vrouwebeeld
beeldvan
van
WAERELD.
Ha!, binnen
binnen deeze
DE HAL
HAL,,
deeze woorden:
woorden : NOTRE
NOTRE DAME
DAME DE
Hal,
ONZE LIEVE
W:VE VROUW
VROUW VAN
VAN HAL.
HAL. De twee
twee kleindere
kleindere zijn
zijn de
de voor
vooONZE
rige gelijk,
gelijk, uitgezonderd
uitgezonderd dat
dat zij
zij op
op dedevoorzijde
voorzijde geen
geen omomrige
fchrift, , en
en de
degrootfTe
grootfle van
van deeze
deezealleen
alleenhet
hetwoord
woord SALVATOR
S,\LVATOR
fchrift
heeft. -- 't Was
't Was
alleen
de haat,
wegelilsden
den KarKarheeft.
niet niet
alleen
de haat
, wegens
ditlalll,, die Oranje
Ora1lje en ilarfchot
/ltJr[chot tegen
tegen elkander
elkander in
in 't'tharnas
harnas
dinaal
joeg,, maar
maar 'er
'cr was
was reeds
reeci. eel]
eeIl oude
oudewrok
wrok tusfchen
tusfchen hen
hen,, we,ve.
joeg
gens hunnen
hunnen Adel
Afkomst. Prins Willem
IJ/il/em echter
echter het
ge.
gens
Adel en Afkomst.
het ge.
van 4larfchot
/lar[clzot kennende
kennende,, en
en voorziende
voorziende de
de Spaanfche
Spaanfche aanhanzag van
gclingen geen
grooter afbreuk
kunnen doen
doen,, dan
dan door
door zulke
zulke
gelingen
geen grooter
afbreuk te kunnen
lVIannen daar
daar vqn
v~n aftetrekken
afterrekken , zocht
zocht,
doorbijzondere
bijzonderegezanten
gezanten
Mannen
, door
Hollflnd,, den Hertog
Hertog den naam
naam van
van Verlosfer
Per/osJer en Vu
f/rijmalur
uit Holland
jmaker
Nedel'ltmd te doen
doen aanneemen
aanneemen ;; hem
hem door
door brieven
brieven betuigenbetuigenvan Nederland
dat hij
hij,, als Opperhoofd
Opperhoofd van
vaal den
den Raad,
Raad , waartoe
waartoe hij,
hij , door den
de, dat
Koning, om
omzijn
zijnAdeldom,
Adeldom,Rijkdom
Rijkdom en
en aanhang,
aanhang, gelijk
gelijk wij
wij reeds
ree&
~ezegd
hebben,, gekoozen
gekoozen was,
was, zulks
zulksmet
metgoede
goedegelegenheid
gelegenheId
gezegd hebben
doen
indien hij
met hem
hem vereenigde.
vereenigde. Ja
Jamen,
men. zegt,
zegt,
doen konde,
konde, indien
hij zig met
(lat
hem overtehaalen,
overtebaaIen , zo verre
verre ging, dat
hij heng
hem
dat hij
Oranje , om heen
coat Oranje,
ecn
Huwelijk, tusfchen
msfchen zijnen
zijnen Zoon
Zoon Filips Wil/em
en
Willem en
een tweevoudig Huwelijk,
de Dochter des
des Ilertogs
Ifertogs,, en
en msfchell
van Chimaij,
tusfchen. den
den Prins van
Chirnaij, den
Zoon
des Hel'togs,
en eene Dochter
Hertogs , en
voörfloeg,.
Dochter van Oranje,
Oranje , voorlloeg,.,
Zoon des
Men
er, die
dat dit aanbod
uitwerking was.;
Ten vind'
vind 'er,
die zeggen,
zeggen, dat
aanbod van
van die uitwerking
was,
dat Aar[chot
van
zijde
van
Spanje
begon
te
vervreemden.
van
de
zijde
van
Spanje
begon te vervreemden.
Alarfchot
Hoe 't zij ,ik
mij geloof
geloofeerder
eerder,, dat
dat de
de muite
muiterij
van 't Spoan.
Spaan.
, ik voor mij
rij van't
fe/ze
Krijgsvolk
veele
Edelen
heeft
doen
wankelen,
en
heveele Edelen heeft doen wankelen , en hefc/ze
fluiten,
om
in
't
geheim
met
Oranje
te
handelen.
Te
meer
moet
fluiten ,
in 't geheim met Oranje te handelen. Te meer moet
hem ,
./lar[cllot
van de
de ~panjaarden,toen
Spanjaarden, ,toen hem,.
4arfchot afkeerig geworden zijn van
in
naam
gegeven werd,
werd, dat
dat hij
hij de
m gegeven
in 't Jaar
de naa
Jaar 1576, door Roda, de
Oorzaak
van 't't gevangenneemen
gevangenneemen van
van den
den Raad
Raad van
van Staate
Staate
Oorzaakwas
was van
binnen Brusfe/.
S[aat~n, , echter,
het gedrag
gedrag van
van Roda, die
echter, het
Brusfel. De Staaten
als
Landvoogd wilde
wilde aangezien
aangezien zijn, afkeurende,
droegen,, op
afkeurende, droegen
als Landvoogd
hunne
bijeenkomst te Brus[e!,
het Opperbeleid
Opperbeleid der
der Zaaken,
Zaaken, en
Brusfel, het
hunne bijeenkomst
bijzonder
aan den
den Hertog
Hertog van
van Aarfcltot;
bijzonderdat
datvan
vanden
den Oorlog,
Oorlog, op aan
4arfchot;
voegende
toe,, als
als Stedehouder,
Stedehouder, den
den Graaf
Graafvan
van Ln/ning,
voegende hem toe
Lalaing, en
als
als
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als Veldmaarfchalk
den Heer
Heer van
als
Veldmaarfchalk den
van Goignies.
Don Louis
Louis de
de ReReCoignies. Don
quefens overleden,
overleden , en
en Don
'Jue[em
Don Jan
Jan van
van Oostenrijk,
algemeen
Oostenrijk , als
als algemeen
Landvoogd in Nederland gekomen
Landvoo,d
werd,, in 't Jaar
Jaar 1577,
I5ï7,
gekomen zijnde,
zijnde , werd
Åarfchot duor
de Hertog
de
Hertog van
van Aar[.hot
hem aangefleld
aangefield ,, als
als Burgtvoogd
Burgtvoogd
door hem
Van dntwerpen;
dntwerpen ; ook kwam hij
Van
hij,, kort
kort daarna
daarna,, uit
uit naam
naam des
des Land.
nevens anderen
anderen, , te Geertruijdenherg.
dat
"oogds,
voogds , nevens
Ceertrui jdenhef g, begeerende
begeerende dat
en Zeeland
Zeeland zoude worden afgekonhet
in Holland en
afgekon.
bet Eeuwig gebod in
en men
menalles
alles,
't Spaan[che
Krijgsvolkvertrokken
vertrokken
digd,
digd , en
, nu nu
't Spaanfche
Krijgsvolk
was, zou
zounalaaten
nalaaten wat
watmistrouwen
mistrouwen verwekken
verwekken Icon.
kon. Sterk
Sterk bebeijverde hij
hij zig
zig ook
ijverde
ook,, om
om den
denPrins
Prins van
van Oranje
anderen het
het
Oranje en
en anderen
te doen
ondertekenen. Doch
gebod te
doen ondertekenen.
Doch Oranje
Eeuwig gebod
Oranje antwoordde
antwoordde
rondborstig,
de aangenomen
aangenomen Godsdienst
Godsdienst de oorzaak
oorzaak van
van zijne
zijne
rondborstig, dat de
weigering
daar op
op zijn
zijn hoofd
hoofd ontdekkende
ontdekkende,, zeide lij
hij:
weigering was;
was; en
en daar
deezen kaaien
kaaien kop,
weet dat
dat ikik niet
niet min
minvan
van herte
herre dan
dan
Ziet
Ziet deezen
kop, en weet
van hoofd
daarop
van
hoofd kaal
kaal ben.
ben. ---- DeDe
daaropvolgende
vol~endeverkiezing
verkiezillg van
vara
Oranje.
Ruwaard van
van Brab:Jl1d,
den Koningsgezinden
Koningsgezinden
Braband , flak den
Oranje, tot Ruwaard
fierk
waarom zij
zij zich
zich beijverden
beijverden,, om
om den
den ouden
ondenhaat
haatbij
bij
sterk in 't oog;
oog ; waarom
,larfc'iot
/lar[dot tegen Oranje
Oranj~ te doen
doen herleven.
herleven. Dit
Ditgaf
gafaanleiding
aanleiding tot
tot
twistens over de
de keuze
keuze van
van eenen
eellen nieuwen
nieuwen Landvoogd
Landvoogd,, die
die
veel twistens
echter, gelijk
gelijk bekend
bekend is,
is,werd
werduitgebracht
uitgebrachtopopden
denAartshertog
Aartshertog
Mathias, na
na dat alvoorens Atarfclrot
Aarfclzot,
Mathias,
, door
door den
den Raad
Raadvan
vanStnate,
State,
Stadhouder van
van Vlaanderen
rIaanderen was
was aangefleld.
aangefield. De
De drift
drift van
van
tot Stadhouder
den Hertog
Hertog ging
ging zo
zo verre,
verre, dat
dathij
hijalsalsdedevoornaamfle
voornaamfiegeboekt
geboekt
den
fiOlat,
het ontwerp
ontwerp gefineed
gefmeed hadt,
badt,om
omden
denAartshertog,
AOlrrshertog , door
door
maat, die het
Leger tete Wavere,
krijgen;; 't't welk
welk
Wanere , in zijn geweld tete krijgen
behulp van 't Leger
door de
deLegerhoofden
Legerhoofden,, die
die meest
meest Oranje
Oranje toegedaan
toegedaan wa.
wa·
echter, door
verhinderd werd,
ten gevolge
gevolge hadt,
hadt, dat
dat Mathias
1l1athias meer
meer
ren, verhinderd
werd , en ten
van Oranje,
Oranje, dan van
van 4arfchot
dar[.hot werd.
afhankelijk van
Terwijl de
de Staaten
Staaten bezig
bezig waren
waren,, met
methet
hetberamen
beramen der
der voorvoor·
Terwijl
wOlarden, op welke
welke men
men den
den 4artshertog
Aartshertog zou aanneemen
aanneemen ,, rees
rees
waarden,
Gend eene beweeging,
beweeging, die
diezeer
zeernadeelige
nadeelige gevolgen
gevolgen hadt,
hadt, welwel·
te Gend
ke, door
doorveelen,
veelen,opoprekening
rekeningvan
van Oranje
Oranje gefield
gefield werden.
werden. Doch
Doch
ke,
Strada zegt alleen
alleen,, dat
dat het
het ter
ter gunfle
gunfie van
van Oranje
Oranje gefchiedde.
gefchiedde.
Strada
Bellth'Dglio fpreekt
[preekt iets
zegt, dat
dattoen
toen dar
dm/dot
Bentis-oglio
fchot
iets duidelijker,
duidelijker, en
en zegt,
naderhand onrOagen
wijze,
naderhand
ontflagenwerd,
werd ,het
hetgefchiedde
gefchieddeop
op zulk
zulk eene wijze,
hij Oranje,
Oranje, bijna
bijna geheel
geheel,, voor
voor de
deoorzaak
oorzaakdaar
daar van
van moest
moest
dat hij
houden. - Doch
Doch
de zaak
in haare
waregedaante,
gedaante, volvolhouden.
laatlaat
onsons
de zaak
in haare
ware
geni onze
onze Vaderlandfche
Yaderland[.he Historie
Historie,
nederllelleIt; dit zal
zal
gens
, hier nederflellen;
ons
ons
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ons
leeren , dat
d~tdeeze
dcezebefchuldiging
beü:huldiging op
op geene
geellcvaste
vaste gronden
gronden
ons leeren
De IlIertog
lertog van
f c.not (zegtlf/agellaar)
fieullt.
- „"De
'jan 4a/
A(Ii/dot
(zegt Wagenaar) had,
ileunt.-----toen hij
Vlaanderen ,, te Gend
"„ toen
bij als
l\ls Stadhouder
Stadlwuder van
van VIaanderelI
Gend ingehaald
"„ werd,
anderen te
te kennen
kennen gegeeven
gegeeven,, dat
dathij
hijkwam
kwam,
om
werd , onder anderen
, OM
hernellen.
"„ de oude
oude gerechtigheden
gerechtigheden te henleIicn.
- - De
De PrilIS
(zegt.
Prins (zege.
",, hij)
hij) had
had,, inindeeze
deezeStad,
Stad,verfcheide
verlèheideaanzienlijke
aanzienlijke Vrienden
Vriellllcn,, di`
di.!
"„ door
hem met
met naamen
naumen genoemd
genoemd worden,
:lIs: F,.al/~ois
~'an
door hem
worden, als:
Francois van
"„ I(ethulle
/{ethllile,, Heer van
van Rijhoven,
Rijhol'en, Jonker Jan
Jatl van
1'(//1 Imbize
Imbize,
{(ror', liroi"„ velde
~'e/dc,, en
anderen; ; die,
lugt weg
weg hebbende
hebbende van
van den
den toetOl!·
en anderen
die , de lugt
"„ leg
leg,, om
omden
denPrins
Prinstetevernederen
vernederen,
~anmerking nemende,
nemende ~
, enenininaanmerking
" met welke een' breeden last de Hertog van .-/rllfeho!,
ilar fchor , door ,metwlkn'brdaseHtogvn
",, den
dlln regeerenden
regeerenden Raad
Raad,, voorzien
voorzien was
was,, begonnen
begonnen te dugten,
dugtcn,
"„ dat men hun,
hun,bij
bijeene
eenemerkeli,ke
merkelijkeomkeering
omkee~inbder
derdingen
dingen,
rekcn, reken"„ fchap
mocht afvorderen
afvorderen van
dan voor
voor
fchap mocht
van bedrijven,
bedrijven ,die
die zij
zij niet dan
",, gunfliger
gunfligcr Regters
- - 't 'tGebeurde
Gebeurde
Rebterszagen
zagente teveralltlVourden.
verantwoorden.
",, zelfs,
zelfs, dat
dat Rijhove
RijhoJ'e in geCprek
de Heeren
Heerenvan
van ChalfJgefprek geraakt met de
Chanihem , die den Hertoge
",, pagnei
pagnd en Swevig
Sweviglzell!,
Hertoge van
van telar
Aalfebot
fcbot waren
warent
",, toegevoegd,
toegevoegd.zozonadeclig
nadeeligvan
vanden
denPrinfe
PrinCehoorde
hoorde gewaagen,
gewaagen, dat
dat
"„ hij
hij zig
ziggedrongen
gedrongen gevoelde
gevoelde,, het
hetzijne
zijne'er'ertegen
tegentetezegge
zeggep;
i;
"„ waar
waar door
door hij, en
en allen,
allen, die
die hem,
hem, den
den Prinfe
PrinCe en
en den
denOnroon-Onwolll[ehen Godsdienst
Godsdienst,, een
eenigzins,
aanhingen, gemijd
gemijd en
enverdacht
verdacht
„,~ fchen
igzins , aanhingen,
"„ gehouden
gehonden w·erden.
Zij rotten
rotten dan
dan te
te famen
Camen,, om
0111 den
den flag,
flag, die
die
werden. Zij
"„ hun
hun dreigde,
dreigde, tete fchutten."
felmtten." Tot
Tot dus
dus verse
verre
nog
geelJe
ergernog
geene
erger.
lijke
daad, die
die den
dm Prinfe
l,,'il!{ekan
kanworden
wordmaangewreven.
aan/{cwreJ'e1J.
lijke daad,
"., Rijhove,
Rijhove, (dus
ver\·olgt het
het veihaal)
"eIllaai) toog
toog op
op i9;Itwe;per.
/liI!!rcrpC1:,,
(dus vervolgt
naar den
den Prinfe,
PrinCe, en
envertoonde
vertoonl!e hem, hoe
hoe 't't te
te Gmd
Gend geCcllarcn
gefchapen
,,, naar
•"flond.
Vaandels,voorheen
vOOlhcen,
doorzijne
zijneDoorluchtigheid,
Doorluchtigheid,
„ fond. DeDe
Vaandels,
, door
"„ afgezonden,
afgezonden, om
om 't't Slot
Slot te
te dwingen,
dwingen. lagen
lagen hier
hier nog, en
en Rijho.
Rijho.
:, "C
gaarne verlof
verlof gehad
gehad,, om
0111 zig
zig van
van dezelve
dezelve te
te bedienen
bedienen,,
halt gaarne
r e hal!t
"2 tot flerking
fierking van
toe de
de Prins
Prinsechter
echterniet
nietververvan zijn
zijn Partij,
Partij, waar
waar toe
"„ fi:lan
kon ,"
slaan kon."
,

(Dit
meereene
emeontrehuldibing
ontfchuldigingdan
dalibefc7uldig
hejï:1u/di;il1g.)
(Dit isismeer
ng.)
" Toen floeg
floeg Rijhove
Rijhave voor, om
0111 zig
zi~ en
en de
de zijnen
zijnen te
te redden,
redden,
. ,,
"„ door
door het
het'verwekken
'venvekken van
vaneetsen
eenen Opiland
Op!1and onder
onderdedegemeente:
gemeente:

.',, doch
doch de
de Prins
Prin. fcheen
Ccheen doezen
dcezen voorflag
vaarDag verre van
van de
de hand
hand tercwijwij,„. zen."
zen. "
(Dit woord
woord SCiîEF.N,
ons denken
denken,, dat
datdedeVaderlandli:he
Yadcrlandli:he
SCÜEEN, doet ons
llistorieü:hrij\
er er
hier
van dc
daad
de da!ld
I Iistoriefchrij%
hiermede
mededen
den Prins,
Prins , ingewikkeld,
ingewikkeld , van
hl'~ft
heft
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heeft willen
beeft
,,,ilIen befchuldigen
befchuldigen;; doch
doch die
diefchràndere
fcluindere Schrijver
Schrijver wist
wist tete
Wet, dat
'Wel,
dat,, bij
bij onpartijdigen
o!1partijdigen,, de
de scHIJN
SCHIJN voor geen
geen WAAllHEIDword
WAAitUMD word
sangenomen.))
sangenomen.
Rijhove, of
"„ Des
Desanderendaags
anderendaags,, vraagde
vraagde hij
h!j Rijhove,
hij nog
nog bij
bij zijn
zijn
of hij
Rijljove hier
",, voorneemen
voomeemen van
van gisteren
gisteren bleef; en
en toen
toen Rijl;ove
hier op
op bevesbevel.
t,
tigend antwoord
antwoord gegeven
gegeven had
had,, trok
trok de
de Prins
Prins de
de fchouders
fehouders op,
op,
,, tigend
",, en
en keerde
keerde zig
zig van
van hem
hem af."
ar."
(Indien
befehuldiging immer
kon krijgen
krijgen,, moest
moest
(Indien de befchuldiging
immer kracht
kracht kon
men
ze
hier
vinden,
het
zij
door
aanflooking
of
goedkeuring;
men ze hier vinden , het zij door aanflooking of goedkeuring;
tfoch
wij zien
zienhier
hierduidelijk
duidelijk eene
eene afkeuring
afkeuring:: mant
",am .zou
men niet
niet
doch wij
zou men
1lIogen
onderflellen,, dat
Prins,, door
door zig van
van hein
hem aftekeeren,
afrekeeren,
Mogen onderflellen
dat de
de Prins
de daad
daadafgekeurd
at:.~ekelJrd heeft,
heeft,enendoor
doorhetht!t
ophaalender
derfchouders
fehouders
ook de
ophaalgin
te kennen
kennen heeft
hel?fr willen
willen geven
geven,, dat
dat hij
hij het
het niet
niet kon
kon beletten,
,beletten,wijl
wijl
de Gentenaars
Gentenaars onder
gebied van
van A.llfchot
onder het gebied
Honden ? Doch
Aa fchot !londen?
men
konnen zeggen,
dat Oranje
Oranje,, ininplaats
plaats van
van enkel
enkel de
de
men zou konnen
zeggen , dat
fehouders
h~len, , de
de zaak
zaak had
had moeten
moeten afkeuren
afkeuren,, en
en ten
ten
fchoudersop
op te
te haalen
hoogllcn
Maar inn
km men
men meerder
meerder afkeer
afkeer van
van eene
eese
hoogilen verfi)eijen.
verfoeijen. Maar
kwaade
ons 'er
'er den
denvoorslag
voorflag van
van
kwaade dll:ld
daad betoonen,
betoonen , dan
dan hem,
hem , die ons
doet, den
den rug
rugtoe
toetetekeeren
keeren?
enwie
wieílaat
ilaatons
onsborg,
borg,dat
datOranje
Oranje
? en
hem
de hatelijkheid
hatelijkheid niet
niet van
van voorgefleld
voor,gelleld heeft?)
heeft 1)
hem 'er de
"„ 't't Blijft
Blijftdan
dan onzeker,
onzeker,hoewel
hoew'el't 'tvan
vangeloofwaardige
geloofwaardigeSchrijSchrij"„ vers
vers bevestigd
bevestigd word", (zegt
(zegt Wagenaar
fPogenaar verder, en
enhaalt
haaltdaar
daar
t1p
ThuflIlUs aan: ik
ik zeg
zeg niet
niet dqt
d1t ThllllnUS
~chrijver is,
die
Ø Thuanus
Thuanus een Schrijver
is, die
geen geloof
geloofverdient
verdient;; maar
denk,, ware de zaak
zaak zeker,
zeker, Strad"
maar ik
ik denk
Strada
Zou ze niet
'Zou
niet verzwegen
verzlVegen hebben
hebben,, en
endedenog
nogpartijdiger
partijdiger Meerbeek
Meerbeek
nog
minder,) ) "„ of
of de
dePrins
Prins inin Rijhoves
RijhoJ'eG voorflag
bewilligd
nog minder,
voorslag bewilligd
"„ hebbe,
hebbe, of
ofniet.
niet. Vaster
Vaster gaat
gaat het
het (zegt hij
hij,)
dat 4ldegovde
Aldl!gollfJe
,) dat
"„ Rijhove
Rijlzove kort
kort hier
hier na
ried,, zijn
zijn voornemen
voornemen in 't't werk
werk teteflel!lelna ried
'"
lcn, zonder
zonder den
den Prins",
Prins", (die
(diealsalsveel
veelte te
Staatkundigbekend
bekend
-„ len,
Staatkundig
is,, om
om dit
dit tetehebben
hebben toegeflemd)
toegerlemd) „"deswegen
deswegenverder
verder tetemoeimoeiis
,,
,. jen.
jen. --„
" Rijhove
Rijhove keerde dan
dan naar
naar Geld:
Gend: odk zond
zond de
de Prins
Prins
Heer van
van Dolhain
Dolha;nderwaards
derwaards, , om acht
acht te geeven op 't't geen
geen
„" den Heer
u 'er
'ervoorviel.
voorviel. Op
Opden
den2828
Wijnmaand,fpreekt
fpreekt finbize
1mbize den
„
vanvan
Wijnmaand,
Hertog van
van Aarfchot
Aarfchot op straat
firaat aan,
dringt hem
debebe„Jt Hertog
aan , en
en dringt
hem tot de
'" loofde
loofdeverkondiging
verkondiging van
van herflelling
herflelliiJg in
in dedeoude
oudeVoorregten.
Voorregten.
,,
AARSCHOT barst
dat men
men die
die muiters
muiters., die
dieVrijVrij,,,. AARScHOr
barsthier
hieropopuit,
uit , dat
heidkraaijers wel
zou doen
doen zwijgen
zwijgen,, met
met een'
een' Strop
StrOp om den
den
,," heidkraaijers
wel zou
an
hals,, alal waren
waren ze nog
nogzoZeizeer
zeeropgeflookt
opgcfiooktdoor
doorden
denPrins
Prins vvan
,," hals
D Ki L.
~
Ornn.
I. Dim..
Oran=
E
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Q T. (Filips
)
AA
ARS
HOT.
(Filips van
van)
A
R S GC H

Op dit
ditwoord
woordvatte
vatte Imbize
bdizlJ en
en veele
veeleder
deromftandereo
omfbmderell
Oranje. Op
„"Orlmjf.
n. DeDe
Burgers
vuur. Men
Menloopt
looptteteWape
Wapen.
Burgerskiezen
kiezenpartij
partij,, deez'
deel'
,,••vuur.
voor tlarfc
Aarfclzot,
en die
die voor
voor Imbize;
lmhize; de
de beweeging
beweegingduurde
duurde
„" voor
iot , en
echterniet
niet tang
lan~;; doch
doch was
was maar
maar pas
pas geluld,
geruId, toen
toen Rijhove
Rijlroveterter
,,ftechter
Stad inkwam,
gebeurd was,
fpel
inkwam , m
en vemeemende,
vernoemende,wat
wat 'er
'er gebeurd
was, 't't fpel
„" Stad
opnieuw
nieuwaan
aan den
dengang
gang hielp
hielp,, drijvende
drijvende dat
dat men
mengevaar
gevaarliep
liep
,,.. op
van uit
uit't'tbedde
beddegeligt
geligeteteworden
worden,, zo
zomen
men'er
'ernunuopopilaapea
f1aapeJt
„" van
;, bleef.
bleef. Zijne
Zijneaanhangers
aanhangers,, behatven
behalven Imbize,
l",hize, die
die zig
iligbulten
buiten
4,
J, fchoots hield,
hield,volgden
volgdenhem
hemnaar
naar't'tPrinfen
PrinfenHof,
Hof,enennaar
naar's'sGra.
Gr..
venSlot
Slot,
prikJ.;elende,onder
onderweg,
weg,dedegemeente
gemeenteaan
aan,
met be.
be,,u ven
, prikkelende,
, met
geenenaar
naarVrijheid
Vrijheid en
en Eete,
Eere,zonder
zonlHrechter
eçhtermerkelijken
merkelijkenaanhang
aanhanc
„.,geerte
mede te
te fleepen.
f1eepen. Rijhove
Rijkove toen bezeffende,
bezelfende, hoe
hoegevaarlijk
gevaarlijk hij
,,., mede
ftonti,enenwat
wathem
hemeen
eenkort
kortenenmoedig
moedigbeluit
belluitwaardig
waardig zots
tOIJ
,," fond,
.. kunnen
kunnen zijn
zijn,, fpoedde
fpoedde zig
zig naar
naar 't huis
buis des
desHertogs
Hertogsvan
van Aar.
AtIf'w
*,
" Mot
[dot,, doet zig
zi, openen
openen,, neemt
neemt den
den Hertog
Hertog gevangen
gevangen,, en dav
daar
„
na ook
ookdedeHeeren
Heeren van
Vilt Raf
Ra)nghenz
van Swevighem
Swevighe1ll,, ?acob
Jarll"
nghern en van
„.. na
ps
Raaden van
" Hesfels
HesJe!s ecg
en Jan
P,rJe tRaaden
van Vlaanderen,
Vlaanderen, ya
JII1I
„
3`an de
de I.
la Porte,
" nsch of Visfcher,
l'isfther, Baljuw
Baljuw van
van Iugelmonfler
Iugelmonfter,, en
eu verfcheide
verfcheide„fisch
hij zig Perkte
Gend , daar
"„ anderen. Toen was
was hij
hij meester
meester van Gend,
daar hij
fl:erkte
"„ met
300 Soldaaten
Soldaaten,, en de
de Burger-Vendels,
Burger-Vendels, bij
bij voorraad,
voorraad, aan
allt
met 30o
" hem
deed tweeren,
zweeren, tot
totdat
dat'er
'ernader
naderlast
lastvan
vande
deAlgemeene
Algcmeene
hem deed
"„ Staaten
Staaten en den
den Prins
Prins komen
komen zou."
TOE
dus verre
verre het
het verhaal
verhaal van
van de
degevangeneming
r;cvangeneming des Hertog
HertojJ$
Tot dus
laat volgen,
volgen , dat
van
dat de
de
waarop de
de HeerwAoENAAR
Heer WAGENAAR laat
Åarfchot ; waarop
Ø Aarfcltot;
Staaten
Staatenen
ende
dePrins
Prinsxi,
zigzeer
zeermisnoegd
misnoegdtoonden,
toonden ,over
overdeeze
deeze fl:oute
foute
ondemeeming;
Advocaat Liesveld,
Liesvdd, en
onderneenming;zendende
zendendede
de Staaten
Staaten den Advocaat
"far.
om den Hertog van Aar.
Dorp af, om
de
Prins Jonkheer
Jonkheer Are"t
van Dorp
Arent 'Van
de Prins
{chot,
door deszelfs
deszelfsbewerking
bewerkingStadhouder
Stadhoudervan
vanVlaanderen
Vlaanderen
die door
fchot, die
te doen
dat ook gefcbiedde.
reworden
doen ontflann
ontGaan, , dat
gefchiedde. Wat
Watverver·
was , te
geworden \VU,
dagvan gemeld
Artikel daarvan
der
zal onder
onder 't Artilrtl
gemeld worworGend voorviel, zal
der tI!
te GeNd
den.
Hier
moet
no,
bijvoegen,
dathet
betbij
bijmij
mij vast
vast gaat,
den. --- Hier
moet
ik ik
nog
bijvoegen
, dat
dat
onpartijdig mensch,
ten nanadat door
door geen onpartijdig
mensch, eenige
eenige befclmldiging,
befchul ' ing , ten
uit tete haaien
Naalenis;
is; ja
ja zelfs niet
deele
den Prins
hier uit
Oranje, hier
deele V1I1l
van den
Prins van
van OraNje,
noch van
van anderen,
anderen ,noch
noch bijeeni·
bij eeniwoorden van
van THWNUS,
uit
mØiws, noch
uit de
de woorden
De aanmerkin~e
andere der
aanmerkinge andere
deroudlle
oudfleen
en echtlle
echtfle Schrijvers.
Schrijvers.- -- De
gen,
beJ'
gen, hier
hier door
door ons
ons gemaakt,
gemaakt, meenden
meenden wij
wij aan
aan de
de E~e
Eere van
van den
den besGEOOTEN
alle
Vorílen
,
den
ten
der
Prlnfen,
til
't
voorbeeld
van
alle
Vorften,
den
caooTEN
an
Prinfen
,
en
't
voorbeeld
v
ten der
Aarfchat
laat ons
Dan laat
WILLE~,
Dan
ons tot
tot 4ar'fchat
verfobuldigdtete zijn.
zijn. WILLEM , verfobuldigd
wewe,,

(FiI(psvin)
AARSCROT.
A
ARS C HOT. (Fillps
,,'n)
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wederkeeren,
Levensfcl1eu voleindigen.
valeindigen. Kon na
na zijn
zijn
wederkeeren , en zijne Levensfchets
OIuflag, vind
vinddien
men,, dat
dathij
hij,
benevensden
denGraaf
Gl'2afvan
Vln Lalaitt
l.1I/tJ/tI,, den
den
antilag,
, benevens
Hertog van
van ÅlenFon
Alençon plegtig
pleitig ontvangen
omvangen heeft.
gewîgtlger beheeft. InIngewigtiger
Hertog
zigheid ontmoeten
ontmoeten wij hem
hem,, als
als hoofd
hoofdder
derafgezondene
afgezolldeneNederlanNederlantigheid
ders, op
op de vruchtelooze
vruchtelooze Keulfche
Kel1lfche Vredehandeling;
Vredehandeling ; (tie
Art.
(zie 't't Art.
Keulen.)
Vredehandel van Keft/en.) BENTIVØLto
Yndeh.lJnde/
BENTlVOOLlo zegt:
Konin,~
zegt : „"des
des Konings
",, zaak
zaak bekwam
bekwam echter
echter daar in
in groote
groote eer en
en lof,"
lof,"uit
uitoorzaak
oorzaak
befluit,, 't welk
welk de
de Hertog
Hertog van
v~n Aarfchot
Aflr[!:hotnam
nam,, om
de zijde
zijde
van 't befluir
om de
niet meer
meer te
te volgen;
volgen ; 't't welk
welk ons voorige
der
afgevallenen niet
voongc gezegde
gezegde
de r afgevallenen
bevestigt,
hoe veel belang
namelijk van
van hoc
belang de Perzoon
Perzoon des
des Hertogs
Hertog~
beveltigt, namelijk
was , voor de
W2s,
de parrij,
parrij, die•
die' hij
hij omhelsde.
omhelsde. Strot/a
hem ondet
Stracla noemt hem
ondet
de geenen
geenen 9, die
die zig
zigmet
metden
denKoning
KonIngverzoenden
verzoenden:
waarom hij
hij
: waarom
dan
ook te
te Keulen bleef
bleef,, en
en aldaar
aldaar,, met de
de Staaten
Staaten én
en den
d~
da n ook
Prins, de
de kanen
kosten dezer
dezer vrugtelooze
vrugtelooze onderneeming,
onderneeming , die
die op
opdriedriePrins,
en-twintig
begroot werden,
werden, regel.
rti~gel.
en-twintig duizend
duizend acht
acht honderd
honderdponden
deden begroot
de . --de.
- 't Bleek
't Bleek,
echter,
eerlang;
namelijkinin 't;tJaar
Jaar rrSB
, echter
, eerlang
, namelijk
58 rr,,
da t de Spanjaarden,
dat
S{Y.lnjaarden, er}
en bijzonder
bijzonder de
de Hertog
Hertogvan
van Parma,
Parmo, niet
niet veel
veel
l1ertrouw~n
den Flertog
Hertog van
van dmfehat
fielden. Want
Want als
als hij
hij
vertrouwen op den
Si fchot fielden.
ten aanhooren
:I:1nhooren van
had,, dat
dat Part1ltl
in de
de
ten
van veelcn
veeles gezegd had
Parma Kamerijk
kamerijk in
handen
\'lIn 4Ilenfon
Aleuron had
had doen
opdat
dathij
hijdaar
daar ddoor
zoude
doen vallen, op
banden %ran
oo r zoude
aan de Waaien,
WaaIen, hoe
hoenoodzaaklijk
noodzaaklijkhet
hetuitlandsch
uitlandsch
toonen,, bijzonder
bijzonder aan
toonen
Krijg~volk was,
verachtte, zegt
zegt Strada,
Strado, Parma
zeggen,
Krijgsvolk
was, zo verachtte,
Parma dit zeggen,
vermids
inoorst van
vun dien
dien Man
Man kennende,
kennende, hem
hem weinig
weinig be!.
vermids hij
hij den
den inborst
be
zoals
alshij
hijook
ookaan
aanden
denKoning
Koninggefclrreeven
ge!èhreeven had,
had; dat
dat d,
trouwde; zo
de
Krijgsraad
welk een overeenflem•
overeenllemligtelijk konde
konde getuigen, met welk
K rijgsraad ligtelijk
ming
hij zelf tot
vcrllond.
- 't Kasteel
't Kasteelvan
van
ng hij
tot een
eenVeldlJag
Veldslagniet
niet
verslond.
mi
Brugge,, 't welk,
welk. inin 't'tJaar
Jaar 1584,
ISS4,door
doorBenen
eenen bemetrij
/)cf11etrij,
die alaiBrugge
, die
<laar
had, op
ophet
hetpunt
pUntflond
Il:ondvan
vanaan
aan lllenFon
AJCf/fOn te
worden
daar 't't gebied had,
te worden
overgeleverd,
bleefechter
echter aan
aan de Spaanfche
doordien gegeovergeleverd , bleef
Spaanfche zijde,
zijde, doordien
melde Denietrij
Dumtri; den
den brief,
brief, waar
waar in
in 't't geden misllag
lnisflagbeging,
beging, om den
geheim gemeld
en die
die aan
aan een Hopman
gefchreeven was, te
te
gemeld llond,
flond, en
Hopman gefchreeven
voorzien
met een
cenOpCchrift
Opfchrift aan
aan den
den Hertog
Hertog van
van Aarfchot,
Aarfehot, die
die
voorzien met
-daar
terHond het
!Jet voorneemen
voorneernen verhinderde: en
en In
Brus[tI
-laar op terilond
na dat Brusfel
.aan
Spaanfchen was overgegaan, bezorgde
bezorgde Mario
Aor[chot,
de Spaanfchen
tot, door zijp an dit
~
aandral1g, dat
datde
deBurgers
Burgers de voorwaarden,
voorwaarden, hun door Ptlrf114
de aandrang,
Parma
voorgefchrceven,
aanrnlmen.
voorgefchreeven , aanna
me n.
Antwerpm, in 'tJaar
aan Parma
Porma zijnde overgegaan, beAntwerpen,
't Jaar1585,
1585, aan

or

nooten
die over
over de
flooten de
de Spanjaarden
SpanjaardenenenItaliaanen,
Italiaanen,op
op den
den brug, die
E 2:l
SchelSchei-
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Schelde
eere van
van den
den Overwinnaar,
Overwimmar , een
eenplegt!
plegd
Schelde geOagen
geslagenwas,
was, ter eere
ge
fiaatfie aan
Parma, over
overdedevinding
vindingvan
vanhunne
hunne
ge flaatfie
aan te
te richten.
richten. Parma,
gemaakte
beOoot , den
den
gemaakteEertekenen,
Eertekenen ,wonder
wonderininzijnen
zijnen[chik,
fchik , befloot
volgenden
door het
het aanrechten
aanrechten van
van eenen
eenen maaltijd,
maaltijd, hunn
hunnee
volgenden dag,
dag, door
Fl at Leger deed
bliidfchap te vermeerderen. Hf't
deed zijn
zijnAvondmaaltijd
Avondmaaltijd btijdfchapevrm n,
Aar fchot
op den
den gemelden
gemelden brug,
brug,waar
wnar bij
bij AOI-[c
hot en
anderen opfchaften,
en anderen
en
de Graaf
Graaf van
van Mansfeld en
anderen 't ampt
ampt van
van fchenkers
[chenken:
en anderen
en de
die , zedert
W2amamen.
zeden de
de overgaave
overgaave van
van Brugge,
Aarfchot , die,
waarnamen. Aar{chot,
tot
Stadhouder aldaar
Jaar 1588,
tot
tot Stadhouder
aldaarwas
wasaangefield,
aangefleld, werd,
werd , in
in 't Jaar
1588 , tot
den ItRijksdag
naar Duitschland afgevaardigd.
afgev2ardigd. Na dat
dat men, onder
onder
ijksdag naar
alle
des Oorlogs
Oorlogs,, inin't'tJaar
Jaar J1 595,
onder den
den AartsherAartsheralle woelingen des
595 , onder
tog E,.nestus,
raadspleeging ,, over 't't werk
werk der
der Vrede•
Vrede.
w e der eene raadspleeging
Ernestus , weder
hlndilinge,
had aangevangen
aangevangen,, verklaarde
verklaarde Aal"fchot,
VerhandQlinge, had
,lar fchot, in
in eene Vergadering,
belegd., dat
dat 'er
'cr geen
geen Vrede
Vrede te
te wagten
\\'agten
gadering ,[en
ten dien
dien einde
einde belegd
was, zo
zolang
langmen
men't'tL'itheemsch
{Jitheelmch Krijgsvolk
Krijgsvolk in
in 't't land
land hield,
hield, en
en
den
Spanjaarden 't'tvoornaam
Le·
den Spanjaarden
voornaambewind
bewindder
derRegeering
Regeeringgaf.
gaf. De Le.
den der
der Staaten
Staaten hoord(!n,
deeze
hoorden , met
met verwondering
verwondering en
en genoegen,
genoegen , deeze
rondbortlige
'er tevens
tevens bij,
rondborilige verklaaring;
verklaaring; doch
doel] hij
hij voegde 'er
bij , dat men
hier op
op niets
niets befluiten
beOuiten kon
kon,, zonder
zonderde
detoeflemming
toefiemming des Konings,
Konings.
hier
dien
aanraaden.
-tot zijn einde-te
einde·te
dien men
men dit
diternfilg
erufligmoest
moest
aanraaden.
- bm
Om tot
zoudemen
mennog
nogkunnen
kunnenzeggen
zeggen,
dathij
hijde
demoeilijkheden
moeilijkheden
fpoeden, zoude
, dat
van zijnen
zijnen rang,
den haat
hant der
der Grooten,
Grooten, eindelijk
eindelijk moede
moede ge.
ge·
van
rang, en den
want hij
hij onttrok
omtrok .zig
Nederlanden, en
begaf zig
zjg
worden is:
is: want
.zig der
der Nederlanden,
en begaf
woon naar
naar Venetie,
Venetie , daar
daar 't't hem, zo
zohij
hij zeide
zeide,, ten
tcn minminmet der woon
fien geoorlofd
geoorlofd zijn
zijn zou,
zou,vrij
vrijteteflerven.
fierven.Hij
Hijoverleed
overlcedaldaar,
aldaar, ten
tcn
lien
lmize van
van Karel
Karel Heiman,
He/man, op den
den Elfden
Elfden van
van de
demaand
maand NovemNovemhuize
van 't gemelde
gemelde Jaar
Dijzijne
zijneeerfle
cerfieGemalin
Gemalin,
ber van
Jaar 1595.
1595. Bij
, ;Johanna
ohanna
Jlan Halewi
Hatewijn
Comi,teS,, verwekte
vçrwekte hij
hij drie
drie Kinderen: li/arMarj n en Cormiines
van
naderhand
gehuwd
aan
Pieler
van
Hennin,
greta
vall
Croij,
aan Pieter
greta van Croij , naderhand
Hennin,
Graave van
van Bosfrr,
Bos/iJ, doch overleeden
overlecden zonder
zonder Kinderen;
Kinderen; voorts
voorts KaKan! van
,'an Croi
Croij,
Art. cR
C'10IJ.)
aan Maria van
vanBriBriof J.) gehuwd aan
j , (zie 't Art.
rel
, door wier Huwelijk
van Croij
Croij,
Huwelijk:,, met
met Karel
Karel de
de
niets; en Anna van
inels;
Ligne, Prinfe van
van Aremberg,
A,.~mberg. (zo
(zo als
alsop
Op't
voorigeArtikel
Artikel gege·
Ligne,
't voorige
zegd is)
is) de
degoederen
goederen van
van Crp
ero/)'
dat geflacht
geOacht zijn
zijnovergebragt.
overgebragr.
ij in dat
De Gemalin
Gemalin van
van deezen,
deezen. inin't'tJaar
Jaar 1581
158 J, ,overleeden
beo
De
overleeden zijnde, behij zig
zig inineen
eentweede
tweedeHuwelijk,
Huwelijk., met
met Johanna
Johanna van Blois,
Blois,
gaf hij
Dochter van
van Lodewijk,
Lodewifk, Heere
lIeere van
van Tr•eslong
Treslong ,, en
en Charlotta
Charlotta van
van
Dochter
liunJieres,, zonder
.zönder daar
dm bij
Kinderen verl':ekt
Wi!'
Mnsieres
bij Kinderen
versvekttete hebben.
hebben. 't'tWApen

A ARS SEN. (Cornelis
(Col'tlelis Ilan)
van)
AARSSEN.
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deezen Hertog
Hertog van
van Aarfchot
Aar!chot was
was,, een
een inin vieren
vieren gedeeld
gedeeld
pen van deezen
Schild, hebbende
hebbende één
één en
en vier,
vier,drie
drie Øde
roode Balken
Balken op een
cen Zilver
Zilver
Schild,
twee en
en drie,
dric,drie
driczwarte
zwarteSijmesfen
Sijmesfen op
op dito
dito Velden;
Velden; zijnzijnVeld; twee
het Schild
Schildbezet
bezetmet
meteene
eeneHertoglijke
Hertoglijke Kroon, en
enomgeeven
omgecven
de het
met een Ridder-Order
Ridder-Order van
Gulden Vlies.
Vlies.
met
van 't Gulden
II. Boek
VAN REID, Nederl.
Nederl.O?rlogen.
Boek., bl.
bi. 23.
23. BAUn.m·
O9riogen, 11.
Zie E. VAN
Gede.tfkwllllrdi~eOorlogen,
Oorlogen, bl.
bI. 258.
:!S8. BOR
BaR,, 1.
t. Boek,
Boek,
DART, GedeOwaardige
NTIbI. 13
13,, IX. bl.
bi. 170,
X. bl.
bI. 244,
:!4+, XIII.
XIIf. bl.
bI. 100. B.iB"NTI17o, X.
bl.
VOGLIO., Nederl.
Nederl. Hist.,
/fist. , bl.
bI. 237,
276 en
en 318.
318. BRANDT,
B'\ANDT,
237 , 276
VOGLIO
Hist. der
der Reform.,
Reform., I.
I. Deel,
Deel, bl.
bI. 293.
:!93. STRADA
STRADA., Nederl.
Neder/.
Rist.
383,
182, 186, 262,
Deel, bl.
bI. 5o,
50,181,186.
262, 2~2.,
377.383.
2, 377,
Oorl., I.1. Deel,
13, 119,
1I. Deel,
bl. 6,
6, 8,
576, 604,
604. 649
6Q9 en
en 616;
616; 11.
Deel, bI.
8, 13.
119.
S76,
Nederl.
I:! I ,•. 139,
485.
490
en
693.
LOON,
Nede,-I.
,
VAN
LOON
121
1 39 , 2240,
40 , 48 5 , 490 en 693.
Penninglt. ,, I. Deel,
Deel, fol.
fol. 88
88., 89,
89, 92.
en 465.
465. Va'
ra'
92, 94 en
Penningk.
212 ; VII.
der/. Hist.
Hist .•, VI. Deel,
Deel, bl.
bi. 6,
6. 7,
7,45
45,
86en
en :!12;
VII.
deri.
, 86
107, 145,
107.
173 , 175,
179.
145. 148,
148 • 157,
157· 172
li5, 176,
176, 178,
17 8 , 179,
172,, 173,
181,218
en 315;
315; VIII. 407
407.410.
BaR,, Neder4
Neder(. BeBe, 410. BOR
i81, 278 en
roerten,
XXXII. Boek, fol. 1'11.
anderen.
121, en anderen.
roerten , XXXII.
AARSEN ; ;een
in 't
't OverkwarAARSEN
een Huis
I-luis en IHeerlijkheid,
(eerlijkheid , gelegen
gelegen in
tier
van
Gelderland.
benoorden
de
JI/tJIIS,
niet
verre
van die
die
niet
verre
van
tier van Gelderland, benoorden de Maas ,
Rivier,
en
dicht
bij
Iralbeek.
Van
hun.
die
deeze
Heerlijk.
Rivier, en dicht bij if'albeck. Van hun , die deeze
beid bezeten hebben, \'ind men geen gewag gemaakt. In -'t
Jaar beidztnh,vmegnwa kt.I
. 't Jaar
1635,
werd een
een Schans, in
in het
bet Dorp
Dorp van
van dien
diell naam,
naam, door
door de
de
1635, werd
Staatrehen
geOegt.
Staatfchen, , ingenomen
ingenomen en geflegt.
Zie SLICHTENHORST ,, Befchrijving
Befchrijving van
van Ge/der/and,
Zut.
Gelderland, onder Zut.
phell, en COM:\1ELI~,
Leeven van
van Fredrik
Fredrik Ilendrik,
phen,
COM`7ELIN , Leeven
Hendrik, I.
Deel, bI. 229.
Del,b.
229.

(Cor/ze/is
van) is de naam
naam van
eerllen,, dien wij
wij
(Cornelis van)
van den eerfien
vinden
val! dit
dit gefiacht
geftacht, ,'t't welk,
wil men
men,, afafkomr.ig
uit
vinden van
welk , wil
kolf lig isis uit
Rrllband,
gelijk vervolgens
vervolgens blijken
blijken zal
zal., verfcheiden
verfcheiden
I3raband , doch.
doch , gelijk
\,oomaame
Holland zeer
zeer
voornaamsManllen
Mannenheeft
heeftvoortgebracht,
voortgebracht,die
diezig
zig in Holland
vermaard
en aanaanvermaardgemaakt,
gemaakt,en,
en, door
door Huwelijken,
Huwelijken ,met
met de
de eerlle
eerre en
zicnlijklle
vermaagtrchapt hebben.
Van deezen
deezen Corzienlijkfie GeOachten,
Geflachten, vermaagtfchapt
hebben. Van
ne/is.
en van
van Pefronella
Reeekmans,
was
nelis, en
zijne Echtgenoote, was
Petronella Beeckmans
, zijne
nagebleeven
Zoon:
nagebleeven een Zoon:
A.\\lSSEN,
AAR SSEN,

AAiSS!N
AARSSEN ,,

('Jan
die in
in Hu\velijk
Huwelijk had Re(Yan of 'JolZlIn
7ohan van)
van) die

E3

gi e.
gie-
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A ARS SEN. (yas
(Ja,.en
enCote.
CofrJ. van)
van)
AARSSEN.

g;era, Dochter van
vnn den
den bekenden
bekenden Lodewijk
LotieJllijltvan
"(111Leefdael,
Leeft/tiel, Heere
Heere
giera,
van
van Laer
Loer of
of Leefdael,
Lufdael, ('t
ft Huis bij
bij R
R heenen
!runeli ,),) en van
van Elisabeth
EIJsaheln
vtJn Vlierbeek;
Ylierbeelt; deeze
deeze liet
liet insgelijks
insgelijks een
een Zoon
Zoon naa:
naa:
van
CORNELIS
COI\NELlS,, die
die,, ininden
denouderdom
ouderdom van
van 23
~3 Jaaren
Jaaren overleedt,
overleedt,
bij zijne
zijne Weduwe
Weduwe,, Adriana
/ldr;l1fJtl van
,'onder
derSe/lc/lack,
Sc/zel/ae", naliet eenen
eenen
en bij
mede CORNELIS
CORPfELlS genaamd
genaamd, , die
ter Vrouwe
Vrouwe gehad
gehad heeft
heeft N.
Zoon., mede
Zoon
die ter
Lies[elingen,, welke
welke,, in
in den
den ouderdom
ouderdom van
van s!l4
Jaaren,, bij hens
hem
Liesfelingen
4. Jaaren
en Weduwe
Weduwe bleef
bleefv:1n
tweeZoonen
Zoonen:
JOlll1n, de Jongtle,
Jongtle.
Moeder en
van twee
: 7olran,
die in
in Italie
Italie overleed;
o\'crleed; en
en de
de Qudlle,
Oudfte, Cornelis
Corne/is van
Vfm Aarsfen
Aan[en of
die
./l('rs[en,, Meere
Heere van
te Antwerpen
An/lJler/m.ter
ter waereld kwam,
llersfcn
van Sp/jek,
.spijck, die te
in den
den Jaare
Jaare 1543,
1543, Deeze
Deeze
grooteStaatsman
Staatsman was
was,, inin 't't Jaar
Ilar 1574,
1574.
groote
Sicretaris,, en in
in 1582
1582Pen
Penfiollaris
Rrusfel, en dus
dus in
in 't't bekende
bekende
Secretaris
f onaris te Brusfel,
tijd!1ip, waar
waar in
In het
hetNeerlandsch
Neerlandsch Staatsgebouw
Stnatsgebouw nog op zulke
zulke losfe
los[e
tijdflip,
!1ond,, dat
dat men
men,, na
na lang
lang overleg,
overleg, tot
tothet
hetbesluit
befluit ge.
gekoofchroeven fond
koomen was,
om de
deheerfchappij
heerrchappij deezer
deezer Landen
Landen aan
aan Frankrijk
Frankrijk op tete
incrt
was , om
draagen; ; onder
len dien
dien einde
eindenaar
naar dat
dat Rijk
Rijk afgedraagen
onder de
de Gezanten, ten
vaardigd, , bevond
mede deeze
d~eze Cornelis
COrTulÎs van Aarsfen,
Aanren, Op
Op't
't
vaardigd
bevond zig mede
Kanzeliervan
van Gelderland,
Gelderland , die het
Art.
van ELBERT
ELllERT LEONT
LEOfl1NUS,
het
I US , Kanzelier
Art. van
woord bij
bij Koning
Koning Hendrik den
den IV
IYvoerde,
zullen wij zien,
zicn, hoe
voerde, zullen
vrugteloos
die
bezending,
(waarom
men
toen
zeer
rouwig,
en
vrugteloos die bezending, (waarom men toen zeer rouwig, en
naderhand
verheugd
was)
geweest
is.
's
Mans
bekwaamheid
deed
naderhand verheugd was) geweest is. 's Mans bekwaamheid deed
de Staaten
derVereenigde
I/ereenigdeNederlanden
Nederlanden befllliten,
gehefluiten , hem het geStaaten der
wigtig Ampt
Ampt van
nn Gr;fJicr,
Secretaris van
van Staat, optedraagen;
optedraagen;
Griffier, dat
dat is Secretaris
en na
na dat
dat het,
het,inindedemaand
mllandAugustus
Augustus 1584,
1584,hem
hemwas
\\'lISaangebooden
aangeboodcn ,,
werd
van hem
hem,
verfcheidenvoorwaarden
voorwaarden,, aangenoomen
aangenoomen;;
werd het van
, opopverfcheiden
onder
anderen, ,dat
het,, geduurende
geduurende zijn
leeven , behouden
onder anderen
dat hij
hij het
zijn leeven,

zou:
't welk,
welk, om
om 't'tbelang,
belang, dat
dat men
men in
in hem
hem ílelde,
!telde,werd
werdtoetoezou : 't
gc!1aan.
Men vind
vind aangetekend,
aangetekend, dat
dat die vvan
Brusfe' hiermede
an Brusfel
gedaan. Men
A1zo vereerd
yereerd waren
waren, , dat
dat zij, door
door een
eenplegtig
plegtigGezantfchap
Gezantfchap,, de
de /I!gemt'Cne
Staatm,
voor
de
gcdaane
keuze,
deeden
bedanken.
Staaten
,
voor
de
gedaane
keuze
,
deeden
bedanken.
gemeene
REIJD
dat de
de Adm;rl1llt
va"Arragon
Arragon, ,
Åd nirant van
REIJ) en BOR tekenen
tekenen aan,
aan, dat
1602 ,
gedllurendc
zijne
Gevangenis
in
's
Hage,
in
't
Jaar
1602.
in
't
Jaar
geduurende zijne Gevangenis in 's Hage ,
als
verCcheiden
voorllagen
van
Vreede,
zo
allll
Barneveld,
Barneveld
, ais
verfcheiden voorfiagen van Vreede , zo aan
aan
den
Griffier,
gedaan
heeft,
die,
door
ben,
den
Stanten,
op
door hen, den Staaten , op
Griffer, gedaan heeft,
aan
wier
met hens
hem gefprooken
gefprooken hadden,
hadden, getrouwelijk
getrouwelijk werdeu
werdcll
wier bevel zij met
aangediend.
Even
getrouw
kweet
hij
zig,
in
vervolg
van
lijd.
aangediend. Even getrouw kweet hij
in vervolg van tijd.
Holland
gek
oMen weer,
weet, hoe
hoe de beruchte PlIter
JAN
Nr.J]EN
in
gekoPater JAN NU JE,rt
men
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om den
Vrede, of
lOen
was, om
den Vrede,
ofeenen
eenen fiilØnd
fiillfand van
van Wipenen
Wapenen tete bebe.
men was
werken. Terwijl
6o6,t tete Delft
werken.
Terwijl hij
hij,, in 't Jaar
Jaar i1606
Dt/ft,, na
na het befluit
betluil
der Staaten wagtte
wagtte,, bracht
bracht hij
hij Zijnen
tijnen tijd
door,, zoeken
zoek.en.
tijd niet ledig door
•
de eenigen
eenigen door
doorredenen,
redenen,en
enanderen
anderen door
door gefchenken,
gefchenken, tot
tOtvreed•
vreedtaame gedachten
Onder deeze
deezelaatite
laatfiewaagde
waagdebij
bij
Zaame
gedachten tete beweegen.
beweegen. Onder
nodigende hem
hem tot
tot een geheim
ook eenen
eenen kans
kans op Å4arsfe"n
Aars[en,, nodigende
geheim gegefprek.
De Griffier,
niet onkundig,
onkundig, waarop
waarop dit
dit mogt
mOg[toegelegd
toiigelegd
Grif er, niet
fprek. De
~ijn,
was voorzichtig
voorzichtig genoeg, om
om zijnen
zijnen naam
naam,, zo wel
wel als
als zijn
zijn
Zijn, was
perfoon, , in
in deeze
deezegevaarlijke
gevaarlijke omfiandigheden
omfiandigheden, , voor
voor opfpraak
opfpraak
perfoon
of nadenken
nadenken te beveiligen
beveiligen;; dus
dus nam
nam hij
hij alvoorens
alvoorensraad
raadmet
metPrins
Prin»
Maurits,
begaf
zig
daarna
tot
Ne/jen,
die
hem
op
alle
wijze
en
begaf
zig
daa
rn
a
tot
Nei
j
en
,
die
Maurits ,
hem alle wijze
vriendelijk
bedanken,, om dat de Vredehandel
Vredehandel door
door zijn
zijn
vriendelijk begon
begon te bedanken
toedoen een
eenaanvang
aanvanggenomen
genomenhad
had;; ook
ookhad
hadhij
hijhieromtrent
hieromtrent weweverpligting aan
aan Aarsfen
Aan[en:: want
want door
door middel
middel van
van eenen
eenen
zenlijke verpligting
Krauwrls ,, een Bloedvriend
Bloedvriend van
van den
den Griffier
Griffier,, was Neijen
Ne/jen in
Krauwels
Holland gekomen,
VoortI-lolland
gekomen, en
en had
had toegang
toegang inin zijn
zijn huis
huis gekrcegen.
gelreegen. Voortgaande,, verklaarde
verkhlarde hij,
ziJn,, inin hoe
hoe,groot
,groot
gaande
hij , hem
hem niet
niet onb:!kend
onbekend te
te zijn
een gevaar zig Åarsfen
/Jarsfen gefloken
genoken had
had,, indien
indiende
dezaaken
zaaken eenen
eeneDanderen
anderen
keer genomen
zagt, die
diehij
hij
keer
genomen hadden;
hadden;dat
datde
de Aartshertog,
Aartshertog, uit
uit de
de zugt,
del} Vrede
Vrede betoond
betoond had,
had, groote
groote genegenheid
genegenheid voor
voor hem
hemhad
had
tot deii
opgevat; dat,
hem het
het huis
huis,, dat
dat hij
hij voorvooropgevat;
dat , ten
ten blijke
olijke hier
hier van,
van, hem
heen te
te Brlls[cf
weder zoude
zoude worden
worden ingeruimd,
ingeruimd.
Brusfel bezeeten had, weder
been
en men voornemens was,
was, hem
hem naderhand
nnderhand nog grotter
grO'Oter gefchenken
gefchenkenenmvor s
te doen
doen;; dat
dat dedeMarkgraaf
l\'Iarkgmaf Spinola hem,
eene Vrede
hem , als
als 'er
'er Bene
Vrede of
belland
voor
negen
Jaaren
gefloten
werd,
vijftig
duizend
Kroo·
negen Jaaren gefloten
vijftig duizend Kroob e land
nen,
of
zo
men
elders
gemeld
vind,
eene
Obligaue
van
Spinola,
nen , of zo men elders gemeld
eene Obligaue van
van
tag tig duizend
duizend Ducaaten
Ducaaten, , getekend
eigen hand
hand van
van
van tagrig
getekend mer
met de
de eigen
SpillOl11
,
zou
ter
hand
doen
!tellen;
Spinola
voegde
nog
daar
bij,
Spinola,
ter hand
Hellen;
nog daar
dat hij bereid was, hem, op bericht daar van, vijflig duizenddathijberws,mopichtdarvn,jfguized
Kroonen te
waar en
en wanneer
wanneer bij
hij het begeerde;
begeerde; en
en
Kroonen
te doen
doen toetellen, waar
eindelijk bood hij
hij hem,
hem, uit
uitnaam
naam van
van .'Jpjno/a,
zijne HuisHuisSpinola, voor zijne
eindelijk
een Diamant
Diamant van
van zeer
zeer groote
groote wa
waarde
De Griffie,.
aan. De
arde aan.
vrouw, een
Griffier
bedankte niet
Huis tere Brusfel,
Brus[tI, oordeelende
zelve,,
oordeelende het
het zelve
bedankte
niet voor 't Huis
uit kragte
krngrc van
van 't'tgemaakte
gemaakte verdrag,
verdrag, waarop
waarop Brusfel
Brus[el was overhem uit
gegaan,
koomen;enennanaeenige
eenigeweigering,
weigering,aanvaardde
aanvaarddehij
hij
gegaan , toe tete koomen;
den Diamant
Diamant en bet Handfchrift;
Handfchrift; maar
maar ontdekte
ontdekte meteen
meteen zijn
zijn wewedervaaren aan Prins
Prins Maurits
lIfaurils en
en aan
MaurUs
aan B~rneyeld.
Barneveld. Prins Maurits
was van
van oordeel,
oordeel, dat
dat de
dezaak
zaak nog
nogeen
eenpoos
poosgeheim
geheilUmoest
moestblijblijwas
E 4.
4- ,.
ven,
,
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ven,
doch floeg
fIoeghet
hetbewaaren
bewaarender
dergefchenken
gcfchenkcn,, hem
hem door
door Aars.
Aars..
ven , doch
jen , die
gevergd, , van
van de
de hand.
hand. Nci
Ndjen,
diezeker
zeker dacht
dacht,, der}
del}
fen gevergd
Griffier
reeds aan
aan zijn
zijn verleidend
verleidend fnoer
fnoer gekluisterd
gekluisterd tetehebben
hebben,.
Griffier reeds
,
fpoorde
devijftig
vijftigduizend,
duizcnd.
fpoorde hem
hem geftaag
geflaag door
door Brieven
Brieven aan,
aan , om
om ook de
Kroonen te ontvangen.
ontvangen. Aarsten,
Aarsfen , daarentegen
daarentegen,, vreezende,
vreezende, en
en niet
nic~
Kroonen
zonder
gevaarlijk geheim
ten zijnen
zijnen na.
nazonder reden,
reden , dat
dat zo
zo een gevaarlijk
geheim eens tets
deele mogt
moge uitbarflen,
uitbarften, befloot
be floot zeer
zeer wijslijk
wijslijk , dedegantfche
gantCche zaak
zaak
deele
ter
Algemeene Staatsvergadering
bloot
befluit ter
tCf
ter Algemeene
Staatsvergadering
blootte teleggen.
leggen. Dit befluit
uitvoer gebracht
gebracht zijnde, fielden
ftelden de
deStaaten
Staaten het
hetHandfchrift
HandCchrift en
en den
den
yoris de
, hunnen
Diamant in
handen van
van 'Joris
de Bie
Bie,
TheCaurier, een
een
Diamant
in handen
hunnen Thefaurier,
Man
Dan,, ho,;
hoc 4larsfen
Aarsfen hier
hier ook te
tc werk
wcrk
Man van
van beproefde
beproefde trouwe.
trouwe. Dan
ging,
kon hij
hij echter
echter den
den laster
laster van
van 't Gemeen,
Gemeen,doorgaans
doorg~ans zo
zo onon·
ging , kon
kundig
in Staatsgeheimen
Staatsgcheimen, ,en
het ergst
crgst liefst
liefst tete
kundig in
en gereed
gereed om
om het
gelooven,
niet ontgaan.
ontgaan. Men
Menbefchuldigde
beCchuldigdehem
hemvan
\'anfliNkfchen
fliRkCchelt
gelooven , niet
handel met
welk hem
hem zo
zo diep
dicp ter
tcr harte
hartc ging,
ging, dat
dat
handel
met den
den ViJand;
Vijand; het
het welk
hij
be floot , zig
zigininopenbaaren
opcnbaaren gPfchrifte
gpCchrifte te
Debaat
hant
hij befloot,
te verdedigen.
verdedigen. De
van
Gemeen , en
en zelfs
zelfsvan
vanaanzienlijker
aanzienlijkcr Perfoonen
Per[oOlJen, , die
die,,
van 't Gemeen
nevens Prins
Prins Maurits
Mat/rits,, tegen
tegen 't'e befland
beftand arbeidden
arbeidden,, werd
werd zo
zo herhel:
tig,, dat
dat de
de Advocaat
Advocaat van Oldenbal'nel'el.l,
Grillier ,lans.
/Iars.
Oldenbarneyel.l , en de Griffier
tig
fen,, groot
groot gevaar
gevaar liepen
liepen,, zo
zoniet
niethun
hunleeven
leeven, ,ten
tenminflen
min!1enhunhllnfen
Ampten te
verliezen;; ja,
men fchroomde
fchroomde niet
zeggen,dat
dat
ne Ampten
te verliezen
ja , men
niet te
te zeggen,
de beiden rfrusfens
.1a rsfem den
cl,:n Staat
Staat verraaden
vcrraaden hadden,
namelijk de
de
hadden , namelijk
Griffier
van wien
wicn inin 't'tvolgende
volgendeArt.
Art.zal
zalgefprooken
gcCprooken
Griffier cn
en zijn
zijn Zoon,
Zoon , van
worden. Maurits
Ma/ll'i!s drong
drong, , in
in 't
't Jaar
Jaar 1608,
ilerk op
op zijn
zijn gege16o8 , flerk
worden.
nomen befluit,
befIuir, om
omgeen
geenverdrag
verdragaangegaan
aantegaan,, dan
danwaarbij
waarbij 's'sLands
Landi
Oppermae1u
zendende zelfs,
teil
Oppermachtvoor
voora!too~
altoos crkend
erkendwerd;
werd ; zendende
zelfs , ten
dien einde
einde,, Brieven
Brieven rond
rond aan
aan de
de Hollandfche
1Ionandfehe Steden,
welke,
geSteden ,
ge"olgd
doorverfcheidene
verfeheidene fchriften
Cchriften van
van minder
minder gewigt,
gewiiit, eene
eenevervcrvolgd door
vaarlijke gisting
veroorzaakten. In
In Benige
eenige van
van
vaarlijke
gisting in
in de
de gemoederen
gemoederen veroorzaakten.
dezelve werden
werden de
de gemelde
gemeldePeribonen
Perloonengebrandmerkt,
gcbrandmerkt, als
alsKneders
lineders
van verderflijke
verderflijke aanflagen
als men 't't Befland
Belblnd voorflelde
voorileldenaar
:Jaar
aanflagen, ,zo
zo als
Advocaat
en
hunne
denkwijze
te
zijn.
Tot
hier
toe
fchijnen
de
Advocaat
cn
hunne denkwijze te zijn. Tot hier toe fchijnen de
de
Griffier
van
ééne
partij
geweest
zijn.
Echter
zou
men
moctcll
de Griffier van ééne partij geweest zijn. Echter zou men moeten
befIuiten,
Griffier naderhand
naderhand de
van Prins
Prins Maurits
ir'/(mrits
de zijde
zijde van
dat de Griffier
befluiten, dat
p;ekoozen
want de Vaderlandfclie
J'aderlandfde Ilistorie
/listode levert'
levcrt' ons
ons
gekoozen heeft:
heeft : want
eenige
van larsfen
Áars/en,, ten laste
laste van
van den
den,, in
in den
den Jaa.
Ja~.
bezwaaren op van
Benige bezwaaren
re 1619,
1619.gevangenen
gevangenenAdvocaat
Advocaae Barneveld,
Barneveld, hier
hier in
in beflaande:
befiaallde:
te
"„ dat
dat hij
hij van
Vin bet
bethier
biervoor
voorverhaalde
verhaalde,, tusfchen
tus[chen hem
hem en
cn Jan
",, nr£l1\'el·

AARSSEN:
ymz)
(Kornelis udli)
AAR 5 S E N (Kornelis

73

n
dat deeze
deeze her*
hem
aan den
den Advocaat
Advocaat kennis
kennis gegeeven,
gegeeven , en dat
„ Neijen, aan
gezegd had
"„ gezegd
had,, dat
dat hij
hij 't'tzeggen
zeggen moest
moestaan
aan Hogerbeets
Hogerbeets,, UitenUitendat hij
bO,l!(1(1rd.Bruinink
Bru;nink en Kromkout;
Kromhout; dat
hij 't't egter
egtcr niet
niet had.
had
„t. bogaard,
" gedaan; d:1t hij verder aan den Advocaat gezegd had, dat „gedan;thijvr denAocatgzhd,
",, Krauwels
Kranwels hem
bericht had
had,, dat
dat Neijen
Ncijel1,, behalven het
het Hand.
Hand.
hem bericht
" fchrif[ hem overhandigd, nog een ander van honderd duizend ,fchritemovandg, ervanhoduiz
",, Dukaten
Dukaten had, welk
welk hij
hij meende,
meende, aan
aan een
een Perfoon
Perfoon van
vanmeermeer"„ der
aanzien, dan
dan hij
moeten aangeboodei
aangeboodeA zijn, zonzonder aanzien,
hij was,
was , te
te moeten
"„ der
der dat
dat hij
hij echter
echter wist
wilit,, dat
datzulks
zulks gefchied
gefchied was
was;; dat
dat Brauwels
[(rat/wel,
"„ hem
ook verklaard
verklaard had
had,, verwonderd
verwonderd te
zijn,, dat
dat eenige
eenige der
der
hem ook
te zijn
voornaamfien"- uit
de Regeeringe
en egte
egte Geuzen,
Geuzen ~
,.
„ voornaamflen
uit de
Regeeringe, , zelfs
zelfs oude
oude en
„ zig zo
,.
zo lieten
lietenmisleiden
misleiden,, dat
dat zij
zijzulke
zulkegeCchenken
gefchenken ontvingen;
~ntvingen;
"„ hem
hem noemege
noeme~e twee
twee,, die
diezulks
zulksgedaan
gedaan hadden
hadden,, teteweeten
\Veeten
"„ Berenflein
Berel1f1eil/,, Burgemeester van
van Delft,
Delft, en
en Ru ikbaver
ikhaver, DurgeL'urge"„ meester
meester van
van H
aar/em;; dat
dat de eerfile
eerfie een
eenkostbaaren
kostbaaren Diamant
Diam~nt
Haarlem
"„ ontvangen
ontvangen hadt
hadt., zonder
zonderdat
dathij
hijwist
wistwat
watden
denanderen
anderen was
was bebe"„ handigd
handigd ; ; maar
maar de
Diamant was
gekocht van
van Benen
eenen Duarte
Dllartl!
de Diamant
was gekocht
dit den
" Ferdinal/do, Juwelier;
Aa: sten
s{e1/,, dit
den Advocaat
Advocaat„Ferdinao,
Juweliers dat
dat hij, AaJO
mede tete kennen
kennen gegeven
gegeven hadt,
daarop gezegd
zwijgt
„ mede
hadt, die daarop
gezegd hadt,
halt, zwijgt
"„ daar
daar van
van flil
!lil,, ik
ik zal
zal het
het zelfs
zelfs eens
eens onderzoeken.
onderzoeken. Dat
D:tt hij,
h'ij, eret·
lijke dagen
da;en daarna
daarna,, den Advocaat
Advocaat deswege
deswegewederom
wederomhad
hadaanaan"„ lijke
"„ gefproken,
gcfprokcn, die
die hem
hem zeide,
zeide,dat
oathij
hij'er
'crnaar
lJaar gevraagd.had,
gevraagd.had J en
en
",, dat
dat 'er
'erniets
niets aan
aan was."
was."
In 't't Jaar
Jaar 1621,
162 I, verzocht
verzocht de
de Heer
Heer van
van 4larsfen
darsfen ,, om zijnen
zijnen
In
ouderdom,
ontOag van
van zijn
ofiemund
ter zjjner
Oe
ouderdom, ontflag
zijn Ampt, of
iemand ter
zijner hulpe.
hulpe. De
daar toe,
toe, in Augustus
Augustus des
des zelfden
zelfden Jaars,
Jaars,
Heeren Staaten benoemden daar
den Heer
van Cock,
Gach, die
dieechter
echter eerst
eerst den
den 15
15 Febr.
Febr. 1622
1622 den
den
Heer van
deed. Doch
Dochdeeze
deezeincest
meestafwezend
afwezend zijnde,
zijnde,verzocht
verzocht Aars.
AarsEed deed.
fen,, dat
dat die geheel in 't't Ampt
Ampt mogte
mogte gefield
gefield worden
worden,, 't't welk
welkaan
aall
fen
hem,, den
den 6 OEtóber
Oét'ober 1623,
werd toegeflaan.
toegel1aan. DeDe
erkentenisder
der
hem
1623, werd
erkentenis
gedaane dienfien,
verre, dat
dat hij
hij niet
niee
Stanten,
Staaten , voor
voor zjjne
zijne gedaane
dienílen , ging zo verre,
alleen zijne
maar ook
ook zijnen
zijnenRang
Rangen
enZitting
Zitting inin de
deVerVeralleen
zijne Wedde,
wedde, maar
gadering bleef
Hij had
hadter
terVrouwe
Vrouwe Emmerentia
Eml1lermt;a de
de
gadering
bleef behouden.
behouden. Hij
Regenie1'5, Dochter var.
var:Jaques
de Regeniers,
Regenien, en van
van Agnes de
de
Jaques de
Regeniers,
TelllJicfjue
beide,inin't'tJaar
Jaar1627,
1627,
overleden,
begraven
welke beide,
overleden
, enenbegraven
Teinficque ,,welke
zjjn in
in 's'{ Graven,lage
de Groote
Groorc Ktrk.
Uithun
hunHuwelijk
Huwelijk
in de
zijn
Kerk. Uit
Graven/lage in
zijn
voortgekomen vier
1. Franfois,
Fral1çois, (van
in 't't
zijn voortgekomen
vier Kinderen:
Kinderen: I.
(van wien
wien in
,ol!;ende
Arr. zal
zul gefprokcn
j;cq1rokcn worden,)
worden ,) . 11.
Il. ].1c,!ues
,.an AarsAart.
' i ques van
volgende Art.
E
/á,.
ES5
fen,
,
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fen,, Heer van
van Triangel;
Triangel; deeze
deeze Øwas,
'r Jaar1628,
1628,
Prefidentin
in
, in in
't Jaar
Prefident
fen
den Raad
Raad van
van Braband,
Braband , en had
bad in
in Huwelijk
HuweUjk Maria
Mar;tI van
yan der
jer
den
Peeken,, Dochter van
van Johan
JfJlu", van
va"de:d,;- Yeeken
Yetlt,,, en
envan
vanJohanna
Johann"
Yeeken
Q.uingets, Heere en Vrouwe van
van Captlle
Cllp,lle en
en Nieuwerk:
NituUllrlt: hij overoverQuingets,
1660,
nalatendedrie
drie Kinderen
Kinderen,, waar
ww'door
hetgeslacht
gefiacht vat;
vaQ
leed 166o
, nalatende
door het
Aarsfe. vereenigd
vereenigd werd met
met dat
dat van
van Hack
Had Hogerheide
Hogtrheide en
enCuik
Cuik
ilarsfen
"l6n
lIJeelerell,
enz, III.
lil. Johan
Jo"Qn,, Heet
Heer van Wernitout,
lP,rnltoul, enz.
van 117eeteren
, enz.

zijn Broeders
Broeders Vrouws Zuster
Zwrer ten Huwelijk
Huwelijk had
had,, bij
bij welke
welkehij
hij
die zijn
verwekte eenen
Cor"elis genaamd,
genaamd, die
die ter
ter Vrouwe
Vrouwe had
had de
de
verwekte
eenen Zoon,
Zoon, Cornelis
Dochter van
van den
denvermaarden
vermaarden Jacob
Jlleo/' Cats,
Cats, en
en bij haar
haar vier KindeKindeDochter
Door't 'tHuwelijk
Huwelijkvan
vindeszelfs
deszelfsjongile
jongfieDochter
Dochter 4nna
A""",, werd
ren. Door
IYasfenaar..
her geflacht
genàcht van
van Aarsfen
A"rsftn vermaagfchapt
vermaagfchapt met dat van
van Wtllftna4r.
het
IV. Cornelis,
Corlll:lis, die
die ongehuwd te
te Brostel
BruIfel overleed,
overleed.
Zie DE GROOT,
GROOT, Jaarboeken,
Jaarboeken, bl.
bi. 54°.
enz. BOR
lOR,, XIX. Boek,
Boek.
540, eIZ.
RE1JD, bl.
bI. 32,
32, 53
53 en
en 54,
54,%XXVII,
XXXVII, bl.
bI. S3
53 en 58.
58. HEIJD,
bI.
bl.
II.
p,
445..
JEANNIN
tom.
J.
247,
tom.
P.
Negotiatlen,
tom.
I.
JEANNI
4
p.
247
,
tom.
445..
525.
/
aderl.
Hist.
524
en
525.
raderl.
Bist.
X.
bI.
348
en
349,
X.
Deel,
bl.
34
en
349/
8
524 en
waarin men 's Mans
Mans .1fbeelding
vin4.
.lfbeelding vind.
waarin

AARSSENS , (Franfois)
AAR SEN. Sommigen
houden
(Francois) of VAN AARSEAI.
Sommigen houden
hem voor eenen
eenen der
der bekwaamfle
~ekwaamfie Mannen
Mannen,, die
die ooit
ooit in dienst
dienst der
hem
StRaten
zijn;; anderen
anderen zeggen
zeggen,, dat
dathij
hijdedegevaarlijkfle
gevaarlijklle
Staaten geweest
geweest zijn
Man
was, die
die ooit
ooit in de Nederlanden
Nederlanden geleefd heeft. Wie
Wievair
VaIl
Man was,
deezen ele
uit het
betvolgende
volgende
waarheidop
opzijne
zijnezijde
zijde bebbe.
hebbe, zal uit
de waarheid
verhaal moeten blijken.
- InInzijne
zijne Jeugd,
Jeugd, verzocht
verzocht de
de GrifGrifblijken.----fier Cornc/is
Aarsfen ,, aan
aan den Heere dtl
Ples(is van
,'onMornai
Momaij,
du Ples/is
j,
Cornelis 4larsfen
toege
deezen
zijnen Zoon
zijn gevolg
ievolg tetewillen
willenneemen;
neemen; dit wege.
deezen zijnen
Zoon in zijn

flaan
kreeg hij
hij daar
daar door
door gelegenheid,
gelegenheid, der
der Franfche
Franfche Taahaan zijnde, kreeg
Ie
en Zeden
Zeden magtig
magtig te
Door de bewerking
bc:werking van den Hee~ee
le en
te worden.
worden. Door
re
jaar 1598,
1598,wanneer
wanneer hij
hij
werd hij, inin't'tJaar
0ldenbarneveld , werd
re van Oldenbarneveld,
den
Ouderdom van
z6 Jaaren
in plaats
een en
Jaaren bereikt
bereikt had,
had, in
plaats van
van eenen
den Ouderdom
van 26
Levijn
Ca/yard of Caluard.
Agent der
der Algemeene
Algemeene
Caluard , als de vijfde Agent
Levijn Cals'ard
Staaten
Hofvan
vanFrankrijk
Frankrijk aangefleld
aange(leld,, en
en verbleef aldaar
Staaten, , aan
aan 't Hof
een
en geruimen tijd.
vooriaande Artikel
Artikel -van
Onder het voorgaande
-van deszelf.
deszelfs
tijd. Onder
eenen
Vader, hebben
hebben wij
wij gezien,
gezien, dat
dat deeze,
deeze, in
in 't't Jaar
mede den
den
jaar 1608,
16o8, mede
naam
had, den
den Staat
Staat te
te hebben
hebben verraaden
verraaden,, en
en dat hij, als
als een
een
naam had,
fmeeder
van verclerflijke
verderflijke aanslagen
aanflagen , , ininverfeheiden
verf~heidenopenbaare
openbaare
fmeeder van
fchotfchtiftelJ
het beloop
beloo? der
iJl
Uit het
der zaaken,
zaaken, in
fchotfchriften was uitgekreeten. Uit
dicll
dien
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tijd voorgevallen,
voorgevallen, meen
meen ikik,, met
metgrond
grondtetemogen
mogenbesluiten,
beO uiten ,
dien tijd
de 4arsfens,
dnrsrens, tot
tot vordering
vordering van
van 't't BESTAND
BESTAND,, hebben
hebben medegemedege_
dat de
Neijen , in 't
werkt. Want,
Want,na(ladatdatdedeberuchte
beruchtePater
Pater Jans
Jan Ndjen,
't Jaar
werkt.
16°7,, 'er
'er de
de voorlagen
voorOagentoe
toegedaan
gedaan had
had,, toonde
toonde zig
zigdedeKoning
Koning
1607
niet onverfchillig,
onverfchillig , dewijl
Frnnkrijk daaromtrent
daaromtrent niet
dewijl hij
hijaan
aan F.
wvan
an Frankrijk
Áarsrens,, (welke
(welke,, inindien
dientijd,
tijd,eenen
eeuen
keernaar
nU:lrI IIolland
Io!lnnd hond
Ilondtota
keer
ilarsfens
doen,)
bevel gaf,
gaf,hem
hemhet
hetantwoord
antwoord van
van zijne
zijne Meesters
l\l~e~ters,, op de
de
doen
,) bevel
volgende Vraagen,
J. Of
Of zij
zij,, inin den
den ílaat,
fhar,
volgende
VØgen , terug
terugtete brengen.
brengen. I.
welken zij
zij zig
zigbevonden,
bevonden, buiten
buiten de
dehulp
hulphunner
hunner nabuuren,
nabuuren,
in welken
konden handhaaven
h:mdhaa"cn? ?11.
tot den
denVreVre·
zig konden
II. Welke
Welke geneigdheid
geneigdheid zij
zij tot
hadden?? II 1.I. Welke verzekering
verzekering zij hadden
hadden om
om dien
dien tereverkrijverkrij •
de hadden
gen,, en
en ofofzijzijdedetusfchenkomst
tllsfchenkomstdes
desKonings
Konings daar
daar toe nodig
nodig ooroorgen
deelden? IV.
IV. Welke
Welkevoordeelen
voordeelenzijzijzijner
zijnerMajesteit
Majesteitvoorneeinens
voorneemens
waren toe te
te haan,
!taan,iningevalle
gevalIehij
hijaan
aanSpanje
Spanjeden
denOorlog
Oorlogverklaarverklaarwaren
V. Of
orzijzij,
zigbegevende
b~gcvendeouder
onderdedebefcherming
befc1Jerming zijner
zijner MaMade? V.
, zig
devrije
vrijeoeffening
oetrening van
van Godsdienst
Godsdiel)st aan
aan de
de Rooinschgezin.
Roomschgezin.
jesteit, de
zouden willen
willentoeflaan
toellaan??
den zouden
.dars/cm,, in
in Frankrijk
frankrijk terug
terug gekeerd,
bragt op
op den?.
deezc
gekeerd , bragt
Doch 4ars/eiis
Vraageu geen
dan dat
dat hij
hij noch
noch met
met de
de
Vraagen
geen ander
ander al1CIVoord
antwoord mede,
mede , dan
Stal\t~n, , noch
noch met
met de
dev voornaamfle
V:ln Regecring
Regecring, , 'er
'er
Staaten
oornaainhe Leden van
wn had
had durven
durveu fpreeken.
fpreeken. Als
Alsdaarna
daarna de
de Staaten
Staaten ,, van
van den
den Ko.
Kovan
ning, eenen
eenenonderhand
onderlland van
van drie
drie millioenen
millioenen verzochten
verzochten,, in
in plaatze
pl:t;ltze
van (.~én,
welken zij
zij tot
tothier
hiertoe
toegenoten
genotenhadden
hadden,, gaf
gafde
deKoning
Koning
n, welken
ten
rumvoord , dat,
dat, zozomen
m~nmeer
meeronderhand
OIlderfland begeerde,
begeerde, wear
waartoe
toe
ten antwoord,
hij
men hem
hem ook
ookandere
andere voordeelen
voordeelen moest
moest
hij niet
niet ongenecgen
ongenecgen was,
was, men
toeflaan.
rntusfchen werd
zijne Majesteit
l\lajesteit b~richt,
dat de
de StaaStaatoeulaan. Intusfchen
werd zijne
bericht, dat
ten,
ûjne kennis,
kennis, met
metden
denAartshertog
Aartsllcrwg inin onderhandeling
onderhandeling
ten , 'zondd
zonder zijne
getreeden waren.
waren. Aa/"s!ens
daar van
onkundig.
hield zig
zig daar
van geheel
geheel onkundig,
ilarsferzs hieW
en
aan,, op
op nieuw
nieuw ,~ eenen
eenen keer
keer naar
naar Holland
en bood aan
Hollandtete doen,
doen , en
en te
weege te
te brengen, dat
~t men
men geen
geen verdrag
v'erdrag met den
den Vijand,
Vijand, buiten
buiten
zijne
Majeiteits goedkeuring,
nam verder
verder aan
aan,, de bob~
zijne Majesteits
goedkeuring, floot,
sloot , en
en nam
vengcmelde
Vraagen tete doen. Aanrens
cn
vertrok van
van't't Hof,
Hof, en
Aarsfens vertrok
vengemelde Vraagen
kwam
den Hang
eerder te
dan na
na dat
dat de
de wapenwapenniet eerder
te rug, dan
Plaag niet
kwam uit
uit den
fiiH1:and
Maanden gefloten
gaven de
deStaaten,
Staaten~
flilíland voor
voor a.gt
agt Maanden
gefloten \1133;
was ; ook gaven
(fehoon
door den
den Koning
Koning met
metzeshonderd
zeshonderd duizend
duizend Guldens
Guldens onon·
(fchoon door
derlleund)
'er
aan
zijne
Majesteit
geene
kennis
van,
dan
n3
dat
derheund) 'er aan zijne Majesteit geene kennis van, dan na dat
de
zaak
geklonken
was.
En
dus,
zeggen
fommigcIl,
waren
zeggen
fommigen
,
waren
de
de zaak geklonken was. En
redenen
's Konings
indien
van's
Konings ongenoegen
ongenoegen niet
niet ongegrond:
ongegrond : te
te meer, indien
re denen van
het
^
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gemcht (dat
terllond met de
de komile
komlle van
van Aarsfens
Aars/cns hl
den
het gerucht
(dat 'er terifond
in den
niet zonder
zond.r grond
grond was, hier
hier inin beflaande;
beflaande; dat
dat
Haag üntllond)
ont(lond) niet
Koning Hendrik
Hendrik- voorneemens
Reg~ering in
in Holland
Holland tete
voorneemenswas,
was, de Regeering
veranderen, ,en
Stanten tete noodzaaken
noodzaak en , hem
hem de
deIleerfchappij
Ileerfchappij
veranderen
en de Staaten
(die nu
11Ufinaaklijker
finaal;Jijker !theen
dan toen
toen die
die door
door den
den Griffier
Griffier werd
werd
!Been,, dan
(die
aangebooden ,)
optetedraaggin.
draagen. Uit dit
dit 'verhaal,
'verhaal, zegge
ik, mag
mag
zegge ik,
aangebooden
,) op
men befluiten
beOniten,, dat
dat zij
zij beiden
hand gehad
hebben in
in 't'tfluiten
tluirell
men
beiden de
de hand
gehad hebben
van 't'tBESTAND
BESTAND,, en dus
dus hun
hun aandeel
aandeel in
in de
de daar
daar tegen
tegen uitgekomeuitgekome..
ne Schotfchriften.
Schotfchriften.
'Ioen
in'e
Jaar 1609,
den 9 April,
BESTAND voor
twaalf
April , 't'tBESTAND
voor twaalf
Toen in
't Jaar
I 609 , op den
Jaaren gefloten
geflotcn was
was,, verkreeg
verkrceg F,•anfois
F,ançois ,1arsfens
.1ars(ens den
rang van
vall
den rang
Jaaren
eerlten
Ambalfadeur van
Staat aan
aan 't't I-Iof
Hofvan
vanFrankrijk
Frankrijk,, na
na
eerften Ambaffadeur
van den
den Staat
iijne
terugkomst van
van Vel1e/im.
kreeg hij
hij ,gelegenheid,
.gelegenheid,
Hier door kreeg
fijne terugkomst
Venetien. lIier
om onder
onder de
de grootfie
grootlle Staatkundigen,
Staatkundigen, als
als Koning
Koning Hendrik
Hendr;k den
dm IV,
IV,
1{?I';
Je-anni/J en
anderen, zijn
zijn verfland
verlland te
te oelfenen.
oeffenen.
en anderen,
Rofi Si/le;,;;',
Sille;.i; , Ieannin
Zijn
gedrag de goedkeuring
goedkeuring des
des laatstgenoemden
laatstgenoemden vegdraagende
wegdraagende,,
Zijn gedrag
deed deeze hem
hem zo
zo verre
verre in
in 's Konings
Konings gunst
dat zijne
zijne
gunst deelen,
deeles , dat
Majesteit,
achting, hem
hem befchonk
be!èhonkmet
metdedewaardigheid
waardigheidvan
van
Majesteit, uit
uit achting,
de Ridderörde
Ridderörde van
van St. Alic
Mid;e!.
minder wist
wist hij
hij zig
zig,, bij
bij
piel. Niet minder
Moeder des
des Konings,
Konings,bemind
bemind tetemaaleen
maaken,, door
door wier
wier HoveHovede Moeder
lingen hem
hem alle
alle de geheimen
geheimen van
van 't't Hof
Hofkenbaar
kenbaar werden;
werden; doch
doch
lingen
de dienst,
dienst, Iveltten
wcl~en hij
hij daar
daar door
Meesters bewees,
deed
door aan
aan zijne
zijne Meesters
bewees, deed
'~r zijne
zijne achting
achting daalen.
daalen. InInHolland
Hollandwerd.
werd, mede
mede niet
niet veel
veelgoeds
goeds
'er
van hem
hem gezegd
geze~d,, om
omreden
reden,, dat
dathij
hijeen
eenflerk
fierkvoorflander
voorfiander van
van', 't
van
Stadhouderlijk
en daarenboven
daarenboven de
de handelwijze
handelwijze van
van
gezag was;
was; en
Stadhouderlijkgezag
Jeannin en van
\'aIl du
Maul'iel', en
en dus
dus ook
de belangen
belangen ',,:an
't
yeannin
du Maurier,
ook de
an 't
Fran[che
Ditwas
was de
dereden
reden,, dat
datmen
menhem
hem
FranfcheHof
Hof ,dwarsboomde.
, dwarsboomde. Dit
hier te veel hadt.
hadt. Toen
Toen Aarsfens
Aanrens voor110eg,
keer naar
naar l-IolHolhier
voorfloeg , eenen keer
land te
willen doen
doen,, ter
terbefliering
befliering van
vanzijne
zijnehuislijke
huislijkezaaken
zaaken,
iand
te willen
,
werd hij
hij (zegt
(z~gt AuBERij)
AUSERlr) op
die daar
daar bij
bij voegt,
voegt,
op zijn
zijn woord
woord gevat;
gevat ; die
d:1t hij, om
omaan
aan zijne
zijne gierigheid
gierigheid te voldoen
voldoen,, en
en een
eengefchenk
ge[chenk van
van
dat
hunne
Majesteiten te
bekoomen,, voorgaf
voorgaf zijne
zijne bediening
bediening in
ia
hunne Majesteiten
te bekoomen
handen van
zijne Meesters
Meesters te
t~ willen
fiellen;; hij
hijlaat
laatdaarop
daarop
handen
van zijne
willen flellen
volgen,, dat
dat --hij
een gefchenk
gefchenk ontving,
ontving, ter
terwaarde
waarde van
vanveertien
veertien
volgen
hij een
of
vijftien
duizend
Guldens.
Aars/cm
ontkende
echter
naderof vijftien duizend Guldens. Aarsfens ontkende echter naderhand, dat
dat hij
hij zijn
zijn affcheid,
affcheid, als
alsAinbasfadeur,
Ambasfadeur, van
van hunne
hUllne Majes.
Majes.
teiten genomen
hoe zeer
zeerhij
hijook
ookaanhield,
aanhield, om
omweweteiten
genomenhad.
had. Doch
Doch hoe
der bezit
bezit van het
het Ampt
Ampt tete neemen,
neemen ,het
hetgelukte
geluktehem
hem niet; hij
hij
der

werd
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werd
werd ontslagen,
ontflagen, op
op den
den 1313November
November in
in 't'tJaar
Jaar 1616
1616., en
Heer van
van Langerak
Langernk in zijne
zijne plaats
plaats gezonden.
gezonden. Aarsfens
Aal's{ens
de IIeer
kende zijne
zijne Vijanden,
Vijanden. en
en,, volgens
volgens zommigen
zommigen,, was
was dit
dit de
debron
bron
kende
Lands Advocaat
Advocaat,, als
als houdende dien voor
voor den
den
van zijnen haat tegen'!
tegen's Lands
doorwien
wienhijhij,
aandrijvingvan
vanden
denHeer
Heer du
du Maurer,
Maur:er.
Man, door
, opopaandrijving
Alseen
eenbewijs
bewijsvan
vanzijn
zijnveranderlijk
veranderlijk geg~
van zijn
zijn Ampt
Ampt ontzet was. Als
drag. naar
naar gelange
~elange zulks met
Illet zijne
zijne belangen
belangen best
best overeenkwam,
overeenkwam,
drag,
beroepen zij
zij zig
zig op
opzijne
zijnevoorige
voorigegoedkeuring
goedkeuringvan
van het
het Boek
Boek van
van
beroepen
UiteIlbogaart , over 't't Gezag
Gezagder
derOverheden
Overheden in
in Kerklijke
KerklijkeZaaken.
Zaaken.
Uiteubogaart,
T,.;gland en anderen
anderen zoeken
zoeken hem
hem van
van dien
dien blaam
blaam tetezuiveren.
zuiverell.
Trigland
Brandt verhaalt
verhaalt, ,dat
Jaar 1617,
1617,inindrift
drift,
tegen
Brandt
dathijhijzig,
zig, in
in 't Jaar
, tegen
eenigen
zoude "hebben
laaten ontvallen
ontvallen, , dat
gezag van
vanfomfomdat het gezag
eenigen zoude
- hebben lasten
migen zo niet
nietgevestigd
gevestigd was,
was,", of
ofhet
het kon
konwel
welworden
wordenter
terneergelIeerge.
migen
worpen. Als
Als naderhand
naderhand, , niet
alleen het
het gezag,
maar ook de
de
worpen.
niet alleen
gezag , maar
Perfoon: van
loopen,
Perfoon:
van's'sLands
LandsAdvokaat,
Advokaat, groot
groot gevaar
gevaar begon
begon te loopen,
en de
de fchimpfchriften
fchimpfchriften tegen
tegenden
denachtbaaren
achtbaaren Grijsäart
Grijsäart inin menigte
menigte
in 't licht
Iicllt kwamen,
kwamen, waren
waren 'er
'cr inzonderheid
inzonderheid twee,
twee, die
dieininbitterbitterin
en fcherpheid
fcherpheid boven
boven anderen
anderen uitmuntten,
l.IitmUlJtten, in
in April
April des zelf.
zelf.
heid en
den Jaars
Jaars uitgekomen:
uitgekomen: liet
heteerre
etme voerde
voerde ten
tenTijtel
Tijtel:
Praé'lijre "Iln
van
: Prac?ijke
den Spaan[clun
andere, Noodwendig
Noodwendig en
en Leeven_
Leeven.
Spaanfclien Raad;
Raad; het andere,
dig Discours.
Discours. F1
f',"ailfo{s
veelen voor
voorden
denSchrijSchrij-anfo3s Aars/ellS
Aarsfens werd bij veelen
ver
gehouden. Voor
Voor de zulken
geenekennis
kennisaan
aandergelijdergelijzulken,, die geene
ver gehouden.
ke
SC:lriften hebben,
niet ondienilig
ondienfiig zijn,
zijn, een
eenkort
kortververke Schriften
hebben, zal
zal het niet
flag
daar van
van te geeven.
geeven.
flag daar
De Inhoud
Inhoud van
van 't'teerfkk
eerll:e was
was:: Dat
Dathet
hetoogmerk
oogmerk van
van den
den
Spaanfchen
manken. II.
Il.Difputen
Difpmenonon·
SpaanfchenRaad
Raadwas,
was ,I.I.Treves
Treves tete slaaken.
der
de Gereformeerden
Gere(imllecrdcn teteverootzaak;
verootzaakcll,
Religie, den
den
de Religie,
der de
n , over
over de
vrijen
afval der
Welke pointen,
pointen ,daar
daarinin worworvrijen wil,
wil , afval
der Heiligen,
I leiligen , enz. Welke
den
gezegd,, tete zijn
zijnaangeweezen
aangeweezen door
door Lipfim,
P/llalleUS en
den gezegd
Lipfins , Putaneus
Campmu//a,
dat dezelve
dezelve nu
nu hier
hier tetelande
landewerden
werdengeprati=
gepraétiCampanella, en
en dat
feerd, door
doorde
deArminiaanfche
Anniniaanfche en
Libertijnrche
Politicken
,
zig
en Libertijnfche Politieken, die zig
te zamen
z:uncll met
me~ een
eenhoofd
hoofdverbonden
,"croondenhadden
hadden,
waarmede
zij
raad
, waarmede zij raad
hielden,
Re(àluticn formeerden.
formeerden. Iliet
derde Point
Point van
van den
den
hielden , en
en Refóluticn
Iet derde
Spa:mfchen
Raad,
was,
om
"Prins
1I111/1";ls
tot
minder"
magt
te
Spaanfchen Raid ,
om Prins Maurits tot minder - magt te
brengen,
of
ten
minften
van
zijn
GOli\'ernCmem
te
deporteeren;
brengen ,
minilen van zijn Gouve rnement deporteeren;
of,
letterlijk
word
uitr,cdrukthem
hemmet
meteenen
eenenlanlanof, zozoalsalshethet
'er 'er
letterlijk
word
uitgedrukt
gen
Tabbaard inin den
den Raad
Raad Van
\'an Staate
Staate te
zetten, om
omdaar
daar in
in als
als
gen Tabbaard
te zetten,
een
Cijftèr tete weeen.
weezen.Verder
Verdergevraagd
gevraagd wordende,
wordende, wie
wie
een 0 inin 't'tCijfer
dat
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datalles
allesbeleid
beleidbad?
had ?was
was het
het al1fwoord,
antwoord , de
de Advocaat
dat
Advocaat van
van 't't
Land ,die,
die, door GeldLand,
Geld- en
en Eergierigheid
Eergierigheid,, van
van zeer geringen
geringenlb!at
Baat
wasgekoomen
gekoomen tot
tot het
het meeste
meestegezag
gezaginin 't Land; wordende
was
wordende verder
verder
nfgefchetst,als
als altoos
altoosgeweest
geweest tete zijn, een
eenVijand
Vijand der
der Kerklijke
Kerklijke
afgefchetst,
Order, die
die zig
Uitenbogaard Arminiaanscb
Order,
zig beroemd
beroemd had
bad,, UilenbogaarJ
Arms niaanschgegewa aro p niet onduifler
maakttete hebben
maakt
hebben;; W2Irop
onduifler word
k,~nnen gegeeword te kennen
gegeeven , als
alsof
of zuln,
zulks , door
oletten , g~
ge.
ven,
door middel
middel van
van Spaanfche
Spaanfche Pist
PiSl0letten,
fchiedzoude
zoudezijn.
zijn. Vervolgens
fchied
Vervolgens werd
werd de
val:
BarneytltJ
de Heer
Heer vatg Barneveld
daarininbefchnldigd,
befchnldigd , grooter
grooter gezag
gezag geoeffend
geoeffend te
te r!:ebben
ebben ,, dan
daar
dan
ooit voorheen
ooit
voorhel'tl de
de Hollandfche
Hollandfche Graaven
Graaven; ; dat
dat Jiij
hij Franfols
Francois
ilarsfens van
Aarsfem
vnn de
naar Frankrijk
Frankrijk had
revotee.
de Ambasfade
Ambasfade naar
had doen revoCeeren, en
den gemelden
ren,
en eenen
eenenander
2I1der ( (den
gemelden Heer
Heer van
van Langeralc)
Langerak) ia
in
zijne plaats
plaats doen
doen aanflellen,
aanflelJen, van
van wien
mintie
dienlten
zijne
svien geene
geene de
de minile dienften
vernomen werden.
werden. Wijders
vernomen
Wijders, , dat
dat de Adyoca/JI
Ådvocaat alle
alle de
de Officien
Offcien
voorzag, hebtot zig trok
trok,, en
en die
dievan
vanzijnen
zijnenaanhang
aanhang daar
daar mede voorzag;
hebbende
als 'er gezegd
gezegd word, zijnen
zijnen Schoonzoen,
Schóonzoc,n, den
denHeer
Heer
bende hij,
hij, zo als
Veenhuizen, zijnde
van I'eenhu;zen,
de 'jongfle
'jongf1e der Raadsheerér
Raadsheerèt , , met
voor.
zijnde de
met voor.
bijgaan van
van den
bijgun
den Heer
Heer Franken,
Fnmlrm, Prefident van den Hoogen
Hovgen RaaG
Raad
gemaakt; dat
~emaakt;
dat hij
hij zijne
zijne hinderen
Khlderen had
had voorzien
voorzienmet
met de
trelfelijkfie
de treffelijkfle
Ampten,
Ampteo, als
alsden
deneenen
cenenniet
methet
hetHoutvesterfchap
Houtvesrerfchapvan
vIII! Holland,
Holland, en
en
den anderen
anderen met het
bet Gouvernement
Gouvernement van
van Bergen
Bercefr Op
Oj> den
Jen Zoom.
Zoom.
Voom,om
omeen
eeneinde
eindete te
maakeavan
wnalle
alledie
dieopgeraapte
opgeraaptebefchul
befclwL.
Voorts,
maalven
cl
gingen, dat
~hlgm,
dat Barneveld
Bllrnt'Yeld aan
aan den
den Prefident
Prefldent Yeannin
Jen""i" (onder
(onder 't't
handelen over
over't'tBESTAND)
BESTAND) beloofd
bezorgen, dat
dataan
aan de
de
handelen
beloofd had
had te
te bezorgen,
Rooms.chgeziodeu de vrije
vrijeoeffening
oelfeningvan
vanhunnen
hutmenGodsdienst
GodsdienstzouzouRoormschgezinden
de
toegefaan. In
de warden
worden toegefhum.
In't't flot
Ilot van
van dit
dit Libel
LibeJ Wort.
wor, gezegd:
dit
gezegd: dit
is de Man,
Man, die
die ons,
ons,buiten
buitennood,
nood,aan
de Treves
Treves geliolpen
gel,olpell heeft,
heeft,
Is
aan de
na vooraf
voorafgehoudene
gehoudeneCorrespondentie
Correspondentiemet
metden
denVijand.
Vijand.
na
In
In 't't tweede,
tweede, of
of Noodwendig
NolJdwendig Discours,
DiscQtlrs, word
word gezegd,
gezegd,dat
dal
bet welvaaren
welvaaren -van
.van het
her Land
Land rustte
rustte op
op vier
vierfondam:nten:
fondam~nten: I.J. De
De
het
Kristelijke
Kri51dijkeGereformeerde
Ce1'eformeerdeReligie.
Religie. II.
11. De
DIfr'ettelijke
WeltdijlreRegee'
Regee'
ring.
,.ing. III.
IH. De
De bediening
bediening van
vandet.k yuflitie.
')lIftilie-. IV.
IV. Die
Die van
van 't"
Kri
jgsweezen. Dat,
Krijgsweezm.
Dat, wat
wataangaat
aangaat de
deeeríle
eerfle,
dezelvevan
vanlangzaalangzaa·
, dezelve
merhand word
word ondermijnd,
ondermijnd, door
door het
hetinvoeren
invoeren van
vannieuwighe
nieuwighevierhand
enz.dat
datten
tenaanzien
aanzien van
van de
detweede,
tweede.,dedeHeer
Heer van
V'InBarne.
Bllrne.
den,, enz.
den
"ddzig
zigvan
vanalal he
het
gezaghad
hadzoeken
zoekeuMeester
Meescer tete maaken
maaken;; dat
dat hij,
hij,
veld
t gezag
met
metzijnen
zijnenachterraad,
achterraad, onde
ondernam,
de
Jufiitie
de
hand
te
fluiten,
, de Juftitie de hand te fluiten,
en
enonbepaalder
onbepaalder dan
dan een
eenVorst
Vorst wilde
wildeheerfchen;
heençhen;dat
dathij
hijenendedezijzij.
nen
nen
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nen 't'e befier
bernervan
van't'tKrijgsvolk
Krijgsvolkgeheel
geheel zochten
zochten te
te ontzenuwen,
ontzenuwen,
nen
en
en,, door
doorhet
hetaanneeinen
aanneemenvan
wn waardgelders,
Waardgelders,Prins
Prins Maurits,
Maurits, die,
die t
, naa:
volgens de
degedachten
gedachten van
van Barneveld
Barneveld,
n:lll: de
deSouvereiniteit
Souvereiniteit
volgens
fiond,den
denvoet
voeHe
ligteIl: :tegen
tegenwelke
welkezaaken
zaaken,
Schrijverzegt
ze~
Rond,
te ligten
, dedeSchrijver
noodig te
te zijn
zijn,, de
de bij
bij hem
hem aangeweezene
aangeweezene middelen.
middelen. Dit
DitBoeksBoeks~
noodig
ken. gefchreeven
gefchreeven met
met eene
eene Pen
Pen,, niet
niet gedoopt
gedoopt ininInkt,
Inkt,maar
maar
ken,
in bittere
bittere Galle,
GalIe,eindigt
eindigtmet
meteene
eenewaarfchuwing,
waarfchuwing,dat
datbet
hetmeer
meer
in
dan tijd
tijd was,
was,zijne
zijneaangeweezene
aangeweezenemiddelen
middelen te
te werk
werk tete fellen.
aelIen.
dan
JOHAN
VAN
OLDENBARNEVELD
,
Onuer 't'tArtikel
Artikel JOH"N VAN OLD&NBARNEVELD, zullen
zulIen wij
wij gegeOneer
legenheid hebben
hebben tel
tel zien
zien,, wat
wat tegen
tegen deeze
deezeSchendfchriften
Schendfchriften door
door
legenheid
hem verricht
verricht is.
Hier,, echter,
echter,mag
magniet
nietverzweegen
verzweegenworden
worden,
dar
hem
is, Hier
, dat
de
Heer
~'(111
Barneveld
daar
tegen
Remonfuande
in
't
licht
daar
tegen
eene
Remonfrantle
in
't
licht
van
Barneveld
de Heer
waarop een
een ander
ander Boeksken
Boeksken volgde
volgde,, getiteld
getiteld:
OntdeU,'nge
gaf: waarop
: Ontdekkinge
van
gebruikt
"an de
de valfche
va/{cheSpaaniche
Spaan{cheen
en3`ezuitifche
Jezuili{chePractijken,
Pl'actijken,
gebruikt
en getrouwf?e
getrouwfle Patriotten
Patriottenenen Die.
Die_
eenige van
van dede beste en
tegen eenige
van 't'tVaderland,
Fader/and,enz.
enz, Het was
wasvoornamelijk
voornamelijk ingericht
ingericht
naars van
wederlegginge van
twee gemelde
gemelde Gefchriften
Gefchriften; ; en
en voor
voor
ter wederlegginge
ter
van de
de twee
Schrijver daarvan
He/!{' van
van der
der Øijle.
Mij/e. F.
Schrijver
daarvanwerd
werd gehÇJuden
gehouden de
de Heer
Aars/en s. die daar
daar in
niet gefpaard
gefpanrd werd, gaf
ga(daarop
daarop eene
in mede niet
eerre
ilarsfcns,
nadere Remonllrantie
licht. Op eene
eene andere
andere plaats
plaats zullen
zullen
nadere
Remonfrantie in 't't licht.
wij
zien,, welke
welke moeilijkheden
moeilijkheden hier
hier uit
uit tusfchex
tusrchett gemelden
gemelden Heer
Heer
wij zien
ontfonden. Ter Vergaderinge
",'In
Mijle en Aarsfens
Állrrfens omfionden.
Vergaderinge vVll1I
an
van der Mijle
de Staaten
werd meer
meer dan
dan eens de
de voorfJag
voorfIag gedaan, de
Staaten van Holland, werd
Om de laatstgemekte
laatstgemelde Remoni}rantie
Remon!lrantie van
van Aarsfens
Áflrs{ens gerechtelijk te om
doen
opháalen,, en hem
hem het
het verder fchrijven
fchrijven te verbieden:
verbieden: waar.
doen opháalen
waarop, echter, zo
zovér
vermij
mij bekend
bekend is, geen
geen befluit
befluit genomen
genomen is.
is.
De
Koning van
van Frankrijk,
Frankrijk, die,
gelijk bekend
bekend is,
is, zig
zignadernaderDe Koning
die, gelijk
hand
gnf, ten voordeele
groote en
en voornaavoomaa.
voordeele van
van de
de groote
hand veele
veele moeite
moeite gaf,
me
Staats-Gevangenen, ,deed,
Heeren du
Maurierert
erf
du Maurier
me Staats-Gevangenen
deed , doordoor de
de Heeren
Boifis[e,
eenige kl:1gtet1
klagtentegen
tegenden
denHff&François
He FranFois Aars[ens
Aarsfens inbren.
inbrenBoi isfe , eenige
gen,
voornnamelijk hier
dat hij
hij,, Aarsfens,
Aarsfens, (nu,
gen, voornaamelijk
hierin
in beftaande,
befaande, dat
(nu,
door
geworden Heer
Heer van
van Sommeisdijk
naamSommelsdijk)) in
in zeker naamdoor Koop,
Koop, geworden
loos
ten nadeele
nadeele van
vanzijne
zijneMajesteit
Majésteit zonde
zondegefprokert
gefproken
loos gefchrIft,
gefchrlft, ten
hebben;
antwoord bekomenbekomenhierop geen
geen voldoend antwoord
Bolfl'sfe, hierop
hebben ; en
en Boifisfe,
de,
den Haag.
hij te
te!
Haag. Naauwlijks
Naauwlijkswas
was hij
trok zeer
zeer verlloord
verfoord uit
uit den
de, trok
Antwerpen,
rug
ontvingbevel
bevel van
van zijnen
zijnen Vorst
Vorst om
om te
te rug
bil ontving
of hij
Antwerpen, of
tete keeren.
keeren.
Terwijl
met het aazifellen
aanftellen der
der viervierwas, niet
bezig was,
Terwijl men
Hage bezig
menin
in 's's Hilge
en.
en.
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en twintig Rechteren over
overdedebovengemelde
boven!;emeldeaar.
aanzienlijke
Gev:tnzienlijke Gevangenen
genen,, vond Prins
Prins Maurits
Maurits nodig
nodig,, de
de Leden
Leden der
derRidderlchap
Ridderfèhap
ree'dsinin't'tJaar
Jaari 616111,
door vijf
vijfHollandfche
Hollandfche Edelen
Edelen verver·
(welke,
(welke, reeds
i ß , door
waren ,),) met
met nog
nogtwee
tweeanderen
arideren teteverflerken
verflerken;; na
nahevihc\'imeerderd waren
ge debatten,
debatten,msfchen'gemelden
de Ridderfchap,
Ridderfchap,
tusfchen'gemelden Prins, en die van de
en onder
onder aantekening
aamckeljing van
van Non
Non- -Prejuditic,
Prejuditic, gefchiedde
gefchiedde
van Aéte
Ate van
dit,, door
door aanflelling
aanflelling van
van den
den I-leer
Heer Daniel
DanieJ de
de Ilartaing
Ilartaing., en
en
dit
F1't11lçcis Aar
Äarsfens.
van !)ollllnûsdijk.
aailflelling der
der
Francois
stens , Heer van
Sommelsdijk. De aanflelling
gefchied zijnde,
zijl,de, beklaagden
beklaagden zig
zig de
deHuisvrouw
Huisvrouwen
KinRechteren geschied
en Kinderen
van 's
's Lands
Lands Advocaat,
Advocaat, bij
bij Requeste
Requeste aan
aan IIunne
lIunne Edele
Edele
deren van
Groot
Mogende, , dat
dat zij
zijtottothunne
hunnedroeífenisfe
droejfc!OisCe hadden
hadden ververGroot Mogende
flaan, dat
dat Francois
Fral1fois Aars{ens
tegenwoordigheid van
van
ifarsfens ,, in
slaan,
in dedetegenwoordigheid
Hunne Ed·
Gr. Mog.
Mog.zig
zighad
hadonderwonden
onderwonden,,kennis
kennis teteveemen
necllJcn
Ed. Gr.
IIunne
va.1 hoogwigtige
hoogwigtige zaaken
zaaken,, den
den Heere
Heere van Barneveld
Barneveld r:lakende;
vaa
raakende;
daar
Aarsfens opzettelijke
en kapi/aale
VijandCchap tetCopzettelijke en
kapitaalti Vijandfchap
daar gemelde 4arsfens
gen hem
hem en
en zijn
zijnHuis
lIuisbetoond
betoondhad
had;
merkende zij
zij hein
hemverder
~'erdcr
; merkende
aan,
als een der
der medewerkers
medewerkers van
van de
de Apprehenfie
Apprehenfie van
van den
den ildvo.
Adv,.
aan , als
GlZal
weshalven zij
zij,, naar
n:lar rechten
rechten,, verzochten
verzochten,, dat, als
als de
de zaaken
zaaken
coat;.; weshalven
haaren Man
Man en
enhunnen
hunnenVader
Vaderdienende
dienendewaren,
waren,zijne
zijnepartijen
partijen
van haaren
mochten
worden bevolen
bevolen tetevertrekken.
vertrekken. Bij
BijdedeStaaten
Staatenwerd
werd
mochten worden
hier op,
in afweezigheid
afweezigheid van
van Aars
AarsfetJs,
Mz:~il
Pam/ll',
Eens , Mui
is en Paau
hier
op , in
ii' , vcr·
verfiaan, dat
dat de
de voorfz.
voorfz. Requeste
Requeste ten
tenonrechte
onrechtegeprefenteerd,
gepreCenteerd, eis
en
flaan,
die Heeren daarbij
daarbij ongelijk was
was aangedaan;
aangedaan; dat
dat het
hetaan
aan Somme1s.
Sommels.
dijk
zoude gelaaten
of hij
!Jij zig
zigwilde
wildeabfenteeren
abfenteeren dan
dan
gelaateu worden,
worden, of
dijk zoude
dat de
deanderen
anderen,, volgens
volgensuitgebrachte
uitgebrachte kommisfie
kommisfie , zouden
zouden
niet; dat
verzocht,, teteblijven
bliJvenfungeeren.
fungeeren.
worden verzocht
Dat .Aar sfens,
s{em,
Cchoon geen
geen Rechter
Rechter,, echter
echter in
in de
dezaak
zaak van
v:ln
ens, fchoon
Baf'nel'e/d
geraadpleegd
heeft,
moet
men
uit
!Jet
verhaal
van
geraadpleegd
heeft
,
moet
men
uit
het
verhaal
van
Barneveld
Er,mdt liesluiten;
bcf1uiten; wam
dat Åarsfcns,
Aal'sfcns. met lilaMawant daatlJrleezenwij
daal• leezen wij dat
Brandt
g/JUS
nog een
een derden
derden,, inin gefprek
geCprek zijnde,
zijnde, Magnus,
JJlagnus, onder
onder anangnus en nog
deren,, zoude
zoude gezegd
gezegd hebben
hebben:: "„ De
De Man
Mftn isis oud:
oud: zou
zou 'er
'er geen
geen
deren
"„ middel
middel zijn
zijn,, hein
hem ~t
Leeven tete fpaaren?
fpaaren? Hij
en zal
Z:1\
't Leeven
Hij isis oud, en
"„ niet
niet lang
lang meer
meer leevep. Het
Hetzalzalzozo
crnd
gerekend
worden!"
cruer
gerekend
worden
!"
Daar
zoude hebben
hebben geantwoord
geantwoord: :"„ Zo
hij niet
niet en
en
Paar ijJars(ens
-Aarsfens op zoude
Zo hij
"„ fferft,
fierft, isis alalons
onsdesfein
desfein te
te_ niet, en
el! wij
wij zijn
zijnininprijkel
prijkei van
van om
om
"„ tete koomen
kOO1nen;; dus
dus moet
moet hij
hij flerven:
flerven: daar
daar isis geen
geenandere
andere reme
reme
"die/,
Toeneindelijk
eindejijk liet
het barde
harde doodvonnis
<locxkonnis over dien
dien versvaarvennur,z dies" Toen
den
uitgeJ'prooken, werd
\\'crd 'er
'er door
r.oor Brier
Bricv,:n,
nc\'ens de
den Man was uirgerprooken,
n , nevens
ge-
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«edrukte Sententie
Sententie,, onder
onder anderen
anderen,, aan
aan den
denKoning
Koningvan
vanFrankFrankgedrukte
rijk
kennis van
vangegeeven,
gegeeven ,en
en tevens,
tevens , in
in dien zelden
rijk kennis
zelfdenBrief,
Brief,aan
aan
du
Maurier
;
den
geklaagd,
over
het
gedrag
van
Mourier;
ver^
Vorst
geklaagd
,
over
het
gedrag
van
met
verden
zoek dat
dien Heer
dat zijne
zijne Majesteit
Majdteit aan
aan dien
Heer zoude
zoude gelieven
gelieveq. tetebelashel....
ten
ondermeunen
ten,, zig
zig voortaan
voonatn teteonthouden
onthoudenvan
vanhet
hp.tvoeden
voedenofof
onderfteunen
panijfchappen inin den
Frankrijk(zegt
(zegtgemelde
gemeldeHeer
Heer
van partijfchappen
den Staat.
Staat. InInFrankrijk
Sommelsdijk
Brandt)
hield
men,
Brief
door
Sommelstiijlt
gefchreeven
gefchreeven
hield
men
,
deezen
Brief
door
Brandt)
te zijn. EnEnzelfs
zelfsin indede
venaalingvan
vanhet
hetantwoord,
antwoord,opopdenzeldenzel·
vertaaling
genoemd
„
zelve
fielt
(Garnement)
ven,
word
hij
(Aars[ens)
genoemd"
De
zelve
fielt
(Garnement)
ven , word hij (Åarij'ens)
dieuit
uitParijs
Parijs was
was weg
weggejaagd,
gejaagd,die
diezijn
zijnbest
bestdeed,
deed,om
omveranVertil·
„" die
"„ dering
dcringtetemanken
mlllken inin't'tverbond
verbond,, daar
daarzijne
zjjneMajesteit
MajesteitdedeStaaten
Staatell
„" mede
mede vereerd
vereerd had."
had."
gehaat dus
dus ilars/ens
Aarsfemaan
aan 't Hof,
Hof.van Frankrijk
Frankrijk,, en
en hier
hier te
te
Hoe gehaat
Lande., ook ware,
ware, bij
bij hen
hen,, die
die de
departij
partij van
van Barneveld,
Barneveld, ook
Lande
zijnen dood, aankleefden,
aankleefden, heeft
heefthij
hij,, echter,
echter,zig
zigweeten
weetenslaanflaan.
na zijnen
de te houden
houden,, en
en zijne
zijne bekwaamheden
bekwaamheden tete doen
Want,
doen gelden.
gelden. Want,
Ja:lr 1624,
vinden wij hem
hem,, nevens anderen
anderen,, als
als eenen
eenen der
der
1624 , vinden
in 't Jaar
naar Engeland,
een wederzijdsch
wederzijds ehverver·
Afgezanten naar
Engeland , tot het Iluiten
fluiten van een
bond van
van befcherming
befchenning,, enenter[erbevorderinge
bevorderinge der
der zaaken
zaaken van
'\ian
bond
den ongelukkigen
ongelukkigen Keurvorst
Keurvorst van
de Paltz,
Pol/z, 's Koning
Koniag Schoonvan de
zoon.
zaaJ.:eninindatdat
Rijk
haar
bellag
gekreegenhebbenhebben·
zoon. DeDezaaken
Rijk
haar
beflag
gekreegen
de,
begafhij
hijzig,
zig,in in't volgende
't volgende
Jaar,
naarFrankrijk
Frankrijk(alwaar
(alwaarwij
wij
de , begaf
Jaar
, naar
hem, zo
zoeven,
even,zozo
h:latelijkafgefchilderd
nfgefchilderd gezien
gezien hebben,)
hebben ,) met
met
haatelijk
oogmerk,
om,, met
met Lodewijk
Lodcwijk den
den XIII,
XIIJ, een
gelijk verbond
verbond
een gelijk
oogmerk , om
tot (land
fl:and te brengen.
brengen. Hij
Hijwerd
werd'er
'erniet
nietalleen
alleenmet
meteere
eereenenachting
achting
ontvangen,
maar
zelfs
de
eerfl:e
Staatsdienaar,
de
Kardinaal
de
ontvangen , maar zelfs de eerfile Staatsdienaar, de Kardinaal de
Rü:!'elieu,
bediende
zig
van
hem,
tot
de
onderhandeling
met
van hein , tot de onderhandeling met
Richelieu , bediende
die van
van Rochel/e;
zaak wist
wist hij
hij zo
zoverre
verre tete brengen,
brengen, dat
dat
deeze zaak
Rochelle ; deeze
de Koning
Koning met
met die
die Stedelingen
Stedelingen in
In de
depunten
puntenvan
vaneen
eenverdrag
verdrag
overéénkwam
fchikte die
die van
van den
den Staat
Staat en
en den
den Koning
Koning meemeeoverétnkwam;; hij fchikte
de op
op een
een goeden
goeden voet,
voet,fchoon
fchoon ininde
delaatfle
laatfl:e,, door
doordedeeerfee,
eerfte,
eenige vertraaging
verrraaging veroorzaakt
het opontbod
opontbod der
der
veroorzaakt werd;
werd ; dewijl het
Stlatfche
van voor
voor Rochelle,
RocheJ/e, geen
geen minder
minder gevaar
gevaar en
ell
StaatfcheVloot,
Vloot , van
ondank
Heer Aars[etls,
fchrik en veriloordheid
verfl:oordheid
Åarsfens , dan
ondank voor den
den Heer
dan fchrik

zoek

bij
te weege
weege bragt.
bragt. De
DeVorst
Vorst zeide
zeide in
in toom, „" dat
dat
bij den Koning, te
"„ de
deStaaten
Staaten hem
hem misleid,
misleid,enengearbeid
gearbeidhadden
hadden om
om die
die van Ro,.
cheIIe te herken
llerken,, Hem
Hem zoekende tete dwingen
dwingen tot
tothet
hetfluiten
fluiten van
van
„ chelle
"„ eenen
eenen fchandelijken
fchandelijken Vrede
Vrede;; dat
dat noch op
op hunne
hunne verbonden,
verbonden,
LI. DEEL.
DEEL.
F
"„ nocÏk
nocla
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"„ noch
noch op
ophunne
hunnebeloften
beloften slaat
!laat te maaken
maaken was, en
en dat
dat zij
zij hunne
bunne
"„ kleine
kleine genegenheid
genegenheid voor
voorzijne
zijneKroon
Kroon en
en Rijk
Rijkopenlijk
openlijkbetoond
betoond
Somnselsdijk : „dat
In perfoonzeide
zeidehij
hijtegen
tegen Somtirelsdijk:
"dat
"„ hadden".
hadden".- - In perfoon
"„ men
men hem,
bem,met
methethetterug
terugroepen
roepenvan
vanden
denAdmiraal
Admir~l Hauthin
Haut3in.,
'f
een en trek
trek gefpeeld
geîpeeld had
had,, dien
dien hij
hijniet
nietkon
konverzwelgen
verzwelgen;; dat
dathij
hij
,r eenen
"„ niet
niet tot
den Vrede
Vrede wilde
wilde gedwongen
gedwongen zijn, en
en dat
dat hij
hij voldoe.
voldoe.
tot den
ning begeerde". Nog
Nog heviger
heviger was
was de
deKardinaal.
Kardinaal. „" Men
Menfcheen
fcheen
",, Hing
"„ (zeide
(zeidehij)
hij)met
metden
denKoning
Koningtete(potten;
îpotten;men
menhad
hadden
denVorst
Vorstonon"„ dankbaar,
dankbaar, onvoorzichtig en
en ontrouw
ontrouw behandeld;
behaRdeld; men
menhad
hadhem
hem
"„ ontwapend
ontwapend, , ter
ter gunfle
gun!le der
Zeker isis het
het dat
dat Somder Kerke".
Kerke". Zeker
me/sdijle van
van 't opontbod
opontbod van
van Hautain verwittigd
verwittigd isis geweest
geweest,,
melsdijk
îchoon
Men was
washier
hiervan
van
fchoon hij
hij 't als
als een
een geheim
geheim verzweegen
verzweegenhad.
had. Men
onkundig aan
aan 't'tFranfche
Franfche Hof, en
endaarom
daarom van
van begrip,
begrip, hein
hepl
niet onkundig
terll:ond zijn
ge~ven;; doch
dochnaderhand
naderhand werd
werd in
in den
den
terftond
zijn afTcheid
affcheid tete geeven
Ra:ld beflooten
beflooten,, het aan
aan zijne keuze te laaten
laaten,, om te blijven
blijven of
of
Raad
vertrekken; echter
echter onder
onder die bepaaling
bepaaling,, van iningeene
geenenadere
nadere
te vertrekken;
onderhandeling
treeden ,, voor en alal eer
eerzijne
zijne MajelVIaje.
onderhandelingmet
met hem
hens te
te treeden
fieit,
overhet
hetvertrek
vertrekvan
van Hautain
Hautain,, voldaan was.
fleit, over
Zijne îchranderheid
middelen,, om zijn
zijn vertrek
vertrek
fchranderheidbezorgde
bezorgde hem
hem de middelen
op alle
alle wijzen
wijzen re vertraagen
vertraagen;; betuigende
ieder, dat
dathij
hij
betuigende aan
aan eenen
eenen ieder,
gamsch
onkundig
van
de
.zaak
was,
en
tevens
verklaarende
,
d\!
gantsch onkundig van zaak was, en tevens verklaarende, de
vriendfchap
Kardinaal, die
die hij
hijhoogfchatte
hoogîchatte ,, tete willen
willenververv riendfchap van den Kardinaal,
beuren,
indien men
men hem
hem van
vanhet
hettegendeel
tegendeelkonde
kon deovertuigen.
overtuigen.
beuren , indien
Riche/ieu febeen
hier op een
eenweinig
weinigtetebedaaren
bedaaren,,doch
dochfprak
fprak
fcheen hier
Richelieu
zonder ophouden
ophouden van
van de
de voldoening,
voldoelling, die
diemen
menaan
aanden
denKoning
Koning
zonder
fchuldig was. So;nmelsdijk
SOin1llelsriijk was van
van oordeel
oordeel,, dat
dat die beslaan
bellaan
kon in
in 't'therzenden
herzenden van
van Hautain
Halltaln voor
voor Rochelle,
Rochelle, of
of inin 't'tververkon
koopen
en leeveren
leeveren van
\"an zes
zei fcheepen
fcbeepen aan
aanzijne
zijneMajefleit.
Majelleit. De
koopen en
Staatsdienaar verffond
ver!lond, , dat
dat de
de Staaten
Staaten eenen
eenen Perfoon
Perfoon van
van aan.
aan.
in Frankrijk
Frankrijk moesten
om hun
hun gedrag
gedrag bij
Koning
zien in
moesten zenden,
zenden, om
bij den Koning
te verfcboonen;
verîciloonen; dat
dat zij
zij den
denKapitein
Kapitein Q:laS!,
van de
de EngelEngeiQiast, die van
fchen
Fr:mîche Vlag
Vlag,, vertrokken
vertrokken W:le,
en van
van wien
wiengegefchen,, onder Franfche
was, en
zegd werd,
werd,dat
dathij
hijdezelve
dezelveniet
metverachting
verachtinghad
hadafgeworpen
afgeworpen,
moes, moesten afzetten,
afzetten, en
en 't'tAmpt
Amptvan
vanden
denVlootvoogd
Vlootvoogd Hautain (lellen
Hellen in
in
ten
handen
welke als
als dan
dan aan
aan de
deStaaten
Staaten zoude
zoude
handenvan
van zijne
zijne Maje!leit,
Majefleit, welke
verzoeken,, hem in
in 't't zelve
zelvetetelaaten.
laaten.
verzoeken
maaken,
dathet
hetfluiten
fluitenvan
van't'tverdrag,
verdrag,waar
waar
Ligt isis 't'topoptetemaaken
, dat
toe .\AR;SI!.NS
onder deeze
deezetwisten
twisten,
denkreeftengang
kreeftengang
afgezonden , onder
, den
was afgezonden,
aA t sErrs was
ging:
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SEN
S. (Frank-oh)
(FrllnFois)
SS
EN S.
AAR

Sg

--------ging: de overeenkomst
overëenkomst van
van de Rochelfche
RocheJfche zaaken
zaaken zou
zouhet
hetechter
echter
--------~--~-

ging:
tot
hebben , zo
tot rijpheid
rijpheid gebracht
gebracht hebben,
zo niet
nieteen
eennieuw
nieuwmisverfland
misverfumd ,,
rusfchen Frankrijk
Frankrijk cn
Engeland. andere
anderehinderpaalen
hinderpaaIen in den weg
weg
tusfchen
en Engeland,
gebracht hadde
hadde,, die van
van dat
datbelang
belangwaren
waren,, dat
dat AARSSENS
AARSSI!.NS zig tot
tot
gebracht
zijn vertrek
begon te bereiden.
vertrek begon
bereiden. Alvoorens
Alvoorens deed
.deed hij
hij nog
nogeenige
eenige
poogingen,, om
om 't'tVerbond
Verbondvan
vanonderlinge
onderlingebefcherming
befchermil1gtot
totBand
nand
poogingen
brengen; doch
doch het
het Hof
Hofontwierp
ontwierpvoorwaarden
voorwaarden,, zo
zohard
hard,, dat
dat
te brengen;
hij ze
ze niet
niet durfde
durfde aanneemen.
aanneemen. De
Deonaanneemlijkheid
onaanneemlijkheid van
van dezel.
dezel~
bij
ven,, fluk
nuk voor
voorfluk
nuk,, hebbende
hebbende aangetoond
aangetoond,, bood hij
hij echter
echter aan,
aan,
ven
die met
met zig te
te neemen
neemen , en
en het
hetgoeddunken
goeddunkenvan
vanzijne
zijneMeesters
Meesters'er
'er
vraagen. Op
Op den
den 21
21 April
April !626
!626,, nam
nam hij
hij,, in
in een
een openopen.
op te vraggen.
verzocht,, gehoor,
gehoor,affcheid
afTcheidvan
vanden
denKoning,
Koning,
baar, ten
ten dien
dien einde verzocht
kwam,, den agtflen
agtnen der volgende
volgende maand
maand,, van
van Parys
Pllrys in 's UIIge
Ilage
en kwam
te rug; op
op den
den volgenden
volgendendag
dagdeedt
deedthijhij,
vergaderingder
der
, inindede
vergadering
te
Staaten ,, verflag
verflag van
van zijne
zijne verrigtingen.
verrigtingen.
Staaten
verbitteringen ,, tusfchen
tlIsCchen de gemelde
gemelde Hoven
Hovenvan
vanFrankrijk
Frankrijk
De verbitteringen
Engeland, , waren,
zo flerk
llerk toegenomen,
toegenomen,
en Engeland
waren , in
in 't't volgende
volgende Jaar,
Jaar, zo
dat men
men,, bier
bier tete Lande
Laude,, voor
vooreene
eeneopenbaare
openbaareVreedebreuk
Vreedebreuk bebeo
dat
dllcht
dat de
de Engelfchen
EngelCchen bezetting
bezetting inin Rochelle
Rochellezochten
zochten
ducht was,
was , om dat
te brengen,
brengen. en
en die
die van
van de
deflad
fiadweigerden,
weigerden,zigzigaanaan
Frankrijktete
Frankrijk
onderwerpen.
Engeland en
en Frankrijk
Frankrijk deeden
deeden hun
hun best
best om
omden
den
onderwerpen. Engeland
Oorlog
msfchen den
DeStaaStaaOorlog tusfchen
den Staat
Staaten
enSpanje
Spanjegaande
gaandetetehouden.
houden. De
ten,
\'an hunnen
hunnen kant,
zogten niets
niets anders
anders,, dan
dan den
den Vrede,
Vrede,
ten , van
kant, zogten
tllsfchen
bewe5ken. Frankrijk
Frankrijk bood nu
nu
Lodewijk, te
te bewerken.
Karel en Lodewijlr,
tusfchen A-arel
wel den
den Staat
Staat eene
eenenadere
nadere verbintenis
verbintenis aan
aan;; maar
maar de grootfle
grootlle zwaazwaarigheid
aan de
de zijde
zijde der
der Staaten
Staaten , indien
indien men
men nu
nu met
met
righeid befiond.
beflond, aan
Frankvijk
men geheel
geheel onzijdig
onzijdi&, zou
zou blijven
blijven in
in
Frankvijkfloot,
floot,hier
hierin,
in, hoe men
deszelfs
verfchillen
met
Engeland.
Zo
geperst,
beflooren
dezeldeszelfs verfchillen met Engeland.
geperst, beflooren dezelven eerlang
eerlang tot het
het afzenden
afzenden van
van een
eenbuitengewoon
buitengewoonGezantfchap
Gezantfchap
aan
beide Mogendheden.
Mogendheden. Dus
Dusvertrokken
vertrokken de
deHeeren
Heeren Aarsaan de beide
fens,, losbergen
f/oshergen,, Brandwijk
Brandwljlr en Paauw, naar
Engeland en
en
fens
naar Engeland
Frankrijk.
Met
het
begin
van
't
jaar
1629,
kwamen
de
laatstge.Frankrijk. Met het begin van 't jaar 1629 , kwamen de laatstgemelde
Heeren van
van daar
doormiddel
middel van
vanbinnenbinnenmelde Heeren
daartete rug,
rug, zonder, door
landfche
de
landfche beroerten,
beroerten , daar
daar veel
veel verricht
verricht te
te hebben;
hebben ; echter
echter was
was de
bemiddeling
beide Gezantfchappen
GezantCchappen van
dat
bemiddeling van
van die beide
van dat
dat gevolg,
gevolg, dat
de
Vrede tusfchen
Mogendheden, op
op den
den 24
24April
April van
van
de Vrede
tusfchende
de twee Mogendheden,
dat Jaar,
DeGezanten
GezantenininFrankrijk
Frankrijk konden
konden niet
niet
werd. De
Jaar, getekend werd.
lO
veel ten
ten dienfle
diennevan
vanhunne
hunneMeesters
Meestersuitwerken:
uitwerken:dewijl
dewijlLodewijk
LotIewijlt
zo veel
F
tie
F 22
de
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de XIII,
de
XIIl, na
na 't't fluiten
onhan·
fluiten wn
van den
den Vrede
Vrede met
met Engeland,
Engeland , nog
nog onhandelbaarder werd;
werd; dus
dus zij
delbaarder
onverrichter zaake
rug keerden.
keerden.
zij onverrichter
zaake te rug
De Algemeene
Aliemeene Staaten
Staaren ,, en bijzonder
bijzonder die
die van
van Holland
Holland,, in
in 't~
Jaar
hun genoegen betoonende
betoonende ,, over
over het
het voorgenomen
voorgenomen ea
ea
Jaar1640,
1640 , hun
toen
handenzijnde
zijndeHuwelijk,
Huwelijk,tusfehen
tusfchen den
den Zoon
Zoon van
vanPrins
Prins
Øn opophanden
Fr,dri!t
Hend,'i1t, bij
bekend onder
onder den
dennaam
naam van
van WiJl~lIj
Willedd
Fredrik Hendrik,
bij ons
ons bekend
den
des Konings
Konings van
van Engeland
Engeland,, werd,
wimi,
den lI,
II, en Maria,
Maria , Dogter
Dogter des
onder andere Heeren
ondtr
Heeren,, Aars{ens
Aarsfens naar
naar Engeland
Engeland afg~vaardigd,
afgevaardigd , va
val
hij , eerst in
waar hij,
voorige jaar,
jaar, was
was te
te rug
rug gekomen
gekomen,, om op
op
in het voorige
eene hoogftaatelijke
hoogllaatelijke wijze deeze Printes
Prinfes,, voor
voor den
denjongen
jongenVorst;
Vorst,
ten
Huwelijk te verzoeken
verzoeken,, en ook
ookom
omdedebepaalingen
~paalingen over
over't'e
ten Huwelijk
huwlijksgoed
verre mij
mij gebleeken
gebleeken j~,
was dit
dit
huwlijksgoedtete maaken.
maaken. Zo verre
is , was
het laatfie
laatlle gezantfcbap,
welk de
de Heer
Heer Áars{ens,
dienst der
der
gezantfcbap , 't welk
in dienst
darsfens , in
Republiek.
De Heer
Heer van
van Witllll1enUin,
dm.
Republiek, bekleed
bekleedheeft.
heeft. De
JVirmenu;n , op den
vierden
Jaars 1640,
overleeden zijnde, werd
werd
vierden van
van November
November des
des Jaars
1 640 , overleeden
SommelSilijk,
deszelfs plaats
plaats,,
Sommelsdijk, uit de Ridderfchap van
van Holland,
Holland, in deszelfs
afgevaardigd
de Vergadering
Vergadering der
der Staaten
Staaten Generaal,
Generaal, alwaar
alw::ar hij,
afgevaardigd in de
ll e de
den agtfien
agtUen December,
December, in aaUe
deopenslaande
openfiaande Commisfien
Commisfiel1
op den
werd ontvangen.
ontvangen.
Hoe hij,
hij, ininalle
alledie
dieposten
posten,, gehandeld
gehandeld hebbe,
hebbe, hier
hier over, gegelijk
den aanvang
aanvang zeiden,
zeerverfchillende
verfchilIende geoordeeld;
geoordeeld;
lijk wij
wij bij den
zeiden, isiszeer
daar hij
meest in
in netelige
netelige onihndigheden
omllandigheden,, gebruikt
was dit
dit
daar
hij meest
gebruikt is.
is , was
uiet wel anders
anders mogelijk
mogelijk:: want
want de
de Vriendfchap
Vriendfchap van den
gepiet
den eengn
tenen gekonhem
hemde
dehaat
haatvan
van den
den anderen
anderen niet
niet ontgaan.
nietende, kon
ontgaan. Doch,
Doch,
zonder hem
te verdeedigen
verdeedigen,, moet men
men hem
hem 't'tregt
regtdoen
doen,
vaD
zonder
hem te
, van
zeggen, dat
dat op
opdedeSchilderij
Schilderij,, die
die AUBERRY
AU6ERRY van hem
hem maakt,
maakt,
te zeggen,
frut tetemaaken
maaken is,is,dewijl
dewijldiedie
andersfchrandere
fchrandereSchrijSchrijniet veel faat
anders
ver al
al teteflerk
fierk partij
partij ttrok
voor zijnen
zijnen Vader,
Vader, die
die 's'smans
mans ge.
gero k voor
ver
flagen Vijand
Vijand was,
hij dus
dus zo
zo min
min voor
vooreen
eengoed
goedRechter
RC{:httr
nagen
was, en
en hij
Aarsfem,
over Barneveld
Barneveld kon gehouden worden;
worden;
Eens , als deeze over
over Mars
verzwijgende hij
die hem
hem inin Frankrijk,
Frankrijk, zo
zo over
over
verzwijgende
hijzelfs
zelfs alal den
denlof,
lof, die
~ijne dapperheid,
dapperheid, in
in 't't Jaar
Jaar 1593,
1593, betoond,
betoond,als
alsover
overandere
andere bebezijne
kwaamheden ,, was
was toegekend.
toegekend.
kwaamheden
Dit alles
alles onbeflist
onbeflist laatende
laatende • , verdient
verdient nog
nog van
van hem
hem gegeDit
zegd te
worden, dat
dat hij
hij,, hoe
hoe zeer
zeer van
van den
den eenen
eenen gehaat,
gehaat, en
elJ
zegd
te worden,
denanderen
anderen bemind
bemind, , echter
echter,, den
den na
naam
van een
een groot
groot
vvan
an den
am van
gehad heeft.
beeft. DeDe
meergemeldeKardinaal
Kardinaalde
de Richelieu,
Rühe/ieu. zo
zo
Man gehad
meergemelde
lIckwaam om
waardetetefchatten
fchaneD,, betuigde,
betuigde, ininzijn
zijnleeleebekwaam
om iemands
ieinds waarde

ven.
ves
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'Jcn maar
ma;r drie
drie groote Staatkundigen
Staatkundigen gekend
hebben: hij
hij be
b.
gekend te
te hebben:
ven
jk ; Oxenonzen Franfois
François Aarsfens,
dal·s(ens, Heer van
van Somelsdi
Some/sJljlt;
Oxtndoelde onzen
, Knnfelier
van Zweeden
Zwuden,, en
ea Trajano
Trajano Viscardi
riscardj.
Kanfelier
tftie,.n,
ier•n , Kanfelier van
vaa Montferat
lIfonl[eraf;
waar bij
bij men
men hem
hem zelven
zei venwel
welals
;Isden
denvierden
vierden
van
; waar
platzen mag.
mag. Aarslens
Anrs(enr was
was geboren
geboren in
in 't'tJaar
Jm 1572
1571;; hij overoverplaatzen
den 27 December
December 1641,
in den
denOuderdom
Ouderdom van
van 69
69 Jaaren,
Jaaren,
1641, in
leed den
.en werd begraaven op zijne Heerlijkheid Sommeisdijk , alwaar,enwrdbgavopzijneHrlkhdSmsij,alwr
men,dit
volgende Graffchrift
GrafTchrift vind:
vind:
men.
dit volgende
François van Aarsfen,
Aanfen , Ridder van de
de Orde
Orde van
van St.
St. MiMi.
„ot Francois
chiel,Heer
Heervan
vanSommelsdijk,
Sommeisdijk , Plaat,
Plaat. Bommel
Bommcl en
en Spijk,
Spijk, ininzijn
zijn
„" chiel,
leveneerfle
eerfl:eOrdinaris
OrdinarisAmbasfadeur
Ambasfadeur ininVrankrijk
Vrankrijk wegens de
d~VerVer,,;,leven
eenigde Néderlanden
Nederlanden, , nog
twee Extraordinarisfe
Extraordinarisfe aldaar,
aldaar, nog
nog
nog twee
„" eenigde
in Engeland,
Engeland, nog twee
twee aan
aan dedeRepubliek
Republiek van
vanVenetie,
Venetie,
" vijf
vijf in
,,
ter hoogfle
hoogfl:eeere
eereenenvoordeel
voordeelvan
vanden
denStaat
Staatuitgevoerd
uitgevoerdhebbenhebben·
„" ter
de,
naderhand in
in den
den Raad
Raad van
van Staate
Stalte,, laatfelijk
laadlelijkter
terVergadeVergade„" de
, naderhand
"„ ring
ring van
van de
de Staaten
Staaten Generaal
Generaal uit
uit de
de Ridderfchap
Ridderfehap van
vanHolland
Holland
zijnen,, uit
uit deze
dezetijdelijkheid
tijdelijkheid gefcheigercheigedeputeerd,, is onder de zijnen
„" gedeputeerd
even zo
zo(lichtelijk,
fiichtelijk, als hij
hij die
die eerlijk
eerlijk en
en dienftig
dien!1:ig den
den
den en even
„" den
Vaderlande hadde
toegebracht,
in
's
Gnwenhage
den
27
De"„ Vaderlande
hadde toegebracht, in Gravenhage
27 De",, cember
cember1641
16.i-!overleeden."
overleeden."Hij
Hijwas
wasgetrouwd
getrouwdmet
met Petronella
PetronelIa van
van
uit het
betGeslachte
GeDachte van Telbout
TelbfJut was, bij,
bij. wel,
wet..
Borre., wier moeder uit
Borre
lee
hij verwekt
verwekt had
had vier
vier kinderen,
kinderen, als
als;
ke hij
I.
Àarsfen,
het volgende
volgende Art.) 2. Emme·
EmmeCornelis van Aarsfen
, (zie het
1. Cornelis
die inin Huwelijk
trad met
met Filip van Steenland
rentil1,
Steenland,, Heer
Huwelijk trad
leer
rentia, die
van Greifoort,
van Buuren. 3. Adriana
Airiana,, gebooren te Pa.
PaGreifoort, Drost van
rijs in
in 1606,
~etrouwd met
met Alesander
Zoetede
deLacke,
Lade, Heere
Alexander Zoete
i6o6, getrouwd
van Zei'mier
en Potshoek
POfshotlt;
fl:ierf IS
Nov. 1677.
1677. en
en hij
hij 3o
30
zij flierf
t5 Nov.
Ze eender en
; zij
Aug.
die ten
Gemal kreeg
kre~ IPil/tm
Willem Maurits
ten Gemaal
Maria , die
1678......
4. ,]I/aria,
Maurits
Aug. 1678
van Nasfau,
Nasrau, Zoon
Zoon van
van Juftintls
Nas!àu, Admiraal
Admiraal van
van ZeeyuJlinus van
van Nasfau,
van Anna, Dogter
land, Gouverneur van
Dogtervan
van Jo.
yo.
van Brula,
Breda, en
en van
han, Baron
Btlrfln van
vlln Merode,
MerMe,uit
uit welk huwelijk
Kinderen verwekt
verwekt
huwelijk 3 Kinderen
van Nasfau,
NasCau, Anna
Anna van
Nasfau en JuJUna
werden:
van Nasfau
'uflinus van
yuflina VlD
werden : Juftjnus
van
Nasrau.
Bij Wagellaar.
vind men
men 's'i Mans
Mans Afbeelding,
AfbeeldiDf,
Wagenaar, Deel X. vind
Nasfau. Bij
naar 't Origineel
Mierevelt.
ri gineel van Mierevtlt.
nar'tO
't
vin Aarsfons
in vieren
wa;r van
van eeD
Aarsfens is in
vieren gedeeld,
gedeeld, waar
een
't Wapen van
en vier
vier heeft
heefteen
eenzilveren
zilveren fchild,over
fchild, over dekt met een gefchakeen
gefchakeert wit
en zwart St.dndries
Kruis;twee
tweeenen drie
St. Andries Kruis;
drieeen
een,oudea
goudenveld,
veld,waar·
ØuF3
fa
op
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drie zwarte
zwarte Rotganzen
Rotganzen zonder
zonder bekken
bekken en
pooten,, twee ba
boop drie
en pooten
ven en
en een
een onder.
onder.
ven
Zie AUBERRY, Gedenlrfch,.;ften,
bi. 301-360.
301-360. J.
J. v.
V. U1TENBOGedenkfchriften bl.
UITENBa
florl e , bl.
GAART,
Kerlrl. Hi
HiJlorie,
bi. 402,
402, 403
4°3,, 936
936,, toot.
1001.
GAART Kerkl.
I005,
enz. j.J. TR1GLAND.
TRIGLAND. Kerkl.
KerH. Hijiorie
HiJlorie,
, fol. 1003,
I003 , 1005,
1008.
Leyen van
vall Barneveld,
Barneyeld, bl.
bi. 146 en
en 333. BRANDT,
1oo8. Leven
HiJl. der
derRechtspl.
Rechtspl. bl.
bi. 156
156 en
en 226. Reformatie
Reformatie.
,
Hifi.
IV. Deel.
Deel. bl.
bI. 246.
246. Yadert.
X. en
en XI. Deel.
Vaderl. Hifi.
Hi/l. IX.
1X. X.
A1TZEMA, Zaakm
van Staat
St tllltenellOorlog
Oorlog,
Deel, fol.
I. Deel,
Zaaken van
, I.
AITZEMA
II.
Deel.,
709,
717.
0
194, 543. H. Deel. 7 9, 7 1 7.
191, 194,543.
Bij den
den laatstgemelden
laatstgemelden Schrijver
Schrijver kan
vinden, de Inflrnc·
kan men
men vinden,
Inilructien
en Geloofsbrieven
Geloofsbrieven,, hem
hem door
door den
denStaat
St~atmede
medegegeeven
gegeeven;
tien en
;
waarbij
door hem
hem zelven
zelven zijn
zijn op.,
waarbij :lanmerkenswaardig
aanmerkenswaardigis,is, dat
dat die door
opm
gefield;
het vertrouwen,
vertrouwen, welk
welkmen
menininzijne
zijnebekwaamheid
bekwaamheid ílelde,
fielde,
geheld; het
uit ligt op te
te maaken.
maaken.
is hier uit
, 11.
J. LE
LI!. CLERC
CLERC, Nederl.
NederJ.Gefchiedenisfen
Gefclziedcnisfen,
II. Deel. i110.
t o.
,

,

,

,

AAIlSSENS, ((Kornelis)
Korl1e1;s) dus genaamd
genaamd naar
naar zijnen
Grootvader,
zijnen Grootvader,
AARSSENS
boven gemeld,
gemeld,en
en,,inin't'eJaar
Jaar 1642 •, befchreeven in
in de
deRidderfchap
Riddenchap
van
Holland. Hij
Hijwas
wasHeer
Heervan
vanSommelsdijk
Sommel~dijk en Spijk
Spijk,, en
en werd
werd
van Holland.
gehouden voor
den rijkflen
rijkfien ingezeetene
ingezeeeene van
van gantsch
g:mtsch Holland.
gehouden
voor den
Men vind
vind dat
dat hij
hijGouverneur
Gouverneur van
van Nijmeegen
Nijmeegen,, en
en Kolonel
Kolonel van
van
een Regiment
Regiment Kavallerij,
Kavallerij, inindienst
dienstvan,
van,den
denStaat
,Staae,
Jaar
, was, inin't'eJaar
1650,
enz.Wegens
Wegenszijne
zijneMilitaire
Militaire Ampten
Ampeen,, had
had hij
hij,, door
doorPrins
Prins
1650 , enz.
TVil/em
den II,
I1, zig mede
mede Iaaten
hIaten gebruiken
gebruiken tot
COt den
den veel.
veel.geruche
gerucht
Willem den
aanflag op ilrnfleldam
Amfle/danz;; 't't geen
hem, zo
zowel
welals
alsananmaakenden aanslag
geen hein,
deren, welke
welke met
mee,- die
die onderneeming
ondemeeming belast
belast geworden
geworden waren,
waren.
veel fpels
fpels veroorzaakte
veroorzaakte; ; de
van Holland
Holland was
wa9 ininde haat
haat van
van die van
zonderheid op hem
hem gevestigd
gevestigd,, om
om reden
reden., dat
dat hij
hij tevens
tev~ns Lid
Lidder
der
zonderheid
Hollandfche
Riddenchllp was.
was. Sommelsdijk
Somme/sdijlr kon
dus niet
niet on.
on.
Hollandfche Ridderfchap
kon dus
kundi~ blijven van her onderzoek, welk 'er bij de Staaten, naakundigbljveahtorzk,wel'bijdStan,
Prinfen overlijden,
overlijden. gedaan
gedaanwerd
werd., naar
naarhun
hun,
welke ",i/lem
dm
's Prinfen
, welke
*illetn den
JJ
tot dien
dien aanslag,
aanflag , (welken
(welken men
men noemde
noemde een
eenattentaat
attentaat op
op de
de
II tot
Vrijheid, Hoogheid
Hoogheid en
enSouverainiteit
Souverainiteit van
van deeze
deeze Provintie,
Provintie, direjedil'eételijk ilrijdende
fuijdende tegen
tegen alle
alle Wetten
Wetten,, Rechten
Rechten en
enPrivilegien
Privilegienvan
van
lijk
dezelve
,)
hadden
aangeraden,
of
daar
toe
behulpzaam
geweest
dezelve,) hadden aangeraden, of daar toe behulpzaam geweest
en tdrens
teflns ook
waren; en
ook niet
niet vvan
degeruchten,
geruchten, die
'er van
van hem
hem
an de
die 'er
,

'
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alomme
werden. Den
.Iomme verfpreid
verfpreid werden.
Den 15
15enen1616Junij
Junij1651,
1651,waren
warendede
Gekommitteerden
van Holland
Gekommitteerden der
der Staaten
Staaten van
Holland bezig, met
methet
hetverver.
hooren van
van dedeKlerken
Klerken HeiligerftcI
Htiligerjidi , ,Hulst
Hulst en
en Cunet.
Cones. TerTer.
hooren
wijlzij
zijhier
hiermede
mede bezig
bezigwaren,
waren,kwam
kwamdedeHeer
Heer·van
vanSommelsdijk,
Sommelsdijlr,
wijl
van zijn
zijn huis
huis teteSpijk,
Spijk,inin's'sHage,
Hage.
in Vergadering
de Vergaderingver
ver.
van
en en
in de
,
, dat
hijtetekennen
kennen,
dathij
hij.. gekomen
gekomen was
was,, om
omzig
zigteteCchijned,
fchijnende, gaf'
gafhij
verantwoorden, indien
hem te
zeggen viel.
viel. Hij
Hijverver.
verantwoorden,
indien 'er
'er iets
iets op
op hem
te zeggen
klaarde
bij monde
klaarde daarop
daarop, , bij
monde,, zonder
zonder na
na eenige
eenigebefchuldiging
befchuldiging tete
wagten
werd , "„ Dat
wagten,, óf
ófvoor
V00rdat
dat hem
hemiets
iets gevraagd
gevraagd werd.
Dat hij
hij,, inindede
maand Junij
Junjj des
des voorleeden
voorleeden Jaars,
Jaars. weinige
weinigedagen
dagenvoor
voorzijn
zijn
„" maand
„" vertrek
vertreknaar
naar Scherpenzeel
Scherpenzeel,, ontboden
ontboden was
wasgeweest
geweestinindedeKamer
Kamer
, enen dat
van zijne
zijneHoogheid
Hoogheid den
den Heere
Huu Prince
Prince van
vanOranje
Oran/e,
dat
,," van
"
gemelde
zijne
Hoogheid
hem
als
toen
had
gekommuniceerd,
„ gemelde zijne Hoogheid hem als toen had gekommuniceerd,
gerefolveerd te zijn,
zijn, Graaf'
Graal/Pil/em,
Stadhouder van
vanFriesFri~s.
Willem, Stadhouder
„" gerefolveerd
Itmd,met
tnet
ee/lige
Ruiterij,
binnen
dmfleldam
te zenden,
,," land,
eenige
Ruiterij
, binnen
dmfteldam
te zenden,
orts om
aldaal'audientie
.wdientie
Stadhouder
Ie 1lIoge/1
bekomen.
ook
,," aldaar
alsals
Stadhouder
te mogen
bekomen
, en nok

van meeninge
meeninge tete zijn,
zijn,zijn
zijnPerfoon
Perfoon, ,met
methet
hetGuarnifoen
Guarnifoen van
van
„" van
" Nijmegen,
NI} megen. daartoe
daartoe te
te gebruiken
gebruiken,, om
om de
de troupen
troupen,, ter
ter uitvoeuitvoe,,
ring van
van 't voorneemen,
voorneemen , een
een gedeelte
gedeelte van
van den
den weg,
weg, te gelei,,,. ring
eenige verfchillen,
"„ den;
den; dat
verfchilIen, rakende
rakende de
degrootheid
grootheid van
van de
de
dat na eenige
"„ Diilantie
Diflantie,, de
de hette
hette van
van 't'tjaargetijde
jaargetijde,, en
en de magteioosheid
magtejoosheid
daartegen ingebracht,
ingebracht, zij(4arsfens) daartegen
"„ der
der Paarden,
bij hens
hem (Aanren;)
zijPaarden, bij

ne Hoogheid
"„ n~
Hoogheid die
diezaak
zaakin
in nadere
nadere bedenking had
had genomen;
,enomen ;dat
dat hik,,
hij A
Willem, aldaar
"„ des
des daags
daags daar
daar aan
aan,, met
met Graaf
Graaf H7zJltm,
aldaar weder verftheeverfchee.
toen verklaard
verklaardhad,
had, als
als nog bij
"„ nen
was,, en
en zijne
zijne Hoogheid
Hoogheid toen
bij
nen was
voorneemen cete blijven
"„ zijn
zijn voorneemen
blijven, , onaangezien
on aangezien zij beiden
beiden daarop
daarop
zeggen.
"„ wederom
voorz, zwarigheden
zwarigheden geopperd
geopperd hadden
hadden;; zeggen_
wederom de
de voorz,
"„ de
men zoude
zoude het
het beproeven
beproeven, , en
en met
met de
de
de zijne
zijne Hoogheid,
hoogheid, men
"„ Rui
Rui erfje
erije zo
zo verre
verre rijden, als
als men
men komen
en ingevalle
ingevaJle dede.
komen kon;
kon; en
niet tijdig
tijdig genoeg
genoe;; bij
bij der
der hand
hand was
was,, dat
dat Hij
Hij zelve
zelve in
in
",, zelve
zclre niet
",, Perfoon
Perfoon met
met meerder
meerder magt
magt derwaards
derwaardsaan
aanzou
zou komen,
komen, om re"„ paratie
dier voegen
paratieenenfatisfaétie
fatisfa6ie tete verkrijgen;
verkrijgen; dat
dat echter
echter in
in dier
"„ de zaak
zaak isis blijven
blijven Baan
fiaan, , zonder
zonder dat
in de
de
dat zijne
zijne Hoogheid,
Hoogheid, in
"„ twee
twee naast
naast volgende
met hete
heUl,, of
ofmet
met Graaf
Graaf 111/_
Tilvolgende dagen,
dagen, of met
had;zo
zo
"„ lem,
daar van
gezamentlijk, ,ofofafzonderlijk,
afzonderlijk, daar
van gefproken had;
lem,gezamentlijk
uit
zijne
dat
de
Prins
de
zaak
"„ dat
dat hij
hij twen
toen van
van meening
was,
dat
Prins
zaak
uit
zijne
was,
meening
"„ gedachten
gedachten gefield
geíleld had; doch dat zij
zij beiden,
beiden , op den
den derden
derdendag.
dag,
door
zijne
Hoogheid
olltbooden
waren,
die
aan
hlln
"„ weder
zijne
Hoogheid
ontbooden
waren
,
die
aan
hun
weder door
F
4
verF 4
" ,, ver-
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, dedetroupen
"„ verklaard
verklaard had, dat
dat hij
hij nu
nu den
den dag,
dag, de
.deweek
week,
ttoupenets
en
"„ verder
verder alles
alles bad
had vastgefteld
vastgelleid en
engeordonneerd
geordonneerd;; begeerende
begeerende dat
dat
n,, zij
zij,, zonder
zonder uitlel,
uit!lel,met
methet
hetwerk
werkzouden
zoudenvoortvaaren
voortvaaren , en
tn dat
dat
",, hij
hij,, Sommelsjijk
voomlt zoude
zoude trekken
trekken, , om
troupen te
te
Sommelsdijk,, vooruit
om de troupen
"„ ontvlUlgen,
heide van
van Harten
Harten,, en die
die door
doorverfcheide
verreheide
ontvangen, op
op de
de heide
,.
Dorpen geleiden
geleiden, , bij
bij gefchrifte
gefchrifce opgegeeven
opgegeevcn,, tot
tOt Abcoude
Abcoude,,
„ Dorpen
"„ om
om dezelve
dezelvealdaar
aldaar alle
alle aan
Aan Graaf
Graaf Wil/~m
overtegeeven.---Wi llem overregeeven.
Dat hij
hij,, Sommelsdi
SOn1melsdijlr,
wegInInaanmerking
aanmerking neomenneemen"„ Dat
jk , den voorfz. weg
"„ 51e,
pe, tot
totverfchooning
verfchooning zijns
zijns perfoons
perfoons,, den
dengrooten
grootenafpand
afllandzijne
ûJne
"„ Hoogheid
gemoet gevoerd
gevoerd hadde,
zijne Hoogheid
Hoogheid gegeHoogheid tete gemoet
hadde, en
en zijne
"„ disponeerd,
disponeerd, om
omdedetröupen
troupen,, die
diezij
zijgeleiden
geleiden zouden
zouden,, ininplaats
plaats
"„ van
van op gemelde
gemelde Heide, tot
totScherpenzeel
Scherpenzeel te mogen
mogen verwachverwuch·
"„ ten,
ten,enendat
dathem
hemdaarop
daaropzijn
zijnafscheid
aftèheid gegeeven
gegeeven werd,
werd,met
metoror"„ der,
der,om
omden
dentweeden
tweedendag
dagdear
dftaraan
aan tete vertrekken
vertrekken,, doch
doch alvooalvoo"„ rens
rens nader
nader order
komen ontvangen
ontvangen;; met
met bijvoeging
bijvoeging ,I dat
dat de
de
order te komen
"„ Prins
Prins den
den Graaf
Graaf van
van Dona zoude gelasten,
gelasten, de
detroupen
troupen teteHarHar"„ ten
ten teteontvangen
omvangen,, en
entot
totScherpenzeel
Scherpenzeel te geleiden
geleiden;; dat
dit,, in
ge.
in ge.
volge van
wn dien
dien,, hij,
hij, op
opden
den gezetten
gezetten dag, ten
ten elf
elfuuren,
uuren, in
ill
"„ volge
"„ zijne
zijne reiskleederen,
reiskleederen , bij
bij zijne
zijne Hoogheid
Hoogheid was
WilS gekomen
gekomen,, om te
te
"„ verneemen,
vemeemen, wat
wat de
dePrins
Prinshem
hem verder
verder zoude
zoude gelieven
gelieven tetegelalgel as"„ ten,
ten,en
en dat
dat dezelve
dezelve bleef
bleef bij
bij de
de orde,
orde, firaks
f1:raks gemeld,gegeeven,
gemeld, gegeeven •
"„ en hem
hem uitdrukkelijk
uitdrukkelijk belastede,
belastede, zijnen
weg tetenoemen
ncemen over
over
zijnen weg
",, Åmfleldam
AmfleldtSm,
rijden door
alle de
DoIpen, in
in gefchrifte
gefchrifce
, en
en te rijden
door alle
de Dorpen,
..
gemeld, en
en wel
wel te Ietten
letten op
affiand van
om zig
zig
op den
den afiland
van dezeh'en,
dezelven, om
„ gemeld,

"„ in
geleiden van
van de
de Troupen
Troupen daarnaar
daarnaar te kunnen
kunnen regulee•
regulee·
in 't geleiden
"„ ren;
voegende voor
voor 't'tlaatst
laatstdaarbij,
daarbij, dat hij
hijGraaf
GraafWillem
Wil/tm
ren; voegende
",, gelast
gelast hadde
hadde,
troMpen.
;n flad
de. flad
gebracht
hebhén, dedetroepen
, in de
gebracht
hebbénn
"„ de
de,, zodanige
zodanige ordre
ordre te fiellen
fiellen,, dat
datgeen
lun leed
leed,
aandede
, aan
"burgers
noch aan
aa11 dedefoldaaten
[oMaaten, aldaar
, "Idllpr
zoude
WOl-de"
„ burgers noch
zoude
worden
"„ gepleegt
gep/eegt;; ets
en fchoon
{dolm het
Jutook
ook gebeurde
gellft/rdedat
daliemand
iemandzigzig
jegenI
jegens
",, de
deRuiterij
Rlliterljkmaame
Icmaametetef lellen
./felien,
dathijhij,
kleinigheid ~
, dat
, omom
eeneen
kleinigheid,
.'
zie"niet
flietzoude
zoude verzetten;
verzeilen;zelfs
zelfsniet
niet,
JIIlftlre't 'I
,, zich
, al(I/waare
datdal iemllnd
iemand
"„ opopdedeRuiteri
Ruiterij
mtJgt
/tomen
flltielt"; en aan hem, Som",elsjijk,
Sommelsdi jk,
j megt
komen
te te
frchieten;
" in
in 't't bijzQnder
willen helpen
helpen beletten
beletten., dewijl
dewijl
„
bijzander bevolen
bevolen had,
had , te
te willen
"„ GraafWillem
Graaf/rillem vol
vol vuurs
vuurs,, moedig
moedig en
enwat
wathaaftig
haallig was
was,, dat 'er geen
minfte wanorders
wanorders ontftonden.
Dit zeide
teide Sommelsdijk,
~m",eJsdijlt, al
"„ de minfte
ontftonden.---- Dit
",, het
hetvoorgevallene
voorgevallene tetezijn
zijn,
voorzijne
zijnereize
reizenaar
naar Sr"trp",."r.
Scherpsnavel'.
, voor
dar
Het
verhaal van aijnen
tOlt thans
thans vervolgende,
vervolgende, aaide
zeIde hij,
bij, „
" dat
zijnen togt
I let verhaal
bij
hij

ARS
SEN
S. (K()f'nI/is)
(Kornalis)
AA
RSS
E N S.

85)
89

des nademiddags
om <!én
één uur, uit
"„ hij
bij den 27
21 Julij
Julij,, des
nademiddags om
uit den
den Haag
Haag
"„ was vertrokken
vertrokken,, over Leiden
Leiden., en
enkomende
komendeomtrent
omtrentKoudekerk
Koudekerk,,
zijnKamerdienaar
Kamerdienaar verzeld, aldaar
aldaar door den
den ,~farquj.
..
„ aalleen
ll een van zijn
Marquis
ingereeden, die
",, de
de Vieuville
Vieuville werd
werd ingereeden,
die hem
hem zeide
zeide,, van
vanzijne
zijne HoogHoog, dedeRuiceri
",, heid
heid gelast
gelast te zijn,
zijn, om
om zig
zigbij
bijhem
hemtetevoegen
voegen,
Ruiterijj te
te
",, volgen
volgen en
envan
vanalles
allesverflag
verflagtetemoeten
moetendoen
doen;; 't't welk
welk S011fme/sSommels.
"„ dijk
dijk zegt, hem
hem vreemd
vreemd te voorengekoomen
voorengekoomen tete zijn, wijl
wijl zijne
zijne
"„ Hoogheid
Hoogheid hem
zaak nooit
nooit van
vangemelden
gemelden Marquis
Marquis ge»
gehem in
in deeze zaak
"„ fprooken
fprooken had, en
en dat
dat fchoon
fc!wondezelve
dezelvezeide,
zeide,zodanige
zodanigeorders
orders
"„ en
en bericht
bericht van
zijne Hoogheid
Hoogheid ontvangen
lig echech.
van zijne
ontvangen tete hebben,
hebben , zig
„
ter tegen
tegen hem
hem niet had
had uitgelaaten
uitgelaaten,, dan
dan in algemeene
algemeene bewoorbewoor" ter
"„ dingen;
dingen; dat
dat hij
hij de
de troupen
troupen tot
tot ilbcou
.lfbcoll zonde
zoude geleiden,
dat
geleiden , en dat
"„ zij
zij tetezaamen
zaamen gereeden
geree,len zijn
zijn tot
tot aan
a~m den
den Overtoom,
des
Overtoom , en
en des
"„ avonds
avonds,, omtrent
omtrent half
halftien
tienuurgin
uuren,, aldaar
aldaar aangekoomen
aangekoomen waren,
waren,
en,
vanwegen
wegendededuisterheid
duisterheid,, inineen
eender
dergrootfile
grootfl:eHerbergen
Herbergen
"„ en
, van
"„ aldaar
lieden,, 's'sanderdaags
anderdaags 's'smorgens
morgens
aldaarvernagr
vernagthadden;
hadden; dat
dat zij
zij lieden
"„ om
omhalf
halfvijf
vijfuuren,
unren. zijn
zijn gereeden
gereed en naar
naar 4mfteldvn,
Amjle/df1111, en omtrent
omtrent
",, de
de Leydfche
Leydfche poort
poon verfcheiden
verfcheiden Paarden
Paarden ontmoetende
ommoetende,, onder
onder
",, welke
welke eenige
eenigeMerrien
Merrien waren
waren,, wat
waldisorder
disorder voorviel
voorviel;; en
en hij,
hij,
"„ Sommeisdijk,
Sommel~dijk. zijn
Paard de fpooren
[pooren geevende,
ge even de , wat
wat vooruit
vooruit
zijn Paard
",, gereeden
gereeden was,
was,blijvende
blijvende dedeMarquis
Marquis nog verder
wijl
verder achter,
achter, wijl
"„ zijn Kamerdienaar
Kamerdienaar hem
moest
helpen,
in
't
maak
en
van
deszelfS
hem moest helpen , in 't maaken van deszelfs
",, flegelreep,
fiegelreep, die
diegebrooken
gebrooken was;
was; zijnde
zijndehijhijintusfchen
intusfchenvoortgevoortge",, reeden
reeden , zonder
zonder op
houden,, door
door de
fiaó, , den
naafl:en weg
weg
op te houden
de flad
den naeen
"„ naar
naar de Utrechtfche
Urrechtfche Poon,
(die
hij
meent
de
Reguliers-poorc
Poort, (die hij meent de Reguliers-poort
"„ genaamd
genaamd te zijn) en
en dat
dat hij
hij middelerwijl
middelerwijl,, op
op 't'tmidden
midden van
van de
"„ Reguliers
Reguliers BreeØat
Breefiraat,
wa,ontmoet
ontmoet,
gegroetenenaangefprooken
aangefllIooken,,
, was
, gegroet
",, door
door den
denSchout
Schoutofof
Secretarisvair
van Buuren, doch
doch dat
dat hij
hij tefterSecretaris
"„ hond
nond weder
weder van
van denzelven
dcnzelven was
was afgefchejden
afgefchejden,, en
en van
vanopgemet.
opgemel..
, den
den Marquis
Marquis niet
eerder werd
70 pasfee
pasfen
niet eerder
werdingehaalt
iiigehaalt, ,dan
dan60
6o of
of 70
",, buiten
buiten gemelde
Datdedeklok
kloktoen
toenvijf
vijfuuren
uurenzijnzijngemeldePoort.
Poort.- -- Dat
,.
hij zijn
zijn Horlogie
Horlogie daarop
daarop geileld
ge!leld had, om
om tetebeter
betergisting
gisfing
„ de, hij
"„ tete kunnen
kunnen maaleen
maaken, ,hoe
tijd van
van doen
doen zoude zijn,
zijn, om
om
hoe veel
veel tijd
..
van Abcoude,
Aócoude, door
door de
de Dorpen
Dorpen Bambrugge,
Bllmbrugge, Loenen,
Loenen,VreeVree·
„ van
"„ land, Kortenhoef,
Kortm!zor!!,, Hilverfom
Hilverfolll., Soest
Soesl en Leusden,
Leusden, tot
totScherScher·
"„ penzeel
penzee/'te
·te koomen, om
omininden
denterugtocht
terugtochtzig
zigdaarnaar
dQ2maar tete regerege"„ len
len;; dat hij door
door zemelde
~cmelde Dorpen gereeden
gereeden zijnde, des
desavonds
avonds
F5
u
om
»oØ
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om vijf
vijf uuren
uuren tete Scher
Scherpenzeel
gekoomen was;
was; zijnde
zijndede
deMarMatpenzeel gekoomen
„" om
Amersfoort te
quisvan
vanhem
hemgefcheiden
gefcheiden,
omeen
eenkeer
keer naar
naar Amersfoort
te doen,
doen,
„" quis
, om
en omtrent
omtrent middernagt
middernagt eerst
eerst ter
ter gemelde
gemelde plaats
plaats gekoomen;
gekoomen;dat
dat
„" en
zij beiden
beiden,, den volgenden
volgenden dag, tete Selterpenzeel
ScherpeIJzeel gebleeven
gebleeven zijn,
zijn,
„,. zij
hunmiddagmaal
middagmaal gehouden
huis van
van den
denIIeer
I-leervan
van
„" hun
gehouden hebben
hebben op 't huis
Scherpenzeel,
hunne Paarden
Paarden gereed
en dus
dus de
de
gereed houdende,
houdende , en
„" Schcrpenzeel
, hunne
troupell verwagtende
vem·agtcnde,, wier
wieraankomst
aankomst hein
hem om
om vijf
vijfuuren
umen des
des nafla„" troupen
t, demiddags
demiddags verwittigt
daat op van
van dat
dat ogenogenverwittigtwerd,
werd, en
en dat
dat hij,
hij , daar
,,
blik af
afaan
aan was
was voortgetrokken,
vooregetrokJ.en,van
vanplaats
plaats tot
totplaats
plaats hier
hier bovenboven„" blik
„" gemeld,
gemeld, tot
tot op
op de
deHeide
Heideboven
boven flili'erfum
llill'erfum,, alwaar
alwaar, , door
door
ll:orln en opkoomend
opkoomelld onweder,
onweder,dedetroupen
troupenverhinderd
verhinderdwerden
werden;
; ..
„" 'florm
toevendedaarop
daarop een
een korte
korte poos in het
hetDorp
Dorpnanaziedeagtergebleeagtergcblee,," toevende
venen;; dat
dat bij
bij het
het vertrek
yertrek uit
uit dat
datDorp
Dorp,
Donderverzwaaverzwaa,," venen
, dedeDonder
" rende,
rende, eenige
eenige den
denregten
regtenweg
wegnamen
namen,, terwijl
terwijl io10Kompagnien
Kompagnien
„
cenen anderen
anderen weg
\\"egwaren
wareningeslagen
inge{]agen,, het
het geen
geeneerst
eerstomtrent
omtrent
„" eenen
rreeltmd ontdekt werd; dat
dat biij,
I1ij, Sommelsdijk,
SOllZwclsdijk, echter met zijzij„" Vreeland
neRuiterij
Ruiterij was
was voortgezet
voortgezet tot
tot Abcoude
Abcoude., alwaar
alwaar hij
naar
hij zeide,
zeide, naar
„" ne
gisûng,
omtrent 'smorgens
morgenshalf
halfvijf
vijfuuren
uurentetezijn
zijnaangekoomcn
aangekooml;tj: :
„" gisfing
, omtrent's
wordende hij
hij aldaar
aldaar ontmoet
ontmoet door Graaf
Graaf Wil/cm,
met 2 of 33
,," wordende
Ifillcm , met
",, andere
andere Officieren,
Officieren, die
diehem
hemvraagden
vraagden,, of
ofalle
alle de
detroupen
troupen bij
bij
een waren
waren?
dochbevindende
bevindendehet
hetagterblijven
agterblijven van
van eenigen
eenigen , ,
",, een
? doch
"„ toonde
toondehij
hij zig
ligdaar
daar over
over zeer
zeer misnoegd:
weet, dat
daçhij
hij 'er
misnoegd : (men
(men weet,
als de oorreden toe had:
had: want
~antdit
ditword
worddoorgaans
duorgaans gehouden,
gehouden. als
",, reden
"„ zaak
zaakvan
v;\n de
demislukking
mislukking van
van deczc
!loute onderneeming.)
ondemecming.) Graaf
Grnaf
deeze ílout•
hij , ona:1nonaan,)
Wzl/e/lJ zoude echter
echter in twijWel
twijffel gellaan
gellaanhebben,
hebben, of
of hij,
„ Willem
zonde nakomen
"„ gezien
gezien deeze
deezeafdwaaling,
afdwaaling,zijne
zijnekotnmisfie
kommisfie niet
niet zoude
",, en
envoortzetten
yoortzetten,, maar
maar wilde het
het niet
niet alleen
alleen op
opzig
zigneemen
ncemen, ,maar
maar
"„ dat
dat hij,
hij,met
metdedeOfficieren,
Officieren,daarop
daaropgeraadpleegd
geraadpleegd hebbende,
hebbende, gegedommels"„ noegzaam
noegzaam beflooten
be{]ooten had, de
de marsch
marsch voorttezetten.
voomezetten. ~OIll1lle"
"„ d~ik
verder. dat
dathij
hijgeadvifeerd
geadvifeerd heeft
heeft dat
dat men
men liet
het niet
niet bebedisk zegt verder,
"„ hoorde
hoordetetetendeeren
tend~eren,
alsflrijdende
llrijdendedirektelijk
direktelijk tegen
tegen de
deIntentie
lmentie
, als
",, van
van zijne
zijne Hoogheid
Hoogheid,, dewelke
dewelkeniet
nietwilde
wildehet
hetwerk
werkaangevangen
aangevangen
",, hebben
hebben,, als
als met
met een
eengroot
grootgetal,
getal,om
omdisorders
disordersteteverhoeden,
verhoeden,
enook
oukdat
datmet
metweinig
weinigvolk
volkinkomende
inkomende,
BurgersenenSoldaaSoldaa,.,, en
, dedeBurgers
,.,, ten
ten niet
niet mogten
mogren worden
worden geanimeerd
geanimeerd, , om zig
zig daar
daar tegens
tegens tete
"5/ fl:ellen,
tot feitelijkheden
feitelijkheden tete koomen.
die zijne
zijne Hoogheid,
Hoogheid,
flellen, en tot
koomen, die
",, in
In alle
alle manieren,
manieren, begeerde
begeerde verhoed
verhoed te
Dat deeze
deezezijzijte hebben.
hebben. Dat
"„ ne
ne redenen
redenen,, zo wel
wel Graaf
Graaf Wiltem,
andere Officieren
Officieren
als de andere
Willem , als
"„ bebe-
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van
SlankOinstvan
totdedeaankomst
wachten, tot
„" bewogen
, daar
blijvenwachten
te blijven
daar te
hadden,
bewogenhadden
zijnde,
ald
afgedwa
n
Naarden
afgedwaald
zijnde
,
Naarde
bij
die
,
„,. de
troupen , die bij
resterende troupen
de resterende
Wil/em
Graaf
toen
Dat
en.
billeen
„" omtrent
drie
uuren
later
aankwamen.
Dat
toen
Graaf
aankwam
later
omtrent drie uuren
van
Briefvan
en een Brief
aantetrekken. , en
Amjlelda1ll aantetrekken
„" heeft
op ÅlmJleldam
benoten op
heeft besloten
gerui.
een
aidaar
zijnde
ren,
„" zijne
Hoogheid
te
doen
overleveren,
zijnde
aidaar
een
geruioverleve
doen
te
d
Hooghei
zijne
onder
waar onder
Heeren,, waar
eenigeHeeren
gebleeven
tot dat
door eenige
dat door
n , , tot
„" men
tijd gebleeve
men tijd
voorz.
de
op
d
antwoor
was,
hem
antwoord
op
de
voorz.
hem
Huplekooper
oper
lltlyieko
Heer
de
,,,,, mede
de
Heer
mede
had,
beOooten had,
daaropbeflooten
hijdaarop
dat hij
en dat
toegekoomen., en
was toegekoomen
Misfive was
" Misfive
ordre
daaraan,, ordre,te
daagsdaaraan
alwaar. daags
logeeren , alwaar,
gaan logeeren
Ouderkerk te gaan
" te Ouderkerk
\;ertroupen.teteveromdedetroupen.
zijnde, om
,," van
gekoomen zijnde,
Hoogheid gekoomen
zijneHoogheid
van zijne
Somhij,
en
n,
naar
IJlui
jden
,
,lfuijde
hij , SomZuilen/l ein
van Zuilenflein
Heer van
„" deelen
deelen,, de Heer
ver.
hij verdat hij
en dat
gezonden zijn, en
Hart gezonden
ter Hart
Huis ter
naar 't Huis
„
me/sdljk , naar
" melsdijk,
zoude
rk
Ouderke
te
avonds
Ouderkerk
des
d
zoude
;," f}aan
dat zijne
zijne Hoogheid
avonds te
Hooghei
hadt, , dat
!laan laadt
Dat
AlIJflelJ'een. Dat
tOt 4mflelveen.
dan tot
„" zijn,
gekoomen isisdan
verdergekoomen
nietverder
echterniet
zijn,echter
ver.
Post,, verezenen Post
naarden
den hem
hein aangewe
aangeweezenen
trekkende naar
jk , trekkende
„" Sornmelsdi
Sommelsdijlt,
ge.
was gedooriiJijding was
eenedoorihijding
,,,. (laan
Overtoomeerre
denOvertoom
aanden
dat aan
had,, dat
!laan had
winti~
vijf·en,t
hemvijf-en-twintig
doorhem
was;datdatdoor
„ maakt,
gel egtwas;
volkgelegt
eenigvolk
eneenig
maakt, en
..
welop welzonden , , op
waren voorafge
voorafgezonden
Muskettiers Avaren
dertig Muskettiers
,Ruiters en dertig
",, ,Ruiters
en
had,
verlaaten
het daar
daar zijnde
zijnde ~Ik
X11: den
den post verlaaten had, en
aankomst het
ker aankomst
"„ ker
overgewas
'er
brug,
et!ncn
\'antenen brug, 'er was overgeleggenvan
doenleggen
het doen
na het
dat hij, na
„. dat
".
het
ophet
toe op
regt toe
had,, regt
genomen had
marscll genomen
de marsch
verdet de
en verder
trokken,, en
",, trokken
de
waren
gekomen
hem
bij
alwaar
terilond
bij
heng
gekomen
waren
de
terllclI1d
waar
al
Hal'!;
ter Hart;
„ Huis
Huis ter
..
dat
meenende dat
verbaasd, meenende
c!ll verbaasd,
ont([eld €n
Haarlem , zeer ontfleld
van Haarlem,
„" Heeren
Heeren van
verzekering
hun verzekering
hij hun
dat hij
doch dat
was;; doch
gemunt was
ih1d gemunt
hunne flad
ophunne
het op
"„ het
de
op de
noch op
dar noch
Hoogheid,, dat
zijne Hoogheid
,, hadde
van zijne
ordre van
op ordre
gedaan, op
Radde gedaan,
ti
En
ge,zien.
op de Burgerij
werd gezien. -- En
Burgerij werd
noch op
Haarlem1l,, noch
nad Hllfirlel
"„ flad
vraagKamer
Heer van der Kam
de Heer
er vraagaflèheidneeluen de
hetaflcheidneewen
bijhet
hem bij
als hem
"„ als
\';t11
land
't
in
troupen,
he
ZweedCç
,," de
,
of
de
6
of
7
000
man
Zweedfche
troupen,
in
't
land
vair
man
de, of de 6 of ieee
ge.
daarop
bij
waren,
n
ontbode
„" Gulik
,
door
zijne
Hoogheid
ontboden
waren,
hij
daarop
ged
Hooghei
zijne
Gulik, door
iCommun
minste
de
geen
zijns
weetens,
geen
de
minste
Communi,
weerens
zijns
dar,
had, dat,
Slntwoord had)
"„ antwoord
die
dar
maar
was;
ne
Ioogheid
en
dezelven
maar
dezelven
en
d
dat
Ilooghei
die
zijne
j
tusCchen zi
carie tusfchen
"„ catie
waren
vorderen,,waren
kontributien inin tetsvorderen
achter([allige kontributien
omachtertlallige
troupen,, om
",, troupen
zoude
goed
het
dat
gd,
bijgevoe
gefleld,
en
dat
hij
daar
hadt
bijgevoegd,
dat
liet
goed
zoude
hadt
daar
hij
dat
en
"„ 'gefiald,
gemeen.
engemeen
Korrespondentieen
, dat
meerderKorrespondentie
naderenenmeerder
geennader
dat'er'ergeen
zijn,
"„ zijn
van:
Parlement van.
/ll en 't'r Parlement
4ltnfleldam
fiad Amjldda
de flad
tusCchen de
was, tusfchen
Cchap was,
"„ fchap
hij,
over, hij ,
daar over,
redenwisCeling daar
eenigeredenwisfeling
datnanaeenige
endat
Engeland;; en
",, Engeland
aan
d aan
I1oog~ei
dat
had,
eindelijk
gezegd
had
,
dat
zijne
Hoogheid
gezegd
eindelijk
sdijk,
Sommelsdi
jk
,
Soml1lel
"
ver·
Brief
een
hem
dat
had,
dat
hem
een
Brief
ver
•
berigt
,
vooren
berigt
te
zes
dagen
hem, zes d(!gen
,.„ hem.
wond
"„ toond
„

,,
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toonel was,
was, gefchreeven
Londen aan
,.„ toooo
geCchreeven uit
uit Londm
aan een
Officier I
een Engelsch Officier,
inhoudende dat
dat het
het Parlement
belooft had, tien
"„ inhoudende
Parlement belooft
tien duizend
duizend Man
Man
elm/leldarn te
bijifand van
van de
de flad
"„ tot
tot. bijftand
fiad dmjle/dam
zullen zenden
zenden;; en dat
dat
te zullen
"„ zijn
een lijst,
lijst,waarop
waaropdedenaamen
naameQ
zijn Hoogheid
Hoogheid onk
ook hadde
hadde gezien
gezien een
re Hooge
"„ der
der Kolonellen
Kolonellen en
en ande
andere
Hooge Officieren
Officieren van
volk
van 't't voorz.
voort. volk
"„ uitgedrukt
v:m Haarlem
uitgedruktwaren:
waren :daarbij
daarbijvoegende,
voegende ,dat
dat zo
zo die van
",, iets
iets verder
verder mochten
mochten hebben
hebben gedepofeert
gedepoCeert, , hij
hij dezelven
dezelven hield
hield
",, voor
voor zozoeerlijke
eerlijkeluiden,
luiden,dat
dathijhijhun
hundedeMemorie
Memorieververfchen.
vervenehen·
verklaaringen wel
over·
"„ de,
de, zij met
met elkallderen
elkanderenin
in hunne
hunne verklaaringen
wel zouden overDat Sommelsdtjlr,
verklaaring, nu
nu
.,„ eenkomen.
cenkomen. Dat
Sommelsdijk, volgens
volgens zijne verklaaring,
",, de
de wacht
wacht aan
aan 't't huis
huis ttl"
ecn Kompagnie
Kompagnie Paarden, beter /la,"t
Hart,, met
met een
",, zet
zet hebbende
hebbende,, en
en verwittigd
verwittigd \'an'
de komst
komst van
van Prins !PlJ/em
Willem
van' de
"„ tot
tot ilmflelveen,
Amflelveetl, op deszelfs
deszelfs ordre,
ordre. des
des daags daar
daar aan,
aan , 's mor.
,. gens
zigmede
medederwaarts
derwaarts hadde
haddebegeeven;
begeeven;verhaalende
verhaal ende
gens vroeg, zig
• aan
..
denzelven de
da bekommering
bekommering van
van de
de gemelde
gemelde Heeren
Heeren van
van
aan denzelven
,, Haarlem
,t
Haarlem,, en
en wat
hij hun
hun geantwoord
geantwoord had; dat
dat hij
hij des
des avonds
avonds
wat hij
",, weder
weder naar
naar zijn
zijn kwartier
kwartier was
was vertrokken,
vertrokken, en
en op
opzijn
zijnvertrek
vertrek
",, van
van den
denPrins
Prinsverflaan
vernaan had,
had, dat
dat hij
hij order
ordergegeeven
gegeeven had
had,, om
om
",, het
het volk
volk onder
onder hem
hem,, Sumll1dstli;lt,
te veranderen
veranderen iril\
Sommetsdijk, fiaande,
i wande, te
" heele kompagnien,
kompagnien. en
en dat
dat hij vervolgens, op
opde
deorder
orderaan
aanhein
hem
"„ gegeeven,
gegeeven,met
meteenige
eenigekompagnien,
kompagnien,onder
onderzijn
zijnSchoonbroeder,
Schoonbroeder,
~, den
den fleer
Heer van
van Steeland,
$tu/anti,., den
den post
post te
te Sparendam
SparetJIiam hadt
badt verzet, kerel,
ken!, enendes
desanderen
anderendaags
daags ininzijn
zijnkwartier
kwartier was
wasgebleeven.
gebleeven.
„
,, Dat
,.
Dat hij
hij,, des Woensdags
Woensdags ten
ten Hove gekomen
gekomen zijnde,
zijnde tverflaars
verftaan
had,, dat
dattusfchen
rusCchen zijne
zijneHoogheid
Hoogheid en
en die
dievan
van ilmfleldarn
J'tmflddalll over
„" had
" een
eenaccommodement
accommodement gehandeld
en dat
dat hij
hij den
dennacht
nache
„
gehandeldwerd,
werd, en
„" daarop
daarop volgende,
doorGraaf
Gmaf Willem
WiJlem order bekoomen had, de
de
volgende , door
„" troupen
troupen weder
wedervan
van Sparendam
Spl1rentlnm naar Ouderkerk
OTJd~rktr1r afteleiden
afteleiden ,, al.
al.
" waar
waar de Patenten
Patenten zouden
~ijn,, om
omhet
hetvolk
volkweder
wedernaar
naarhunne
hunne
zouden zijn
„" Guarnifoenen
GuarniCoenen te
doen trekken.
p-ekken. tlarsfens
,;!ars!ens hefloot
belloot deeze
deeze ver
ver-•
te doen
klaaring met
mee aan
aan te
te toonen
toon en ,, dat
dathij
hijinindeezen
deezenwas
WISgebruikt
gebruiktals
al$
,,n klaaring
Kolonel ten
ten aanzien
aanzien van
van 't't meerendeel
meerendeel van
van zijn
zijn Regiment,
Regiment, als
als
,," Kolonel
,,
" Gouve
Gouverneur
ten aanzien
aanzien van alle
alle de
de Ruiterij
Ruiterij van
van zijn
zijnGuarni.
Guami.
rn eur ten
Ritmeesterten
tenaanzien
aanzienvan
van zijne
zijneKompagnie,
Kompagnie, en
en
foen,enenalsalsRitmeester
„" foen,
,IJ, dat
dathij
hijhadde
haddegedag,t,
gedagt, gehoorzaamheid
gehoorzaamheid fchuldig
fchuldig geweest tete zijn
zijn
,," aan den
den Kapitein
Kapitein Gener
Generaal
enStadhouder
Stadhouder deezer
deezer Provintie,
Provincie, inia
aa l en
datvertrouwen
vertrouwen,, dat
dat allen,
allen, die
die weeten,
weeten ,wat
wateen
eenOfficier
Officieraan
aandep
de~
,," dat
" Generaal
Generaal fchuIdig
een gunstig
(Unstig oordeel tot zijn
zijn voordeel
voordeel in
ij)
fchuldig is,
is , een
"17 dee
dee~•
,,

,,

,,

,,

,,
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"„ deezen
deezen zouden
zoudenmoeten
moeten geeven
geeven;; betuigende
bemigende hij
hij verder,
verder, dat
dat der
dee",, zezezijne
zijneverklaaring
verklaaring was
was naar
naar de
deoprechte
oprechtewaarheid
waarheid,, die
die hij
hij alal"„ toos
tooshulde
huldegedaan
gedaan had
had;
verzoekende,, dat
dat op
op alle
alle de
de olnfaan.
oma.n; verzoekende
,.
digheden zodanig
zodanig mogt
mogt worden
worden gelet
gelet,, dat
dat alle
allevooroordeel
vooroordeel
,, digheden
"„ weggenomen
weggenomen zijnde
zijnde, , mogt
mogt blijken
blijken ,, dat
dat hij
hij onfchuldig
onfchuldig was,
was,
„
,. in de
de drie
drie navolgende
navolgende pointen •, die
die hij
hij verffond,
verflond, ten
tenzijnen
zijnenlaslas"s, ten
ten tetezullen
zullengeinferreerd
geinfcrreerd worden
worden;; namentlijk,
namentIijk , vooreerst,
vooreerst. dat
dat
"„ hij
gehandeld hebben
hebben tegen
tegen zijnen
zijnen Politiken
Po/itiken Eed
Eed;
; ten
hij zoude gehandeld
",. tweedeun
tweeden,, dat
dal hij
hijzoude
zoudebefpiet
befpiIJt
hebben
wallen
AI/Jjlelhebben
de de
wallen
vanvan
A1rífiel"„ dam;
enten
tenderden
derden,, dat hij
hijde
deAuteur
Auteurzoude
zoudeweezen
lVeezenvan
va,.
dam; en
g"eruc!zte van
van't'I contract.
bij die
die van
vanAmfIeldam
Amjleldam 11Iel
"s, voorfz.
,'oor!z.geruc'ite
contract , bij
met
"„ het Parlement
ParJemtnt van
vanEngeland
Engelandaangegaan.
aangegaan. Hij
Hij hefloot
beiloot met
met te
te
",, zeggen,
zeggen,dat
datvan
vanditditalles
allesaan
aanHaare
Haare Ed.
Ed.Gr.
Gr.Mog.
Mog.gunstig
gunstig raprap,"
port mogt
mogt gedaan
gedaan worden."
worden."
, ,, port
Deeze uit
uit eigene
eigenebeweeging
beweeginggedaane
gedaaneverklaaring,
verklaaring. en
enverhaal
verhaal
dingen., naar
naar welke
welkedoor
doorniemant
niemantgevraagd
gevraagd was
was,, had
hadgantsch
g:tmsch
van dingen
andere
uitwerkzelen ,, dan
dan Sommelsdijk
S07nmelsdij/r venvagt
want in
in
andere uitwerkzelen
verwagt had:
had : want
plaars van hens
hem te rechtvaardigen
rechtvaardigen.,werden.
redeneeringen ,
werden, door
door de redeneeringen,
plaats
da:u- over gehouden
gehouden., nieuwe
nieuweverdenkingen
verdenkingenveroorzaakt.
veroorzaakt.
daar
Hij daar
daar van
van onderricht
onderricht zijnde,
begreep alles
alles in drie
drie hoofdhoofdHij
zijnde, begreep
pointen • waarop
waarop hij
nader. op
op de volgende
volgende wijze,
wijze,verdedigde.
verdedigde.
pointen,
hij zig nader,
Op de
de befchuldiginge
befchuldiginge., dat Hij,
Hij.om
0111zijnen
zijnenPolitiken
PolitikenEed,
Eed,
het bevel
bevelvan
vanzijne
zijneHoogheid
Ht)ogheidniet
niet
had
behooren
aantenuwm,
had
behooren
aanteneemen,
1IOC
h ft
zwijgen. antwoordde hij, dat
dat men,
men. om
omdaar
daar over
over tete ooroor·
noch
te zwijgen,
deel
en , , behoorde
behoorde intezien
intezien de
de gantfche
gamfche gelegenheid
gelegenheid van
van het
het bebeo
deelen
wind
van den
den Prins,
Prins. en
cnvan
vandedezaaken
zaakenin in
derzelveromílandigom!landig.
wind van
derzelver
beid,, en
cn vervolgens
vervolgens acht
acht geeven
ge even op
opdedenavolgende
navolgenderedenen.
redenen.
heid
Dat wijlen
,,'ijlen zijne
zijne Hoogheid
Hoogheid was
was geweest
geweestKapitein
KapitcillGeneraal
Generaal en
en
Stadhouder;
hem gebruikt
gebruikt had, niet
niet als
als een
een geleend
geleend OfOf.
Stadhouder;dat
dat die
die hem
ficier, maar
maar als
als Kolonel, Gouve
Gouverneur
om 's's Lands
Landll
rneur cn
en Ritmeester, out
trouptn, , die hem
hem abfolnt
abfolm waren
waren aanbetrouwd,
aanbetrouwd , tetegeleiden
geleiden,, inin
troupen
ccne Stad
enwaarom?
waarom? om
dieStad
Stad teteverkrijverkrij.
eerre
Stad van 't Land: en
om van die
gen Audientie,
Au,lientie, die
die hem
hem geweigerd
geweigerd was
was,, en
envan
vanwelke
.velkeweigering
weigering
hij voorheen
voorheen,, in
in de
devergaderinge
vergaderinge van
van haare
haarc Hoog
Hoog lVIogende
hij
Mogende , geklaagt h:\d,
hij, ininzijn
zijnampt,
ampt.alsalsStadhouder
Stadhoud~r verkort
verkort was
was,, en
Cr!
klaagt
had, dat hij,
gezdd
hadde, zulks
zulks ook
ook alleen
alleen tetebegeeren
begeeren tot
rot herfici,
herfiel , (gelijk
(gelijk
gezcid radde,
hij
ouk,, in
in den
den Brief
Briefaan
aan de
de Heeren
Heefen van
van dm/ldda1f!,
hij ouk
Am/leldum , gelleld
gefleld
om aldaar
aldaar voortedraagen
voonedraagen zaaken,
den dienst
dienst van
van 't'tLand
Land
had) om
zaaken, die den
beo
be-
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betreffende
hij,, gegebetreffendewaren;
garen ;maar
maarniet
niet tegenllaande
tegenf}aandedit
ditalles,
alles , zeide
zeide hij
nomen
dat
men
het
zo
kwalijk
had
willen
duiden,
als
het
nu
bij
nomen dat men het zo kwalijk had willen duiden , als het nu bij
Veel
en
gedaan
werd,
zo
verzocht
hij
evenwel
Haar
Ed.
Gr.
Mog.
veelen gedaan werd, verzocht hij evenwel Haar Ed. Gr.
in
aanmerking tete willen
neemen :: vooreerst,
dat al
al hadde
hadde hij
hij het
bet
in aanmerking
willen neemen
vooreerst, dat
van zijne f:oogheid
geweigcrd,, en
en verzweegen
verzweegen,, deze
dezedaarom
daarom
bevel
bevel van
Hoogheid geweigerd
van
voorneemen niet
niet afgezien
afgezien,, maar
maar hens
hem zou
zou befchuldigt
be[chuldigt
van zijn
zijn voorneemen
hebben , zijnen Militairen
Eed niet
hebben,
Militairen Eed
niet nagekoomen
nagekoomentetezijn,
zijn , en
en zig
dus
aan de
de zwaarfie
zwaarfle flraffen
flraffen, , volgens
volgens krijgsgebruik
krijgsgebruik , , te
te hebben
hebben
dus aan
schuldig gemaakt. En
En inin zo verre
fchuldig
verre hij
hij nog
nog meer
meer hadde
hadde willen
willen
doen,
met aan
aan te brengen
brengen aan
het geen
geen hem
hem
doen, met
aan Haat
HaarEd.
Ed. Gr.
Gr. Mog.
Mog. het
zijne
belast hadde
hadde,, en
en dat
dat zulks
zulks zonder
zonder bewijs
bewijs (gelijk
(gelijk
zijne Hoogheid
Hoogheid belast
hij
fchriftelijk bevel
hem alles
alles monmonhij daar
daartoe
toe geen
geen fchriftelijk
bevel gehad
gehad hadt, wijl hem
deling
zoude hij
hij van
vanden
denPrinCe
Prin[e als
als een
een Leugenaar
Leugenaar
deling was aangezegd) zoude
en
Haar Ed.
als een
een uitzinuitzinen Laster:Jar
Lasteraarvcrvolgd,
vervolgd, en
en door
door Haar
Ed. Gr.
Gr. Mog. als
nige
aangezien zijn:
behalven dit alles, bad
bad hij,
hij,dat
datHaar
HaarEd.
Ed.
nige aangezien
zijn : en,
en , behalven
Groot Mog.
Mog. geliefden
geliefden tete gedenken,
gedenken, "„ dat
Groot
dat toen
toen zijne
zijne Hoogheid,
Hoogheid.
"„ zelfs
zelfs aan
aan de
dc volle
volle vergadering,
vergadering, zijn
zijn voorneemen
voorneemen deed
deed bekend
bekend
van alle
alle de gee"„ maaken
maakcn,, door
door den
den Raadpenfionaris,
Raadpcnfionaris, niemand
niemand van
gec"„ nen,
nen, die
diehet
hetaanhoorden
aanhoorden,
ecnwoord
woorddaar
daartegen
tegengefprokeri
gefprokeIl
, een
..
had,, maar
maar dat
dat alle de
de Leden
LedeR toen
coen met
met zwijgen
zwijgen dat
dat werk
werk fchee.
fchee„ had
, door
",, nen
nenteteConfenteeren,
Confenteeren,dat
dathij
hij,
doo~dedeverbintenisfen
verbintcnisfenvan
vanzijne
zijne
" Militaire
Militaire Ampten,
Ampten, zig
zig daar
daar ininhad
hadmoeten
moetenlaaten
laatengebruiken."
gebruiken."
„
dus vertrouwde
vertrouwde hij,
dat men
men van
van hem
hem niet
niet zou
zou konnen
konnen begeebcgee.
En dus
hij, dat
iets 't't welk
welkdedegeheele
geheelevergadering
vergadering niet
niet had
had willen
willen doen.
doen.
ren, iets
Wat
Wat het
het tweede
tweede point
point aangaat
aangaat,, het
het befpieden
befpieden van
van de
dewallen
wallen der
der
flad
, daarop
fiad ilmßeldam
Amf/eldalll,
daarop zeide
zeide Sommelsdijk
Sommdsdijk het zelfde, het
het geen
geen
hier voor verhaald
verhaald is,
namenlijk , dat
dat hij
hIj binnen
binnen een
een half
halfuur
uurwas
was
hier
is, namenlijk,
gereeden van
buiten de
de UtUtgereeden
van de
de Herberg
Herberg aan
aan den
den Overtoom,
Overtoom, tot buiten
rechtfche Poort, iningenoegzaam
genoegzaamdezelfde
dezelfdebewoordingen
bewoordingen als
alsboven
boven
rechtfche
noch last,
l:lSt. noch
noch gegezijn aangehaald;
aangehaald; alleen
zijn
alleen met
met bijvoeging
bijvoeging van
van noch
dachten daar
daar toe
hebben; en
en dat
dat zijn
zijn weg
wegdoor
door 4»z1lel.
Amf/el.
dachten
toe gehad
gehad te
te hebben;
dam
dam nergens
nergens'coe
om de
de Marsch
lVIarsch door
door de
de DorDortoe gediend
gediend had,
had, dan
dan om
pen gade
gade te
te slaan,
Gaan. zo
zoals
alshier
hier boven
boven gemeld
gemeld is.is.Het
Hetderde
derdepoint,
point,
pen
wegens liet
het gefprek
gefprek met
met den
den Heer
Heer van
van den
dm Kamer
Kamer van
van Haarlem,
!laarlem,
wegens
behelst in
in fubflantie
fubfiantie mede
mede niets
nietsanders
anders,
dan
voorverhaal·
behelst
, dan
hethet
voorverhaalde;; alleenlijk
alleenlijk voegde
voegde hij
hij 'er
'er nevens
nevens,, dat
datdedeOfficier
Officier,
hem
de
, hem
door zijne Hoogheid genoemd. tegenwoordig in den Haag,
Haag, en
endorzijneHgh md,tenworig
uok
bereid
was
gefiand
te
doen,
dat
hij
Diet
alleen
zodanigen
ook bereid was gehand te doen , dat hij niet alleen zodanigen
Brief
Brief
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Brief aan
aan zijne
zijne Hoogheid
Hoogheid vertoond
\'ertoond,, maar
maar ook
ooknog
nogverfcheide
verfcheide
Brief
andere van
van gelijken
gelijken inhoud
inhoud gezien
gezienhadt.
ha dr.
andere
Deeze
, een
Deezeverklaaring,
verkla:lring, zeide
zeide hij
hij,
eenkort
konenenwaarachtig
waarachtigverhaal
verhaal
cate zijn
zijn vvan
dargeene
geene,, wat
war hij
hij tot
tornadere
nadereInformatie
Informatie en
enJuflif
Jullificaan dat
te
tie;3 zozovan
vanHaar
HaarEd.
Ed.Gr.
Cr.Mog.
Mo~.als
alsvan
vanzijn
zijnPerfoon
Perfoon, ,gedacht
gedachrhad
had
tie
te moeten
moeten voordraagen
voordraagen ,, in hoope
hoope,, dat
dardaar
daar mede
medegenoegen
genoegen zouzoute
de genomen
genomen worden;
worden; me
mett aanbieding
aanbieding van
van nog
nognadere
nadereopheldering
opheldering
de
van naaken,
zaaken, als
als men
men zulks
zulks begeerde.
begeerde.
van
De Staaten
Staaten der
Provintien; , en
bijzonder die van
vin Holland,
Holland, het
het
De
der Provintien
en bijzonder
~ebeurde in
Jaar nog
nog dieper
dieperwillende
willendeinzien
inzien,
brachten
gebeurde
in 't voorige Jaar
, brachten
Staaten van
vao Friesland
Friesland,, voornamenlijk
voornamenlijk om
om Graaf
Craaf Willem
Ij/i/lem van
van
de Staaten
fnoer los
los tete krijgen
krijgen,, ter
tcrStaatsvergadering
Staatsver~adering in
in,, een
eenConcept
Conceptvan
van
dit fnoer
Al1weflie;
hetwelk tetefmaaklijker
fmaaklijker tetemaakgin
m~aken ,,
Generaale Amneflie
; om hetwelk
aan Sommelsdijk
Som1llelsdijk geraden,
geraden, zig
zig bij
bijeen
eenuitdrukkelijk
uitdrukkelijk verzoek
verzoek
werd aan
dezelveteterecommandeeren.
recomm:mdeeren.
in dezelve
onderwierp zig
zigdaar
daar aan
aan,, zeggende
zeggende eerst
eerst mondeling,
mondeling, dat
dathij
hij
Hij onderwierp
met groot
groot ongenoegen
ongenoegen en
enverwondering
verl\'onderin~verflaan
verfiaan had
had,, dat
dat alal het
het
geene hij
hij in
in de
devergadering
vcrgadering van
van Haar
Haar Ed.
Cr, Mog.
gezegd en
cn
geene
Ed. Gr.
Mog. gezegd
zokwalijk
kwalijkverflaan
verf1aan en
en opgenomen
opgenomen was
was,, even
even
voorgedragen had, zo
als
hij daar
daar door had
had willen
willen aanbieden,
aanbieden, zijne
zijnezaak
zaakininrechten
rechten
als of
of hij
voor den
d€n Rechter
Rechtcr teteverdeedigen;
verdeedigen;daar
daarhijhijnogthans
nogthansverklaarde,
verklaarde,
geene andere
andcre 1l1cc:1ingc
hebben,, dan
dan om
om alleen
alleen met
metallen
allen
niee::inge gehad
gehad te hebben
eerbied
welke hij
hij hadde
hadde verflaan,
verf1aan, dat
dat door
door
eerbied Haar
HaarEd.
Ed. Cr.
Gr. Mag.
Mog. welke
haare
aangaande
haare Kommisfarisfen
Kommisfarisfenzig
ziginformeerden
informeerdenop
op zijne
zijne Aétien
Aaien aangaande
de
naar dmfteiJam,
waare gefchapenheid
gefchapenheid daar
daar van
vall
4m ßeldam , de waare
de Expeditie naar
zelfs
t(! verklaaren
verklaaren,, met vast vertrouwen
\"cnrouwen,, dat
dat hij
hij daar
daar mede
mede Haar
Baar
zelfs te
Ed.
Cr. Mog.
Mag. volkomen
volkomen voldoening
voldoening zoude
zoude gegeven
gegeven hebben
hebben::
Ed. Gr.
waarom
dec zen teteverklaaren,
verklalren , zijne
zijne
waaromhij
hijgoed
goed vond,
vond , als
als nog voor deezen
intentie
niet
anders
geweest
te
zijn,
als
hier
vooren
verhaald
intentie niet anders geweest te zijn , als hier vooren verhaald is,
en
daar beneffens
ootmoediglijk te verzoeken
verzoeken
en daar
beneffens Haar
HaarEd.
Ed. Cr.
Gr. Mog.
Mog. ootmoediglijk
en
te
bidden,
zijn
doen
en
zeggen
niet
anders
te
willen
opneeen te bidden , zijn doen
zeggen niet anders willen opneemen,
en dienvolgens
dienvolgens hem,
hem, nevens
nevensalle
alleandere
and~re Officieren
en IngeIngeOfficieren en
men, en
zetenen
deeze landen
landen, , die
werk van
van dll1fteldam
zijn
4mfieldam zijn
zetenen van
van deeze
die in
in 't werk
gebruikt
begrijpen in
in de Generaale
Amnestü,
Generaale Amnestie,
gebruiktgeweest,
geweest , mede
mede te begrijpen
daar
dat met
met andere
andere Provintien
Provintien gehandeld
gehandeld werd.
werd.
daarvan
van hij
hij verflond,
verffond, dat
Dit
voorflel werd
werd gevolgd
gevolgd van
vaneen
eennader
nader Request
Reque~r van
van deezen
deezen
Dit voorffel
Inhoud:
Inhoud :

A an
dan
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" plan
Aan de
deEd.
Ed.Groot
GrootMog.
Mog. Heeren
Beeren Staaten
Staattn
„
"„ van Holland
lI~lIantJ en
en /Westfriesland.
lPestfriesland.

„" Vertoont
Vertoontmet
metbehoorlijke
behoorlijkeeerbiediging
eerbiedigingdedeHeere
Heerevan
van SommelsS01llIllÛS;; dijk
dijk zo ongelukkig,
ongelukkig. Iete zijn, dat
dat hoewel
hoewel hij
hij zijn
zijnbest
bestgedaan
gedaai!
,;

heeft,, om door een oprecht
oprecht en
en refpeäueus
refpeétueus.bericht
bericht,, UEd.
UEd,Groot
Groot
„" heeft
;,
, aangaande
Aar~. Mog.
Mog.tetevoldoen
voldoen,
aangaande zijn
zijn Emploij
Emploij., inin't'twerk
werkvan
vanA,..
jlt/dam,, hij
hij evenwel
evenwel ve
verneemt
dat UEd.
VEd. Groot
Groot Mog.
Mog. noch
noch
rn eemt dat
,," fleldam
d~r van
van misnoegt
misnoegt blijven; foo
foo bidt
bidt hij
hijdan
danwederomme
wederommedoor
door
,," daar
deefen heel ootmoediglijck
ootmoediglijck VEd.
Groot Mog. acht
acht tetewillen
willen
UEd. Groot
„" deefen
neemen op
op den
denfchuldigen
fchuldigen plicht,
plicht, en
enden
dan dwang van
van zijns
zij,.,
„" neemen
Militairebedieninge,
bediminge, ende
ende verzoekt
verzoekt ook dien
dien volgende, op
op
„" Militaire
het onderdanigst,
onderdanigst, hem
hem gelieven
gelieven tetebegrijpen
begrijpen inindedeaangaande
aanfiaande
,," het
" Amnestie,
Amnestie, met die verfeeckeringe,
verfeeckeringe, dat
dat hij
hij daar
daar door
door aan
aan UEd.
V,Ed.
,,
"„ Groot
GrootMog.
Mog.tetemeer
meerzijn
zijnenenblijven
blijvenfal
fal

",, Den
Denaller
DI/erootmoedigjlen
oOlmocdigjlenentIJGehoorfaemien
Gehoorfaemflm
"„ Dienaar
Dienaar en Onde,'dl1l1n.
Onderdaan.

Was OnderteeckenJ.
Onderteecken~.
„ Was

ft

"„ C.
C.

AERS.SiN VAN
VAl"
VAN AERS~~N

SOMMELSDYCK."

'Er was
was reeds
reeds werkelijk
werkelijk een
eenontwerp
omwerpvan
vanzulk
zulkeene
eenealgemeene
algemeene
Vergiffenis C
dewijl SOlmnelsdijk
gemaakt; en
en dewijl
Sammelsdijk het voor(1Alltr/t.'stie)
innestie) gemaakt;
4laam
den aanflag
aanflag aan
aan Graave
Graave JI
tJ/em hadt
toegefchrec-naam beleid van den
fl illem
hadt toegefchreeTcn,
drongen Friesland
Friesland en
te ernfliger
ernlliger op
op
ven, drongen
en Stad
Staden
en Lande
Lande 'er
'er des
des te
aan;
recju, om
om 't't zelve
zelve te oeffeoeffeaan ; doch
doch Holland,
Holland, fiaande
flaandeop
op het
het reedt,
nen,
Nadat
dat
daarmen
men't'tgoed
goedvond,
vond, nam
nam 'er
'er geen
geen genoegen
genoegen in.
in. Na
nen , d:mr
evenwel de
deRidderfcliap
Ridderfchap van
van Holland
Holland zig
zig bij
bij Friesland
Friesland en
en GroninGroningen gevoegd had, bewilligde
bewilligde Holland
Holland''er
er in
in,, op
op voorwaarde,
voorwaarde, dat
Somme/sdiik
voortaan uit
de vergaderinge
vergaderinge der
der Staaten
Staaten ontontzig voortaan
uit de
Sommclsdiik zlg
hield.
Hijhier
hierininbewilligd
bewilligd hebbende,
hebbende, werd,
werd, op
opden
dcn 19
Augushield. Hij
19
tus
1651,dedealgemeene
algemeenevergiffenis,
vergiffenis,zonder
zonderuitfluiting
uitfluitingvan
vaniemand,
iemand,
tus 1651,
met
de volgende
volgendebewoorbewoormet eenpaarige
eenpaarige llemmen,
hemmen , vasrgefield,
vasrgefield, en
en in de
diging naderhand
naderhand afgekondigd:
"„ Men
Men beloofde
beloofde bij
bij dezelve,
dezelve, nu
nunoch
nochnooit
nooittetezullen
zullengedenken
gedenken
aan
het
geene
in
den
voorleeden
jaare
voorgevallen
was,
en verver·
en
en
den voorleeden jaare voorgeva ll
tan
klaar·
klaar-
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klaarde, de besluiten
befluiten Van
~an den
den vijfden
vijfdenenenzesden
zesdenvan
vanMaijmaantí
Maijmaanti
klaarde,
.des gemelden
gemelden Jaars, voor nietig, kragteloos
kragteloos en
onwaarde, zo
zo
en van
van onwaarde,
.des
rn omen was,
wel als
als alles,
verrigt en
en onde
ondernomen
wu, waarvan
waarvan
wel
alles , wa~
was in
in dezelve verrigt
blijken en
enoverblijfzels
overblijfzeIsuituitdedeopenbnare
openb:tareRegisters
Registers geligt
geligt zonzoude blijken
worden.
den worden.
Sommelsdtj/r overleed
overleed in
in 't Jaar
Jaar 1662. Hij
Hij was
was getrouwd
getrouwd gegeSommelsdtjk
met Lucia
LI/cia van
va;, lYalta
II/alta,
van Pieter
Pie/er van
van Malta
If/alta en
weest met
, dochter van
/tJa Donia
Donia van
van Ilarinxma
lJarinxl1ta.
bij welke
welke hij
hij verwekt
verwekt had
had agt
agtKinKin·
Ida
, bij
deren:: I.
J. Francois
Franfois van Aarsjtn,
Heer van
van de
de Plaat
Plaat,, welwel·
deren
4arsfen , Heer
ke, na
nahet
hetdoen
doeRvan
vanee1:e
eel!eagtjaarige
tlgtjaarige reize
reize door
door Europa,
Europa, in den
den
ke,
zijns leevens,
op een
een tocht
tochtvan
van Engeland
Enge/andna
na Holland,
Holland, in
in 't't
bloei zijns
leevens , op
1I. Kornelis,
jaar 1659,
ongelukkig omkwam.
omkwam. H.
[(ornelis , (zie
(zie het
hetvolgenvolgenjaar
1659, ongelukkig
Art.) III.
In. Petronella
Petronella ,, getrouwd met
met ;bolian
Johafl van
von Wevoort,
Wevoor/.
de Art.)
van Osfenberg.
Os[enberg. IV. ljobella
WI~ ilarsfen
Aars[en,
van
Ijabella van
, Gemalin van
Heere van
Hendrik,, Graave van
van Nasfau
NtlS(IIU,, Heere van
van Ouder/;erlee,
Veldmaar·
Ouderfrerkc, VeldmaarHendrik
Cchalk der
der Troepen
van den Staat
Smat,, welke
welke naliet
naliet zes
zesKinderen:
Kinderen:
fchalk
Troepen van
J. Lodewijk
Lodf.lI'ijk van
"lIn Nasfau.
Nos[au. , ^_.
!!. Hendrik,
Hendrik, Graaf
Graafvan
vllnNasfau.
Nas{au.
i.
Graaf van
"lIn Nasfau.
iva'fau. 4. Maurits
MaurÏls,, Graaf
Groafvan
Y~n
Cornelis, Graaf
3. Cornelis,
Nos[au. 5. Ifabella
I[abel/a ,'mI
Nas!atl, en 6. Anna
Anna van
,'Qn Nasfau.
NQs{au.
ran Nasfau,
Nasfau.
V. Henrietta
Hcn/'ieUQ., getrouwd
getrouwd met
met Francois
FrtJnfofs de
Zoete deJeLaeke
Lade
de Zoete
van Villerr.
Pil/er!'. VI. Anna.
.dTl/I(!. VII.
VU. Maria.
Maria. VIII. Lucia.
Lucia. De
drie
onge11Uwd geflorven,
gellorven, en, volgens
volgens 't't zeggen
zeggen van
van
drie laatlle
laatfle zijn
zijn ongehuwd
Auberij,
navolgf1:ers van
van den
den beruchten
beruchten Labadie.
Labodü.
4uberi
j, waren
waren zij
zij navolgflers
Zaaken
Zie de H~lltmdf.:hl!
JlJerkllrius van 1650.
1650.A1T7_EMA
A1TZEMA,, ZaoRen
Hollandfche illerkurius
van Staat
MaatenenOorlog,
Oorlog, lIl.
ent. Herfa`.
Herft.
III. Deel.
Deel. bI.
bl. 588.600.
588. 600. enz.
bl. 365.
Leeuw,
Leeuw, 67-462. AUBERRY, Gedenk{chriften,
Gedenkfchriften, blo
FranAARSENS,
van zijnen
zijnen Broeder
Broedtr Frll'"
door den dood van
(. Kornelis) door
AARSEIS, (Korne/is)
fois.
in
't
iaar
1659.
de
voornaamf1:e
erfgenaam
van
alle
de
groo·
fois , in iaar 1659, de voornaamfie erfgenaam van alle de groote Rijkdommen
Rijkdommen zijns
zijns Vaders
Vaders geworden, heeft
heeft in
in huwelijk
buwelijk gehad
gehad
ttilontbrun,
de oudste
oudlte Dochter
Dochtervan
van den
denMarkgraave
l\1arkgraavevan
van St.
Andre iUonthrllll,
St . Andre
Candia ~y
man,
die
zig,
door
de
beruchte
befcherming
van
een
een man, die
door de beruchte befcherming van Canriia
vermaard gemaakt
heeft.
gemaakt
WAGENAAR,
zijn XIII. Deel, bl.
bI. 210
210 en
en2I'2 II.
eenverhaal
verhaal
I. een
WAGENAAR , in
in zijn
doende
van den
den Zeeflag,
Zeeflag ,tusfchen
tllsfchendedeHollandfche
Hollandfcheen
enEngelfche
Engelfche
doende van
SomVlooten, zegt: „"Dien
Dienzelfden
zelfden morgen, was
was de
de,Heer
,Heer van
van ~om
"„ melsdijk
me/sdijk in 's Lands Vloot gekomen, en
enhad
had zig
zigaan
aanboord
boordvan
van
.,„ het
hetfchip
fchipvan
vanden
denLuitenant-Admiraal
Luitenant·Admiraal Tromp
onnal1'
Tromp begeeven, onaanI. DEBI..
L
DEEL.
G
",, gege-

xur.
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„
" gezien
«ezien de
de Ruiter
Ruiler hem
hem verzogt
verzogt hadt,
zig op
opzijn
zijn fchip
fchip
hadt, dat
dat hij zig
„" onthouden
omhouden wilde
wilde:: het
hetwelk
welk(zegt
(zegthijhijverder)
verder)daarna,
daarna.bijbijTomfom„" migen
migen,, vermoeden
vermoeden baarde,
baarde, als
als of
ofhij
hij Tromp
Tromp eenen raad
raad was kokomen geeven
geeven,, die
diemet
met's-'sLands
Lands dienst
dienst niet
niet wel
welbedaan
befl:aan kon."
kon."
,,,. men
Onze Gefchiedfchrijver
Gefchiedfchrijver meldt
rang of
ofKarakKarak.
Onze
meldtniet,
niet , inin w'elken
welken rang
ter Sornmelsdijk
Sommelsdijle in
in de
de Vloot
Vloot gekoomen
gekoomen was,
was, enendien
dienwij
wij• -ook
ter
ook
hebbel1 kunnen
kunnen opfpooren.
opfpooren. Æitzema
Ail:ema zegt
zegt mede
mede,, zonder
zonder
niet hebben
daar van
mClden,, in
in 't'tvijfde
vijfdedeel
declvan
vandedeZaaken
Zaaken van
vanStaat,
Staat,
daar
van icts
iets te melden
e ]z.
IZ. bl.
bi. 807.
Heervan
van Sommelsdijk
SOTnme!sdtjlr was mede
mede gegaan
gegaan op
op
807. „"De
De Heer
" 't't(chip
fchip van
van Tromp,
Tromp, en wedergekomen
wedergekomen,, deed
dccd meest
mecst gelijk
gelijkraprap„
van
"„ port
port(namelijk
(namelijk als
als het
betverhaal
verhaal van
van den
den Luitenant
Luitenant Admiraal
Admiraol "/I"
" Meppel, dat
hij voor af had
had latoen
la:ltcn gaan);
'cr nevens,
nevens, „Mepl,
dat hij
gaan); hij
hij voegt 'er
dat op
opnaaal
naam van
van Åarsfens
A/lrJfens van
"/In6ornmelsdijk,
~ommelsd;jk, een relaas
relaas ten
tcn
" dat
,,
voord~ele van
van Tromp
gedrukt was,
wclkhij
hij Sommelsdi
Sammelsdijk
jk ont„" voordeele
Tromp gedrukt
was , 't welk
kend had
had,, het
hetzijne
zijnetetezijn
zijn,
naderhandontdekt
olltdektwerd
werd,, gege,,,> kend
, encn
naderhand
"„ fchreeven
fchreeven tetc zijn
zijn door
door den
den I-Heer
Kiel'i!,, den
dcn Zwager
Zwager van Tromp,
Tromp,
Ieer Kievit
~.
wiensonheil
onheil hier
hier door
doorwas
wasaangevangen."
aangevangen." De
Debovenliaaude
bovenQaandc
,, wiens
ingewikkclde
befchuldiging word,
der hal ven , , hier
weggcingewikkelde befchuldiging
word , derhalven
hier door weggenomen. -- Niet min
Niet ongunflig
min ongunfl:ig
is uitdrukking
de uitdrukkingvan
van #'lJgenoinen.
is de
Wagenoor,
bI. 338.
338.van
vandat
datzelfde
zelfdeDeel
De..:!,
tergelegenheid
gelegcnheid van
\'Ull 't
't
naar, op bl.
, ter
Vcrhaal van
twislen, ontslaan
OIltfl:aan over
ovcr de
dc verheffing
vcrhefiing der
der LeeLecVerhaal
van eenige
eenige twisten,
nen,
tusfchen die van
van Holland en Zeelnd;
Zeel~l1d; hij
Heer
hij zegt:
zegt: "„ de Deer
neu , tusfchen
,.
vanSommelsdijk,
Sommelsdijk • [edert
veele jaares
jaare1luit
uildedegunst
gunstder
derstaa~/aa
federt veele
„ van
n
ten van
vanDolland
Hollandvervallen,
verv/ll/m,had
haddie
diei'an
,'on Zeeland,
Zeela1ld, die
die hem
hem
„ ten
~,
helerzetten
zeilenmogten,
moglen,te Ie
lifver
Lemheeren
lViI/elI
„ beter
liever
voorvoor
zijnezij/ze
Leenheeren
wille:;
"„ erkennen,
erkennen, gelijk
ge/ijlehij
hij,
inderdaad,gedaan
gedaonhad."
had."
, inderdaad,
bier een
Men
moet aanmerken
aanmerken,, dat
datdedeI-Ieer
Heer Wagelltlar
ecn
Wagenaar ijier
Men moet
misflag
begaan,
en
Vader
cn
Zoon
voor
~én
Perfoon
genomen
misflap begaan, en Vader en Zoon voor één Perfoon genomen
heeft. Kornelis
Allrs{en, die uit
uit de
degunst
gunstder
derStaaten
Staaten van
van
Kornelis van darsfen,
Holland
vervallen
was,
gelijk
hij
het
uitdrukt,
was,
gelijk
wij,
Holland vervallen was, gelijk hij het uitdrukt, was, gelijk wij, inin
't voorige Art.
Art. gezien
hebben,, in 't't jaar
jaar 1662
1662 reeds
reeds overleeden;
overleeden ;
gezien hebben
en dit geval
geval,, in
in den
den jaare
jaare 1663
16óS voorgevallcn,
kan hem
hem dus
dus niet
niet
voorgevallen, kan
lIetrelfen.
En aangaat
wat aangaat
de Leenverhellingvan
vandedeStazStaa~
betreffen.-- En wat
de Leenverhefling
ten
Zeeland, hier
hier toe
toe geloof
geloof ik
ik,, dat
dat Aarsfens
groot
zeer groot
Åarsfens zeer
ten van Zeeland,
regt had',
had', om
omreden
reden,, dat
datdede*Heerlijkheid
'Heerlijkheid van
van Somme/sdijle,
Sommelsdi jk , reeds
lIs
een
Leên
van
Zeeland,
bezccten
was
door
Heer Adriaan van
va"
als
van Zeeland , bezeeten was door Heer
B
or[e/en,
in
't
Jaar
1466,
gclij1c
wij,
onder
het
Artikel
BORSSI!.-Borfelen , in 't Jaar I466 , gelijk wij, onder het Artikel BoRSSF•
LIN,
LEN, nader
nader iullen,a:mwijzen.
zullen aanwijzen.
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Onder
Maat[ckappij zullen
Onder't't Art.
Art. van
van de ff/est-Indi{ekt
West-Indifcke Maatfchappij
zullen wy
breeder fpreeken
hreeder
fpreeken van
van Suriname; hier
ter plaatze
plaatz'~ kunnen
kunnen wij
hier ter
wij niet
te maken
maken,, in zo
zo verre
verre liet
hetbetrekking
betrekking
nalaaten,
nalaaten ,'er
'er melding
melding van
van te
Kornelis ilar
ifen$. Nadat
heeft
Aar.fom.
Stuaten van
van ZeeZeeheeft 'op
.op dezen f(ol'ndis
Nadat de Staaten
land, eenige
eenige Jaaren
Jaaren,, in
in 't't bezit
bezit van
van die
dieVolkplanting
Volkplanting geweest
geweest wa.
ren,
bellooten dezélve,
Jaar 1682
1682, , die
die aan
aan de
de West.
West·
ren, beflooten
dezélve ,inin 't Jaar
Indifche Ma:ltfchappij, voor een fomme van twee honderd en zes· IndifcheMatpj,vorn(meatwhodrnzesals ook
ook,, volgens
volgens Ofroi
Oaroi
tig
tig duizend
duizendguldens,
guldens,over
overtete doen,
doen , zo
zo als
van
de Algemeene
Algemeene Staaten,
Staaten , op
op den
den 23
23Sept.
Sept.des
desgemelden
gemeldenJaars,
J:ms,
van de
gefchiedde.
DeMaatfchappij,
Maatfchappij, deezen
deezenlast
lastter
teronderhouding
onderhouding voor
voor
gefchiedde. De
zig te
te zwaar
zwaar oordeelende
oordeelende , vond, in
in 't'tvolgende
volgendejaar
jaar,, geraaden,
geraaden.
'er twee
twee derde
derde deezen
deelen van
van afaftetetfiaan
lIaan;; het
het eene
eellederde
derde deel wcr,1
werd
door de Stad
Stad /lmjfddllln,
het andere
andere door
door den
denI Ileer
4mJleldar , en
en het
Ieer J({)r1Jelis
[Cornelis
A.ns{ells,
van Sommelsdijk
SommeIsdijk ,, tot den
den zelfden
zelfdenprijs
prijs,, overgeovergeHeer van
4.irsfeus , lIeer
nomen;
behoudende
echter
de
Staaten
Generaal
de
oppennacht
nomen ; behoudende echter de Staaten Generaal de oppermacht
over de Volkplanting.
In
Jaar 1633,
trok S()nJlIJelsdtïk
Suriname, en
en aanvaardaanvaard·
In 't Jaar
1633 , trok
Sormelsdi jk naar Suriname,
de de
de Landvoogdije
L:ll1dvoogdije over die
die Volkplanting;
VoJkpl:mting; hij
hij bouwde
bouwde 'er
'cr twee
twee
Sterkten,
hij van
\'an behoorlijke
behoorlijke Bezetting
Bezettingen
enOorlogsbehoefren
Oorlogsbehoefren
Sterkten , welke hij
voorzag. Niet
Nietveele
\'ccl:!jaaren
jaarennanazijne
zijneaankomst
annkomst,, dat
dat isisinin't
jaar
voorzag.
't jaar
1688,
ont!1onden 'er
'cr eenige
eenige klagten
klagien over
over zijn
zijn heftier.
beHier. De
DehHol1688, ontflonden
ollanders zagen
dat zij
zij cene
ceneverzekerde
verzekerde bezitting
bezitting hadden
hadden,, en
en
landers
zagen nu,
nu, dat
meenden,, dat
dar de Volkplanting
Volkplanting genoeg
in bloei
bloei was,
was, om
om haar
haar te
te
meenden
genoeg in
bellaan. Aarsfevs,
/lars{em, daarentegen,
daarentegen, meende
dit nog
nog verder
verder
doen beflaan.
meende dit
re brengen
brengen;; dan
dan bier
hier toe
toe moeflen
moefl:en de
debanden
uanden aan
aan de ploeg gefligen:'!te
gel! worden.
worden. Deeze
Deeze
vcrfchiJlend~
gedach[Cnwaren
warennaderhand
naderhand de
de
gen
verfcliillendc
gedachten
oorzaak van
D~pointen
poimen van
van bezwaar,
bezwaar, eerst
eerst tegen
teg':ll
oorzaak
van zijnen
zijnendood.
dood. De
hem ingebracht,
Dathij
hij de
d.: Raaden
Raaden der
der
heen
ingebracht,bellond.:n
beflondenhier
hierin:
in : I.I. Dat
Jllllitie en
niet tijdig
tijdig genoeg
genoeg had
harl aangefleld,
a~ngefl:eld, en
enaangefleld
aange!l:eld
Juflicie
en Politie niet
niet naar
naar behooren
H. Dat
Dat dedeopgezetenen
opgezcrcnell
zijnde, niet
behoorengekend
gekendhad.
had. IL
haoger door
door hem
hem bezwaard
bezwaard waren
waren,, dan
dan volgens
volgensOktroi
Oktroigefchieden
gefchieden
hooger
mocht. 111.
lil. Dat
Dathij
hijeen
eenPakhuis
Pakhuisvoor
voorzig
zighield
hield,
merkelijk
mocht.
, tottotmerkelijk
nadeel der
IV. Dat
Dat'er,
'cr,door
doorzijn
zijnheflier,
belli~r,een
eenschip,
(chip,
nadeel
der Kolonisten.
Kolonisten. IV.
relwning van
bijzondere DireEkuren
uit Ierland,
Ierland, ge.
ge·
voor rekening
van eenigc
eenige bijzondere
Direát uren, , uit
Jaden neet
met gezouten
geZQuten Osf
Oslènen Varkens-vleesch
Varkl:ns-vleesch,, geland
gebnd was
was,, wetwelladen
i n- en
mondbehoefren ,, volgens
volgens Oktroi,
Okttoi, uit
uit Holland
1101land komen
komen moesten.
moeiten.
ke mondbehoeften
V.
\!. Dat
Dar Aarsfens,
/!ars{eIJs, tegen het
her oogmerk
oogmerk der
der Staaten
Staaten , twee
twee Room
Room
ll e Geestelijken
fehe
Geesrelijken in
in cie
de Vulk'plan
'VulkpI:ln:ing
had haten
maren komen.
komen. VI.
VI. Dat
Darfe
ing had
G 2l
G

l1i.j
lij
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hij den
den eenen
eenen boven
bovenden
denanderen
:mderenbegunstigde
begunstigdeinin't 'twaardeeren
waardeeren
hij
van
vind
aangetekend,
van de fuiker.
fuiker. --- Men
Men
vind
aangetekend,dat
dat 'larsfens,
/J01"Sfens, op
op de
de
klagten
klagten der
der Staaten
Staaten ,, over deeze
deezeingebrachte
ingebrachte bezwaaren
bezwaareu,, zijn
zijngege.
drag
had ; doch
in veele
veele opzichten
opzichten,, veranderd
veranderd had;
doch het
het vuur,
vuur, dat
dat
drag, , in
onder de
, kreeg
, enenborst,
de asfche
asfchefineulde
fineulcle,
kreegeerlang
eerlanglucht
lucht,
bollt alte
,a1tedeerlijk
deerlijk
Iigte vlamme
vlamme uit.
Gebrekaan
aantoevoer
toevoervan
vanvolk
volkuit
uit
voor hem
hem,, in ligre
uit. Gebrek
voor
den Gouverneur
Gouverneur enenSoldaat
Soldaatdedehanden
handenuit
uit
Nederland noodzaakte
noodzaakte den
Nederland
te fleeken.
l1:eeken. De
Delaathen
laatl1:en,, die
die,, gelijk
gelijk wij
wij gezegd
gezegd hebben,
hebben,
den mouw te
dat de Kolonie
Kolonie genoeg
genoeg opbracht,
opbracht, om
oruhen
hen lte
zjg verbeeldden
verbeeldden, , dat
zeg
e
jk over het
befiaan., klaagden
klaagden aan
aan Somrnelsdi
SOl11tnûsdijk
betflaafachtig
flaafachtig
doen beflaan
werk,, 't't geen
geenzijzijmoesten
moestendoeu
doeu,
eischtenmeer
meer
verteering.
werk
, eneneischten
verteering.
als zij
zij meen
meenToen zij
zij,, op
op het
hft inbrengen
inbrengen van
Toen
van deeze
deeze k1agte,
k'agte, zo als
den,, met
met te
te veel
veelflrengheid
'fuengheid., werden
werden afgezet
afgezet,, liepen
liepenzijzijnaar
naar
den
huis,, en
en haalden
haalden hun
hun geweer.
geweer. 'li
Aarsfens
in plaats
plaats van
van hen
hen te
te
arsfens,, in
huis
meende door
door zijg
zijn'gezag
gezag hen
hen tetekunnen
kunnen temmen
temmen,, en
enontontontzien, meende
moette hun,
plaats van
den Sabel
Sabel in
in den
den
moette
hun , in plaats
van goede
goede woorden,
woorden , met den
en(prak
fprak hun
hun aan
aan, , op een zeer ernfligen
ernf1:igen toon.
Soldaa·
vuist, en
toon. DeDeSoldaa•
ten gaven
gaven bijna
bijna allen
allen te
te gelijk
gelijk vuur,
vuur, enentrof
tfoflèn
hem zodanig
ZOd:111ig,, dat
dat
en hem
hij,
na
zes-en-veertig
op
den
19
Julij
het
ontvangen
van
zes-en-veertig
wonden,
op
den
19
Julij
hij ,
des
genlelqen Jaars
eene jammerlijke
jammerlijke wijze
leeven
des genieleien
Jaars1688,
1688, op
op eene
wijze het leeven
liet.
De
Heer
T.
Pi;1orius
heeft,
achter
zijne
Defchrijving
van
heeft,
achter
zijne
Befchrijving
van
T.
Piilorius
liet. De Heer
Surin:une,
omi1anclig verhaal
verhaal van
van
Suriname, een omilandig
van dien moord in,agelaaten,
agelaaten, van
uelks
op 'ft Art.
Art. Surinam~
welks om!1andighcden
olntlandighedenenen gevolgen
gevolgen wij
wij ons op
Suriname
bedienen
zullen. Zie
Ziehier
hierdede
llefchrijvingvan
van't 'tKarakter
Karakter,, ons
ons
bedienen zullen.
Befchrijving
door
van den
den Heer
Heer van
van Somme/sdijk
Zijopgegeeven : "„ ZijSommelsdijk opgegeeven:
door zijn Ed. van
Excellentie (zegt
(zegt hij)
hij)was
waseen
eenuitneemend
uitneemend vriend van
van God
,^,, ne Excellentie
"„ en
en Godsdienst
Godsdienst,, en
enwas
wasdaaglijks
daaglijks bedagt
bedagt om
om door
door zijn
zijn eigen
eigen
"„ voorbeeld,
voorbeeld,zijne
zijneonderhoorende
onderhoorendede
de'waare
-waare eerbied
eerbied hiêr
hiêr voor
voor inin
"„ tete boezemen
boezemen,
eenBaak
Baakhun
hundedebeoeffening
beoeffeningvan
vanalle
alleKris
Kris·
, enenalsalseen
•
"„ telijkedeugden
telijke- deugden aangenaam
aangenaam en
maaken; en de geenen,
geenen,
en eigen
eigen te maaken;
"„ die
die hem
hem hier
hier ininmeest
meestvolgden
volgden,, waren
waren zijne
zijnebeste
bestevrienden
vrienden,,
"„ onaangezien
onaangezien haar
gellacht of
offexe
fexe;
tegenoverfieIIing
haar naar,
flaat, geflacht
; inintegenoverflelling
"„ was
WllS hij
hij een
eenvijand
vijandvan
vanalle
allebaldadigheid
baldadigheid,, ongebondenheid
ongebondenheid en
en
"„ ontucht,
en ging
ging deeze
deezeondeugden
ondeugden met
met een
een mannenmoed,
mannenmoed, in
ontucht, en
",, grooten
grooten en
en kleinen
kleinen tete keer.
keer. Zijne
Zijn/'voornaamfie
voomaaml1:e pooging
poogingbeflond
bel1:ond
",, verder,
verder, Bene
eene verandering
verandering onder
Gnder de Militaire
Militaire te maaken
maak en ,, welke
"„ grootendeels
!,lTcotendeelsininalle
alle fpoorloosheden
fpoorloosheden verfoopen
verfoopen laagen;
laagen; des
fnuikdes fnuik"„ tete hij
hij alom
alomden
denoverdaad
overdaad,, en
eninzonderheid
inzonderheidinin't'tgebruiken
gebmikenvan
van
"„ onon-
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",, onmatige
onmatige fpijs
fpijs en
endrank
drank., als
aIs dedebaarmoeder
baarmoeder van
van cngeregelde
engeregelde
f,
wellusten zijnde, en
en fpeende
fpeende hun
hun met
met een
een matiger,
matiger, doch
dochteftef,, wellusten
"„ fens
fens voldoenend
voldoenend onderhoud;
onderhoud; enenbij
bijdit
ditzocht
zochthij
hijhun
hundoor
doorBene
cene
",, geduurige
geduurige bezigheid
bezigheid,, van
vanalle
alleongebondenheid
ongebondenheidafzetrekken."
afietrekken."
Geluk'iger,
derhalven ,, ware
ware hij
geweest, indien
indien hij
hij, top
opden
denraad
raad
Gelukkiger, derhalven
hij geweest,
Willem den
van Printe
Prinre Il1l1elll
den III,
lil, inin Holland
Holland ware
ware gebleeven,
gebleeven , dan
dan zig
zig,,
door zijne
zijne naauwgezetheid,
naamvgezetheid, ten
tenprooij
prooij voor
voorde
demuitzugt
muitzugtteteílellen.
11:ellen.
Hij had ter
ter vrouwe
vrouwe Mllrgaretll
du Puys,
Puys, Marquifnne
MarlJuifinnevan
vllnSt.St•
Margareta du
./Indrr
MonthrUIf, bij
welke hij
hij verwekt
verwekthad
hadvier
vierKinderens
Kinderens::
Andre Montbrun,
bij welke
t. Alexander,
J.
Heervanvan·Plnal.
het volgen.
volgen'
Ålexander, Heer
Plaat. 2. Fl'aflfois.
Francois, (zie het
de Art.)
Art.) 3.
Maria en
de
3. lI1rl/';a
4.
Care/.
Carel.
en 4.
Zie Hollandfche
Zie
Hol/llndiche Merkrtrius
Mer/mrius van
Jaar 1688.
1688.R. R~
HOGE,
van 't Jaar
DEDE
HOGE,
Spiegel "411
van Staat,
Staat, Il.
Spiegel
Deel, bl.
bI. 84.
84.
H. Deel,
(François) Zoon
AARSSENS I (Frallfols)
van den
den zo
zo even
evengemelden
g(!mclden Kor·
Kor•Zoon van
nelis lfarsfens,
tie/is
Aar sfe ns , bekend onder
naam van
Heer van
van Chatil
onder den
den naam
van de Heer
Jon.
Jaar 1689 was
was hij
hij Luitenant
Luitella\1t ter
tef Zee,
Zee, onder
onder het
hetColleColle·
ion. In't
In 't Jaar
gie ter
t<:r Admiraliteit
Admiraliteit van
van tlm/lelclarn,
Al1Ifleiriam. C,Il
van de
de
verkreeg verlof
verlof van
een verkreeg
Algemeene Staaten
Srnaten,, tot het
het doen
doen van
vaneenen
eenenkeer
keernaar
naar SlIr;nqf!te,
Suriname,
tot
hetbijecnverzamelen
bijeenverznmelen van
\mll de
denilatenfchap
lltIlatenrchap zijns
zijnsVadem.
Vaders.
tot het
Doch
hem
trof
hier
insgelijks
een
deerlijk
ongeluk.
Wal)t
nadat
dat
Joch hem trof hier insgelijks een deerlijk ongeluk. watt na
eel1ige
Oorlogfchepen ,• in 't gemelde
gemeld~ Jaar,
op
de
EngeIeenige FFranfche
ranfche Oorlogfchepen
Jaar,
de EngelSt. Chr•i
jlofel veroverd
fchen St.
ChriJ10ffei
veroverd haddcl1,
wendden zij
zij het, .met tien
tien
hadden , wendden
fchepen , naar
fchcpCll,
naar Suriname,
SUI·inaln I! , (alwaar,
(alwaar, na
na den
dendood
doodvan
vaagemelden
gemelden
ílars
f iris ,, de ondergezaghebber
Aarsfeils
ondergezaghebber Schei
SclleI"ptnhuitietl
aang&o.
penhuizen was
was aang
:omen ,)
,) om
Jllen
om de
dl! Hollanders,
Hollanders,, ware
ware 't't mogelijk,
mogelijk, van
v~ndaar
daar re.
te· jnagetr.
jll3gerr.
De nieuwe
nieuweBevelhebber,
Dt:velhebber,kennis
kennisvanvan
hwme
nannaäeringgekregen
gekregen
De
hunne
wannadering
.heblx>nde,
(gelijk wij,
wij, onder
.onder't'tArt.
Art. Suriname
Surinllml! en
en
•heblxnde, deed
deed alles.
alles, (gelijk
dat
oat der
der Westindi[che
lI1all/fel1t1ppi;,
nader zien
om hen
heil
IPestindifche 111aatfchnppij
, nader
zien zullen)
zullen) om
wel te
te ontvangen.
ontvangen. De
De Heer
Heer Francois
F,·lInfois "011
AOl"sfen,, toen
toen reeds
reeds
van ilarsfen
Heer van
van Soinmelsdijk,
SOflllndsdijk, bevondt
bltvondt zig, op
opdat
dàttijdclip,
tijdllip , om
omde
de bobovengemelde
reden, in
vengemelde reden,
in Suriname;
S41rinllme; het
het gebied
gebied voerende
voerende over
over
cene Batterij,
Datterij, laadde
laadde hij
hij,, in
in zijnen
zijnen ijver,
ijver, zelf
zelfhetlret"gefchut;
r;cfehttt;
gene
doeh, zo
zoals
althij
hijten
tentweeden
tweedenmaale
mRalehier
hiermede
mede bezig
b~ig was
\v:lS,, trof
trof
doch,
het ongeluk,
ongeluk,dat
datliet
hetstuk
/tukafging
afging,
eenige(tukken
fiukken van
vallzijne
zijne
hem het
, eenige
vingeren wegnam,
en hein
hemdeerlijk
del!rlijk inin't'taangezicht
aangezicht kwetile
kwetlle;; nognogvingeren
wegnam, en
thans werd
ecftigen tijd,
tljd, van
vanzijne
zijnewonden
wonden
thans
werd hij,
hij , na
na verloop
verloop van
van eenigen
gelukkig geneezen.
Nadarhand bekleedde
bekleedde deze
de~ze Sommelsdiik
Sommefsrliik
gelukkig
geneezen. Naderhand
G 33
den
,
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S. (FraH
(François)
fois)

rang van Vice
Vice Admiraal
Admiraal,, bij
bij het
hetCollegie
Collegievan
van Am/leidam;
Amflel1am; inin
den rang
I , met een
welke waardigheid
waardigheid hij
hij,, inin'•'t'tJaar
Jaar 172
1721,
een Esquader
Esquader van
van
welke
Oorlogfchepen,, tegen
tegen de
de Algerijnen,
Algerijnm, naar
naar de Middelandlche
Middelandfche
agt Oorlogfchepen
gezonden werd,
werd,zonder
zonderechter
echterinindien
dienkruistogt
kruistogtierietmerkltjks
lnerklijks
Zee gezonden
Verrichten. Gelijken
Gelijken kruistocht
kruistoc.,.ht deed
te 'verrichten.
deed hij
hij in
in 't't Jaur
Jaar 1724'
1724. InIn
Juar 1726,
1726, gelukte
gelukte het
hethem
hem,, op
opdiergelijken
diergelijken togt, na
na eenige
eenige
't Jaar
onderhandelingen,, op den
den agtflen
agtfien van
van de
demaand
maand September
September,, den
den
onderhandelingen
vrede te fluiten
fluiten;; op voorwaarden
voörwaarden, , die
den Staat
Staat ajet
njet ononvrede
die voor den
voordeeligwaren.
waren;, waarna
waarna hij, met
met de
devloot,
vloot,naar
naarhet
hetVadcrland
Vaderland
voordeelig
t,~ rug
rug keerde
keerde"Met
Meteen
eenvloot
vlootvan
vantwaalf
twaalffchepen
fchepen bevond
bevond hij
hij zig,
zig,
t,
, onder
Jaur 1729
1729,, nevens
nevensdedeEngelfchen
Engclîchen,
onderhunnen
hunnenA'dA~
in 't't Jaar
Wager,, welke beide
~cide vlooten
vlootenalleen
alleenverzameld
verzameldfcheenen
fchcencn,,
miraal Wager
cie Spanjaarden
Spuniaarden eene
eene vreeze
vreezeaantejagen,
wijl van de
de gedeeigde
gedt'eigde
aantejagen , vrij1
om de
landing niets
nicts gebeurde.
gebeurde.
landing
Jaar 1712 was
was hij ira
in. Huwelijk getreeden,
getrecdcn, met
met Maria
Moria van
van
In 't Jaar
.Aarsren van
van herenhout,
WerenholJt, en had
had bij
bij haar
haar verwekt
verwekt 55Kinderen:
Kinderen:
Aarslen
J. Anna
AnI/a Margareta,
/I1argllreta. t. 2.
Elh.abethLouifa,
Louifa, 3. Henrietta,
Henrietta,
Elizabeth
I.
4· Corne/is,
di~ flierf
merf 1'6:!4.
5. Franfois
Frol1fois Cornelis,
Corne/is, gebooreu
geboorcll
Cornelis, die
4.
I'624. 5.
~55 Aug.
Aug. I725.
1725.
2
Staat
Merkul-ills van
bI. 59
en 6o.
60. Staat
Zie de lIol/andfche
Hollandfche fiftrkurins
van 168?,
1689 , bl.
59 en
tier Nederl.
Nedérl. r.
D._bl.
538.SUIKER
SlIIKI!R, Algemeene
A/gemeene Gefchie.
Gefchieder
I. D.
_bl. 538.
dwisfcn,
Deel, VIIIfie
VIIIfie tijdbeflek,
tijdbefiek, bl.
bi. 423.
4l3. raderdenisfen, II.
II. Deel,
VaderJtlIJdfcl,e
Historie, Vlllile
deel.
landfche Historie,
VIllfle deel.
,

A,A\l.SSEN,
CORNELlS, Raron
(3Økheer FRANCOJS
MARSSEN , (JOfIkhur
FRANCOIS CORNELIS,
Baron van)
van) Heer
van Sommelsdijk
SQmmelsdijk,, Ooltjesplaat
Ooitjesplaat , Bommel en Craaijeflein
Craaijeflein,, befchreebefchree.
ven in
RiddeIfchap en Edelen van
en West-Friesland,
West-Friesland,
in de
de Ridder(chap
van Holland en
Generaal Major
Colonel van
van een Regiment Infanterij
Illfamerij,, zedert
zedert
Major en
en Colonel
'c't Jaar 1766.
1766. en
AAR!SEN,
IIEvtREN
AARIsEN, BEYEREN

(A. N. Baron
Raron van)
van) Heer van
den Dorpe
Dorpe
van den

~Ll
Voshol , Meeteren
Meeteren en
Colonel bij 't
en Lande van
van Voshol
erf Triangel,
Triangel , Colonel
l~egiment
Guanies Infanterij,
InfànteÁj, Hoogheemraad van
Delfland,, enz,
enl.
Regiment Guardes
van Delfland

Van het
hetaanzienljk
aanzienijk geflacht
geDacht van
van Aars!en.
zedert
zijn
zedert 176ï.
1767. Van
4arsfen, tiJu
deeze beiden nog
in leeven.
leeven.
nog in
AART, een
Dorp, onder
onder't'tPanderfehap
Panderfehap van
van Herwen
Herwen , niet
nict ververeen Dorp,
re
gemelde Huwen.
die rueenen,
dat van
van dit
re van
van gemelde
Herwen. 'Er
'Er zijn
zijn 'er, die
roeenen , dat
!fart')
Aart"~

n

A ART S ERG.
AARTSBERG.
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dart,
Aart, onder den naam
naam van
van Årenacum
Arenllcu!n,, en drenatium
Arenfllium,
in de
de
, in
van Peutingerus
Peulingerus en bij
bij Tacitus,
Toeitus, gewag gemaakt
gemaakt word.
word.
reistafelen van
In de
de fchatting,
fchatting, die, inin't'tJaar
Jaar 1547,
o\'ergeheel
geheelGelderland
Gelderland gege.
1547 , over
flagen
art 17o
flagen werd, droeg
droe~ 'f
dllrt
170 Gl.
Gl••- ::- •Si5~
penningen.Voorheen
Voorheen
penningen.
dit Dorp
Dorp een
een eigen
eigenPredikant;
Predikant;inin't'tJaar
Jaar1 1609
werdaldaar
aldaar bebeo
bad dit
609 werd
roepen Hubertus Liesfelius;
Liesrelills; enen in dat
dat zelfde
zelfde Jaar
Jaar Henricus
Eh.
Henricus Eb.
berus;
fm·us; 1615 Chriflophorus
ChriPophorus Reusnerus;
Reusnerus;Henricus
HenricusBucherus
Bucherus 1621;
162 i;
Casparus
Casparus Rofa
Rora 1621. Doch, inin't't Jaar
Jaar 1627,
1627,werd
werdhet
hetvereeveree·
nigd
Digd met
met Herpen.
Herlfe".
Staat
Slaal der
derNederl.
Nederl. III.
lIl. Deel,
Deel,bl.
bI.256.
256.ALTING
ALTING,, Germ.
Germ. Inl/lfe'
ferior.
pag.8.8.HOUVE,
HOUVE, flandv.
HlIndv. Chronijk,
Chronijk, I. Deel,
r;or. Not.
Not. T. 1.J.pag.
fol. 78.
78.

AARTStlEft.G,, of Heer-Aartsberg,
Hur-Aartsberg, en ook Bergambacht,
Bergambacht, is de
AARTSBERG
naam van
en adelijk
adelijk kafeel,
kafteel, geleegen onder
onder Berg-AmBerg.dmnaam
van een
een oud en
bacht., niet
niet verre
verre van
rivier de
de Lek.
Lek. Volgens
Volgenshet
hetalgemeen
algemeen
van de
de rivier
bacht
gevoelen,
werd het
het gedicht
geLlicht door
door Heer
Heer dart,
Aart, of
of Aarnout van
van
gevoelen , werd
Arleet, op eenen
eenen Berg;
Berg;waarom
waarom de
de Heeren
Heeren van
van Aartsberg,
Aartsbërg, in
Arkel,
fommige
brieven, Heeren
Heeren van
van den Berg
Berg genaamd
wordet!.
genaamd worden.
fommige oude brieven,
rechtsgebied,, 't't welk
welkaan
aan de
deHeeren
Heeren van
van Zuilen "an
van
Het hooge rechtsgebied
Nieveld (waar
van in
in 't'tvolgende
volgendeArt.
Arr.zal
zalgefproken
gefproken worden
worden))
(waar van
Nieveld
plagt toe te
te koomen,
in 't'tJaar
Jaar 1624,
1624,door
door dedeStaaten
Staaten van
van
plagt
koomen , is, in
Holland
Naderhand isis dit
dit adelijk
adelijk huis
huis overgegaan
overgegaan aan
aan 't't
Holland gelost.
gelost. Naderhand
geflacnt
Gelderland. Zie
Zie breeder
breeder van
van
der Kapelle,
Kapelle , in Gelderland.
geflaclit van
van van der
ditAar/sberg,
zig,, inin 't'tJaar
Heer-drentsberg , 't'twelk
welk zig
Jaar 1734,
1734,
dit Aartsberg, of Heer·drentsberg,
volgens een daar
daar van
in een
eengoede
goedegedaante
gedaanteverver·
van uitgaande
uitgaande Prent,
Prent, in
toonde,
'Berg-Ambacht.
toonde , 'Berg-Ambacht.
OUDENHOVEN, Befc",.;jv;ng
vanZuid-Holland
Zu;d·Hol/and,
Befchrijving van
, bi.
bl. 376
4II.
S~UTS,, Schatkamer,
bi. 5. VAN
LEEUWEN, BalaSchatkamer, bl.
VAN LEEUWEN,
Bata411. sMrrs
"ia
1212. Oudheden
Bisdom UtUIOudheden van
van 't'I Bisdom
Illugt•. fol. 1212.
via l/lu/Jr.
rechl,
bi. 39
390.
recht, III. Deel, bl.
0.
De TWEE
TWEt AAR'fSB!RGEN,
waarin
gelegen
Aart'.
AARTSBERGEN,
waarin
gelegenhet
hetDorp
Dorp van Aarts•
waan
de Mafè
Matè,, worden
~ordenininfommige
fommigeoude
oudeBrieven
Brievengenaamd
genaamd
waart op
op de
Hartswaarde
, ofofHereswaert,
De genoemde
genoemde AmAmHartswaarde,
Hereswaert op
, opden
denAlm.
Alm. De
bachten
in.. 't't Oosten
Oosten,, Op
Opalm
alm enenVoorenfaterwaart,
Voorenraterwaalt.
bachten hebben,
hebben , in
mitsgaders
Oude Male;
Mare;
mitsgadershet
hetRiviertje
Riviertjede
deMiddelt;
Middelt; ten
ten Zuiden,
Zuiden , de Oude
[en
zijn ze ~efcheiden
Mare, waar
waar van
van
ten Wisten
gefcheiden door
door de
de Alm
Alm en
en de
de Mafe,
wasten zijn
G
<[.
G4

Alm·
Altn•
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AARTSBERGEN. (/Pil/em
(1P11em van 1Vijveld,
AARTSBEllGEN.
Nijvtld. Hur
Heer van)
van)

Almvoet zijnen
zijnen naam
naamheeft;
heeft; in
Almvoet
in 't't Noorden de
en daar
de Alm.
Alm, en
daar tegen
over Eemkerk
over
Eemkerk. , Emefleijn
Emefieijn en
en Almvoet; zijnde de
voorz. twee
(Wee
de voorz.
Ambachten groot
groot 703 morgen
Ambachten
morgen.
van Zuid-Hol/and,
Hand J'an
Zie VAN
V....N DER
DER IE.YK.
Zuid -Holland, bI.
YK, Hand".
bl. 37.

(Willem van
AARTss:!.RGEN,
"'In Nijveld,
Nijvdd,Heer
Heer van)
heefi: zig,
van) heeft
AARTSBERGEN, (lfrt'f/fm
in
Jaar 1566,
ten tijde
tijde van
van den
den algemeenen
algemeen en Beeldenfloret,
Beeldenllonn, zeer
zeer
in 't Jaar
1566 , ten
Daar word
word verhaald
verhaald., dal
d:u Wesfel
vanBoet
Boetftberucht
berucht gemaakt.
gemaakt. Daar
Westel van
feIaar
eenigen tijd
tijd te vooren,
vooren ,
welke , reed~
reeds eenigen
Afperen , welke,
Fleer van Afpercn,
laar,, Heer
in
zijne lieden
!ledenhad
hadlaaien
laatenprediken,.
prediken"dede13eeldflormers,
Beeld!lormers, door
door de
de
in zijne
Waterpoort,
achter zijnllot,
in de
de flad
Ilad /ifperen
hebben binbinWaterpoort , achter
zijn flot , in
Elfperen zou hebben
nen
waarna zij
alle de
deKerken
Kerken en
enKloosters
Kloosters aldaar
aldaar zouzounen gelaaten;
gelaaten; waarna
zij alle
den
geplonderd
hebben;
en
verder,
dat
zij,
die
deezen
moedwil
den geplonderd hebben; en verder, dat zij , die deezen moedwil
pleegden,
deezen Heer
Heer van
van dfJ,tsbergen,
DrosCaard va
valtt'
4artsbergen , die toen Drosfaard
pleegden , deezen
K
llilenburg was,
hadden;; welke
welke,, terg
ten dien einde,
einde,
Kuilenburg
was , aan
aan hun
hun hoofd hadden
Afperen ,
door
eenen IPesfe!,
des, Hecren
valJ /ifperm,
natuurlijken Zoon
Zoon des,
Heeren val
IYesfel , natuurlijkeri
doer eenen
derw:mns
Wat hier
hier von
nn zij
zij,, en
en hoe
hoe hij
hij
derwaartszoude
zondeontboden
ontbodenzijn.
zijn. Wat
mogelijK
hier in
in,, door
door een
ecn verkeerde
verkeerde ddrift,
moge
misgrepen
mogelijk zig hier
ri ft, moge misgrepen
hebben,
niet; dit
dit isis ten
tenminfle
minfie zeeker,
zeeker.da;
d-.lthij
hIj ininde
deSemenSentenhebben , of
of niet;
tien van
van Alba
/ilha befchuldigt
beCchuldigt %t'erd;
werd; "„ dat hij
hij zig
zigneverp
neveqsandere
anderefec
Cec'
•
"„ tarisfen
tarisCen bevonden hoeft,
haeft,ininden
denThuijn
Thuijnvan
vaneengin
eellen Frausc'i
Frol/sc 1 van
va:l
Nesch,, buiten
buiten de flad
ilad Sc/zoon1'zoven
Sdoon/l()YW,, en daar
daar zijn
zijn Kind
Kir.d heeft
hcelè
;, Nesch
"„ doen
doen doopen
doop en , Pfalwen
Pfalwen in
In de
deKerk
Kerkgezongen
gezongen,
Aalmoefen
, enenAalmoefcn
.' vergaderd:" alle
alle zaaken
zaaken,, bij
bij dien
dien Tijran
Tijran ten
ten hoogfien
hoogilcn draf
!!:raf
^,
èllar. Verder
Verder word
word hij
hij daarin
daarin genoemd,
eengroot
grootSectaris,
Sect:lris,
baar.
genoemd , ,, een
nd en Edelen, die
" van
van 't getal
getal der
der Verbo
Verbolldeu
diehun
bunverderf
vC!rderflijk
en opopijk en
»
"» roerig
roerig verbond
verbond getekend
hebben t en
enook
ookoorzaak
oorzaakgeweest
geweestzijn
zijn
getekend hebben,
" van 't breeken
brceken der
der Beelden,
Beelden, ininde
de(leden
fieden Utrecht,
Utrecht,Culeu;
Culemborg,
bor g ,
51
"3, Yianen
Fianen en
:n A/peren
A{pereh VQi
vQPrgevallen,
Breekers in
in de
dl!
rgevallen ,enen zelf~
zelfs ~
de Breekers
"Of voorfz. ffl~den
aangevoerd, , en in
in 't'r Klooster
Kloostetder
derPredikheeren
Predikheercn
eden aangevoerd
" in Utrec7it
Ut redt,, geduurende
geduurende het
het breeken,
breeken,groote
grootcfanaat
finaaraangedaan
aangedaan
7,
" heeft
heeft,, en
en zelfs
zelfsdedeoverfle
overl1evan
van't'tKlooster
Kloostergedreigt,
gedreigt,indien
indienhij
hij
'1 zijn
zijn valfche
valCche leere,
(zo hij
hij zeide'
zeide'niet
nietwilde
wilde herroepen,
herroepen. dat
dat
leere, (zo
" men haar
haar nUe
dat hij
hij van
van Delft,
Delft, op
op zijnen
zijnen wawaalle zoude
zonde dooden; dat
" gen,
gen,een
eenPredikant,tot
PredikanuotSchoonhoven
Schtlonboven gebracht
gebracht heeft; de
de Kapel,
Kapel,
" bij zijne
zijne Voorvaderen'
Voorvaderen' tete Aartsbergen
Aa'tshergen gefficht,
gefiicht, heeft
heeft doen
doen afaf"breeken,
en,
dat
hij
berugt
geweest
van
dubbele
Coldij
•
onbreeken
,
en
dat
hij
berugt
is
geweest,
van
dubbele
foldij
,
on>)
" der de
de Soldaaten
Soldaaten van
van Brederode
BrederQde, , te
gehad te
te hebben."
hebben."
te Yionen
natien gehad
,,

,,

I

D,e
D#

van ) Tog
v. d.
(illexander ".
ti. Kappelle ,Heer
,Hur"an)
lOS
AARTSBERGEN. (dIezantIer
De Indaaging,
Indaaging, het
hetBannisfement
Bannisfement en
en dedeConfiscatie
Confiscatiezijner
zijner goede.
goede.
ren waren
Januarij 1568.
Dat Aartsbergen,
,darts bergen ,
ren
warengeteekend,
geteekend,den
den 88 Januarij
1568. Dat
echter, de
dehanden
handen van
van deezen
deezen wreeden
wreed en vervolger
vervolger heeft weeten te
te
ontkomen.
blijkt,
om
dat
hij
gevonden
word
onder
die
gee.
blijkt
,
om
dat
hij
gevonden
word
onder
die
gee.
ontkomen,
nØ
nen
nen,, welke
welke,, in 't Jaar
Jaar 1572
1572,, door
door Willem
IFlJlem den
den heroen,
l:.erJlen, naar
En~eland gezonden
gezonden waren,
beproeven,, of
of'er
'ermogelijkmogelijkEngeland
waren , om
om te beproeven
heid ware
ware, , de
de Koninginne
Koninginne de
belangen van
van den
den Prinfe
Prinfe en
en de
de
heid
de belangen
Staaten
docn omhelzen;
omhelzen; waarin
waarin echter
echter de
de afgevaardigden
afgevaardigden niet
niet
Staaten te
te doen
naar
flaagden.
naar wensch flaagden.
NB. Deeze
Deeze Willem
IYiflcm van
1'on Nij
Nijveld,
Heer van
van Atlrtsber~en,
veld , Heer
íartsbergen,
moet niet vermengd,
vermengd, ofofvoor
voorden
denzelfden
zelfdenPerfoon
Penoongehouden
gehouden
moet
een anderen
anderen ,, van
van welken
welken wij
wijnader
nadermelding
melding
worden
worden md
met een
zu\1en
maken,, onder
onder 't A
Art.
van Nij
Nijl,tld
veld Qonkheer
(Jonkheer Wil/em
rt . van
zullen maken
Willem
"f1ll
Zuilen van)
van Zuilen
Zie Dader.
rader. Ilift.
Nijl. VI
Deel, bl.
bI. 187
187 en
en 466.
466. Sententien
Smten/jen van
1'fm
VI Deel,
Alpa, bl.
bI. 151.
151. 153
153 en
en i54.
J54-.
4l'a,
AARTSBttRGC:-I,
,'tlllden
dmKapelle
Kapelle,
IIeer van) Boe
Boe-.
(Alexander van
, Heer
AARTSBERGEN (,.jfo:ander
dellw/I"
Mervl'lt , , Lid der
der Ridderfchap
Ridderfchap van
van 't'tGraaffehap
GraafTchap
del'io ff en Mervelt
ZUIpt/en,
tcr Vergadering
Vergadering van
van de IHeeren
Gekommitteerde ter
Zeeren SraaStaaZutphen, Gekommitteerde
ten
Richrer der
der Stad
Stad en
en
tea}Genera:!1
Generaalder
der Vereenigde
Vereenigde Nederlanden,
Nederlanden, Richter
Ampts van
van Daesbui
D,mhurg.. Na dat
dat ons
ons Vaderland
Vaderland,, na dien
dien langlangdes Ampts
dU~lrigen
bloedigen Oorlog
met Spanje
Sp:l1lje,, eindelijk
eindelijk den
den zo lang
lang.
duurigen en
en bloedigen
Oorlog met
gewenschten vrede
vre#,, in
in 't'tJaar
Jaar vvan
verkreegen had,
had, werd
werd
gewenschten
an 1648.
1648, verkreegen
galm
cl! Nederlal1q,
na, , ontrust,
inwendigeflaatsverfiaatsver.
gantsch
Nederland , kort.
kort daar
daarna
ontrust, door inwendige
ichi\1en,
bijna van
van de
deallergevaariijkfle
a\lergevaarlijklle gevolgen
gevolgen,, enenhelaas!
helaas!
ichillen , die bijna
niet dan
van een
een al
langen duur,
Bekend isis de
de
niet
dan van
al te
te langen
duur, geweest
geweestzijn.
zijn. Bekend
die'er
'crontílond
ontllond,, tusfchen
tusrchen de
deProvintie
Provintic IH,"\land,
ter
eener
twist, die
L lland , ter eener
en zijne
zijneHoogheid
IIoogheid Prins
Prins Willem
Irillew den
dm II,
Il, en de
de Staaten
Staatell
zijde, en
dei andere
andere Provintien,
ter andere
wegens de vermindering
der
Provintien , ter
andere zijde, wegens
van
LandsKrijgsmacht
Krijgsmacht,, waarop
waarop de
de eerstgemelde
ectstgemelde flerk
fl:erk drong
drong,,
van 's's Bands
en waar
waar tegen
anderen zig met
Ir,et ernst
ernst aankanteden.
aankameden. Op
Op eene
eene
tegen de anderen
nndere
vinden, deezen
deezengantfchen
gantrchentwist
twist
andere plaats
plaatszullen
zullen wij
wij gelegenheid vinden,
in zijn
ziin geheel voorteflellen.
voonellellen. Met
Met een
eenwoord
woordmerken
merken wij
wijhier
hieraan
aan,,
dat
van Holland
Holland beflooten
befloeten,
negen-entwintig
twintigVaandels
Vaandels onbeonbe.
dat die van
, negen-en
taald
baten, waar
waar tegen
tegen de
deAlgemeene
AJgemeeneStaaten
Staatenilrijdende
fuijdende bevebeve.
taald te laaten,
gaven,, en
en teffens
te/fens tot het
het doen
doen eener
eener bezending
bezending aan
aan de
de fledeti
lleden
len gaven
van Holland;
Holland; welke
welkeveel
veelgerugt
gQrugtmaakende
maakende bezending
bezending ook deezez
deezeq
G 5j
IIIecr
Ieer
,

-
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(Alexander v.v. I.
AARTSBERGEN. (Alexander
i. Kappelle,
Kap/eI/t, Heer
HW'wzn)
van)

, in
Heer van
van Aartsbergen
Aartsbe"gen,
in dit
dit gedeelte
gedeelteonzer
onzerVaderlandfche
Vaderlandfche GeGefchiedenisfen , befaamd
befaamdgemaakt
gemaaktheeft.
heeft. Zijner
hoogheid , die
fchiedenisfen,
Zijner Hoogheid,
die
oon 't hoofd derzelve
derzelve begeerde
begeerde te
te flellen
fiellen., werden
werden toegevoegd
toegevoegd,
zig non
,
of
door hem
hemuit
uitdedeAlgemeene
AlgemeeneStaatsvergadering
Sta:1tsvergadering gekoozen
gekoozen,, de.
de.
of door
Heeren Aartsbergen
dtzrlSbergen,, Maregnault
MlJregnau!t,
Rel/Swoude fn
Klant,, en
, Renswoude
en Klant
en
uit den Raad
elfperen , Lukasz
llit
Raad van
van Staate,
Staate, dfperen,
Luknsz en de
de Thefaurier
Thefaurier Ge.
Ge.
neraal Brasfer.
Bras[er. Dordrecht
Dordrecht was
fiad., daar
daar men
men het
het op
op aanaanheraal
was de flad
leidde, om
om dezelve
dezelveeerst,
eerst,enendaarna
daarnade
deandere
andere (leden
fieden,, tot
toteenseensgl:zindheid
Algemeene Staaten
Staaten en
Hoogheid., tetebrenbrengezindheid met de Algemeene
en zijne Hoogheid
gen. Hier
Hierwerd
werdaan
aanzijne
zijneHoogheid
Hoogheidenenbijhebbende
bijhebbendeHeeren
Heeren,, inin
den vollen
Oud-Raat, het
het verzochte
verzochte gehoor
gehoor toe
toe geflaan
gefiaan,, op
opververden
vollen Ond-Raat,
woning
Patent,, of
ofalgemeenen
algemeenen Brief
Brief van
van hunne
hunne Hoog
Hoog
tooning van
van 't't Patent
Mog. welke van
van deezen
deezen inhoud
inhoud was:

Eremfefle, Eerzame,
Vroomc, Lieve,
Lieve,Bezondere!
Bezonderef
Erentfesle,
Eerzame, Vroome,
,.
Alzoo wij
wijhebben
hebben verzocht
verzocht fyne
f)-ne Hoogheid,
HooglJeid,ende
endeGecomGecom,, Alzoo
"„ mitteert
mineert uit
uit het
het middel
middel van
van opfe
onf\! vergaderingti
vergaderinge, , als
den
als ook
ook uit den
"„ Raat
Raat van
,"anStaate
Staate defer.
defer- Vereenigde
Vereenigde Nederlanden
Nederlanden refpeciive,
refpeétive, d'Ed'Edele Erentfeste
Erentfcste,, IloochgeIeerde
IJoochgeleerdc feer discrete
van
"„ dele
discrete Heeren.
Heeren , van
"„ Aertsbergen,
Aertsbergen,Mauregnault
IJfauregnau!t,
Renswoude,, Clandt
elandt,
, van Renswoude
, van
",, ilfjeren
Afpel-eli Lucasz.,
Lucas%., en den
den Thefturier
Thef:mrier Generaal
Generaal Bras
Brnsfer,
fer, om
",,aan
a:1I1Ul.
UI.voor
voortetedraagen
draagenende
endetetereprefcnteeren
rcprefenteeren eenige
ecnige pon
poinéten
teil
",, van
vanaanbelang
aanbelang., den
den dienst
dienst vvan
den l:ijldc
Generaal als
ook
an den
laple in 't Generaal
als ook
"„ Ul.
UI. fiadt,
ende by Confequentie
Confequentie ende reflexie
rl'flexie den
den gleden
gd eden ininfladt , ende
"„ zetenen
zetenen van
van dien
dien Concerneerende;
Concemeerende; foo hebben
hebben wy
wynae
nae voorvoor"„ gaande
gaande en
en rype deliberatie
deliberatie goetgevonden,
UI. mits
mits deefen
deefen vrunt
vmnt
goetgevonden , Ul.
"„ Ernflelyk
Ernllelyk tete verzoeken
verzoeken,, dat
dat dezelve
dezelve gelieven
gelieven fyne
l-k oggemelde
lyne HDoggeme1de
"„ Hoogheyt,
Hoogheyt,als
alsoock
oockdedeopgemelte
opgemelteHeeren
Heerenonfe
onfeGedeputeerden
Gedeputeerden
"„ teteverleenen
verleenen fpoedige
fpoedige Audientie,
Audientie, ende
endetoeflaan
toellaan volkomen
volkomen gege"„ looft'
loolf als
als ons
ons felven
fel ven ,, mitsgaders
mitsgaders hun
hun ten
ter. fpoedigflen
fpoedigllen op
opderzelderzel" ver aenbrengen te
te laten
laten wedervaaren
wedervaaren vruchtbarig
vnJchtbarig antwoord ende
ende
",, Refolutie,
Refolutie,waar
waartoe
toeons
onsverlaatende'
verlaatentle' enz."
enz."
De Heer
Heer van
van Aartsbergen
dartsber/{en was
was het, door
door welken
welken het
hetfchriite•
fchrifte.
lijk voorflel
voorfiel der
der Bezendinge ter
ter vergadering
vergadering werd
werd voorgeleezen
voorgeleezen ,,
lijk
behelzende; "„ Dat
DatdedeStaaten
Staaten van
vanHolland
Hollall dden
denslaat
ilaatiningroote
groote
behelzende;
verwarringe gebracht
uit eigen
eigen hoofde
hoofdeBenige
eellige
,, verwarringe
gebracht hadden,
hadden , door
door uit
""„ Kompagnien
Kompagnien Ruiterij
Ruiterij en
en Voetvolk
Voetvolkaftedanken
aftedankeIl ,)onaangezien
on:1angezien de
de
" anau„

,,
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andere Gewesten,
Gewesten, zig
zig tegen
tegen zulk
zulk een
eenbedrijf,
bedrijf,nlsalsflrijdende
firijdend~
„" andere
de Unie
Unie,, ernflelijk
ern!lelijkhadden
haddenaangekant
aangekant;; dat
d:ltdedeafgevaardigafgevaardig„" met de
den der
der Sad
Sad Dordrecht
Dordrecht in deeze bijzondere
bijzondere afdanking
afdanking hadden
haddell
„" den
bewilligd,, fchoon
fchoon zij
zij recht
rechtflrijdigen
Ilrijdigen last
lastvan
vandede\Vethouder•
W.:thouder.
„" bewilligd
fchap hadden
hadden ontvangen
ontvangen;; dat
dat deeze
deezeQnderneerning
Qnclerneeming vat
vaQ eene
eelle
, fchap
enkele Provintie
Provintie den Prins
Prins en
enden
denRaad
Raadvan
vanStaate
Smate tetemeer
meer
„" enkele
bekommerd gemnakt
dat 'er'erdede
yerbfeeking der
gemaaktheeft,
heeft , om dat
verbr"eeking
,,J, bekommerd
Unie,, 't't bederf
bel!erfvan
vanden
denStaat
Staatenenvan
vandedeIngezetenen
Ingezetenen,
„" Unie
, en bij
gevol!} de
de ondergang
ondergang van
van den
denHervormden
HervormdenGodtsdienst
Godtsdienst uit te
„" gevolg\
,. duchten
duchten was; dat
dat men
men hierom,
hierom,tot
totdeeze
deezebezending
bezendingbeflooten
beOooten
had,, aan welker hoofd de Prins
Prins zig
zig wel
welhad
hadwillen
wiIIen Hellen,
!lelJcn, om
om
„, had
met zo veel
veel meer
meer nadruk
nadrnk en
en vragt
vrugt voor
voortetedrangen
dmagen,, wat
wat de
de
,,.. met
ter liefde
liefde van
van de
de belijdenis
belijdenis der
der waare
waare Leere,
Leere, hadhad„" voorouders, ter
den willen
willen ondergaan.
ondergaan. Dat
Dat Willem,
IYillem, Prins
Prins van
van Oranje
Oranje,, uit
uit
,,J' den
medelijden met
met 's volks
volks elende
elende,, de
de gewesten
gewesten in
in de
dewapenen
wapenen
„" medelijden
"„ geholpen
geholpen,, enenals
alstot
toteen
eenlighaam
lighaam vereenigd
vereenigd had; dat
datdeeze
decze verver"„ eeniging
eenigingden
den Staat
Staat ontzachlijk
olltzachlijk had
had gemaakt
gemaakt voor zijne
zijne vijanden,
vijanden,
"„ en
enge-éerd
ge-ëerd bij
bij alaI de
dewaereld;
waereld;maar
maardat
datdedecerfle
eer!lejaaren
jaarenvan
va~don
den
"„ Vrede
Vrede dien nu
nu met
met eene
eeneverandering
verandering dreigden, die
die de
de rust
rustzou
zou
"„ ilooren,
ilooren , zo
zo men
men gedoogde,
gedoogde, dat
dat de
de gewesten
gewesten den
den band
band braken,
braken,
"„ die
die hen
hen vcréhigd
vcréénigd hield.
hield. Dat
DatdedeRaad
Raadvan
vanStaate,
Staate,om
omzulks
zulks
"„ voor
voor te
te komen
komen,, eenen
eenen tlaat
!lnat vvan
KrIigsvolk, welk
welk in
in de
d~ bebean 't'tKrijgsvolk,
"„ zettingen
zettin.,"Cn vereifcht
vereiCcht werd
werd,, aan
aan de
de gevesten
gewesten gezonden
gezonden had;
had;doch
doelt
"„ dat Holland
IIoll:md dien
dien niet
niet had
hadwillen
willen aanneemen,
aanneemen , weigerende
weigerende zelfs
zelfs
"„ inin onderhandeling
onderhandeling te
komcn
met
de
andere
gewestcn.
Dat
hier
te komen met de andere gewesten. Dat hier
"„ op eene
ecne bijzondere
bijzondere afdanking
afdanking van
..an een
eengroot
l!rootdeel
deelKrijgsvolLc
Krijgsvol~
"„ gevolgd
gevolgd W:lS,
doorBenige
ecnige voornaame
VOQrnaame Leden
Lede!1
was, onaangezien zulks door
'!J'
van
de
Vergadering
van
Holland
zelvc
was
tegengeilemd.
Dac
Holland
zelve
was
tegengeflernd.
nar
„
Vergadering van
"„ de
de Prins
Prinsen
en de
deRaad
Raadvan
vanStaate
Stantehier
hieropopteterade
radegeworden
gewurdenwawa"„ ren
ren., om
om zulk
zulk een
een ongewoon
ongewoon gedrag,
gedrag, door
doorongewoone
ongewoone midde.
midde.
,.,, jen,
len,tegentegaan
tegentegaan ;; onaer
welke
men
geen
bekwaamer
had
konwelke
men
geen
bekwaamer
had
kononder
"„ yen
n"en uitvinden,
uitvinden, dan
dan het
hetdoen
dO(!11eener
eenerbezending
bezending aan
aan de
de(leden.
!l:eden.
"„ Dat
Dat ,men
niet twijffelde
twijffelde 'aan
'aan den
den bezwaarden
bezwaarden (laat
!hat der
der geldgeldmen niet
"„ middelen
middelen van
Hoiland,
doch
dat
de
andere
Gewesten,
in 't.'c.
van Holland, doch dat de andere Gewesten, in
"„ zelfde
Dat
-eenKtiig
Krijgvan
van omtrent
omtrent een
een Eeuw,
Eeuw,
zelfde geval
gevalwaren.
waren.-- Dat
-een
"„ het
in doezen
deezen !hat
doch de
de Landzaaten
Landzaaten te
te gegehet Land
Land in
(laat gebracht, doch
"„ lijk
lijk de
de.dierbaare
·dieróaare Vrijheid
Vrijheid verfchaft
verCchaft had,
had. welke
welke zij
zij nu
nu genoten.
genoten.
f',, Dat
Dat men
Holland verlichten
verlichten moest
moest;; doch dat.
men Holland
Bondgenoodat. de DOllllgenoo.
"„ ten,
ten,
,,
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Ten be.
"„ ten
ten,, hier toe eenpaarig
eenpaarig behoorden
behoorden te
te bewilligen.
bewilligen. --w- Ten
beo
verzocht , acht
"„ fluite
fluite,, werd
werddedeWethouderfchap
Wethouderfchap van
van Dordrecht
Dordrecht verzocht,
"„ te willen
willen slaan
flaan op
op dit
ditalles
alles., onfcheidbaar
onfcheidbaar tetewillen
willenblijven
blijvenaan
aan
"„ de
de Unie,
te willen
willen herflellen
her!lellen,, het
hetgeen
geenflrijdig
firijdigdaar
daar tegen
tegen
Unie , en te
"„ gedaan was."
was."
Corichem ..
Propofiticn,, daa
daarna
~edaan,, in
in de
deEieden
!leden van
v:m Corichem
rn a gedaan
De Propofiticn
School1hoycn, , Rótterdam
Rötterdam,
Alkmaar., Hoorn
Hoorn., Enkhuizen
E,1khu;un en
Sclzoonhovcn
, Alkmaar
bijna op
op een
een en
en 't
Leiden,, liepen
liepen bijna
't zelfde
zelfqe uit
uit;; dus
dus zullen
zullen wij
wij ons
Oll$
Leiden
bepaalen , om
hier alleen
tot Dordrecht
Dordrecht bepaalen,
om dat
dat inin 't'tverhandelde
verhandelde alalhier
alleen tot
daar de
men liever
liever wil,
de
daar
de meelle
meefle tegenfiand
tegenflandontmoet,
ontmoet ,of,
of, zo men
wil , de
naam van
van Aartsbergen
Aa,-tsbergm daar
bijzonder in
daar inzonderheid,
inzonderheid, en
en bijzonder
in onze
naam
Vaderlandtèhe Hifiorie,
ten dien
dien einde,
einde.,als
alseen
een
Vaderlandfche
Hiflorie , gemeld
gemeld word;
word ; en ten
van 't geene bij
Authemhick fl:uk,
voegen,, de
de Memorie
M~",o,-ie van
bij
Authenthiek
fluk , hier
hier in
in voegen
zijne
Hoogheid,, en Haar
Haar Hoog
Hoog Mog.
Mag.Gedeputeerden
Gedeputeerden,, gerefolgerefolzijne Hoogheid
'leen,
en,, te
te Dordrecht
Dordrecht,
mondeling geproponeerd
geproponeerd is, den
den Y10
o
, mondeling
veert , en
Junij,
Vervolgens
zullen
wij
het
verhaal
van
onzcn
ra·
unij , 165°'
165o. Vervolgens
zullen
wij
het
verhaal
van
onzen
l'a•
J
derltllldfchen
lJi/torie(çhrijl'er
ter nederftellen
nedcrll:cllcn,, en
en eindelijk
eindelijk het
het
jloriefehrij>>er ter
derlandfchen lli
geen de
de IIIeer
van Aartsbergen
A.1rtsbergen.
zjjne Gedenk(chriften,
, in zijne
Gedenkfchriften , zelIeer van
heeft op
op 't'tpapier
papier gebracht,
gebmeht, mededeeien
mededeel eu : op dat
dat de Leezer
Leezer in
in
ve heeft
fb.at zij
zij,, hier
hier van een
cen volledig
volledig begrip
begrip re
te vormen.
vomlen. De
Degemelde
gemelde
nut
was van
van den
den volgenden
volgenden inhoud:
inhoud:
Memorie was
" Sijne
ende de Heeren
Heeren heer
haer Ho.
Ho. Mo.
1\10. GcdeputeerGedeputeerSijnc Iloogheit ende
" den,
tot de befendinge
beCendinge een
aen de
de sleden
Ileden van
van dedeProvintie
Provintievan
van
den , tot
,,

.'
• Holklnd,
I iollond ,
-

hebbende
tilt Dordrecht
Dordrecht ontvangen
omvangen,, delatoir
delutoir antaIlthebbende tot

"„ woord, op
opdedeeert
eerfie
propolirÎe een
:Jen den
denOutraed
Outraed gedaan,
gedaen, hebhebie propofitie
"• bcn
be\'onden
,
dar
daer
mede
haer
Ho.
1\10.
RcCoiutie
ende
ben bevonden , dat daer mede haer Ho. Mo. Rcfolutie ende
.'
oogmerk niet
(lade, niaer
maer ook bij
bij gevolg
gevolg in
in anan.,,
niet alleen
alleen inin die
die fladt,
, oogmerk
"• dere
dere (leden
vruchteloos
zoude
werd~n
.gefic1t,
cnde
ondermsEieden vruchteloos zoude werden geflelt, ende ondernis,t fehen,
de feparate
feparatc Licentieeringe
Licemieeringe ende
ende reductie
roouétie van
van 's'sLands
Lands
fchen , de
militie
haer
efTeét
foude
gewinnen.
Ende
daer
over
naer
voorefiea boude gewinnen. Ende daer over naer voor
.' militie haer
"• gaende deliberatie
deliberatie goedgevonden.
te
verfoeken
nieuwe
Con
vogoedgevonden , verfdeken
Convo'"
catie
van
den
outraed;
ende
dere
geoptineert
hebbcnde,
tc
vcr,, catie van den outraed; ende defe geoptineert hebbende, te ver.'
toon en ,, dat
dat fijn
lijn Iloogheijt
HoogbeijtenendedeHeeren
HeerenGedeputeerden
Gedeputeerden niet
niet
,, toonen
"„ gezint
geziut waren
waren te prejudiceeren
prejudiceeren de
fouverainiteit, Rechten
Rechten ende
ende
de fouverainiteit,
,. Liberteit
Provintie van Holland,
Holland, ofte
oft~ Leden
uden van dien,
dien,
Liberteit van
van de
de Provintie
"„ over
over 't'tformeeren
formeeren ende
elldeinbrengen
inbrengen van
vanProvintialen
Provintialcnadvijzen
advijzen ,,
" maer
maer veel
te hel
helpen
Confeneeren. met
met ende
ende door
door
veel eer dezelven te
pe n Conferveeren,
maintien van
van de algemeene
algemeene Unie der
„0, het maintien
der Bondgenooten.
Bondgenooteu. Edoch
,,
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de gezamentlijke
gezamentIijkeBondgenooten
Bondgenooten, ,bezorgden
bezorgdenverbreekinge
verbreekinge
„" alzo de
",, van
van de
de Unie
Unie,, in de
de beginzelen
beginzelen van
vanden
denVrede
Vrededoor
doorfeparate
feparate
. CasCatie,, en
en dedereduEie
reduétievan
van't'tgemeene
gemeeneKrijgsvolk,
Krijgsvolk,ende
endedaer
daer
,," Casfatie
"• uit niet
niet dan
dan zwarigheit
zwarigheit ende
ende onheil
onheil tetegemoet
gemoetzagen
zagen,
dathaar
ha:\!
, dat
Mog.goetgevonden
goetgevondenbadden
bad den,,tot
totweeringe
weeringevan
vanditditfchanCchan•" Ho. Mog.
delijk kwaat,
kwaat, ininfijn
fijn geboorte
geboorte,, de
deleden
ledendezer
dezerProvintie
Provintierecht
recht
„" delijk
J, te
te doen
doeninformeeren
infonneeren,, ende
endedezelve
dezelveferieuslijk
ferieuslijk tetevermaanen,
vennaanen,
g,
het devoir
devoir,, daar
daar aan
aan zij
zijgehouden
gehoudenzijn
zijn,
uitkragte
kragtevan
vande
de
, uit
•" tot het
Unie;; ende dat
dat daeromme
daeromme zijn
Hoogheid ende zij Heeren
Heeren Ge.
Ge.
zijn Hoogheid
,," Unie
deput. uit
uit de
dename
nameder
derBondgenoten
Bondgenotenverzogten
verzogtenden
denOutract
Ommet
„,. deput.
,.
dezer
Stede,
als
mede
part
hebbende
in
de
Unie.
en
wel of
Unie
,
en
't
wel
,, dezer Stede , als mede part hebbende in de
kwalijk vaaren
vaaren van
van het
het Lant
Lam,
datzijzijwillen
willen
helpenrepareeren
repareeren
,,f, kwalijk
, dat
helpen
Conrraventie, tegen
tegen de
de Unie gefchiet
geCchiet;; met
met applicatie
applicatie van
van
•" de Conrraventie,
22fie Art.
Art. van
van de
de Unie.
de Obfervantie
ObCervamie daar
daar op gevulgt.
gevulgt.
Unie , en de
„" het 22fle
Endetot
totdien
dieneinden
eindenhelpen
helpenkontinueeren,
kominlleeren. dedebetaaling
betaaling van
van de
de
,,;, Ende
Gelicenrieerde militie
militie,, tot
totdat
datdedeProvintie
Provintieover
over't'tPluk
fiuk van
van de
de
,," Gelicentieerde
",, Casfatie
CasCatie foude
Coude wezen
wezenvergeleeken
vergeleeken ,, met verklaaringe,
verklaaringe, dat
dat men
men
.'
niet en
enzoude
zoudevertrekken
vertrekken voor
voorenenaleer,
aleer,datdatmen
mendezen
dezenaanaan,, niet
0>
gaanden hadden
hadden bekomen
bekomen pofitive
pofitive ende
ende cathegorifche
cathegori!che antant,, gaanden
"», woord, ofte
ofte,, dat
datmen
mengenoodzaakt
genoodzaaktzoude
zoudewezen
wezen,
anderetale
tale
, andere
""" te gebruiken.
gebruiken. Alle
Alle het
het welke
welke bij
bij den
den Heer
Heer van
van der
der Cape/len
Capellen
uitgeCprooken ende
met redenen
redenen ende
ende exeinexeU1",, van
van.'Jartsbergen
.1artsóergen uitgefprooken
ende met
'.,, pelen
pelen daar
daar toe
toe dienende,
dienende. bekleedet
bekleedet isisgeworden;
geworden;bedankende
bedanken de
",9 de Heeren
Heeren van
van dEn
dm Outmat
• uit
en
Outraat,
uit naam
naamvan
van zijne
zijne Hoogheid.
Hoogheid, en
.,,, de
de Heeren
lIeeren Gedeput
Gedeput over
overliaer
haerAchtb.
Achto.verklaaringe,
vcrklaaringe.van
vandat
datzij
zij
",, willen
willenonverbreekelijk
onverbreekclijk verblijven
verblijven bij
bij de
de Unie.
\'erzoeken.
Unie, ende verzoeken,.,, de,
de.dat
datdezelve
dezelvedien
dienvolgende
volgendeeffeaivelijk
eftèétivelijk
helpenrepareeren
repareeren
helpen
.,,, de
de inbreuk
inbreuk in
in de
de Unie gekhied,
doorProvifioneele
Provifioneelebetaalinge
beraalinge
gefchied, door
.',, van
van de
de gelicentieerde
gelicentieerde militie
mili tie,, alzo
alzo daar
daar in
in geen
geen befwaar
beCwaar of
.'• prejudicie
Heeren Staaten
Staaten van
van Holland
Holland en
de Leden
Leoen van
van
prejudicie de
de Heeren
en de
",, dien
dien aangedaan
aangedaan wierde
wierde,, zijnde
zijndededefeparate
[eparateCasfatie
Cas{àtieeen
eenContraContra",, ventte
ventie van
van de
de Unie, ende
aIflllks bij
de Unie voor
ende alfulks
bij de
voor nul ver.
"„ klaard."
"„ !Waarop
Waarop alzo
Outraat aC
getreden isis geweest
geweest,, laatende
laatende
alzo den
den Outraat
afgetreden
",, zijne
zijne hoogheid
Hoogheidende
endededeHr.
Hr.haar
haarHo.
Ilo.Mo.
1\10.Gedeputeerden
Gedeputeerden ver.
vcr",, blijven,
blijven, gelijk
gelijk voorgeflaagen
voorgef1aagcn ende verzocht
verzocht was,
was, ininde
deplaatfe
plaatfe
••„ van
Audienrie,, ende wederomme
wederomme naar
naar gehoudene
gehoudene deliberatie
deliberatie
van Audientie
.,» binnen
binnen geftaan;
gefiaan; heeft
heeft den
den Outraat
Outraat bedankt,
bedankt, zijn.
zijn Hoogheid
enHoogheid en„
de
" de

iIlO
io

( "llexander Y.
AARTSBERGEN. (!llexnnder
d. It'^.ppelle,
Ktlppe!!('. Neer
R~('r vttn)
ytfn)
v. d.

",, de
de I-Iecren
Heeren,, haar
hanr Ho.
Ho. Ivo.
lVlo.Gedeputeerden
Gedeputeerden,, ende
endeverklaart
verklllart op
op
"„ 't'tgeproponeerde
gepropone(!rdetatisfactie
fmisfaétie aan
aan zijne
zijne Ioogheid,
I !oogheid,alsalsharen
harenStadStad.
"„ houder, edoch
edoch getoond
gewond misnoegen
misnoegen te
te hebben
hebben over
over iets
ietsvan
van 't't
geene gereprefenteerd
gereprefenteerd was,
was , en
en verwijgert
aan te wijzen,
"„ gcene
verwij;;ert aan
wijzen, waar
waar
uit misnoegen
misnoegen procedeerden
procedeerden,, onaangezien
onaangczien den
Outraat bij
bij" de
de
, uit
den Outraat
" 1-leeren
n
I-leeren haar
Gedeput. infiantelijk
inftumelijk verzocht
verzocht wierden
,\"ierden,,
haar Ho.
Ho. Mo. Gedeput.
"• daar
flaande Vergaderinge
Yergaderinge te
willen openinge
opcninge doen
doen,, ende
ellde
daar van
van flaande
te willen
" in verder
verder Kommunicatie
Kommunicatie komen.
komen.
,.,, De
De toegefeide
toegefeide antwoort
antwoort ende
endefatis1hécie
fiaisr.'étie door Gedeput.
Gedeput. uit
uit
",, den
den Outraad
Omraad aan
aan zijn
zijn Hoogheid
Hoogheid gebracht
gebiacht wefende,
werende,isisbevonbevon"„ den, dat
datdefelve
derelve was
wasfirekkende,
l1rekkende, tot
totbevorderinge
bevorderinge van
van ProviProvi·
",, fioncele
(joneele betaalinge
betaalingc van
van de
degelicenticerde
gcliccntieerde militie,
militie,ende
endeallialks
alliJlks
"„ onnodig
geweest vorder
orandere
andere Tale
Tale tete
onnodig geweest
vorder inltamie
inflantietete doen,
doen, of
" fpreeken,
rpreeken, die anderfints
anderfints gebmikt
gei:xpliceertzonde
zoudezijn
zijn
gebruikt ende
ende geapliceert
"„ geweest
geweest,, naar
naar 't'tgeene
geenezoude
zoudevoorvallen
voorvallen,
endeanderfints
anderfimsgege·
, ende
"„ oordeeld
oordeeld was
was over
over een
een tete komen
komen met
met den
den Teneur
Teneur van
van de
de Ulli(',
Unie,
",, ende
ende onddrhoudinge
ond~rhoudinge van
van dezelve
dezelve,, zonder
zonder daar
daaronder
ondereeltige
ee11i~e
"„ komminatie
begrepen te hebben."
hebben."
komminatie of
of feijcelijkheid,
feijrelijkheid, begrepen
"ff Hier
Hoogheid ende
ende IHeeren
haar I-Io.
Ho" Mo.
Mo.
I-Iier van
van heeft
heeft zijne Hoogheid
-leeren haar
" Gedeputeerden
Heer van
van Aartsbergen
Atll"Isbe"~en
Gedeputeerden ten
ten verfoeke
verfoeke van
van den Fleer
",, bovenffaande
bovenftaande rerolutie
en verhaal
verhaal bij
bij gefchrifte
gcfchrifie doen
doen hellen
nellen,,
refolutie en
",, met
met verklaaringe
verktaaringe, , dat
dat bij
bij dezelve
dezelve inin dedevoorfz.
voorfz.mondelinge
moodelinge
"„ Propoficie
Propofide niet
gezeid geweest,
als 't'tgeene
gecneConConniet :mders
anders isis gezeid
geweest , als
",, form,
fonn, was,
was, onfe
onfe intentie
intentie ende
ende de
de letter
ktter van
van 't't:3
l\n.van
van
e3 feaeArt.
",, de
de Unie."
,

„

,,

,,

!'IC711111
in 's Graven/zoge
AtlulIl in
Aflgustus, dio.
Ao. 1,650.
Gf ßvenft!!ge 10
To Augustus,
650.

(Get.)
P. n'ORANGE,
en "erdet'
D'ORANGE , til
verder
(Get.) G. P.
Gemelie
Hferen Cedeputeerder,.
Gedeputeerdm.
Gemelde Heeren
het XII.
XIT. Deel
Deelzijner
zijner TTade"'andfche
verhaalt de
de
11i/brie, verhaalt
t'aderlandfclze lIiflorie,
In het
Heer WAGENAAR het volgende,
opzigte van
van het
het tweede
tweede gegevolgende , ten opzigte
hoor: „" Aartsbergen
Aartsbergen verklaarde
verklaarde tocn,
eeneAanfpraak,
Aanipraak, die
die
toen, inin eene
hoor:
"„ den
den Oud-Raad
Oud·Raad,, fcherp,
fcherp,bitter
bitterenenonverdraaglijk
onverdraaglijkvoorkwam
voorkwam,,
dat" zij
zij niet
Diet uit
uitde
deflad
ltact.zouden
zouden gaan,
gaan, enz."
enz."Doch
Doch
deczcvinvin"„ dat
deeze
nige aanfpraak,
aanfpraak, gelijk
gelijk hij
hij verder
verder meldt,
meldt,deedt
deedtgeen
geenvrucht
vruchtaltoos.
altoos.
De Regeering
Regeering van Dordrecht
Dq,.órechf antwoordde,
antwoordde, „" dat
dar zij
zij zig
zigzeer
zeergege",, belg41
belga

Kippelle 1{w'
v. d.
(d1Pxasider ".
Treer I'tm)
van) tlil
~An.
TSBERGEN. (Alt'sntult'r
ti. K1ppellr
4tATt3`SBERGEN.
Ii

"„ belgd
belgd hield
hield,, over
overde
defcherpe
fcherpeen
endreigende
dreigende woorden
woorden,, met
metwelwelAartsbergen hun
hun bejegend
bejegendhad;
had ;dat
dat zij
zij zi.~,
zig , deswegen
"„ ke
ke Aarlsóergen
dcS\\'egen,, in
gelegenheden , gevoelig
gevoelig zouden
"„ alle
alle gelcgenheden,
zoudell wonen
(Oonen;; en
en dat
dat voor
voor zo
zo
"„ verre
verre hij
hij ook
ooktegen
tegendedeopperfile
opperfiemagt
magt en
envrijheid
vrijheidvan
van de
deProvinProvintegen de
"„ tie
tie,, en tegen
de goede
goede meening
meening der
der (leden,
fieden,waar
waaruit
uitzij
zijbebezij ,, daar
"„ slaat
fiaat,, hadt
badt gef'proken
gefproken, , zij
daar van
van,, terternaaster
naasterDagvaart,
Dagvaart,
, enenher
flelling vorderen."
"„ verflag
verOag zouden
zouden doen
doen,
herllelling
vorderen."
leer Wagenatlr
Wagenaar ,• volgens het geleide
Dus fk:hreef
fçhl'cef de IHeer
geleide van
van zijnen
zijncn
gids; welke
wc\ke vraagbaak,
vraagbaak, voor
voor hem
hem en
envoor
voor eenen
eenen ieder,
ieder, die
dieten
ten
dien tijde gefchreeven
totonwederfpreeklijke
onwederfpreeklijke getuige
getuige Vatl
gefchreeven had, tot
van
zijne gezegden zou gediend hebben. En wie zou niet hebbt>llzijnegdou hebn.Ewizouthebn
JllOeten
befluiten,, uit
uit de
deaangehaalde
aangehaalde woorden
woorden van
vangemelden
gemelden
moeten befluiten
lPagenaor,
van die geenen
geen en geweest was,
Tagenaar, dat Aorlsbergm
!artsbergen een
een van
die uit
uit Partijfcliap,
Partijfehap , (lf
onbezonnen ijver,
ijver, Prins Willem
IPil/em den
den II
Il
of onbezonnen
tot dien
roekeloezen als
als dwazen
dwazenllap,
hetgevangen
gevangenneemen
nee~en der
der
dien zo roekeloezen
flap, het
bekende
daarop gevolgde
gC\'olgde beleg
beleg van
van ",bIJflclbekende zes
zes IlIeeren,
leeren , en
en 't daarop
Ahufieldam , aangeraden had?
dam,
Daa~
het, ondertusfchen
ondermsrchen,, in
in laatere
laatere tijden
tijden., gebleeken
gebleeken isis,, dat
dat
Daa: het,
de meer gemelde IIeer
I leer lagenaar
IPagenaar zel\'e
overtuigd is geweest,
geweest,dat
dat
zelve overtuigd
men
vaQ dorlsbergen
met hem te
te bebeo
flartsbergcn tete kon
kort deed,
deed , met
men den IHeere
iedee van
fchouwc:n,
of g€lijk
gt.lijk tete flellen
nellen met
met hun
hun,, die
die.
verwachting
fchouwen , of
, in inverwachting
van
aanzien en voordeel,
voordeel, als
alslaage
laagezielen
zielenenenverachtelijke
verachtelijke!laven,
flaven,
van aanzien
's Land Vrijheden
Heerschzugt en
en drift
drift van
vall
Vrijheden en
en Voorrechten
Voorrechten aan
aan de
de Ileerschzugt
een
opofferden; en
enhij
hij de loílijke
lollijke edelmoedigheid
een Elllinenl
Eminent hoofd opofferden;
gehad
heeft, daar
daar de
de (lukken
/lukken,, tot
tot 's mans
mans verdeediging llrekkengehad heeft,
flrekkende, toen
[Oenhij
hijzijne
zijneVaderlandfche
Vaderlandfche I-Iistoric
Historie fchr~ef,
hem terelaat
laat
de,
fchreef , hem
waren ter
ter hand
hand gekomen
gekomen,, 'er
'ernaderhand
naderhand,, ininzijne
zijne13efchrijviag
}Jefdlrij\'i;lg
waren
dm/Jeldnm., gebruik
maken, , en
aan te toonen,
toon en. niet
lllet
gebruik van
van te
te maken
en aan
van 4rnfieldam
die vrij
vrij voldoende
zijn, dat
datdedePublieke
PubiiekeSchrijvers
Schrij\'el's en
en
voldoende zijn,
bewijzen, die
van dien
dien tijd
tijd het
h~tverrigte
verrigte van
vanden
denI-leere
Heere van
van i'fa;•tsber.
AarlIber.
Registers van
onzepligt,
pli:;t,
gen zeer partijdig
partijdighebben
hebbenbefchouwd,
befchouwd,zo
zo gebiedt
gebiedt ook onze
dat
geen te
te melden,
melden, 't'tgeen
geenverder
verderkan
kandienen
dienen,, om
om 4artsbe
Aflrt5b~r
dat geen
rlens eere
et'te bij
bij het
het nageflacht
nageflacht te
te zuiveren.
~Iiverell,
gens
Dat men
men den
den lieer
Heer van
van 49artsbeigen
Aorlsbergetl niet
niet te houden
houden hebbe,
hebh~,
Dat
een en dier
dier kwaade
kwaade raadslieden
raadslieden., die
die zijne
zijneI Hooghcid
hebben
voor eersen
-Ioogheid hebben
aangefpoord tot
Leden van
van Staat
Staar,,
aangefpoord
tot het
het gevangen
gevangen neemen
neemen van
van de Leden
zal blijkcn,
Zal
blijken, als
als men
men 's's mans
manseigen
eigenwoorden
woordenhier
hierop'
opnaO:l::t.
naflaat.--wierde(zegt
(ze~[hij)
hij)tusfchen
tllsfchennegen
n~genende
cadetien
tienuurgin
uurcnontbnomb,)„" IkIkwierde

,,'t Geil
d~I1

i 12 AARTSBERGEN.
AARTSBERGEN. (Alexander
112
Kappc!le,Heer
Hurvan)
(Alexander v.v.d,d,Kappelle,
van)

den bij
den Prins
"„ den
bij den
Prins,, die mij
mij zeide
zeide,, gij
zultwel
welgefurpreneert
ge[llrpreneert
gij zult
fal zeggen,
, verhaalen.
"„ zijn
zijn,, als
als ik 11u [ol
zeggen. wat
w.atikikgedaan
gedaanhebbe
heMe,
verhaole11",, de
de daarop
daarop het
hetarrest
arrestende
endedesfein.
desfein. Ik
als ik het
Ik verfchrikte,
verfchrikte, als
, dat
"„ hoorde
boorde,, alzo
alzo ik
ik nooit
nooit zin
zinhadde
badde,
datmen
mentottotextremiteijten
extremiteijten
behoorde tete koomen
koomen;
"„ behoorde
; ook dikwils
dikwils zijne
zijne Hoogheid
Hoogheid hadde
hadde gege"„ zeid
zeid,, als
als ikikbezorgde
bezorgde,, dat
datzijn
zijninclinatie
inclinatiedaartoe
daartoe foude mogen
mogen
"„ flrekken
fuekken,, dat
dat 't felve
felve ondienflig
ondienllig was
was,, ende
endevermengt
vermengt met
met zijn
zijn
"„ ruijne
ruijne ende verlos
verlo s (verlies)
(verlies) van
van autoriteit,
autoriteit, die
dieéénmaal
éénmaàl vervalverval"„ len
wezencle niet
niet wederom
wederomopgericht
opgerichtzoude
zoudekunnen
kunnenworden
worden;
len wezende
;
bij zo veer
veer (zegt
(zegthij
hijverder)
verder)dezelve
dezelvemij
mijklaarlijk
klaarlijk van
van
"„ ende
ende bij
"„ zoodanige
voornemen hadde
hadde gefprooken
gefprooken,, foude
noch ilerker
flerker
zoodanige voornemen
foude noch
hebben , om
om daer
daer toe
toe niet
"„ aengeraden
aengeraden hebben,
nie~ te
tewillen
willenkomen.”
komen." En verder
verder: : "„ Dat
Dat het
het een' al
al te
te harde
harde en
envooruitfiende
vooruidiende refolutie
refolutie
"„ was,
was, ende
endedat
dat ikikdie
diefake
fakefoude
foudemoeten
moetenrefereeren
refereerenaan
aanmijne
mijne
"„ principalen
principalen,, kunnende
kunnen de daer
daer noch
nochvoor
voornoch
nochtegenfpreken.
tegenfpreken."
"
Hier uit blijkt
blijkt ten klaarflen
klaarllen, , dat
geen en deele
deele door
door
dat dit
dit bedrijf in
in geenen
de bewerking van
van den Heere
Heere van
van /lartshergen
gefchied;; ja
ja uit
uit
/lartsbei gen is gefchied
's mans
'8
de woorden
woorden van
van den
den Heer
Heer WaKe·
mans gedenkfchriften,
gedenkfchriften , en
en uit de
Nagevaar,
noor. zien we
we zelfs,
zelfs,dat
datzijn
zijnEd.
Ed.enenandere
andereGedeputeerden
Gedeputeerdenvan
van
Gelderland
zeer
fchoorvoetende
gekomen
zijn
tot
de
gewigtige
Gelderland zeer fchoorvoetende gekomen zijn tot de gewigtige
Commisfie
zig daar
daar toe
toe niet
niet
Commisfieen.
enRefolutie
Refolutievan
vanden
den55 ]unij,
Junij, en zig
dan met
met moeite
Enwat
watdedeandere
anderetaal
taalaangaat,
aangaat,
dan
moeire lieten
lieten beweegen.
beweegen. En
die hij
hij gezeid
gezeid had
had te zullen
zullen voeren
voeren,, wanneer
wanneer die
die van
van Dordrecht
Do,.drecht
aan de
hand kwamen,
zou alleen
alleenbeflran
hella',lU hebben
hebben,, inin
niet aan
de hand
kwamen , deeze
deeze zou
eene vraag,
vraag, door
door den
den Prins
Prins te
ieder lid
lid van
van den
den OudOudcene
te doen, aaan
an ieder
raad: ",, Wat
Wat men
men dagt,
dagt, dat
dat volgens
volgens het
hetvier
vierenentwintigfle
twintiglleLid
Lid
raad:
der Unie
tJniebehoorde
behoorde gedaan
gedaalt teteworden
worden,, omtrent
omtrent zulke
zulke Leden,
Leden,
„" der
dienog
nogzwarigheid
zwarigheid maakten?".
maakten ?". - -- Ook
Ookziet
ziet men, inin de
deaanaan„" die
fchriften, dat
dat rizrtsbergen
/I.1rtsbergen, t in plaats
plaats van
van den
den Prins
Prins
geweezene fchriften,
zijneroeklooze
roekloozeondernecming
onderneeming tete (lijven,
flijven, hem
hem geraden
geraden hadde,
hadde,
in zijne
dat hij
hij alleen
alleen in
overige lieden
Ueden zoude
zoude gaan
gaan,, en
en hen
hen Gedepu•
Gedepudat
in de
de overige
teerden naar
naar den
Haag laaten
vertrekken. om
omverflag
verOag tete doen,
doen. alalteerden
den Haag
laaten vertrekken,
zo hij
hijom
omhunnent
hunnentwille
willeonaangenaam
onaangenaam was,
was, doch
doch dat
dat hij
hij (de
(de
zo
Prins) daartoe
daartoe niet
ni~t wilde
wilde verflaan
ver!taan;; en
en zelfs
zelfs,, dat
dat Aartsbcrgen
Aflrlsbcrgm het
het
Prins)
hart hadde,
hadde, om
om zijne
zijne Hoogheid
Hoogheid tete Dordrecht
Dordrecht te
te keer
ke~r te
te gaan,
gaan,
hart
zeggende tegen
tegen den
den Prinfe
Prinfe,, (als
(als die
diezeide:
zeide:als
alsdie
dievan
van Dordrecht
Dordrecht
zeggende
Iliet wel
wel wilden
wilden,, fo
fa foude
foudehij
hijmoeten
moeten Fien
fien,, wat ininzijn
zijnbriefleen
hriefken
niet
van Authorifatie
Authorifatie flondt
!tondt l)
datis;seene
eenefaake
[aoke,
daar
Gecomvan
,) „" dat
, daar
dede
Gecom„" mitmi/-
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mitteerden van
[eggen
hebben,
datdat
"„ milfurdm
,'an haar
haarHo.
Ilo.Mo.
Mo.niet
nielin;'1te I(
{eggen
hebben.
; ons
",, gaat
gaalu uHoogheit
lIooghdtalleen
alleenaan
lIan;
ons ofli.ie
beJlllet alleen
alleen in
in mid.
mid.
ie beßaet
"„ delen
dclnt van
vaninductie."
inductie."
Niet minder
minder isis de
de Heer
Heer van
van Aartsbergen
Aal·tsbergm verdacht
verdacht geweest,
kennis gehad
te hebben
hebben van
van 't'tvermaarde
vermaarde beleg
belegvan
van Å
Amflddaln.
kennis
gehad te
inJleldam,
waar
van wij,
wij , op 't't 4rt.
waar van
/frt. WILLEM DE U.
omflandig handelen zulzul.
II, omilandig
len. Hier
len.
Hierzullen
zullen wij
wij den
den Heer
Heer van
van Cap
ellen van /aartsbergen
Aartsberge1l"
Capellen
zelven
drukt zig
hier over
overaldus
aldus
zelven hooren
hooren fpreeken.
fpreeken. Zijn
Zijn Ed.
Ed. drukt
zig hier
uit:
"„ De
DeHeeren
HeerenGecommitteerden
Gecommitteerden van
van Holland
Hollandter
tervergaderinge
vergaderinge
"„ van
van Haar
Haar Hoog
Hoog Mug.
Mag. voorgefleld
voorgelleld hebbende
hebbende,, dat
dat men
men zijne
zijne
Hoogheid zoude
zoude verzoeken
verzoeken,, om
om tetekomen
komen van
van 4infeldarn
Am(/eldaln.,
"„ Hoogheid
"„ alwaar
alwaar dezelve
met eenige
eenige Troupes
Troupes lag, om
om in
in 's's Gra~'enhl1ge
dezelve met
Gravenpage
..
bij tetewooden
woon endedeDeliberazien
Deliberaden van
van Haar
Haar Hoog Mog.
Mog. die
die deeze
deeze
„ bij
..
gelegenheid van
van tijden
tijden was
wasvereifchende,
vereifchende, zijn
Getleputeer.
zijn de Gedeputeer„ gelegenheid
ot
denvan
vanGelderland
Gelderlandafgetreden,
afgetreden,inindedeOrdinaris
OrdinarisVertrekkamer,
Vertrekkamer ,
„ den
zijn prefent
prefent geweest
geweest,, de
deIleeren
Ileerenvan
van Bronchorst,
Brol/cl/oni. Per
Fe,.6011.
"„ .en zijn
-holt,
",, A.
A.van
vander
derCappellen
Cappellen en H. van dCl'
Cappellen tot Rysfelt
Rys[elt
der Cappellen
"„ (Broeder van
van illexander)
Alexand~r) H.
H. van
vanDort
Dort,
Raell'elt,
I/llgens
, Raess'elt
, Ilugens
"„ ende
ende Oillmeren.
al·
Onder andere
andere discourfen
discourfen, , ende
ende woorden alOmroeren. Onder
"„ daar
zijn Benige
eenige van
van dezelven
dezelven,, tegens
tegensbehooren
behooren
daar gebruikt,
gebruikt , zijn
"„ ruchtbaar
ruchtbaar gemaakt,
gemaakt, ende
ende aan
aan andere
andere buiten
buiten dezelve
dezelveHeeren
Heeren ge"„ rappórteerd
rapporteerd geworden,
geworden, ende
endedaar
daariniaverdraait
verdr:lait de
deintentie
intentieende
ende
"„ woorden
woorden van
van Alexander
Ale.Tande,. van
vander
derCappellen.,
CappellL'n.• dewelke gezeid
,t,, en
en gefustineerd
gefustineerd heeft
heefr gehad
gehad, , dat
dat men
men die
die falie
f.1ke foo
foodesperaet
dcsp(!raet
,t,, niet
niet mochte
mocll:e houden
houden ende
cnde hellen
!tellen;; daar
daar was
was noch
noch wel
welmiddel,
middel.
ombij
bij accommoda:ie
accommoda:i.:! de
d~ fwarigheit,
flVarigheir. die
óie't
Lant fcheen
[cheen tetedreijdrcij4
"„ om
't Lant
"„ gen,
gen,tottotcontentement
comenrememende
endegerustheit
gerustheirwech
wechtereneemen
neemen: ; e:lde
ende
anen , om
"„ dat
dar men,
om daer
daer toe tete kon
I~omcn,
mos:e deputeeren
deputeeren eenighe
wn , moste
"„ naer
nacr fyn
Hoocht. ende
ende dezelve
dezelveverzoeken
verfoeken, ,dat
dathij
hijdede.troupes
otroupes
fyn Iloocht.
"„ wederomme
wederomme wilde
wilde fenden
fenden in
in haer
haer garnifoenen;
garnifoenen; dat
dat de
de Pro\'În.
Provin.
tien moesren
Cas[atie, , geven
warconten
comen·,
"„ tien
moesten treden
tredentot
tot effeétueele
eifecueele Casfatie
geven vat
ende tete gelijk
gelijkook
ookdie
dievan
vanHollaut
Hollautmoesmoes-,temnaf
" temenr aen Hollam,
iollant, ende
"„ ten
tenaenneemen
aCllneemen den
den !laet
t1aer van
van oorloge."
oorloge." ---Onder het raadpieegen
raadpleegen ,, voerde
voerde d.
v. d.
d. Kapellen
Ktlpdlen den
den Heere
Heere
4. v.
Onder
Hu~ens te gemoete
gemoetc:: "„ Hoe
Hoefijt
fijt gij
gii nu
nufoo
lI)obekommert
bekommert tiet
~etde
de
R. Hugrens
,.
Stadt Amflerdam?
Amllerdam? Ik
tk hebbe
hebbe tot
tot meermaelen,
meermaclen, wel
wel hooren
hooren fegfeg,, Stadt
"„ gen
gen., dat
dat het
het goet
goer ware, dat
d;1tAninllerdai
Aml1erdam mochte
mochte gedwongen
gedwongen
1.
D E E L.
11
"„ wor•
wor·
H
I. DEEL.

*

-

114 AARTSBERGEN.
AARTSBERGEN. (Alexander
(Alt:JrllnJer vv d.J.Kappelle,
[(Ilppe/Is. meer
Heer van)
vall)
114

" worden, lijnde haere magt ende Regeeringe bedenkelik voor-„worden,fijhamgtdeRrinbklvo
„
ende Provintien."
Provintien."- -- Deze
" de
deandere
andere Ieden
leden ende
Deze woorden,
woorden, zegt
zegt
Aartsbergen, , zijn verkeert
verkeert opgenomen,
opgenomen, als
alsbeduidende
beduidendeniets
nietsananAartsbergen
ders, als
als of Alex.
A/ex. van
"Onder
JerKappellen
Koppel/en hadt
hadt gezegt:
Mijn Heer
Heer
gezegt: "„ Mijn
ders,
Hugem! gij weet wel,
wel.dat
dat'er'ergerefolveerd
gerefolveerdis,is,Amfierdam
Amfterdammet
met
„" Hugens!
van wapenen
wapenentetedwingen."
dwingen."- -- Hier
uituitwerd
",, kracht
kracht vall
Hier
werdhet
hetbebefluit opgemaakt
opgemaakt,, dat
dat Alex.
A/ex. van
vander
derKappellen
[(appel/en kennis
kennis hadde
hadde van
van
sluit
de Refolutien
Refolutien voorfz.,
en als
als zodanig
zodanig oorzaak
oorzaak was
was van
van 't't beleg
beleg
voorfz., en
A/1JpddllllJ. Dis isis mij
mij,, (tekent
(tekenthij
hij verder
verder aan
:l:m ,) alzo
alzovoorvoor.
van AumJleldam.
gekomen op
op den
den Landdag
Landdag binnen
binnen Nymeegen
Nymugen,, alwaar
alwaar A.
B,e
A. de Bye
gekomen
mij uit goede
göede meeninge
meeninge vraagende,
vraagende , of
of ikikzulks
zulksaan
aan R.
R. Hugens
!JIIgens
mij
- ik vreemd
hadde gezegd;
gezegd; daarop
daarop "ik
vreemd toehoorende
toehoorende , voor
voor antwoord
antwoord
hadde
gaf: „" dat
datikikgeen
geenkennisfe
kennisfehadde,
hadde,datdatelders
elderst'eeniger
t'eenigertijd
tijd gemgerefolveert zoude
zoudezijn
zijnAmiteldam
Amfleldam tetedwingen
dwingen;; ende
endealfuks
alfuks zod
zodanig
„" folveert
an ig
"„ rapport
rapport niet
niet anders
anders konde
als voor
vooreen
eenopenbaare
openbaare leuleukonde houden, als
gen;; hielt
hielt ook
ookvoor
voorfchelmen
[chelmen ende
endeoneerlicke
oneerlicke luiden
luiden,, die
diemij
mij
,," gen
"„ fulks
fulks nagaaven.”
nagaaven." ---- Verhaalende
Verhaalendetetegelijk
gelijknaar
naarmijn
mijn beste
beste
onthoud,
gene tusfchen
tusfchen ons
onsgepasfeert
gepas(een was
was,
zeggendedaarop
daarop
onthoud , 't gene
, zeggende
Heere de Bye
Bye:: „" dat
voorgekomen was;
was;
dat luidt
luidt anders,
anders , als
als mij
mij voorgekomen
de Heere
"„ ik
ik hebbe
hebbe Hugens ook wel
weldergelijke
dergelijke propoosten
propoosten hooren
hooren voevoe.
„ ren."
"
De llIeeren
van Bronkhorst
Bronlthorst en
en Verbolt,
rerbo/t, (voegt aartsbergen
Aartsbergen
leeren van
hier
mij gevraagd
gevraagd wezen
de , ofofzij
zijhebben
hebben
hier tot
tot bevestiging
bevestigingbij,)
bij ,) hij
bij mij
wezende,
gehoord de
devoorfa.
VOOrfol.aanfprake
aanfprake aan
aan Hugens, invoegen die gerapporteert was, verklaaren
verklaaren alle
niet gehoord
gehoord te
te hebben
hebben,, dat
dat ik
ik
alle beide,
beide, niet
zoude gebruikt
gebruikt ofte gezegd
gezegd hebben
hebben het
het woord
woord ."-ero/utie.
! efolutie.
Dat
de voortag
voor!1ag van
van Aartsbergen,
Aartsbergen , om
zijne Hoogheid
Hoogheid te
te
Dat de
om zijne
verzoeken.
de
Troepen
van
voor
Ampeldam
te
doen
delogee.
verzoeken , de Troepen van voor AmJleldam te doen delogeeren,
haare Garnifoenen
Garnifoenen tete zenden
zenden,, niet
niet alleen
alleen zijn
zijn
ren , en
en wederom
wederom in haare
beflag
Icreeg, isisbekend
bekend;
maarteff'ens
tefFens weet
weet men, dat
dat tot
tot het
het doen
doen
beílag kreeg,
; maar
dezer
onder andere
andere Heeren, ook
ook de
deHeer
Heer van
van Aartsdezer bezending,
bezending, onder
Aartshergen
benoemdgeweest
geweestis.is.- --bergen benoemd
Hoe de
de Heer
Heer van
van Aartsbergen,
Aartsbergen , verder,
van
verder , in "t
''t behandelen
behandelen van
St2atszaaken,
op de
deberugte
berugre groote
groote vergadering,
vergadering, naa
naa 's's
Staatszaaken,en
en wel
wel op
Prinfen
gedragen heeft,
bekend uit
uit 's'5 mans
mans eigen
eigen
Prinfendood.
dood, zig
zig gedragen
heeft, is bekend
Cedenkfchriften.
welke
wij
verfchuldigd
zijn
aan
Jon1r.heer
Robóer'
Cederikfchriften, welke wij verfchuldigd zijn aan Jonkheer Robbert
derCappellen
Cnppd/erJ,, enz.
enz. welke dezelve
dezelve,, ter
terverdediging
verdediging
Jnsper
vander
Jasper van
van
den goeden
goeden naam
naam zijns
zijns OudOud- Over-Grootvaders,
Over-Grootvaders, in 't't licht
licht
van den
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gegeeven heefe, en die ons hier. en verder In andere zaaken, ter
ophelderinge onzer Vaderlahdf'!le Gefc1tiedenisfen, nog dikmaals
te fiade zullen komen.
Uie deze dan overgenomen hebbende, hee g~en wij dietJfiig
oordeelden, eer opmaaklng van 's mans Levensfl:hecs, zullen wij
2ijne afkomse daar uit mede eer nederflellen.
Onzeker ii de nette tijd van zijne geboorte; de Heer
van der Cappellen fielt denzelven in 't tijdperk tusfchen de
Jaaren 1590 en' 1600. "In 'e Jaar !6rcJ (zege fijn Ed.) den 30
van Oogstmaand, is hij, Jonker Alexander ,'tln der Cappel/en,
in den eche verbonden, met Jonkvrouwe Emelia van Zuilen van
Nijevelt, dochter van Freririk ",111 Zuilen l'an Nljevelt, Heere
van Aal'tsbergen, Berkoude ,Utentng. enz. wiens Vader, H11!em
"an Z/lilen l'flIl Nijel'eft, in de gefchiedenisfeu voorkomt, als
een der voornaamlle en eerile Tekenaars van 'e Verbond der Edelen, Aa. 1566. Zie ZUILEN VA:"I1 NYEVELT."
" Door welk Hm,clijk de lIeer l'on del' Cappellen , na den
dood van zijnen Sehoondècr, geworden is Heer van Aartsbergen. Zijn ilerfdag heh ik nkt kunnen omde!;ken, (zege de meet
gemelde Heer R. :r. 1'(/11 der Cappe!m ,) dan dit wist zijn Ed.
dat hij in 't Jaar 1656. o':erledcn is, en b.:~raa\·ell te Bergambacht."
Hij was de jungfle Zuon \"~n ]o;;khecr Cer/ad van der Cappellen en lI!ar~ar('/litl Sdim;:ldp,;:I1;ack )'fllI der O/jen; zijn
Vaderlijke Groutvadcr was I/cnririk l'(n/ der Cf/ppe/kn. Van
deezen als ook van Cerl'icá "(1/) del" C!Ippd/e;;, en deszelfs broeder
Hendrik, en andereri van dit gellaeht, tuIlcn wij nader fpret!ken,
onder 't Arr. CM'PELLl!:i'i, en als dan ook melding mnaken van eenen Cer/ach ,'on der Cappel/en, /leere "fIlI dca Dam, enz.
't Geflaeht der )'011 der Cappel/o,s dan daar latende, om rot
onzen Alexa:Jder weder te keeren, dient hier nog te worden bij·
gevoegd, dat hIj van ziJnen Vàder Cer/ach eene opvoeding ontvangen had, overeenkomilig zijnen fl:aat en geboorte, en. rot
meerdere jaaren gekomen, een gedeelte van zijnen Leeftijd befieedde in vreemde g~lVt!sten, en voornamelijk in Frankrijk. Omtrent het Jaar 1620 van daar te rug gekoomen, lllàakte hij, in
t621, een aanvang van zijne Staatkundige en andere aantekeningen. waardoor hij, fchoOll nog geen aandeel iD 's Lands bellier
hebbende, door zijnen vader gelegenheid had, om de gewigtigH 2
ne,
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Hurvån)
van)
(Alexander v. d. Kappelle, Heer
'16 AARTSBERGEN. (Afexllntlerv.tI.Kapptlle,
fie,
zobinnenbinnen- als
als uitlandfche
uitlandfche zaakeu re
leeren kennen.
- Hoewel
Hoewel
Ile , zo
te leeren
kennen.—
de belangen
der Hervormde
Kerkevan
van hanen
hartentoegedaan,
toegedaan, was hij,
de
belangen der
Hervormde Kerke
hij,
nogthans
onbezonnen ijver,
ijver,
nogthans,, geen
geen van
van dezulken, welke, door een onbezonnen
alles
offeren. Groot
Groot was
was evenwel
evenwel zijne
zijne
alles daar
daar aan
aanzochten
zochtenop
op te
te offeren.
behoud der voorregten
voorregten en
hij dus
dus een
een
zorge
zorge voor 't behoud
en vrijheden,
vrijheden, en hij
hater
belang of
of kleinmoedigheid,
kleinmoedigheid,
hatervan
vanhun,
hun ,die
diedezelven.
dezelven, om eigen belang
{en
prooije gaven.
gaven. Doorkneed
Doorkneedinindedegebreken
gebrekenvan
vanons
onsflaatsbefiaatsbeten prooije
fiuur,
hij ook tevens
tevens de
de moeilijkheid,
moeilijkheid, die
die'er
'eraan
aan vast
vait was,
was,
Ituur, kende hij
om hetzelve
hetzelve te
te verbeteren.
verbeteren. Uit
Uitliefde
liefdevroor
voorzijn
zijnVaderland,
Vaderland, was
was
llij
het Huis
Huis van
van Orllllje
toegedaan, zonder
zonder evenwel
evenwel een
een
Oranje zeer
hij het
zeer toegedaan,
flaaf
Door
slaaftete worden
worden van
van de
de begeenen
begeertenen
en driften
driften dier
dier Vorsten.
Vorsten. Door
Puinfe Jnl/em
den
jongen en al te vuurigen
vuurigen Prin[e
gevolgen
Willem dm
den jongen
den II de
de gevolgen
zijner
onbezonnene onderneelni
onderneemingen,
daar 't pas gaf,
gaf, onder
onder 't
zijner onbezonnene
ngen , daar
oog te
te brengen,
brengen, toonde
toonde hij,
hij,deszelfs
deszelfswaare
waarevriend
vriend tetezijn;
zijn;waar
waar
van
hiJ, meer
meer dan
dan eens,
eens,openlijke
openlijkeblijken
blijken gegeeven
gegeevenheeft.
heeft.
van hit,
WAGENAAR , Vaderí. Hijs. XII.
Zie WAGENAAR,Pader/.Hifl.
X I I.Deel,
Deel,bI.bl.70,
7o,71,74.89.
71, 74, 89.
en de
de daar
daaraangehaalde
aangehaalde Schrijvers.
Schrijvers, als:
als: A1TZE~IA,
AlTZE1tA WICKE.
WICKE.
AmJleldam , in
in fol.
FORT,
fol. 111.
lIl. Stuk,
Stuk, bl.
bi. 504.
50f. en
en
FORT , enz. AmjleJdam,
505. InIn 8vo.
505.
8vo.XIII.
XIII. Stuk,
Stuk, bl.
bI. 274
27+ --- 281.
GedenlrjèJI.
281. Gedenkfin.
Il. Deel, Voorreden
Voorreden XXXI-XLV.
II.
xx. ---xLv.bI.
bl.265.
265, 286, 8787--991,
1,
,
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AARTSHERTOG. Zie
Zie Albertus
A/berlus,, Ernestus,
Enzcstus, Iifat'rias.
IJla/ftias.
AARTSHERTOG.
AARTSWOUDE,, ook bij
bij zommigen
zommigen Eerts
Eertswollde
genaamd,, is een
een
AARTSWOUDE
voude genaamd
Baljuwfchap en
behoorendc onder
onder de
de Stad
Stad Hoorn.
Hourl1. Meerl\1ecrBaljuwfchap
en Dorp.
Dorp , behoorende
maaJen vind
oude brieven,
brieven, 't woord Aarts
dnrls veranderd
veranderd in
iu
maalen
vind men,
men , in oude
Eerts, als: Eerts
EertsBi
BiJfclIop,
E.:,.tsDiaken,
Dialen,Eerts
Ee,.ts hertog.
Hertog. Bij
fchop , Eerts
Eerts,
COlldhoeven en
en anderen
anderen, , wordt
naam van
van dit
dit Dorp,
Dorp, niet
niet
wordt de
de naam
Goudhoeven
Aarts,
maar
Eerslwouáe
gefpcld.
Ook
plaatst
hij
zelve
onder
Eerstu'oude
gefpeld.
Ook
plaatst
hij
maar
't
Aarts,
onder
Medmb/ik,, waar
waarv~n
uuren geleegen
Anderen zijn
zijn van
van
vanhet
hettwee
twee uurera
geleegen is. Anderen
&ledenblik
dat de
de naam
naam van
vandit
ditDorp
Dorpzijnen
zijnenoorfprong
oorfprongverfchulverfchlllgedachten, dat
cligd is aan
aan eenera
eenen Heer
Heer Aart,
dart, uit
uiteen
eenvoornaam
voornaamWestfriefch
Westfriefchgegedigd
flachr afkomflig;
afkomfiig; dat
dat deeze
deeze bezitter
bezit~er zoude
zijn van
van een
een
facht
zoude geweest zijn
Woud. en
endaar
daar aan
aan,, door
doordeezen
deezenHeer
Heer Aart,
Aart, een Dorp
Dorp zoude
zoude
Woud,
lehecht zijn.
naamlijst der
der Predikanten
Predikanten word het
het mede
mede
gehecht
zijn. Inlndedenaamlijst
Eertsw9ud gefpeld,
gefpeld. op
op welken
welken naam
naam 'er
'crmeer
meer van
van zal
zal gezegd
gezegd
Eertswoud

worden. Dir
Dit Aartswoede
hal'/SwoIIJe behoort
ul:hoon thans
thaus aan
aan Vrouwe
Vrouwe
worden.

ANNA ARARANNA
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AARTSWOUDE.
A
A R. T s WOU D E. AASEN,
A ASE N, enz.
enz.
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NOLDINA, Baronesfe
Baronesfe van
van Bo~t(elaa,.,
Boetfelaar, Douariere
NOLDINA,
Douariere van
van IP'as(enallf'
Wasfenaar,,
Starrenberg,,Vrouwe
van Ma"slllndjluis,
enz.
Maasland/luis , enz.
StarrenberK
Vrouwe van
Zie HALMA,
enz.
HALMA, cnx.
Zie

of A(ae
en Afen.
AMEN of
4fae en
4fen. Onder
AASEN
benaming werden
da
Onder deeze
deeze benaming
werden de
Deenfche en
Goden der
der Deen{che
Goden
anderç NoordCche
gelijk
en anders
Noordfichevolken
volkenverfiaan
verflaan gelijk
blijken klm
kan uit
uit 4et
blijken
\let verbod
verbod van
van Bis(chop
om dezelven
dezelven
Bisfchop Maarten,
Maarten, om
te eeren; want
te
wam aldus
aldus zegt hij: „" 't'tIsIsdedemanier
manier in
in deeze
deeze Landen,
Landen,
op de gastmaalen
op
gastrnaaien ,, ter
ter gedachtenisfe
gedachtenisfe van
van Thorer,
Odijn,
Tharer, Odijn, en
en anASEN bekers
dere ASEN,
dere
drinken; deze
dezemanier
manier wil
wil ik
ik door
door uuhebben
hebben
bekers te drinken;
afgefchaft,
inge!teld dat
dat'er
'ervoortaan
voortaan ter
termijner
mijnergedachtenisfe
gedachrenisfe
afgefchaft, en ingefleld
zal gedron
gedronken
zal
ken worden:
worden: want
want,, zegt
zegt hij
hij,, het
het isis behoorlijk,
behoorlijk, dat
dat die
die
oude manier
oude
manier worde
worde afgelegd."
ALKEMADE Nederland/Me
Zie ALKEMADE,
Nederlaudt he DiDischplegtigheden,
schplegtigheden , Il.
II. Deel,
Deel ,
bl. i59.
bi.
159.
,

,

AASDOMS-RECHT in
AASDO~!S-RECHT,
tegenover!telling van
van Schependoms-recht,
in tegenoverflelling
Schependoms-recht,
eene oude benaming,
benaming, welke tot nog
in gebruik
gebruik isis gebleeven.
gebleeven.
nog toe in
Niettegenflaande
de veré
Niettegen!taande de
verééniging
van
Holland
en
Wcstfrie!iland,
éniging van I-Iolland Westfriesland,
heeft
verfchil in de
dil wijze
wijzevan
van eenige
eenigcrechten,
rechten, enenbijbijheeft dezelve
dezelve het verfchil
in het
het verflerfrecht,
ver!terfrecht, niet
niet op
opeen
eengelijken
gelijkenvoet
voetkunnen
kunnenbrenbrenzonder in
gen;; blijvende
blijvende ieder
ieder gedeelte, onverzettelijk,
onverzettelijk, bij
zijne oude
oude gegegen
bij zijne
woonte. Dus
Dus volgt
volgt het
heteene
eenegedeelte
gedeelte van
van Holland
Hol/anti het
het ZeeuwZeeuwwoonte.
(che Schependoms-recht
Schependol1ls-recht,
een ander
ander gedeelte
gedeelte het
het Friefclie
Frie[.:he ilas,dasfche
, en een
dOl11ro"echt;
welk voornaainlijk
voornaamlijk plaats
plaats heeft
heeft inin Noordholland,
NoordhJlland,
doms.
•-echt ; 't welk
Kennemerlanti, Amflelland,
Ampel/antiGooijland
,Çooijlanti
/Pestfriesland
Kennernerland,
enen
Westfriesland,
als, als 't't
aan Friesland
Friesland grenzende.
grenzende. Men
Menvolgt
volgthier
hierhet
hetfpreekwoord:
fpreekwoord:
naast aan
lIet naafle
naajle bloed,
bloed, Beurt
Beurthet
het goed;
goed; welverilaande,
welverftaande , dat
dat het
het neneHet
dergaande bloed
en 't't opgaande
opgaande voor
voorzijzijdergaande
bloed gaat
gaat voor
voor het
het opgaande, en
Iingfcbe magen.
Zo wel
wel inin 't't Aasdoms-,
Aasdoms" als in het
het Schependoms.
Schependoms_
lingfche
magen. Zo
,'echt,, zijn
zijn,, door
èoor de
de Overigheden,
Overigheden ,volgens
volgensaanwijzing
aanwijzingvan
van H.
H. de
de
recht
Groot, verfcheiden
verfcheiden veranderingen
gemaakt.
- - Wat
Watden
denOorOorGroot,
veranderingen
gemaakt.
fprong van de benaming
benamin~ van
van dit
dit recht
rechtaangaat,
aangaat,dient
dientenen
menteteveeeweesprong
ten,, dat
dat eertijds
eertijds de
de Schout
Schout inin Friesland
Friesland het
het recht
recht vorderde,
vorderde,maar
maar
ten
dat het
het vonnis
vonnis bij
bij de
de buuren
buuren geweezen
geweezen werd.
werd. Doch
Doch
vermitsdeedeedat
vermits
ze ininhet
hetRecht
Rechtniet
nietallen
alleneven
evenbedreeven
bedreeven waren
waren,, en
en men
men gegeze
bonden was
was aan
aan veele
veelezeden
zedenenengebruikelijke
gebruikelijke woorden
woorden,, die
die men
men
bonden
niet
.iet mocht
mocht te
te buiten
buiten gaan,
gaan,hadden
hadden zij,
zij,tottothunnen
hlmnan Voorzitter
Voorzitter en
en
H3
bBH3
be,
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(zing noemde,
noemde , die
die ook wel een
beilierder,
welken men
men 4zing
beflierder, eenen,
Benen, welken
Friegebuur,
ervaarener dan
de oude
oude F,iegebuur, doch ervaarener
dande
deanderen
anderenwas.
was. In de
fche Wetten
4etga, 't welk
fche
droeg hij
hij den
den naam
naam van de/ga.
Wetten en
en Rechten,
Rechten , droeg
welk
bij ons
ons Azig
ilzig betekent.
bij
De oorfprong
oorfprong van
dit woord
woord AZlg,
/Jzrg, of
of
betekent. De
van dit
4zing, moet,
Azing,
waarfchijnlijk,, afgeleid
afgeleid worden
worden van
van de
de verandering
ve1'llndering
moet, wnarfchijnlijk
der letteren SU!,
als kenbaar
kenbaarisis uit Water
der
fYater en
en IPaJfer.
Sut, als
JVasfe,- , eten
eten en
en
esfen enz.
esfen
de oude
oude Frief<.'/ie
Rechters
enz. gelijk
gelijk dus,
dus, in
in de
Friet•ihe Wetten,
Wetten, de Rechters
tltten genoemd
Allen
nu no&
nog- in
in Drenlhe,
drie- en
genoemd worden,
worden , en
en nu
Drenthe, de
de drietwintig rechters,
twintig
rechters, Et/eli.
Aasr10lll en
Ettei>. --- .ffasdUm
Aasdo' s-recht waren
en AasdollIs-rccht
dus verkortingen
dus
verkoningen van ~1ûgdQ!II
Doem bete.
beteÅLígdom en
ent Aûgd~l/Is,r'!d/.
4zigdoms-rec;'it. Doem
kende ook Vonnis.
Vonnis. Doch
Dochhier
hierbij
bijmoet
moetnog
nogworden
worden aangetekend,
aangetekend.
dat men
men te Rotterdam
dat
R()I/erdam en
en in
in 's's Hoge,
naar 't Schependoms!lage, zjg
zig naar
Scllependoms•
rcc 1/
it fchikt;
rce
welk recht
rccht het
het goed
goedmoet
moeEgaan
gaan van
vandaar
daar 't
fchikt ; volr:cns
volgens welk
gekomen is; dat
dat isis aan
aan den
dcn Vader
Vadcr en Moeder
Moeder van
van den
den overledenen,
o\'erledenen,
indien
leeven zijn;
zijn; doch
docheen
eenvm
vanbeiden
beidengeflorgeIlorindien zij
zij b:!iden
beiden nog in leeven
ven
zijnde,
geheel
aan
de
befiorvene
zjjde,
eerst
:lan
Broeders
ven zijnde , geheel aan de beflorvene zijde , eerst aan Broeders
~n
Zusters,, en
en voorts
voortsattn
aanderzelver
derzelverkinds-kinderen,
kinds-kinderen,bij
bijplaatsvuIplaatsvulen Zusters
ling;; en
ling
en beiden
beiden geflorven
gefiorvcn zijnde,
zijnde,aan
aan weerskanten
weerskanten,, evenveel,
evenveel, op
op
gelijke wijze. Bij
gelijke
Bijontflentenis
ontfientenisvan
vanNakomelingen
Nakomelingenvan
vanBroeders
Broeders
het goed aan
en Zusters
Zusters. , komt
komt het
aan Grootvader
Grootvader en
en Grootmoeder
Grootlllocder van
van
beide
jen , en
beide zijden
zijden,, en na
na hun
hunaan
aan Oomen
Oomen enenMoei
l\1oeijclI,
en derzelver
derzelver
jlf!;o::1elingen.
Ditrecht
rechtvolgde
voJódemen
men van
vanouds
oudsinin Zuid-Holle,;r,1
Zuid-Ho!1rmd
af
koetelingen. Dit
en in
in 't't Land van
I'an Voorne.
Yoornt. --- In 't't Jaar
Jaar 1580
1580,
trachttemen
men,,
, trachtte
PoIitikc Ordonnantie,
Ordonnantie, dit
dit tweederlei
tweederlei recht
recht op een
een eenecn~
door eene Pclitike
parigen
voet te brengen;
parigen voet
brengen; meest
meest helde
helde men
men over
over rot
rot het
het Sc'itper.
Sclrtpct:dorn,-rec'ir.
Ih til ,-reCi'lI. Ook
Ook kwam
kwam men
ver,, dat
dat inineen
eengedeelte
gedeelte
men zo
zo ver
van deeze Provintie,
Provintie , deeze
deezeOrdonnantie
Ordonnantie werd
werd aangenomen.
aangenomen. Aan
Aan
Haarlem,
Haar/ew, Leiden,
Lddrm, 4m/lelda,n,
Amflelialn,41kmaar,
Alkmaar,Hoorn,
Hoorn,
Enlthui:::.m;
Enkhuize;i
Edam,
Edo/lt, Woerden,
lPóenltll , Naarden,
Naarden,Monnikendam,
JJlonllikendalll,liledenblik
/lledeliblilt,
, Mu/1111"
den,
den, Purmerend
Pur,';lcrend en
en I'Veefp,
Weefp, en
en dus
dus aan
aan veertien
veertien beflooten
betJooten Neder!,
lledcn ,
en de
dedaartoe
daartoe behoorende
behoorende Dorpen
Dorpen en
engehugten
gehugcenininNoord
NoordHolland
Holland
en
en
ri esland, na
en West-F
West-Friesland,
nahet
hetemaneeren
emaneerenvan
van't'ePlakaat
Plakaatdroog
droo~gemaakt,
gemaakt,
en
en dus
dus aan
aan Texel,
Ttxel,Vlieland,
J1jelantl,terter
Schelling,
lneringenenen andere
andere
Schelling,
JYier•ingen
aan de Zuider
Zuider zee liggende
liggende plaatzen;
plaarzen; verder,
verder, de
de Beemfer,
Bermfler,PurPur-.
aan
mer
mer,, Schermer,
Schermer, Heer
Heer-- Huigenwaart
Huigenwnart,, IYieringerwgar-t
IFieringerwp,crt en
en de
de
Zijpe,
Zijpe. &c.
&c. als
als mede
mede aan
aandedeSteden,
Steden,Heerlijkheden
Heerlijkheden en
enDorpen,
Dorpen.
onder
onder het
het Dijkgraaffchap
Dijltgranffchap van
vanRijnland,
Rijnland,in in 't't land
land van
van Woer
lroer-,
en , en
(jen,
en beoosten
beoosten ofofbenoorden
benoord~~ Rinland,
IUjnkmtl, en
en 't'tland
land van
van ,Voer:
'Yoer~
tien
den
((
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geleegen,, uitgezonderd
tien
in Holland
HoUant! geleegen
uitiezonderd Waddiltsveen,
Boskoop,
den in
IVaddiksveen, Boskoop,
R eewi j k, ,Sluipwtjk,
Sluipwijk, Bloemendaal
Reewijk
Bloemendaal en Middelóz'rg:
aan alle
Middelburg : aan
alle deedeeze werd,
werd, volgens
volgens Plakaat
Plakaat van
van 18
18 December
December 1599,
toegenaan,
1 599, toegeftaan,
veele deelen,
deelen , zig
zig aan
aan het
het oude
oude of
of /lasdoms.recht
in veele
flasdoms.reclzt te
te houden.houden.-Rotterdam, en
Schieland , heeft, volgens
Te Rotterdam,
en in
in Schieland
volgens eene
eenebijzondere
bijzondere
vergunningvan
van den
den 23
23 December
December 1604
vergunning
16°4,, het
het recht
rechtvan
vanplaatsvulplaatsvul'
lingc,
in de
dezijdelingfche
zijdelingfche erffenisfen
erlfenisfen,, nog
nogtwee
tweegraaden
graadenverder
verder
linge , in
plaats,
andere oorden,
oorden, daar
daar men
men zig
zigaan
aande
dePolitike
PolitikeOrOrplaats , dan
dan in
in andere
donnantie
houd.
Het
gaat
hier,
namelijk,
niet
als
elders,
niet
donnantie houd. Het gaat hier, namelijk, niet als elders , niet
flegcs
afkomelingen van de Oomen
Oomen en
en Moeijen
Moeijendes
desoverleeoverlee.
llegts tot de afkomelingen
denen,
maar ook
tot de
deafkomelingen
afkomelingenzijner
zijner Oud-Domen
Oud·Oomen en
en
denen , maar
ook tot
Moeijen. InIndedeLanden
Moeijen.
Landen- van
van ilrkel
Arkel en
Heusde71,
heeft
nog
een
en Ileusden, heeft
een
bijzonder
meest aan
aan de
de
bijzonder vQr!lerfrecht
vcrfterfrechtplaats,
plaats ,fchoon
fchoonmen
men'er
'er zig meest
gemelde Politike
Politike Ordonnantie
Ordonnantie houdt.
houdt.
Zie VAN
VA~ DER
DER HOWE
HOUVE, [Jandvest
Kronijk,, I.J. Deel,
Deel, bl.
bI. 78.89.
78.89.
Handvest Bronijk
11.
DE GROOT,
GROOT, Inleidil1g
tot de
deHollandfc'te
.Hollalld[cJzeRechtste•
Rechtsge·
H. DE
Inleiding tot
Boek, bl.
Iw·dh.
11. Boek,
bI. 169.
169. Groot
PlakaatllfJek,
leerdh. II.
M.
Groot PlakaatNek
, Uf.
bI.502.
502.I. Deel,
J. Deel,
bI. 343.
LEEUWEN,
Deel, bl.
bl. 343.
347.347.
VAN VAN
LEEUWEN
,
Room[c1t
Recht,, IIIII.
Deel, No.
No. 9.
9.
Room
fcli Hol/.
Holl. Recht
I. Boek. XIII. Deel,
bI.
10'267.J. VAN
J. VANDER
DEREYE
EYK, Handy.
Handy. van
"an Zuid
Hol/.
bl. 10-267.
Zuid Holl.
bl. 89.
bI.
,

,

AATH,
kleine doch
doch flerke
!terke !tad
Henegouwen, aan
aan de
AATH eene kleine
flad in Henegouwen,
Rh'ier
de Dender,
Dender, welke daar
daar midden
zesuuren
uurenvan
van
midden door
door loopt,
loopt, zes
Rivier de
Donrni.t, en
vijf van
van Oudenfll1rden
Naadat deeze
en vijf
Oudenaarden en Mons. Naadat
Doornik,
Had,
Jaar 1667, door
door de
de Franichen
Fran[chen,, was ingenomen
ingenomen., werwer!lad, inin 't'tJaar
den de Vestingwerken,
Vestingwerken, door
doorden
denvermaarden
vermaarden Vauóan,
merkelijk
Vauban ,
verbeterd. Tegenwoordig
Tegenwoor~ig is
zij voorzien
voorzien van
van agt bolwerken
bolwerken,,
verbeterd.
is zij
zo veele
veeleHalve-Maanen
Halve·1VIaanen,, verfcheiden
verfcheiden goede
goedebuitenwerken
buitenwerkenenen
even zo
felle diepe
diepe Dragt.
Grage. Verder word dezelve,
dezelve, door
door met
met hooge
hooge boomen
eene
beplante wallen
wallen,, zodanig
zodanig befchut
befchut,, dat
dat men
men'er
'ernaauwlijks
naauwlijksmeer
meer
beplante
dan den
fpits van
den toren
toren van
De flad
fi2d heeft drie
drie
dan
den fpits
van den
van kan
kanzien.
zien. De
behal ven die
die van
van den
den ouden
ouden Ringmuur
Ringmuur der
der flad,
!lad, die
dietot
tot
poorten, behalven
Pakhuizen gebezigd
Weinig nut
nut heeft
heeft lath,
Aat!t, ter hagrer
haarer
Pakhuizen
gebezigdworden.
worden. Weinig
befcherminge, van
't oude
oude Kasteel.
Kasteel. Volgens
Volgensverdrag
verdrag valg
vall den
dell
befcherminge,
van 'c
Nijmeegfchen vrede,
vrede, gaf
gaf Frankrijk
Frrl11lcrijk de plaats
plaats wederom
wederom over
over aan
:lan
Nijmeegfchen
Spanje; ;doch,
na den
den dood
dood van
van Karel
[(arel den
den II, Koning van
van
Spanjé
doch, na
Spanje, 'lath,
.datb t nevens indere
~ndere Nederlandfche plaatzen,
plaatzen , met FranSpanje,
H 4
H4
fche
,

A
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Jaar1709,
1709, door
[ehe
in 't't Jaar
door de
troupenbezet
bezet zijnde,
zijnde, werd
werd het, in
fehe troupen
Bundgenooten,
onder bevel
bevelvan
vanden
denVeldmarfchalk
Veldmarfchalk
Bondgenooten , ingenomen,
ingenomen , onder
Ouderkei-k. In
in..
Ouderke,k.
1716 isisdeeze
deezeflad
/ladweder
wederaan
aandedeKeizerlijken
Keizerlijken in.
In 1716
/lath is
geruimd. .dath
is zeer
volkrijk, doch
doch de
de gebouwen
gebouwen zijn
zijn niet
niet
zeer volkrijk,
Åbtzeer fraai.
fraai. Niet
Niet verre
verre van
van Aath isis eene
eene Vrouwelijke
Vrouwelijke Abtzeer
C:li vres ,
di je , in 't Jaar
dije,
Jaar i1126,
den Heere
Heere C:ûvres,
Weduwe van den
Ida, WedU\\le
126 , door Ida.
voortgebracht:
ge/licht.
Veelevoornaame
voornaame mannen
mannen heeft
heeft Aath
geflicht. VeeIe
/lath voortgebrac!lt:
anderen W:lJem
Mecerus;
Man/an;; Petrus
PetrusCu
CU'
onder
onder anderen
•
Willem Mecerus
; IPil/em
Willem Montan
delillus;
Br;fJ1rd;
.darnoutenenYohan
Johan
delinus ;Jillius
7ulius Fosfetier;
Fosfetier; Jean
7ean Briard
; Aarnout
Lenfeus , en verder
laar 1610, eeverder Johan
Leuel/ard, die,
in't't Jaar
Lenfeus,
Johan Leuellard,
die , in

De
befchrijving van
/lad heeft
heeft doen
doen uitgeeven.
uiIgeeven.
ne befchrijving
van deeze flad
Hct
zal niet
niet ondienstig
ondienstig zijn
zijn,, hier
hiereen
eenweinig
weinigomftandiger
om/la!ldige~ tete
Hct zal
fpreeken
en deezer
DeKoKofpreeken van
van't't inneem
inneemen
deezer/lad,
flad,inin't't Jaar
Jaar17°9.
1709. De
ning van
v:m Frankrijk
van Vendome
f/endome de magt
magt gegeeFrankrijk had
had den
den Hertog van
ven
om het
bet bevel
bevel over
overdedeKrijgsmagt
Krijgsrnagt te
te voeren,
voeren, en
en,
gelijkhij
hij
ven om
, gelijk
zeide,
in derzelver
derzelverharten
harten,, den
den geest
geestvan
van onverzaagdheid
onverzaagdheid en
en flout/lout·
zeide , in
moedigheid,
eigen aan
aan de
de Fraa/c-icn,
Fran/è,IC!l, weder
te ontvonken.
ollt\'onken.
moedigheid, zo
zo eigen
weder te
Doch die
die Generaal
Generaal vond de
de Legers
Legers in
f'Jaal1deren
niet
ver·
in Vlaanderen niet in de ver•
eischte
zijnen roem,
roem, dien
dien hij
hij in
in flatie
behaald
eischte gefieldheid,
gefieldheid , om
om zijnen
Italie
/la:md~ te
te houden;
houden; dus
dus moest
moesthij
hij Nleenen
MeetJen zien winnen, en
had, flaande
Aflth
aan de Bondgenooten
Bondgenooten overgaan.
overgaan.
ath aan
'l
dat de
de Franfchen Kortrijk
Kortrijk hadden
hadden verlaaten,
verlamen, en
en DenderDender.
Na dat
11Ionde
zigmede
medeovertegeven
overtege\'en,, beflooten
benooten de
de
monde genoodzaakt was, zig
hunnen glorierijken
glorierijken Veldtocht
Veldtocht voor
voordat
datJaar
Jaar te
te eineinBondgenooten hunnen
digen,, met
lllet de
de belegering
belegering van
van deeze
deeze flad.
/lad. Naadat
Naadatdedemanfchap,
manfchap,
digen
beleg van
van Meetzen
Mee/zen hadt
haàt bijgewoond,
bij het
het Leger
Leger
die het beleg
bijgewoond , zig
zig bij
verzameld hadt,
trok de
de Hertog
Hertog van
van Marlhorough
Marll1orough
Schelverzameld
hadt, trok
. over de Schelde. aan
aan eene andere
andere bende
bende,, onder
onderden
dengemelden
gemeldenVeldmaarVel,lmaarde
[chalk van
van Ouderkerk,
Ouderkerk, werd
werd deeze
deezeonderneeming
onderneemingbetrouwd.
betrouwd.
fchalk
WILLEM FRISO
FRISO,, Prins
Prins van
van Oranje,
Oranje, verzelde
verzeide hem; deeze
deeze
JOHAN WILLEM
vatte post op
op de
de Pachthoeve
Pachthoeve van
van Beaumont,
BeaumotJt. aan
aan den
dl.!J1. voet
voet van
van
vatte
boogte voori4ath,
voor!dath, van waar
waar hij de
de blad,
Had, van
van tijd
tijd tot
tot tijd
tijd., ontvnt·
de hoogte
mstte. De
DeLoopgraven
Loopgravenwerden
werden geopend
geopendden
den zo
20 September, tustuSrustte.
fchen de
de Dender
Dender en de
de beek
beek van
van Chambron,
Chambron. zonder
zonder dat
dat de
de bebefchen
legerden zulks
zulks eerder,
dan laat
laat in
in den
den nacht,
nacht,ontwaar
ontwaarwerden.
werden.
legerden
eerder, dan
Op den
den 24
24 begon
begon het
hetgefchut,
gefchut,met
metgroot
grootgeweld,
gewdd,tetefpeelen
[peelen;
doch
Op
; doch
/lerkte van
van 't't muurwerk
muurwerk was
oorzaak, , d~t
in 't'tbegin
begin,
de flerkte
was oorzaak
dat het, in
,
uitwerking deedt.
deedt. Eindelijk
Eindelijk werdt,
werdt, inlntwee
tweenormen
fionnen,, de
de
weinig uitwerking
ConCon;
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Comercharpe
Naadar 'er
bres gefchooten
gefchooten was, bebeo
Contercharpebem:lgtigd.
bemagtigd. Naadat
'er bres
V:I\
Gouverneur den Grave
Grave van
v:ln St. Pierre
Pien-c,, den
Oétober,
den 1I O
ct ober,
vat de Gouverneur
de Chamade
Chamade teteflaan.
Dochvermits
vermits de
de Heer
Heervan
van Ouderkerk
Olldcrk(rk naar
ílaan. Doch
verdr:lg w
wilde
luisteren, dan
dan op
opvoorwaarde
voorwaarde dat
dat de
de gantfche
gamfche
il de luisteren,
geen verdrag
Bezettifig
moest geeven, befchoutvde
BezettifJg zig krijgsgevangen
kriigsgevangen moest
befchouwde de
de GouGou·
verneur dit
harde voorwaarde.
Debelegeraars
belegeraarshier
hier op,
op,
verneur
dit als
alseene
eene tete harde
voorwaarde. De
tegen den
hun vuur
vuur verdubbelende,
verdubi;Jelende, begon
begon hij
hij,, met
met het
het
tegen
den :Ivond,
avond, hun
aanbreken van
her optegeeven
optegeeven,, om
omdoor
door
aanbreken
vanden
den volgenden
volgendend:lg,
dag , het
itorm
niet overrompeld
overrompeld te
te worden.
worden.
iiorin niet
HAL~IA,, Leven van
va" J.
J. w.
w. FRISO
FRISO,, I.
J. Deel,
Deel, bI
.201 • 2
.2 en 3.
bl.• 201.
HALM
AAXTERWYK, hij
bij anderen
anderen Auxwijk,
Auxwijlr,4axut
Aflxwjik
Axwljk gege·
jik en Åxwijk
AA_XTER%VYE,
namud,
der Waterlandfche
Waterlandfche Dorpen,
behoorendl! aan
aan de
de flad
fiad
naamd, een der
Dorpen, behoorende
Edam, zeer gelijk aan
aan twee
twee andere
andere Dorpen
Dorpen Kwadijk
KlPad/j/r en ÆliddeiI1idde·
Edam,
/ie. Veel verschil
vcrlèbil is 'er
!er over
over den
dennaamsoorfprong
naamsoorfprong van dit
dit Dorp.
Dorp.
lie.
Da'lr
zijn
'er,
die
meen
en
,
dat
dezelve
amamt
van
Aax
of
Dazr zijn
die meenen, dat dezelve afdamt van /lax .1x,
4x,
(een
bijl);
anderen,
van een
eenPerfoon
Perfoon sluwe,
AI/we, een naam
naam onder
(een bijl) ; anderen , van
onder de
Friezen met
onbekend, , die
hier zijn
zijn wijk
wijk genomen
genomen had, en
en dus
dus
Friezen
niet onbekend
die hier
Auweswij/r;
:lfkomfl:ig
van eene
eene
gezegd Au
weswi jk ; nog anderen,
anderen, dat
dat hij
hij af
komiiig isis van
groote menigte
menigte vogelen
vOjielen,, Aaxters
Aa:Jcters of L.xters
Exters,, die
hier hunne
hunne
groote
die hier
wijk hadden,
hadden, en inineene
eenetalrijke
talrijke menigte
menigte op
opde
deboomen
boomenzaten.
zaten.
wijk
Schoon
men niets
niets met
met zekerheid
zekerheid bepaalen
bepaalen kan, fchijnt,
fchijm, echter,
ecl1J:cr,
Schoon men
dit laatfile
laatfle het aanneemelijklle
aannecmelijkfle gevoelen.
gevoekn.
ZOETIillOO:\I,
HiJl.
van Waterland,
IJ/ater/and, pag. 36
36 en
39.
ZoETEßoo`i , lli
fl. van
en 39.
AAXltNS,, een
Hwenhuis, in de
de Grietenij
Grietenij van
nn Won[eradeel,
AAXaNS
een Heerenhuis,
Wonferadeel,
een tweede
tweede uur
uur ten
ten Noordoosten
Noordoosten van
van Gronterp.
Grol/terp.
AAl,
of zlesgraven
Aesgravm,, was
was een zoort
zo ort van Rechters,
Rechters, inin den
den Briel,
Brie!.
AAZ , of
voor en
en omtrent
omtrem het
het Jaar
Jaar 1400.
I400. Zij
Zij werden
werden gekoozen
gekoozen door
door den
den
Baljuw
en
't
Gerecht;
doch
hij
zelve
verkoor
zig
I
z
mannen.
Baljuw én Gerecht; doch hij zelve verkoor zig 12 mannen,
men Ridders
Ridders noemde.
Het Ampt
Ampt van
van deezen
deezen betond,
befl:ond, in
noemde. Het
die men
het recht
recht te
te fpreeken
fpreeken en
en vonnis
vonnis te
over de
deverfchillen,
verfchilIen.
te wijzen, over
die ontfilaan
omnaan mochten tusfchen
tlIsCchen de
de Kabbeljauw
Kabbeljauw visCchers
visfchers en andere,
die zig
zig geneerden
gcneerden met het
het vangen
vangen van
V:ll1 Aas,
Aas, ter
terbevorderinge
bevorderinge van
van
den
Kabbeljaauwteelt nodig.
Deaanzienlijke
aanzienlijke neering
ncering,, die
dievoorvoor·
den Kabbeljaauwteelt
nodig. De
heen in
in dC:l
mede plaats
plaats had,
had, maakte
maaktedit
ditRechterampt
Rechterampt noodnooddejl FJriel
Bric / mede
zaaklijk.
Dus was
was de
dc /lax.,
AfI~·Grfll;/,
zijne Ridders,
g Graaf', met
zaaklijk. Dus
ilax—, of
of fla
met Zijne
Rcch.
II 5
Rech-

AAZ. AA.ZING.
AAZING. AB$AGAR.
ABBAGAR. ABBEKERK.
ABBEKERK.
AAZ.

lJ!J
i¢z

Rechter over
over de
de verfche
verfche visch
visch,, of
of't'tKabbeljaauwaas,
Kabbeljaauwaas, Zij
Zij moesmoeJ..
Rechter
ten tevens
tevens toezien
toezien,, dat
dat de
de Staellieden
StaeJlieden,, of
ofAa.vangers
Aa.sv:\ngers , zo
zoveel
veel
ten
Aas verkochten,
verkochten, als
nIs tot
tot voortzetting
voortzetting van
van de teelt
teelt noodig
noodig was,
was,
Aas
Ook was
was daar
daar bij bepaald
bepaald,, dat
dat dedeKabbeljaauw
Kabbeljaauwvvan
den Briel
Brie!alalOok
an den
toos,, boven
boven die
dievan
vandedeLanden
Landenvan
van Voorne,
VoorIJe , de
de voorkeur
voorkeur had,
had,
toos
om reden
reden,, dat
dat de eerstgenoemden
eerstgenoemden de
de wateren
wateren van
van de
delaatstge.
laatstge_
om
melden in
in pacht
pacl1t of
of huur
huur hadden.
hadden.
melden
Zie ALKEMADE
ALKE.'\IADE,, Beffhri
Befohrijv;ng
van den
den Briel
Brit!,
in fol. bl.
bI. 271.
~7I.
Zie
j ving van
, in
AAZ(NG;
AAZING;

zie de betekenis
betekenis van
dit woord,
woord, onder
onder 't't Art.
Art.
van dit
boven.
hier boven.

AAS..
AAS-

DOMS-RECHT,,
DOMS-RECHT

ABBAGAR,, ook Bbege
dbe{ie en 4lbinga
AbjfJga genaamd,
genaamd, isis een
eell Dorp
Dorp in
in
ABBAGAR
de Grietenij
Grietenij IVinibritferadeel,
lFilJibritfemdeel, bij
bij de
de Rad
!lad rist,
rist, in Friesland.
Fric$Iand.
Hervorming behoorde
behoorde het
het onder
onder het
hetDekenfchap
DekenCchap van
van
Vóór de Hervorming
])olslIIel-';
brengende de
Parochiekerk op
90 Goudguldens,
Goudguldens, en
~n
de Parochiekerk
op go
.T
olswert ; brengende
VicarisCchap 58.
Aan den
den Proost
PlOost werden
werden betaal0
betaal~ 88SchilSchil58. Aan
't Vicarisfchap
Dochnaa
naade
deHervorming
Hervorming isis het
hetgecombineerd
gecombineerd met,
met, en
en word
word
den. Doch
den Predikant
Predikant van
Met Oosthem
Oosthem en
en
bediend door
bediend
door den
van OOHhem.
Oosthom. Met
!laat het
het onder
onder de Klasfis
Klasfis van
van Sneek.
Fologare, ftaat
Kerk/ijke Qudh.
Oudh.van
"an Friesland,
Friesland, II.
H. Deel
Deel,, bl.
bi. 33.
33- HALHALZie Kerklijke
~lA,
ABREGAE.
Me , ABREGAE.
ABBEKEIU{;
die deezen
deezen naam
n:l:lnI draagt,
draagt, beflaat
bei1:aat uit
uit de
de
de Stede, die
ABBEILEaaK de
Ambachtsheerlijkheid
waar toe
toe behoort
behoort TlI'isk,
Ambachtsheerlijkheidvan
vandien
dien naam,
naam , waar
Twisk ,
bet noordelijk
noordelijk gedeelte
gedeelte van Lawhertfchagen.
Midwolld,
Lambertfchagen. In
en het
Midwoud, en
't
Jaar
1741
werd
zij
aan
de
Regenten
verkogt
voor 5000 Gulwerd
zij
aan
de
Regenten
verkogt
voor
't Jaar 1741
dens.
Zij
is
gelegen
in
Noord-Holland,
éên
uur
van Mtdenb/ik.
6én
uur
van
Medenblik.
Noord-Holland,
dens. Zij is
De tegenwoordige
tegenwoordige Regeering
Regeering beflaat
be1laat uit
uit een
een Crimineelen
Crimineelen en
en CiCi.
vielen Schout
Schout;; de
de annflelling
a:mfielling van
van den
den eeralen
eeri1:en 1laat
aan de
de Staaten
Staaten
lint aan
van
en van
aan de Ambachtsheeren
Ambachtsheeren;;
van den
den anderen aan
IVestfri enland , en
van fYeJtf,.;eskmrJ,
verder
VroedCchappep, 22 Burgemeesters,
Burgemeesters , en 99 Schepenen.
verder uit
uit 43 Vroedfchappen,
De Vroedfchappen
VroedCchappen worden
de meest
meest gegoede
gegoede burworden gekooren,
gekooren , uit de
~ers,
door
zes
daar
gemagtigde
Rijkdommen,
of
RiggelRleeidoor
zes
daar
toe
gemagtigde
Rijkdommen,
of
Riggelmeesgers,
rers,
Zij hebben
hebben de
ieder
ters, gelijk
gelijk men
menhen
hen hier
hier11.0emr.
noemt. Zij
de magt,
magt, om ieder
Burger
hij gegoed
gegoed isis;
waar
Burgeronder
onderEede
Eedeaftevraagen,
aftevraagen,hoe
hoe veel
veel hij
; waar
van
berustende zijn.
OpNieuwjaarsdag
Nieuwjaarsdagkiezen
kiezen
van lijsten
lijsten onder
onder hen
hen berustende
zijn. Op
zij,
uit de
de Vroedfchap
VrocdCchap, , negen
Schepenen, waar
drie te
zij, uit
negen Schepenen,
waar van
van 'er
'er drie
4b.
db.
;
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lIó/Jekerk, drie
drie te
te Tovisk,
Twislr, en twee
twee te
te Midwoud
Midwoud zijn,
zijn, en de
de ne,
ne.
Nbekerk,
Lamóertfchagen. De
De Vroedfchappen
Vroedfchappen kiezen
kiezen twee
twee Bur.
Bur.gendt
gende te Lambertfchagen.
gemeC'sters, welke,
welke, op
opdedeRechtdagen
Rechtdagen, ,dedevoorzittende
voorzittendeHeeren
Heeren
gemeesters,
zijn,, doch
doch,, ininCrimineele
Crimineelezaaken
zaak en,, ilegts
l1egtseene
eeneraadgeevende
raadgeevende item
fiern
zijn
hebben. Ook
Ookdellen
nellenzijzij,
nevensdedeVroedfchappen,
Vroedfchappen,den
denSecreSecrehebben.
, nevens
taris aan.
Verder hebben
hebben zij
zij 't't recht
recht van
vau goed- of
of afkeuring,
afkeuring, in
ill
taris
aan. Verder
beroepen van
van een
eenPredikant.
Predikant.
het beroepen
aanzien van
van deszelfs
deszelfs bijzonderen
bijzonderen Ban
Ban,, of
of Rechtsgebied,
Rechtsgebied, isis
Ten aanzien
Abbekcrk omringd van
v::n TT.l'isk,
Benllil/ghroek., Sijhekarfpel,
Sijhek.fJr/pet, OpOprisk , Bensiingbroek
Abbekerk
111ur en La;r,
Lam{;lèrtJè,~ager;.
groone word
word gefchat
gerchat op 507
507
De grootte
bcrt f c lila ei .
weer
Morgen,, 305 en
en een
eenhalve
halve Roeden
Roed@nLands.
La::ds. IIr~t
getal der
der HuiHui.
let getal
Morgen
beloopt omtrent
omtrent 90.
OokHaat
fl~at hier
hierhet
hetRaadhuis
Raadhuis van
van de
de
zen beloopt
90. Ook
had Abbekerk
ParochIe,
Ambachtsheerlijkheid. Voorheen
Voorheen had
4bbekerk eene Parochie,
Ambachtsheerlijkheid.
werd ; doch
doch de bedoor de
de Granven
Graaven van
van Holland begeeven
begeeven werd;
bedie door
vestiging van
van den
den Parochiaan
Parochiaan moest bij
bij den
den Proost
Proostvan
van !Mestfries.
/I/es/fries.
land gehaald
gehaald worden.
DéPastoor
Pastoor had
had 'er
'cr een
een woonhuis
woonhuis,, en
en 99
worden. Dé
met
mor~en
lands;
welke,
echter,
belast
waren
m~t
een
deel
in
het
een deel in het
morgen lands ;
echter, belast waren
onderhoud der
Kerk pronkt
pronkt met
met een
een fpitzen
fpitzen toren;
toren;
onderhoud
derdijken.
dijken. De Kerk
in 't Jaar
Jaar 1656, werd
werd aan
aan denzelven
de:JZelven de
deeerfle
e~rn;!ineen
n~en geleid.
geleid. De
Hervormde
vrocg gebloeid;
gcb!o~id; in
in 't'tJaar
Jaar
HervormdeGodsdienst
Godsdienstheeft
heef hier
hier al
al vroeg
1572,
werdt hier tot
tot Leeraar
Leeraar beroepen
beroepen Rirerrus
Ri;,'p_,rtus Sixtus.
$ixtus.
1572 , werdt
In dt:n
werd 4bbekerk
Abbeker/r z(!cr
berucht, door
door het
het
zeer berucht,
Jaare 1653,
1658, werd
den Jaare
I Iuisvrouw van
zonderling geval van
van AAGT
GER~IO:-;TS , IIuisvrollw
v:Jn Clac.AAGT GERMONTS
C'- as NI/sNijsZOOII,, te vooren
vooren onbefprooken
ol1bc~)rool;cl1 liedcn,
niet rijk
rijk of arm, en
en den
den
lieden, niet
zoon
Roomrchen
Godsdienst toegedaan.
toegedaan - Volgens
Volgens haar
haar voorgeeven,
voorgeeven, hadt
hodt
Roomfchen Godsdienst
zij driemaal
driemaal gekraamd;
naderhand werd
dat de
de eereergekraamd; doch
doch naderhand
werd ontdekt,
ontdekt, dat
fie
zogenaamdc Vrucht beílnan
befban had
had,, in
in een
eenopgemaakten
opgelll:lllktenVarkensVcrkens.
fi e zogenaamde
reuzel; het
het tweede
tweedc inin een
eenKind,
Kind,opgemaakt
opgemaakt van
V:Jil oude
oude lappen;
lappen; het
het
derde
in plaatze
plaatze
derde inin een
een r.'lmtmllel
famenflelvan
vanStokvisch
Stokvischen
en rood~
roodti Kool,
Kool, in
van
de armen
armen waren
IIet kon
kon
van 't't hoofd;
hoofd; de
waren van
van B~lIlingen
Beulingengemaakt.
gemaakt. Ilet
niet
bijzondere manier,
m~I1ier, waar
waar mede
ba.
niet anders
anderszijn,
zijn, of de bijzondere
mede deeze ba.
ringen
verzeld •geweest
-geweest waren,
waren,moest
moestgroote
grooteopfpraak
opfpraakveroorzaa.
veroorzaa.
ringen verzeld
Omdathet
hetaltoos
altoosgefehied
gefchiedwas
was,
zonderbijzijn
bijzijn van
van wetwetken:
ken: I)I)Omdat
, zonder
ti~e
Omdatdedilgewaande
;;ewaandeKinderen
Kinderen van
van geene
geene buubuutige getuigen.
getuigen. I 11)
I) Omdat
ren
gezi,eo
mochten gezien
gezien worden
worden; ; ja
~elfs niet
ren geZ
eu waren
waren, , of mochten
ja zelfs
de Moeder,
Moeder, die
diezezegebaard
gebaardhadt
hadt,, uitgenomen
uitgenomen het
het eerí}e
eer!l:e
van
van de
liind,
welk men
men voorgaf,
voorgaf, een
een misgeboorte
misgeboorte geweest
Kind, welk
geweesttetezijn.
zijn. 111)
IlI)
Omdat
de twee
tweelaatfile
laatire Kra
I\rn:!I11Cn,
dODO
in de
amen ,was
was geholpen,
geholpen, door
/1aL t , in
Í)nidat .-1.7[;:.
ecn
een
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zo~naamd Vroed
wijf, haar
haar onbekend, en
en door
doorgeen
geen mensch
mensch
een zogenaamd
Vroedwijf,
buiten
Ditgerucht
geruchtwas
wasals
als een
eenrollende
rollendefneeuwbal,
fneeuwb21,
buiten haar
haargezien.
gezien. Dit
die hoe langs
langs hoe
hoe grooter
grooter word
word,, en
enmaakte
maakte dus
dus ook
ookdedeRechters
Rechters
die
wakker. Na
Nadedebegraaving
begraaving van
van 't't zogenaamde
zogenaamde derde
derde Kind, bebeo
wakker.
1100ten
de Kistjes
Kistjes te
te doen
doen openen
op~nen,
enbevonden
bevondendededaarin
daarin
flooten zij,
zij, de
, en
Kinderen,, zo als hier boven befchreven
befchreven is.
is. Hier
Hier
begraven zogenaamde Kinderen
op deed
deed de
deBaljuw
Baljuw,, Jo
Johan
de Mijst
Mij st ,, Aagt
/Iar,tCernnonts,
Gn'f1JOllts, die als
kian de
DOg
de gedaante
gedaante van
van Bene
eene Kraamvrouw
Kraamvrouw had,
haar huis,
door
nog de
had , in haar
huis , door
Gerechtsdienaars, ,bewaren,
verloop van
".:ln zes
us wecken
week en , in
in
Gerechtsdienaars
iiewaren , en,
en , na verloop
àe
ge\'angeniii overbrengen.
Allededegetuigenisfen,
geruigenisfcn,die
dienaderhand
naderhand
de gevangenis
overbrengen. Alle
werden
ingeh:l:l:d, , behelsden
dat geen der
der getuigen
getuigen de
de
werden ingehaald
behelsden eenpaarig,
eenpaarig, dat
zogenaamde Kinderen
had mogen
mogen zien
zien;; waarom
waarom
zogenaamde
Kinderengezien
gezien had,
had ,of
of had
men in 't eerst
eerst onderflelde
onderllelde , dat
dat Aagt
Aagt nimmer
nimmer gekraamt
gekraamt had.
had. Doch
eene verklaaring
verklaaring van
beëedigde Vroedvrouwen
Vroed vrouwen en
en Buuren,
Buuren,
van twee
twee beëedigde
dat zij
zij alle
alle tekenen
tekenen,, die
diemen
menaan
aaneene
eeneKraamvrouw
Kraamvrou\"
behelzende, dat
was te
te ontdekken,
ontdekken, bij
bij raagt
Aagt gevonden
gevonden hadden
hadden,, uitgenouitgeno.
gewoon was
men het zog
zog in
in de
de Borsten,
Borsten,bragt
bragt het
hetvermoeden
vermoeden op
opde
debaan
baan,, dat
dat
men
de Kinderen
l~inderen,, door haar
haar ter
vermoord,, of
of ander.
ter waereld
waereld gebragt,
gebragt, vermoord
zins door haar verduisterd waren; te meer, daar zij bij haare zinsdorhaveutwn;mer,dazijbh
verkl~aringen , ,wezenlijk
DeMan
Man
verklaarinben
wezenlijkgehard
gegaardtetehebben,
hebben ,volhardde.
volhardde. De
van lagt
C{!rmollts verzocht meermaals
meennaals het
getagt Germonts
het ontflag
ontflag van
van zijn~
zijne gedetineerde
onder belofte
belofte van
van 't'tBellen
llellen van
vanbehoorbehoordetineerde Huisvrouw,
Huisvrouw, onder
lijken borg.
De Baljuw,
Baljuw, daarentegen,
daarentegen, eischte,
om van
van de
de ge.
ge.
lijken
borg. De
eischte, om
vangene nader
van Schepenen
Schepenen vrijheid
"Tijheid,,
nader bekentenis
bekentenis te
te bekoomen,
bekoomen , van
haar
fcherper onderzoek
onderzoek te mogen
mogen brengen;
brengen; doch
doch deeze
deeze zig
zig
haar tot fcherper
hier
bezwaard vindende,
vindende, beflooten,
bellooten, alvoorens
alvoorensdaar
daarinin• toete.wetehier in bezwaard
fiemmen,
het Advis
Advisvan
vankundige
kundigeenenonpartijdige
onpanijdigeRechtsgeleerden
Rechtsgeleerden
ilemmen, het
inteneemen.
Drie van
van Åmfieldam
/Imfleldam, , P.
P. Cloek
Cloe/r>
inteneemen. Drie
, P.P.BrBh/chop
fclinp en
C. Hop, advifeerden.
grond was, de
degevangene
gevangene
advifeerden , dat
dat'er
'er nog
nog geen
geen grond
op den
den Pijnbank
Pijnbank te konnen
kannen brengen,
brengen, om
om reden
reden dat
dat Het
nog niet
niet
liet nog
in Rechten
Rechten bewezen
bewezen was,
WIS, dat
datzijzijwezenlijk
wezenlijkKinderen
Kinderengebaard,
gebaard ~
mi[1 dezelve mishandeld
mishandeld had.
Tweeanderen
anderen in
in 's'sHage
Hage,, W
veel min
had. Twee
w
de Groot
Groot en Jacob van
van Strijen
Strijen,
waren
va~
gedachten,
dat
, waren van gedachten , dat indien ,~
na
gedaan onderzoek
onderzoek en vergelijk
vergelijk van
van de
de Gevangene
Gevangene tegen
tegen de
de
na gedaan
Getui~en, geen
geen meerder
meerder verfchooning,
ofzuivering
zuivering voor
voor dede'Ge·GeGetuigen,
verfchooning, of
detineerde kwam
blijken, men
menden
denOfficier
Officier zijnen
zijnen eisch
eischbehoorbehoordetineerde
kwam te blijken,
de in te
te willigen
willigen,, en
en haar
haar verzoek
verzoek,, van
van Provifioneel
Provifioneel ontflag,
onrflag, tete
ontzeg~ell.
Hier door
dOOI raakten
raakten de
de Rechters
Rechters,, inindeeze
ueezeduistere
duistere
ontzeggen. Hier
zaak,
.
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zaak,
vçrder bijster
bijster;; en
meer., omdat
omdat een
een Kerk
Kerk·
zaak , het
het fpoor
fpoor nog vcrder
en nog meer
dijk Perfoon
PerCoonzijne
zijnegedachten
gedachteniningefchriti:
gefchrift!1:elde,
ítelde, en
lijk
en de
de zaak
zaak dacht
dacht
te brengen
Doch de
de Rechtsgeleerden
brengentot
tot ecn
een werk
werkdes
desDuivels.
Duivels. Doch

brachten
de bekende
bekende fpreuk
fprellk,, a poste
pasfe ad
adesfe
esfenon
rt0n
in , de
brachten hier
hier tegen 1n,
De Rechters,
"a/et
argu1IIentllln. De
Rechters, om uit
uit deezen
deezen doolhof
doolhof te
te
valet argunzentutn.
twee Rechtsgeleerden
Rechtsgeleerden te
te HqQrn.
geraaken,
Hoorn. Tergeraaken , haolden
hadden raad
raad bij
bij twee
wijl
deeze bezig
bezigwaren
warenom
omhun
hunadvijs
advijsiningereedheid
gereedheiJ tetebrengen,
brengen,
wijl deeze
midlel om de
vondt
de gevangenis
gevangenis teteontfnappen
OIltfnappen;; doch
doch vervcrAagt middel
voedt Aagt
mids
Baljuw den
daar toe
hand geleend hebbende,
mids de Baljuw
den man,
man, als daar
toe de hand
in
haare plaats
was dit
dit het
hetmiddel
middel,, dat
dat zij
zij teterug
rug
in haare
plaats deed
deed fiellen,
dellen, was
kwam. Naadat
Na.'ldat het
het l100rnfch
ingekoomen,, werd
werd aan
aan den
den
advis was ingekoomen
lloornfch advi5
P. 4.
II. G3arBaljuw, volgens
"olgens het
het oordeel
oordeel van
van P.
Ä.Overwater
Overwal!!,. en /J.
G:1art1Ian,
gematigde tortuutortuu·
/agt, door eene gematigde
vrijheid gcgeeven,
gegeeven , om t1ogt,
nman, vrijheid
re,
tot
nader
bekentenis
van
de
waarheid
te
brengen.
De
Rech.
re , tot nader bekentenis van waarheid te brengen. De Rech
•
ters
hier
toe
bc/looten
hebbende,
bedacht,
en
bracht
de
gevange·
ters hier toe beflooten hebbende, bedacht, en bracht de gevange•
ne weder
weder een
een ander
ander voorwendzel
voorwendzei op 't't tapijt;
tapijt; zij zeide.
niet te
t~
zeide , niet
gelooven,
dat
ze,
de
twee
laatfle
reizen,
gebaard
hadt;
en
dit
gelooven , dat ze , de twee laattte reizen , gebaard hadt; en dit
dacht
haar de
waarheid te zijn
zijn,, uit
uithoofde
hoofdeeener
eeneropenbaaringe,
opcnbaaringe,
dacht haar
de waarheid
haar
gekomen:: welke
welke veríchi
verlèh.;ning
zouhaar in
in de gevangenis
gevangenis te vooren gekomen
hing zoude begaan
befiaan hebben
hebben, , in
van 't't onbekende
onbekende Vroedwijf.
Vroe.lwijf. Doch
Doch
in die
die van
vermids
haar verhaal,
verhaal, met
met dat
dat van
vanhaaren
haaren Man
.'lan,, hieromtrent
hieromtrent gege·
vermids haar
daan, niet
niet overeen(leinde,
overeenflemde, benooten
bellooten Schepenen
Schepenen eindelijk
eindelijk tot
tot de
de
daan,
Tortuure, welke
welke aan
aan haar,
haar, den
den I1I
Maart 1659,
1659,werd
wer4 tetewerf:
wer"
Tortuure,
1 Maart
~efield,
zonder dat
dat zij
zijechter
echteriets
iets anders
anders bekende.
bekende. Eenigen
Eenigentijd
tijd
gefield, zonder
daama
datde
degevangene
gevangenehaare
haaregebaarde
gebaardeVrugt,
Vrugt,
Baljuw, dat
daarna eischte de llaljuw,
't zij
zij levend
levend of dood,
dood, zonde
zoude aan
aan den
den dag
dag brengen,
brengen, en,
en,bij
bij gegevan dien
dien,, gebracht
ge!Jracht worden
worden ter
ter plaatze,
plaatze, daarmen
daarmen gewoon isii
breke van
Jllilitie te doen,
doen,om
omaldaar
aldaareerst
eerstgeworgd
geworgdenenvervolgens
vervolgensverbrand
verbrand
Jutlitic
worden. Doch
DochdedeAdvilen
AdviCender
derRechtsgeleerden
Rechtsgeleerden,
tenhaaren
haarea
te worden.
, ten
voordeele., deeden
deeden de
de Rechters
Rechters befluiten
be/luiten,, om
om ininplaats
plaats van
vanaan
aan
voordeele
deezen geflrengen
gefirengen eisch
voldoen,haar
haar tetevonnisfèn
vonllisfèn,, om
om mer
met
deezen
eisch te voldoen,
ten dien
dieneinde
eindetetemakene
makenepoppen
poppen,, ininhaare
haarearmen
annen , den
den tijd
tijd
drie, ten
of"half uur
uur te
verder te
te voldoen
voldoen
van een geheel of'half
te pronk
pronktete naan,
(laan, en verder
kosten van
van de
de Procesfe,
Procesfe,ter
tertaxatie
taxatieenenmoderatie
moderatie van
van den
den GeGede kosten
rechte. Voor
Voor 't oog van
v:m eene
eenemenigte
menigte aanfchouwers,
aanfchouwers, werd
werd
rechte.
dit, op
op den
den 1717April,
April,volvoerd.
volvoerd. Aagt
Aagt kwam
kwam,, dien
dien zelfzelfden
avond,
weder
in
haar
huis,
bij
haaren
Man.
Hoc
vreemd
huis,
den avond, weder in haar
bij haaren Man. H oe vreemd
dit ook
ookfchijnen
fchijnen moge,
moge,isisons
onsechter
echternergens
nergensgebleeken,
gebleeken ,dede
nu dit
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reden,
dergelijke gewaande
gewaande Kraamen
Kraamen heeft
voorLeden , waarom
waarom men
men dergelijke
heeft voorgegeeven.
Eenbreedvoeriger
brëedvoeriger 'Verhaal
vinden, in
in
gegeeven. Een
verhaalhier
hiervan
vanisis te
te vinden,
éen
berigt der gatitfche
gantfche Proceduure,
gegeeven door
door den
den
een berigt
Proceduure, in 't licht gegeeven
Secretaris Jacob
7acob Landman
15ecretaris
Landman,, onder
Vtm
onder den
den Tijtel, lJIlisgeboorfe
Misgeboorte van
't Åbbekerker
rijf, in
'f
Abbeloerker IFij!,
8vo. 1661.
1661.
in 8vo.
ABBEKERK (1\1r.
(Mr. Moris
ABBEKERK.
Noris van) in
oud Prefideerend
Prefideerend Burin leven,
leven , oud
Bur
gemeéster en Raad in de Vroedfchap der fiad
mitsgaders-geméstrnRadiVoefchpr
flad Hoorn, mitsgaders
Commisfaris
Gecommitteerde in
in 't't Edel
EdelIVIog.
Mog.
Commisfarisder
der Pilotagie,
Pilotagie , en
en Gecommitteerde
Collegie
Gecommitteerde Raaden, ter
terAdmiraliteit
Admiraliteit inin WestWestCollegie der Gecommitteerde
Friesland en 't Noorderkwartier,
Friesland
overleeden te
te Hoorn,
Noorderkwartier, overleeden
Hoorn , den
den IS
is
Jan.
I748, in
in den
den ouderdom
ouderdom van
van bijna
bijna 73
73 jaaren.
Jan. 1748,
yaarb. 1748.
1748. bl.
N. Janrb.
bI. 136.
136.
,

ABBEMA,
Donatie of
ofStins
Stins in
in Friesland,
Friesland, te
te InzAEBEIMIA voorheen
voorheen eene
eene Donatie
Irttalseene
eeneder
derzes
zesParochien
Parochien,, onder
onder Rnuwerderfum, behoorende
behoorende,, als
Rauwerderhe/~,, een der
der Grietenijen
Grietenijen in
in OaS/ergo.
tweehemn
Oostergo. In den vernielenden tweefpalt, tusfchen
tusfchen de
de Sclzieriilgers
en Vetkopers,
Vetkopers , werd
dezelve., in
in
Sclrieringers en
werd dezelve
't Jaar
Jaar 1462
1462.,, door
door Jancke
Jnllcke Douwema
Douwema,, als
de laatilen
laatfien toegedaan
toegedaan,,
als de
na
het Winnen
\vinnen van
van een
eenbloedigen
bloedigen Veldflag
VeldOag,, geheel
geheeluitgeroeid.
uitgeroeid.
na het
'e Edel
Edel geflacht
geOacht van
van deezen
deezen naam
naam heef(
heeft zig,
zig, zozodoor
doorhuwelijken
huwelijken
't
als anderzins,
anderzins , vereenigd
vereenigd met die
die van
van Oud
Hari/lxma, HarinxlIarinxals
Oud Harinxma,
mfl tot
fot Tlst
rist en '.fÎin!chot.
ma
Kin fchot.
WJNSDIll'S, (Bronijk
C/Jromjk van
van Frietland,
Frie~/a11lJ, IX.
IX. Boek,
Doek, bl.
bI. 271.
271.
WINSEM1Us,
,

ABBElIIA, , (YDDE
(YDDe of EDO)
wo) Zoon van
van Sipke
Sipke Ålbbema
Abbcma,
Olderman
ABBEMA
, Olderman
Sneek, verwekt
verwekt bij
bij Rinck Baringa.
Baringa. Hij trouwde
trouwde met
met Eedwer
Eedwer
te Sneek,
lIopma, en
en was, in
in 't'e Jaar
Jaar 1566,
1566, Burgemeester
Burgemeester te
Inde
de
te Sneek.
Sneek. In
,Popma,
Provintie Friesland
Friesland is zeer
zeer bekend
bekend een
eenAdelijk
Adelijk geflacht
geflache van
van 11bdbProvintie
hemtl te Hufum.
!lufTlm. Op de
de Lijst
Lijst daar
daar van
van vind
vind men
men gemeld
gemeld Hesfel
Hesfet
hema
met eene
eene dochter
dochter uit
uie het
het Adelijk
Adelijk huis
huis Oenema
Oene11ttl
AbbetlJa,
tlbbema
, gehuwd met
Wirdum, en geflorven
gefiorven 1454.
1454. Meermaalen
MeermaaIenisisdit
ditgeflacht
geOachtververte Wirdum,
maagfchapt gewe,est
aan die
die van
van Hettinga
Hettinta en
en Harinxma,
lIarimmrtl, welken
welken
maagfchapt
geweest aan
Iaatfien naam
taH:en van
van Abbema
Abbema hebben aangenomen
aangenomen::
laatflen
naam zommige takken
op die
dieLijst
Lijst vind
vind men
men deezen
deezen Tdde,
'J:(Jde, en nog
nog eenen FlorentiFlorentidoch op
waar van
van Winfem.
Winfet1!Ïus
maakt,, niet;
niet; hierom
hieromisismen
menvan
van
ius gewag maakt
nus , waar
dat deeze
deeze tot
tot het
het Zelve
zelvegeflacht
gefljlcht niet
niet behooren.
behooren. Wat
Wat
gedachte, dat
,ier van
van zij,
zij, 7dde
Tdde behoorde
beboorde tot
tot het
het verbond
verbond der
der Edelen.
Edelen. Popke
Popke
lier
Rool'Roor-
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Roorda '!lelde
ROl1rda
fleutels van
waar uit
heide htm
hem de
de sleutels
van Sneek ter hand; waar
uit blijkt,
,dat
groot vertrouwen
vernouwen bij de
de Landgenooten
Landgenooten moet
moet geweest
geweest
,dat hij
hij in
in groot
zijn:,
vernauwen moest
moest verzeld
verzeld gaan
gaan met
met den
den haat
haat van
van lI/
,zijn : en
en dit vertrouwen
Al-..
va. Doch,
"11.
hij was
was hier
hier tegen zo wel
wel op
opzijne
zijnehoede,
hoede;dat
dathij
hij beb~
Doch , hij
floot,
in Friesland
Friesland tete houden, zonder
zonder' aan
aan de
deindaaging
indaaging des
des
ispot , zig
zig in
Hertogs, om
Antwerpen te
Hertogs,
om te
te Antwerpen
verfchijnen, , gehoor
gehoor te
te geeven.
geeven.
te verfchijnen
Met het Jaar
Met
Jaar 1572, besloot
befloot hij
hij,, zig
zig als
aIs een
eenredder
redder van
van het
hetverver·
drukte
getrapte Vaderland
Vaderland tete doen
kennen. Onder
Onderanderen
~lderen
drukte en
en getrapte
doen kennen.
ondernam hij
hij een
eenen
ondernam
en aanslag
aanflag op Leeuwarden,
echter, in
in
Leeuwarden, die,
die , echter,
dien
tijd niet
niet gelukte.
gelukte.
dien tijd
Volgens
en medegedeelde
medegedeelde Berichten
Berichtèn van
van den
den
Volgens gefchrevenC!
gefchrevene en
E. M.
, aan
Heer E.
M. van
vanBurmania
Burmania,
Heer J.
aan den
den Heer
7. lP.
W. te
Water,
mij overgenomen.
overgenomen.
door mij
Water, door
ABBEMA, een Lusthuis
Lusthuis of
State in
in de
deGrietenije
Grietenije ldaarderadeel,
of State
Idaarderadeel,
ten Z. W. van
van Grouw.
Grouw.
ASBENBROEK,
verfcheidene Graaven,
Hooge
ABBENBROEK bij
bij verfcheidene
Grasven , voor
voor eene Hooge
Heerlijkheid
ten Noorden
Noorden van
van Heenvliet,
Heen vliet , ten
ten
Heerlijkheiderkend,
erkend, is geleegen ten
Oosten van
van 't Land van
Oosten
van J'ilrten
PUTtel/,
ten Zuiden
Zuiden aan
aan 't'eZuidland
Zuidland ,•
, ten
van den Ouden
Hoorn,, en ten
ten Westen
Westen aan
aan den
den Nieuwent
Nieuwen Hoorn,
Hoorn,
Ouden Hoor,
van
landen van
van Vaarne.
oude Rivier,
Rivier,die
diehaaren
haaren loop
loopeereer.
Voorne. De oude
in de landen
tijds ten Oosten
Oosten van
van Åbbenbroek
dbbenbroek had, naar
naar de
de Bornisfe,
Bamisfe, deed
deed
tijds
deze Ieerlijkheid
Heerlijkheid en
en Dorp
Dorp ininivelfland
welftand toeneemen.
toeneemen. Zommigen
Zommigen
deze
meenen,, dat
dat de
de naam
naam moet worden
worden afgeleid van
van het
hetbroekachtig
broekachtig
meetien
of moerig
moerig land
land,, 't't welk
welkdaar
daargevonden
gevonden word:
word: anderen
:mdcl'en voegen
voegen
of
daarbij, dat
dat de
de oorfprong
odrfprong word
afgeleid van
weldaarbij,
word afgeleid
van den
den eigendom, wel.
de Abt
Abtvan
vanF,pternach
Rptertlach aan
aan deeze landflreek
landllreek had; fchoon
fc!lOon 'er
'er
ken de
zijn., die
die dit
dit zeer
zeer onzeker
onzeker houden.
houden. De
Degrootte
groottevan
van deeze
deeze
ook zijn
Heerlijkheid word
In 't't
Heerlijkheid
wordgefchat
gefchatopop1803
i 803gemeten
gemeten166
166roeden.
roeden. In
Jaar 1745, telde
telde men
en 340
340Ingezetenen
Ingezetenen,, die
die zig
zig
Jaar
men 'er
'er 78
78 huizen, en
geneeren met
met den
den Landbouw,
Landbouw,dedeveehoederij
veehoederij,,het
hetmaaken
maak envan
van
geneeren
en Kaas,
Kaas, het
hetbouwen
bouwenvan
vanVlasch
Vlasch en
enplanten
plantenvan
vanMeede.
Meede._
Boter en
AI voor
voor 't't Jaar
Jaar I235
1235vind
vindmen
menvan
vandeeze
deezeHeerlijkheid
Heerlijkheiden
enderder·
Al
Heeren gewag
gewag gemaakt;
gemaakt; ten
ten minilen
minllen leest
leest men,
men, dat
dat Heer
Heer
zelver Heeren
janvan
'YanAbbenbroek
Abbenbroek,
een Steekfpel
Steekfpel,, tete Haarlem
Haarlem aangeregt,
aangeregr,
7an
, op een
door Graaf
GraafFloris
Floris den
den IV,
IV, tegenwoordig
tegenwoordig was.
Doch
het GeGe.
door
was.
het
t1agtregister
begint
niet
vroeger
dan
van
J
350.
135o.
ilagtregister begint niet vroeger dan
Dorp
't't Dorp
,
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Dorp van
van deezen
de ez ennaam
naam ligt
ligtinin't'tNoordoosten
Noordoostenvan
van de
deHeerHeer't Dorp
niet verre
verre van
van Bornisfe,
Bort/is[e, in eene
eeneaangenaame
aangenaame gedaante,
gedaàIlte,
lijkheid, niet
een langwerpig
langwerpig halfrond
halfrond,, verfierd
verlierd met
metfraai
fraaigefchooren
geCchooren
zijnde een
zijnde
Lindeboomen, en
en een
een loopend
loopend water,
water, welk
welkdoor
doorde
de Bornisfe
BOrt/is[e dadaLindeboomen,
gelijks ververscht
ververscht word.
Veel heeft
heeft Abbenbroek
dbbenb,'oe/r door den
den OorOorgelijks
word. Veel
geleeden , bijzonder
bijzonder in
in de
de twisten,
twisten, tusfchen
tusCchen de
de Hockfchen
HocJ:fchl'n
log geleeden,
,Spaan
fchen
en
Kabbeljaauwfclten,
en
op
't
einde
van
den
,\pat1flfchen
en
ook
op
't
einde
van
den
Kabbel
jaau
.telen
,
en
Oorlog., in
in de
deJaaren
Jaaren 1640
1640en
en 1644;
1644;ininwelk
welklaatstgenoemde
laatstgenoemdejaar,
jaar,
Oorlog
Secretarij geheel
vuur verflonden
verllondeo werd';
werd; tot
tot onherflelonherfielde Secretarij
geheel door
door 't vuur
taare Cehade
van veele
veelemerkwaardige
merkwaardige zaakera,
zaaken, en
en tot
tot nadeel
nadeel van
\'an
Laare
fchade van
het Dorp
Dorp,, 't welk
welk voorheen
voorheen veel
veel uitgebreider
uitgebreider was.
DeKerk
Kerk isis
het
was. De
een groot
groot gebouw
gebouw,, voorzien
voorzien met
met een
een dikken
dikken toren
toren;; zij
zij was
W:1S
een
Parochie Kerk
Kerk van
van den
den H. Egidius
Egidills,, of,
of,gelijk
gelijkanderen
anderen willen,
willen,
de Parochie
aan de H.
H. Maagd Maria
Ma";a toegewijd.
toegewijd. De
DeBurggraven
Burggraven van
van MontMontaan
[ort hadden
hadden hier
Kapittel geflicht
ge!1icht,, op
op den
dennaam
naam van
van den
den Abt
Abt
hier een Kapittel
fort
Egidius,
op
den
11
l\1eij,
1483:
ook
waren
'er
agr
Kanunniken,
Egidius ,
den 11 Meij , 1483: ook waren 'er agt Kanunniken ,
daar onder gerekend
gerekend,, die een dubbele
dubbele Prebende
Prebende genoot.
genoot.
de Deken daar
ke
mnagt
;
Ilet
Kapittel
":ln
/Jhhe/lhroe/r,
van
BisCchoppeli;ke
magt
f/bbenbr•oek,
hoewel
van
Bisfclloppeli
liet Kapittel van
ontheven, , werd,
echter, door
door den
den lIIeer
,-an !lt,.male,
OfliHermale , als Oíliontheven
werd, echter,
leer van
1571
daal
van den
den 4artsbisfchop
Aartlbis{chop van
)'tinUtrecht,
Utn:cht. in
in 't daar
Jaar 15,
I ,, gege.
ciaal van
vifiteerd.
Verder telde
telde men
men tete Abbenbroek
Abbmbroek zeven Vikarijen.
Yik:uijen.
vifitecrd. Verder
Zedert
de Hervorming,
Hervorming, is
is .dbbellbrock
d\!
gebragt onder
onder de
Abbenbroek gebragt
Zedert de
Klasfis
nn V00rn
bellOOn onder
onder den
Uc'l1 Ring
Ring van
van
Putten , en
en behoort
I%o(d-n en Putten,
Klasfis van
Putlc/:.
Predikant,die
diedeeze
deezeplaats
plaatsbedient,
bediem,word
wordonn
omr.id·
Predikant,
idPutter. DeDe
delijl;.
van Abbfllbroek
oude
aangetleld, die
die het oude
iIbbe;ihroek a3llgelteld,
delij k door
. doorden
den Heer
Heer van
Tractcmellt,
wijze van
\'an onderflard,
onderflanJ,pan
;lan't'rGeestelijk
GeestelijkComptoir
Comptoir
Tractement, bij wijze
moet
opbrengen. Uit
UitdedeNaamlijst
Naamlijstder
derPredikanten
Predikanten bliikt,
blijkt, dat
dat de
dl!
moet opbrengen.
./l/!!-c::/;;,)('lft'l'J
al vroeg,
vroeg, de
de gezuiverde
gezuiverde Leere
Leeredes
desEuangeliums
Euangeliumll
4b/ c:: b: oc..4 ,e ,, al
omhtlsdhebben;
reeds in den
den Jaare
Ja3Te 1574,
1574. vindt
vindr men
men hier
hierals
nis LeerLeeromhelsd hebben; reeds
aar
flermanus Gehlrezrs.
Ce/dreus.
aar genoemd Hermanus
Ook ziet
men 'er
'cr een
een fraai
ûaai ltechthuis
Rechthuis, , iu
jaar 1645,
1645, door
door
ziet men
in 't jaar
)'ailMerode
l1Ierodc,
en den
den Heer
I-leer Nicolam
den Craaf
Graaf van
, voor
voor drie
drie vierde, en
Nicolaas
-,'an
"Abbenvroek,
eigenaars dezer
dezer I-Ieerlijkheid,
Heerlijkheid,
van flbbenbroek
, als
als gezamentlijke
gezamentlijke eigenaars
Thans flrekt
firekt liet
het mede
mede tot
toteen
eenwoonplaats
woonplaats voor
voor den
den
gebouwd.
gebouwd. Thans
Baljuw. IIet
HllÏS der
der Huren
Het Huis
Heeren "(ln
van .1bbenbroek,
waar van
van in
in 't't
Abbenbroek , waar
Jaar
bezitter was de Hoog
Horig Ed
Geb. Heer
HN'r I.UOS
Jaar 1779 bezitter
Ed Gel,.
LUCAS W!LT.DI.
WILLc)1,
Il/lRON
ESS~N, enz.
enz., en
enaan
aan wier
wielldedevolílrekte
volfirekreaanaanBARON V/IN
VAN ESSEN,
enz. enz.
enz. enz.,
Helling
hooge enenlange
la~geAmptsbec
Ampt,be':icniq;cn
f.a~t,, is
is
ílelling van
van alle
alle hooge
ieningcn fiaat
ten
aangcna&l1l verblijf.
vCiblijf.
een aangenaam
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De eerfle
eerfle,, welken
welkenwij
wij,
Geflachtlijsrder
derHeeren
Heerenvan
van db
Ah.
, opopdede
Geflachtlijst
De
hen broek, , genoemd
genoemd vinden
vinden,, was
was ')al)
)'/ln Abbenbroek
Abbenbrork,
welke
I an van
, welke
tienbroek
leefde
Jaar 1235.
1 2 35.Zedert
Zedenontmoeten
ommoetenwij
wijniemand
niemandvan
vandit
ditGeGe.
leefde inin 't'tJaar
flacht,, vóór
vóór het
hetJaar
Jaar 135o,
1350; deeze
deezewas
wasinsgelijks
insgelijkseen
eenJan
Jan van
vtm /lbAhpacht
hmbro(k, wiens
wiens achter-kleindochter,
achter-kleindochter, Katharina
KatharinlJvan
vallAobenbroek,
AlJbmbroek.
benbroek,
de Heerlijkheid
Heerlijkheid overbracht
overbracht aan
aan Boudewijn
Boudcwijn Hart
flartvan
vander
der
Woe,-t
de
('Poert
; ;
deeze was
was voorgegaan
voorgegaan door
door Øan
Jan ván
VOtl 4hbenbrock
AhbmbrodtJanszoon
')(lt/szoon.
deeze
,
wiens Zuster
Zuster was
was Katharina
Katharillavan
Vtlllilbbenbroek,
Abhenbroek, Abtdisfe
Abtdisfe van
van LoosLooswiens
duinen. Hij
Hij gewan
gewan Heer
Heer ')an
1'anAbbenbroek
Abbt!1lbroek,
Jaar 141o,
14[0,
jan van
, in 't Jaar
duinen.
getrouwd was
W:lS met Vrouwe
Vrouwe Margreta
Margreta van
vander
derMaal/lede;
Maa~(1ede;
die getrouwd
Jonkvrouwe Nathalia
Nathalia van
VatlAbbenbroek
Abbenbrol'k,
Nonne te
te
, die Nonne
verder Jonkvrouwe
Loosduiilen werd;
werd; Gerrit
Ce,.,-itvan
val)4bbenbroek
/Jbbenbroek,
(ziebeneden)
beneden) en
en HenHen, (zie
Loosduinen
tir:le, die naliet
naliet Vrouw
Vrouw Hadewi
Hadewijll,
agtll:e deel
deel Vrouw
Vrouw
jn , voor een agtfle
drik,
Abbenbroek, en gehuwd
gehuwd met
met Gerrit
Genit van
van der
der Hoeve
Hoeve,, Raad
in ilbbenbroek,
Hertog Philips,
Philips.van
"anBourgondier..,
Bourgondil'll.• Graave van
van Holland.
Holland.
van Hartog
,'aHAbben
Abbenb,-oek.
van Åbbenbroek
Abbenbroek,
gevolgcl
Ge,.,.itvan
, werd gevolgd
Gerrit
brock , Heer van
door zijne
zijne zo even
even gemelde
gemelde dochter,
dochter, Katharina,
Kathar;,ltl, wier
wier Echtge•
E.:htge.
door
in
1442
,
Schout
van
Doot,
Boudewijll
Hart
van
der
TVue,-',
in
1442,
Schout
van
noot, Boudewijn Hart van der ll'oert ,
De/ft,
en
Hoogheemra:ld
van
Delfsland
was.
Zijne
nakomelinen
Hoogheemraad
van
Delfsland
was.
Zijne
nakomelinDelft,
gen namen
namen den
den toenaam
toenaam van
van .dbbellbroek
gewan
aan.- - HijHijgewan
ilbbenbroek aan.
Ge:"!it,
lIeerin;/1Abbenbroek,
.1bbenbroek, die, boven
boven zijn
zijn vierde
vierde in
in Abben/JbbenGe:; it, Heer
hroek,
van yoost
')oost v.all
lIoel1e, desvan der Hoeve,
in 't Jaar
Jaar 1488,
1488, nog kogt, van
broek, in
zelfs
achtil:e. In
In 't'tJaar.
Ja~lr. 1466,
1466, werd hij,
hij, bij
bij affland
amand van
van zijnen
zijnen
zelfs achtfle.
Vader Boudewijll
Mil der
derlt II-óert,
Hoog· Heemraad van
van
Boudewijn Hart
Hart van
óert , Hoog-Heemraad
Delfsland;
1<4-86 was
was hij
hij Baljuw
ll:11juw van
van PlIttCII;
in 1488,
1488,
en in
in 1486
Putten; en
Deifsland; in
werd
hij te
te Dordrec!zt
Ook. was hij
hij Ridder
Ridder en
en
Ridder gellag-en.
geflagen. Ook,
Dordrecht Ridder
werd hij
Raad
van Kcizer
IIfaximili.1on,
van Oostenrijk.
Oostenrij1c.
Filips van
Keizer lllaxiriliaan
, en
en van FJlifJs
Raad van
Hij
behoorde onder
en , welke
welke de
dc Kabqeljoauw[óe
Kabbeljaauwfthe partij
Hij behoorde
onder die
die geen
geenen,
Wilwaren
toegedaan,, en
en was
was,, nevens
nevens zijn
zijnbehuwd
behuwd- -broeder
broeder Wllwaren toegedaan
lem
aan de
de Vaart
Vaan bij
bij Utrecht,
Utrecht,
in een
een gevecht, aan
van 11";1Ikct1flcin,
'zlken f1cin , in
lem van
In
in
den Jaare
dOJr de
de Hoekfclun,
gevangen genomen. lil
in den
Jaare 1481,
1481 , door
Hoekfchen, gevangen
't't Jaar
Jaar 1489
1439 tekende
tekende hij
hij,, met
met de
de Rotterdam[chc
Hoek[clIen, de
Rotterdam fche Hoekfc/zen,
overeenkomst,
Hij
overeenkomst , wegens
wegens de
de brandCchatting
brandfchattingvan
vanden
denHaag.
Haag.- ---- Hij
fi;erf
geeneKinderen
Kinderen nalaatende,
11~laatende, bij
bij zijne
zijne huisvrouw
huisvrouw
fEerf inin 1494,
1494, geene
KATlIARJNA,
van Floïis
vanBoshui
Boshuij'Zcn.
Floris van
j zen.
Dogter van
KATIIARINA , Dogter
Uit
het gezegde
gezegde Huwelijk
Huwelijk van
van Kat!zarill(l
varv
Abbellbrockenell
Katharina van
-Abbenbrock
Uit het
Boudewijll
van der
der Wart
Woe,.t waren
waren verder
verder voortgekoomen
voortgekoomen :
Boudewijn Hart van
Boudewijn
een;
huwelijk begaf,
begaf, eerst
zig in 't huW~lijk
Boudewijn,, en
en Vrouw He/wig,
Helwig, die zig
met
J.I. DEEL.
DEEL.
II
met

i.se
3o

AB
BR
ROE
(Geflllcht van)
"lIn)
A
B BEN
BENB
O E K. (Ce/lacht

met Willem
lPiUem van
"lInder
dtrOostende,
Oostendt, in Zeeland,
Zeeland, bij
bij wien
wien zij
zij gewan
geWlin
ei/lil, die
dietrouwde
trouwde met Hillegond
Bil/egond van
vllnBoshuijzen,
Bos"lI;ju,,~ en daar
dalU' na
Gillis,
met Willem
WiJle'" van
vtlnTalkenPlein
Ylllk,,,p,inSimonsz.
Simons:., , Baljuw van
van· Voorn,
Voorn , die
bi} haar
hm verfcheiden Kinderen
Kinderen verwekte
verwekte;; wijders
wijders Adriana
.ddr;anll van
bij
Abbmhroelt, die zig in
in huwelijk
huwelijk begaf
begaf met
met Willem
IPt'lJem van
"a" Foreest,
Fortest ,
4bbenbroek,
éénen Zoon naliet.
naliet.
en Ønen
Gerritvan
"lInAbbenbroek,
Abhenbroek, zonder
zonder Kinderen
Kinderen overleden
overleden zijnde,
zijnde,
Gerrit
hem zijn
zijn broeder,
broeder, Boudewijn,
B,ut/ewijn, tweede Zoon
Zoon van
van Boude.
Boudevolgde hem
en Katharina.
Katlllz,.i"tI. Deeze
Deeze had
had inin huwelijk
huwelijk Vrouw
Vrouw Natalia
Ntlttllia van
van
wijn en
Pollraarts Dogter,
Dogeer, uit
uit welk
welkhuwelijk
huwelijK zijn
zijnvoortgevoongeCursdijlt,
Gee:
sdi jk , Volkaarts
komen: 1.
J. Boudewijn
Boutitwijn,, Ridder,
Ridder, die
die ininhuwelijk
huwelijk had
had Magteld
Mtlgul,l
komen:
fiierf. II.
Diemen,, en zonder
zonder Kinderen
Kinderen merf.
II. Jonkvrouw
Jonkvrouw Helwig,
He/wig.
van Diemen
te Delft.
Deljt. III.
lIl. Vrouw Katharina,
Kathllrina, Echtgenoote
Ech~enoote van
van 7an
Jan
Nonne te
,,"n Dorp
DorpKornelisz.
KfJrnelisz. 1V.
IV. Maria
Maria van
"anAbbenbroek,
Abhenbroeft,enen V. Vrouw
van
Kor"e/ia,, getrouwd
getrouwd aan
aan Adriaan
Adritllln van
vllnDorp
Dorp,
, broeder vvan
an Jan,
Kornelia
bij'iwien
Kinderen heeft
heeftnagelaaien.
nagelaaten. Boudwijn
BOtltiwijn flierf
fiierf 1487,
bij
wien zij Kinderen

"11"

"11"

cn werd
werd gevolgd
gevolgd door
door zijne
zijne Dogter,
Dogter ,
en
Maria,, die gehuwd
gehuwd was
was aan
aan f
Jfln
,-an Scharrenberg,
Scharrenberg , Heere
an van
Maria
van Spieringslzoelt;
uit ,velk
huwelijk gebooren
gebooren werden,
werden,' Evert,
Ever/,
Spieringshoek ; nit
welk huwelijk
Kanunnik in den
den Haag
Hatlg en
en teteAbbenbroek
Abbenbroelt was,
was, en Gerrit
Gen"U,
die Kanunnik
,
die zijn
zijn Moeders
Moeders toenaam
toenaam aannam.
Deeze, te weeten
weeten,•
aannam. Deeze,
GERRJT,
HEERVAN
VANABBENBROEK
ABBENBROEK,, had
tot zijne
zijne eerfie
eerfie Vrouw
Vrouw
had tot
GERRIT , HEER
N. N. bij
hij verwekte:
verwekte: I.J. fan
Jan vtln
Abbenóroek. die
dieterter
bij welke
welke hij
van Abbenbroek,
Vrûuwe
had WiJhtlmintl
"anZevender,
ZeI'entier,
WiJ/ems dogrer,
zon·
dogter, zonVrouwe had
Wilhelmina van
JJ"illems
-der
Kinderen gefiorven.
geftorven. Il.
Jtlnvan
"tlneibbenbroek,
Abóenóroelt, de
der Kinderen
H. fan
de Jonge,
Kanunnik
111. Vrouw
Vrouw 111aria
vanAbbenbroek,
AhóenbrocK, getrouwd
Maria van
Kanunnikaldaar.
aldaar. III.
met Kornelis
Ko,.ne!is van
"tlnWijngaarden.
H7ijngaartien. Tot zijn
zijn tweede
tweede Vrouw
Vrouw had
had
deeze Heer
Heer Gerrit,
GeI"rit, Magdel
Mogdelena
Berg., tete Delft,
Deljt, waar
waar bij
bij
er. a vtln
van Berg
bij
verwekte:: I.J. Claas van
vanAbbenbroek
A"benhroelt,
die in
in
, 11.
H. Boutiell'ijn,
Boudewijn, die
hij verwekte
Huwelijk had
had Borttl
Sforms,
Delft. III.
IlI • .dlijd
.dMen·
Alijd "an
te Delft.
van AbbcnBarta Storms
, te
hroek,
die
Raad in
in 's Hage, die
1Vlcolaas Kamerling,
Kamerling, Raad
broek , gehuwd met iV/co/aas
eenen
Zooo,
Gerrit
Kamerling,
naliet.
Heer
Gerril
"an
.dbBenen Zoon, Gerrit Kamerling , naliet. Heer Gerrit van Abjenóroek 1lierf
en werd
werd gevolgd
gevolgd door
door
ilierf 1551, en
benbroek
CLAAS
VAN
ABBENBROEBi,
die
fiierf,
in
Jaar 1607,
1607,nalatende
nalatende
CLAAS VAN ABBENBROES $ die flierf, in 't'tJaar
~en
Zoon,
mede
CLAAS
genaamd,
die,'
voor
een
vierde
deel,
een
mede CLAAS genaamd, die, voor een vierde deel,
Heer van Ahbenbroek
.dhbenbroeIt was, en
enzig
zigininHuwelijk
Huwelijkbegaf
begafmet
metVrouwe
Vrouwe
Maria van
"Iln der
de,. Nijenie,'g,
Kornelis Dogeer,
uit welk
welk HuweHuweNijenberg, Kornelis
Dogter, uit
lijk
etR
Zoon,
CLAAS
VAN
MBil'iBROI,:J(,
nableef.
De
iijk meel,
mede eva Zoon , CLAAS VAN ABBENBROM, nableef. De ove·
ove,

rip
rige

ABBENBROEK.
ABBENBROEK. (Ceflacht van)
van) ABBENWIER.
ABBENWIER. 13t
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Tige drie
drie vierde
vierde deolen
declen,, van
van welke
welkegemelde
gemeldé Claas
Claas geen
geen bezitter
bezitter
rige
was,
an de
was, zijn gekoomen
gek oom en aaan
deHuizen
Huizen van
van Montfoort
Montfoor',, Borstelen,
Bors{elen.
Merode
Mtrode enenlaatst
laatst aan die
die van
van Ålewi
A/ewijn.
Wapen van Åbbenbroek
Ahhenbroek
jn. 't't Wapen
witte Broek
Broek,, op
op een
eenblaauw
blaauw veld.
veld. Een
Een
andervan
vandat
datvan
van
is een witte
ander
Åbbenbroeit
Abbenbrouisis een zilveren
zilveren Schild, waar
waar op
op een
een roode
raode balk,
balk, on
onder en boven met fpitzen, op welks midden mede een witte broekdernbovmtfpiz,welksdnm witebrok
{laar. Men
MenzieziededeZeeuwfche
ZeeuwfcheWapenkaart,
Wapenkaan,enen't 'tAdelijk
AdelijkWapenWapenílaat.
Wapenkaartziet
zietmen
mennog
nogeen
eengeheel
geheelander
anderWapen
Wapen,
boek. InIn
dede
Wapenkaart
,
zilveren bank, slaande
ilaande met
op een
een blaauw
bJaauw
zijnde een zilveren
met twee pooten op

veld.
veld.
Zie GOUDHOEVENS
GOVOHO!VENS Clironi
Clrronijic,
bi. 174.
174.VAN
VANLEEUWEN,
LEKUWEN, Bat.
Bat. Ill.
111.
jk , bl.
bl.
bi. 826. AT
AI KDthOE,
Jonker Franfen
Fran[en Oorlog,
Oo'-/og, bl.
bi. 180.
180.
KEMADE, Jonker
BVRMhN,, Utreciitfc-ze
Ulrecht[c,~e Jaarboeken
Jaarboelun,, III.
lIl. Deel
Deel", , bl.
bi. 516.
5~6.
BURMAN
Oudheden van Zuid-Holland. Staat
~taatder
derNederl.
Neder/. VII. Deel
Deel,,
Oudheden
bi. i55
155.158.
- i5 8.
bl.

ABBENBRoEK,, op 't'r Eiland
Eiland Tholen,
Tholen I onder Vosmeer,
rosmeer , volgens
ABBENBROEK
Leenregisters , bekend
bekendbij
bijden
dennaam
naam van
van 't'r Slot
Sial te
te dhben.
.bben.
de oude Leenregisters,
broek.
anders ook Velgersdijlr
genaamd. werd
werd,, volgens
volgens SmalleVela ersdijk genaamd,
broek , anders
gange., voorheen
voorheen bezeten
die van
van Abbenbroek
Ahbenbroelr,, Borsfele
Bors[e/e.
,
bezeten bij
bij die
gange
B,.ederode, Montfoort
MontfiOI't,
Es[che en Bronkhorst.
B,.onlrhorSl. Volgens deezen
Brederode,
, Esfche
Schrijver,
dit geflacht
geOacht met
met dat
dat van
van Holland
Holland,, door
door ons
ons zo
Schrijver, zou
zou dit
even
gemeld,, geene
geene gemeenfchap
gemeenfchap gehad
gehad hebben.
hebben. Doch
Dochj.J.TE
T&
even gemeld
WATER, inin zijli
Zijll'Hoog
-Hoog Adelijk
Adelijk Zeeland
Zeeland,, maakt
maakt van
van geen
geenander
ander
gewag.
Zie
de C!zrollijk
Zeeland. J.I. TE
TE WATER,
WATI!R, bl.
bi. 93. 124.
11l4- in
in
van Zeeland.
C ?roei jk 1't1n
Zie de
de Voorreden,
Voorreden, en
en in
in 't't werk
werk zelve,
zelve. bl.
bi. 138.
138.
ABBEi'lWI!R,
Homede ,inindedeGrietenij
Grietenij van
van Rauerde,-!ulII.
Rauerderhem,
ABBENWIER eene Hofflede,
een
kwartier
uur
ten
zuiden
van
lrn[/lm.
Irnfum.
van
een kwartier uur ten
,

ABBENWIER,
de Grietenij van Oostdongera-.
Oosldongera...
eene Hoffiede,
Hofliede, in de
ABBENWIER, eene
•deel
eel,, ecn
half
uur
ten
oosten
van
AnjulII.
4njum.
een
ADBES.
In de
de zelfde,
zelfde , die, In
deene de
(Sixtus) Ongetwijffeld was deeze
ABBES. (SixtuJ)
Kerkelijke Oudheden van
Friesland,
bekend
is
onder
den
naam
bekend
is
onder
den
naam
van
van
SIJTTIO
ABSES,
en
daar
gezegd
word,
Pastoor
in
A/denhovt1l
4ldenhoven
van suurrto ABBES, en daar gezegd word,
geweest te
zijn. In
't Jaar
J 566, verliet
verliet hij
hijden
denROOØCben
Roomfc\'len
jaar 1566,
te zijn.
In 't
II A
~
GodsGods.
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(S.) ABBINGA.
ABBES. CS.)
ABBINGA. ABCOUDE.
ABBES.
ABCOUDE.

Godsdienst, en nam
aan. InJnde
God5dienst,
nam dien
dien der
der Ilervormden
Hervormden aan.
deKerkelijke
Kerkelijke
Oostfriesland word
word van
van hem
GeCchiedenis
hem gezegd
gezegd,, dat
dat hij
hij
Gefchiedenis van Oos/friesland
en dat
dat hij
hij te Embden,
den 2.2 OEtober
Embden , den
Octtober 1567.
was
L eeuwaarden , en
J 567,
was van LeeuwlJllrdtn,
aannam,de
de kranken
krankentete bezoeken,
bezoeken, en Lijkredenen
:rat1nam,
Lijkredenen te
te doen
doen;; en
elt
den 12
12 Jan.
Jan. 1568, toonde
den
toonde hij
hij zig
zig genegen
genegen,, den
den vasten
vasten dienst
dienst al.
al·
daar
vind men
men aangetekend
aangetekend, , dat
dat die
die van
daartete aanvaarden.
aanvaarden.Nog
Nog vind
Haarlem.
Hans [{olderman,
Kolderman, om
door zekeren Hans
om zijnen dienst zeer
Haarlem, door
emfii'"
lieten
dat hij, den
den 13
13 September
September van
van dat
dat
ernflig
lieten verzoeken;
verzoeken ; doch
dat
.,
I
zelfde Jaar
aan de
de Pest
zelfde
Jaar, , aan
Pest overleed.
overleed.
I<erk/ljlre
Oud,~. van
van Friesland,
Friesland, I.
I. Deel,
D~el, bl.
bI. 355. MEJNERS;
MEINERS ji
4erkls jke Oud't.
I. Deel,
Deel, bl.
bI. 457.
457·

Hufum , ondC!
ABB1~GA,
Adelijk flot
/lot te
te Hu[uln,
onder LuuwlJarderl1deel,
Leeuwaarderadeel,
ABBIt'GA, een Adelijk
thans
door de
de wed.
Wed.van
van Jonker
lonker d/ber/us
EmiliusL'Am•
VAmthans bewoond door
4lbertus Emilius
lI:orafll
Rengers , geb. Unia. Weleer
was het bewoond door
Weleer was
,r:oraal Rengers,
Epo
~'all Douwna
Douwna,, wiens Vader
Vader Gosfo getrouwd
was niet
met N.
Epo van
getrouwd was
zlbbema.
/lbbemo.
ABnIticA,
AnlllNG.\, een ander
ander Slot
naam, ininde
deGrietenij
Grietenij Vlft
Slot van
van deezen naam,
van
Ferwerderadeel,
Ferwerdu."1dul, een
een half
half uur
uur ten
ten noorden
noorden van
van Blij.

ABCOUDE,, of Abkoude,
dbkoude, bij verkorting
verkorting Abcori
AlJcolI genaamd, is een
een
ABCOUDE
aanzienlijk en
vermaard Dorp,
gelegen aan
aandedeVaart
Vaart tusfchen
tusrchen Utaanzienlijk
en vermaard
Dorp, gelegen
, vijf uuren
recta
rec!zt en
en 4mffeldam
Amfteldam,
uuren gaans
gaans van
van dedelaatstgenoemde
laatstgenoemde
fiad; doch,
doch,alsalseen
een.Ambachtsheerlijkheid,
Ambachtsheerlijkheid, behoorende
behoorende onder
onder 't't
flad;
Stichr. Zeer
Zeervermaard
verm:wrd isis dit
dit Dorp
Dor.p,
doordedeberoemde
beroemdePaardePaardeStich:.
, door
markt, die aldaar,
aldaar, Jaarlijks,
Jaarlijks, in
in de
demaand
maand Augustus,
Augustus, gehouden
gehouden
markt,
word. Hoewel
Hoeweldedeomliggende
omliggendegrond
grond zeer
zeermoerastig
moeradig isis,, vind
vindmen
men
'er, nochtans,
nochtans;- zeer
zeer goede
goedeweijlanden.
weijlanden. Wegens
Wegens den
dennaamsoornaamsoor.
'er,
fprong, vind
vind men
men verfcheidene
veifcheidene gedachten.
gedachten. Zommigen
Zommigenleiden
leidenden
den
n:lam
af
van
de
Chauchus,
of
Cauchen,
welke
alhier
hunne
Chauchers
,
naam van de
of Cauchen , welke alhier hunne
woonplaats zouden
Anderen getuigen
getuigen,, ininzeer
zeer
woonplaats
zouden gehad
gehad hebben.
hebben. Anderen
oude Brieven
Brieven,, geleezen
gelee zen tete hebben,
hebben,dat
datdedenaam
naamdeezer
deezer
plaat
ze
plaatzee
zou
zou geweest
geweest zijn
zijn ÅIbscou,
Abscou, volgens
volgens hen
hen zo
zoveel
veelbetekenende
betekenendeals
als
AbtslroulII, om
om dat
dat 'er
'er ee
eertijds
zou geweest
geweest zijn
zijn een
een Kouw
Kouw of
of
ilbtskouw,
rt ijds zou
Klooster,
f{loo.lfel', en
en dat
dat een
een Monniken
Monniken - Convent,
voor
eenige
Eeuwen,
Convent,
Eeuwen,
een
ren Bouw
[{ouw of
of Kooij
Kooij plagt
plagt genaamd
genaamd tete worden.
Anderen,, weder.
weder.
worden. Anderen
om,
(J~n, geven
geevcnaan
aandeezen
deezennaam
naameene
eenebijzondere
bijzonderebetekenis;
betekenis;zijzijzegzeggen,
gen,

ABCOUDE.
ABC
0 U D E. (Dorp
(Dorp 'In
?n lIIt;r)
Æf(ir)
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gen,
gen , dat
Åbbichje, of
dat zekere Abhichj~,
of Abhinclrje,
Abbinchje, een
een [nood
fnood booswicht,
bier
te lande
lande,, met
met zijn
zijndiefachtig
diefachtig gezelfchap,
gezelfchap, toen
toen het
hetland
land
hier te
nog
woest en
en boschachtig
boschachtig was,
was, zijn
zijn Kouw
Kouw of SSpelonk
nog woest
pe lonk gehad
bebbe;
plaats, , van
tijd af,
af, den
dennaam
naamnaar
naar
hebbe ; en
en dat
dat deeze
deeze plaats
van dien
dien tijd
deeze
Roovers enenMoordenaars
Moordenaars,, Abbichjes-Kouw,
gedeeze Roovers
Abbichjes-Kouw , zou
zou gekregen
hebben. Wat
Wat het
het Bofch
Bofch aangaat
aangaat,, zie
ziedaar
daar van
van onder
onder
kregen hebben.
,Amftel/and.
Oorlogen, tusfchen
tllstèhen Hol/mld
Sticht van
van
4mflelland. In
In de
de Oorlogen,
holland en
en 't Sticht
Utrecht, menigvuldig
Utrecht,
heeft dit Dorp
Dorp en
en Slot
Slot veele
veele ververmenigvuldiggevoerd,
gevoerd, heeft
anderingen
rampen ondergaan
ondergaan; ;die
Jaar 1672
167'2,, waren
waren
anderingen en
en rampen
die van
van 't't Jaar
geenzins
minne van
nm dezelve
dezel\'e,, gelijk
gelijk wij
wij,
onder't
geDachtvan
van
geenzins de
de minfle
, onder
't geflacht
Abcoude , nader
.Abcoude,
zullen.
nader zien
zien zullen.
Ten
Noordwesten van
van 't't Dorp
Dorp,, ligt het
het dbcoud~r.
Meer, een
Ten Noordwesten
dbcouder • Meer,
waterplas van
van omtrent
omtrent i so Roeden
Roeden in
in 't vierkant
en zeer
waterplas
vierkant, , en
zeer vischvischrijk.
Het
Slot,, welk
welk deezen
deezen naam
naam draagt
draagt,, was
was oudtijds
oudtijds een
een der
der
Het Slot
fierkne
dien oord
oord,, en
en reeds
reeds,, in
in 't Jaar
Jaar 1268,
1268,bekend
bekend
ilerkfle Sloten
Sloten in
in dien
en verwoest;
verwoest; doch
dochnaderhand
naderhand weder
weder opgebouwd.
opgebouwd.
Om
alle herhaaling
herhaaling, , zo
mogelijk,, tete vermijden
vèrmijden,, zie
ziehier
hier,
Om alle
zo veel mogelijk
,
van 't't Geflacht
GeDacht van
van Abcoude
Abcoude gezegd
gezegd word;
word;dedeHistorie
Historie
wat
wat 'er
'er van
van het
het Dorp
Dorp,, de Ambachtsheerlijkheid
Ambachtsheerlijkheid en
dit ververvan
en het
het Sloq
Slog isis in dit
haal
begreepen.
Schoon
het
geDacht
zelve
overlang
is
uirgefior.
haal begreepen. Schoon het geflacht zelve overlang is uitgefIorkunnen wij
wij niet
niet voorbij,
voorbij, 'er
'ermelding
melding van
van te
te maaken
maaken,, dewijl
dewijl
ven,, kunnen
ven
Ileeren uit
uit hetzelve, ininde
deUtrechtfche
Utrechtfche Oorlogen
Oorlogen,, ons
ons
verfcheiden Heeren
dikmaals zullen
eerne,, welken
welken wij
wij genoemd
genoemd
dikmaals
zullenvoorkomen.
voorkomen. De
De eerfee
vinden,, was
was
vinden
WILLr.~I, Heer
van Abcoude
Abcoude en Wijk,
lrijk, welke geleefd
geleefd heeft
heeft in
in
WILLEM,
Heer van
Jaar 1080.
Daarna
vind men
men gemeld
gemeld IIENDRIK
IIENDRIK VAN
VAN ABBEIíENABBEKEN't Jaar
I o80. Daa
rn a vind
als het,
het,in indede
KerkelijkeOudheden
Oudheden,, volgens
volgens Beka,
BekII,
WALDE, zo als
Kerkelijke
genaamd word
word,, op
op 't'tJaar
Jaar 1086,
1086,volgens
volgenseen
eenBrief
Briefvan
vanBisfchop
Bisfchop
genaamd
Coenra(/d van
van 1085. Onzeker
Onzeker isij]het
het,
uitwelk
welkgeflacht
geDacht deeze
dceze
Goedraad
, uit
afk(:Hut1ig
bekend,dat
datdedelaatere
laatereHeeren
Heeren van
van .4bcou
.1bcOM
af
komflig zijn. Dit isis bekend,
afgedaald uit
uit den
den alouden
alouden film
nam der
der I-leeren
Heeren van
van TZ/ly/ell,
welke
zijn afgedaald
u.ylen , welke
reeds in
de twaalfde
twaalfde Eeuw
Deeerfle
eerfle,, die
dieons
ons
reeds
in de
Eeuw gebloeid
gebloeid hebben.
hebben. De
bier van
v!m voorkomt
voorkomt,, isis
hier
SWEDER VAN
V.\:'< ABCotu,
MCal!, (na dien tijd
tijd gezegd
gezegd Seeder
SI/eder van
vanApekeApek.eSWEDER
wouden) Ridder.
Ridder. Hij
Hij leefde
leefde in
in de
dedertiende
dertiende Eeuw
Eeuwen
werd,
wouden)
en werd,
met Siveder
SlIIeder van
van Bofnchem
Bofinc!um,, door I-Ieer
I-leer Hendrik
Hendrik van
van der
der Lekke,
Lekke,
met
Jaar 126a,
l '268 , aan
aall 't't Kappittel
Kappittel van St.
St. Marie
lIlade te
te Utrec^it,
Utrecht, tot
in 't'tJaar
1 33
bo
ho

'5°
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A
BCO
ABC
0 U D L.
2. (Cefladt
van)
(Ceftacht van)

borge gemeld
gefield.. wegens 't Gericht
Gericht en
en de
de Tins
ri"s van
,'anLopick
Lopiclr;
; gelijk
blijkt
brief,die
diealdaar
aldaarbewaard
bewaard word
word,, en met
met zijn Zegel
blijkt uit
uit een brief,
bekrngtigd
Volgensfommigen
fommigiD isiszijne
zijneVrouw
Vrouw geweest
geweest .11nes,
.1t;ner,
bekragtigdis.
is. Volgens
Cijsbrecht van
; doch, volgens
Dogter
Dog~er van
van Heere
Heere Gijsbrecht
vanBronckhorst
Bronclthorst;
volgens
anderen , een Erfanderen,
Erf-dogter
dogrer der
dervoorgaande
voorgaande Heeren
Heeren van
vin 4bcoude.
Abcoude.
lietnanaeene
eene
Dogter,
MABELIA van
getrouwd isis
Hij liet
Dogter
, MABELTA
Van Abcoude,
4bcoude, die getrouwd
met Hugo
Hl/go van Vianen,
f/ianen, welke in 1302
1302 fneuvelde
fneuvelde;; zijne
zijne
geweest met
Wed uw overleefde
overleefde hem
Jaar 1342.
Hijliet
lietverder
verder na
na
veeduw
hem tot
tot in 't Jaar
1342. Hij
een Zoon
Zoon Gijsbert.
Gi jsbert.
GIJSBERT
ABCOUDE,, Ridder,
Ridder, was
was de
deZoon
Zoonvan
vanbovengebovengeGIJSBERT VAN ABCOUDE
SIPede,. , zo als
als blijkt
blijkt uit
uit een
eenbrief
briefvan
vanhem
hem,
van't 'tJaar
Jaar
melden Sweder,
, van
1289,
waarin de
de twist
twist,, tusfchen
rusfchen zijnen
zijnen Vader
Vader en den
den Dom-Proost,
Dom-Proost,
1289 , waarin
over het
het gerecht
gerecht van
van Amerongen
Amerongen,, en
en deszelfs
de5zelfs toebehooren,
toebehooren, door
door
hem beslist
bemst werd.
Neffens Abcoude,
Abcoude, was
hij Heer
Heer van
van Wijk
Wijk tete
was hij
hem
werd. Neffens
Duurftede, waar
waar aan
als toen
loen nog
nogeen
eenDorp
Dorp
Duurßede,
aanhij,
hij , in
in 't't Jaar
Jaar1300
i 300,t als
zijnde,
Stads recht
re~ht verleende.
verleende.
zijnde , Stads
SWEDER , dien men
SWEDER,
men houd
houdvoor
voorden
denZoon
Zoonvan
vangemelden
gemelden
GIJSBERT,
GIJSBERT,
Heer van
Wijlt, heeft het
het Huis te
te Duurflede
Duurpede, , welk
van Abcoude en Wijk,
hij
bezat van
v:tn de
de Graaven
Graaven van
van Bentfsem
Bent!zem,, en van
van de
de
hij alç
als een Leen bezat
Bisfchoppen van
van Utrecht,
Utrecht, te
te Leen
Leen ontvangen,
omvangen, na
na dat Johan,
Jo /za n,
Graaf van
Ben/hem,, benevens
benevens zijne
Zoonen, veele
veele
van Benthem
zijne Vrouwen
Vrouw en Zoonen,
van
de
goederen,
die
aan
hem
leenroerig
waren,
aan
Bisfchop
van de goederen , die aan hem leenroerig waren , aan Bisfchop
:Jan
van Dies:
Diest,, in
in 't'tJaar
Jaar 1328,
verkocht hadt.
Het Slot
Slot van
van
Jan van
1328 , verkocht
hadt. Het
Abcoude, welk, in
in 't't Jaar
J2ar 1268,
u68, door
door Cijsbrecht
Ampel,
ilbcoude,
Cijsbrecht van Amflel,
na de opbreeking
opbreeking van
van 't beleg
beleg van
van Vreeland,
Vree/and, verwoest
verwoest was, heeft
heeft
hij,
weder opgebouwd.
opgebouwd.InIn't'tJaar
Jaar1345,
1345.werd
werdhet
hetbelegerd
belegerd
hij , in
in 1328,
1328, weder
en ingenomen,
ingenomen, door
door Bisfchop
Bisfchop Jan van
vlln Arkel
Arkd,
dat
, om reden, dat
Swede,.,
aan den Hollandfchen
Hollandfchen Graave,
eenige hulpbenden
hulpbenden gezonSweder, aan
Grave, eenige
d~
zijnhuwelijk
huwelijk
met
MAB!LIA, , Dogter van
,"an :an
Jan den
de"
den had. UitUit
zijn
met
MABELIA
dien naam
naam under
under de Heeren
Heeren van
van A1rkel,
Arke!, heef[
hij verwekt
verwekt
heeft hij
X, van dien
eenen Zoon
Zoon,
GIJSB!I\.T, en eene
eene Dogter
DogterMABELIA;
MABELIA; hij
, GIJSBERT,
hijfiierf
flierf 1347,
1347,
en werd
werd te
te Wijf
Wijk begraaven.
GIJSB!RT ,t Ridder,
Heer·' van Abcoude
AbClude en Wit
/-?ijlt,
JO'
GIJSBERT
k , trouwde JO.
Ridder, Heer
I'IANNA VAN
Gert-a,.d;. van Hoorn,
Hoorn.
HANNA
VANHOORN,
HOORN,Dogter
Dogter van Wil/em
Willem Gerrardz.
A/una en
ell G.'ItJsbeek,
envan
van ODA,
ODA, Vrouwe
Vrouwe van
van Putten
PuttelI en
en StrijStrij4lltena
Oaasbeek , en
en. Door
Doorzijn
zijnhuwelijk
huwelijkkwam
kwamhij
hijird
irl het
het bezit
bezitvan
vandeeze
deezeheerlijke
heeilijke
,oederen.
Bijzijne
zijnehuisvrouw
huisvrouw verwekte
verwekte hij
hij twee
twee Zoonen,
Zoon en , Wil11'ilgoederen. Bij
lem
Behalven deeze,
badt hij
hijeenen
eenennatuurlijken
natuurlijken
Jem en SUlt/Ier.
Sweder. Behalven
deeze , hadt
Zoon,

ABCOUDE.
ABC 0 U D E. (0e/Zacht
(Gtf/acA' van)
ton.)

1 35
13S

Zoon,,
Heer Jan
fan van
Zoon" Heer
"Im Limbeek,
Limhtek, dien
dien hij, 1137~,
begiftigde met
met
379, begiftigde
overleed13
13 Sept. 1,397,
de Ridderhoffiad Rijfenborch.
Rijfenborch. GIJsBEttT
GIJSBERT overleed
1.397, deRirhofta
Wi jk , alwaar
en werd
werd begraaven
begraaven te Wijk,
een Kapittel
Kapittel van
van
alwaar hij,
hij , 1361,
1361, een
10
Kanunniken gemcht
had.
so Kanunniken
gericht had.
WiLLEM,
zijn overlijden
overlijden,, Heer
Heer
WILLEM,zijn
zijnoudlle
oudi}eZoon,
Zoon ,werd,
werd , na
na zijn
Hij nam
Wijk. Hij
nam ter
ter Vrouwe
Vrouwe !HAM
MAIUA,
Vrouw van
van
van .tfbcou
Åbcou en Wijk.
A, Vrouw
IYlliecourt,, bij
welke hij
hij verfcheiden
verfcbeidenKinderen
Kinderenverwekte
verwekte,
bij welke
, alsals:
:
IValecourt
Jan,, Gijsberl,
Maria, (die
allen voor
voor hem
hem ftierven)
ftierven) en
en fJohan(die allen
Gijsbert, Maria,
ohanfan
hij verfcheiden
verfcbeidennatuurlijke
natuurlijke Kinderen
Kinderen,, als:
als:
na. Daarenboven
Da arenboven had hij
Meerten
vanYlm
Abcoude;
'Jan
van Wijk; fan
Janvan
van
Meerten
Abcoude; fan
Jan van
fan van
rJa,
met Hendrik
Hmdrik Moljaart
Mo/jaart;; Tda,
rda, geDritIJergm;; Tda
getrouwd met
Driebergen
, getrouwd
trouwd met Hendrik
Hendrik van
Elizabtt, getrouwd met
met fan
Jan
van Wnmel;
Damel; Elizabet,
Da"iel van
van den
den Poel;
Poel; Floris,
Floris, en
en nog
een anderen
anderen Zoon.
Zoon.
nog een
of Daniel
dagen voor
voor zijn
zijn overlijden,
overlijden. begiftigde
begiftigde hij
hij hen
hen allen
allen met
met
Twee dagen
aanzienlijke
Maij 1407,
enwerd
werd tete Wijk,
aanzienlijkelegaten.
legaten. Hij
Hij merf,
stierf, !l3
23 Maij
5407, en
Wijk,
in
Nonnen Klooster,
14°1,, gefticht
gerucht had,
had,
in 't Nonnen
Klooster , welk
welk hij
hij aldaar,
aldaar,inin 5401
begraaven.
JJOHANNA,
OH A N NA, de
deeenige
eenige echte
echte Dogter
Dogter , door
door 'WILLEM
WILLEM
nlgelaaten,
al voor
voor zijn
zijn overlijden
overlijden ,, gehuwd
gehuwd aan
aan JAN
nagelaaten ,was,
was , al
V
A
N
B
RED
lt
lI.
0
DE,
Zoon
van
Reinout
van
Brederode.
Ter·
van
Reinout
van
Brederode.
TerR
O
D
E,
VAN B R E D a
llond
naa den
den dood
doodvan
vanHeere
HeereWILLEM,
WILLEM, ontflonden
ontllonden 'er groote
groote
ilond naa
twisten,, over
over de
degoederen
goederen van
van Abcou
.tfflcou en Wijk,
Wijk, tusCchen
Brede·
tusfchen Bredetwisten
Zoon
van
rode,
en
baaren
Neef
jacob
van
Gaasbeek
,
van
Zweder,
Gaasbeek,
Zweder,
f
acob
haaren Neef
rode,
Willem
tweeden
vin Gijsbcrt,
jongllen broeder
broeder van
van Wil/tin
Gi jsbert , den jongtlen
tweeden Zoon van
om
kort
te
zijn,
haaren
en
zijnen
behuwd
of,
om
kon
zijn,
haaren
en
zijnen
bebuwd
"an
Abcoude,
van Abcoude, of,
VerfchilIende zijn
zijn de
deverhaalen
verbaalen hier
hier omtrent.
omtrent. Heda
Heia,, in zijn
Oom. Verfchillende
niet
genoeg
hebbenJan,
C:hronijlr,
bladz.
268.
zegt:
"
Deeze
jan,
niet
genoeg
hebben·
bladz.
268.
zegt
:
„
Deeze
Chronijk,
,.
deom
omprachtig
prachtigtetekunnen
kunnenleven
leven,
hadzijne
zijneHuisvrouw
Huisvrouw,, genoeggenoeg·
,, de
, had
"„ zwam
zaam tegen
tegen haaren
haaren wil
wil,
bepr2at15m
'öm tete Wijk
WIjk Non te
te worden
worden,,
, bepraat
..A en
en hij
hij had
had zig
ziginin't'tKathuizer
Kathuizer Klooster
Klooster begeeven.
begeeven. Doch
Doch de
de
"„ tijding
tijding van
Schoonvaders dood krijgende,
krijgende , fmeet
fmeet hij
hijzijnen
zijnen
van zijns
zijns Schoonvaders
Pijk,
weg, en
"„ Monniks-Kap
Monniks-Kap weg,
en kwam
kwam heimelijk
heimelijk met
met eenig
eenig volk
volktete Wij~
"„ nam
trachtte zig
nam zijne
zijne Vroulv
Vrouw weder
wedertot
totzig,
zig, en trachtte
zig inin 't't bezit tete
"„ llellen
degoederen
goederen,
doorzijnen
zijnenSchoonvader
Schoonvadernagelaten;
nagelaten?
dellen van de
, door
"„ doch deBisfchop
de BisCchop hier van
kennis krijgende,
krijgende , zond
zondeenig
eenigkrijgskrijgsvan kennis
"„ volk naar
naar Wijlt,
en
1an
van
Brederode
gevangen,
ontvan
Brederode
gevangen,
ont.
Jan
kreeg
Wijk,
als naaften
"„ boodt Jonkheer
jonkh.tr van
van GlIlIsbeelc,
mallen Erfgenaam
Erfgenaam,, aan
aan
Gaasbeek , als
14
"„ wier
wien
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Wijk overgaf,
"„ wien
wien hij
hij Wijk
verlijde hem
hem mer
met dedeHeerlijkheid
HeerIijk11eld
overgaf, en verlijde
van ilhcou.
"„ van
Abcou.
Ondertusfchen Joh.
"(JII Leiden
Lddm en
en P.
P.Voet,
Poel, van
daden der
der
rok. van
van de daden
Brederoae [prekende,
HeeTen
Heer Reinoul
Heeren van Brederoae
fprckende , zeggen,
zeggen , „"Dat
Dat Heer
Reinout in
in 'r
't
jaar 1390
1 390 is overleeden
" .laar
overleeden ,, en dat
dat zijn
zijn oudfle
oudfle Zoon
Zoon Dirk,
Dirk , zig in
Jaartete vooren
voorgin,
in 't J(at/luiur
",, 't't Jaar
, in
Kloostel" te
te Diest
Diest,
BraKathuizer Klooster
, ininBra"„ bal1d,
begeeven hebbende
hebbende,, gevolgd
gevolgd isis door
door zijn
zijn tweeden
tweeden Zoon
loon
band, begeeven
yan , en
en dat
"„ Jan,
dat diens
diens Vrouw
Vrouw zig in
in 14-01
Klooster te
1401 in't
in 't Nonnen KIooster
Wijk begeeven
"„ tnjk
(zonder bijvoeging,
bijvoeging,dat
dat zij
zijtot
rotdat
datbefluit
be!luit
begeeven heeft
heeft , (zonder
,„ in
eenigen deele
dat jan
Jan,, een
in eenigen
deele zouden
zouden gedwongen
gedwongenziJn)
zijn ) en
en dat
"„ Leekebroeder
Leekebroeder,, inin 't'tKathuizer
Kathuizer Klooster
Klooster te
te Utrecht,
Utrecht , geworden,
:,„ na
na den
den dood
dood van
van zijnen
zijnen Schoonvader,
Schoonvader, verlof
verlof van
van den
den Paus
Paus gege"„ kreegen
hebbende,, om
om Zijne
zijne order
order te verlaaten
verlaaten, , verzocht
kreegen hebbende
verzocht heeft,
heeft,
"„ zijne
zijne Vrouw
Vrouw weder
weder bij
bij zig tete mogen
mogen hebben
hebben;; doch
doch dat
dat de
de Bis.
Bis·
"„ fchop
fchop hem
hem dit
dit weigerende,
weigerende, hij
hij met
met eenig
eenig volk
volk tot
rot Wijk
fFijk geko.
geko ,
" men is,
is,enenzijne
zijneVrouw
Vrouwvan
vandaar
daar gehaald
gehaald heeft
heeft;; dat
dat de
cl,:: BisBis- „
",, fchop,
fchop,ditdithoorende,
hoorende mede
, medp.met
metBenig
eenigvolk
volkHaar
tiaar /J/
tFijk
getrokken
k getrokken
"„ is, de
deflad
flad heeft
heeft ingenomen
ingenomen,, 11J11
Brederode in gevanke;an ,'an
van Brederode
.,
nis,, en
en zijne
zijne Vrouw
Vrouw weder
weder inin 't
al,, nis
't Klooster
Klooster gebracht
gebracht heeft, al"„ waar
waarzij
zijeen
eenjaar
jaardaarna
daarnavan
vanverdriet
verdriet geflorvcii
geflorvcn is, en
endat
d:\[Meer
Hcer
"„ Jan
Jan,, na
zijn ontflag
ontIJag,, naar
uaar Frankrijk
Frankrijk getrokken,
getrokken, in
een flag
lJag
na zijn
in een
elfchcn ,, gefneuveld
t~en de
de Erna
Engeifchen
gefileuveld waS.
was.
„" tegen
SWF.DER,
/Jeer van
"Im Gaasbeek,
Gaasbeek ,Putten
Puften en Stri
Strijen,
had ter
tcr
SWEDE
R , Heer
jen , had
ANNA,, Dogter
Dogtervan
van den
denGraave
Graave van
van Leiningen
Leinin{;CII,, bij
bij welke
welke
Vrouwe ANNA
11ij
vcrwekt had
had JACOB,
JACOB, en
Dogtcr JOLErTA,
JOLE1'\TA, die zig in Hu•
Huhij verwekt
en eene
eene Dogter
welijk had
had begeeven
begeevcn met
met Heer
Heer Hubert den
den VV van
van dien
dien naam,
naam,
welijk
van Culemborch
Culemborch,, doch welke
welke Jolenta zonder
zonder Kinderen
I{it:deren
onder die van
"
der
had,
in
ov-erleed.
Swèder
had,
in
1393,
buiten
de
Weerd·Poort,
teUt.
Swe
Utoverleed.
1393 , buiten de Weerd-Poort , te
f'echt,
Kathuiier
Klooster
gel1icht,
en
fiierf
den
22
April
van
een
Kathuizer
Klooster
geslicht
,
en
April
van
fl ierf den 22
recht ,
't Jaar 1400,
14°0, volgens
volgens zommigen,
zommigen, op
op eene reize
reize naar
uaar Route.
Rome.
't
JACOB VAN
VANGAASBEEK
GAAS BEEK , Putten
Putten en Strijen,
StriJen, kwam
kwam,, na den
den dood
dood
JACOB
zijnen Oom
Oom iyillem,
''''illem.aan
aan het bezit
bezit van
van Åbcoude
Abcoude en Wijk,
triJk,
van zijnen
door behulp
behulp van
van de
de Ilisfchoppelijke
Bisfchoppelijke magt
magt,, en
enmedewerking
medewerking van
van
ecnige anderen
anderen ..,. en
onder deeze
dec ze Barent
Barent Proeijs
Proe/is.
Schout
van
eenige
en onder
, Schout vat
Utrecht,
die,
tegen
den
wil
van
de
l\1agifiraat
dier
flad,
hier
Utrecht ,
tegen den wil van de Magiílraat dier flad, hier
toe de
de hand
hand geleend
geleend had.
had. Door
Doorzijne
zijneonderfcheidene
onderfcheideneverrigtinverrigtingen,
heeft
deeze
Jaçob
van
Gaasbulc
zig
zeer
beroemd
gegen , heeft deeze Jacob van Gaasbeek
zeer beroemd gemaakt,
maakt,
,,

,
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maakt, ininonze
onzeVaderlandfche
VaderlandfcheGefchiedenisfen
Gefchiedenisfen,, gelijk
gelijknader
naderblijblijmaakt,
ken zal
zal in
in onze
onzeberigten
berigten,, wegens
wegensde
de Hoekfiche
Hoek[de en
en KabbeljaauwKabbeljat1uwken
[ehe twisten
twisten,, waar
waar aan
aan hij'
hij' geen
gering aandeel
aandeel had.
had. Hier
Hier ter
ter
geen gering
fche
plaatze dient
dient alleen
alleen gezegd
gezegd te
te worden
worden,, dat
dathij
hij,, door
doorhet
hetverloop
verloop
plaatze
zijner zaaken
zaaken,, in
in 't'tJaar
Jaar 1449
1449,, zig
ziggenoodzaakt
genoodzaakt vond
vond,, de
deStad
Stad
zijner
en
Duur/lede
Abcoude,
Wijk,
nev-ens
de
Sloten
van
Duur/lede
en
Abcoude.
met
alle
met alle
Wijk , nevens de Sloten van
de Rechten
RechtenenenHeerlijkheden
Heerlijkheden,, enendaar
daaronder
onder ook
ook de
de C:iasbeekG:1flsbeekde
!(}lte Leeiien
Leenen,, aan
aan Bisfchop
Bisfchop Rudolf
Rudolf van
van Diepholt,
Diepholt , aftellaan,
afrel1aan, en
en
fehe
als lijftocht
lijftocht van
omfangen. Doch
Doch ook
ookdeeze
deeze
als
van dezelve
dezelve weder
weder te
te ontfangen.
moest hij
hij naderhand
naderhand, , voor
fomme gelds
gelds,, aan
aan de
deStaaten
Stllaten van
van
moest
voor een fomme
't
Sticht
overgeeven;
welke
fomme,
door
eenigen,
op
12,
door
Sticht
ovsrgeeven
;
welke
fomme,
door
eenigen
,
12,
door
't
13000 guldens
guldens gefteld
Hij flierf
l1Ierf,, niet,
niet, zo
zoals
als
anderen-op
gefield word.
word. Hij
- op 13000
anderen
't
Jaar
in
1459.
Mattheus
Heda
in
't
Jaar
1450,
maar
't
Jaar
1459.
Mattheus
zegt,
in
't
Jaar
1450
,
maar
Heda
verhaalt, , dat de
de Staaten
Sta:l.ten,, naa
na:l. zijn
zijn overlijden
overlijden,, vermits
vermits hij
hijgeene
geene
verhaalt
wettige erfgenaamen
errgenaamen had,
had,eigenaars
eigenaarsvan
vandedeI IIeerlijkheid
van 4bcouAbcouwettige
leerlijkheid van
Wijk geworden
de., en
en van
van de
de Stad
Stad en het Slot
Slot van
van WIjk
geworden zijnde, die
die
de
van dezelve nooit
aan Bisfchop
Bisfchop David,
Dal'id. onder
onder verband
verband van
nooit
overgaven aan
van 't Sticht
Sticht te vervreemden
vervreemden,, of
oriets
ietsdaar
daar mede
mede te
te doen,
doen, zonder
zonder
van
toellemming der
Doch aan
aan de
deStaaten
Staaten van
van Utrecht
Utrecht ver.
toeflemming
derStaaten.
Staaten. Doch
toonde
B'luTgol1die, als
eisrcher van
van
als eisicher
Bastaard van Bnirgondie,
Ar:toni, Bastaard
toonde zig ÁI:toni,
de goederen
goedercn van
vnn Abcoude
Ahcoude en '?tJk.
minften voor het
het vruchtvruchtty ik , ten
ten minflen
gebruik daar
d:1ar van; voorgeevende
voorgeevende,, dezelven
dezelvel1 van
van Heere
Heere Jacob
yacob valJ
van
Gaasbeek
heb~en. Of
Ofdeeze
deezeeisch
eischgegrond
gegrond ware,
ware,
gekocht tete hebben.
Caasheek gekocht
dan
is mij
mij niet
niet gebleken;
gebleken; maar
maar wel,
wel, dat
dat de
de Staaten,
Staaten , zijn
zijn
dan lIict,
niet, is
voorgegecven
recht,
met
J
3000
guldens,
hehben
moeten
afkoovoorgegeeven recht, met ;
guldens , hebben moeten afkooin de
de Levensbefchrijving
Levenshtfi:hrijvillg t'tln
pen. Ileda
van Bis[..:hop
zegt, in
Bisfchop Dalleda zegt,
vid.
en
zijnen
opvolger
Fredrik
1',111
Bilden,
dat
Sm aten
Fredrik
van
Baden
,
dat de Staaten
vid, en zijnen opvolger
des
Lands
van
Ut
recht,
tot
vijfinaa!cn
toc,
den
eigendom
heb.
tot
vijfmaalen
toe,
den
eigendom
hebUtrecht,
des Lands van
ben
vcrkre(!gen. Naa
Naa dat
dat
ben moeten
moeten belaalcn,
betaalen ,eer
eerzij
zij het
het volle
volle bezit verkreegen.
zij, eindelijk,
:Jan het
het volle
volle bezit
l~ezit gekomen
gekomen waren
waren,, isis I'1bcoude,
eindelijk , aan
Abcoude,
langen
geweest, , de
de woonplaats
woonplaats der
der llaaríchalken
l\laarlèhalken van
van
langentijd,
tijd , geweest
't't Nedertligt
Nederftigt, , die
men daar
daar om
wel de
de lJf:lar(da/km
die men
om ook
ook wel
1!I'lal fciialkcn
van
Abcoude.genaamd
genaamd vind,
Slot,, door
dOJf bouwbouwvind , tot
tot dat
dat het
het geheele
geheele Slot
van Abcoude,
valligheid,
Niet minder
minder nadeelig,
nadeclig,
valligheid , onbewoonbaar
onbewoonbaarisisgeworden.
geworden. Niet
dan
reeds vermeld,
vermeld, was
wasdedeaanval
aanval
dan dl.!
de 'rampen
'rampenvan
van den
den Oorlog, reeds
van
Doch de
de BisBisvan eenige
eenige Stichtfche
Stichtfche I1roopers,
flroopers , Î:1
in 't't Jaat
Jaat1527.
1527. Doch
fchop,
\'oor dien
dien tijd,
't Slot
Slot geworpen
geworpen hebhebfchop , even
even voor
tijd , eenig volk op 't
~ende,
bracht het Krijgsgerucht
Krijgs~erucht de
Boeren iu
geweer: waarop
waarop
bende, bracht
de Boeren
in 't geweer:
de
I1 55
de
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de roovende
roovende benden
benden beflooten,
benomen, zig
zigliever
lieveraan
aan de
degenade
gell2de der
der be-.
be.,
uttelingen, dan aan de ongenade der Boeren overtegeeven. zetling,da oe rBnvtge.
Hachelijker
mondhet
het'er
'ermede,
mede, in
in 't Jaar
Hachelijker ftond
Jaar 1672, ten
ten tijde
tijde van
van
den Franfchen
Franfcheninval.
inval. Want
den
Want fchoon
fchoon deze
dezeHeerlijkheid
Heerlijkheid onder
onder het
-Provintie, aan
Sticht behoorde,
behoorde, en
en dus,
dus, even
evenals
alsaan
aan de
de 'Provintie,
aan dezeldezelSticht
ve,
door
LodeUAijk
dm
XIY,
bevrijding
en,
befchenning
beloofd
bevrijding
en
befcherming
beloofd
Lodewijk
den
XIV,
ve , door
WAS,
omdat op
het Slot
Slot eenige
eenige
hebben de
de FranCchen,
Franfchen, echter,
echter , omdat
op het
was , hebben
Hollandfche Soldaaten
November des gemelden
Hollandfche
Soldaatenlagen,
lagen, den
den 17den
ilden November
koppen (op
bevel van
van den
den Hertog
Hertog van
van
aars , omtrent
omtrent450
450 koppen
(op bevel
JJaars,
Luemburg) bij
bij nacht
nacht,, geplaatst,.
geplaatst., tusfchen
tusfchen 't't Dorp
Dorp Raambrug
Boombrug
Luxemburg)
en
Slot van
van Abcoude;
Abcoude. van
daar vaardigden
vaardigden zij
man van
van
van daar
zij 40
40 man
en 't Slot
de
hunnen af, die
diebuiten
buitenom
om't'tKasleel,
Kafieel,over
overhethet
onderwaterde hunnen
onderwaterfiaande
Dorp trokken
trokken,, en
en liet
het met
meteen
eenvervaarlijk
vervaarlijk
flaande land.
land , naar
naar 't't Dorp
gefchreeuw
befprongen; vOOrts
fakkelen,, en
enandere
anderevuurvuurgefchreeuw befprongen;
voorts met fakkelen
welke zij
zijniet
metzigzigbrachten
brachten,
verCçheiden huizen
huizen inin den
den
werken, welke
, verfcheiden
brand naken,
in den
den tijd
tijd van
van 33 uuren
uuren,, ovar
OVfr de
de honHon.
brand
(laken , waar
waar door,
door, in
derd
meeste Inwon
Inwooderd gebouwen
gebouweninin de
de asfche
asfchegelegd
gelegdwerden.
werden. De meeste
Ders.
dus overvallen
overvallen,, uit
uit hunne
hunne bedden
bedden opvliegende,
opvliegende, ten
ten deele
deele
ners, dus
dec1e half gekleed, bergden
bergden hun
ophet
hetorideronder.
hun leeven
leeven,, op
nnaakt,
aakt, ten deele
geloop en land,
daar zij
in eenen
een en kou.
kou·
geloopen
land, daar
zij in
in zulken
zulken ellendigen
ellendigenIlaat,
(laat, in
den winternacht,
winternacht, half
half in
in 't'tijsijsmoesten
moesten ílaan.
fiaan. Doch
Dochnog
nogongeongelulLkiger
deeze waren
waren zij, die
dieininhunne
hunne wooningen,
wooningen, door
door
lukkiger dan
dan deeze
de Franfchen,
Frlln[chen, verrast
enmet
metdezelve
dezelveverbrandden.
verbrandden.
ve rrast wordende.
wordende, ininen
Anderen, geen
geenminder
minder deernis
deernis waardig,
waardig, ininde
devlucht
vluchtachterhaald,
acluerhaald,
werden
beenen aan
aan dedeflaarten
fiamen van
van Paarden
Paarden,, of
ofmet
methet
het
werden met
met de beenen
hair aan
aan de
de beenen
beenen der
der daarop
daarop zittende
zittende ruiters,
ruiters, gebonden,
gebonden, en
en
hair
dus naar
naar Utrecht
daar hunne
hunnemeer
meerdan
dan doodelijke
doodelijkefinarfmar·
Utrecht geOeept,
gesleept, daar
ten
\'~l'!!1eerderden. De
Debezetting
bezettingdes
desSlots,
Slots,deezen
deez~nonraad
onraad
ten nog
nog vFneerderden.
vemeemende,
te zwak
zwak om
om iets
iets tete onderneemen.
onderneem en. NogNogverneemende , bevond
bevond zig te
thans durfde
zij den
den veiveithans
durfde zij
zij haaren
haarenpost
postniet
niet verIaaten.
verlaaten. Dus
Dus koos zij
ligfien weg,
weg, om
omdoor
doorfeinfchooten,
feinfchooten,aan
aan de
de omgelegen
omgelegen Dorpen,
Dorpeu,
ligflen
een
teken te geeven
geeven,, om
om op hunne
hunne hoede
hoede te zijn
zijn,, en
cn de
de nood
nood
een teken
zaaklijkheid
Dir baat
haJt ten
teu gevolge,
gevolge,
zaaklijkheidvan
vanbijfiand
bijflandtetedoen
doenkennen.
kennen. Dit
da~ aanfionds,
11ad Weesp,
volk aankwam
aankwam;; doch
doch
dat
aanflonds, uit
uit de ilad
Weesp, eenig volk
Fron{chen
waren reeds
reeds geweeken.
geweekc:n. Ondertusfchen
Ondertusfchen was
was de
de
de Fran
fchen waren
komst deezer
deezer hulpbenden
hulpbenden niet
Debrand
brand in
in 't't
komst
niet geheel
geheel vrugdoos.
vrugdoos. De
DOl"{>,
en in
in dedeKerk
Kerkwerd
werd gelukkig
gelukkig gebluscht,
gebluscht. en
en dus
dus nog
nog wel
wel
Dorp, en
eeD derde
derde deel vvan
dit fchoone
fchoone Dorp
behoud\!B. Leed
Leedwas
was het
het
ten
an dit
Dorp behoudea.
ecilech-

eABC
s c o0UtJnDE.E.

(Slot)
(Slot)
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tchter den
d~n verwoesteren
verwoesteren ,, dat
dat 'er iets
iers was
was blijven
blijvenflaan.
{lam. Op
Opden
den
echter
30 November
November deeden
deed en 'zij
~ij een
eennieuwen
nieuwenaanslag,
aan{]ag,tot
totdedegantfche
gantfche
3o
vernietiging;; maar
bezetting van
van 't't Slot
Slot,, nu
nuverílerkt
vcr!1:erkt zijnde,
zijnde,
vernietiging
maar de
de bezetting
ontving hen
hen op
opzulk
zulkeene
eenewijze
wijze,
datzijzij.
plaatsvan
vangevangenen
gevangenen
ontving
, dat
, ininplaats
mede te neemen
neemen ,, veelen moesten
moesten achterlaaten.
achterlaaten. 't't Geen
Geen de
deOorOormede
log niet
niethadt
hadt kunnen
kunnen bewerken
bewerken,, wrogten
wrogtenzedert
zedertdedealverilinden•
alverllinden.
log
tijd en
en de
de normwinden
!lormwinden,, waar
waar door
door het
het Slot
Slot,, inin't
Jaar 1763
17°3,
de tijd
't Jaar
,
geheel vernield
vernield was.
wu.
genoegzaam geheel
De opmerkzaame
opmerkzaame Doctor
.51hits zegt
zegt'er
'er van
van,, dat
dat hij
hij,, op
op den
den
De
Doctor Muts
!l9 Aug.
Aug. des
des Jaars
Jaars 1705
17°5,, het
het Slot bevond
bevond te
te (laan
!laan op
op een
eenmoerasmoeras·
29
figen grond
grond,, hebbende
hebbende,, naar
naar de zijde
zijde van
van Baambrug,
Boambrug, twee
tWee
figen
ronde Torens
Torens,, met
meteen
eengefcheurd
gefcheurdmuurwerk
muurwerkaaneengebonden;
ameengebonden;
ronde
naar de
zijde van
van Abcou
dbcou een vierkanten
vierkanten Toren
Toren,, in
in 't'tmidden
midden
en naar
de zijde
v:m omvergevallene
omvergevallene IllUragien;
het beiden
beiden ininafbeeldafbeeld·
van
ipuragien ;zozo als
als hij
hij het
zeis ve
venoont.
Deaftekening
aftekening,, door
door Visfcher,
Visfcher, vertoont
venoont het Slot
Slot
rtoont. De
zels
zijnen welband.
weliland. Om
Om,, echter,
echter,een
eendenkbeeld
denkbeeld van
van deszelfs
deszelfs waswaa·
in zijnen
gedaante te
m~ken, zijn
zijn de
deafteekeningen
afteekeningen van
vanden
denzindelijken
zindelijken
re gedaante
te maken,
Rademaker het best
best voldoende.
voldoende. InInzijne
zijne24311e
243fle afbeelding
afbeelding word
word
Rademaker
Slot van
van Abcou,
A beolI. zo als
als het
het zig
zig Ao.
ltD. 11700
venoonde.
venoond tt't Slot
700 vertoonde.
vertoond
!l44,
van 't'tzelve
zelvebijbijden
dendikken
dikkenzwaaren
zwaarenvierkanten
vierkanten
244, het gezicht van
Tooren,, en
en nevensØnde
nevwsfiaandezijmuuren
zijmuuren,, met
metuitgeholde
uitgeholde nisfen.
nisfen.
Tooren
Ao. 1702.
lio2.
245. Een
van binnen
binnen tegen den
den zeskanten
zeskanten Tooren, en
en
Een gezicht van
nevens!1:aande
zijboogen ,~
nevensílaandezijmuuren,
zijmuuren ,met
methunne
hunne gewelfzeis
gewelfzels en
en zijboogen
vertoonende
Romeinlèhe Grootheid
Grootheid en
en bouworder.
bonworder.
vertoonende de
de Roineiníche
!l46.
overgebleevene brokken
brokken muur
muur van
van de
de andeande·
Vertoont de overgebleevene
246. Venoont
re
zijde.
re zijde.
2-11.
onder!1:e gewelven
die afgebeeld
afgebeeld zijn, om
om
De onderfle
gewelveninin tt't Slot, die
247. De
felle
verwoning te geeven
geeven van
van de
de forfche
forfche geda
gedaante
van 'e't gebouw.
an te van
eene vertooning
In
is dit
dit Slot
Sloten
enHeerlijkheid
Heerlijkheid van
van ÁIJeoude,
Abcoude, dOClr
door
In 'e't Jaar
Jaar 1.:'15.
1715. is
Hun
Ed.
Mog.
de
Staaten
van
Utlë~c!1t,
verkocht
aan den I-Ieer
Heer
verkocht
aan
Utrecht,
Hun Ed. Mog. de Staaten van
Theodorus
Leeuw; welke
voor een
een gedeelte, weder
weder
welke hetzelve,
hetzelve, voor
Theodorus de Leeuw;
heeft
verkiezende daar
daar roe
welke
heeft opgebouwd, verkiezende
toe een
een der
der Toorens,
Toorens, welke
nu
een aanzienlijk
aanzienlijk Landhuis
Landhui~ en
en aangename
aangenam~ xvooning
wooning maakt.
maakt.
nu een
fol: 149. VAN
VAN
Zie
JII. VAN
DER HOEVE,
HOEVE, Hond,'.
Hands'. Chronijk, I.I. fol:
Zie m.
VAN DER
Stichtfche
Chro
LEF.UWEN,
Bat.
fol.
91.
COl\TGEEl'IS,
Stiehtfche
Chro.
CORTGEE
S
,
fol.
91.
LEF.UWEN,
VERHOEVEN , Be·
Been VERHOEVI!N,
nij
Analecta , en
MATTI'. Ana/ecta,
nijIc., bI.
bl. 93.
93. M.\"ITII.
bl.
287.
IV.
HEDA
,
jchr;>'ing
)'on
Amersfoort.
p.
:93.
w.
HEDA,
bI.
!2~?
p.
293.
fchr-i jvirig ran Amersfoort ,
MAT'OI.
MArrh.

fØ

ABC
A
BC0
OU
U D:e
Dg

('Jan
van)
taan van)

MATrH.
jure gladli
gladii,, cap.
cap. xxiv.
XXIV. p.
p. 400.
400.VALKENIER,
VALKENIER.,.
MATTH• de jure
Yerword
Europa, p.
p. 819.
819. SYLVIUS
SYLVJUS,, Vervolg
reryolg op
op /litzeAitze·
Verward Europa,
Schatkamer, en
RADLMA,na., II Deel, fol. 497. SMITS
SMITS,, Schatkamer.
en RADmAma
Kabinlt der
der Nederl.
Nederl.Oudh.
Oudh. VAN
VAN ROOYEN
ROOYEN,, Neder
Nederl..
KER , Kabinet
Out/ho
Oudh.
ABCOUDE. (Jan
van) was een van
door die
die van
(aan van)
van hun,
hun, welke, door
Utrecht,
in den
den Jaare
Jaare 1419 of
of 142o,
1420,geduurende
geduurende den
den Hoekfchen
Hoekfchen
Utrecht, in
en Kabbeljaauwfchen
het
KabbeljaauwfchenOorlog,
Oorlog ,waren
warengevangen
gevangen genomen,
genomen , op het
daarentegen
,
eenig
volk
Huis
te
Poe/geest.
van
Leyden,
daarentegen.
eenig
volk
Leyden,
Die
van
Huis te Poelgeest.
van den
handen hebbende,
hebbende_, deeden hein
hem,, niettegenniettegenvan
den Bisfchop
Bisfchop in handen
fiaande het
mogen losten,
losfen , op
oporder
ordc.r
flaande
het ernfiig
ernf tigverzoek
verzoekom
om hem
hem te
te mogen
van Hertog
Hertog Åalbrecht
Aa/brecht van Bei
Beijeren.
hooC"d afflaan
afllaan;; waar
waar
feren , het hoord
van
tegen
die van
van Utrtcht
zogenaamde recht
recht van
van wedervergelwedervergelUtrecht het zogenaamde
tegen die
Ziehier
hier't'tbefluit
befluitvan
van den
den Raad
Raad,, daar
daar bij
bij geno.
geno.
dinge oeWenden.
oeffenden. Zie
men,, 't welk
welk wij
wij,, met
metdedeeigen
eigenwoorden
woorden,
hierzullen
zull~n ter
terneder.
neder.
men
, hier
!lellen,
om ten
ten bewijze
bewijze teteverftrekken
yerfuekken,, met
met welke
welke woede
woede die
die
Mien , om
Oorlog gevoerd
gevoerd is. „" Alfoe
Alfoealit
alllopenbaar
openba1rende
endekenliken
kenliken isis,, dat
dat
Oorlog
..
onfe genedige
genedige I-leer
Heer van
van Utrecht,
Utrecht. ende
ende die
die flat
fiatvan
vanUtrecht,
Utrecht,
,,, onfe
ft
ende onrechte,
onrechte, die
diehem
hemoverdadeliken
overdadeliken
„ mit grooten
grooten gewelde
gewelde ende
"„ aangedaen,
aangedaen, ende
ende inin enen
enen oirloge
oirlogegedrongen
gedrongen fyn
fyn,, daer
daer fy nu
"
thans ynne
Wele oirloge
oirloge onfe
onfe Heer
Utrecht, ende
ende
ynnellaen.
flaen. Welc
„ thans
I-leer van Utrecht,
"„ die
dieflat
fimvan
vanUtrecht
Utrechteerliken
eerlikenenenridderliken
ridderliken gevoert
gevoerthebben.
hebben •
•,,' Des
Des HI
Hl gefchiet,
dat hulpere
huJpere ende
ende vrinde
vrinde ons
011S IHeeren
vnn
gefchiet, dat
leeren van
",, Utrecht
Utrecht en
en der
derflat
fiatvan
vanUtrecht
Utrechtnedergelegen
nedergelegcn fyn
fyn by Lcyden.
Leyden.
,.
Endedoe
doeonfe
onfeIIeer
lIeerende
endedie
dieflat
fiatvan
vanUtrecht
Ctrechtdat
datveenamen
velllamen ,,
,, Ende
"„ deden
deden fy heur
heur brieven
fchryven
aen
die
fiat
van
Leyden,
en do
brieven fchryven aen die flat van Leyden , ende
,.
tot
dat
men
mit
horen
hulpercn
ende
dieren
Alfen
leggende,
dat
men
,, tot
hulleren
dieren
",, eerliken
eerliken ommegaen
ommegaen wonde;
woude; wantent
wantenr inineenre
ecnre Heeren
Heeren veete
vertewa
waren.ende
endeverhouden
verhcuden wonde
,,"oude,
dartctonfen
ol1fen voirfcreven
\'oirfcreven niet
niet en
en
,,,. ren,
, dattet
",, misfchiede,
mi.fchiede,aen
aenhoren
horen live
liveende
endegefin
gelin;; mer dat
men
fy
Ic:ltlcfcattedat men
",, de,
de,ende
endemede
medeomme
omme ghinge,
ghinge, als
alsmen
men mit ghevangen
ghevangen pleecht,
pleecht,
"„ die
eeren ghevangen
ghevangen fyn.
ende doe
doe ons
ons 'leer,
Heer. en der
der
die in
in eeren
fyn.- -- ende
"„ !lad
des s'morgens
s'morgens daer
daer quaemen
quaemen,, doe
doedede·
flad brieven
brieven van
van Utrecht des
•
"„ den
den fy uitleiden
drie
uuren
nademiddage
des
felven
dages
vier
uitleiden drie uuren nademiddage
(elven dages vier
"„ ofofvive
viveons
onsHeren
Herenenender
derflat
fiatvrinde
vrinde hulpere
hulpere en dienre,
dienre, en
en dede"„ den
den hem
hem dat
dat hoeft offlaen.
offiaen. Hierom
Hieromfelmen
felmenrechte
rechtevoert
voertuitleiuitleiendeweder
wederdat
dathoeft
hoeftafflaen
amacn Jan
DUI'm!oen van
van
"„ den,
den,ende
Tan die Duvenfoen
" Ab-

(Dirk van) I-4t
ABCOUDE. (Dirhan)
Tof
(ABCOUDE.
(Hendrik van) ABCOUDE;
(ABCOUDE. (Hendr;k
dubbelde Direx breuder,
Tsfeelein , duhhelde
van Tsfelflein.
"„ Abcoude.
Ae/hert J'an
hreurler.
Abcoude , Aelbert
Amflerdarn
,.,, Ileynkyn
Ileynleyn., die bode was van Amflerrla1n,, Åeresrt
AeremHeymen
[-/tyme,.
yacob Matthysfoen.
Neyenveen , ende Jacoh
"„ oen.
Matthysfoen. Ende
fchout tot Neyenveen.
oen , fchout
flat vrinden
ende aen
dat aen ons Heren
Heren ende
aen onfer
onfer fiat
vrinden,, hulperen
hulperen
"„ wast
wast dat
gekeert worde, fo
"„ ende
ende dienre,
dienre,eenige
eenigeonredelicheit
onredelicheit vorder gekeert
flat van Utrecht
Utrecht ende
ende die
"„ woude
Heer van Utrecht
die fiat
woude hem
hem onfe Heer
na rechten
dat gebeuren
",, vorder ende fcherpeliker,
fcherpeliker, daar na
rechten,, als
als dat
"„ foude."
Dus geboekt
gehlJelct in het Buurfpraakboek
Buurfpraaleboekvan
vanUtrecht
Ulree'"
van
jaar 1420. Vrydags
f'rydags na Elizabeth.
van t jaar
Elizabeth.
ABCOUDl?
van) Op
de Regeeringslijsten
Regeeringslijsten der
der fiad
Op de
(Hendrik van)
ABCOUD?. (llendrile
flad
Utrecht.
vindt men
men hem
hem reeds
reeds als
als Raad
in 't't Jaar
Jaar144°,
iØo , vindt
Raad gemeld,
Utrecht , in
en vervolgens
eenige anderen,
anderen, werd
werd
vervolgenstot
tot inin den
den jaare
jaare1467.
1467. Nevens eenige
hij, inin dat
dat jaar
jaar 1467.
gebannen, om
omreden
reden,
gelijk'er,
'er,inin't'tBuur.
Buur.
, gelijk
1467 , gebannen,
fpraakboek
dat zij
zij aanloop
aanloop en
verg:1.
Utrecht gezegd word, dat
en verga.
fpraakboek van Utrecht
deringe
gemaakt
hadden,
waar
uit
groote
bloedfiorting
en
tweederinge gemaakt hadden , waar
bloedflorting en tweedracht
worden;; waarom
waarom de on.
OlIe
dracht binnen
binnen de
de fiad
flad fiond
flond gebooren
gebooren te worden
de
nieuwe Raad
Raad van
van Utrecht
gebied, tete zullen
zullen wezen
wezen
de en nieuwe
Utrecht hem gebied,
en
blijven in 't't overflicht
overfiicht van
vanUtrecht,
Utrecht,dat
datmen
menOverijsfel
Overijsfel hiet,
hiet,
en blijven
en niet
niet nader
nader aan
aan de
de flad
fl:ad tetekomen,
komen,dan
danhet
hetden
denRaad
Raad believen
believen
zal. Van
Van de
deredenen
redl:nen,, welke
welkedie
diePerfoonen
Perfoonen bewoogen
bewoogen hebben
hebben tot
tot
dien oploop,
oploop, noch
noch van
van de
de' wijze
wijze of
ofplaats,
plaats, op
opwelke
welkezij
zijonbeonbedien
hoorlijke vergaderingen
niets geme1
geme0'.
hoorlijLe
vergaderingengehouden
gehouden hadden,
hadden , word
word niets
.
In
jaar 1470,
werd Hendrik van
vat:Abcoude
Abcourle en anderen
anderen toegeIn 't't jaar
1470, werd
fiaan,
in de
de flad
1l:ad te mogen
mogen komen.
loomen.
ilaan, in

ABcouDE,(Hendrik
van) van
van den voorgaanden
voorgaanden onderfcheiden,
,(Hendrik van)
ABCOUDE
fehoon insgelijks
insgelijks in eenig aanzien
aanzien te
te Utrecht,
Utrecht,alwaar
alwaarhij
hijverfcheiverfcheifchoon
~alen als
als Ouderman
Ouderman trOverman
rO\'erman of
of Deken)
Deken) gemeld
gemeld word.
word.
den marlen
Om het
het Oproer,
Oproer. door
door Bisfchop
Bisfchop David
Dal'iJvan
vanThurgondien
lJvl/l"gondien ververOm
vOlldt hij
hij,, nevens
nevens eenige
eenige anderen,
anderen, in
in den
den jaare
jaare 1481,
1481. zig
wekt, vondt
genoodzaakt, dedefiad
GOlldltoeJ'etZ,, Chronijk
Chronijk,
genoodzaakt,
fladtete ruimen.
ruimen.- -- Goudhoeven
,
bI. 525.
525.
bl.
van) Vicaris
nearis van St.
St. Pieters
Pielen Kerk
Kerk van
van
ABCOUDE, (Dirk van)
Utrecht, bevorderde, in 't't Jaar 1566,
J 566, door
door zijne fchriften, zeer
Utrecht,
1l:erk
flerk

(Dirk van
14
1't1n)) ABDAGUS.
ABDAGUS, -\BOINKUOF.
4BDINKI-I0F.
2 ABCOUDE. (DMt
242
Ilerk de
de Reformatie.
Reformatie. Lang
over, in
flerk
Lang werd
werd hil
hil daar
daar over,
in 't Bisfchoppelijk
gevangen gehouden, en
en bekwam
bekwam zijne
zijne vrijheid
vrijheid niet,
niet.
pelijkHof,
Hof, gevangen
dan
Hij vondt
vondthet
hetgeraageraadan door
door eene
eene gedwongene
gedwongene weden·oeping.
wederroeping. Hij
elen,
houdende zig
zig aan
aan 't'tbekende
bekende
naar den
den tijd
tijd te
te fchikken,
fchikken, houdende
den, zig naar
fwoer met
zeggen: ik [!Voer
met de tong,
long, maar
tnoa,. niet
nietmet
methet
hetgemoed.
gemoM. OnOn.
der
voorwendzeI van lichaamelijke
Iichaamelijke zwakheid,
echo
der voorwendzel
zwakheid , mijdde
mijdde hij,
hij , ech.
ter,
zoveel
veelhem
htmdoenlijk
doenlij~ was,
was,het
hetbijwoonen
bijwoonen van
va~de
deMisfe.
Misfe.
ter, zo
Brandt
dat zijne
zijne fchriften
fchriften zeer
zeer bondig
bondig waren.
waren. Voor
Voorieder
ieder
Brandt zegt, dat
afieeling, las
afdecli:Jg,
las men
menzijne
zijne Zinfpreuk:
Zinijlreuk : zijt
zondergal,
gal,godvruchgodVflJch.
zijt zonder
tig. Heimelijk
lit.
bij eenigen
eenigen uitgefchreeven
uit~efchreeven en
en geleezen.
geleezen.
Heimelijk werden
werden ze bij
,Mist. der Reformatie,
Bist.
Reformatie, II Deel,
Deel, bl.
bI. 301.
30!.
ABDAGUS; bekend
uit de
de oude
oude Gefchiedenisfen
Gefchiedenisfen van
van ons
ons
bekend isis het, uit
Vaderland.
verwoestingen de
de Noordfche
Noordfche Volkeren, meermeer·
Vaderland , welke
welke verwoestingen
maaien,
aangericht, , en
magt de
de Frankifche
maalen , hebben
hebben aangericht
en welke magt
Franki fche Vorsten,
tegen hun,
hun, op
op dedebeen
beenmoesten
moesten houden
houdcin;; men
men leest
leeSt in
in dien
dien
ten , tegen
tijd
bijna niets
niers dan
dan van
van rooven
rooven., plonderen
pIon deren en
en branden.
branden. Onder
Onder
tijd bijna
die geenen
gecnen,,welke,
welke, door
door de
deVorsten,
Vorsten,als
alsOpperheeren
Opperheeren of
ofGraaven,
Graaven,
waren aangelleld,
te bebeo
waren
aangemeld,om
omde
de Landzaten,
Landzaten, tegen
tegen hunne
hunnewoede,
woede, te
vrijden, was
was deeze
deeze ABDAGUS, welke
Jaar 873,
mPtee.:e
ee:Jememevrijden,
welke,,In
in 't't Jaar
873, met
nigte Frieten,
Friefen, den
RuJolftegen
en met
met hein
hem inin een
een
den Deen Rudolf
tegen Irok,
trok, en
hevig gevecht
gevecht geraakte
geraakte,, aan
aan 't Oosteinde
Oosteinde van
van 't't fie.
Flie. Rudolf
RI/dolf
hevig
fneuvclde reeds
reeds in
in den
denaanvang
aanvangvan
v:mden
denstrijd;
firijd;waarna
waarna de Friezen
Friezen
fneuvelde
bekwamen, en de
de Deenen noodzaakten,
noodzaakten, onder
onder zekere
zekere
de zege bekwamen,
yoorwaardcn, , het
Schoonde
demeeste
meesteoude
oude Frievoorwaarden
het land
land te
te ruimen.
ruimen. Schoon
[elle Schrijvers
Scbrij\'ers deeze overwinning
overwinning op
oprekening
rekeningvan
vanhunne
hunne PoteflaPotep,,fche
ten Heilen
nellen,, komt echter
echter de
de eer
eerdaar
daar van
van deezen
deezen Abdagus
Abdagus toe.
ten
SCIlOTANl:S en F.
F. SJOERDS
SJOERDS, Yaarboeken
Jaarboeken,
Deel,, bl.
bI. 6.i..
6....
Zie SCIIOTANL'S
, I II
I Deel
,

ASDIl'\KHOF, of flbdinkhoven,
Abdillkhoven, was, volgens
volgens Sligteniorst,
Stigten,loNt, in
ABDINKEIOF,
Gelderfche Gefchiedenisfen,
Ge!chieden.isfen, een uitermaate
uitennaate kostelijke
kostelijke AbtAbtzijne Gelderfche
die echter
echter,, volgens
volgens Trithemiut
Tr;themiul,
vijftigjasren
ja:lren heeft
heeft
dij; die
, geene vijftig
geflaan. Zij
Zijwas
wasgehucht
geflicht door
door eenen,Menwercus,
een en ,Menwercus. den
den zoon van
\'an
geflaan.
IlIking,, Voogd van
van Gelderland,
Ge/der/af/d, Qf,
Qf, zo anderen
anderen zeggen,
zeggeh, van
Inking,
11I1Odus, Graave van
van Teiiterband.
TeiJl6rbana'. De
De voorliatiders
voorfianders van
van het
heteerfile
eerlte
>Modus,
gevoelen, voegen
,'oegen'er
'ernevens
nel'ens.
dathijhijdrie
drieBroeders
Broedersgehad
gehad heeft,
heeft,
gevoelen,
, dat
allen van
aanzien. De
Deeerlle
eerl1:e van
van deeze,
deeze,was
was IV:c
Widwrd
,ft III,
lfI,
allen
van aanzien.
ha, -d de
Voogdvan
van Gelderland;
Gdderland; de zweedt;,
tI\"cedc:, billem,
JfWem. die de
de
de zevende Voogd
2111.:
time

ABDINKHO~ A$DYEN.
ABDYE~
ABDYNgHOF.

w
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Utrecht

!lIfle Bisfchop
Bisfchop van
van Utrtcht was
was;; en de
dederde
derde,, Richard,
Ricltard, die
die
2111e
den Mijter
Mijter teteLuik
Luikgedragen
~edragen heeft.
heeft. Menwercus
Memverc~s was
was Bisfchop
Bisfchop
nn Paderborn
PfJderoorn.
alwaar hij
hij een
een Klooster
Klooster zou
zougefligt'hebben
gefiigt "hebben,, 't't
, alwaar
van
welk deezen
deezen zelfden
zelfden naam
naam droeg
droeg,, en
en hij
hij,
nevenszijne
zijneanar.welk
, nevens
goederen,, en
en onder
onder die
die Putten
PUtltn.
de Veluwe
Pduwt., en de
de PaPa.
dere goederen
, op de
van Åbdinkhof,
dbdinltho{, met groote inkomsten
inkomsten voorzien
Dit
voorzien heeft. Dit
rochie van
Klooster had
ofUithof,
Uithof,welke
welkededewoonplaats
woonplaats
Klooster
hadeene
eene deftige
deftige CeIle,
Celle, of
van eenen
een en Monnik,
Monnik, die
diededeinkomsten
inkoms~envan
vanalle
allededegoederen
goederen
was van
Kloosters ontving.
Ook waren
war~n hier
hier bij
bij twee
twee Vikarijen,
Vikarijen , de
de
des Kloosters
ontving. Ook
ten diende
dienfie der
derMaagd
Maagd Maria,
Maria, de
deandere
anderevan
vanden
denAposAposeene ten
Andrtas.
tel Andreas.
Zievan
vanRHYN
aHVNenen
VAN
HEUSSEN ,,Oudh.
Dtventer, II
IIDeel,
Oudh. "an
van Deventer,
Zie
VAN
HEUSSEN
Deel,
bl.
bI. 389.
389. 394.
39+.
ABDYEN; deezen
deezen naam
naam heeft
heeft men
men gegeeven
gegeeven aan
aanverfcheiden
verfcheiden
ABDYEN
zovan
vanMannen
l\ lannenals
alsVrouwen
Vrouwen,, zedert
zeden de
denaamen
naamen Abt
A ot
Kloosters, zo
l10tdisfe in
in gebruik
gebruik geraakt
of
geraaktzijn;
zijn mits
;mitsdat
datdezelve,
dezelve, in
in't't een
een of
en Abtdisfe
ander, boven
boven Priorijen
Prior/jen en gemeene
gemeene Kloosters
Kloosçen; uitllaken
en door
door
uitdaken,, en
ander,
Ahten of Åbtdisfen
Ao'dl-.[ell beflierd
bellierd werden.
Volgens Brandt
Brandt waren
werden. Volgens
Abten
menigvuldig in
in de
de Nederlanden
Neder/linden,, dat, tusfchen
tusfchen het
het Jaar
Jaar
zij zo menigvuldig
JI 100
J 200, zesenzestig
Abtdijen aldaar
Van
zesenzestig Abtdijen
aldaargefligt
gefliptwerden.
werden. Van
en 1200,
100 en
eenige derzelven
derzelven zijn
zijn,, hier
hier en
en daar,
daar, nog
nogoverblijfzels
overblijfzeIs tete vinden.
vinden.
Zeden
de vastdelling
vastllelling der
der Hervorminge
Hervorminge,, zijn de
de meeste
meeste tot
COtandeandeZedert de
re, meest
meest Waereldlijke
Waereldlijke oogmerken,
Di!onderfcheidene
onderfcheidene
oogmerken , beiteed.
befleed. De
Abtdijen
wij hier
hier op
op noemen;
noemen; doch
doellderzelver
derzelverfhichiing,
fiichling, lot)OtAbtdijen zullen wij
~evallen,
voorrechten,, enz. moeten
moeten op
op de
debijzondere
bijzondere Artikels
Artikels gegevallen, voorrechten
zocht
DiededeLezer
Lezerzigzigverbeeld
verbeeldhier
hier teteontbreken,
ontbreken,
zocht worden.
worden. Die
zocke
hij
hier
na
op
'I
/1,-1.
KLOOSTERS.
zoeke
hier na
't Art.
;

ACTDYEN
IN GELDERLAND.
GELDERLAND.
AETDYEN IN

4"1hdinHQ{,
ofBethlem
Belhüm,, van
Au.
van AuBielhem of
14bí. nkhof , zo even gemeld. Bit/hem
gufHjner
Monniken
bij
Deutekom.
Ellen,
van
Kavan
Adelijke
KaDeutekom. Ellen,
gudijner Monniken
nunnikesfen,
voor
deezen
behoorende
onder
ZUfp!:en,
doch
Zutphen,
deezen behoorende
nunnikesfen ,
naderhand,
door KfJreJ
geheele
Bour gondien , nevens 't't geheele
Karel 1'an
i'an Bourgondien,
naderhand , door
DrQstampt
~an Ellen.
vervreemd;
Vorsten van Kleef vervreemd;
Drostampt van
Ellen, aan de Vorstcll
deeze
de oudfie
oudfie en
en rijkfle
rijkfle van
van gebeel
geheel Gelderland. Madeeze was de
riemnerd
Premonfuatenzer Monniken,
tusfchen
Monniken , tusfchen
van Premonftratenzer
rienweerd ,, een van
Thitl,
Thiel, jJilHrtn
Biuren en
en Kuilenlll~r,.
Kuilenburg.
IIN
!'(

was
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Bern, een Abtdij van Premonfiratenzer
Premonflratenzer Monniken, aan
aan de
de Maas ~i
Neusden. Egmond,
bij Heusden.
Egmond, eerst
Vrouwen Klooster
Klooster,, en
endaardaareerst een Vrouwen
na
Abtdij van
van Benedilt.tijntr
Monniken,, inin 't NoordNoordna eene Abtdij
Benediktijner Monniken
westerdeel
van I;ttznemtr/and.
Alkmaar. Koningsvtld,
1 ennemerland , bij·
westerdeel van
bij Alkmaar.
Koningsveld,
van Edele Jonkvrouwen, aan
van
aan de
de Schie.
LeeuwenSchie, bij Delft.
Delft. Leeuwenmijl van
vanRhijnsburg.
Rhijnsburg. Loosduijnen
ho,·st.
desgelijks , eene mijl
horst , desgelijks,
Loosduijnen,,
van
Nonnen,, bij
bij den
den Haag.
Mariinkroon, teteHeusden,
Heusden,
van Nonnen
Haag. Mariënkroon,
voor Monnikken
Monnikken van de
de Cistercienzer
Cistercienzer order. Onzen
Onzen Lieven~
Lieven
eer
Tsfeljlein. Rhijnsburg,
"rouwenóerg,
buiten Tsfelj/ein.
Rhijnsóurg. een
een dito, buiten
vrouwenberg, een
Benedictus,
Abtdij
van de
deorder
order van
van Benediclus,
Abtdij van
van Edele Jonkvrouwen, van
nabij LeidelI.
Leiden.
IIN
N ZEELAND.
ZEE LA N D.

De Abtdij
Abtdij van
van Middelburg
Middelhurg.
Premon, onzer Prouwen
Vrouwen genaamd, Premonfiratenzer
jtrufa/fln te
te Biezelingen,
Bieze!ingen. voor Edele
ftratenzer . Monniken. Jerufalem
Jonkvrouwen,
van de Auguflijner
Auguftijner orde, op
op Zuidhevelani.
Jonkvrouwen, van
Zuidbeveland.
Belhlem,
Marienhof.
Bethlem , Marienhof.
IIN
NUT
REe H T.
UTRECHT.

Ahls·ftee.
MarienhurgteteZoest
ZO(st,
B,-igitte Jufers.
Juffers.
Åbts
Plee. Bern. Marienburg
, voor Brigitte
Mariendale, of ten
aan de Vecht, voor
voorAdelijke
Adelijke NonNonten dale,
dale, aan
Mariendale,
SI.Laurens
Laurens of nncenten,
Oostóroelt,
nen. OoS/hrod,
Oostbroek, St.
Vincenten, teteOostbroek,
Benediktijner Monniken.
Monniken. Oudwijk
Oudwijk, , bij
bij de
de Bilt,
Bilt, voor
voor Benediktijner
Utrecht, voor Benediktijner
Benediktijner
Adelijke Nonnen. St. Paulus, inin Utrecht,
Servaas ,• in Utrecht,
Monniken. St. Servaas
Utrecht, voor Adelijke Nonnen.
't
Prouwen-'Klooster
··Klooster ininOostbroek
OOlthroek,
van Benedictus
Benedictus orde.
orde.
't Vrouwen
,
van
JYitlev"ouwen
Utrecht,
adelijke Nonnen.
Nonnen.
lV
ttevxouwen ininUtrecht
, voor adelijke
I N FRIESLAND.
F a lES L A N D.
IN

Ab/dij teteDokkurn
Doltlrum.
Reguliere Kanunniken.
Kanunniken. Abtdij
Abtdij te Rer.
Rer.
.eIbtdij
, voor Reguliere
gum,, voor Auguflijners.
Augufiijners. .Bethanie
.Be/hanie of Fosweerd,
Fosweerd, tete Ferwerd
fèru'crd,,
gum
Oostergoo,, van
vanBenediktijner
BenediktijnerBroeders
Broeders en
enZusters.
Zusters. BloemBloemin OostergQo
kamp
/tamp of Oldeklooster.
Olriek/olJsttr. Jeruzalem
Jeruzalem,
Gerr;cutn,
Gerriksks, Cerricurn
, of CeYri
klmkloos-

ABT
DY
YEN.
A
BTD
E N.

Y4S

Ic/ooster. Klaarkamp.
Klaarkamp. Lidluur.
Lid/um.Ludinga.kerke.
Ludinga.kerke.MarienMar;'".
klooster.
dale. Mariengaarde.
Mariengaarde. St. Odulphus.
Odulphus.
dale.
IIN
NOV
E 11. Y S S E L.
OVERYSSEL.
Ter Hunnepe
Hunnepe,, bij Deventer.
Deventer. Marienberg,
MarietiÓerg, in
in Salland.
SIII/llnd. Ma•
MlJe
rimktlmp,
Kampen. Weerfelo.
lPc:erfelo.
Tienkamp , bij Kampen.
GRONINGEN EN
ENOMMELANDEN.
OMMELANDEN.
IN GRONINGEN

Aduwerd,
of4u
duwerd,
B/oemengaIJrde,
dldu
werd , of
werd , in 't Westerkwanier.
Westerkwartier. Bloemengaarde,
of Hortus
Hortus Floridus.
F/oridus. Rottum,
Rottum,ininHunfingo.
Hunjingo. Feldwirth.
Fddwirtlt.Gallie,
Glillie.
Lorfch. Wittewierum.
/Pit/ewierum.Zibekelo.
Zihekdo.
Laurisham. Lorfch.
I~
LANDSCHAP DRENTHE.
DRENTH&
IN ~
'T LANDSCHAP

Dijkeliflge,, bij rnorst.
LieveVrouwe
Prouwe ten Kampen.
Kampen.
.Dijkelinge
Onzer Lieve
Thorst. On;er
IINN VVLAANDEREN.
L A A N DER E N.
St. Waast.
Bertinvan
van Orval;
Orval;van
vanRelduc;
Rllduc; van
val1 St. MaarMalJr·
baast. St. Bertin
ten; van
vanSt.
St.4mand
Amandten
tenDuijnen.
Duijnell.

IIN
N

II 11. A ~ A N D.
BRAÉAND.

Van St. Benedictus
Benedictus Orde
Orde voor Mannen,
Mannen.
Van
temblotlrs.
HflfJlighem. Vlierbeeke.
Plierlmke.
t emblours. Haflighem.
Vrouwen
zelfde Orde.
Orde.
Vrouwen van
van de zelfde
Bijnar"en.
TerVoorst.
Poorst.
Ai
jaarden. Ter
St. Bernardillen.
Bernardinen,
St.l1ernards,
op
de
Schelde.
Nijude. rnn
Pilers.
ran Viler:.
de Schelde. Nijzeele.
St. Bernards,
Van Nonnen.
Nonnen.
Van
Argenton. Ewijers.
Ewijer5. Floreval.
Flot"evol.'s Hertogendaale.
's HertogendanIe. Ter Kame
Kame.,
4rgenton.
ren-Linter.
Muii!en.
Nazar.eth.
Rameije.
RoozenrJlIIlIe.
ren•Linter. Muiifen. Nazareth. Rameije. Roozendaale.
I'rouwenperk.
Vrouwenperk.
Prenfonfuatenzer Orde.
Orde.
Prentonflratenzer
Dilighem. Everbode.
Everbode. Grimbergen.
Grimbergen. Heiligfome
Heilig!ol1lj St.St.Michiels.
MichleIs.
Dilighetn.
Pnrk. Tongenla.
Tongerl,.
Park.
I; DEEL.
D EEL.
~
Jw,.
I:
K
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ABDORITEN.
ABEELE.
ABDORITEN. ABEELE.

ABDORrrEN,
ABoolmN, of ook
ook Abodriten
Abodritnf genaamd,
genumd, was
roort van
was een foott
Sclaven, door Karel
Sc/aven,
Karel den
denCrooten,
C,·oortn. in
in de Landen
Landen der
der t'onderget'OI1der~e
brachte Sax
Saxers
ers geplaatst.
geplaatst. Doch
Doch in
in dit
dit bezit,
bezit,werden
werden zij,
zij, door
door
de woèdende
woèdende Deenen,
DeetJen, ge(ladig
gelhldig ontrust
ontrust,, en, reeds in
in 't jaar
jaar 8o8
808,,
door
door hen, met
met behulp
behulp van
van de
de Sa-zers
Frallkm, cijnsbaar
cijnsbaar geSaxers en Franken,
maakt. Hoe veele moeite
moeite zij, in
in 't'tjaar
jaar 815,
aanwendden,
815 , ook aanwendden,
om den
om
den Deenen
Deet/en flag te leeveren,
leeveren , zij
zijmoesten
moestenonverrichter
onverrichter zaake
te rug
trekken, , en
en zig
zig met
metdedegepleegde
gepleegdeverwoestingen
verwoestingen verge·
vergerug trekken
noegen.
GOUDHOEVE , Chronij~,
Historie,, II Deel,
Deer.
Faderl. Historie
Chronijk, bl. 54.
54. Vaderl.
W.
II. bl.
bi. 442.
44!l. D.
n. 11.
bI. 36 --- 44.
H.VAN
VANLOON,
LOON, tl/oude
illonde Hist.
bI.
23.J.J.KOK,
KOK, tlmflerd.
enOpkomst,
Opkomst, I Boek,
Boek , bI.
b1. 72.
bl. 23.
el rn flerd. Eer
Eer en

ABE.ELl!.,, Huis
Huis en
en Heerlijkheid,
Heerlijkheid, 't welk
welk van
van 't't Geflacht
Geflacht van
van
ABEELE
AbeeIe zijnen naam
was eerstijds
eerstijds geleegen
tuSAbeele
naam ontleend
ontleend heeft, was
geleegen tus[chen
Middelhurg en Vlisjingen
alwaar nog eenige
eCllige Herbergen
Herbergen
fchen Middelburg
Vlisfingen ,, alwaar
liaan,
llaan, de Abeelen
Aheelrn genaamd.
zeden, tot
tot op
op den
den grond,
grond.
genaamd. Het
Het huis,
huis, zedert,
afgebroken
niet dan
dan de
de naam
naam van
van overgebleeven.
afgebrokenzijnde,
zijnde ,isis 'er
'er niet
Ambacht of
ofdedeHeerlijkheid
Heerlijkh~idbehoort
behoortonder
onder Oostclj/dll
Het Ambacht
Oost e, fiein ;~ zie
OOSTERLAND. Wat het
het Geflacht
Geflacht van
van Abeele
AbeeIe aangaat,
de Heer
Heer
aangaat, de
J.
Water zegt,
zegt, inin zijn
zijn Hoogadelijk
Hoogadelijk Zeeland:
Zee/and: „" Dat
nat
y. Wo
w. Tc
Te Water
"„ dit Geflacht
Geflacht niet
niet oorfpronkelijk
oorfpronkelijk isis uit
uit Zeeland,
Zeeland, maar
maar met
met de
de
"„ Hollandfehe
Hollandfche Graaven,
Graaven, uit
den IIuize
Huize van
van Henegouwen,
He/legouwen, daar
uit den
"„ uit, in
in Zeeland
Zeeland gekomen
zigook
ookininHolland
Holland heeft
heeft uitge•
lIitge.
gekomen is,
is, en zig
"„ breid, waar
waar door
door 't't ook
ookonder
onder de
deEdelen
Edelen van die Provintie
Provimie ge"„ teld
word". Veelen
Veelenvan
vandit
ditGeflacht
Geflacht vind
vind men
men op
op de
de LijsteIl
telti word".
Lijstea
van
Zeeland, en
enook
ookbijbijvAan
Van Leeuwen ;i doch
in Smallegandoch in
van Zeeland,
Chronijk, , ziet
men een
een GefJacht·reglster,
welk hij
hij zegt
Geflacht-register, welk
ziet men
ge's Chronijk
voor lang
lang uitgeflorven
uitgdlorven te zijn. Verder
Verder vindt
vindt men
men,, bij
bij te
Ie Water,
'Pater.
Hmdrik van de
de Abeele,
Abeel/!, en
en ook
ook het
het bewijs, dat
dat zijn
zijn GeGe.
Heer Hendrik
!Jacht
uit Hameijde,
Hameijtie ,ininHenegouwen
Henegouwen.
afkomstig is,
ais ook
ook dat
, afkomstig
is, als
flacht uit
. het laatfle
l:latfie mannelijk
mannelijk ooir
van het
het zelve geweest
geweest isis 7acob
Jacoh van
van
ooir van
tien
tlhule,, geaorven
DeezeHeerlijkheid
Heerlijkheid was
den Albeele
ge(IorvenAo.
Ao. 1577.
t577. Deeze
was voorheen in tweën
tweën onderfcheiden
onderfcheiden,, in
in GrootKlein-I1bet/e, fchoon
Groot- eR
ea Klein-Abeele,
't door
door één
één Fleer
Heer bezeten
bezeten werd.
werd. 't'tWapen
Wapen van
van dit
dit Geflacht
Ge(Jacht is,
is.
Wapenklan, 33 zweevende roode
raade balken,
balken,
volgens de Zeeuwfche Wapenkaart,
zilverveld.
op een zilverveld.
Zie
J. W.
w. TE
TE WATER
WATER, Hoogadeli
Hoogaddijk
Zee/anti,
28. in
in de
j k Zeeland
, bi.
bl. 28.
Zie J.
Voor,

ABORIGINES. ABRAHAMS.
ABRAMSl<:N~
ABRAHAMS. ABU
AMSËN.

t.,
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Voorrede,
7 en
118. in
In 'ttt werk
werk zelve, en
en de
de daar
daar bij
bij
Voorrede,bI.
bl.11
517
en I18.
BoXHORN ,Toneel
, Toneelvan
aangewezen Schrijvers,
Schrijvers, als BOXHORN
van Zultmtl,
Zeeland,
bl. 1189.
bI.
IlIujJraftl,, bI.
J 189. Clzronijlt
van
bl. 55. Bll1avia
Batavia Illu/lrara
Chronijk van
665. Staat
Zee/anti,
5'26 --- 664 en
ffi 665.
Slaal der
tier N,bl. 52
52 .• 526
Zeeland , bI.
Ne.
X Deel,
Deel, bl.
tlerlandm,
bI. 507.
S07.
derlanden , X

Aa
ORIGINES ,, is
naam, welken, volgens
volgens TAClTtJS,
TACCTUS , de Oude
is de naam,
ABORIGINES
Duif!c!trrs
gedragen hebben,
als afkomstig
af1wmstig van
van Tusco,
zouden gedragen
hebben , als
Duitfcbers zouden
f apliet ;; hoewel andere
een afilammeling
afllammeling van
van Japhet
andere dien
dien doorluchtigen
doorluchtigen
Romein
hebben tegengefproken.
tegengefprokcn. De
De zulken
zulken beuzelen
beuzelen,, gewisfegewisfeRomein hebben
lijk,
die
waanen,
dat
zij
geene
Voorouders
gehad
hebben,
en
lijk , die waanen, dat zij geene Voorouders gehad hebben , en
uit de
de Aarde
Aarde zijn
zijn voortgefproten.
voortgeCproten.
ABRAHAMS, (Cerrt,,"d)
bij den
den naam
naam van
vin Ltltkerheet(Gerrard) bekend
bekend bij
Lekkerbeet.

je t was
Luitenant, in
in dienst
dieUit der
der Spanjaarden
Spanjaarden, , onder
onder de
de KomKom.
je,
was Luitenant,
pagnie van Grobbendonlf,
Zeer
Grobbendonk, Gouverneur
Gouve rn eur van
van 's Hertogenbosch. Zeer
befaamd
heeft hij
hij zig gemaakt,
buitengewoon gevecht,
gevecht,
befaamd heeft
gemaakt, door een buitengewoon
~n
Jaar 160o,
) 600,tegen
tegeneen
eenFanfch'
FranCch'Officier,
Officier,ininStaaten
Staaten dienst,
dienst,
in 't't Jaar
Brtaut~ genaamt;
genaamt ; Lekkerbeetje
LeIr1u;'bu/je fneuvelde
fneuvelde in
dien ilrijd
firijd,, en
Breauté
in dien
en
werd binnen 's PoCch plegtig begraaven. De afbeelding van dit werdbin'sPoCchplgtberavn.Dfldigt
gevecht
vind men
men meer
meer dan
dan eens
eens in
in prent,
prent, en
eneen
eenomilandiger
omllandiger
gevecht vind
verhaal daar
het Artikel
Artilrel BaEAUTE.
BREAUTf.
verhaal
daarvan,
van , op het
BEYeRLING, C,'zronog.
Clronog. ad
ad A. 1600.
1600.en
endedemeeste
meesteSchrijvers
Schrijver.
BEYERLING,
van
dien
tijd.
van
ABRAI'ISEN,, (Ifack)
(l[acf) was
was gebooren
gebooren den
den 55
IS Aug.
Aug. 51663,
teP/is663 , te
ABRA111SEN
flitlingen,, alwaar hij
hij 't'e ampt
:lmpt van
van Krankbezoeker
Krankbezoeker waarnam
waarnam, , en
en
fingen
overleed dén
Oétob. 1714.
1714. Door de
devolgende
volgendeSchriften
Schriften heeft
heeft
overleed
den 44 Oetob.
hij zig
zig beroemd
beroemd gemaakt:
gemaakt: als,
als, Zions
Ziolll Halelujah,
Halelujah, uitgegalmd,
uitgegalmd,
hij
in 33 deelen
deelen;; een
eenTrataatje
Traétaatje,, over 't'IVerbond
I'erbondder
derGenade
Genade;
;
IIoofdjJ.
der
Clzr;!lrlijlre
Religie.
Sleutel
dn
Catechismus;
IloofdJl. der Christelijke Religie. Sleutel des Catechismus ;
en Kronijk
Kronijlr. van
vandedevoorn.
voorn.
/Cult.
en W/ure/dl.
Gefchietlenis,Kerkl.
en Waereldl.
Gefchiedenis.
fen.
Die
laatlle
Werk,
fchoon
meer
dan
eens
gedrukt,
en,gegefen. Dit laatfle Werk , fchoon meer dan eens gedrukt, en,
lijk
alle
de
andere,
in
een
eenvoudigen
en
weinig
befchaafden
lijk alle de andere, in een eenvoudigen en weinig befchaafden
filijl geH:hreeven,
echter.zeer
zeerveele
veelewetenswaardige
wetenswaardigezaazalRijl
gefchreeven , bevat, echter,
ken, deeze
deeze landen,
landen, enenbijzonder
bijzonder Zeeland
Zee/and betreffende
betreffende,, welkd
welke
men elders
elders zelden
zelden vind
vindaangetekend.
aangetekend.
men
ZieLA
LARUE
RUE,, Geletterd
GeleIIer" Zt
Z, eland.
elantl.•
Zie
.
K 2
Ju.
K
Al
.
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ABSELILIS.
lUS. (tom).
(TP.). ABSDAALE.
ADSDAALE. ABSKERKE.
ADSKERKE. ABSPOEL.
ABSPOEL.
ABSELIUS,, (Willem)
(Wil/em) geboortig
geboonig van
van Breda
Bre611 ,, fiaat
flaat gemeld,
gemeld.. als
alt
ABSEL1US
een,, naar
naar dien
dien tijd,
tijd, geleerd
geleerd Karthuizer
Karthuizer Monnik
Monnik,, en
enPrioor
Prioorvan
van
een
Klooster dier
dier Orde
Orde te
te Brusfel,
Brulfe/, en daar
daar na te
te Brugge.
Brugge. Van hem
het Klooster
Hij isis overleeden
o\Terleeden Ao.
Ao. 11471.
zijn verfcheiden
verfcheidenwerken
werkennagebleven.
nagebleven. Hij
47 1 .
ANDR. Bibliotheca
BibliotheclI Belgica.
Be/giCQ.
VAL. ArDR.
ABSDMLE,
of í1btsdaal
Ab/sdaa/,
Polder in
in Staats
Staats Vlaanderen,
Vlaanderen, en
en
, een Polder
ABSDA
ALE , of
gebied vim
v.;m den
den Staat.
Staat. Het
Hetisiseen
eenvan
vandie
diePolders,
Polders,
dus onder het gebied
welke,, in
in die
die landt
landfireek,
in het
het Hulsterambacht
HllisterQmbacht,
welke
reek , of in
, vergaan
zijn door
door het
het Zeewater
Zeewater,, 't welk aan
aan dit
dit dbtsdale
dbtstiale,
verfchei, op verfcheizijn
.den
tijden , zwaare
zwaare rampen
rampen heeft
eenen zeer
zeer
den tijden
heeft toegebracht.
toegebracht. In eenen
vloed, ontslaan
ontnaan door
door een
een verfchrikkelijk
verfchrikkelijk on
weder, in
in NoNohoogen vloed,
onweder,
vember IS7?,
werdt deeze Polder,.
Polder" nevens
nevens andere,
andere, overiiroomd,
overirroomd.
vember
1S7o, werdt
en bleef
bleeflangen
langen tijd
tijd bedolven
bedolven onder
onoer 't water, welk in 't't Jaar
Jaar 1606,
1606,
bij eeile
eene andere
andere o\'etfirooming,
merkelijk booger
In
bij
overfirooming, nog
nog merkelijk
hooger klom.
klom. In
't jaar
jaar 1617 werd
werd ze
ze weder
weder bedijkt
bedijkt;; doch
dochde
deinval
invalder
derFranfchen,
Franfchen,
1672,maakte
maaktehet
hetdoorfleken
doorflekenvan
vanden
denZeedijk
Zeedijk voor
voor Albsdaale
Absdaflle
in 1672,
noodzaaklijk. Dus
Dus werd
werd deeze
deezePolder
Polder onder
onder water
water gezet,
en is,
is,
noodzaaklijk.
gezet , en
lot 1692, met de Zee gemeen
gemeen gebleven;
gebleven; zonder
zonder zijn
zijn voolige
vo01ige ge.
tot
daame weder bekomen te hebben.
dantewrbkomhen.
Befdrijving der
tier Stad
Statl,Hulst,
,/lu/st, bl.
bi. 233
238-Zie LANDSIlERGE~,
LANDSBERGEN, Befclirijving
243·
2 43.

ABSKERKE
, of
Heer-Aótslrerlre, en
wel ScralJsl.:erABSKERKE,
of :lnders
anders Beer-Abtskerke,
en ook wel
Scrabs,kerke genaamd,
Abdijkerk, , of een
een eigen
eigen
genaamd ,zijnde
zijndezozoveel
veel als
als de
de Abdijkerk
goed,
vandedenabijgelegene
nabijgelegeneAbtdij
Abldij Jerufalem
Jerufa/em tot
tot Biezelingen.
Biezelingen.
goed , van
Dit Abtskerke,
Abtskerke , gelegen
gelegen op
op 't'tEiland
EilandZuidbeveland
Zuidbeveland,, is
is een
een Dorp
Dorp
van
Stad Goes; het
het heeft
heeft een
een Kerk,
Kerk,
van weinig
weinig aanzien,
aanzien , nabij
nabij de
de Stad
die
voorzien isis van
van een
een dikken
dikken Tooren.
Tooren. De
DePredikant
Predikant van
van dit
die
die voorzien
Dorp
bedient ook BaQrsd~rp,
en is gecombineerd
gecombineerd met
met Sinouts.
Baarsdor p, en
Dorp bedient
kerke.
/}ó/skt'r/r, behoort
aan verfcheiden
verfcheiden Ambachtsheeren
Ambachtsheeren;;
behoort aan
kerke. Abtskerke
de grootte
grootte word
bepaald
op
1362
Gemeten
230
Roeden.
word bepaald
1362 Gemeten
S)1ALLEGANGE,
[(rol1ij/r
Viltl
Zee/Ql1d,
bi.
i45.
StizALLEGANGE , IKronijk van Zeeland, bl. 745.
ABSPOEL
genaamd, ter
ter oorzaake
oorzaake van
van 't moeAbtspoel , dus genaamd,
moe ABSPOELof
of Ab/spoel,
rlsfig
laud,
waar
op
dit
Huis,
bij
de
ftad
Leyden,
aan
de westwestdit
bij de flad Leyden,
rasfig laud,
zijde vatt
Veer te /f/armond,
Warmond, in OoS/geest,
van 't Veer
Oostgeest, of OeSfleest,
Oestgeest, onder Rhijnland, gebouwd is, door
door Heer Wille",
flan
Mathents,
Willem van Matlienés,
Abt
Abc

ABS POE L. (Hufs)
(Hllls)
ABSPOEL.
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Abt van
van Egmond,
Egmond, inin't'tJaar
Jaar 1458'
1458'overleeden.
overleeden. Naderhand
Naderhandf irekfuekte het
het tot een Lusthuis
Lusthuis voor zijne
zijne opvolgen.
opvolge". InInden
denvernielenden
vernielenden
Oorlog met Spanje
Spanje., en wel
wel ten
tentijde
tijdevan
vandedeftrenge
fuengebelegering
belegering
Leyden,, werd het
het,, door
doordedeSpanjaarden
Spanjaarden,, verbrand.
verbrand. NaderNadervan Leyden
hand herbouwd
door Heer
Heer Foy
Fo] van Broekhoven,
Broekhoven , ver.
hand
herbouwd zijnde,
zijnde , door
toonde
't 'tia.de
de Detoonde het
het zig
zig in
in eene
eene fraaije
fraaijegedaante,
gedaantezo
, zoalsalsmen
men
Jiees de Hollande
HolJande vind afgeb
afgebéeld.
e eld.
lices
Volgens L.
L. SMIDS
S~lIDS vind
vind men
men daar
daar van
van eene
eene Afbeelding
Afbeeldingonder
onder
de Teekeningen
Teekeningen van
van Rogliman
Roglrman,, van
van welke
welke Teekeningen
Teekeningen wij
wij
niet kunnen
kunnen nalaaten
nalaaten, , hier
ter plaatze
plaatze iets
iets te
te zeggen
zeggen,, om
omrereniet
hier ter
den,, dat
dat veele van
van dezelve
dezelve aan
aan den
denkundigen
kundigen Smids onbekend
den
zijn
Roghman,
di~n wij,
ter zijner
zijner plaatze,
plaatze,
zijn gebleeven.
gebleeven.- - R. Rog
iman , dien
wij , ter
nader zullen
kennen,, was
was gebooren
gebooren tete Amfleldam,
dmfle/Jam, 1597,
1597,
nader
zullen leeren
leeren kennen
en overleed
overleed aldaar
aldaar 1687.
1687. Zijn
Zijnarbeid
arbeidbeflaat
be(laatinin241
z4Iuitmuntende
uitmuntende
Teekeningen,
met zwart
en 0.
O.I.I.Inkt
Inktvervaardigd.
vervaardigd.
Teekeningen, met
zwart krijr,
krijt, de
de Pen, en
Zij zijn
zijn verdeeld
zes deelen,
deelen,die
dieweleer
weleerbehoord
behoordhebben
hebbenaan
aan
Zij
verdeeld in zes
Heer VERHOEK
VERHOEK , doch tegenwoordig
tegenwoordig berusten
berusten in het
hetKabinet
Kabinet
den Heer
van den
den Konstkundigen
Konstkundigen Heere
Heere c. PLOOS
Vl1N scsisTEL
AMSTEL , , jJ"COB
van
PLOOS VAN
tcoo
CORNELISZ.,
onder
den
tijtel
van
dntiquitates
Belgic,e, Arte
drIe
onder
den
tijtel
van
Antiquitates Belgic.e,
CORNELISZ. ,
In,omparahili,, atramento
aframen/oIndico
lndicodelineatæ
deUnea/ceper
per R.
R. R.
R. Het
Het
Incomparabili
Eerfle deel begint
begint met
met het
het Slot
Slot teteMuiden
Muiden,, enenhet
hetTweede
Tweedeeinein.
Eerfte
digt
Huis te
te Groennouwe.
Croennouwe. Het
HetDerde
DerdeenenVierde
\l'ierdebevat
bevat
digt met
met het
het Huis
de
Huizen en
en Sloten
Sloten,, in
in Holland,
Holland, Rhijnland
Rhijlliand,, Delfsland
Delfslanden
en
de Huizen
Schie!and.
het Zesde
Zesde NoordNoordZuid-Holland, en het
Schieland. Het Vijfde behelst Zuid-Holland,
Kennemerland. Wanneer
Wanneer 'er
'er ons
ons vervolgens
vervolgens tetevooren
vooren
Holland en Kennemerland.
kome:'!, die
die door
door Smids niet befchreeven
befchreeven zijn, zullen
zullen wij
wij dezeldezelkomen,
ve met
met een
een **voor
voor den
dennaam
naam van
van Roghman
Rognman tekenen.
In 1716
1746behoorde
behoordedit
dithuis
huisaan
aanden
denHeere
Heere en
en Mr.
Mr.1P'illem
Plaats,
Iillem Plaats,
Vroedfchap der
der Stad
Stad Leyden.
Leyden.
Raad in de Vroedfchap
dmpzing, in zijne
zijne befchrijving
befchrijving van
van Haarlem,
Haarlem, vind
men
Bij 4mpzing,
vind men
aangerekend,
dat
dit
Huis,
in
1577,
bewoond
werd
door
aangetekend, dat dit Huis, in 1577, bewoond werd door Ni(o/aas
Nova Terra,
Terra. welke, zijn
zijn Bisdom
Bisdom van
van Haarlem
Iluarlem aan
aan
colaas de
de Nova
Goverd
vanMierlo
Mierlo afgeftaan
afgeflaan hebbende,
zig
daar
op
eenigen
tijd
Goverd van
hebbende, zig daar op eenigen tijd
onthield,
als uit
uit eenen
een en brief
briefvan
van hem
hem blijkbaar
blijkbaar is.is. Voor
Voordat
dat
onthield , zo als
den Brief
Briefzelven
zelven plaatzen,
plaatzen, dient
dientgemeld
gemeld teteworden
worden,, dat
datdeedeewij den
Nova Terra,
Terra, met
toeflemming van
zijn Bisdom,
Bisdom,
ze Nova
met toeftemming
van den
den Paus,
Paus, zijn
,-oor
4000Gl.
Cl.had
hadafgeflaan
afgeflaan:: doch vermids
vermidshij
hij naderhand
naderhand weigerde,
weigerde,
voor 4000
~ij(l, woord
fchreef Nova Terra
Terra aan
zijn,
woord gefrand
gefland tete doen, fchreef
aan Jonkheer
K 33
Adriaan
Adriaan
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Atiriaanvan
vllnSwieten
S"'itltn,
Gouverneur van
van ter
ttr Goude,
Caudt, met
met
ildriaan
, toen Gouverneur
.,erzoek dat
dat de
de Prins
Prin! van
vanOranje
Oranie hem
hem behulpzaam
behulpzaam zijn
zijn zoude
zoude.,
verzoek
in de volgende
volgende woorden.
woorden. „" Wisten
Wistenmijne
mijne Heeren
Heeren,, wat
watfpijt
fpijl.,
in
hoogmoed en
en verdriet
verdriet, , de
de goede
goede fchoon
fchoon wwoord
geevende
oord geevende
„" boogmoed
Monnik fonder
fonder meenen
meen en , mij
miJ,, die
diehem
hemmijn
1\Iijnfloe!
fioelgeruimd
geruimd
„Ot Monnik
is doende
doende;; myne
myne Heeren
Heeren (ouden
(ouden hen
hen tete famen
famen ver.
ver.
„.' jllebbe,
ebbe , is
wonderen,, ende
ende rnedelijde
medelijde met
met mij
mij hebben
hebben:: tot
totHaerlem
Haerlem ko.
ko„" wonderen
mende, dele
defe waardige
waardige BisfchOP
mijn Coufyn
Couîyn Heda
HerJa mijn
mijn
Bisfchop doen mijn
,,"' mende,
,,'. Huisraad fcheep
fcheep zoude
zoude doen
doen,, die
die ik
ik van
van Utrecht
Ulrecht daar
daar dede
dedc
brengen,, hoeft
heeft die doen
doenarresteeren
arresteeren ; het
het huis
huisvan
vanKlaas
KlallS van
„" brengen
der Laen
Laen,, by my
my tot
totmyn
myn zelfs
~elfs woninge
woninge wederom
wederom gekocht,
gekocht •
„,. der
„•' dat
dal tot
tot noch
nochtoe
toegeweldiglijk
geweldiglijkbehoudenere
behoudencle en
engebruikende;
gebruikende;
daarenboven begroeft
begroeft twee Koffers
Koffers met
„" daarenboven
met geld
geld in
in de
de Schaarlleen.
Schoorfeen,
liep weg
wegvan
vanzyn
zyPSchaepen
Schaepennaar
naar Braband
Brllblllld toe, doe
doe hy
hy niet
niet
„" en liep
welgenoeg
genoegplukken
plukken mocht,
mocht, liegende
liegendeden
den eane
eIJne logen
logen over
overden
den
„" wel
" ander, dat
dat by
hygeen
geengeld
geldhadde
haddemy
mytetebetaelen
betaelen,maar
, maarmijn
mijn peonpaonnier~, die
dievonden
vonden den
den Aap,
Aap,met
metslaart
tlaart en
en al;
al; voort
voort meer
meer an.
,,t' uiers,
dere fpyten my achter
achter myn
myn rugge
rllgge aengedaen,
aengedaen, waert
waert te
te lange
lange
,," dere
"„ alhier
te verhaalen,
verhaaJen, dan
dan nu
nu kort
kort (fchrift
(fchri;ft hy)
hy)heeft
heeft by
hy hem
hem
alhier te
verfiouI ook
ook flilzwygende
fiilzwygende tete verheugen
verheuren 't land, 't't welk
welk om
om 'e
't
„,. verhout
"„ Huis A
Ab/spot/legt,
altoos voormaals
voormaals by
gebruikt),, tot
tot fyn.
fyn.
btspoel legt ,altoos
by my gebruikt)
"„ zelfs
zelfs profyt,
profyt. cui
ni/lil fatis
[atis efl,
tfl.inexplebili
inup/thilihabendi
hahentiiflti
fiticorcorcui nihil
",.tp/o.
myn keer,
keer, tot
totonfe
onfeonderlinge
onderlinge ououHieromme neem
neem ik
ik myn
„ repto. Hieromme
",, de
devrundfchappe
vrundrchappe,, begeerende
begeerende hertelick
hertelick in
in dele
deremyne
mynegrote
grotebebe"„ hoeflelykheid,
niet hebbende
hebbende een
een dienaar
dienaar die my leyden
leyden mach,
mach.
hoeftelykheid, niet
,.,, dan
een oude
oude dienstmaa
dienstmaagd,
fittende hier
hier in een
een geleend
geleend huis,
huis.
gd, fittende
clan een
"„ my
my behulpig te
w.::fen,enenaen
aendedePrince
Princeteterecommandeeren,
recommandeeren.
te weten,
onderty"„ dat
lotmynder
mynder gerechtigheid
gerechtigheid komen
kom el) mag.
ml~. Was ondenydat ik tot
..„ kend Idem
iIlt totus
ta/us quicquid
f/uicquid ef1
tjl oester
,'tiltrNicolaus
Nlco/aul à•Nova
Nova
Idem ille
,. Terr!1, defolatus
df{oliltus ab
abhominibus
h011liniuus,"," (hier fcheen
fcheen ie
letsts tete ontbreontbre- Tera,
ken)
tn/confolator
confol%r t1JtUS.
Enopopden
den kant
kant fl:ond,
fond,
meta. En
fpero eist
gtri {pUD
ken) qui
,,

J

12
unij 1577.
12 Junij
1 577.
GOUDHOiVEN,
Chronijk,
GOVDHOBVEN, Chronijlc,

c!en
den

fol. 61.
61. Delices
D,IiCt' de
dtHo/lanif.
fol.
!ollande.

genaamd, isis eene zeer
ABT8TP.DE.
Stolt., Abflede
dbjltd, genumd,
zeet
Melis Stoke
door Mdis
ABTeTEDE, door
vermaakelijke
buiten de Tolileegpoort
ToUl:eegpoort der
der Stad
vermaakelijkebuurt.
buurt ,even
even buiten
ver.
Utrecht,
zomers eene menigte
menigte menfchen
menfchen hun
hun veralwaar des
des zomers
Utrecht , alwaar
muk
In welgeplante
welgeplante hoven, groene
groene weijden en
en vruchtvrucht"
maakneemen
veemen,, in

bubas.
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Koomakkers. De oudheid
oudheid deezer
deezer plaatze
plaatze blijkt
blijkt hier
hier uit,
uit,
baare Koornakkers.
omdat
men vind aangetekend,
aangetekend, dat
dat Floris
Floris de
de Zwarte,
Zwarte, broeder
omdat men
aldaar, in
in 't Jaar
van Graaf
Graal Dirk den
den Y,
Y, aldaar,
Jaar 11'37,
H3;, door
door de
de Heeren
Heeren
van Kuik
Kuilt en Arentsbcrgen,
Arentsbcrgen, werd
werd dood geflagen.
gel1agen. Den
Dennaam
naam van
Abtllede heeft
ontleend van
van de Abtdij
Abtdij , door
door Willebrmld
de
heeft het ontleend
Illebrand de
dbtflede
llisfchop van
van U/rec!:t,
't Jaar
Jaar 123o
1230 aldaar
aldaar geflicht
ge!'cicht;;
XXV, Bisfehop
Utrecht , in
in 't
brengende de gemelde
Nonnen,, tegen
tegen haaren
haaren wil,
wil,van
van
brengende
gemelde Disfchop
Bisfcliop de
de Nonnen
daar,
ServaasKlooster
!lfoostn' binnen
binnen de
Schoon de
de AbAb·
daar, in 't St. Servaas
de Ilad.
flad. Schoon
disfe
dit iIbtflede
Ablf/ede tot een
een plaats
plaats van
van baar
haar vermaak
vermaak behouden
disfe dit
behouden heeft,
heeft,
maakt het, met
met de
de Tolfleeg
Tollleeg en
en de Ganfefleeg
Ganfefl:eeg,, een
een aangenaame
aangenaame
Vooritad.
als een
een Dorp
Dorp,, heeft
heeft het
het zijn
zijn eigene
eigenegerechtigheid
gerechtigheid
Voorflad. Even als
en
rechtbank; ;ea
het onder
onder den
den Schout
Schout van
van de
de Witte
Witte
en rechtbank
en hoewel
hoewel het
I'i'ouwen Ilam,
zijn het,
bijzondere gerechten,
gerechten,doende
doende ieder
ieder
het , twee bijzondere
flaat, zijn
IYrou:s'en
van die recht
recht over fchade
fchade en
en fchuld,
fchuld, als
alsandere
andere Dorpen.
Dorpen.
Zie MATH.
•. IATB. Ånålecta.
Analecta. nOOTU.
BefdrYl'ing ,'an
Utrecht,, enz.
BOOTH. Befchrys'ing
Zie
van Utrecht
ABn-RECHT.
eene
He~rlijkheid,
gaans, ten
ten
ABTS-RECHT,
eene
heerlijkheid,bijna
bijnaeen
een half uur gaans,
der flad
Ilad ne/ft,
Oosten en
en ten
ten \Vesten
Wesren aan
aan de
de Schie
Delft, [en
ten Oosten
der
gelegen.
Zij beaat
be .ar inin 't'tgeheel
geheelflegts
llegts 20 huizen; de
deuitgeflrektuitgellrekt·
gelegen. Zij
heid der
der Landerijen
Landerijen word begroot op
op 613
613morgens
morgens en
en Øo
440 Roeden. Voorheen
Voorheen behoorde
behoorde het
hetaan
aan de Abten van
van Eb
Egmond,
mond , van waar
haaren naam
Dochnanahet
hetaanflaan
aanllaan der
der geestegeestezij haaren
naamontleend
ontleendheeft.
heeft. Doch
goederen,, en
ende
deafzweering
afzweeringvan
vanden
denKoning
Koningvan
van Spanje,
Spat/je, kwam
lijke goederen
aan de Staaten
Staaten van
van Holland.
Vooreene
eenefomme
[ommevan
zeshonhonhet aan
Holland. Voor
van zes
derd
guldens, , hebben
van Åbts-recht,
A bts-recht. bij
Staat en , afgeafge·
derd guldens
hebben die
die vin
bij de Staaten,
kocht een
een recht
recht,, in
in 't'tJaar
Jaar 7590,
590,'t'twelk
welkhier
hiernog
nogplaats
plaats had;
had;
kocht
hier in bClhandc, dat de Heer,
bij het
hetoverlijden
overlijden zijner
zijnerOnderOnder·hiernblad,tI
-leer, bij
daanen
kiezen mocht.
mocht.
daanen,", het beste pand
pand uit
uit den
den boedel kiezen
Zie ßLEtswyK,
IlLEIS\V~'K, Befchrijving
Beji:hrijving van
van Delft
Delft,
Narede. V~N
VAN
, in
in de Narede.
LOON,, Aloude
A/ollde Regeeri
Regeeringswijz~,
lIl. Deel,
Deel, bl.
bi.94..
94. ReR~
ngswijze , III.
LOON
fo/utie van
vall l/ollaud,
liqlltl'Jd,16J 6Maij
l'laij 1595.
folutie
1 595.
Zuid~n
Zuiden

T

A8T. Bij
Bij dedegeleerden
geleerdenvind
vindmen
menaangetekend,
aangetekend,dat
datdit
ditnaamnaamABT.
woord afl:omflig
at1wmllig is van
vaa 't Hebreeuwiche
Hcbreeuwfche woord
woord Abba
Abba., betekebetck~·
woord
pende Yad,,'.
bijzonder werd
naam gegeeven aan
In 't bijzonder
werd deeze naam
aan de
Vader. In
,ende
Hoofden van
van de
deMaatschappijen
Maatfchappijen der
die Kloosters
Kloosters gegeder Monniken,
Monniken , die
flicht
hadden. welke
welkezij
zijbeflierden,
bellierden,enennaderhand
naderhand aan
aan de
de geenen,
geenen,
llicht hadden,
welke daar
daar toe verkooren
verkooren werden.
Volgens het
hetbefluit
beO uit van
van 't't
welke
werden. Volgens
K
Con.
ConK4
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ABT.
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Concilie
, waren
Concilie van
vanChalcedon
Chalcedon,
waren deeze
deeze Abten
AlJten aan
aan de
de BisfchopBisfchop.
pen
pen onderworpen.
onderworpen. Hoewel
Hoewelnaderhand
naderhand oenigen
"enigenvan
vandeeze
deezeonder.
onder.
werping ontflagen
ont/lagen zijn, behielden
behielden zij,
zij,echter',
echter',hunne
hunnezitplaatzen,
zitplaatzen ,
werping
In kerkelijke
kerkelijke vetgaderingen
vetgaderingen , , beneden
Bisfchoppen. Maar
Maardat
dat
In
beneden de Bisfchoppen.
hun rang,
rang, van
van tijd
rijdtot
tottijd,
rijd,vermeerderd
vermeerderd isIs,, zou
zoumen
menmogen
mogen bebehun
fluiten, uit
uit de
de vrijheid,
vrijheid, die
dieeenigen
eenigen genoten
genoten hebben,
hebben,namelijk
n~tnelijk
fluiten,
om 't't Kruis
Kruis en
men 'er
'er gevonden,
gevonden,
en den
den Mijter
Mijter te
te draagen.
draagen. Zelfs heeft men
om
voorgaven,, dat
dat hun
hun de
de Bisfchoppelijke
Bisfchoppelijke magt
Ook
die voorgaven
magt toekwam.
toekwam. Ook
zijn 'er
'er onder
onder hen
hen geweest, die
dieniet
nietalleen
alleendedevrijheid
vrijheidhadden,
hadden,
zijn
de kruinen
kruinen tetefcheeren
[cheeren,
maarzelfs
zelfsom
omplaatzen
pl;latzenvan
vanminder
minder
om de
, maar
orders tetebegee\'ell.
Dus gaf Innocentius
Inno.-elltius dl!
aan den
den Abt
Abt
de 1/111,
Ylll, aan
orders
begeeven. Dus
Cilaux,, de magt
magt om
omDiaconen
Diaconen aanteflellen.
aanteflellen. Eenigen
Eenigenvan
van
van Citaux
hun werden
werden ook
Kardinaaien genaamd.
Zodanig was
was een
een bevel.
bevel.
hun
onk Kardinaalen
genaamd. Zodanig
voerende Abt, wanneer
wanneer 'er
'er twee
tweeAbtdijen
Abtdijen ,, die
dieeerst
eerst vereenigd,
vereenigd.
voerende
doch naderhand
naderhand gefcheiden
door hen
hen in
in 't't bijzonder
doch
gefcheidenwaren,
waren , door
befiierd iverden.
werden. De
DeReguliere
ReguliereKanunniken
Kanunnikengaven
gavenaan
aan hun
hunopperopper~
beflierd
hoofd, naderhand
naderhand,, mede
mede den
den naam
lIaam van
van Abt,
Abt, fchoon
fchoon deeze
deeze in
in
hoofd,
rang van
van anderen
anderen onderfcheiden
Doch alle
alle de
de
rang
onderfcheidenzijn
zijngeblee,·en.
gebleeven. Doch
Abttn zijn
Monniken geweest:
wallt deeze
deeze naam
naam was
was reeds
reeds
Abten
zijn geen Monniken
geweest: want
de tiende
tiende Eeuw
Eeuw zo
zogeliefd,
geliefd,dat
dateen
eenKlerk
Klerk van
van goeden
goeden huize,
huize.
in de
die ergens
ergens flegts
flegts een
een Kerkje
Kerkje ofofParochie
Parochiebediende,
bediende, zig
zigterf}ond
terflond
deezen naam
naam toeëigende;
~oeëigende; jajadat
datmeer
meer is, de
de grootfee
grootûe Heeren
Heeren van
van
het land waren
waren met
Eernaam gediend.
Wantbij
bij du Chesne
Clzesnr:
met deezen Eernaam
gediend. Want
Hugo CI1~
Ca.
leest
dat Hugo
Groot of de
de Witte,
Witte, Vader van Hugo
Hugo tie
de Groot
leest men,
men, dat
pet. den
den naam
naam van
Demeesten,
meesten, welke
welkedie
die
van Abt
Abt gedragen
gedragenheeft.
heeft. De
pet,
waardigheid.
hebben,, zullen
hun.
waardigheid , in
in Nederland,
Nederland , bezeten hebben
zullen ons,
ons , op hun.
ne bijzondere
bijzondere Artikelen,
Artikelen, voorkomen.
ABrswoUD,
tijds Papswoude.
gemeenPapswoude, en
en nu gemeenoudstijds
Abtsu'oude, ouds
ABTSWOUD, dbtSU'Olide,
lijk Pppfou
wijduitgeClrekte fireek
iIreek of
buitenbuurt,
genaamd,~ eene wijduitgefirekte
of buitenbuurt,
Papfou genaamd
onder Delft. Voorheen
het aan
aan de dbten
va/1 Egmond,
Egm{lnd,
Abten van
Voorheen behoorde het
die, echter,
echter, uit
uithoofde
hoofdevan
vandeze
dezeHeerlijkheid,
Heerlijkheid, niet
niet als
als andere
andere
Vafallen ter dagvaart van Holland be[chreven
werden,, wanneer
wanneer Valentrdgv
befchreven werden
ter
omflagen, van
van Beden
Beden ofofanderzins
anderzins ,,geëischt
toege'
'er eenige
eenige omslagen,
geëischt en toege•
tlun
moesten
worden.
Ten
tijde
van
Hugo
van
Haarlem,
Ann moesten worden. --- Ten tijde van Hugo van
den
~'on Egmond
Egmond,, die
dieinin 't't Jaar
en
Jaar1326
1326 verkooren, eJt
Abt van
den ~3ften
23ften dht
in
gefiorven is,
zijnen voor, liat
"dat allen,
allen.
1345 geflorven
is , gaf
gaf de
de Abt
Abt met
met de
de zijnen
in 1545
en
die
op de
d~Godshuizen-Landen
Godshuizen-Landen van
van Egmond, op
Achthon'en, en
op Achthoeven,
die op
ea
in
vrij waren
waren van
Beeden el
van Gravelijke
Gravelijke Beeden
woonden , vrij
Papswoude woonden,
in PapswoutIe
Heir.
Heir-
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Heirvaart
; doch
/Jûrvaart;
vermits zijne bewijzen
bewijzen niet
nietvoldoende
voldoendewaren
waren,,
doch vermits
beval/Fil/cm,
Graaf van
van Henegouwen,
HenegollwUI, Holland
Holland en
en Zeeland,
Zeeland, bij
Willem, Graaf
beval
Ceertruijdenberg , in
opene
brieven,, gegeven
St. Ceertt'uijdenberg,
dat
in 1333, dat
opene brieven
gegeven te St.
zo lang
lang de
de Abten van
vanEEgmond
vrijdommen niet
volzodanige vrijdommen
niet vol:Hond zodanige
doende konden
konden bewijzen
bewijzen,, en die
die van
van Papswoude
Papswoude geene welgebowelgebodoende
rene
waren,, des
des Graven
Graven Beede
Beede en Heirvaart,
Hcirvaart, met
zijne
met zijne
rene lieden waren
lieden van
den Hove
Hove van
van Delft gelden
zo als
alsgefchied
geCchied
gelden zouden,
zouden , zo
lieden
van den
en ooirbaar
ooirbaar geweest was
was onder
onder de
de'1 voorige Graaven.
Graaven.
Zie
rt. POOT,
Zie verder
verder 't't /f
Art:
(H.c.)c.)
Inboorlingdezer
dezerPlaatze.
Plaatze.
POOT , (u.
Inboorling
MàTHEUS
van Leiden
Leidm;
Chronijkvan
vanEgmond;
EgmOlld;
MATHEUS in 1an
:ran van
; Cllronijk
VAN DER
DER H.ouvE_,
HOUVE" Handvest
/Jandvest - Ch/'onifk.
Oudhedenvan
van
Chronijk. Oudheden
VAN
De/pand. Staat
Staatder
derNederlanden
Nederlanden,
bi. 572.
Del/land.
, bl.
ACA of
genoemd onder
onderde
deeerre
eerfieEuangelie•predikers
Euangelie-predikers
AcA
of ACCA,
AccA, word genoemd
in Nederland,
Nederland, bijzonder in
in Friesland, en door
door fommigen
Commigen onder
onder
de reis.
reis. en
en medgezellen
medgezellen van
van Willebrordus;
hoewel dit
dit,, door
door
de
l'Villebrordus ; hoewel
:mderen,
niet zonder
zondergrond
grond,, word
\Vord tegengefproken.
tegengeCpmken. Zekerder
Zekerdergaat
gaat
anderen, niet
het , dat
het,
dat hij
hij een
eengroot
grootvriend
vriend van
van Beda geweest is,
is, gelijk
gelijk uit
uil ververfcheide
plaatzen van
van zijne
zijne Historie
Historie is
op tete maken
maken;·
als mede,
mede,
fcheide plaatzen
is op
; als
dat
dienst van
van TYilfridus
geweest is,
om zig
zig te beter
beter te
te
TVilfridus geweest
dat hij
hij in dienst
is , om
bekwamen,, tot
tot zijns
zijns meesters
'meesters dood
dood toe;
toe; waarna
waarna hij
hij Bisfchop
BisCchop van
van
bekwamen
Hagulflaà werd.
werd. Hij
Hij overleedt
overleedt aldaar,
aldaar, op
den 20
20 October
Oétober des
des
Hagulfiad
op den
aars 704.
Jaars
Zie
BEDA, Lib.
Cap. 21.
lU.
Zie BEDA,
Lib. 5.
5. Cap.
ACADEMIE, Akademie,
Akademie, in
in 't't Nederduitfch
NederduitCch Hooge
Hooge School,
Schar", or
of
School en Provintiaal
Prol'intiaal Sclioole,
Schoolt, vermids
de
onkosten,,
Lands School
versraids de onkosten
daartoe
door de
de geheele
geheeleProvintie
Provimiegedraagen
gedraagenworden
worden.,
daartoe vereiCcht,
vereilcht, door
en
zij onder
onderderzelver
derzelver befluur
beITuur en
en opzigt
opzigtslaat.
!laar. StadsStads-zlcade,Jcadeen zij
.7n;m
zijn de
de zodanige
zodanige,, die
die met
metgoedkeuring
goedkeuring der
der Provintie,
Prol'in/ie.
tnien zijn
waaronder de Stad behoort,
behoort, zijn
zijn opgericht
opgericht,, doch
óoch door
door de
deStad
Stad
waaronder
onderhouden
noodeloos, , hier
aan te
te merken,
merken, dat
dat
onderhouden,vorden.
worden. 't't Is
Is noodeloos
hier aan
dit
Kweekfchoolen der
jeugd in
in
dit de Kweekfchoolen
der Geleerdheid
Geleerdheidzijn,
zijn, waarin
waarin de
de jeugd
Godsvrucht,
waarheid en
alle nutte
nutte wetenfchappen
wetenCchappen
Godsvrucht , waarheid
en kennisCe
kennisfe van
van alle
onderwezen wordt.
Dedoorluchtige
doorluchtige en
enzeer
zeerervarene
ervarene Mannen,
Mannen,
onderwezen
wordt. De
welke in
in 't vervolg
vervolg 'van
dit werk
werk zullen
zullen te
te vooren
vooren koomen,
koomen ,
welke
van dit
en hunne
hunne fchatten
Cchatten van
van Geleerdheid
Geleerdheid in dezelve
dezelve vergaderd
vergaderd hebben,
hebben.
kunnen hier
- -- Reeds
Reedsinindedejaaren
jaaren
kunnen
hiervan
vanteQ
ten bewijze
bewijzefuekken.
Eirekken.
K5
1687
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1695,, werd
werd de
de Lof
Lofderzelve
derzelveuirgefprooken
uirgefprooken,, door
door den
den
x
687 en
en 1695
nijvren DlIitfchen
/{enr;cus Ludolphus
Ludolphus van
vanBenthem,
Benthem,
nijvren
Duitfchen Godgeleerde,
Godgeleerde, Henricus
in zijnen
zijnen Ilollandfchen
lIo/lalld[chen School
School en Kerkenflaat.
Ke"lrenflaat. Onder
Onder andere
andere zegt
hij, „"dat
datmen
menzig
zigdient
dientteteverwonderen
verwonderen,, dat
datde
deVereenigde
Vereenigde NeNederlanden ,, binnen
binnen de
de naauwe
naauwe paalen
paaIen van
van hunnen
hunnen omtrek,
omtrek, zo
zo
"„ derlanden
"„ veele
veele Academien
Academien,, behalven
IIIuflre Schoolen
Schooien,, hebben,
en
behalven de Illufire
hebben , en
"„ 't
van die, aan
aan eene
eenegroote
grootemenigte
menigteStudenten
Studenten ontom·
echter geen
geen van
' t echter
"breekt."
Geen minder
minder Lof Vord,
word, door
door hem
Jlem,, aan
aan de
de Hoog.
Hoog„ breekt." Geen
luraars
gegeeven , van
van wegen
wegen hunnen
~Ulmen vlijt
vlijt en
en zeer
zeernutte
nuttelesfen
Jes[en,,
leeraars gegeeven
welke
zij der
der Jeugd
Jeugd inprenten.
inprenten. Vijf
Vijfvan
vandeze
dezeKweekfchoolen
Kweekfchoolen
welke zij
zijn
in Nederland
Neder/and,, zijnde
zijnde die van
van Nijmegen
Nijmegen., kort
deskort naa deszijn 'er in
zelfs oprichting
oprichting, , tete niet
geraakt.
In
de
volgende
tijdorde
,
zijn
niet geraakt. In de volgende tijdorde , zijn
deeze Academien
ACfldeliiien gefligt. I. Die
Die van
van Leiden
Leiden,, in Holland
Hol/and,,
1575.
Die van
van Franeker,
Frande,., in Friesland,
Fries/and, 1585.
1585. III.
lIl. Die
Die
II. Die
1 575. Il.
Utrecht , 1636.
van Croningen,
van Utredt,
V. Die
Die
1636. V.
Groningen , 1614. IV. Die van
van Harderls'iik,
Harderwijk, 1648.
Behalven deeze
deezezijn
zijn'er
'ereene
eenemenigte
menigte
1648. Behalven
IIIIIJlre
DoorluchtigeSchoolen
SchoDlen,, als te Amfierdain
AlIIfterdl11JJ ,, Dordrecht,
Dordrecht,
Illtif
Ire of Doorluchtige
Middelburg,
De Academien
Acatiemien
enz. ((Zie
Zie llluftrt
Middelburg
, enz.
IllufIre &hoo/en.)
Schoolen.) De
zullen
wij hier
hier opnoemen
opnoemen,, naar
naar de
deordre
ordre van
van't'tAlphabet.
Alphabet.
zullen wij
ACADEMIE. te Franeker.
Franeker. Toen
Toen,, bij
bij de
de vastflelling
v!lstllelling der
der ReformaReformaACADEMIE
tie, in de Provincie
door 's's Lands
Lands Staaten
Staatcri ,de
zamenwooProvintie Friesland, door
, de zamenwooning van Monniken
l\1onniken en
en Nonnen,
Nonnen,inindedeKloosters
Kloosters,, was
wasafgefchaft,
afgefchaft,
deConventsgoederen
Convencsgoederen en
en inkomfien
inkomllen ininvoorigen
voorigen
echter, de
bleven, echter,
fiaat.
Geenzinswilden
wildenzijzijgedoogen
gedoogen,
onbeampteperzoonen
perzoonen
flaat. Geenzins
, datdatonbeampte
dezefve
voor zig
zig inin't'tbijzonder
bijzonder,
waereldfehegebruiken
gebruiken,,
dezelve voor
, tottot
waereldfche
zouden
genieten. Hierom
Hieromnamen
namen zij,
zij, op
op den
den 17
17 Oátober
OEtober 1584,
1584,
zouden genieten.
een Staatsbefluit
Staatl>belluit,, inhoudende dat men de
de voorfchrevene
voorfehrevene goederen
goederen
zou aanleggen
aanleggen,, ter
ter oprechtinge
oprechtinge eener Hooge Schools
School,.; Jaargelden
Jaargelden
voor de
de daartoe
daartoe behoorende
behoorende Hoogleeraars;
Hooglul'llars; onderhoud
onderhoud van eenige
Alumni; aanbouw
aanbouw van
van Gasthuizen
Gasthuizen en
en andere
andere Godvruchtige
Godvruchtige werwer·
Alumni;
en dat
dat het
hetoverfchot
overfchotzou
zouilrekken
firekkentottotaflosfinge
allosfingevan
vandedelasten
lasten
ken;
ken ; en
der Provintie.
Provincie. De
Deredenen
redenenvan
vandit
ditbefluit
bel1uit waren
waren deeze:
dccze: omdat
.omdatde
de
der
Klooster-inkomfien
niet beter,
beter,dan
dantot
totdienst
dienst der
der Kerken
Kerken,, Schoolen
SchooIenen
en
Klooster-inkomflen niet
Godshuizen,
kondenworden
wordenaangelegd;
a:mgelegd; dat ook, zonderGoleerdheid,
zonderGt.\jeerdheid,
Godshuizen, konden
geen Gemeenebest
Gemeenebest of
En verder,
verder.
of Republiek
Republiek befiendig
behendig blijven
blijven kon.
kon. En
dat
noch
Gods
Kerk,
nöch
de
Sraatsregeering
zonder
geleerde
dat noch Gods Kerk , nóch de Sraatsregeering zonder geleerde
fcrfoonen
hethoofd
hoofdvan
van't "Staatsbefluit
Staatsbelluitvind
vindmen
men
Perfoouen befiaan
heflaan bn.
kan. InIniet

d.
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de
waarna des
de volgende
volgende Refolutie,
Refolutie.„ "waarna
desLandfchaps
Landfchapsgewezene
gewezeneCon
Con" ventsgoederen
ventsgoederen ,• Landen
Landen en
enInkomffen
Inkomaen,, ininConformité
Conformitévan
vanGods
Gods
,," woord
, zullen
woord., aile
ailerechten
rechtenenenbillijkheeden
billijkheeden,
zullengedeeld
gedeeldenengerm.
geim.
plojeerd worden;
worden; was
wasondertekend,
ondertekend, voor
voor 't't kwartier
kwartier Oolergoo,
Ooflergoot
„" plojeerd
bij Tako
Toko Bottinga
flot/inga,, Doeke
Doe/ceAitsma
Ailsmll;
voor 't'tkwartier
kwartier Wester.
West"•
; voor
„" bij
goo, bij
bij Iles/el
lIesfol Douwe
Dou we Epema
Epema,
en Seerp
Seerp Bonga;
BfJnga; voor
voor dat
dat
, en
„.. goo,
van Seven
Sevelitl'olde,
bij F.
F. Tatmans,
Ta/mans. Sybren
SyhrenHiddefz."
Hidde{z." Voor
Voor
volde , bij
,,,. van
de Steden
Steden,, tete verflaan
verflaan van
van de
de Kloostergoederen
Kloostergoederen,, die
die de
deProvintie
PrQvintiè
de
sz. IVi
j ne Hantsz.
toen bezat,
bezat, bij
bij Adgie
Adgie Larbert
Lamherts.,.
IYijne
Hantu.I. H&rne
J. Hér",
Ammnll1o. Franeker
Franelter was
was de
de plaats
plaats,, voor
voor de
degemelde
gemelde Hooge
din:mama.
Sdool
bellemd;
de
tijd
der
Inwijding
den
29
Julij
desjaars
jaars 11585,
Sc,riool bellemd ; de tijd der Inwijding den 29 Julij des
5 85,
dezelve ook
ookplegtig
plegtigverricht
verrichtwerd
werd,; na
na dat
dat alvoorens,
alvoorens,door
door
wanneer dezelve
Burgemeesteren van
van Franeker,
Frilneker. in erkentenisfe
erkentenis[e van deeze weldaad
weldaad
Burgemeesteren
hunne Stad
Stad,, nevens
nevens den
den Staat
Staat dier
dier Stad
Stad,, om goede en
en ononvoor hunne
derlinge Correfpondentie
CorreCpondentie te
te houden
houdenmet
metdedeI Ioogleeraaren
I1oogfeeraaren,, daar
daar
derlinge
aann 't't volgende
volgende Oth
Ot/ray
werd:
oy verleend werd
aa
Burgemeesteren en Raad
Raad der
derStad
Stad Franeker,
FrmlelU'r, Certificeereu
Cenificeerell
„" Burgemeesteren
,," mits
mits deezen
deczen,,waarachtig
waarachtig te
te wezen
wezen,, dat
datalle
allededeI leeren
1IeerenProfesProfes",, fooren
Cooren van
v~n de
deLoffelijke
LoffelijkeUniverfiteit,
Univeriiteit,bijbijden
denLandfchappe
LandCchappevan
van
",, Friesland,
Friesland. binnen
binnen deeze
deeze Stede
Stedeopgericht,
opgericht,midsgaders
mid.g3dcrsalle
alleStuStu"„ demen,
frequenreerende, , geaccordeerd
geaccordeerd en toegezegd
tollgezegd
denten , dezelve frequenteerende
"„ is,
allevrijheid,
vrijheid,gelijk
gelijkininandere
andereAcademien,
Academien',enenbijzonder
bijzonderbinbinis, alle
"„ nen Leyden
Holland, tete zullen
zullen genieten
genieten,, zo
zo wel
welininzanken
zaaken
Leyden in Holland,
"„ van
belastingen, , den
LandCchappen ofte
ofce de
de gemeene
gemeene zaalsen,
zaaken,
van belastingen
den Landfchappen
"„ als
onzen Stad
Stad Concerneerende
Concemeerende;; 't't welke
welke ook
ooknaderhand
naderhand bij
bij
als onzen
Lijcester geratificeen
"„ zijn
Exellentie den
den Grave
Grave van
van Lijcestel'
geapzijn Exellentie
geratificeert ~n
en geap"„ probeert
probeert is.
Zulks dat
datdedevoornoemde
voornoemdeHeeren
Heeren niet
nietalleen
alleen van
van
is. Zulks
"„ burgerlijke
burgerlijke lasten,
daar mede
anderzims de gemeene
gemeene IngezeteIngezete.
lasten, daar
mede anderzints
",, nen
nen onzer
onzerSteden
Stedenbezwaard
bezwaard worden
worden,, als
als wachten
wachten en
en tochten
tochten
"„ tete houden
houden,, fchattinge
fchattinge te
te geven, particuliere
particuliere middelen, of
ofeeraieeni.
"„ gerhande
gerhande belastinge
belastinge tete dragen,
hoedanig die
weedragen, hoedanig
die zoude mogen wee,_,, zen;
zen;maar
maarook
ookvan
vanalle
alleGeneraale
Generaalebef
befwaarenisfen,
gemeene
\vaarenisfen , de gemeene
"„ Caken,
zijn ExelI.
öfce de
faken ,zijn
Exell. Ofte
de Landfchappen
Landfchappenaangaande,
aangaande, als
als zijpde
zijpde de
generaale middelen
middelen tot
,.,, generaale
tot uitvoeringe
uitvoeringe van
van den
den Oorloge
Oorloge ingewilligd,
",, of
ofals
als noch
noch inintetewilligen
willigen., Impofitien,
Impofitien, Accysfen
AccysCen,, en
enandere
andere hoe'
hoe'
" ze genaamd mogen worden, geheel. en in alles vrij te zijn, en.
en.„zegnamdowre,ghl.niasvrjtez,
allefins ongehouden, dat
dat ter
ter faake
Caake diend &c.
"„ de
de allefins
&c. aan
aan iemand,
iemand,
I,,, "'t zij OWcier,
Ollicier, Colleeteur
Colle~eur of
ofPachteaaar
Pachtenaar tete betaalen,"
betaa1en,"
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Op den
denlaatllen
laatalenvan
vanSeptember
Septemberdes
desvolgenden
volgenden Jaars
Op
Jaarswerd
werd dit Oétroij
O&roij
openlijk
openlijkafgekondigd.
afgekondigd.InIn dat
dat zelfde
zelfde jaar,
jaar, werd,
werd, doc1r
doer de
de Staa.
Staaten Vlin
van Friesland,
Friesland, tot
ten
tot Kunnor
van de
de gemelde Academie aange·
Kurator van
sange.
ileld , op
op de
de wijze
field,
wijze van
van Holland,
Kempo van
van Donia
Donia,, en
Holland, Kempo
en nader·
naderhand, in
Hobbe ~'(m
van Wal/inga,
Waltinga, Grietman
hand,
in deszelfs
deszelfs plaats,
plaaLS, Hobbe
Grietman van
van
Franekeradeel, die
Franekeradeel,
bediend
diebij
bij beurten
beurten dezelve
dezelve Commisfie
Commisfie zo
zo lang bediend
hebben, tot
eindelijk, om
om zorge
hebben,
tot dat
dat eindelijk,
zorge te dragen
K wartiedragenvoor
voor de Kwartieren,, des
lands intrest,
ren
des lands
ieder der
der
intrest, en
en de Alumni,
Alumni, de
de Staaten
Staaten,, uit ieder
vier Leden
Leden van Friesland,
vier
Friesland, één
gelleld
66n Kuratour
Kuratoor van
van de
de Academie
Academie geheid
bebben.
De eerfle,
eerlle,die,
die,alsals
zodanig,deeze
deeze
waardigheid bebehebben. De
zodanig,
waardigheid
kleedden, waren Kempo
kleedden,
Jelger
Feytsnza,, Elar.
Elar.
Kempovan
van Don;a,
Donia, yel
g er van Feytsma
rdusReynalda,
Reynalda, Gellius
Cellius Hillama.
toe heeft
heeft dit
dit gebruik
gebruik
Hallama. Tot
Tot heden toe
plaats gehouden.
plaats
De Eerfile
Eerfle Profesfooren
Profesfooren in
Academie waren
waren:
in deeze Academie

"us

In
de THEOLOGIE
THEOLOGIE,S
In de
Sibrandus Lubbertus,
SibrandtlS
Lubbertus, J/lal'tillus
Lydius, Henricus
HenricusAntoniAn/oniMartinus Lydius,
des , en gevolgd door J
o!tannes .dcronius,
S;xlil/lusAm.
Amdes,
yoliannes
Acronius, Sixtimus
mama, yohannes
mama,
Johannes JIIloccovius.
C/opptnburg,, Cute
Cllito.
Maccovius , Cloppenburg
, F.F.
Morus,, Harmanus
Horm/muslYenema
PenulIa,
Petrus Conradi,
H.
Morus
, Petrus
Conradi , S.
S. H,
Manger
7. Ratelband.
!rlanger,, ,.
Ratelba1fd.

In de
de RECHTXN.
REe H TIN.
In
7ulius
Julius Beijma,
Beijma.Henricus
Henr;cusScbotanus,
Scbotonus. gevolgd door
door yohan
Johan
den Sanden,
Sanden, Marcus
MarcusLijclama
Lijclamaa àLijclama
Lijr:lamad àNijholt,
Nij koll,
van den
Paulus
Paulus Buxus,
Buftuf, yoachirn
Joachim Andrea,
Andrea,Tuneus,
Tuneus,Faber,
Fabel',HeéIor
Heé'lor
Wifenóaclz,
Connegieter,
BIIY;uSYoorda,
Yoordll.
Bouricius, W
fenbach, H.H.Cannegieter
, Bavius
IEgjdjus
JP'igeri,Yoannes
JoannesValckenaar.
Plllclrenaar.
iEgi
di us Wigeri,

In de
deMEDICYNEN.
MEDICYNEN•
In
Andreas
.Andreas Aulætus,
AU/te/us. gevolgd
gevolgd door
door Raphael
Raphllef Klinkbijl
Klinlrbijl,, Au.
Augujlinus Adama.
Menelous,, Winfemius,
lf7in!emjus, G.
C.Owens,
Ouwens,C. C.
guflinus
Adama, Menelaus
E. de
deLille,
Ulle,Gadfo
Cadfo Koopmans.
Kllopmons.
E.

In de
dePHILOSOPHIE
PHILOSOPHIE en
tn TAALEN.
T,ULEN.
In

Petrus
PetrusTiara,
Tiara,Johannes
Johann~sDrufius
Drujius en
en Lollius
Lollius 4datua,
Atia11la, zijnde
zijndIl
gege.
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Taal;
gevolgd
door Johanl/es
Griekfçhe Taal;
7ohannes .freerius,
Årcerius , inin de Griekfche
gevolgd door
Henricus de
naderhand Curator
Ey/ardus
Rynaldn,, naderhand
Curator;; Henrieus
de VVno
~no,,
!ylardus Rynalda
Taal;
in
LatijnCche Taal;
Theodorus Leontjus,
Leontius, inin de Latijnfche
de Filofephie;
Filofephie; Theodorus
in de
de Mathefis
HenAndreas
Roorda,, 4drianus
AdrianusMeti
Met;us.
Mathefis;; HenAndreas Roorda
us , inin de
Sixtus
in de
,-;eus
Rha/a., in
de Welfprekenheid
WelCprekenheid en
en Hiflorien
Hiflorien;; Sixtus
ricus Rhala
in de
Ararius,
de Griekfche
GriekCche Taaie
Taaie;; Arnoldus
Arn old us Verhd,
Verhel, in
de
in de
4rceri us , in
Gruterus , Palatinus
CocceFilofophie,
Pa/atinus,, C.
C. Pynaker,
Pynaker,, J.
Filofophie , Grutet"lIS,
y. Coeet.jus,
Ra/a., Nicolaas
Nieolaas Tpey,
rpey,
j us , Fullen;lIs,
Fulleni us ,S.S.Phoeilides,
Phocilides , H.
H. Rala
H. Verfchuir,
7. H.
Y. H.
Joh.
Verfehu;r, 'J.
H. van
van
Garcin , J.
Schrader , J.
y. Garcin,
yob. Schrader,
Swinden , E.
SII'inden,
E. Wasfenberg.
Wasfenberg.
NB.
verdere Hoogleeraars
Hoogleeraars , ,zo
deeze als
als andere
andere IHooge
? B. De verdere
zo op deeze
-Iooge
Schoolengeweest
geweestziinde,
zijnde ,of
of nog
nog in
Schooien
in wezen
wezen,, zie
zie hiér
hïèr na
na Un.
UTR.
daar vair.
Naamlijst daar
ACAD. en
van.
en de Naamlijst
Op den
den gemelden
gemelden 29 Julij
1585, werden
werden de
deeerfie
eerlle Heeren
Heeren ProPro·
Julij 1585,
fesfooren , plegcig,
plegcig , tot
tot de
ingeleid. De
fesCooren,.
de Acadeirmic
Academie in"eleid.
De Heer
Heer Abel
abel
Frtlnekema,
Staaten van
van FriesFries·
Gedeputeerdeder
der Heere~
Heeren Staaten
Franckerna , Gedeputeerde
land.
in 't bijzijn
bijzijn van
van eenigen
eenigen hunner
hunner gelastigden
gelastigden, , deed
deed eene
eene
land , in
LatijnCche
, welke naderhand
naderhand inin druk
uitgegeeLatijnfche redenvoering
redenvoering,
druk is uitgegeevcn,, onder
onder den
den tijtel
tijte! Ora/io
D. Abeli
AbeliFra,ickema,
Fra:lCkema, enz. waarwaarven
Oratio D.
van de
de zaaklijke
zaaklijke inhoud
In 't herflellen
herl1elloo van
inhoud deeze
deeze was:
was : "„ In
van de
de Re.
Re.
ligie,enenom
omdedeKerk
Kerktot
toteen
eenGemeenebest
Gemecnebestte.
te·grondvesten
grondvesten,, is,
is,
,,,> ligie,
naar aller
aller toeflemminge,
toeflemminge, het onderwijs
onderwUs der
der'`cugd
Jeugd het eerfie
eerfle
„" naar
voornaamlle , ,dat
Ditisiseen
eengezegend
gezegendmidmiddattete beharti~en
behartigenis.is. Dit
„" en voornaamfie
del,, zo
zo wel
welom
omdedeKerk,
Kerk,alsals't Gemeenebest,
't Gemeenebest.duurzaam
duurzaam tete
„" del
doenzijn
zijn,
derzelvervoortgang
voortgang beflendig
beflendig te doen
doen vorderen,
vorderen.
„" doen
, enenderzelver
gaar 't't gevoelen
gevoelen en
ende
dezaamenfiemminge.van
zaamenflemminge.van alle
En
„" naar
alle volkeren.
volkeren. En
gelijk Godvrugtige
Godvrugtige Overheden
Overheden dit ter
ter harte
harre genomen
genomen hebben
hebben,
„" gelijk
,
dat,zozorasrashet
hetlicht
lichtdes
desEuangeliums
Eu~ngeliumsop
opnieuw
nieuwbegon
begondoorte
doorre·.
,,,. dat,
breken,enendedeStaat
Staateenigen
eenigenbloei
bloeigenoot,
genoot,zijzijopenbaare
openbaareSchooSchoo,," breken,
lenhebben
hebbengefflcht,
gellicht,tottotonderwijs
onderwijsder
derJeugd,
Jeugd,enenvoortplantinge
voorrplalltinge
,," len
„" van
van den Godsdienst,
Godsdienst, zo
zohebben
hebbenook
ookdedeStaaten
Staaten van
van Friesland
Friesland
diternflig
ernfligter
terharte
harregenomen,
genomen.zozodra
drazijzijee,;ige
ee.;igeruimte
ruimtebekwabekwa·
,," dit
„" men
men,, daar
daar te
te vooren
voorenhunne
hunnehanden
handendoor
doordwinglandij
dlVinglandij en
en duifleduifle.
„" rrè
e' tijden
tijden gebonden
geb.ondcn waren.
waren. Zij
Zijhebben
hebben,, om
om diepe
diepe onwetenheid
onwetenheid
engodlooze
godloozebijgelovigheid
bijgelovigheidteteverbannen
verbannen,, niet
nietalleen
alleenininSteden
Steden
„" en
Dorpenlaage
laageSchoolen
Schooiengeplant,
geplant,maar
maar ook
ookeene
eenepublieke
publiekeen
en
,," enenDorpen
„" boven
Doven andere
andérc uitmuntende
uitmuntende Academie,
AcadePlie,(waartoe
t waartoebekwaam
bekwaamwas
was
,," gemaakt
gemaakt een
een gebouw,
gebouw, dat
dat voorheen
voorheendedeKruisbroeders
Kruisbroeders voor
voor hun
hun
Kloos·
„" Kloos-
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Kloostergediend
gediend had)
had) en daar
van beken"„ Klooster
daar in geroepen Leeraars
Leernars v:ln
beken·
"„ de
deezen Tempel
de Geleerdheid
GeleerdheidenenDeugd,
Deugd, en
en deezen
Tempel geheiligd,
geheiligd, voor
"„ den
Wanneer zip
zij dus
dus omzagen
omzagen
denHeere
Heere Christus
Christusenenzijn
zijnvolk.
volk. Wanneer
"„ naar
naar zodanige
met fchoone
{choone gasven
gaaven van
van wandel
wandel
zodanige Mannen,
Mannen ,die,
die, met
",, en
en geleerdheid,
geleerdheid, voorzien
voorzien waren
WIren,, die
die aan
aan dit
dit Godvrugtig
Godmigtig oogoog.
",, merk
merk zouden
heeft het
het hun
hun goedgedacht,
goedgedacht.
zouden kunnen
kunnenvoldoen,
voldoen, zo
zo heeft
"„ van
van wegens
wegens den
den lof
lofuwer
uwernaamen
naamen,, zeer
zeer geleerde
geleerde Mannen
Mannen,, welwel"„ ken
kC/n zij
zij van
van uwe
uwe gaven
gaven zelve
zelvegeweten,
geweten,enenvan
vanandere
andere geloofgeloof,_,. waardige
waardige menfchen
menfchen gehoord
gehoord hebben
hebben,, ulieden,
eene groote
groote
ulieden , met eene
c^é nflemminge, tot
",, over
overéénllemminge.
tot deeze
deeze waardigheden
waardighedenteteverkiezen.
verkiezen. Dee"„ ze
zedag
dag was
was beraamd,
beraamd, om
om uu in
in deze
dezeonze
onzeAcademie
Academie in
in te
te leiden;
",, zulks
zulks gij,
gij, van
van nu
nuafafaan
aan,, een
eenbegin
beginkunt
kuntmaken
maken met
met uwen
uwen
hun Ed.
",, dienst.
dienst. Hun
Ed. Nog.
Mog. geven
geven u volle magt, om
om inin deeze
deeze hunhun·
",, ne
ne Hooge
HoogeSchool
Schoollesfen
geeven,, teteleeren
lecren en
eninintetefcherpen,
fcherpen,
lesfen tete geeven
",, alles
alles wat
wat tot
tOt ware
ware deugd
deugd en
en goede
goedezeden
zedenflrekken
{hekken,kan;
kan;ieder
ieder
,.,, naar
naar den
den am
aart van
van zijree
zijt1e beroepingen.
Int1l5fchetl, op dat
dat alle
alle
beroepingen. lntusfchen,
"„ dingen
dingen eerlijk
eerlijk en
en met
metorde
ordegefchieden,
gefchieden,enendaar
daar't'tGemeenebest
Gemeenebest
"„ ten
ten hoogmen
hoog!1en aan
aan gelegen
gelegenis,is,dat
dat'er'ertusfchen
tusrchendedeLeeraars
Leeraars , zo
zo
",, van
van SchooIen
Kerken, eene goede
goede Eendracht
Eendracht zij,
zij, voorhavoorn I·
Schoolen aJs
als Kerken,
„
de Religie,
" mentlijk
menclijk in
in 't't Pluk
Iluk van
van de
Religio, waarin
waarin de
de Apostel
Apostel wil,
wil, dat
dat
allen het
het zelfde
zelfde fpreeken
fpreeken en
om dit
ditzozoheilzaam
heilzaam oogoog·
,," allen
en gevoelen: om
„" merk
, Studeerende
merk tetebereiken,
bereiken.word
wordvan
vanu ugevorderd
gevorderd,
StudeerendeJongeJonge·
,,.t Pingen,
lingen, in
in den
den loop
loop uwer
uwerStudien
Sludien,, uuzo
zotetegedragen,
gedragen,dat
dat gij
gij
,,,. toont,
toont,niet
nietalleen
alleendedewaarheid
waarheid lief
lieftetehebben,
hebben,maar
maar ook
ookuwe
uwe
,," Leeraars;
zijnde, dat
Leeraars ; fleeds
Ileeds indachtig
llidachtig zijnde,
dat zo gij
gij hen
henals
alswaarde
waarde
„" Ouders
Ouders en
en Voorgangers
Voorgangers bemint, navolgt
navolgt en
en een,
eert, gij
gijniet
nietalleen
alleen
knrgtigzult
zultworden
wordenaangefpoord,
aangefpoord, maar
maar ook
ook eenen
eenenzeer
zeergebaangebaan,," kragtig
denweg
wegzult
zulthebben
hebben,
goede
vorderingentetemaakent"
maaken."
„" den
, omomgoede
vorderingen
Door den
dennieuw
nieuwberoepenen
beroepenenI ioogleeraar
I loogleeraar bene.
fJl'11/'.1lntonides
Antonides
Door
werd
werd deeze
deeze Aanfpraak,
A:mfpraak, op
opflaanden
l1aanden voet,
voet, inin't't Latijn,
Latijn, met
metgroote
groote
cierlijkheid
, beantwoord.
cierlijkheid en
en deftigheid
deftigheid.
be am woord.
Om
Om dit
dit nieuw
nieuwgeflicht
gellicht verder
verder behoorlijk
behoorlijk te
te onderfchragen,
onderfchragen, werd,
werd,
aan
aan deezen
deezen Tempel
TempI'! van
!'I111 Minerva,
lIfine,.,.a,een
eenreglement
reglement van
van de
debeste
besteen
en
billijklle wetten
wetten voorgefchreven
voorgefchreven., op
opdat
datLeeraars
LeeraarsenenLeerlinLeerlin·
billijkfle
gen weeten
weeten zouden,
zouden,waarnaar
waarnaar zig
zigtetegedragen.
gedragen.Her
Hetbeflondt
hel1ond! inin
gen
zestig
zestig Artikelen,
Artikelen,ten
tendienfle
dienfieder
derAcademisten
Academistenafzonderlijk
afzonderlijkgedrukt,
gedrukt,
en
en ook
ooktetevinden
vindenbij
bij Schotanus,
Schotanus, Befcfirijving
B('icltrijyi,,~van
vaDFriesland,
Frieslanti.
bl.
bI. 145.
11-5.als
alsmede
medebijbij F,F. Sjoerds,
Sjqtrtls,Oud
OudenenNieuw
/Vi,uwFriesland,
F,.iesltmd, b14
hL
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576-596. Van tijd tot tijd zijn cenige veranderingen en verbeteringen
teringen in dezelve
dezelve gemaakt:
gemaakt: want,
W:lnt,inin't'tJaar
Jaar 1589,
1589, was
was vastge.
VIStge.
field,, dat
dat het
hetgetal
getalvan
van's 'sLands
Landsvoedflerlingen
voedfierlingen (1llurnni)
(Alumni) niet
niet
field
boven de
de 124
I:!4 zoude
zoude mogen
mogen gaan.
Doch 22 jaaren
jaaren laater
laater werd dit
dit
boven
gaan. Doch
getal
op i100;
oo ; iiiR1 1602
602 opop8o80;
; bijbij
eeneen
Staatsbesluit
getal bepaald
bepaald op
Staatsbefluitvan
van
op 4t.
't noodlottig
Jaar
22 Feb.
Feb. 1618,
1618,op
41.In In
't noodlottig
Jaar1672
1672werd
werdbeflooten,
beflooten,
22
hen
welk , echter,
hen geheel
geheel en
en alal aftefchaffen
afte[chalfen; ; 't't welk,
echter, buiten
buitenetfea
effeélgeblegeble.
ven
ven isis,, wijl
wijl'er
'erdoorgaans
doorga:ms zes
zesPerzoonen
Perzoonendit
ditvoorrecht
voorrechtgenooten.
genooten.
Onbepaald isis doorgaans
doorg2ans het
diehier
hierop
opdedeBeurBeurOnbepaald
het getal
getal der
der geenen, die
kunnen fpijzen
[pijzen ,, mids
mids zig aan
aan de wetten, daar
daar toe
toe inin't'tbijzonbijzon.
fe kunnen
gemaakt,, onderwerpende.
onderwerpende. Zedert
Zeden eenige
eenigejaaren
jaaren isisdedeBeurfe
Deurfe
der gemaakt
vernietigd, en
enhet
hetwoonhuis
woonhuis van
van den
den Burfarius,
Burfóritls. inin't't welwer.
geheel vernietigd,
kc de
de Alumni
Alumni plagten
plagten te
eeten., tot
toteene
eeneBurgerwooning
Dnrgerwooningbebete eeten
ke
kwaam gemaakt.
Thans geniet
geniet een
een bepaald
bepaald getal
getal Studenten
Studenten eene
eene
kwaam
gemaakt. Thans
fomme uk
uit 's's Lands
Lands Kas,
Kas, tot
(Ot hun
hunonderhoud.
onderhoud.Ondcrtusrchen
Ondertusfchen
zekere fomme
berigt, dat
datthans
thansaan
aan de
deherflellinge
herfielIingeder
derBeurfe
Deunewederweder.
wordt ons berigt,
gedagt wordt.
wordt. De
Dezorge
zorgevan
van's 'sLands
LandsStaaten
Staaten ,, voor
voordit
dithun
hun
om gedagt
opgerecht Lusthof
verre,, dat
dat zij
zij
opgerecht
Lusthof der
der Wetcn[chappen,
Wetenfchappen ging
, ging zo
zo verre
het met
met een
een voortreffelijke
voomeflèlijke Boekzaal
Doekzaal, , ten
ten nutte
nutte van
van dedefludcefilldcehet
rehde Jeugd,
deed en voorzien, die
die van
van tijd
tijd tot
tottijd
tijdverbeterd
verbeterd is;
is;
retide
Jeugd, deeden
gelijk blijkt uit den
den Catalogus
Catalogus,, daar
daar van
desvan gedrukt
gedrukt11.0.
Ao. 1712.
1712. en deszelfs bijvoegzei
van 1749,
1749,ininvergelijking
vergelijking van
van die
die van
van 165
1656.
enuit
uit
bijvoegzel van
6 , en
de nieuwe Ordonnantien
Ordonn:mtien daarop
1748. GeduurenGedIluren.
daarop gemaakt
gemaakt1650
165o eR
en 1748.
de
eerfle vierendertig
vierendertig jaaren
jaat"en,, was
was liet
her opzicht
opzicht over
over dezelve
dezelve
de de eerfle
den
Academifchen Sena:lt
wd; doch
hier
den AcademiCchen
Senaataanbetroll
aanbetrouwd;
dochinin1618
1618 werd hier
Bibliothevan
bijzonder Ampt
Ampt gemaakt,
gemaakt, met
met den
den tijtel
tij cel van
van Bib/io/he.
van een
een bijzonder
op een
een Jaarwedde
Jaarwedde van
Guldens. Eindelijk
Eindelijk is
is de
de
caritls,
van 250
25o Guldens.
carius , op
Hooge
School voorzien
voorzien van
van een
eenruimen
ruimen I/ortus
IIfedicus,, of
Hortus Medicus
Hooge School
Kruidtuin,
een Horttllantts,
over denzelven
denzelven het
het opzigt
opzigt
die over
Hortulanus , die
Kruidtuin , en
en een
heert.
heeft.
't't Getal
Hoogleeraaren isis nice
grooe geweest,
geweest,
Getal der
der Hoogleeraaren
niet altoos
altoos even groot
[ehoon
doorgaans uit
Even weinig
weinig word
word hunne
hunne
fchoon het
het doorgaans
uit15
15 bellaat.
beflaat. Even
wedde
eenpaarigen voet
Nice ondienflig
ondienfiig zal
zal
wedde op
op een eenpaarigen
voet gahouden.
gehouden. Niet
het
zijn,
dit
ver[chil
hier
te
dGen
opmerken.
Cloppenburg
werd
Cloppenburg
werd
bet zijn ,
verfchil
doen opmerken.
akiaar
een Jaarwedde
Jaarwedde
aldaaraangefleid
aangefleldalsalsProfesfor
ProfessorinindedeTheologie.
Theologie , op een
van
die, inindat
datzelfde
zelfdeJaar,
Jaar.nog
nogvermeerderd
vermeerderd werd
werd
GI., die,
van 1000
i000 Gl.,
met
werd D.
CIUIO,, tot
buitengewoon Hoog
Hoog'•
tot buitengewoon
D. Cluto
In 1636,
1636 , werd
met !l00.
200. In
leeraar
leeraarininde
deGodgeleerdheid.
Godgeleerdheid,beroepen
beroepenI op
, opeen
eenwedde
weddevan
van-4-00.
400,
en
en
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en
fomme Coccejus!
in de
de Hebreeuwfche
lIebreeuwfche taal.
Coccejus i in
taal. D~
De
en op
op die
die zelfde fomme
Jaarwedde
den Heer
Heer B.
Fullenius,, als
ProfesCor in
Wis.
B. Fullenius
als Profesfor
in de
de WisJaarwedde van
v an den
kunde , v.:erd,
werd , in
648 , vermeerderd
tot i1000
000 Gl.
636 werd
kunde.
in 11648.
vermeerderd tot
Cl. InIn11636
werd
'er
Grickfche taal
taal,, bebeo
als Hoogleeraar
Hoogleeraar in
in de Griekfche
Gruterus , als
'er de Heer Gruleru!,
T. Morus in
roepenop
op een
een wedde
wedde van
roepen
van 800. en
en T.
Godgeleerd.
in de Godgeleerdheid , op
op een
een Traktement
Traktement
van
i600. In 1628
1628J.
7. G.
heid,
van
1600.
G. Palatinus,
als
Prof.
Extraord.
in
de
Latijnfche
taal.
op
een
wedde
van 400.
400.
als Prof. Extraord. in de Latijnfche taal , op een
van
in
5647,
in
de
Philofophie
,
op
700.
Dr.
J.
Philofophie, op iOo. Dr. C.
P, oci li des , in 164b in
C. fijnaPi jnay. P'lodlides,
op i1000,
000 , en
/rer,
p,.imarius Prof. op
en,, inindat
datzelfde
zelfde Jaar,
Jaar;
f u: is Primarius
her , als JUI;S
11. Rala
Ra la , in
H.
Historien en
verhoogd van 700
iOO tot
tot sJOOO;
in de
de Historien
en Rechten,
Rechten , verhoogd
000;
Schotanus,
in i1644,
644, tot
ook dat van Scholanus
, in
Win(emius,, Histot 800. P. Winfemius
toriefchri jvervan
van Friesland,
Friesland , in
toriefchrijver
in 1636
1636,, beroepen
als Hoogleeraar
Hoogleeraar
beroepen als
in
de Historien
Hisroricn, , op
wedde van
van ff 200. De aanftelling
aanfielling van
in de
op een wedde
Wis(cnbac/J,
eerften Profesfor
Profesfor in
in de
de Rechten
Rechten,, gefchiedde,
geCchiedde,
Wisfenbaci , tot
tot eeroen
164i,
een Traktement
Traktement van
en,, inin T648
T648,
verhoogd tot
tot
1 647 , op
op een
van800.
800, en
, verhoogd
1000,
en nog
nog eens,
eens, in
in 1654,
1654. tot
tot 1200
1:!00 guldens.
Zodanige ververloco, en
guldens. Zodanige
hoogingen
gefchiedden veeltijds,
als een
een IHoogleeraar
ophoogingen gefchiedden
veeltijds , als
-loogleeraar grooten opgang
men vreesde, dat
dathij
hijnaar
naar eene
eene andere
andere Academie
Academie
gang maakte,
maakte , of
of men
beroepen worden.
Aan eenigén
cenigén werd
werdterflond
terflond een
eenaanzienaanzienzou beroepen
worden. Aan
liJker
wedde toegelegd
toegelegd,, als
alsmen
menhen
hendaar
daar door
door van
van eene
eeneandere
andere
lijker wedde
Hooge School
School bekomen
bekomen moest.
moest. Verder
Verderzijn
zijnaan
aan deeze
deezeAcademie
Academie
Ilooge
zodanige bedienden,
als daar
daar toe
Behalven de
de
zodanige
bedienden, als
toe vereiCcht
vereifcht werden.
werden. Behalven
Curatoren, , en
den Heer
HeerErffladhouder
Erffiadhouder als
alsCurator
Curator MagnificenM~gnificen
Curatoren
en den
tisfimus, heeft
heeft men
men een
een Secretaris,
Secl'etaris,Promoter
Promo/e,- met
met zijne
zijne "dfiAdfitisfimus,
flnlten., Pedellen
Pedellen of Bodens,
Bodem, enz.
enz. ---• Van
Van de
de Curatooren
Cura/ooren der
flenten
Academien,· als
als opperfle
opperfie bezorgers, zal
zal,
eenbijzonder
bijzonderArtikel
Artikel,,
Academien,.
, inineen
gefprooken worden:
hier nog
nog bij,
bij,dat
dat'er
'er
gefprooken
worden:dit
dit alleen
alleen voegen
voegen wij
wij hier
fpreekende bewijzen,
menigte, , voorhanden
voorhanden zijn, van
vanManManfpreekende
bewijzen , in
in menigte
nen,, die
die ons
ons inin't'tvervolg
vervolg zullen
zullen tetevooren
voorenkoomen
kaam en,,die
diehier
biereeeenen
nen fchat
Cchat van
van wijsheid
wijsheid hebben
hebben uitgeftort
uitgeflort en opgezameld
opgezame1d., waar
waar
nen
aan Land
Land en
en die
die
door aan
en Kerk
Kerk oneindige
oneindigedienflen
dienflen bewezen
bewezen zijn,
zijn, en
ieder rechtgeaart
rechtgeaart Vaderlander
Vaderlander verplichten.
lI~inels
bijfland
ieder
verplichten, om 's's M
inels bijhand
en duurzaamen
dunrzaamcn zegen,
welover
overdeeze
deezeals
alsdedevolgende
volgendeAkaAkaen
zegen , zo wel
demicn,, die
die wij
W!jhier
bierbefchrijven
beCchrijvenzullen,
zullen,aftefmeeken.
aftefmeeken.
demien
Zieverder
verderWINSEMIUS,
WlNSEMIUS, Chronijk
Clmmijlr van
vanFriesland.
Friesland. SCHOTAIW&,
SCHOTAJ/US,
Zie
Chronijk en Befchrijving
Befchrijv;ng van Friesland.
Fr;eslantl. F.F.SJOERDS
SJOERDS,
Oud
Chronijk
, Oud
tn Nieuw
NieuwFriesland,
Friesland, II.
Il. Deel.
Deel.
en
AeltAcid.

ACADEMIE,
A CAD E MIE,

te
ft

Groningen.
Croninte".
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Gróningen. Onder
ACADDlfE van rGroningen.
het Stadhouderfchap
Stadhouderfchap van
van
ACADEMIE
Onder het
van Nas/au
Graaf Willem
IYil/em Lodewijk
LorÎewijlr. l'an
Nmfau,, in
in het
het jaar
Jaar 1614
1614,, befloo.
belloo.
ten
de Staaten
Staaten van
van Stad
Stad en
en Lande
Lande,, tot
COt voorfland
voorfiand van
van Land
Land en
en
ten de
tot de
deoprichting
oprichting eener
een er Ilooge
f/ooge Schoole,
Schaok, binnen
binnen hunne ProPro.
Kerk, tot
wel binnen
binnen de
de gemelde
gemeldeflad
fiad;; op
op dat
datdedeJongelingen
Jongelingen
vintie,
vinde , en wel
niet genoodzaakt
genoodzaakt zouden
zouden zijn
zijn,, zo
zoras
raszij
zijdedeLatijnfche
LatijnfcheSchoolen
Schooien
gepasfeerd waren, om
om tot
totverdere
verderebekwaamheid
bekwaamheidtetegeraaken
geraak en, ,naar
naar
gepasfeerd
:andere
trekken. , maar
maar in
in hunne
hunne Vaderf}ad
Vaderfiad, , uit
uit de
de
andere plaatzen
plaatzen te
te trekken
hrol!Uen
der Wijsheid
Wijsheid,, zouden
zouden kunnen
kunnen gelaafd
gelaafd worden
worden,, en
endaar
daar
bronnen der
van
verzadig-d zijnde,
en voor
voor de
de
van verzadigd
zijnde , voor
voor Stad,
Stad , Land
Land en
en Kerk,
Kerk , en
gantCche
Maatfchappij, , tot
nllttige leden
leden kunnen
kunnen verftrekken.
verfirekken. .---.
gantfche Maatfchappij
tot nuttige
Dit zo
zo wijs
wijs als
als nuttig
nuttig befluit
belluit was niet
genomen,, of
ofhet
het werd
werdterterniet genomen
flond te
te werk
werk gefleld
~e!1eld,, en
entot
tothet
hetberoepen
beroepenvan
vanzeszesberoemde
beroemdeManMan·
flond
,overgegaan.
keuze werd
werduitgebracht
uitgebracht
nen ,.,, als
alsIIIoogleeraaren
Ioog!eeraaren
, overgegaan. De keuze
op H.
Ravembtrg, als
ecrrlen I-Ioogleeraar
Hoogleeraar in
de GodgeleerdGodgeleerdin de
H. Ravensberg,
als eersten
.beid;
in de Rechten
Rechten;; Nicolaas
Ni COhMS Mulle
JI1u''''rius,
in de
j r1?ket• , in
heid ; C. PzPiillrJker,
rius , in
l\1athefis;
Emlllius, in
in de
de Griekfche
GriekCche Taale
Taaie en
en IIitlorien;
mrlorien;
Mathefis; Ubbo
Ubbo Es:1i1zius,
GuilidJII/ls
JJlacdoll'c!/,, in
in de
de Logica
Logica,, Phijfica
Phijfica en
en Metaphijfica;
lVIetaphljfica;
Guiliel»ius ltlacdowell
Cn
Doél:or Er
Erpinlls
PhiloCophie en Ethica.
Ethica.
pinus HUI/inga,
Huniriga, in de Philofophie
en Doktor
De pleige
pI~t11igeInwijdinge
Inwijdingedeezer
deczerProvintiaale
Provimiaale Åcaderuie
Academie gefchiedgcCchiedde, den
d\!n23~3Augustus
Augustusdes
desgemelden
gemelden laars.
Jaars. InIndedetegenwoordigtegenwoordigvan 's's Lands
Lands Staaten,
Staaten , deedt
decdt de Heer
Il\!erPANCRAS
PflNCRflS,, Stads Sijndiheid van
cus,
eene gepaste
gepaste Redenvoering
Redenvoering ,, uit
uit naam
naam van
van de
de Provintie
Provincie,,
cus , eene
Pro fe sror Ravensberg
Rm'ensbcrg,, in
in Bene
eene fierlijke
fierlijke Redenvoering
Redenvoering ,,
waarop Profestor
lll1twoordde.
NogJaarlijks
Jaarlijks wordt
wordt deeze
deezeGeboortedag
Geboorted:lgder
derAcadeAcade·
antwoordde. Nog
mie gevierd, en
enopopdenzelven
àenzelvclI een
eennieuwe
nieuwe Rector
Reaor Magnificus
Magl1ijictls
mie
a:lngerleld.
aangeteld.
Het Gebouw,
Gebouw,alwaar
alwaarde
delesten
lesCen zouden
zoudengehouden
gehouden worden,
worden. werd
daar
gemaakt
van de
de tr-anciskaner,
l'I"tlllcisktmer, of Broeikerk,
Broakerk, da~r
gemaakt ten
ten Noorden van
vooren een
een Nonnenklooster
Nonnenklooster geweest
geweest was
was,, midden
midden in de
de Stad,
Stad,
te vooren
doch buiten
buiten het
het meeste
meeste gewo31.
ge\,"o21. In
Inhet
hetzelve
zelvevind
vindmen
mendrie
drieruime
ruime
Gehoorplaatzen, , met
Catheders. Met
Met de
dewooningen
wooningen
Gehoorplaatzen
met banken
bankenen
en Catheders.
van de
de Pedels
Pedels,
uitrleekendfierlijke
fierlijkeSenaatskamer,
Senaatskamer maakera
, n1aaken
van
, enendede
uitfleekend
cleeze
ecn
vierkant
uit,
welk
in
het
midden
eene
bevloerde
plaats
het
midden
eene
bevloerde
plaats
deeze een vierkant uit , welk in
wooheeft.
Ten
westen
van
dit
Gebouw
zijn
Provintiaale
drie
Provintiaale
ziin
heeft. Ten tvessen van dit Gebouw
ningen.
waar
in
de
drie
oudfle
ProfesCooren
gehuisvest
zijn.
ningen, waar in de drie oudtle Profesfooren gehuisvest zijn.
De Franciskaner
Franciskaner Kerk
vervolgens tot
alle de
de openbaare
Kerk werd
werd vervolgens
tot alle
lJevorderingen
en
plegtige
AkademiCche
verri~lingen
gereed gegebevorderingen en plegtige Akademifche verrigtingen gereed
maakt ;
l.
DEB L.
J..
maakt;
b. DL.
L
.
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maakt; gelijk ook,
ook,ten
tenOosten
OostenenenZuiden
Zuidendezer
dezerKerke,
Kerke,het
het TheaTheIlmaakt;
IrumAnatomicum
Anafflmic:Jm en
en de
de Bibliotheek
Bib/iotheek geplaatst
geplaatst zijn.
zijn.
trum
Studenten~ welk
welk getal
gital nanaTen behoeve
behoeve van
van vee
veenig
behoeftige Studenten,
rt ig behoeftige
Ten
derhand tot zestig
zestig vermeerderd
venneerderd is,
is, isiseen
eenbijzonder
bijzonderhuis
huisgemaakt,
gemaakt.
derhand
R~urf~ genaamd.
genaamd. Bij
Bijouds
ouds voor
voor45,
45,doch
dochtegenwoordig
tegenwoordigvoor
voor
de Reurfe
de
aldaar, , 's middags
middags en
avonds.
55 Guldens jaarlijks
jaarlijks, , genieten
genieten zij aldaar
en 's avonds,
55
vrije rafel.
Geen daar
daar aan
aan te kort
kort koomt,
koomt, wordt,
wordt, door
doordede
vrije
tafel. 't't Geen
deInkomflen
Inkomfien der
der .·Geestelijke
goederen.
Staaten der
uit de
Geestelijke goederen,
Staaten
der Provintie,
Provintie, uit
aan den
Deeze Academie
Acad~mie haat
flaat onder
onder het
het opopaan
den Bur[ariw
Burfariusvergoed.
vergoed. Deeze
van zijne
zijne Hoogheid,
Hoogheid, als
als Curator Primarius,
Primari/Js, enz. en
en zes
zes
zicht van
IIndere Curatooren:
Cllr(1f~or~n: drie uit de Stad,
Stad, en
endrie
drieuit
uitdedeOmmelanden.
Ommelanden.
andere
Jaar 1777,
bekleedden deeze
deeze waardigheid, wegens
wegens de
de Stad,
Stad,
In 't Jaar
1777, bekleedden
de Heer Anth.
Anth. Adriaan
Adriaanvan
vanIddekinge
lddekingt;
Heer Hendrik van
vandeHr
; de Heer
en de Heer
Heer Cornelis
Corne/is Tjasfens,
Tjasfens , Burgemeesteren; wegens
w.egeni
:Jijfen , en
aijfen,
Ommelanden. de Heeren
Heeren G.
G• Alberda,
.A/berda, Heer van
van DijkierDijkfterde Ommelanden,
lil/is; E.
E. P.
P. Alberda,
A!b~rda, Heer van
van Bloemerfma,
Bloemtrfma, en
enL.L.S.S.Rengers,
Rmgers.
huis;
van Farmfum.
Farm{tJm. 't Getal
Getal der
der Profesfooren
Pro[l!s[ooren isistegenwoor.
tegenwoor.
Heer van
dit:
16.
dig 16.
vanGroningen,
Groningen, de Druk
Druk van
bI. 2216.
van Ii43
1743,, bl.
16.
Zie de Chronijk van
ACADEMIE,, te
te Harderwijk,
Harderwijk, nevens
nevens de
de laage
laage Schoolen
SchooIen,, welke
welke
Ac1m1iz
in deze Stad
Stad gevonden
door de
de Staaten
Staaten van
van 't't KwarKwargevonden werden,
werden , is,
is , door
de Veluwe,
re/uwe, in den
den Jaare
Jaare 1600,
alhiermede
mede eerre
eene Hooge
tier
1600, alhier
tier van de
School
van 't Fraur
Broederhuis, naderhand
School gellicht,
gefhicht,die,
die, van
Frater of Droederhuis,
naar 't't Katharine-Kloosw'.
zig
verplaatst
Welhaastliet
liet het
het zig
Ratharine-Klooster. Welhaast
verplaatst isis naar
aan nodige
nodige midmidaanzien,
door gebrek
gebrek aan
aanzien , dat
dat deeze Hooge School, door
delen, tot
tot onderhoud
onderhoud der
der Profesfooren, ten
ten val
zoude geraken.
gfraken.
val zoude
Om
dit voortekoomen
voonekoomen,, beflooten
beilooten de
de Edele
EdeleMogende
MogendeHeeren
Heeren
Om dit
Staaten
den I1Junij
Junij 1647
1647,, binbinop den
Gelderland, op
Staaten van
van de Provintie Gelderland.
nen
Zutphen,
op
Request
van
Seger
Arnhem
en
Johan
yohan
van
Seger
van
Arnhem
op
Request
nen
tot een
een ProvintiProvintivan Wijnbergen,
WIjnhergen , als CuratolJren,
om dezelve tot
Curatooren, om
atle
daar toe te beroepen twee
twee ProfesProfes'
aale Academie
Academie aanteneemen.
aanteneemen, en daar
[ooren
in de.
de,Rechten;
in de
deMedicijMedkijfoorenininde
deTheologie;
Theologie; twee
twee in
Rechten ; één
tin in
nen;
één in
in de
deHistorien
Historien en
en Welfprekendheid,
Wel[prekendheid. en
één in
in de
de
nen ; étn
en één
Kwarrotonderhoud
önderhoud van
van dezelve,
dezelve,hebben
hebben de
de drie
dri.: Kwar·
llhilofophie.
Philofophie. rot
eenige vrijheid
vrijheid
tieren
tieren een
een Jaarlijk[che
Jaarlijkfche[omme
fommevastgefteld,
vastgefteld, behalven eenige
van
den IIIl August
Augustus
be1648, beus 1648,
van Impost,
Impost , volgens
volgens ReColutie
Refolutie van
van den
ftaande
üxhQofd Wijn,
en zes
Biet, voor
voor ieder
iedfr
zes Tonnen
Tonnen Bier,
flaandeininéén
ë n Oxhoofd
Wijn, en
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13 Junij
Profesforen
en openbaar
openbaarSrudent.
Student. Op
Profesfor
Op den
den 13
dee.
Junij 1649,
x6.49, werd
werd deeze vrijheid
ze
vrijheid verhoogd,
verhoogd, voor
voorieder
ieder Hoogleeraar,
Hoogleeraar , tot 22 Oxhoofden
Wijn en
en 15 Tonnen
Wijn
Tonnen Bier.
Bier.
In 't jaar
In
Jaar 1651 begonnen
begonnen de
deStaaten
Staaten van
van 't't Rwartier
van Nil.
NijKwartier van
7Ti
~gen zwarigheid
hetaaien van
hun aandeel, tot
tot
zwarigheid te
te maakel1,
maaken , in 't betaalen
van hun
negen
onderhoud
Van tijd tot
to~ tijd
tijd werden
werden deeze
deeze zwaazwaaonderhoudder
derAcademie.
Academie. Van
righeden
Het gevolg
gevolg hier
hier van
van was
was,
datdedeStaaten
Staaten der
der
righeden grooter.
grooter. Het
, dat
April
1675
,
het
wanlioopig
befluit
namen
,
l)rovintie,
April
1675,
het
wanhoopig
beiluit
namen,
de
Provintie , den 24
24
Profesfooren
te laaten
laaten uitfierven
uitfierven ,, en de
deAcademie
Academietetevernietigen.
vernietigen.
Pïofesfooren te
Doch,
voorfpraak en
van wijlen
wijlen zijne Hoog.
Hoog.
Doch, op voorfpraak
en door
door den
den invloed van
heid
den III,
J1I, als
Erilladhouder dier
Provintie, werd
werd
als Erfiladhouder
dier Provintie,
Willem den
huid Wil/em
dezelve, den
den 16
16Junij
J unij1692
1692,
herfleidenenalsalsuituithaaren
haarenasch
aschherher, herfleld
booren.
Alzints
zintslangen
langen tijd
tijd,, hadden
hadden de
de overige
overige Gdderfche
booren. Al
Gelderfche Ste·
Ste.
Harderwijk hier
het voorregt,
voorregt , welk
welk Harderwijk
boven haar
haar ge.
ge·
den,
den , het
hier door
door boven
noot,
met een
een afgunffig
afgunfl:ig oog
oog befchouwd
befchouwd;; doch
dochhet
hetbefluit
beO uitvan
van de
noot , met
1653 , bevestigde
Stnaten,
van den
den 77O6tober
Oétober 1653,
bevestigde dit voorrecht, dedeStraten, van
wijl
werd vastgefl:eld,
Academie, aan
aan de
de Stad
Stad Hartoen werd
vastgefleld, dat
dat de Academie,
tvijl toen
derwijk,
gevoeglijk ontnomen
ontnomen,, noch
noch elders
elders geplaatst
geplaatst kon
kon
niet gevoeglijk
derwijk , niet
worden. als
als zijnde
zijnde daar
daar gefield,
gefield, bij
bij een
eengezegeld
gezegeldO6troij,
Ofuoij,dat
dat
worden,
nict vel
wel kon
kon worden
worden ingetrokken.
ingetrokken. Dus
Dus werd
werd de
de Hooge
HoogeSchool
School
niet
HarderwiJK,
Vorstelijk Diploma, tot
tot een
een ProvinProvinvan Harderwijk
, door
door een Vorstelijk
tiuale Academie
,1çademie bevestigd
bevestigd, , en
en voorzien
voorzien met
met goede
goedeenenbillijke
billijke
tiaale
Wetten
Wetten,, die, inin 't'tJaar
Jaar 11727
7~7,, op
opnieuw,
nieuw,door
doorden
dendruk
drukgemeen
gemeen
gemaakt zijn.
den eerhen
eerfl:en bloei
bloei deezer
deezer Academie,
Academie, was
was bij
bij dezelve, in
in 't't
ln den
Jaar 1616,
opaanraden
aanraden van
van Prinfe
Prinfe Maurits,
Maurits, mede
mede een
een openopenJaar
1616, op
baare Beurfe
Beur{e of Oeconornie
Ouonomie opgericht, tot
totonderhand
ondel'fl:and van
van VeluwPeluwfche
fehe,, en bij
bij gebrek
gebrekaan
aan Inlandiche
Inlandlèhe,, van
vanBuitenlandfche
BuitenlandfcheStudenten.
Studenten.
Doch deeze
deezevrijheid
vrijheid is,
is,ininden
denJaare
Jaare1641
1641, •ingetrokken,
ingetrokken,en
enhet
het
G~b
OUW,
't
welk
eertijds
daartoe
diende,
bekwaam
gemaakt
tot
Gebouw, 't welk eertijds daartoe diende, bekwaam gemaakt tot
inwooninge voor
voor twee
t\VeeProfesfooren
Profc!sfooren in
in dedeGodgeleerdheid.
Godgeleerdheid.
In den
den aanvang
aanvang hond
!lond deeze
deeze Academie
Academie onder
onder 't'topzigt
opzigtvan
van twee
twee
in
Curatooren;
maar
zints
dezelve
tot
eene
Provintiaale
School
verheven
Curatooren ; maar
dezelve tot eene Provintiaale School verheven
is,, word
word zij
zij geregeerd
geregeerd door zes Heeren, als één uit de
de Ridderfchap,
Ridder{ehap,
is
één uit
uit de
de Regeering
R(geering der
derSteden,
Steden, van ieder
ieder der
derdrie
driekwartieren:
kwartierer.~
zijnde zijne
zijne Hoogheid de
de Prins
Prins Erfiladhouder,
Erfftadhoude1", van
van deeze,
deeze, zo
zoala
ala
van de
de andere
andere Academien,
Academien, Curator
CuratorMagni
Magnifieentisjimus.
De
te'
ficentisti,nus.
te~el1woordige Heeren
HeercmCuratooren
Curatooren zijn,
zijn, wegens
wegens de
dl Ridderfchap
Rit!derfthap4 f
genwoordige
L a~
di
d4
L

f6
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A
CAD E MIE, ute L~:Jdet7.
Leyden.

de Heer
Gerrard Baron
, enz.
de
Heer G~rrard
Baron van
vanLijnden
Lijnden,
wegens
enz. enz.
enz. enz.
enz. wegens
de Steden.. , de
de Heer
de
Heer J.
van den
den Steen.
Steen. Uit
UitZutphen,
Zutphen, we·
N. van
weJ. N.
gens de R
idderfchap , de Heer
gens
Ridderfchap,
Heer J.'. A.
/lekeren , enz.
4. Baron
Baron van Hekeren,
wegens de
de Steden
Steden de
de Heer
wegens
Heer en Mr.
Mr. E.
van Lobenfels.
Lob(n[els. Uit
Uit de
E. van
Veluwe , wegens
wegens de
yonkh. Goo[m
Peluwe
de Ridderfchap,,
Ridderfehap" :'onkh.
Baron
Goofen Geurt
Geurt Baron
enz. wegens
wegens de
de Steden
Steden,, de
de Heer
Heer en
en
van Bentinck
BenIinek,, enz.
enz. enz.
enz. enz.
Mr. Heribert
Heribertvan
van
IVesten'e1t,
Detegenwoordige
tegenwoordigeProfesProfesT-Vestervelt
, enz.
enz. De
foorenzijn,
zijn, in
in de Th.
fvoren
Th. Johannes
Schacht,, EverharEverhar·
yohannes ~,.nJamls
germanus Schacht
1I1untinge; in
de Rechtsgel.
Rechtsgel. Jo.
dus
Sche;diu;, en Hermnflus
dus Scheidius,
Hermanies 111untinge;
in de
7ohannes
GU;l1ardus, en Parus
Medi·
Petrus RcslraJn;
hannes Alexander
Alexander Luinardus,
Roskarn; in
in de Medicijnen, Matt!Jias
Vaf)Genus,
GeulJs,Rudolfus
Rudolfus ForJlen;
Matt'cias van
Forlen; in
in de Philofoph.
BerlIhardus
IWeu'J'I/Of en Cornt/ius
In/!;e/musdedeRR.~oel'
Cornelius Wi,gc1mus
Bernhardus Nieuwhof
ioer .Tflcobsz.
Iacobsz.
Dus is het
het getal
getal der
der IHoogleeraaren
niet Zeven,
Zeven,
IoogleeraarenlIldaar
tldaarNegell,
Negen , en
en niet
Gelderland gezegd word,
als in
in, den tegenwoordigen
tegenwoordigen !laat
van Gcldedtllui
word.
zo als
lint van
bi. 472.
In
het
voorgaande
Jaar,
is,
door
den
Wel
Ed.
I-leerbl.
In
het
voorgaande
Jaar
,
is,
door
den
Wel
Ed. I-leer
472.
en Mr.
Mr. DM'IEL
TULLEKEN , Heer
van Melis en Marijkerlren.
DANIEL TULLEKEN
Man i jkerken , OudFleer van
Burgemeester
der Stad Middelburg,
Ac:tdemie een
een aanaan·
Burgemeester der
Middelburg , aan
aan deeze Academie
zienlijke Boekfchat prefent
pre[ent gedaan.
gedaan.
Zie SCHRASSER'l'.
Be[dlrijving
bI.
Befclzrijving van Harderwijk.
Harderwijk, I.J. Deel, bl.
SCHRASSERT1
85. enz.
,

,

,

ACADEMIE, te Leyden
Leyden,, welke
welke Stad
Stad,, als
als gelegen
gelegen midden
midden in
in
ACADEMIE
Holland,, hier
hier toe,
toe, doQr
dOQr den
den Vader
Vader des
desVaderlands
Vaderlands,, P, ins Wil117r/Holland
tem
den Eer
Ecrjlen,
deZetel
KwcekfcllOol der
der geleerdheid
geleerd beid verver·
lem den
flen , tot de
Zetel en Kweekfchool
kooren was.
Deredenen
redenen,, waa
waarom
dceze Vorst,
Vorst, (wiens
(wienszinnen
zinnen
kooren
was. De
ro m deeze
alleen gefleepen
gc(]eepen waren
waren,, om Nederland
Nederland van
Juk der
derSlavernij
Slavernij
alleen
van 't Juk
ontheffen,),) het
hetoprichten
oprichten eener
eenerHooge
HoogeSchoole
Schoolebinnen
binnen
te ontheffen
Lands tcn
uitterfte noodzaaklilk
noodzaaklijk vond,
hij,, door
dooreenen
eenen
's Lands
ten uitterne
vond , gaf hij
Brieê aan
aan de Staaten
St:laten van
Holland en
Zeeland, , op
den 28
28 DeBrief
van Holland
en Zeeland
op den
uit Middelburg,
Middelburg, op de
de nadrukkelijkfle
nadrukkelijk!le wijze, tete
cemb. 11574,
574 , uit
kennen. Het
Hetwoelen
woelenenenvonnisfen
vonnisfen, ,door
doorden
denSpaanfchen
SpaanfchenKoKo,
kennen.
naderhand hier
zien,hoe
hoefchranfchran·
ning naderhand
hiertegen
tegengedaan,
gedaan, hebben doen zien,
IVil/em hunne
hunne oogmerken
oogmerken wist te
te verijdeIen
verijdelen,, en
en derder·
der Vader Willem
zelver magt
magt te
te knotten.
knotten. 's'sLands
LandsStaaten
Staaten ,,beter
beterdan
daniemand,
iemand,
zelver
Prinfen wijsheid
wijsheid kennende,
kennende, aarzelden
aarzelden zelden, om
om zijne
zijnevoorvoor·
·s Prinfen
's
fiagen ten
ten uitvoer
te doen
doen brengen
brengen,, ten miniben
minfien niet in
in dit
ditgroot
groot
flagen
uitvoer te
gewigtig ontwerp,
ontwerp,daar
daar Nederland,
Nederland, en
engeheel
geheel Europa.
Europa. jaja de
de
en gewigtig
,

pntfche bekende waereld, als
:tb nog
nog dedeaangenaame
aangenaame gevolgen
gevolgenvan
van
gantfche
fmaakt
fmaakt
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fmaakt enengeniet.
Geen Nederlander
Nederlander leeft
of hij
hij weet,
weet.wat
wat
fmaakt
geniet. Geen
leeft'er,
'er, of
Leyden
Leyden,, met deszelfs
deszelfs inwoonders
inlVoond~rs), in
indedegeflrenge
geflrengeBelegering
Belegeringvan
van
Spanjaorden,heeft
heeft doorgeflaan
doorgellaan : : hoe
deszelfs Burgerij
Burgerij alles
alles
de Spanjaarden,
hoe deszelfs
in de waagfchaal
iielde , om
om zig
zig zelve
waagCchaal Helde,
zelve en
endedeStad
Stadvan
van't'tjuk
i\lk dec
der
dwingelandij terebevrijden
bevrIiden;; van
van welke
weIlcebevrijding
bevrijding die
dier*an
''an dén
dl>n
gaotfchen Staat
welke met
methun
hun moest
mo(lS! slaan
fulan of
ofvallen.
vallen. Hij
Hij
gantfchen
Staatafhing;
afhing; welke
c;; aaren , door
wecr ook
ook., hoc
hoc zeer
zccr de Lescl
LtJdcl1tJo,.en,
door 't't lijden
lijden,, aan
aan goed
weet
bloeà verarmd
verarmd geworden
Enfchoon
fchoon'er'ermochtén'
mochtén'zijn.,
zijn;
en bloed
geworden waren.
waren. En
dier
van onkundig
dier hier
hicr van
onkundil{ waren
waren, , de
de Groote
GroOle billem
"fllIem,
gezeten
, gezeten
aan 't
hoofd van
vun 's'sLands
Lands Staaten
Staaten ,, toonde
toonde,, als
als een
een·
aan
't hoofd
• waar
Vader des Vaderlands,
Vaderlands, hier van
ren vollen
vollen overtuigd
overtuigd tete zijn.
zijn. Om
Vader
van ten
hunllc liefde met
met edelmoedige
edelmoedigedkiikerkentenisfe
dótilkerkentenisCe te
te paaren
paaren., gaf
gafhij
hij ,,
hunne
volgCllf wettig gezag,
gezag I aan
aandeeze
deezebewaarders
bewaardersenenverdeedigers
verdeedigersder
der
volgenF
VrijheiJ, de
de keuze
keuze om
om., voor
vooreenige
eenigeJaaren
Jaaren,, ontlast
ontlast tete zijn
zijn
edele Vrijheid,
van Impost,
Impost. Tollen
Tollen en
en Schattingen
Schattingen; ; of het
het Voorrecht
Voorreçhe., van
van in
in
van
hunne Stad
Stad eene
mogen oprichten.
oprichten. Naar
Naartijds
tijds omom.
hunne
eene Academie
Academie te
te mogen
fiandigheden,
omheffing van
van belastingen
belastingen I , voor 't'c uituitflandigheden , fcheen
fcheen de ontheffing
dienlligfle,, doch de
de Hooge
Hooge School
Schoolhet
heteerlijkeerlijk,..
geputte Leiden
Leiden I , het dienfligfle
ne.
Daarenhovenwas
wasde
devrijheid
vrijheid van
van lasten
lasten flegts
Oeges voor
voor een
een tijd;
tijd;
Ile. Daarenboven
en de
de nood
nooddes
desLands
Landskon
konvereisfchen
vereisfchen, Idat
datdeeze
deezenoodzaaklijk
noodzaaklijk
moesten
opgebracht worden.
De Academie,
Academie,daarentegen,
daarentegen, fcheen',
fcheen",
moesten opgebracht
worden. De
tlnder
van den
den Goddelijken
Goddelijken zegen,
zegen, duurzaam,
nuttig'.
onder den invloed van
duurzaam, nuttig,
voordeelig
Dus volgde
volgde., bij
bij Leydens
Leydens
voordeelig en
en roemrijk
roemrijktetezullen
zullenzijn.
zijn. Dus
Burgervaders,
zuuren appel (zo
zegt)
Burgervaders, het beOuit
befluit om
om door den zuuren
(zo men zegt)
te
bijten,, de
de lasten
lasten te dragen
dragen,, op hoope van
van 't goed gevolg
gevolg der
der
te buten
Hooge
Ditbefluit
beO uitwerd
werd gevolgd
gevolgd van
van dat
datvan
van's'sLands
Lands
I-íooge Schoole.
Schoole. Dit
Staaten
volgensRefolutie
Refollltievan
van6 6Januarij
Januarij des jaars
jaars '775,
Staaten,, welke,
welke, volgens
1775,
aan
van Leyden
voorregt verleenden, met
mee uitfluiting
uitOuiting van
van
het voorregt
Leyden het
aan die van
alle
andere Steden
Steden,, in
in !lol/anp
in hunne
ilollanil en Zeeland, in
alle andere
hunne Stad,
Stad, eene
Academie
mogen fligten.
lligten.
Academie te mogen
Gemelde Staaten
Staaren van
van Holland,
Holland, om
om tot
tot dit
ditgroote
grooteoogmerk,
oogmerk, al
wat mooglijk was toe
toe terebrengen,
brengen,begiftigden
begifiigdendezelve
dezelvemet
metverfcheiverfcheiden Goederen en
en Inkomflen
Inkomflen., inzonderheid
inzonderheidvan
vanLanderijen
Landerijen,, PachPach.
ten.
Inkomften der
der Conventen
Conventen,, en
en Kloosters
Kloosters van
van Monniken
Monniken
ten , de
de Inkomflen
en Nonnen.
Nonnen. De
DeInwijding
Inwijding van
vall deezen
deezcn Et!
:e1 flen
flen Tnnpel,
Tempel, den
den Gods.
Godsdienst en andere
andere nuttige
nuttige Wetenfchappen
Wetenfchappen geheiligd
geheiligd,, gefchiedde
gefchiedde op
op
den 88 der
der maand
maand Febr. 7575,
1515, onder
van den
den Prin[e
onder 'e
't beleid van
Prinfe van

Or/mje,
en het
gezag der
der Staaten,
Staaten , met
toellel en
Oranje, en
het hoog gezag
me t grooten toeflel
en
L
3
een
L3
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een
onder den toevloed
toevloed van
van eene
eene menigte
menigte
een algemeen
algemeen vreugdbeàrijf,
vreugdbedrijf, onder
mannen van
van aanzien
aanzienen
en hoogen rang.
mannen
rang.
des morgens,
Na dat
Na
dat men
men des
zeven nuren,
UUTen, in de
de Groote
Groote
morgens, ten
ten zeven
Kerk
geCmeekt had,
had, kwam
kwam
Kerkgepreàikt,
gepredikt,enenGod
Godom
om zijnen
zijnenzegen
zeen gefineekt
om 99 zeuren
de Schu
tt erij in
om
uuren de
Schutterij
de Wapenen
Wapenen,, onder
onder ae
Vaandelen
-de Vaandelen
in de
Claas Huigenfe Gaal,
Caal, en
van C/aas
en Claas
Dirkvan
vanMontfoort,
Montfoort,KaKa·
Claas Dirk
•
Raadhuis' trokken
door de
de Brapiteinen;
piteinen ; van
van voor 't't Raadhuis'
trokkendeezen
deezen af,
af, door
treeNobelíiraaten , naar
en No!u/j1,.lIafen,
rlaar eene
naar den
den I-Hoogerwoerdfchen
Toogerwoerdfchenbrug,
brug, daar
Triumphboog gemaakt
gemaakt was,
met
rood
en
wit
Laken
bekleed;
en
was , met rood en wit Laken bekleed ; en
van daar
daar door
door de
deandere
andereflraaten
fir2aten aan
aan den
den Nonnenbrug;
Nonnenbrug ; voorts,
voom,
bngs
nieuwe Academie
langs de
de oostzijde,
oostzijde, naar
naarde
de plaats
plaatsvoor
voor deeze
deze nieuwe
ficad oMie
geCchikt;
zijnde eertijds
eertijds geweest
geweest het
hetKlooster
Klooster van
van St. Barlycra,
Barbcra,
gefchikt; zijnde
naderhand
deeze volgde
volgdeeen
eenoverdekte
overdekte
naderhand's'sPrinfen
PrinfenLogement.
Logement. Op
Op deeze
Speelwagen,
waarop eene
gewaad zat,
Z:lt,verbeeldenverbeelden·
Speelwagen , waarop
eene Vrouw in
in wit gewaad
cle de
de
de I-I.
H. Schrift,
Schrïn. gaande
gaande nevens
nevens dezelve
dezelve vier
vierperzoonen
perzoonen,, verbeelverbeel·
dende
de
vier
Euangelisten.
Vervolgens
eene
Vrouw,
gezeten
dende de vier Euangelisten. Vervolgens eene Vrouw, gezeten
op een
een werd,
Paerd,verbeeldende
verbl!eldendededeGerechtigheid,
Gerechtigheid,rijdende
rijdendetusfchen
tus[chen
44- Mannen,
Mannen, uitbeeldende
vier voornaame
voornaame Recitsgeleerden
Recbtsgeleerden,, als:
uitbeeldende vier
JulianIlS, Papinianus,
Pllp;nialllls, Ulpianus
U/pianus en
en Triborianus,
Triboll;IIIIUS, in ouderwetouderwet5'ulianus,
{,he
kleeeling, gaande aan
aan hunne
hunne zijden
zijden twee
twee voetjongens
voetjongens en
en vier
vier
fche kleeding,
Dall1' na
na eene
eeneNIaagd
Maagd,, de
denaam
naam van
van Medicina
Medicina voeJJlelbardiers.
Ielbardiers. Daar
Jende, mede
mede tetePaard,
P:ulrd, rijdende,
rijdende, gelijk
gelijk dedevoorgaande,
voorgaande,tusfchen
tllsfchen
xende,
PerzoQnen,, vier
vier voornaame
voomaame Artzen
Anzen verbeeldende,
verbeeldende, als
als HHippocra
llippoCI"fJ'Perzoonen
ses
ttS,, Galenus
Ga/mus,, Dioscorides,
Dioscorides, en Theophraflus,
Theophraflus, en mede ter
ter zijde
zijde
van
'\lan die, twee
tweevoetjongens
voet jongensenenvier
vierHellebardiers.
Hellebardiers. Na
Nahaar
haar vertoonvertoon·
.zig de Godin
Godin Pallas, of Minerva,
Minerv.'1, mede te
te Paard,
Paard, en
ennaast
naast
de ,zig
h2ar de
twee groote
grootePhilofophen
Philofophen Ari
Ari/iofl!/es
Plato, de
de welw<!lhaar
de twee
ftoteles en Plato,
fpreekende Cicero,
Cicero, en de
devermaardile
vermaardfte der
der Latijnfche
Latijnfche Poëten
Poëten Firnrfpreekende
wordende begeleid,
als de
de voorige,
voorige,door
doorHellebarHellebargilius; wordende
begeleid , even
even als
diers en Muzikanten,
Muzikanten, en achter
achter hun
vier flads
ftads Boden.
Boden. Daarop.
Daarop.
diers
hun vier
volgde de
deberoemde
beroemde CASPER
CASPER cooLHAAS
COOUIAAS, ,een
Leydfche PrediPredi·
volgde
een der
der Leydfche
k:lnten,, en bekend
bekend als
aIs de
deeertie
eenle Profesfor
Profesfor in
in de
deGodgeleerdheid,
Godgeleerdheid.
kanten
gaande dezelve tusfchen
tusrchen de Heeren,
Heeren. Mr.
Mr. Gerrard
Gerrardvan
vanWijngaarWijngaarden,
en
Jonkheer
tIen , en Jonkheer yacob
Jacob van
van der
der Does;
Does; hij
hij werd
werd gevolgd
gevolgd door
dotl'
den
den Edelen
Edelen Heer
Heer en
enMr.
Mr. T.
T. van
,'an der
derNieuwburg,
Nieuwburg , die
die op ziegezit W~·
nomen
Domen had
had Benige
eenige Lesfen
Lesfen in
in de
deRechten
Rechtentetegeeven
geeven;
hebbende
; hebbende
aan
san zijn
zijn rechterhand
rechterhandden
denvermaarden
vermaarden Janus
Janus Doufa
Dou(a,, en
en ter
terflinkermnkerkand
~anddea
Edelen Heer
Heer en
en Mr.
Mr. Årtus
Ar/usvan
YanBrederode;
BredmJlJe; daarna
daarna de
de
den Edelen
Heer
Heer
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Heer
de Menijn,
Heer en
en Mr.
Mr. 3`oo_t
Joo_1 de
Meniin, die zig
zig mede
mede tot
tothet
hetgeeven
geeven van
van
RechtsgeleerdeLesfen
Les[enverbonden
verbondenhhad;
hebbende
aan
zijne
eenige Rechtsgeleerde
ad ; hebbende aan zijne
rechterhand
rechterhand,, Jonkheer
Jonkheer Arend
Arend van Duivenvoorden
Duivenvoorrlen,, enen ter
ter flinker
flinker
den Heer
Heer Foij
Faij van
vanBroekhoven.
Broekhoven. Na deeze
deeze volgden
volgden Petrus
Petrus FoForestus
rtstfls., als
als Hoogleeraar
Hoogleeraar inin de
Medicijnen, tusfchen
tus[chen de
deHeeren
Heeren
de Medicijnen,
Willem
Wmtm van
vallHeemskerk
Heemskerk yanszoon
Janszoon,, en Dirk van
vanMontfoort
J11ontfoort
,acobszoon
; ben
')acohszoon;
hen volgden
volgden,, de
de Geleerde
Geleerde Laurentius
LaurenUus van OirOirfchot
fchot,, mede
mede Hoogleeraar
Hoogleeraar in de
deGeneeskunde;
Geneeskunde;gaande
gaandetusfchen
tus[cheu
Willem
lPillem van
vanLoo
Laa en Cornelis
COI'nelis Adriaansz.
Adr;aansz. van Barrevelt.
Ban·eve/t. VerVer.
volgens
volgens ging de
de Geleerde
Geleerde Mr.
Mr. Gerardus Bontius
Bontius,
die Benige
eenige
, die
Les[en geven
geven zoude
zoudeinindedeAflronomifche
AfironomifcheenenMathematifche
Mathemati[cheWetenWetenLesten
fchappen., tusfchen
tlls[chen Cornelis Huigensfe
Huigims[e van
van Toornvliet
Toorn vliet, ,en
enPieter
Pieter
fchappen
Hendrikfen Wasfenaar.
Wasfenaar. Ten laatalen
laatficn kwam
Mr. Cornelis
Cornelis de
de
Hendrikfen
kwam Mr.
Groot,, die
die op
op zig
zig had
had genomen,
genomen, eenige
eenige Lesfen
Lesfen te
te geven
geven in
in de
de
Groot
tusfchen Pieter
Pieter Oem
Oem en
enPieter
Pieter,7orisz
]oriszCortevelt,
Cortevelt,
Philofophie, tusfchen
de overige
overige Magifraats
Magifiraats Perzoonen
Perzoonen der
der flad
fiad,, en
enandere
andere
en na deeze de
lieden van
van rang
rang en
en aanzien.
aanzien. De
DeTrein
Trein werd
werd beflooten
benooten door
door
lieden
Vaandelen van
Schu~rij,, onder
onder de
deKapiteinen
Kapiteinen Albrecht
Alb,'u:ht
twee Vaandelen
van de Schutyrij
Win
Rllaphorst en Mr. Simon van
van Veen.
Peen. Deeze Trein
Trein gekomen
gekomen
van Raaphorst
zijnde aan
aan den Nonnenbrug
Rapenb~rg een
eenTriumphTriumph.
Nonnenbrug,, vondt op 't't Rapenburg
fchip,
op 't'twater
water bekleed
bekleed met
met rood
wit Laken
Laken,, en
en omom'
rood en wit
fchip , tot
tot op
hangen
waar onder
onder een
een Lauwerkroon,
Lauwerkroon,verfierd
verfierdmet
met
bangen met
met Tapijten,
Tapijten, waar
Oranje·Appelen.
zag men
men in
in 't'trond
rond Apollo
Apolla
Oranje-Appelen. Binnen
Binnen in
in 't't fchip,
fchip, zag
met
negen lIfufen
allen antieks
amieks gekleed.
Aan 't't roer
roer
gekleed. Aan
lllufen zitten, allen
met de negen
!tond
met de
de zijnen,
zijnen,dedeflad
fiadter
terontzetting
ontzetting het)
heb.,
fond Neptunus, die, met
bende bijgcfiaan, nu fche'en de geleerdheid te willen
willen binnen lei
leiden.
de n.bendijgfta,uchen
Apollo badt
luit in
in de
dehand
hand,, waarop
waarophij
hijzeer
zeerlieflijk
lieflijkfpeelde
fpeelde.,
hedt een
een luit

en door
door dedeZanggodinnen
ZanggoQinnenmet
methaare
haarefpeeltuigen
fpeeltuigenvergezeld
vergezeldwierd.
wierd.
Zeer langzaam
langs 't't gemelde
naar de
langzaam voer dit fchip langs
gemelde Rapenburg
Rapenburg,, naar
plaats
aan land
land tra.
met zijn
zijn gevolg aan
Academie , alwaar Apollo met
plaats der .Academie,
trtim
den, verwachtende
de aankomst,
aankomst, omom. den,
verwachtendede
devoorgemelde
voorgemeldetrain.
train. Op de
helsden
begroetten zij
en weder,
weder,met
metLatijnLatijnhelsden en begroetten
zij elkander,
elkander, over
over en
fche
die gelegenheid
gelegenheid pasfende.
Voorts gingen
fche vaerzen,
vaerzen, op
op die
paffende. Voorts
gingen ze,
ze,
met
Hooge' School,
die insgeinsgemet de
de gemelde
gemelde Edelen,
Edelen , in
in de
de Nieuwe Hooge•
School, die
lijks
met Tapijten,
en witte
wine Lakenen
Lakenen ,, opfchriften
op[chriften,, de
de
Tapijten , roode
roode en
lijks met
wapenen
Leyjen,
Holland en
en de fiad
Oranje , Holland
wapenen des Prin[en
Printen van Oranje,
flad Leyden,
verlierd
Toen deed
deed de
dereeds
reeds gemelde
gemelde C. Coolhaas de
Eer.
verfierdwv.
was. Toen
de Eerfie
fuekkende inzonderheid
der GodgeGodg~Redevoering,• ilrekkende
inzonderheidtot
tot Lof der
Re Redevoerin,
L
leerdL4
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Ieerdheid. Intusfchen
leerdheid.
lichter den
den
Intusfchentrok
trokde
de Schutterij,
Schutterij ,die
die "oor
voor en achter
train gegaan
gegaanhad,
had , den
den hoek van
train
v;m den
den St. Anthonis
Anthonis brug
brug om, langs
langs
Na 't't eindigen
de Hoogewoerd
Hoogewoerd, , enz. Na
de
eindigen der
der Oratie,
Oratie, keerden
keerden de
de
lIeeren,
de Academie
Academie,, te
te rug
rug naar
naar 't't huis
huis van
van Naaldwijk,
Heeren, uit
uit de
Naaldwi jk ,
alwaar , "an
van flads
alwaar,
Ihds wegen
wegen,, een
eentreffelijke
rreffelijkemaaltijd
maaltijd bereid
bereid was,
niet
ttTas , niet
alleen
de Hoogleerwaren,
Hooglecraaren, maar
maar oolc
ook voor
voorandere
andereperfoonen
perfoonen
alleen voor de
van
ranb' l\'Jet
cle grootfbe
groO[ile gefcl;ilkcheid
geîchikthcid cn
vreu;;d~, nam
nam dat
datFeest
Feest
I\Iet de
en vreugd;;,
van rang.
der
einde.
der Inwiidinge
Inwiidinge hier
hier mede
mede een einde.
het tete denken
denken,, dat,
dat,van
vanwegen
wegendedeomf{andigheid
omtlandigheid des
des
Ligt
Ligt is het
tijds, cie
de menigte
menigte der
der Studenten
Smdenten niet
niet zeer
zeer groot
groot was.
was. Want
Want daar
daar
andere
Schouien , eerst
eem na
na 't't zwijgen
zWijgC!lder
derwapenen
wapenen,, waren
waren
looge Schoolen
andere IHooge
opgericht,
werd deeze
deeze' geflicht
gellicht inineen
eenallergevaarlijkflen
allergevaarlijknen tiJd;
opgericht , werd
tijd; een
Pai 'ars zelve gewapend
tijd,
waar in
in Pai!r1s
gewap~nd ging
ging,, enendedeLeeraars
Leeraars hunne
hunne
tijd , waar
Leerlingen,
met blinkende
blinkende wapenen
wapenen,, naar
naar de
de Academie
Academiegeleidden.
geleidden.
Leerlingen , met
kart , echter, maakte
Binnen Kon,
maakte deeze
deezeHoogt
Hoogt!School
Schooleen
eenluisterrijken
luisterrijken
opgang.
HetAcademiehuis
Academiehuis bleef, ter
ter_eerstgemelde
eerstgemelde plaatze
plaatze,, eenieelli~
opgang. Het
~en
dochwerd
werd daar
daar na
n3,, 1631,
eenijds Witte
Witte
gen tijd, doch
1 631 , verplaalst
verplaatst in 't eertijds
Vrouwen
Jaar 1616,
1616,door
dooreen
eenfch:elijken
fch:e!ijken
VrouwenKlooster.
Klooster.Dit,
Dit, in 't't Jaar
brand verteerd
volgens een
een opfchrift,
opfchrift, daar
daar nog
Ilog te
te zien,
zien,
brand
verteerdziJnde,
zinde, volgens
werd, op
op befluit
befbit van
van de
deEd.
Ed.Cr.
Cr.Mog.
Mog.
Staaten
"all
lIo:land
en
Staaten van Hopland en
Westfriesland . .het
tegenwoordige gebouw
~ebouw begonnen
begonnen en
envoltrokvoltrok·
Westfriesland
het tegenwoordige
entot
tothet
hetgeven
gevenvan
vanopenbaare
openbaare lesten,
!esfen ,opopden
denr Jun
I ]uaij
J 618,
ken. en
ken,
i j 1618,
ingewijd, DeDeWetten
WettenenenStatuten
Statuten,, hier
hiertoe
t{Jebehocrende
behaerende,,zijn
zijnbij
bij
ingewiid.
FJu"i~1ss en anderen
anderen afzonderliik
arzonderlijk gedrukt,
en mede
mede te,evinden
vinden
de Elzevier
gedrukt, en
v. LEEUWEN
LF.f.VWE~,, Rat.
Bat. /J/.
/[1. bl.
bI. ;44.
344. enz.
enz. Eenige
Eenigeverandering
"erandering on
onbij V.
d~rging deeze
1619.,••
derging,
deezeAcademie,
Academie,inin de
de beruchte
beruchteJaaren
Jaaren1618
1618 el1
en 1619
ten aanzien
nal1~ielJ der
ons nog
nog een
een weinig
weinig
der Profesfooren.
Profesfooren. Doch
Doch laat
laat ons
ten
voorwaards treden.
Naauwlijk~ was
was deeze Hooge
Hooge School
Schoolopgeopge~
voorwaards
treden. Naauwlijks
richt. ofofdedeEdele
Edele
Heeren
Curatoorenwaren
warenseffens
teffens bedacht,
bedacht,tot
tot
richt,
Heeren
Curarooren
oprichTingeener
eenerdaar
daar bij
bijbehoorende
behoorendeopenbaare
openbaare hsbljot'IeeR.
fJ/b!iiJ!'ud. De
De
ddèe' oprichting
eerfle p.ifte
fifte hier
gerchiedde door
door Prins
PrilIS Willem
Inl/tm., hefbaande
hetlaande in
in
eerfee
hier toe gefchiedde
de Rt'ilia
fJ;?,/ia Regia,
Rtgia. en
en den
den ;foodfcIien
Jood/elzen Talmud.
Talmud. Zo
Zo door
door aankoop
aankoop
de
erffenbfen, ,legnten,
op het
hetdrukken
drukken van
als erfl'enisfen
legaaten ,en
envolgens
volgens order,
order, op
Boeken met
met Priviie;ie,
Prid,c,;ic, isi~ dezelve
dezelve zedert
zeden tot
totdie
diegrootte
grootteaangeaangeBoeken
wasfen ,, dat
dn ze
zevoor
voorLief
Liefhebbers
hebbersdubbel
dubbelder
dermoeite
moeitewaardig
waardjgisis
wasfen
bezie" tete worden
worden;; gelijk
gelijk uit
uit de
dedaar
daarvan
vangedrukte
gedruktenaamlijst
naamlijst ofof
bezien
Cataloglls.
kan
worden
opgem?akt.
Verder
vind
men
hier een
een
Catalogus. kan worden opgemaakt. Verder vind men hier
Jl1erkeurigst
Obr~rYat(}rium,
met
alle
de
dur
toe
vereifchte
we,k.
alle
de
Obfervatorium
,
met
allerkeurigst
daar toe vereifchte werktui·
tui.
-
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tuigen;
een Anatomif
Anatomijèltch 4rn$itheater
Amp4itheaur;
overheerlijken
; een overheerlijken
tuigen; een
Kruid/lof! en Bloemtuijn
Bloellltuijn,, welke
welke nog
nog,, inin't'tJaar
Jaar 1735
lï35 , ,vergroot
'lergroot
Kruid'tof
is,
verder al
al dat
dat geene
geene,, 't't welk
welktottotzulk
zulkeen
eenKweek.fchool
Kweekfchool
is , en verder
vereischt word.
word. Op
vereischt
Op den
den 88Febr.
Febr. des
des Jaars
Jaars 1624,
162,,", werd
werd het
het eeríle
eerfie
deezer toen
vifftig jaarige
jaori{!ejubelfeest
)uheljèest deezer
toen reeds
reeds bloeijende
~Ioeijendc Hooge
Hooge
viiftig
Schoole, met
met groo.e
grooic hatelijkheid
fiatelijkheid en
envreugde,
yreugdc,onder
onderallerlei
allerlei flag
nag
van Menfchen,
de
van
Menfchen ,van
vanalle
alleoorden
oordenderwaards
derwaardsgelokt,
gelokt,gc\'ierd,
gevierd, en de
openbaarc
op --dien
dag,, uitgefprooken
uitgefprooken,, door
door den
den
dien dag
openbaare Redenyoering,
Redenvoering, op
vermaarden Petrus
PelïllSCunæus
CIJ11teUS,
wclke toen
toen zijn
zijn Rectoraat
Reftoraataanvaardde.
aanvaardde.
, welke
Men denke
denke echter
echter niet,
niet,dat
dat deeze
dc.!eze Academie
Academie ook niet
niet haare
haare treuritrcurilotgevallen gehad
gehad heeft. Zwaare
Zwaarerampen
rampenheeft
heeftzij
zijdoorgeflaan;
doorgefutan;
ge lotgevallen
dc beklaaglijkfle
beklaaglijkfle Broedertwisten
Broedertwisten der
voorgaande Eeuwe deeden
deeden
de
der voorgaande
derzelver
bezoederzelverGrondvesten
Grondvestendaveren.
daveren.Niet
Niet min
min {heng
fireng was
was ele
de bezoeking,, door
door de
de flaande
Ilaande hand
hand Gods
Gods,, welke
welkehaar
haar en
en gantsch
ganrsch Leyden
Leyden
king
in den
den Jaare
Jaare 1669.
befiaande in
een zoort
zoon van
van Pestilentie,
Pestilentie,
trof, in
1669, behaande
in een
de leden
leden van
van den
den Raad
Raad,, van
van de
de Kerk
Kerk en
en ook
ook van
van de
de Academie
Academie
die de
fcl aantaste,
~antaste, dat
dat de
de Hoogleeraars
Hoogleeraars bijna
bijna tot
tot op
op de
dehelft
helftwerden
werden
zo fel
weggerukt.
Deezebreuke
breuke was
wasnaauwlijks
naauwlijks geneezen,
of het
het ake
ake
weggerukt. Deeze
geneezen , of
lig jaar
jaar 1672
1612 genaakte,
genaakte, en
fcheen, , voor
voor deeze
deeze Hooge
Hooge Schoo.
Schoo.
lig
en fcheen
Ie., doodelijk
dootlelijk te
te zullen
zullen zijn.
zijn. Wie
Wie kon
kon anders
anders verwagten
venvagten,, daar
daar
le
men,
van
de
muuren
van
't
bange
Leyden,
de
rook
en
vlammen,
men , van de muuren
bange Leyden , de rook en vlammen,
van
de zedert
zedert dien
dien tijd
tijd beruchte
bemchte Dorpen
Dorpen Bodegrai'en
Bodegral'el1 en Z.
Z'.'amvan de
,va:ntnerdamme,
kon
zien
ten
Hemel
!tijgen.
De
Academifche
Jeugd,
ten Hemel hijgen. De Academifche Jeugd,
merdamme, kon
tot eene
eene Kompagnie
Kompagnie Voetknechten
Voetknechten opgefchreven,
opgefchreven, behandelde,
behandelde, inin
dien
dringendcn
nood,
de
\Vapenen
in
plaats
van
Uit
dien dringenden nood, de Wapenen in plaats vanBoeken.
Boeken. Uit
IIoogleeïaaren, gebood
gebood als
als Kapitein
Kapitein over
over hen,
hen, CHP'IST.
CH;dST. ;\IELDER,
de Iloogleeraaren,
MELDER,
man van
van zo groeten
grooten moed
moed als
alsgeleerdheid;
geleerdheid;zijn
zijnLuitenant
Luitenantwas
was
een man
CARoLl'S
Doftor en Chemie
ChemixProf
Profesfol';
zijneVaanVaaneslor; zijne
CAROLUS DE
DE }IMTZ,
M AATZ ,M.
M. Doctor
drigs,
uit de
de Studenten
Studenten gek,lOzcn
waren, onder
onder andere,
andere, de
de
drigs, uit
gekozenj waren,
Doorlllchdge soateTSi;
SOBICTSKIJ,
en !WEN.
KOENDoorluchtige
rJ ,neef
neLfdcs
desKonings
Koningsvan
van Poo!en,
Poolen , en
RAAD RUVSCU,
RUne\!, nade:hand
bij 'wiep
'wien RAD
naderhandBurg~meester
Burgemeesterder
derfiad
fladLeyJen,
Leyden, bij
ook het
het Vaandel
Vaandel der
der Academifche
Acadcmifche bende
bende,, ter
tcrgedachtehisfe
gelbchteilisre en
en
eerc
van zijn bedacht,
geflacht, lang
lang bewaard
bewaard is.
is. Aan
Aan deeze
deczemoedige
moedigekeur.
keureere van
lingen, werd
werd de
deStads
Stads Poort
Poort,, uit
uitwelke
welkemen
mennaar
na~,rden
d~n Haag
lIaag gaat,
gaat.
en het
het toezigt
toezigt op toorens
toorens en wallen,
wallen, aanbetrouwd.
aanbe'trouwd. Voor
Voorhunnen
hunnen
ijver, moed
moed en
en waakzaamheid,
waakzaamheid, isis hun
hun de
de welverdiende
welverdiende lof,
lof. met
met
volle handen
handen, , toegezwaaid.
Elders zal
zal door
door ons
ons gemeld
gemeld wor•
wor·
volle
toegezwaaid. Elders
den, hoe
hoe het
het Gode
Gadebehaagd
behaagd heeft
heeft,, Nederland, erg
ell nevens
nevens hetL
5
~lve
I, 5
wive
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zelve onze
onze Academie·flnd,
Academie-fiad, van
van de
de Frllnfche
zelve
bevrijden.
Franfche magt
magt te
te bevrijden.
Hier moeten
moeten wij aantekenen
dat, naa
Hier
aantekenen,, dat,
naa het
het verdwijnen
verdwijnen dier
dier don
don.
kere Oorlogswolken
Oorlogswolken,
het volle Ilonderdjaarig
Eeuwfeest, op
kere
, het
Honderdjaarig Eeuwfeest,
op den
den
8 Februarij van 't Jaar 1675, gevierd werd. Verbeeld U, mijne 8Februaijvn'tJ1675,gerdw.VblU,mijne
Leezers, een
Leezers,
eendrom
drom van
van uitmuntende
uitmuntende Mannen
Mannen,, van
van den
den hoogflen
hoogflen
rang en
en waardigheid,
waardigheid, van
alle oorden zaamgevloeid
alle de hoerang
van alle
zaamgevloeid;; alle
hoeken der
der ruime
ken
ruime Gehoorzaal
Gehoorzaal,, met een fchaare
[chaare van
van toehoorders
toehoorders opopgepropt , en
en hoe
hoe groot
groot ook,
ook , echter
te eng,
gepropt,
echter te
eng, om
omdie
diegantfche
gant[chememeDigte
bevatten. Onder
Onderalle
alledeeze
deezeaanzienlijke
aanzienlijketoehoorders,
toehoorders,
nigte te bevatten.
bevondt zig ook
bevondt
ookzijne
zijneHoogheid
Hoogheid Prins
Prins Willem
lIl, voorheen
Willem de
de III,
voorheen
Burgerdeezer
deezer Academie.
Academie. De
Burger
DeHoogleeraar
Hoogleeraar Arnoldus
Mjenge
Arnoldus Sijenge
deedt
plegtigeRedevoering,
Redevoering,opop
welke
allerverrukkelijkst
deedt de plegtige
welke
eeneen
allerverrukkelijkst
Muziek
DeAcadeinifche
AcademiCche Raad
Raad,, de
de Hoofden
Hoofden der
der wetWet·
Muziek volgde.
volgde. De
houderfchap,
verfcheiden Heeren
werden, verver.
houderfchap, en
en verfcheiden
Heeren van
van het
het Hof,
Hof, werden,
volgens, inindedeStads
, onthaald
,
StadsDoelen
Doelen,
onthaaldopopeen
eenpragtigen
pragtigenmaaltijd
maaltijd,
volgens,
Willem met
welken Prins
Prins JYz'lle1l1
In den
den
met zijne tegenwoordigheid vereerde. In
volgenden nacht
nacht werd
kostbaar
werd een kostb
aar Vuurwerk
Vuurwerkafgelloken.
afgeftoken. Doch,
Doch ,
laat
voortgaan,, om
om,, na
na het
hetverhaal
verhaal van
van't'tderde
derdevijftig
vijftigjaarige
jaarige
laat ons voortgaan
Eeuwfeesr, het
her vierde,
vierde, ininonze
ollzedagen
dagengevierd
gevierd,, tetenaderen.
naderen. Niet
Niee
Eeuwfeest,
min
bloeij deezes
deezesHeerlijken
Heerlijken Tempels
Tempels toe,
roe,nanahet
hetfluiten
/luiten
min nam
nam de bloeij
der Vrede
Uitde
dehier
hierna
na volgende
volgende
der
Vrede met
met Frankrijk,
Frankrijk,inin 't't Jaar
Jaar1678.
1678. Uit
lijst der
Profes[ooren isis te zien,
zien,welke
welkeflonkerfierren
flonkerfierrenvan
vanGeleerdGeleerd·
lijst
der Profesfooren
heid aan
nan den
den Leydfchen
Leydfchen Hemeltrans
Hemeltrans geblonken
geblonken hebben
hebben,, en
enals
ali
heid
haare 1lraalen
De8iie
lIileder
dermeermeernog haare
ftraalen van
van Geleerdheid
Geleerdheiduitfchieten.
uitfchieten. De
gemelde maand
dag,, die
die gefchikt
geCchikt was,
was,
gemelde
maandFebruarij
Februarij1725,
5725, was
was de
de dag
van dit vierde feest,
feest, waar
waarop
op de
deplechtige
plechtigeRedevoering
Redevoering
ter viering
viering van
werd, door
doorden
denHoogleeraar
Hoogleeraar Franc.
Frnnc. Fabritius
Fnbrilitls,, uit welke
welke
gedaan werd,
wij een
eengroot
grootdeel
deelvan
vandit
ditons
onsverhaal
verhaal ontleend
ontleend hebben.
hebben. Niet
Nietmin
min
wij
plechtig dan
wierd deeze
deeze dag
dagdoorgebracht.
doorgebracht. Alleen
Alleen
plechtig
dan de
de voorige wierd
wij hier
hier bij,
bij, dat
dat,, behalven
behalven gemelde
gemelde Redevoering,
Redevoering, dit
dit
voegen wij
feest vereerd
vereerd werd,
werd,met
meteene
eenemenigte
menigte van
vanLofvaerzen
Lofvaerzen,,van
vanwelke,
welke,
feest
onder anderen,
anderen, uitmuntten,
uitmuntten, Gerh.
Gerh. Kempher,
Kèmpber, Eeuw-Triomf,
Eeuw-Triomf, en
I'n
onder
Jok.Schroder
Schroder,
Jubelfeeet der Leydfche
Leydfche Academie.
Academie. Van
Vangeen
geen
joh.
, Jubelfeeet
minder aanbelang
Kerklijke Redevoering, door
door den
denEerw.
Eerw.
minder
aanbelangisis de Kerklijke
A.van
vnnBosheiden,
Boshei(ien, op
op dien
dien plegtigen
plegrigen dag
dag., inin de
de Groote of
ofSt.
Sr.
4.
RietenKerk
Kerk uitgefprooken,
uitgefprooken, en
endoor
doorden
dendruk
drukgemeen
gemeengemaakt.
gemaakt.
Fitters
Tegen den
den8ften
Saenvan
vanFebruarij
Februarijdes
desjaars
jaars 5774,
177IJ., was
was de
deAchtAchr·
Tegen
baare Regeering
Regeering deezer
deez6 dcadfmie
dr:nlemie-/ltld
reeds voorheen
vOOfheenwerkzaam
werklilam
fiad reeds
baare

ge.
ge.
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geweest, om
omden
dendag
dag,, op
opwelken
welkenhet
het Tweehonderdjaarige
Tweehondel"djtJllrigeEeuw.
Eeuw.
geweest,
inviel,, hoogflaatelijk
hoogflaatelijk tetedoen
Hoewel,, kort
kort tote
fiest inviel
doenvieren.
vieren. Hoewel
feest
vooren ,, 't't Tweede Eeuwfeest
Eeuwfeestvan
"lInLeydens
Leydensverlosfing
verlosjing plegtig
plegtig ge~.
vooren
was;; (zie
(zie LEIJDEN)
LEljDEN) (panden
fpanden thans, echter,
deHHeerera
~reu Cu!
Cu.
echter, de
vierd was
ratooren ,, de Academifche
Academifche Senaat,
Senaat, de
deMagiflraat
lVIagiflraat der
der flad
fiad Leyden,
Leyden,
ratooren
zelfs de
de Heeren
Heeren Studenten
Studenten,, alle
alle hunne
hunne krachten
krachten in
in,, om
om aalles
en zelfs
ll es
met luister
luister en
afloopen;; hier
bij kwamen
kwamen nog de
de
met
en ordre
ordre tete doen
doen afloopen
hier bij
fchikkingen, die
die 'er
'er vereischt
vereischt werden.
tot de
de Promotie met
Inetdede
fchikkingen,
werden. tot
Kap,, of more
more tnajorutn,
.welke plegtigheid
plegtigheid,, tete Leyden
Leyden,, zedert
major= , welke
Kap
niet gefchied
gefchied was.
was. De
Deplegtigheid,
plegtigheid,daar
daarhij
bijgegehet Jaar
Jaar 1735,
1735, niet
bruikelijk, is
is door
door ons
ons,, ilt't
i!1 'tvolgende
vol!;endeArt.
Art. ACADEMIE
ACADEMIE VAN UTR(?CHT,
UTRF..CHT,
bruikelijk,
omlkmdig beCchreven.
Dus gaan
gaan we
we tot
totdedePlegtigheden
Plcgtighedender
der feestfees[omflandig
befchreven. Dus
viering over, cn
çn vangen
vangen dezelve
dezelveaan
aan met
met het
het geen
geen Ø
qp den
den 44 Feb.
Feb.
viering
verricht werd.
EenGouden
GoudenGedenkpenning
Gedenkpen:lÎng,, op
opdeeze
deezcgelegen
gelegen
verricht
werd. Een
heid toepasfelijk
toepas[elijk geflagen,
deezen dag,
dag, uit
uitnaam
naam van
van
beid
gellagen ,werd,
werd, op
op deezen
Curatoren en van
van Burgemeesteren
Burgemeesteren,, als
als Mede-Curatoren
Mede-Curatoren.,
de Heeren Curatoren
vereerd aan
van den
den Gerecht
Gerecht,e,
derzelver Ministers
Ministers,, en
en
re, derzelver
vereerd
aan de
de Heeren van
lI:m
Heeren Profesfooren
Profesfooren,, gelijk
gelijk ook aan
aan de
de Heeren
Heeren OudOudaan elk der Heeren
13urgemeesteren,
Secretaris van de
deUniverfiteits
UniverfiteitsVierfchaar,
VierCchaar.
Burgemeesteren , den
den Secretaris
Bibliothecaris, ,Leétoren,
en Onder
Onder-Re~ent
van 't't Staaten
Staaten Coll()o
Regent van
Collo
Bibliothecaris
Leforen, en
gie.
DeHeeren
Heeren Dijkgraaf
Dijlrgrallf en Hoogheemraden
Hooghewwade/lvan
vanR R~;jn'and,
hi j nland ,
gie. De
en derzelver
derzelver Ministers,
Leden der
derVroedfchap
Vroedfchap en
en
Ministers, ieder
ieder van
van die Leden
Veertigen
welke dezelve
dezelvenog
nogniet
nietontvangen
ontvangen hadden,
hadden, als
als ook
ook de
de
Veertigen,, welke
Leerlingen
SchoolUl'l;
verder alle
alle de
de
Leerlingender
dervier
vierbovenfie
bovenfileLatijn[che
Latijnfche
School; verder
Proteftantfche
Pra:ceptoren, enz.
enz.alle
alledeedeeProteflantfche Predikanten,
Predikanten,Reétor
Rector en
en Preceptoren,
ze ontvingen,
ontvingen,naa
naa de
de viering
viering van
van het
het feest,
feest,diergelijk
diergelijkeen
eenPenning,
Penning.
doch van zilver; als
als mede
mede de
deStudenten
Studenten en
ennog
nogverfcheiden
vcrfcheidenandeanderen,
op
den
7den.
ren ,
den 7den.
De vierings-dab
vierings.dag dan
dan vast naderende
naderende,, waren
waren eenige
eenigeI Ieeren
Heeren Prl!'
Predikanten
Dankzeggingen. de dcadcmie.
dikanten, ,inin hunne
hunne Gebooen
Geboden en
en Dankzeggingen,
dc•adcmie
op eene
eene bijzondere
bijzondere wijze
wijze gedachtig;
gedachtig; de
de Leerreden
Leerreden van den fleer
Heer
C.
Zoutmaal
was
geheel
op
dezelve
betrekkelijk
gemaakt.
G. Zoutmaat was
op dezelve betrekkelijk gemaakt.
Na voorgaand
voorgaand verzoek,
naam van
van den
den ReélQr
Magnificus ,
verzoek , uit naam
Retor Magnificus,
en na
bekoomene
toefiemming
van
de
Heeren
Burgemeesteren,
na bekoomene toeflemming van de Heeren Burgemeesteren,
was
Pieters-Kerk gereed
was de St. Pieters-Kerk
gereed gemaakt
gemaakt tot
tot de
de plegtige
plegtige Redel'oe.
Redevoering. 's'5Morgens
Morgensvroegtijdig
vroegtijdigverzamelden
verzamelden zig
zig agt Kompagnien
Koinpagnien
Schutters
orde,, welke
welke de
degoedkeuring
goedkeuring
Schuttersininde
deWapenen,
Wapenen, in
in eene orde
en
roem
van
alle
de
aanfchouwers
wegdroeg.
Zij
begaven
zig
en roem van alle de aanfchouwers wegdroeg. Zij begaven zig
-

ver-
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vervolgens
fchaarden zig
in twee
twee
'vervolgens naar
naar de
de a:mgeweezene
aangeweezene posten, en fchaarden
zig in
reijen
van de Witte
Witte Poort
Poort tot
tOtaan
aan 't'tStadhuis
Stadhuis,, en
enverwachtten
verwachtten inin
reijen,, van
die orde
orde de
de komst
komst van
van zijne
zijneHoogheid
Hoogheid Prins
Prins Willem
IPil/em den
den I"den
Pden,,
met
deszelfs gevolg.
gevolg. DeDe
Magifiraat"der
derflad
tladvergaderde
vergaderde tegen
tegen
met deszelfs
Magifiraat•
half tien
deVroedfchaps
Vroedfchaps kamer
kamer,, en
enging
gingvan
vandaar
daarnaar
naar de
de Acatien in de
AAcaPedellen,, met
methunne
hunneStaSta·
demie;
demic ; wordende
wordende voorgegaan
voorgegaan door
door de Pedellen
ven in
in de
dehand
hand,, gekleed
gekleedininhunne
hunneTabbaarden
Tabbaarden,, gelijk
gelijk de
de gantfche
gantrche
Train
in hunne
hunne plechtgewaaden
plechtgewa:tden was
uitgedoseht. Zij
Zijwerden
werden
Train in
was uitgedoscht.
voorafgegaan
gevolgd van
van een
eenDetachement
Detachement Dragonders
Dragonders te
te
voorafgegaan en
en gevolgd
paard.
Aan de
de .1cademie
zijnde,, vonden
vonden zij
zij aldaar
aldaar
paard. Aan
.'Jcadernie gekoomen
gekoomen zijnde
den Acadw/I[de
Senoat vergaderd,
flcadelu;fcbe Senaat
vergaderd ,zo
zo als
alsook
ook de
de Studenten
Studenten zig,
reeds
hunne plaatzen,
plaatzen , in
in dezelve
dezelve vervoegd
ven"oegd hadden.
hadden. Na
Nadat
dat
reeds op hunne
hier
de Reaor,
Re~r,
Adfesfooren,
Sehom.
Burgemeesteren en
enScheSche·
bier de
Adfesfooren
, Schout
, Burgemeesteren
penen,
volgens Jaarlijkfche
jaarlijkrehe gewoonte,
den Eed
Eed waren
waren
penen , volgens
gewoonte ,inin den
genomen.
naar de
Kerk, , en
wel in
in die
die
genomen .trok
trokdede gantfche
gantfchel10et
foet naar
de Kerk
en wel
order,
overeenkomst, als
I ï 3 j daar
daar van
ge!!laakt was.
De
order, en overeenkomst,
als 1733
van gemaakt
was. De
c Au B i v s , als
Heer GAUBIUS,
als Rdlor
M'1!;'lijicus
tusrchen de
de
R ct?or MaQ
nlfrcus , • ging
ging tusfchen
Heeren
van Boetze/oor
Bleiswijk,
Ctlf"nIOoren;
Heeren van
Boetzelaar en Bleiswi
jk , als Eerfle
, er fle Cur•alooren
;
op deeze volgden
volgden de twee
twee oudjJe
Profesfooren in
Godgeleerdoudfle Profesfooren
in de Godgeleerd
heid,
tusrchen den
den dt!rden
Heel"Curator
Curator W.
lP. Hui
Huijgl'ns,
Heer
derden Heer
held , tusfchen
jgens , Heer
van Horlc'
op , enz.
"Rn
{-JfJIIC"OP,
en den
den Heer
Heer Hoofdofficier
Hoofdofficier van
,'allillp
dlp'Uf/,
enz. en
lien , wij·
wijders de Heeren
I-Ieeren Proresfooren
aan twee,
twee,tusfchen
tllsfehentwee
tweeHeeren
HeereR
ders
Profesfooren twee aan
van de Magi(Irnat
Magirtraat en
Ministen der
achter deeze
deeze gingen
gingen
en de Ministern
der flad; achter
de twee
twee Lekoren
Leétoren., die
dievan
vandedeStudenten
Studenten (onder
(onderwelke
welkevijf
vijfHee.
Hee·
r~n,
die tot
[Otdedebegroeting
begroetingvan
vanzijne
zijneHoogheid
Hoogheidgecommitteerd
gecommitteerd
ren , die
waren,
den voorrang
voorrang hadden)
hadden) gevolgd
gevolgd werden.
werden. VOGr
Vóórdeezen
d~ezen
waren , den
aanzi.:nlijl<l:n
train,, gingen
gingen de Pedellen
Pedellen,, en
enachter
achterdezelve
dezelve de
deflads
fiads
aanzinl;jkcn train
bedienden. Voorts
Voorts werd
werddedetrain
traindoor
dooreen
een
Det:(ehement DraDrabedienden.
Detmehement
gonders geopend
Men begaf
begaf zig
zig in
in die
die orde
ordeover
over
gonders
geopendenengef]ooten.
geflooten. Men
l'\'onnenbrug, langs
langs de Steenfchuur,
Steenfchuur, en
d~ Nicuwfleeg
Nieuwfieeg.
den Nonnenbrug,
en door de
na:tr de St.
St. Pieter,-Kerk,
Pielcr~·KerÁ', links
links afgaande,
de zuiderdeur
zuiderdeur van
van
naar
afgaande, om de
Kerke in
te gaan,
gaan. en
en -vervolgens
'vervolgens het
Choor
op,
en
van
daar
de Kerke
in te
het Choor
en van daar
vertrek van de
de Heeren
Heeren Kerkmeesters;
Kerkmeesters; blijvende
blijvendede
deStudenten
Studenten
in 't vertrek
In de Kerk.
Kerk. DeDeHeeren
HeerenCuratooren,
Curatooren,dedeMagiflraat
MagifiraatenenMinisters,
Ministers,
In
begaven zig,
in dezelfde
dezelfde orde,
orde, uit
uit de Kerk
Kerk naar
naar 't Stadhuis,
Stadhuis, ter
tef
begaven
zig, in
van Zijne
Zijne Hcogheid.
Hcogheid.
afwachting van
Inrusfchen begaf
begafzig
zigeen
eenontelbaare
ontelbaarefchaar,
fchaar,van
vanalle
alleoorden
oordenzaamzaam·
Intusfchen
gevloeid,, naar
naar de
de Kerk,
Kerk, om
om het
het doen
doen der
der Oratie
Orolil bij te wooWQOoo
gevloeid
nen;;
nen
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nen;; niemant
niemant echter
voor.
nen
echter werd
werdinin dezelve
dezelve roegelaaten,
roegelaaten, d:m
dan die voor.
or Curatooren
zien was
was van
van een
eenlootje
lootjeofofkaaartje
kaaanje,, voorheen
voorheen,, do
door
Cllratooren
zien
Burgemeesteren ,uitgedeeld.
TusCchenhalf
halftien
tienen
entien
tienuuren
uuren
en Burgemeesteren
, uitgedeeld. Tusfchen
zime Uloog/erd,
lloo/!,hetd. de
de Prins
PrinsErf/ladhouder,
Erf/ladhollder, gezeten in
in zijzijkwam zijne
Staatfiekoets, met
paarden bespannen
be(pannen voor
opdeedeene Staatfiekoets,
met zes paarden
voorde
de fiad;
had; op
ze Koets
Koets volgden
volgdentwee
tweeanderen
anderen,, mede
medemet
metzes
zespaarden;
paarden;gemelde
gemelde
ze
Prins werd
werd verzeld
verzeld van
van zes
zes Edellieden
Edellieden., eenige
eenige Pages
Pages,, twee
twee
Prins
Loopers , een
een kommando
kommando Garde
Garde du
en eenige
eenige Cent
Cml .Suis.~uis
Loopers
du Corps, en
[es. Buiten
Buiten de witte
WitteofofHaag
HaagPoort
Poort,
!londeen
eenEskorte
EskorreDragonDragon, hond
fee.
ders gereed, om
om Hoogtsdezelve
Hoogtsdezelve inin tetewachten
wachten,, en
en door
door de
dego.
go.
ders
fchaarde Schutterij
Onder het
hetgegefchaarde
Schutterij naar
naar't't Raadhuis
Raadhuistete geleiden.
geleiden. Onder
balder van
van het
het gefchut,
gefchur, het
hetgeblaas
geblaasder
derInf
lnllrumenten,
en fpeelen
fpeelen
balder
rumenten , en
klokken,, naderde
naderde Zijne
Zijne Hoogheid.
Hoogheid het Raadhuis
Raadhuis, , en werd
werd al.
al.
der klokken
<!aar aan
aan den trap
trap ontvangen
ontvangen,, door
door den
denBurgemeester
Burgemeester Marcus
Marcus,, en
en
daar
Penfionari~ van
van Roijen
Roijell,, en op 't
't bordes,
bordes, door
door den
den Heer
Heer Cuden Penfionar4
ratol' Huijgens,
HuijgOIS. en den
den Burgemeester
Burgemeester Crucius.
Crucills.
rator
Vorst,, de
deComplimenten
Complimenten ontvangen
ontvangen hebbende
hebbende,, maakte
maakte gegeDe Vorst
bruik van
van een
een daar
d~ar toe
toevervaardigd
ven'aardigd Dejeuné.
Dejeullé. Intusfchen
lntusfchen veranveranbruik
derde de Schutterij
Schutterij van
van (landplaats
!landplaats •,enenfchikte
weg,
derde
fchikte zig
zig langs
langs den
den weg,
die de
de train
train van
van 't't Stadhuis
Stadhuis naar
naar de Kerk
Kerk neemen
neemen zonde.
zoude.
Om elf
elfuuren
uuren kwam
kwam zijne Hoogheid
Hoogheid van
van 't Stadhuis.
Stadhuis. De Clla,.Om
Guar
des Dragon
Drf/6 owJers
Mars;;na
noden,
openden de Mars
nadeeze
deeze volgden
volgden vier Boden,
'lers openden
de
Loopers en
en CeT/I
Suis[es van
Voor den
den
de Loopers
vair Zijne
Zijne Hoogheid,
Hoogheid, Voor
Cent Suisfes
Vorst
gingen
zijne
Edellieden
met
ongedekte
hoofden.
De
twee
Vorst gingen zijne Edellieden met ongedekte hoofden. De twee
Eerne
Heeren Curatoren
Curatoren plaatzen
plaatlten zig
zig ter
terwederzijde
wederzijde van
van denzeldenzelEerfle Heeren
ven
terwijl de
de andere
andere Heeren
Heeren zig inin de
dehier
hiervoorgemelde
voorgemelde orde
orde
ven,, terwijl
fchikten,
train ook
ook even
even eens be(}omen
Defchikfchikfchikten , en
en de train
beflootenwerd.
werd. De
kingen,
de'gemelde
Pietel'SKerk
Kerkgemaakt,
gemaakt, befl:onden
hier
kingen, in de,
gemelde St. Pieters
beflonden hier
in. DeDegewoone
gewoone
Vroedfchapshank
bankwas
wasvoor
voorZijne
ZijneHoogheid
Hoogheidgege.
Vroedfchaps
reed
gemaakt, zijnde
zijnde dezelve
dezelve,, van
van vooren
vooren , overdekt
overdekt met
met een
een
reed gemaakt,
rood
fluweel en kleed,
omzet met
met gouden
gquden Kanten.
Kanten. Ter
Terrechter
rechter
rood fluweelen
kleed, omzet
zijde
van dezelve
dezelve waren
waren plaatzen
plaatzen gefchikt
gefchikt voor
voor den
den Rector
Redor MaMa.
zijde van
gni/leUS,
Heeren Curatooren
Curatooren en Profesfooren
Profesfooren;; en ter
ter linker
linker
gnificus , de Heeren
zijde
van den
den Gerechte
Gerecble en
en Ministers
achter
zijde voor die van
M inistersder
derStad;
Stad; en achter
dceze,
aan wederzijde
wederzijde,, was
was de
de plaats
plaats voor
voor de
de Heeren
Heeren Studenten;
Studenten;
deeze , aan
de
anders in
in 't't ruim
ruim slaande,
fiaande, waren
waren nu
nu voor
voor de
de VrouVroude Stoelen, anders
wen
in 't'[ Choor
Choorgeplaatst.
gepl«atst. Dwars
Dwarsdoor
doorhet
hetruim
ruimHonden
Ilonden twee
wen in
twee
banken
en andeandebankenl ,voor
voor't't 3aniienlijk
aa iieulijk gevolg vvan
an zijne Hoogheid en
ren.
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ren. Het
HetDoophek
Doophek weggenomen
weggenomen zijnde
zijnde,, waren
waren,, recht
recht tegen
tegen
ren.
Over
van den Prinfe
Prinfe,, voor den
den Predikiloel
Prediklloel,, twee
tweeCatCatOver't't geflo(!lte
gefloelte van
heders
dan de
de andere
andere,, welke
welke zouden
zouden
hedersgeplaatst,
geplaatst,de
de eene
eene hooger
hooger dan
dienen
Promotie,, die
die den
den volgenden
volgendendag
daggefchieden
gefchiedenmoest.
moesr.
dienen tot de Promotie
Onder het Orgel
uitllekend fraaij
fraaij Orchest
Orcbestgeplaatst
geplaatst,, dat
dat
Orgel was een uitílekend
~ervuld
werd met
z~entig Muzikanten
Muzikanten,, voorzien
voorzien van
van allerlei
allerlei In111vervuld werd
met zeventig
firumenten. Reeds
Reedsvoor
voordedekomst
komstvan
van zijne
zijneDoorluchtige
Doorluchtige HoogHoogflrumenten.
heid waren
waren op hetzelve
hetzelve eenige
eenigefraaije
fraaije flukken
fl:ukken uitgevoerd,
ui~gevoerd, wa
waar
ar
onder het Orgel zig telkens deed hooren. Her !l:reelend MuziekonderhtOglziknsdehor.HtflndMuziek
liet zig hooren,
hooren, bij
bij 's's Vorflen
Vorllen intreede
inrreede inin de
lang,
liet
de Kerk,
Kerk, en zo lang,
tot dat de Heer
Heer ReElor
R.dlor Magnificus
Magnijicus gereed
gereed was, om
om zijne
zijne RedeRede·
re beginnen.
beginnen.
voering te
De train
train in
Kerk gekomen
gekomen,, en op
op de
deaangeweeze
aangeweezeplaatzen
plaarzen
in de
de Kerk
gezeten zijnde
zijnde,, werd
werd de Vorst, uit
uit naam
lJaam der
der IHeeren
-Ieeren Studenten,
gezeten
met een
een korte
korte aanfpraak
aanfprnak, , in de
Ncderduirfche taal, verwelkomd,
verwelkomd,
de Nederduitfche
jg ens , van
door
den Heer
Heer H. Hui
Huijgens,
van Haarlem
Haarlem j.
Cand. De
door den
7. U. Cand.
Heer HIERONYMUS
GAUBIU3,, als
afgaande Rector
Rector1VlagnifilJtlagnijials afgaande
HIERONYMUS DAVID
DAVID GAUBIUS
begon toen
roen zijne
zijne Redevoering,
Redevoering,waar
waarmede
medehij
hijdie
diewaardigwaardig.
cus, begon
heid
nederleide.
Het
hoofdonderwerp
vin
dezelve
was:
heid nederleide. Het hoofdonderwerp van dezelve was: Over
Over
de wonderbaare
Ulonderbaare blijken
blijkender
der
Goddelijke
roorzien;gheitl
Goddelijke
Voorzienigheid
in in
hethet
luisterrijk
11laken van 's
Lands
grondvesten,, befchermen
beJchtrmen enenluisterrijk
grondvesten
maken
's Lands
Hooge Schoole
Schoole te
Leijden.
Hooge
te Leijden.
In 't midden
widden der
der Redevoeringe,
Redevoeringe,die
diemeer
meerdan
dantwee
tweeuuren
uurenduurduur.
de, nam
nam de
deRedenaar
Redenaar een
een weinig
weinigrust;
rust;geduurende
geduurende welke
welke tusrus.
fchenpoozing
Muzikamen zig met
met hunne
hunnefpeeltuigen
fpeelmigen lieten
Iietelt
fchenpoozing de
de Muzikanten
gelijk ook
ook gefchiedde,
gefchiedde, naa
naa 't'reindigen
eindigenvan
van dezelve.
dezelve.
hooren, gelijk
Heer Profesfor
Profesfor van Doeveren,
Doeverm, als nieuw aangeflelde
aangellelde SecreSecreDe Heer
taris
Univerflteit. , begaf zig
zig vervolgens
vervolgensnaar
naar den
den Predikfloel,
Prediklloel.
taris der Univerfiteit
door het
het afleezen
afleezen van
van den
den Electie
Electie· brief,
b";e!, bekend
bekend te maamaa·
om, door
ken,
datde'
de'Hooggeleerde
Hooggeleerde Heer
Heer Diderik
Dit/erik van
vander
der Kemp tot
tot RecRecken, dat
tor Magnifcus
Magnifiws was aangefleld,
aangelleld, en
en dat
dathem
hem de
deHeeren
Heeren Profesfoo•
Profesfoo·
tor
KeesJel,Sandifort
SII11t/ifo,·tenenValckenaar
r,i/ckenaar tor
Moor, van der Keesfel,
ren de lJtloor,
tot
Adfesfores
war~n toegevoegd.
toegevoegd. De Heer van
van Roi
Roijm,
Profesfor
Adfesfores warbn
jen , Profesfor
in de
de Medicijnen,
Medicijnen,fchetfle
fchedle vervolgens
vervolgens,, inineen
eencierlijk
cierlijkLatijnfch
LatijnCch
in
dichttafreel
de meeste
meesteder
derHoogleeraaren,
Hoogleeraaren, die, zedert
zeden de
de oprichoprichdichttafreel,, de
ting der
der Hooge
Hooge Schoole,
Schoole ~ in
de Genees-,
Heel., Schei- en
en KruidKruid·
Genees-, Heel-,
in de
kunde gebloeid
dit alles
atJes begaf zig de aanzienlijke
aanzienlijke
kunde
gebloeidhebben.
hebben. Na dit
min
Kerk naar
na~r de
Doelen,,langs
langs welken
welken weg
weg de
de Schutterij,
de Doelen
train uit de Kerk
~c-

ge-
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r;eduurende de
gefchaard had.
Het
geduurende
de plechtigheid
plechtigheidinin de
de Kerk,
Kerk, zig gefchaard
had. Het
Hoog en
en aanzienlijk
aanzienlijk gezelfchap,
gezelfchap, in
in de
de Doelen
Doelen bijeen
bijeen zijnde,
zijnde,als
als
Hoog
de plaats
plaats daar
daar de
maaltijd zou
gaf de
de Colonel
Colonel
de
de maaltijd
zou gegeeven
gegeeven worden,
worden , gaf
J. Hubrec
Hubrecht,
op verzoek
verzoek van
van zijne
zijne Hoogheid,
Hoogheid, order
order te
te ver.
ver.
zt, op
y.J. ;i.
trekken, , zonder
dat zij
zij,, van
van wegen
wegen het
hetonfluimig
onfluimigenenregenachregenach.
trekken
zonder dat
tig weder
weder,, behoefden
behoefden tetedefileeren
defileeren ;; dedeKompagnie
Kompagnievan
vanzijn
zijn
tig
Wel Ed.
Ed. bleef
bleefalleen
alleen de
de wacht
wacht aan
aan de
Detafel
tafel
Wel
de Doelen
Doelen houden.
houden. De
was gedekt
gedekt met
met zes-en-vijftig
zes·en-vijftig Couverts, en
en voor
voordedeSchooríleen
Schoorfleen
was
fraaij Orchest
Orchest vervaardigd,
vervaardigd, waar
waar op de
de Muzikanten,
Muzikanten, geduugeduueen fraaij
rende de Maaltijd,
Maaltijd, zig naar
naar de
konst lustig
Alleen
rende
de konst
lustig deden
dedenhoren.
horen. Alleen
teekenen wij
tot deezen
deezenMaalMaal.
zeekenen
wij hier
hier nog
nog aan,
aan , dat
dat onder
onder de
de Gasten, tot
tijd,, door
door zijne
zijne Hoogheid
Hoogl!eid genodjgd
de Hoog
Hoog Edele Ge.
Getijd
genodigd was,
was, de
firenge Heer
Heer Mr.
Mr. Hendrik Fagel,
Fagel,Griffier
GrifJit:r der Staaten
Staaten Generaal,
Generaal,
iirenge
reden, , dat
zijn Wel
Wel Ed.
Ed. Voorzaat,
Voorzaat, de
de Heer
Heer Gaspar Fagel,
Fagel,
om reden
dat zijn
Raadpenfionaris enz. bij
bij de
deviering
vieringvan
van't't: erfie
EerUeHonderdjaarig
Honderdjaarig
Raadpcnfonaris
Eeuwfeest, onder
onderhet
hetgezelfchap
gezelfchapvan
vanden
denStadhouder
Stadhouder Willem
If/il/em den
dm
Eeuwfeest,
II[. was
was tegenwoordig
tegenwoordig geweest.
HetDefert
Defenvan
vandeezen
deezenMaalMaal.
geweest. Het
HI,
voortreffelijk werkhuk,
werkfluk, waar
waar in alles
alles op
op de
deomflanomUan·
tijd was een voortreffelijk
digheid toepasfelijk
toepasfelijk gemaakt
gemaakt was,
totgeen
geenkleinen
kleinenroem
roem ver•
ver.
digheid
was , en tot
firekte
voor
cl.:n
Konfimrier
Honkoop,
die
bet
vervaarJan
Honkoop
,
die
het
vervaarfirekte voor den Konfiturier
digd had.
had.
Volgens
het gemaakte
gemaakte ontwerp
omwerp zouden
Prins en
en verder
verder
zouden de Prins
Volgens het
aanzienlijk
na het
het eindigen
eindige? van
van den
denMaaltijd,
Maaltijd, onder
aanzienlijkgezelfchap,
gezelfchap, na
het licht van
van flambouwen
flambouwen,, in
in flaatfie
fraadie zig
zig begeeven
begeeven naar
naar de
de plaats,
plaats.
daar
toebereidzeis gemaakt
gemaakt had, om
om een
eenkostbaar
kostbaar Vuurwerk
daar men
meis toebereidzels
aftefl:eken.
afteleken.
Door gunstige
gunstige toeilemming
toeflemming van
Ed.Achtb.
Achtb.Magillraat,
Magiflrllat,
van de Wel Ed.
was
Studenten hier
als beo
was den
den Studenten
hiertoe
toevrijheid
vrijheidverleend.
verleend. Deeze,
Deeze , als
bekostigers daar van,
van, hadden
hadden twaalf
twaalf uit
uit de
de hunnen
hunnen verkooren,
verkooren, om
daar
hebben. De
DeHoogleeraar
Hoogleeraar Runc!{en;us,
daarover
over het
het opzicht
opzicht te
te bebben.
Runckenius,
daar
hadt de
deZinnebeelden
Zinnebeelden en
en 't't OpOpdaar over
over geraadpleegd
geraadpleegdzijnde,
zijnde, hadt
fchrife
den Rhijn, rusfchen
tusfchen de Haagfche
fchriftdaartoe
daartoeopgegeven.
opgegeven. In den
Haagfiche
en
Morlèhpoorten, , was
was een
een prachtig
prachtig gevaarte,
gevaarte, in
in de
de gedaante
gedaante
en Morlchpoorten
Tan
en Tempel.
opgericht,, flaande
fraande op een
een zwaar
zwaar voethuk,
voetfluk •
Yan een
eenei
Tempel, opgericht
ter hoogte
In 't'emidden
midden zag men
men een
zeer
hoogte van
van vier
vier voeten.
voeten. In
een trap,
trap, zeer
natuurlijk
naar een voorportaal
voorportaal fcheen tete leiden,
leiden.
natuurlijkgefchilderd,
gefchilderd, die naar
~t welk van vooren op twee Kolommen rustte, van agteren etwlkvanorpeKlmnrust,vage
8p
twee pilasters
pillmers,, waar
door men
miln Minerva,
Mine,.YII, als
als op de Wolken,
Ø twee
waar door
in
in
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jn den Tempel
HetGebouw
Gebouwzelve
zelvewas
wasveertig
veertig voevoezag daalen.
daalen. Het
Tempel zag
in
ten hoog
hoog., en
en zesendertig
zesendertig breed
breed;; aan
aan ieder
ieder einde
einde werd
werd het
het door
door
ten
Pilasters onderíleund
onderrteund,, enenaan
a:mbeide
heidezijden,
zijden.verlangd
verlangd door
door
twee Pilasters
uitfiekende hoeken
hoeken,, welker
welker einden
einden mede
mede op
optwee
tweeKolomKolomtwee uitflekende
Tempel zig
men rustten
rustten, , waardoor
waardoor de
de Tcmfd
zig voor
voor 't
't oog
oog merkelijk
men
grooter vertoonde dan hij wezendlijk was.
Vier gcCchilder-grotevndahijwzelks.FrgfchideO:andbeelden duidden
duidden de vier
vier Faculteiten
Faculteiten aan
aan,, als
als dc
de GodgeGodgede flandbeelden
leerdheid,
Rechtgeleerdheid, de
deGeneeskunst,
Geneeskunst,Wijsbegeerte
Wijsbegeerte en
en
leerdheid , hechtgeleerdheid,
fraaije
de gemelde
gemeldeKolomtrien
Kolomnien rustte
rustte het
hetlijstlijst.fraaijeWetenCehappen.
Wetenfchappen. Op
Op de
werk,
welke een
~entraaije
traaije Baluflrade
Balulliade W:lS.
Bovenhet
hetPortaal
Portaal
werk , boven welke
was. Boven
eenheerl
heerlijke
Frontifpice,, waarop
waarop een
eentrotfch
trotfch Appolo's
Appolo's
verhief zig een
ike Frontifpice
BreId
hebbende in
in de
de linkerhand
linkerhand eea
een
flonå; hebbende
een harp,
harp , die
die op een
Beeld !lonc\;
Altaarrustte,
en
in
de
rechter
een
boog,
en
op
den
rug
een
Bon.
Altaar rustte , en in de rechter een boog, en
den rug een Bon.
del
mct Pijlen.
Pijlen. Aan
Aanieder
ieder'zijde
'zijde van
van dit
dit beeld
beeld lag
lag een
een GeIllIlS,
del met
Genres,
l\luzijkboek, , en
andere een
Op
een een
een Muzijkboek
en de
de andere
een Krans
Kranshoudende.
houdende. Op
de een
het lijstwerk
lijstwerk waren
waren zes
zesvaazen
vaazen geplaatst,
geplaatst,flaande
{bande juist
juistop
opiedere
iedere
Kolom
Pilaster. I-Iet
lIet Frontifpice
Fromifpice pronkte
pronkte,, buiten
buiten andere
andere
Kolom een
een Pilaster.
bouwGeraden , , met
Wapenen van den
den Staat
Staat,, van
van zijne
zijne HoogHoogbouwfieraden
met de
de Wapenen
van
de
Stad
en
van
de
heid,
van
de
Stad
van
de
AcaJemie,
allen
kon
!lig
gefchilderd.
Academie,
allen
konflig gefchilderd.
held,
In het Fries van
van het voorportaal
voorportaal fiond,
met gouden
gouden letteren,
letteren, een
een
flond, met
Latijnrch
welk inin 't'tNederduitfch
Nedcrduitfch deezen
deezenzin
zinuitmaakuitmaakLatijnfch Opfchrift, welk
te:
hoofde dot
dn' Acade
.1cademie,
de moeder
1I1o~der van
van
dat (Ie
(le Luister der
m ie, de
te : Uit hoofde
Wijsheid
en Gaegti;;.heid
IIU twee
tweehonderd
honderdjaaren
faal'mlang
Jong,
Geregtigheid,, nu
, onWijsheid en
"el'duisterd
word dit
ditEeuwfeestlijk
Eeuwfeestlijk vermaak,
,'erll/aok,door
dvor
verduisterd gebleven is, word
haare
tederen innendeZoonefJ,
Zoonen, (1tJt1'gericllt.
aangerickt.
haare tedern;;nnende
Omtrent den
dieter
tcraftleking
aflteking van
vanhet
hetVuurwerk
Vuurwerkbepaald
bepaald
Omtrent
den dag, die
was, werden
werden voor
voor den
den Tempel,
Tempel, aan
aan de
de hoeken,
hoeken, twee
tweeprachtige
prachtige
Naalden opgericht,
waarop. gelijk
gelijk ook
ook op
op't'tbeeld
beeldvan
van Appo!lo,
Appo!/o.
Naalden
opgericht, waarop,
Zon van
van Konstvuur
Konstvuur moest
moest branden.
Metflilzwijgen
!lilzwijgen
groote Zon
branden. Met
een groote
gaan wij
defchikkingen
fchikkingen hier
hier toe
toe verder
verder gemaakt,
gemaakt, zo
zo van
van
gaan
wij voorbij, de
lootzen
voor de
de hooggemelde
hooggemelde aanfchouwers,
:lanfchouwers, als
voor·
lootzen,, voor
als ook
ook de voor•
zorge
van de
de Ed.
Ed.Achtb.
Achtb.Magiflraat,
Magilliaat. ter
ter voorkoming
voorkoming van
van ongeonge·
zorge van
lukken.
morgens hadt
hadt men
men reeds
reeds gevreesd,
gevreesd, dat
dathet
hetaffleeken
affieekenvan
van
Des morgens
den aanhoudenden
aanhoudenden regen, geen
~eenvoortgang
voorlgang
Vuurwerk , wegens den
het Vuurwerk,
zou koanen
konnen hebben;
hebben; en
en met
met den
den middag
middag nam zijn
Hoogheid gezijn Hoogheid
noegen in
in 't'tverzoek
verzoek der
der Heeren
Heeren Studenten
Studenten,, beloovende
beloovende dien
dien
noegen
Vorst, ddaags
tegenwoordigheidtetezulzulaar aan,
aags ddaar
aan , hun
hunmet
metzijne
zijneHooge
Hooge tegenwoordigheid
len
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ri ns, na
len vereeren.
vereeren. Dus
Dus vertrok
vertrok de
de PPrins,
nadat
datdedeMaaltijd
Maaltijd geëingeëinlen
digd was
was,, in
in een
een Jacht
Jacht naar
naar den
den Haag.
Haag. Uit
Uitdit
diten
en't'tvoorige
voorige
digd
verhaal kan
kan men
men opmaaken
opmi1aken,, in
in hoe
hoe verre
verre het
het oordeel
oordeel en
en de
de goede
goede
verhaal
maak bij
bij onze
onzeLandgenoten
Landgenoten zijn
zijn toegenomen
toegenomen;; hebbende
hebbende deeze
deeze
Øaak
tegenwoordige fchikking
fchikklng en
en verrichtingen
vetrichtingen de
de goedkeuring
goedkeuring van
van alle
alle
tegenwoordige
onpartijdigen weggedragen:
veelluister
luisterten
ten
onpartijdigen
weggedragen :vermit$
vermitsalles
alles met
met zo veel
uitvoer was
was gebracht,
gebracht, dat
dat Momus
Momus nergens
nergens zijne
zijne tanden
tanden ininkon
kon
uitvoer
naan_
slaan.
Den volgenden
volgenden dag
dag gefchiedde
gefchiedde de
de plegtige
plegtige Promotie
Promotie met
met
Den
Kap, aan
aan de
de Heeren
Heeren Vosmaar,
f'osmaar, Brantsma,
BrantslIla Forsten
, Forsten en van
vlm
de Kap,
tier Heim
Heim Zij waren
waren gekleed
gekleed ininzwarte
zwarteZijden
ZijdenDamasten
Damasten TabTab.
der
fluweelen opflagen.
Ziededeverdere
verdereomfiandigheomfiandighebaarden, , met
baarden
met fluweelen
opflagen. Zie
op 't't 'f
Art.
ACADEMIE VAN
vroegVANUTRECHT.
UTRECHT. Zijne
Zijne Hoogheid, vroegden op
rt. ACADEMIE
binnen Leijden
Leijden gekomen
gekomen, , en,
even als
als den
den voorigen
voorigen dag,
dag,
en , even
tijdig binnen
op een
eenDejeuné
Dejeunéonthaald
onthaald,, ging, met
met de Leden
Leden
Stadhuis,, op
op het Stadhuis
van de Regeering,
Regeering, enz.
enz. in
in de
de zelfde
zelfde orde,
orde,naar
naardedeKerk,
Kerk,alleen
alleen
van
uitzondering, dat
dat de
de Schutterij
Schutterij niet
niet in
in 't'tgeweer
geweer was.
was. Na
met die uitzondering,
eindigen van de Plechtigheid
Plechtigheid, , begaf zig
zigzijne
zijne Hoogheid
Hoogheid,, de
het eindigen
Heeren Curatoren,
Curatoren. die van den Geregte,
Geregte, en
enderzelver
derzelverMinisters,
Ministers,
Heeren
Pedellen tot
tot aan
aan de
de Kerkdeur
Kerkdeur geleid,
g.cleid, tusfchen
tusrchen een
een gedoor de Pedellen
deelte der
der Academifche
AcademiCche Studenten
Studenten, , die in
in de
deKerk
Kerk met
metontbloot
ontbloot
Zijdgeweer
naar 't't Stadhuis,
Stadhuis,van
vanwaar
waarZijne
ZijneDoorluchDoorluchZijdgeweer fionden,
Honden, naar
tigheid
Heeren Curatooren,
Curatooren, door
doordedeHeeren
HeerenBurgemeesteBurgemeestetigheid en de Heeren
ren,
den Heer
gemeene Landshuis
Landshuis geleid
geleid
I-IeerPenlionaris,
Penfionaris, n:lar
naar 't gemeene
ren, en den
werden,
alwaar zij, door
doorHeeren
HeerenDijkgraaf
Dijkgraafén
cnHoogheemraden
Hoogheemraden
werden , alwaar
van
Heeter Maaltijd
Maaltijd verwacht
verwachtwerden;
werden; keerende
keerende de HeeRhijnland, ter
van Rhijnland,
ren
penlionaris naar
naar 't't Raadhuis teterug.
rug.
ren Burgemeesteren
Burgemeesteren en
en de Penfionaris
De gepromoveerde
gepromoveerde Heeren
Heeren werden insgelijks,
op een
eenHatelijke
fiatelijke
insgelijks, op
wijze, uit
uit de
deKerk,
Kerk,door
dooreen
eengroot
grootgedeelte
gedeelteder
der flad,
Il:ad,omgeleid,
omgeleid,
()p
boven gemelde
gemelde wijze,
doch nu
nu de
de hoofden
hoofden gedekt
gedekt
op boven
wijze , doch
zwarte fluweelen
fluweelen Bonnetten
Bonnetten, , en
en omhangen
omhangen met
met de
de hun
hun
met
met de zwarte
vereerde
pem1in[:en, tusfchen
tusfchen hunne
hunne Promoters
Promoters ,, gevolgd
vereerde Gouden
Gouden Pendingen,
door
Heeren Studenten
Stu.:ienten,, ieder
ieder in
in hunne
hllnne Faculteit
Facalteit,, onderfchei
onderfchei·
door de Heeren
den
keabaar aan
Hoeden;; wordende
wordende dee
dee..
den en
en kenbaar
aande
de Kokardes
Kokardesop
op de
de Hoeden
ze
train geopend
geopend en
en geflooten
geOooren,, door
door een
eenDetachement
Deta,ÇhemenrGuardes
Guardes
ze train
Dragonders.
Aan de
deDoelen
Doelengekomen
gekomen,, fchaarden
fchaarden de
de Heer
Heer RecDragonders. Aan
lor
Magnijicus,, de
Heeren Doctooren
Doétooren, , Profesfooren,
Profesfooren, en
en die
die
de Heeren
tor Magnificus
meer
voor welke
welke de HeeHeemeerinin den
den ~ain
gain w:uen,
waren ,zig
zig inin eene
eene Rij, voor
ren
l.l. D&EI..
DIE L.
M
ren
112
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ren
ren Studenten
Studenten,, met
met hun
hun Zijdgeweer,
Zijdgeweer ,falueerden
falueerden,, en
envervolgens
vervolgens
aftrokken. Hierop
Hieropbegaf
begafzig
zighethetGezelfchap
Gezelfchapnaar
naardedegroote
groote
aftrokken.
zaal,, alwaar
alwaar een
eentafel
tafelmet
metnegen-en
negen-enzestig
zestigCouverts
Couvertsgedekt
gedektflondt.
fiondt.
zaal
Een weinig
weinigdaarna,
daarna, gingen
gingen die
die van
van den
den Gerechte,
Gerechte,enenhunne
hunne MiMi.
Een
nisters,, mede
mede derwaards
derwaards ,, om
om den
den maaltijd,
maaltijd, die
die op
opkosten
kostender
der
nisters
ll en ; gegepromoveerde Doél:oÖÏ"en
gegeeven werd
werd,, bij
bij tete woo
woonen;
gegepromoveerde
Dodoóren gegeeven
duurende denzelven
denzelven werd
werd,, even
evenals
alsden
den voorigen
vooriiicil dag
dag,, een
ecn treftref.
duurende
felijk
l\luzijk
gehoord.
felijk Muzijk gehoord.
Even na
naacht
achepuren
uuren eindigde
eindigdededeMaaltijd;
Maaltijd;waarop
waarophet
hetgantfche
gantCche
Even
naar
de
plaats
van
't
gezeIfchap
vertrok,
uit
den
Dode,
naar
de
plaats
van
'tVuur.
Vuur.
Doele
,
gezelfchap vertrok , uit den
de
in
de
daartoe
vervaardigde
Lootzen
die
van
werk,
en
wel
in
de
daartoe
vervaardigde
Lootzen
,
die
van
de
wel
werk , en
nodige Meubelen
Meubelen voorzien
voorzien waren.
waren. Kort
Kortdaarna
da,mlakwam
kwam ook
nodige
verzeld van
van 't'tgemelde
gemelde aanzienlijk
aanzienlijk
Zijne Doorluchtige Hoogheid, verzeld
gezeIfchap,, onder
onder 't't lichten
lichten van flambouwen
flambouwen, , en
een Eskorte
EskortC
en een
gezelfchap
Dragonders, , en
en eenige
eenige Cent
Cent StIlfes.
Na een
een weinig
weinig toevent
toevena
Suffes. Na
Dragonders
werd 'er
'cr een
een fein
fein gegeeven,
gegeeven,om
ommet
methet
hetaantleeken
aanUeekendes
desVuurVuur.
werd
w~rks een aanvang
aanvang te
te maken;
maken; ondertusfchen
ondertusfchen deed
deed zig
zig een
eenheerheer·
werks
lijk Muzijk
l\Iuzijk IlOoren.
Vuurwerk zelve
zelvewerd
werd,, door
doormiddel
middel van
van
lijk
hooren. 't'tVuurwerk
Lijnlooper, door
door Zijne
Zijne Hoogheid,
Hoogheid,aan
aanhet
hetbranden
branden gebracht.
gebracht.
een Lijnlooper,
De
aanhoudende regen
regen was
was oorzaak,
oorzaak,dat
dat de
deChineefehe
ChineefcheVuurwerVuurwer.
De aanhoudende
ken,
te nat
nat geworden
geworden,, weinig
weinig uitwerking
uitwerking deeden
deeden;; ook
ookbeletbeletken , al te
te
dezelve het
het volle
vollegezicht
gezichtder
derfraai
fraaije
Illuminatie. Het
Het geen
geen
te dezelve
je Illuminatie.
onbefchadigd gebleven was, voldeed
voldeed niet
niet alleen
alIeen aan
aan de
de verwachverwachting, maar
maar overtrof
Bct hooge
hooge Gezelfchap,
Gezelfchap, beovertrof dezelve
dezelveverre.
verre. Het
halven
ontelbaar getal
halfuur
uur
halven een
een ontelbaar
getal van
van Aanfchouwers,
Aanfchouwers, zig
zig een half
met
aanhoudend vuur
vuur verlustigd
verlustigd hebbende,
en toen
toen met
met het
het
met een aanhoudend
hebbende, en
overige
worden,, vertrok
vertrok Zijne
Zijne Hoogheid,
Hoogheid,met
met
overige moest
moest opgehouden worden
deszelfs
in een
een Jacht,
Jacht, naar
naar 's's IInge,
Hage, wordende
wordende met
deszelfs GezeJfchap,
Gezelfchap , in
het
Gefchut
van
d~
Stads
wallen
begroet.
Dlls
eindigde
deeze
het Gefchut van de Stads wallen begroet. Dus eindigde deeze
Feestviering,
alle haare
haate omflandigheden;
omfiandigheden; in
de beste
beste
Feestviering, welke,
welke , in alle
in de
orde
was
~fgelopen.
orde was afgelopen.
De
verrichtingen van
en 9den
9deq waren
waren te
De verrichtingen
van den
den 8nen
8flen en
te menigvuldig
menigvuldig
geweest,
om,volgens
volgens Jaarlijkfche
]aarIijkfche gewoonte,
de Academie
geweest, om,
gewoonte, de
Academic If'ét.
Letten,
op
dier
dagen,
voor
leezen
;
dit
gefchiedde
nu,
op
een
dier
dagen,
voor
te
leezen;
dit
gefchiedde
op
ten,
den
februarij ,, met
met meer
~eer dan
dan gewoogewooden voonniddag
voormiddagvan
van den
den loden Februarij
De
menigte aanhoorders.
aanhoorders. In
In 't'[ vollevollene praeht
prachten
enluister,
luister, voor
voor een menigte
dig
tot do
dig zamenfiel
zamenfleldier
dierWetten"
Wetten ,vind
vindmen
menalles,
alles ,'t't geen
geen zo
zo tot
de
Academie
algemeen, , als
den Kruidhof,
Kruidhof, de
de Anatomie,
Anatomie,
Academieinin .'t't algemeen
als tot
tot den
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.Bibliotheek,
het Staaten
Staaten -Collegie,
Franfche Collegie, in
in 't'e
Bibliotheek, het
- Collegie, het
het Franfche
bijzonder betrekking
liet wee'r
weêr op
op dezen
dezen Avond
Avondgunfligunmbijzonder
betrekkingheeft.
heeft. Ilet
ger zijnde
den voorigen,
voorigen, werd
werd de
de Tempel
Tempel op
op nieuw
nieuw verlicht,
verlicht,
zijnde dan
dan den
verder dat
dat geen,
geen,daar
da:r men
men daags
daags te vooren
vooren geen
geengebruik
gebruikvan
van
en verder
Riad
kunnen maken,
maken , afgefloken
afgefloken, , tot
tot volkomen
bad kunn€!U
volkomen genoegen
genoegen der
der bebekostigers
aanfchollwers.
Deverdere
verdereomflandigheden
omfiandigheden der
der VreugVreug.
kostigers en aanfchou
vers. De
debedrijven,
van 't't kostbaare
kostbaare Dal
de Doele,
DoeIe,alsalsdedeandere
andere
debedrijven, zo van
Bal op
op de
IIIuminatien, , in
den Burg
Durg,, de
de Herberg
Herberg 't't Zwijnshoofd
Zwijnshoofd,, enz.
enz.
Illuminatien
in den
gaan wij
Ililzwijgen VdOl'bij,
wijzen den
Leezer, die
diebebegaan
wij met
met ftilzwijgen
voorbij , en
en wijzen
den Leezer,
geetig mocht
van deze
deze bloeijende
bloeijende Schoole
Schoole meer
meer tete veeeweegeerig
mocht zijn, van
,ten,
na
ten , na
ORLERS,, Befcbrijving
BefdJrijl'!ng,van
~'t1llLeyden.
Leyderl. fAIlRITIUS,
Redevoering,
FABRITIUS , Redevoering,
CRIERS
,'all
17~5. P.
P. VAN
VAN DEN
DEN BOSCH
nOS::H,, Befcln
Befchrijving
der- PlegNegijvinb der
vaan 1725.
tig heden , 1775.
1775. in
in 8°.
80 •en
enandere
andereSchriften
Schriften van
van dien
dien tijd.
tijd.
tigheden
ACIIDDm: van
Mil N
}\-;jmcegC11;
Sc/lOoien.
Illuj ire Scboolen.
i j eegcn ; zie llluflre
ACADEMIE

l\CADE:lIJE
Ulrec'/t. Deeze
Decze T-Iooge
Hooge ·fchool,
eerst eene
eene
-School , eerst
te Utrecrit.
ACADEMIE tc
Doorluchtige of
ofllluflre
lllunre fchool,
dochinin't'tjaar
jaar1 1636
veranderd in
in
636 veranderd
School, doch
eene Hooge
Hooge School
School,, maakte
maakte,, zints
ziIlts haaren
haarcn o:ln'lan!j,
zo voorvoor·
aanvang, een
een zo
fpoedigen opgang
opgang,, dat
dat de
de IVi
l\1agifuaat
ophaa•
haa·
agioraatder
der Stad
Stad goedvond,
goedvond , op
re
dezelvc daar
c\:tar toe
toe tete eerheften.
verheffen. Van
VandedeStaaten
Staaten
re eigen
eigen kosten,
kosten, dezelve
dier Provintie verkreegen
verkreegen de
de wethouders
\Vethoudei,het
hetverzochte
verzochteOEtrooij
Oétrooij,
dier
,
in de
de maand
nmnd Februari]
Februarij van
v:tn dat
d:tt zelfde
zelfdejaar.
jaar.
Inwijding gefchiedde
gcfchiedde den
den i6den
16den Maart
Mr.:trt 1636;
1636;des
desZondags
Zondags
De Inwijding
te vooren varen
waren,, opoplast
Jastder
derI teeren
I !eerenBurgelneesteren
Burp;emeesteren en
enVroedVroedfchappcn,
alle de
de Kerken
Kerken der
der Stad,
Stad, gebeden
g~bedcn gedaan
gedaan,, om
0111 den
den
fchappen , in
in alle
Goddelijken
fineeken. De
Devermaarde
vermnarde
GoddelijkenZegen
Zegenover
over dat
dat werk
werkaf
af te
te fineeken.
Yoeti;,s,
Profesfor in
de Illuilre
llIuflre School
School,, en
endaarna
da:trna op
op••
eerst Profesfor
in de
Voetins , eerst
deeze
Acarlemie, , predikte
II. vs.
vs, 49.
De
deeze Academie
prediktedien
diendag
dagover
over Luc.
Luc. II.
De
49.
Inwijding
Dom-Ketk,, met
met plechtige Statie; door
door
Inwijding gefchiedde
gefchiedde in
in de Dom-Ketk
een aanzienlijk
aanzienlijk gevolg werden
werden de
de nieuw
nieuwgekoorene
gekooreneProfesfooren
ProfesÎooren
plaats der Inhuldiging
Inhuldiging geleid.
Geengeringen
geringenluister
luister gaf
gaf
naar de plaats
geleid. Geen
aan
dezelve dedetegenwoordigheid
tegenwoordigheid der
derDoorluchtige
DoorluchtigePrinsfen
Prinsfen,,
aan dezelve
Mauri/ius, Eduard
Eduilrd en Philips
P/lilips.. Zoonen
Zoon en van
\'an den
den gewezenen
gewezen en
Mauritius,
Koning van
van Bolieemen
Boltel!lllcll., laltsgraven
Paltsgr:t\'en :lan
Hertogen in
in
aan den
den Rhijn, Hertogen
Beijeren; als
a\.~ ook
ook die
die van
van Johan Lodewijk,
Lodewijk , Paltsgraave I! lertog
Beijeren;
v an Beijeren, enz,
van
enz, Onder
OnderdedeInleiding
Inleidinghoorde
hoordemen
meneen
een geduurig
geduurig
en heerlijk
heerlijk Muzijk, zo
zovan
v:mhammen
flcmmen als
als fpeeltuigen
Îpeeltuigen;; de
de Avond
Avond
en
M 2
werd
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werd met
met maaltijden
maaltijden, , het
het affleken
af{leken van
van Vuurwerken
Vuurwerken ,, enz.
enz. doordoor.
werd
bevel
gebracht:
gebracht :inin ~t'.t Agnietenklooster,
Agnietenklooster,was,
was, onder
onder andere,
andere, op bevel
van de
lVIagillraat, , een
Na die
dieluister.
luister.
van
de Magillraat
een plegtige
plegtige MaaItiJd
Maaltijdbereid.
bereid` Na
fijke
heen deeze
deeze Hooge
HoogeSchool
Schoolmet
metglans
glanshaar
haarhoofd
hoofc1
rijke Inwijding,
Inwijding, heeft
beginnen
fieeken,, en
enhandhaaft
handhaaft haare
haare achting
achting tot
tot op
opdezen
dezen
beginnen op
op te fleeken
dag.
Inden
denJaare
Jaare1672,
I67!!,
geduurendede de
Zeventienmaandige
dag. In
geduurende
Zeventienmaandige
Overheer[ching
een harden
harden fchok;
fchok;
Overheerfchingder
der Fran[chen,
Franfchen,leedt
leedtzjj
zij wel
wel een
doch geraakte
geraakte niet
in onmagt.
onmagt. Kort
Kortnanaderzelver
derzelver vertrek
niet geheel in
herwon zij haaren
haaren voorigen
door zommigen
zommigen,, aan
aan den
den ijver
ijver
herwon
voorigen luister, door
Geleerdheid van
van den
den vermaarden
vermas.rden Godgeleerde
Godgeleerde GIJSB. VOETIUS
VOETIUS
en Geleerdheid
en
andere toegekend.
Demeer
meergenoemde
genoemde H. L.
L. Benthem
Benthem ,, inin
en andere
toegekend. De
zijn
Nederllwdfche School
School en
en Kerkflaat
f{erkjlaat.
zeer breedfprakig
breedfprakig
, is zeer
zijn Nederlandfche
den Lof
Lof deezer
deezer Academie,
Acadel1lie,enenverwondert
verwondert zig
zigteffens
teffens over
overhet
het
in den
aantal
reclen,, dat
dat dezelve
dezelve hier
hier die
die voorrechvoorrechaantal der
der Studenten,
Studenten , om
om reden
ten niet
niet kunnen
kunnen genieten
genieten,, als
alselders.
elders.
In de
de maand
maand Maart
Maart des Jaars
Jaars 1686,
het Vijftigjaarige
Vijftigjaarige JuJu1636, werd het
bel deezer aanzienlijke
aanzieulijke Hooge Schoole,
Schoole,met
meteen
eenzonderlinge
zonderlingepraal
praal
en pracht
pracht, , gevierd.
Deopenbaare
openbaareRedenvoering
Redenvoering werd
werd gedaan,
gedaan.
gevierd. De
en in
den vermaarden
vermaarden Hoogleeraar
Hoogleeraar J.J. GEORGIUS
GEORGIUS GRÆVIUS
GR"";VIUS,, en
in
door den
den avond Vreugdevuuren
Vreugdevuuren en
en konflige
konlligeVuurwerken
Vuurwerkenafgefleeken.
afgefieeken.
Plechtiger,
van meerder
meerder omflag,
viering van
het
Plechtiger, en
en van
omflag ,was
was de
de viering
van het
tweede vijftigjaarig
vijftigjaarig Jubel,
den 27flen
lqfien Maart
Maart des Jaars
tweede
Jubel, op den
Jaars 1736.
dat de
de Heeren
HeerenBurgemeesters
Bllr~emeesters en
enVroedfchappen
Vroedfchappen der
der Stad
Stad
Na dat
Utrecht
hadden, om
omhet
hetHondercijaarig
Hondera]aarigFeest
Feest
Utrecht een befluit genomen hadden,
van de
werd het
het maken
maken van
van
van
de Academie
Academie met
met luister
luistertetedoen
doen vieren.
vieren, werd
de
nodige fchikkingen
fchikkingen en
en toebereidzelen
toebereidzelen bevolen
bevolen aan
aan de
dezorge
zorge
de nodige
der
Heeren Oud-Burgenieesteren
Oud-Burgemeesteren van
van Soesdijk
Soesdijk en van Mansveld,
MansveItI,
der Heeren
en der
der Vroedfchappen
Vroedfchappen van
van Clee
Cleer.f, Mansveld
Mansl'eld,, Burman
Burman en
van
en van
Ochten.
voorafgaande toefiel
detijdingen
tijdingen inin de
deopenbaare
openbaare
wedel,, de
Ochten. De voorafgaande
Couranten,
aangeflagen Bekendmaakingen
waarbij de Heer
Heer
Couranten , en
en de aangeflagen
Bekendmaakingen,, waarbij
Drllkenborch een ieder
ieder noodigde,
noodigde, tot
tot het
hetbijwoonen
bijwoonender
deropenopenDrakenborch
baare
~e5ten,, deed het
hetgerucht
geruchthier
hieivan
vanzigzigalom
alomverfpreiden
verfpreiden; ;
baare F
Feesten
dagelijks begaf
een groot
grootaantal
aantal vreemdelingen
vreemdelingen van
wijd en
en
dagelijks
begaf zig een
van wijd
naar Utrecht.
Zondaags den
den 2511en
2sfien werden,
last
Utrecht. Des Zondaags
zijd naar
werden , op last
van
Burgëmeesteren, ,inin alle
Kerken, openbaare
openbaare gebeden
gebeden gegevan BurgLmeesteren
alle de Kerken,
daan, om
om den
den zegen
zegen voor
voor't'tverder
verderbehoud
behoudder
derAcademie
Academie afaftete
daan,
fmeeken;
des namiddags,
namiddags, door
door den
denvermaarden
vermaarden H.
H. VA1'l
fineeken ; en
en des
vir ALl'HliN,
de Domkerk
Domkerk,, eene
eene plegtige
plegtigeRedevoering
Redeyoering gehouden,
gellouden ,
in de
PH
N , in
wel-
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welke
naderhand inin druk
uitgegeeven,, en
en onder
onder de
deflukken
fiukken
welke naderhand
druk is uitgegeeven
van dien tijd bewaard
bewaard word
word;; even
even als
als die
die van
van j.J. ODE, weinig dadavan
te vooren
vooren , als
als tot
toteene
eenevoorbereiding
voorbereiding,, over
over't 'tJubeljaar
Jubeljaarder
der
gen te
Hebreeuwen uitgeCproken.
Op den
den gezegden
gezegden Zondag
Zondagwerden
werden
Hebreeuwen
uitgefproken. Op
de Keteltrommels,
Keteltrommels, die
mede tot het
het Muzijk
Muzijk zouden
zoudendienen
dienen,, onondie mede
der het.
geleide van
van eenen
eenenWachtmeester,
Wachtmeester, en
en zes
zesman
mantetepaard,
paard,
der
het geleide
met bloote Zabels
Zabels,, van
van 't'tRegement
Regementvan
vanden
denHeere
HeereGeneral
General LuiLuimet
tenant
Grave d,
la Leck
üc/t,, in
in de Stad
Stad,, en
en in
in 't'thuis
huis van
vanden
denPrePretenant Grave
de la
fident
Durgemllester gebracht,
Rui:er de
de
fident Burgemeester
gebracht, alwaar
alwaar vervolgens
vervolgens een Ruiter
w,acht bleef
bleef houden.
houden.
wacht
Den 2611en
26fien des morgens,
omtrent negen
negen uuren
uuren,, vert'cheenen
verfcheenen
morgens , omtrent
Studenten voor
voor de
deSenaatkamer,
Senaatkamer , allen
allen met
metKokardes
Kokardes op
op de
de
de Studenten
hoeden;; de Reö!or
Re&~r Magnificus
Magmpcus overhandigde
eell
overhandigdehun
hun ieder
ieder een
hoeden
Pennin'g, door
door de
de Ed.
Ed.Gr.
Gr.Achtb.
Achtb.Regeering,
R egecring,tertergedachtenisfe
gedachtenisCe
Penning,
van
Eeuwfeest, aan
aan hun
hun gefchonken.
geCchonken. De
DeVroedfch
VroedfcMp BurBlJrvan 't Eeuwfeest,
man.
den Heer
Heer J.
Mansv~ld. door de
deI IIeeren
met den
y. 1.
y. van Mansveld,
Ieeren
man , met
Curatoren d:tanoe
eene
Curatoren
daartoebenoemd,
benoemd,deedt,
deedt, bij
bij deeze
deeze gelegenheid, eene
korte
gepaste aanfpraak,
Des na.
nakorte en
en zeer gepaste
aanfpraak,ininde
de Latijnfche
LatijnfcheTaal.
Taal. Des
d~middags nmn
in de
de Domkerk,
D0i11kerk,
demiddags
nammen
mende
deproef
proefvan
vanhet
het Muzijk,
Muzijk, in
op het
het daartoe
daartoe vervaardigde
vervaaidigde Orchest.
Deingang
ingaagder
derKerke
Kerkewas
was
Orchest. De
wacht van
van Soldaten
Soldaten bezet.
Des anderendaags,
an~erendaags, den
met een wacht
bezet. Des
den 27ficn,
e7flen,
den
Feestdag zelven
verfcheen, des
desmorgens
morgens vroeg,
vroeg, een
een gegeden Feestdag
zelven,, verfcheen,
deelte van
van het
het Regiment
Regimellt van
van den
den Kolonel
Kolonel de Guy,
Guy, in de
de Stad
Stld in
in
deelte
bezeLting
in de
de Wapenen.
Wapenen. Ten
Tenzes
zesuuren
uurenwerden
werden
bezetting liggende,
liggende , in
twnllif
het oude
oude Kerkhof
Kerkhof losgebrand
losgebraa:l, , en
en om
om
twaalf fiukjes
iluk jeskanon
kanonop
op het
zeven tluren
tot agt
agtuuren,
uuren,
zeven
uuren begonnen
begonnenalle
allede
deklokken
klokkentete luiden,
luiden, tot
van dat
dat uur
uur tot
het volgende
volgende tetefpcelen;
Cpeelen;waarna
waarnahet
hetluiden,,
luiden.
en van
tot het
tot
tieH puren
uuren toe, hervat
hervat werd.
Ookdeeden
deeden zig,
zig,geduurende
gedllurende
tot tien
werd. Ook
dien tijd, de
de fpeeltuigen,
Cpeeltuigen, zo
zovoor
voor't'tStadhuis
Stadhuis als
als elders,
elders, hooren.
hooren.
Te negen
negen uuren
uuren,, werd
werd de
de Rector
Ru/or iliagnifcus
illagllificus,, en
de andere
andere
en de
Profesfooren, door
door een
een deputatie
deputatie van
van hun
hun Ed.
Ed. Gr.
Gr. Achtb.
Achtb. van
vande
de
Senaatkamer
Uit naam
naam der
der
Senaatkamergehaald,
gehaald en
, ennaar
naar't'tStadhuis
Stadhuisgeleid.
geleid, Uit
Wethouderrchap
bedallkte de Hoogleeraar
Hoogleeraar f/ér.veij
AmptVerweij zijnen AmptWethouderfchap bedankte
genoot Drakenborch
Dra1cenborch,, voor het
het beider
befUer der
der Hooge
in 't
I looge Schoole, in
afgeloopene
en droeg
droeghet
hetvervolgens
vervolgens op
opaan
aan ProProafgeloopene jaar
jaar geoelfend,
geoefend, en
fesfor Wesfeling.
't gaan
gaan naar
naar 't't Raadhuis,
Raadhuis, werd
werd de
detrain
train
In 't
Wesfeling. In
geleid door de Pedellen
Pedellen,, l1let
hunne flaven
fiaven in de hand.
band. De
DeIIIoagloogmet hunne
leerM 33
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, gaande
waren uitgedoscht
uitgedoscht in
in hunne
hunne ProProleeraars,
gaandetwce
twee aan
aantwee,
twee, waren
fcsforaale kleeding.
fcsforaale
Dij
hunne kont
k0111naldaar,
aldaar,begroette
bcglOette dedeRector
Reél:orMagnificus
Magnificus de
de
Bij hunne
Heeren
dezelven, in
eene Neder·
I leeren Burgemeesteren,
Burgemeesteren ,en
en wen[chte
wenfchte dezelven,
in eene
Nederdui t fè!zeaanfpraak,
aanfpraal:gc/l:~
, gel wet
Ecu
li feest , die
duitfe/zc
methethet
ECllufast,
door den
den
die door
PrcGdcnt
werd.
Om tien
tien
PrefidentPl1rgemeester
Purgemeesterminzaam
minzaambeantwoord
beantwoord
werd. Om
Huren
devergadering
vergadering maar
l1:lar de
Kerk, , in deeze
deeze orde:
uuren begaf zig de
de Kerk
Eerst de Gei!ligeerde IIeeren van de Staatekamer, het eerf1:e lid EerstdGagMenvdStakr,hedli
van
den Staat
Sttat uitmaakende,
uitmaakende , gevolgd
Heeren Edelen
Edelen en
en
van den
gevolgd \'an
van de I-leeren
Gedeputeerden der
kleine SSteden,
nevens
Ridderfchappcn
Ridderfchappen, , en
en Gedeputeerden
der kleine
t eden, nevens
den
Secretaris van
eenen Serjant
Scrjant,, vijf
vijf
den Secretaris
van Staat,
Staat, voorgegaan
voorgegaan door
door eenen
eenige Muskettiers_
1\1 uskettiers. tcrterzijde.
Daarop volgden
volgden
Granadiers,
Granadiers, en
en Benige
zijde. Daarop
hunne
derzc1ver \Vapcn([okkcn
de
hunne bedienden,
bedienden , mct
met derzelver
\Vapenf okkeninin de
de hand; de
Noorddeur
Kerk in
in getreeden
getrceden zijnde
zijnde,, verfcheenen
verfcheenen de
de
Noorddeur vlln
van de
de Kerk
Raadsheercn
IntuslChen begaven
begaven zig de
de PrePreRaadsheerenvan
van den
den Hovc.
f love. Intusfi:hen
dikanten
de Confif}oriekamer.
Confil1oriekamer. De
Debovengemelde
bovengemeldeMeeren
IIeeren
dikanten in
in de
plaats genomen
genoniunhebbende,
hebbende ,kwamen
kwamendedeLeden
Leden van
van de
de Regeeplaats
Rcgeering , het
het derde
derdelid
lidvan
vanStaat,
Staat,als
alsCuratooren
Curatooren van
van de
deAcademie,
Academie.en
en
ring,
daarop die van
van den
den Academifchen
Academifchen Senaat
Senaat,, en vervolgens
vervolgens de
deoverige
overige'
daarop
•
van de Vroed:'chap.
Vroed:chap. Nadat
Nadat ieder
iederzjine
zjineplaats
plaatsgenomen
genomeil,,
Heeren van
IIeeren
en de
de ontelbaare
ontelbaare fchaare
fchaare van
van hoorders
hoorders mede
mede gezeten
gezeten waren
waren,,
werd de Rector
Reél:or Magnificus
Magnificlls,door
twee Heeren
Heeren Gecommiteerden,
GecommiteerdC!n,
‚door twee
gebracht
gebracht aan
aan den
den floe!,
noel, welke
welke met
meteen
een Tapijt
Tapijt behangen
behangen was.
was. InIn.
lUsfchen deden zig vier
vier en
en zestig
zestig Meesters,
Meesters,inindedeBonst
Konstder
derMuMu·
tusfchen
geoeffend, op
eene zonderlinge
zonderlinge wijze
wijze,, op
ophunne
hunneInfruInflru.
ziek geoefl"end,
op eene
menten hooren; onder
onder, dezelve
dezelve bevonden
bevonden zig
zig eenige
eenige !IZangers
en
menten
Zangers en
Zàngeresfen. Na
Na dat
datdit
ditbijkans
biJka:is een
een half
halfuur
uurhad
had geduurd,
geduurd, bebeo
Zàngeresfen.
de Redenaar
Redenaar te
te fpreeken;
fpreeken; zijne
zijnetaak
taak tot
tot op
opdedehelft
helfthebbenhebbengon de
afgedaan, maakte
maakte hij
hij eene
eenetusfchenpoozing
cusfchenpoozing van
van bijna
bijna een
eenhalf
half
de afgedaan,
geduurcnde welken
welken tijd
tijd het
hettweede
tweedeMuzijk
Muzijkgehoord
gehoordwerd,
werd
uur; geduurende
dit geëindigd
geëinditid zijnde,
zijnde,hervatte
hervatte hij
hijden
dendraad
draadzijner
zijner RedevoeRedevoe:
en dit
ring. Aan
Aanhet
heteinde
eindevan
vandezelve,
dezelve,begon'
begon'het
hetderde
derde Muzijk,
Muzijk, 't't
ring.
welk even
even latlg
la,;g duurde
duurde als
als het
het voorige.
voorige. Daarmede
Daarmede werd
werd dede
welk
plechtigheid voor dien
dIen dag in de
de Kerk
Kerk besloten.
bc!loten. Ten
Tentwee
tweeuuren
uuren
plechtigheid
ging de
de Illustre
I11usrre vergadering
\"Crgadering ter
tcr Oostdeure
Oostdeure der
der Kerke
Kerke uit,
uit,alwaar
alwaar
ging
~en wacht
wacht fond
fiondvan
vanzestig
zestigGranadiers,
Granadiers, en
enreedt
reedtvervolgens,
vervolgens,inin
een
vjjftig Koetzen
Koetzen , van
van daar,
daar, naar
naar 't't Stads-Kinderhuis,
Stads-Kinderhnis, 't't Geen
Geen de
de
vijftig
11aa~.
flaat-
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1taatfie vermeerderde,
eenCalvalcade
Calvalcadevan
van twintig
twintigStudenten,
Studenten,
itaatfie
vermeerderde, was een
voorafgegaan door
J'rompetters van
Regiment van
van den
den
voorafgegaan
door twee
twee Trompetters
van tt't Regiment
Prin[e van
van HesJen
Htsfin Philipsdal
Philipsdal,, in hunne
hunne volle
volle monteering
monteering
Heere Prinfe
plarde ; waarop
waarop een
een Silenus
Si/mus volgde
volgde,, wiens
wienspaard
paard tot
tot dekkleed
dekkleed
te paarde
Ezelsvethad
had;; drie
drie Bacchanten
Bacchantm volgden
volgden hem
hem in
in de
de eerfle
eerlle.,
een Ezelsvet
drîe in
Deezedienden
dienden tot
tot een
eenvoorfloet
voorfl:oet van
val~
en drie
in de
de tweede
tweede Rij.
Rij. Deeze
openFa&onswagen,
Faëtonswagen ,befpannen
be[pannen met
met zes
zespaarden,
paarden, en
enbehanbebaneen open
met tijgervellen,
tijgervellen, om
omdedetijgers
tijgersvan
van Bacchus
Bacchus tetevertoonen
vertoonen;; de
de
gen met
voorf1:en,, waarop
waarop een
voorrijder zat,
zo xvel
wel als
alsdede
twee voorflen
een voorrijder
zat , die,
die , zo
Koetzier , in
in 't'tblaauw
bl:\aulV gekleed
gekleed,, en
en ook
ookvermomd
vermomd Nvas
was,, waren
waren
Koetzier,
mede met
met dergelijke
dergelijke vellen
Op de
de wagen
wagen zat
zat een
een eerper.
mede
vellenbedekt.
bedekt. Op
zoon,, verbeeldende
verbeeldende Bacchus
Bàccnus;; hebbende
bebbende een groenen
groenen fchaal
[chaal in
in
zoon
hand, waaruit
waaruit hij
hij zomtijds
zomtijds een
eenteugje
teugjenam,
nam,enendedeaanfchouaan[choude hand,
wers toedronk
toedronk;; zijn
bij hem
hem zitzitwers
zijn [cha~l
fcbaal werd
werd gevuld
gevuld door
doortwee,
twee, bij
SaW's,, die tusfchen
tusCchen beiden
beiden op
ophunne
hunnefluitjes
fluitjesfpeeïden
Cpeeiden;
;
tende Saters
aan ieder
van den wagen
wagen reeden
reeden twee
tweeperfoonen
per[oOllentetepaard.
paard.
aan
ieder zijde
zijde van
deeze,, als
als ook
ookdie
dieachter
achterreeden
reeden, ,waren
opzijn
zijnRomeinfch
RomeinCch
Alle deeze
waren op
gekleed. -- Dan
Danlaat
laatonsons
keerenterter
plaatze,
daardedemaaltijdmaaltijd
geldeed.
keeren
plaatze
, daar
bereid was.
Men had
had het
het Kinderhuis
Kinderhuis hier
verkooren, , om
dat in
in de
de
Men
hier toe
toe verkooren
om dat
zelfde Zaal
Zaal V1n
-honderd Jasren
Jaaren te vooren
vooren , de
de InwijIm'ijzelfde
van dat
dat huis, honderd
dings-maaltijd
Van binnen
binnen,, voor
voor
dings-maaltijdder
derAcademie
Academiegegeven
gegevenwas.
was. Van
aan
opgeric:!ht voor
de Muzikanten,
Muzikanten, hing
hing een
een tafreel,
t:l[reel,
aan de
de bakon,
balcon, opgericht
voor de
met waterverve
waterverwebefchilderd
beCchilderd,, verbeeldende
verbeeldendeeen
eendoorfiheden
doorlileden Tem.
Tempel, wiens
wiens pilasters
pilasters befchilderd
beCchilderd waren
waren met de
de Wapenen
Wapenen der
der HeeHee.
ren
Burgemeesteren en Vroedfchappen
Vroedfchappen,, die
die voor
voorhonderd
hoaderd Jaaren
Jaaren
ren Burgetneesteren
geregeerd
v:m de
de tegenwoordige,
tegenwoordige, met
met een
eenlint
lintaan:langeregeerdhadden,
hadden, en
en van
een
Opeen
eenander
andertafereel
tafereel flond
l1:ond,
blaauw- mar-,
een gevlochten.
gevlochten. Op
, opopblaauw-mar
mer, he; Jaartal 1636, en daar boven het Wapen der Academie, mer,hzJatl163ndrbovehtWapAcdemi,
zijnde
met Stads
Stads Wapen
Wapen in
het midden
middcn;; op
op den
den
zijnde ecn
een Zon,
Zon , met
in het
tweeden
1736,, enendaar
daarboven
bovendedellonderd-jaarige
I1onderJ-jaa.rige tijdwijzer
lijd\\"~zer,
tweeden 1736
,
door
enz.
door een
een flang
(langomgeven,
omgeven, enz. enz.
In
de zaal
zaal flond
l1:ond een
een tafel
taCeI met
met ro8
J08 borden
borden,, hoewel
hoewel niet
nietmeer
meer
In de
dan
perzoonen Ier
gedan 95 perzoonen
termaaltijd
maaltijdvencheenen.
verfcheenen.De
De taCel
tafel had
had de
de gedaante
een hoefijzer,
hoefijzer, aan
a:m ijler
ijder vleugel
vleugel lang
lang 62
62 voeten
voeten,, en
en
daante van
v an een
breet
duim. ZoZodra
dradedeGasten
Gasten,, ininhunnen
hunnen rang,
ran;;, volvolbreet 44 voet en 6 duim.
(;cns
daar van
van gemaakte
gemaakte aftekening,
aftekening, gezeten
gezeten waren,
waren, werd
werd
gens eene daar
1\1
door
M ...
4
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d,èn Profesfor
ProfesCor het ge
gebed
gedaan. Na
Nadat
dathet
hettweede
tweedegerecht
gerecht
be d gedaan.
door dien
WIS afgenomen,
afgenomen. volgde
volgde een
een prachtig
prachtig en niet
niet min
min kondig
konIlig pageRagewas
recht, beflaande
bellaande in
in een
eenzogenaamd
zogenaamd Parterre
Parterre of
uit 56
56
recht,
of Bloemperk, uit
fiukken .zaamgeileld.
·zaamgefield. Geduurende
Geduurende ›het
>het eerfle
eerUe en
cn tweede
tweede gerecht,
gerecht,
ilukken
hoorden de gasten
gasten een
een alleraangenaamst
alleraangenaamst Muzijk.
Terwijl het
het nana·
hoorden
Muzijk. Tentvijl
gerecht \'\'erd
begaven zig
zig dedeaanzienlijke
aanzienlijke Gasten
Gasten inin
gerecht
werd opgedischt,
opgedischt , begaven
ander vertrek.
Nahunne
hunne wederkomst
wederkomst aan
aan de
de tafel,
tafel, booden
boodtm
een ander
vertrek. Na
de Gekommitteerde
GekommitteerdeGastheeren
Gastheeren,, Burman
Burman en van
van Mansveld
1I1ansl'ûd,, aan
aan
de
denzilveren
zilverenEeuwpenning
Eeuwpenningaan
aan,, welken
welken hun
hunEd.
Ed.Gr,
Gr,
de genodigden den
bij deze
dezegelegenheid
gelegenheidhadden
hadden doen
doem (laan
flaan;; wordende
wordende dezeldezelAchtb. bij
naderhand, aan
~:m de
deafwezenden,
afwezenden ,door
dooreen
een
Secretarister
terhand
hand
ve naderhand,
Secretaris
gefield. NaNaden
denMaaltijd
:.'.1naltijd.
ginghet
hettalrijk
talrijkgezelfchap
gezelfchapdeel
deelneemen
neemen
geheld.
, ging
aan de vreugde
vreugde,, die
die,, zozodoor
doorIlluminatien
Illuminatienals
alsVuurwerken
Vuurwerken ,, elders
elders
aan
bedreven
Geenvan
vandedeminfile
minne vermaken,
vermaken, daar
daar het oog
oog zig
zig
dreven werd.
werd. Geen
be
mede verlustigde
verlustigde, , was
de verlichting
verlichting van
vanden
den Dom-Toren,
Dom·'};oren, de
do
mede
was , de
Academie,
de Latijnfche
LatijnCche School,
School, enenandere
anderegebouwen
gebouwen,, ander
önder
Academie, de
inzonderheid uitmuntte
uitmuntte het
waarin de Studenten
Studenten,, op
op
welke inzonderheid
het huis,
huis , waarin
eigen kosten
kosten., eenen
eenenmaaltijd.
maaltijd.hadden
hadden doen
doenaanrigten.
aanrigten.
Den volgenden
volgenden dag
dag hield
hield men
men voor
vooreen
eenrustdag
rustdag der
der Feesten,
Fl:Cstell!
De
waartoe wij ons
ons .fptleden,
'fpoeden, was
was gefchikt
gefchikt tot
tÖt het
het doen
doen
Die ~f2!le,
2•fle , waartoe
der
M(Jre Zilajorum
Mfljor"m,
is: Bevordering
Bevordcringnaar
naar
, dat is:
ptegtige Promotie, More
der ptegcige
de
de Kap.
[{apo De vier
vier Heeren, welke, door
door
niet de
de oude
oude wijze,
wijze, of, tIIet
çlen
fiondcn gepromoveerd
gepromoveerd te worden,
worden, waren:
w~ren:
Otto, honden
Oen Hoogleeraar Olto,
ARr\OLD(;S
EVERHARD VAN
VAN HARSKAMP,
nf>RSK .... MP, PH.
PH.VAN
VANWESTREENEN,
WESTREENEr.'.
ARNOLDUS RMt,
AAM, EVERHARD

Uti"echtenaors,
D. SCHMIDT,
SCHWDT. een
een Brcemer.
twce,, onder
onder
Brcemer ; nog twee
Utrechtenaars , en D.
A.
VAN
DER
STEEN
, Vail
Profes[or
fóorda
btpromo\'ccrd,
waren
A.
VAN
DER
STEEN,
van
Profesfor t ourda gepromoveerd, waren
Domkerk
was
1Ïtiel,
en
J.
VAN
RHEDEN,
van
Bremen.
De
Domkerk
was
J. VAN RHEDEN , yan Bremen. --Thiel ,
lles
morgens, om
om negen
negen timen,
geen minder
minderaantal
aantal van
van meIlmen·
van geen
des morgens,
euren, van
[chen
voorzien.
dan
twee
dagen
te
vooren.
De
Leden
van
de
fehen voorzien, dan twee dagen te vooren. De Leden van de
verfcheiden
Collegicn
kwamen
tocn
ongenodigd,
en
plaats!len
zig
verfcheiden Collegien kw'anien toen ongenodigd, en plaatsoen
in
bunne bijzondere
bijzondere banken.
banken. De
DeJufferfchap
Jufferfchapbezette
bezettededegemaakte
gemga]ac
in hunne
galderijen.
Vóór het
verrichten van
plegligheid, werd
werd 'er
'er
galderijen. VGÓr
het verrichten
van de
de plegtigheid,
weder
Intu5[chen vergaderden
vergaderden de zes
zes
weder een
een fr~r.i
frn i Muzijk
Muzijk gehoord.
gehoord. Intusfchen
in 't zwart
Heeren
kamer van
van den
den Senaat, in
zware gege·
Heeren Candidaten
Candidateninin de kamer
kleed,
mee mantel
mantel en
de Paranijmphen
Paranijmphen bleven
Audirokleed , met
en bef;
bef; de
bleven in
in 'e't Audit°.
Wes/erium,
het vertrek
vertrek der
DeReEtor
ReétorMagnificus
M:lgnificu5 Wesfe·
rium, en het
der Pedellen.
Pedellen. De
Candidaten
iing
eu
de
Dt/o
gingen
vooruit,
i!n
de
vier
gingen
vooruit,
en
de
Otto
Promotor
en
ling
volg.
volg-
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, met
volgden;; daarop
claarop volgde
volgde de
dePromotor
Promotor Voorda
Foorda,
met zijne
zijne twee
twee
volgden
Candidaten,, en vervolgens
vervolgens de
d.e overige
overige Leden
Leden van
van den
denSénaat,
Sënaat,aan
aan
Candidaten
paaren. Voor
Voorden
den Predikíloel
PredikIloei was
was een
een dubbel
dubbelgestoelte
geiloelte opgeslagen,
opgetlagen,
paaren.
met
tapijten behangen; de
de Rector
Reél:orMagnificus
Magnificus en
en andere
andere Hoogleer.
Iloogleer..
net tapijten
aaren plaatllen
banken voor
DeHeer
Heer Ótro
Ótr~
aaren
plaatoen zig
zig op
op banken
voor hetzelve.
hetzelve. De
trad op de bovEnfie,
bov<:ntle, en
en zijne
zijne Candidaten
Candidaten fielden
tlelden zig
tiginin't'tbenebenetrad
denlle gedeelte.
Thansdeed
deedgemelde
gemeldePromotor
PromotorBene
eeneLatijnfche
LatijnCche
denfoe
gedeelte. Thans
Redenvoering: „" Voor
Voor de
deoude
oudegewoonte,
gewoonte,omomde de
Eertrappeq
Redenvoering:
Eertrapper}
denLeeraaren
Leeraaren inin 't't openbaar
openbaar tetegeven
geven,
voornamelijkop
opJubelJubel.
„" den
, voornamelijk
feesten van
van Academien."
Academien." Hierna
Hiernanodigde
nodigde hij de
de Candidaten
Caudidaten op
op
„t> feesten
boventle gedeelte
gedeelte van
van het
hetgeíloelte
gelloelte,
daar hij
hij leen,
hen,met
methet
het
het bovenfle
, daar
toereiken van
van de
derechterhand
rechterhand,, verwelkomde
verwelkomde,
eeneaanfpraak
aanfpraak
toereiken
, eene
deeá, en
en het
hetgewoone
gewooneformulier
formuliervan
vanPromotie
Promotieuitfpralk.
uitlPrak. VervolVervoldeed',
omhing hij elk
elk van
v:m hun
hun met
met den DoCoraalcn
Doél:oraalen Tabberd.
Tabberd. Progens omhing
fesCor Proorda
1'"00,.dl1 gaf hun
hun wijders, eerst
eerst een
een gefloten
genoten,, enendaarna
daarna een
een
fesfor

open boek; flak
tlak hun
hun een
een ring
ring aan
~:tn den
den vierden
vierden vinger, en
en zette
zette
open
hun een fluweelen
nuwe~len bonnet
hoofd. Daarna
Daarnahing
hin;,;deJePromoPromÇl.
hun
bonnet op het hoofd.
{Or
een gouden
goudenpenninb
penning,, aan
aan een
een rooden
rooden en
en zilveren
zilveren koord,
koord,
tor ieder een
om den
den hals,
verfierd, aan
aan de
de eene
eene zijde,
zijde, met de afbeelding van
van
om
hals, verferd,
eenen Gepromoveerde,
Gepromoveerdli!, hangende
hangende hein
hem boven
boven liet
hethoofd
h()ofdeen
eenLauLaueenen
riereak,
twee Engeltjes
EngeltJes,
aanweerskanten
weer,kantenvastgehouden
vastgehouden,
waar
riertak , van twee
, aan
,w-aar
boven de Zon
Zon der
der Academie, en
en rondsom
rQndsom de
de woorden
woorden:: lIle
Do ••
iele DocfortIIn
pr.emia; het upfchrift
opfchrift was: lIftJliijicCIIlia
Mngiflrattls ettt
lllarificcntia Magifiratus
torum preemia;
Dtcreto
Smat. Eindelijk gal
gaf de
dl! Promotor
der Gepromo.
Gepromo.
Promotor ied~r
ieder der
Decreto Senat.
veerden
rechterhand, en
fprak een
Zegenwensch over
over leen
hen uit.
uit.
en fprak
een Zegenwensch
veerden de rechterhand,
Du.
als Doctoren
Doél:oren toegerust,
een na
na den
denanderen
anderen,, met
met
Dus als
toegerust, ded
deed d~
de een
gedekten
eene korte
korte Redenvoering.
RClblVoering.
gedel.ten hoofde, eene
Zo
dra de
deHoogleeraar
Hoogleeraar Olto.
zijnen, van
van liet
het gefioelte
geiloelte
Otto, ll1~t
Zo dra
met de
de zijnen,
W~~
trad de Heer
I leer VlJorda
zijnen daarop.
daarop. De
Voorda met
was getreeden,
getreeden , trad
met de zijnen
De
Hoogleer:lars had
RechtsRedenvoering des
des I-loogleeraars
hadten
tenonderwerp:
onderwerp:"„ de Rechts"„ geleerdheid,
geleerdheid, welke
welke bij
bij een
eenbraaf
braafRechtsgeleerde
R~chtsgeleerdc moet
moetplaats
plaats
..
hebben." Hij
Hijverrichtte
verrichttedezelfde
dezelfdeplegtigheden
plegtighedel1,, alleen
alleen met
met dít
dit
„ hebben."
pndertèheid,
eerst her
het open
open en
endaarna
daarna het
hetgefloten
gelloten boek
pndericheid , dat
dat hij
hij eerst
j;:.lf.
reden voeringen van
twee laatsfien
la:.ltsilen eindigde
eindigde de
Met de redenvoeringen
van deze twee
haf. l\'let
plegtigheid,
welkewij,
onder
't
Art.
LEYDEN,
beloofd
onder Art. LEYDEN , beloofd hadden,
plegtigheid, welkehier
zullen verhaalen.
verhaalen.
hier te zullen
In
~aan uit
uit de
de Kerk
Kerk,, ging ieder
ieder Gepromoveerde,
Gepromoveerde, in
in zijn
zijn
In 't't gaan
1\15
M5
ple,tplegt-

J86
186

ACADEMI
E , Ie
teUtOecht.
A CAD E M I~.
Uttw"t.

plegrgewaad, , tusfchen
tusfchen twee Profesfooren
Profesfooren,, enendedeParanijmphen
paraniJmphen
plegtgewaad
twee aan
aan twee,
uitden
denDom
Domnaar
naarhet
hetKinderhuis
Kinderhuis, ,alwaar
alwaardezelfde
dezelfde
twee , uit
..
fel noch
en nu
nu met
met zeventig
zevemig borden
borden was
Twee
tafel
noch flond,
hond, en
wasgedekt.
gedekt. Twee
Veeren Burgemeesteren,
Vroedfchap,
Veeren
Burgemeesteren, verfcheiden
verfcheidenLeden
Leden van
van de Vroedfchap,
de gantfche
gantfchi Senaat, de
deParanijmphen
PlU'anijmphen en
en verfcheiden
verfcheiden andere
andere geno
geno·•
digde gasten
gasten,, woonden
woonden den
denmaaltijd
maaltijd bij.
bij.
Heer van
van Alphen
Alphen deed
wederom het
gebed. De
Demaaltijd
maaltijd
De Heer
deed wederom
het gebed.
en het nagerecht
nagerecht waren
waren niet minder
minder keurig en pragtig
pragtig dan de
de voorvoorgaande. Het
Hetoud
oudgebruik
gebruik., van
vanhet
hetaanbieden
aanbiedenvan
v:mEerewijn
Eerewijn aan
aan
gaande.
de Gepromoveerden,
Gepromoveerden, uit naam
naam van
van Burgemeesteren,
Burgemeesteren, werd
werd thans
thans
ook niet
niet vergeeten.
vergeeten. Omtrent
Omtrent vier
vier uuren,
uuren,kwamen
kwamen zes
ze3 Stads Bo..
Boden. rlragende met hUil allen twaalf hnnen, waarin men gewoonden,ragmthulenwafk,rinmegwo
Eerewijn aantebieden,
aamebieden , hoewel
hoewel dezelve
dezelve ledig
ledig waren
waren;; worwor·
was den Eerewijn
dende aan
aan ieder
plaats van
van wijn
wijn.,
dende
ieder der
der Gepromoveerden,
Gepromoveerden ,inin de
de plaats
gegeven een ordonnantie
ordonnantie tot
laste van
Stad, van
vantwaalf
twaalfguldens
guldcns
tot laste
van de Stad,
en tien
tien !lui
vers. (Te
(Te Leyden
'Ll'ydm beflond
beftond deze
deze gift,
in 1775,
Iï7S,aan
aan
gift , in
en
fluivers.
der gepromoveerde Heeren
Heeren,, uit
uit een
een (omme
fomme van
van veertig
veertiggul
gul·•
ieder der
HetMuziek
Muziek,
geduurendeden
denmaaltijd
maaltijd,, werd
werdinindedeuiteruiterdens.) Het
, geduurende
!ie
orde ten
tcn uitvoer
uit\'oer gebr3gt.
1\'a dat
dat de
de gulle
gulle .l'reugde
vergeíle orde
gebragt. Na
vreugde en vergenoeging zig
zigverzadigd
verzadigd had,
had, fcheidde
fcheiddehet
hetgezelfchap
gezelfchaplangzamerhand;
langzamerhand;
noeging
doch de
de Gepromoveerden
Gepromoveerden en
cn hunnen
hunnen Paranijmphen
Paranijmphen toefden
toefden tot
tot
nagts .ten
twaalf uuren
uurcn,, en
en begaven
begaven zig
zig toen
tocn,, met Benige
eenige MuMu's nagts
,ten twaalf
zik:mten,
naar de
de wooningen
wooningen der
der Jufters,
}uitèrs, dia
di:: zig
zigverledigd
\'crledigdhadden
hadden
zikanten, naar
tot het verteren
verG eren hunner
hunncr Bonnetten;
BonlJencn; geevende,
gecvcndc, [O[
dunkb:larhcid,
tot dankbarheid,
een Serenade
Serenade of
l\'acht-Muzijk aan
Overal \rerden
of Nacht-Muzijk
aan dezelvc.
dezelve. Overal
Naertsen zij
door een Luitenant
Lt:iten~nt met zijne
zijne wacht
wacht verzeld.
verzeld.
tafel bleef,
bleef, inindedezelfde
zelfdeorde
orde,
!laantot
totden
denvolgenden
volgendendag-,
dag·,
De tafel
, maan
welken de
de kinderen
kinderen uit
uit liet
het WeesWees- en
en Stadskinderhuis
Stads1;inderhuis op liet
het
op welken
overfchot
onthaald werden,
Methunnen
hunllenmaaltijd
maaltijd eindigde
eindIgde het
het
overfchot onthaald
werden, Met
der Utrechtfche
Utrechtfche Academie, ten
ten genoegen
genoegen van
vanduizenduizen·
Eeuwfeest der
die hetzelve
hetzelvehadden
hadden bijgewoond.
bijgewoond.
den, die
Soortgelijke
zeder!,, in
in de
de Rechtsgeleerde
Rec.itsgcleerde FaFaSoortgelijke Promotie
Promotieheeft,
heeft, zedert
culteit.
Academie,meermaalen
meermaaIen plaats
plaats geleld
geh:)d:: als
als nog
nog
aan deeze Academie,
culteit, aan
U$
24fl:en September
September van
van dat
dat zelfde
zelfdejaar
jaar,, aan
aan den
den Heer
Heer HERMAL
HERlIIAl\Ui
den 24ílen
V"N viANEN
VIANEN;; den 21
2 1!len
Ran den
den Heer
Heer M.
September1744.
i 744 , aan
flen September
VAN
sTRAALMAN
A1l1fleldanr1l1er; den
den 7den
ïden Oaober
1756, aan
aan de
de
Otober 1756,
STRAALMAN,, Arnfleldammer;
A. WACHENDORFF,
Heeren F.
F.l.
VAN \ESTREENEN,
WESTRUNEN, H.H.VOORDA
VOORD" en C.
c. 11.
WIICHEJ:\DORFF,
J. VAN
Heeren
Ut.
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Utrechtenaars;; en nog
nog onlangs
onlangs,, op
opden
den 28flen
28f1:en Maij
Maij 1776,
1776 ,
Utrechtenaars
wierd de
de Heer
Heer N.
N. C.
C. VAN
VAN CI,EEF,
CLEEF, More Majorum
Majorum., tottot denzelfden
denzelfden
wierd
plegtigheden
, door
ecretrap bevorderd.
bevorderd. --- DeDe
plegtigheden,
doorde
de Heeren
I-Ieeren StuStu.
eeretrap
Schooleverrigt,
verrigt,inin den
den jure
jaare11747,
denten dezer
dezer 1-iooge
Hooge Schoole
ï 47, en
en op
op
denten
Sf1:en Maart
l\laart 1766,
1766, bij de meerderjaarigheid
meerderjaarigheid van Neerlandi
Neerlandii
den 8flen
Ermadhouder,, Prins
Prins WILLEM
WILLE~l DEN V, zullen op 't't Art.
Art. UTRECHT,
UTRECHT,
Erfiladhouder,
verhaald worden.
worden. -verhaald
ZieA.A.DRAKENBORCH,
DRAKEl"BORCH, Plechtige
Plechtjp:e Redenvoering,
Redenvoerillg, in
in 4to.
4to. 1737.
1737Zie
VAN LUMENS
t,LPHENS Leerreden,
LeerredetI , bij
bjj die
dje gelegenheid
geltgmhtid gedaan,
gedaan,
H. VAN
den 25
'15 Maart.
Maart.
J. ODE, Verhandeling
Pel'hande/ing over
O)'Cf 't
' t . Jubdjaar
der Hefreeuwen
He;J'eeuwen»,
ubeljaar der
z7jlen dito.
dito.
den 2711en
Omjl(wdig en
CIl Naamvkeurig
Naauwkeurig Verbaal
Verhaal van dedePlegtighe
P!tgtigh~den,
den ,
OmHandig
ena. enz.
ttlz.
enz.
Lofvacrun van
)'(m K.
[{. Westerbaan
I17estcrbaan en anderen.
andel'm.
De Lofvaerzen
EuroPifdu Merkurius
McrkUl'iusvan
vall 1736, voor
)'oor de maand
maand Maart.
Maarl.
De Europifclre
Academifcfle Uiffpallningen,
enz. in gr. 8°. bl.
bI. 185.
185. enz.
enz.
zIcademifc;ie
Uitfpanningen , enz.

N
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M-

N A A M L IJ s T
NAAMLIJST
DER
DER

NEDERLANDSCHE HOOGLEERAAREN,
Zedert
. oprichting
oprichting del'
Zedert dede'
Hoogefchoolen te FraFroder Hoogefchoolen
Groningen( G)
CG)
, Harderwijk
CIJ), ,
neker (F),
(F), Groningen
, Harderwi
j k (IH)
Leyden
Leydm CL)
(L) en Utrecht
Utrecht (U).
(U).

In de
lIJ
de Theologie
TlIeologie (Tb.),
(Th.), in
in de
de Rechten
Rechten (R.),
(R.),ininde
de
Philofophie (Ph.)
Medecijnen
Philofophie
(Ph.), , in
in de
Medecijnen
(M.),
de
CM.) ,
TaaIen
en andefe
andefeWetenfchappen
Wetenfchappen (T.).
Taalen en
J,.
L.
Barleus CL·)
(I4-) T.
F. BarIeus
Bafilius (P.)
T.
L.
( P.) T.
Bastingills (J.) Th,
L.
Bastingius
llaudius
R.
D.) R.
Baudius (ID.)
L.
Balllrlery.(P.)
Th.
U.
U. Bauldery
.(P.) Th.
Agricola
T.
T.) R.
v. 1'.)
R.
L.
Agricola(R.
(R.)\ T.
G. Beeckers (A. v.
Alberti
Th.
Berkringer (D.)
U.
L. Berkringer
(D.) T.
Alberti (J.).
(J.) .Th.
L.
M..
T.
L. Bernardus (J.)
Albinus (B.
( B. S.)
S.) M
(j.) T.
Albinlls (C. B.) M.
M.
Ph.
G.
U. Bemoulie,
Albinus
Bernoulie, Ph.
Albinus (F.
B.) M.
M.
Th.
G.
L. Berteling (M.) Th.
G.
(F. B.)
S.) Ph.
Ph. L. Berteling (J.)
Ph.
G.
Allemand (J.
( J.) Ph.
( J. N.
N. S.)
van) Th.
L.
Bertins ((P.)
U. Berth's
Alphen ((H.
H. van)
P.) Th,
L.
L..L
Alting (II.)
(H.) Th.
Th.
r JJ It.
R.
G. Beyma I.)
L.
Alring
M..
Alting (J.) Th.
G.) M
G. Bidlo (CG.)
P..
Am~ma
F
L. Blanklaart (N.) 1\1
h'I
Amom1 (S.)
( S.) Th.
Ameuns (J.)
Cp T.
T.
G. Bodecherus (J.)
L.
Amefius
O.)) Th.
L.
R.
Andala
(J. F.) R.
F. Boekelman
Andala(.(. .) Ph.
Boekelinan (J.
Andrre
CII.) M.
L.
G.
Andra (1'.)
(T. ) R.
Boerhave CI-I.)
G. Boerhave
L.
,/ Antonides
Amonides (F.
J.) Th. L.
( F. P. J.)
Boers (C.) Th.
L. Boers
F.
Arcerius (S.)
Bois CA.)
Ph.
G.
(A.) Ph.
( S.) Th.
G Bois
L.
F. Boll EJ.)
cl) T.
T.
Arcerius (J.) Th.
Bondam (P.) R.
Arminios
U.
rh.
ArØiniAs (J.)
( J.) Th.
L. Bondam
Bonnet (G.) Th.
U.
Amoldi (N.) Th.
F. Bonnet
Arnoldi
F.
L.
Bomius CG)
Amtzenills
G. Bontius
Arntzenius (H. J.) R.
G.
CG ) R.
Auletius (A.) M.
M.
F. Bontius
Bomius (G.)
CG.) M.
L.
J••
L.
Ph.
F. Romius
Bontius CIt.)
(R.) M.
Balk C
(.••.)) Ph.
L.
(Fr.) T.
t.
Damius (F.) Th.
L. Boom
fi
Boom (Fr.)
Bamius
G.
T.
Dank
Ph.
F.
G.
(J.) T.
Borbefius
F. Borgefius (J.)
Bank (L.)
(L.) Ph.
L.L.
(F.) Th.
L. Bomius
Bornius(.(, .) T.
Bannius (F.)
L.
T.. Botefius
L.
Barbeirac (J.)
Cl.) R.
G. Borefius (J.) T
G.
F.
Bouritius (I-I.)
eH.) R.
M.
U. Bouritius
( J. C.) M.
Barchufen (J.
Box·
BoxBarleus (C.) T.
T.
L.
Adama (Lud.)
Ph.
Adama
(Lud.) Ph.
Adama (A.)
CA.) M
lVJ..
Abrefch (P.)
( P.) Th.
Acrqnius (J.)
Acronius.
J Th.
Aemilius
Aemilius (A.)
(A.) T.

F.
G.
G.
G:
G.
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Boxhorn
(M. J.) R.
rn (M.
Boxho
Braunius (J.) Th.
Bredius CF.)
( F.) T.
Broen (J.)
Broen
<J.) M.
Broes (B.)
CB.) Th.
Bronehorst
R.
(E.) R.
Bronchorst (E.)
(A.) T.
Brugmans (A.)
Bruyn (J.
de T.
T.
(J. de
Bruyn CG.)
de Th.
( G.) de
T.
Burgersdyk (F.) T.
Burman
Burman (F.) Th.
Burman (P.)
Burman
(P.) T.
Burman (F.
Burman
(F. F.) Th.
Burman
CF.) Th.
Burman (F.)
Bllrman
Burman(P.)
(P.) T.
Buma (D.) Th.
Buifius (P.)
(P.) R.
BuCehius
Ph.
Bufchius (M.) Ph.
Byl (H.) M.
M.
Cammers (G.)
( G.) M.
Camper ((P.)
lVI.
P.) M.
Cannegieter (H.) R.
Cannegieter ((J.)
J.) R.
Canter ,A.)
'A
Cappellus ((L.~
L. )
Castelloneus (J.)
T.
(J.) T.
'Castelloneus
Chevalier
Chevalier (P.) Th.
Christenius (IJ.)
J.) R.
(j.) T.
T.
Clauberge C).)
Clingbyl (R.)
M.
(R.) M.
Cloppenburg
Th.
Cloppenburg (f.)
(1.) Th.
Clllfius (C.) M.
M.
.Clufius
Cluverius
(P.)) T.
T.
Cluverius (P.
Coeceius
Coccejus (}.)
( J.) Th.
Coccejus (H.) R
R.,
Coddeus (G
.. ) T.
( G.)
Ph.
Coetier (G.) Ph.
Coest (H.)
T.
(H.) T.
Coeman (S.)
R.
(S.) R.
Colonnius (P.)
LP.) Th.
Colonnius (D.!
R.
(D . ) R.
COl'lradi
( P.) Th.
Conradi (P.)
Çoolhaas
coolhaas (C.) Th.
Craanen CF.)
M.
(F.) M.
Cremer (B.
S.) Th.
(B. S.)
Cremer (F. L.) Th.
Crufius (G.
c.) R.
R.
(G. C.)
.)

Cuehlines
Cuchlines (J.) Th.
Cuneus (P.)
R.
(P.) R.
R.
Cuppius (G.) R.
M.
Cyprianus (A.) M.
Damman (A.) T.
T.
DamnillS
Damnius (N.)
(N.) T.
Danneus ((L.)
L.) Th.
R.
(N.) R.
U. Dedel (N.)
Dekker (F.)
(F.) M.
M.
U. Dekker
pelmatius (C.) T.
L. Delmatius
M.
U. Demaets (C.) M.
Demaeti, ,((.••.)) Th.
U. Demaets
Deseanes (R.) Ph.
U. Descartes
(A.) T.
U. Deufingius (A.)
M.
(J.) M.
U. Diemerbroek (J.)
Diest(E-i.
(H. v.)
T.
}T. Diest
Dieu (L.
CL. d.)
d.) Th.
F.
F. Dieu
l\I..
F. Dodoneus (L.) M
Does ((j.
R.
L.
L. Does
J. v.) R.
(G. v.) M.
M.
G. Doeveren (G.
Donncllus (H.) R.
G. Donnellus
F. Drakenburg (A.) T.
1\'1.
Drelincourt (C.) M.
G. Drelineourt
Il.
II. Driesfen CA.)
(A.) Th.
DriesCen (P.)
H.
( P.) T.
H . Driesfen
Drufius (J.
Cj.)) T
T..
U. Druflus
A.) T.
G. Dukerus (C. A.)
R.
H . Eek
H.
Eck (C
(C v.) R.
EIsnérus (G.
(G. M.)
1\1:.) Tll.
L Elsnérus
Th .
F. Emmius (U.)
( U.) R.
Ens (Joh.)
Th.
F. Ens
(joh.) Tb.
F.
Episcopius (S.) Th.
L. Episeopius
Erpcnius (T.) Th.
L. Erpenius
L Esgers (J.) Th.
EsCenius ,A.)
( A.) Th.
U. Esfenius
01.) lVI.
M.
L. Eysfonius (H.)
F.
Faber (H.)
(H.) R.
F. Faber
L. Fabricius (Fr.) Th.
L. Feugerus (G.( Th.
FloreDtius (H.)
M.
H.
(H.) M.
H. Florentius
L. Folkenius (H.) ;'h,
Th.
F.
Forese (P.)
M.
F. Forest
(P. ) M.
M.
L. Forsten (R.) M.
Franee1ius (J.)
L. Francelius
( J.) M.
H. Frijtag (J.)
G. Fullenius (B.)
T.
(B.) T.
L.
G.
L.
L.
L.
L.
G.

L..
L

L.
L.
L.
F.
F.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
U.
L.

G.

U.

H.
II.
L.
L.
L.
L.
L.
U.
L.
G.
G.
L.
L.
U.

U.

U.

G.
U.
U.
L.
L.
L.
Ue
Ut

G.

F.
L.
L.
L.

H.
L.

H.
H.
F.
O.
G.
H.

Gai!.
Gail-
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Gailjard 0.)
U .) Th.
GaiIjard
Gallus (C.) Th.
Galllls
( <V.)
Gansfort (W.)
Garcin (J.)
(J.) T.
Garein
Gaubius (H.
( H. D.)
D.) M.
Gebhardus (J.)
Gelre (T.)
(1'.) T.
T.
Gent
Gent (C.)
(C.) T.
Gercles
Gerdes (D.) Th.
Gesler Cl.
( p\ R.
Gesier
Geuling (A.)
(A.) T.
Gellling
M .) M.
Geuns
Geuns (CH.)
M.
Gillisfen
Gillisfen (iE.)
(tE.) Th.
Glins (1'.
(T. v.l
v.1 R.
Goens (R. M. van)
van) T.
Gooi
(J.) T.
T.
G ool (i.)
Goor (H)
T.
(H ) T.
Gomarus (F.)
( F.) Th.
Gorter (J.
de) M.
M.
( j. de)
Graaf (Th. v.
Graaf
1\1..
v. d.) M
Graevius `\J.
j . G.) T.
Graevius
T.
Graevius
(A.1` Ph.
Graevius (A.
Graeuwen (P.)
( P.) M.
'5
(J.) T.
T.
's Gravez:mde
Gravezande (i.)
Greidanus ((J.)
Ph.
J.) Ph.
Greve
R.
Greve (P.
(P. v.)
v.) R.
Gronovills (J. F.) T.
Gronovius
Gronovius (J.) T.
T.
Gro~)t ((C.)
t.
Groot
C.) Z.
Gnmerus
T.
Grutterus (T.)
(T.) T.
Gryphius
(A.) R.
G.ryphius CA.)
GuuCet
Ph.
Guufet (J.) Ph.
GlIfins (A.)
C1\.) R.
Gufins
IIaétingills (J.)
(f.) Re
Ila&ingius
R.
M..
Iahn ((Id.)
Id.) M
IIIahn
(IJ.) Th.
Th.
Hallen (H.)
Hamelsveld (IJ. van) 111.
Hamelsveld
Th.
Harder ((H.)
H.) T.
lIafills (N.) T.
T.
Ilafius
Haverk:nnp ((S.)
S.) T.
Haverkamp
HautcCOllr (H. P.) Ph.
Ph.
Hautecour
CA.) R.
Hereboord (A.)
Hereboord
CA.) Th.
íeidanus (A.)
IlIeidanus
Heinneceius (J. G.) Ph.
Ph.
Heinneccius
T.
Heinfius (D.) T.
I-Iemflerhufills (T.) T.
T.
I-Iemílerhufius

(I')

(J. F.)
F.) T.
Hennert (1.
L. Hennert
L.
Hermannus (P.) ~'1.
42.
T.
G. Hermannus (R.) T.
Heurnius(0.)
(0.) M.
M.
F. Heurnius
F.
(J.) M.
L. Heurnius (J.)
Heyman (J.)
( J.) T.
G. Heyman
G.
I-Ioboke (N.)
H.
(N.) M.
H. Hoboke
L. HoenradlIs (L.)
(L.) R.
r-Ioenadus
G.
G. Hollebeek
Hollebeek (Ew.) Th.
H. Holman
Holman (J.) Th.
(J.) Pb.
Pb.
L. Holwarda (J.)
H. Hommius (F.) Th.
L. Honert (T.
( T. H.
fl. v.d.:
v. d.', Th.
Honert <J.
(J. v. d.>
11.
II. Bonert
d.) Th.
U. Hoogvliet (N.) Th.
(J.) Th.
L. Hoornbeek
Hoo rn beek cP
(J.) M.
V.
Hoorne (p
U. Hoome
Homius CJ.)
L.
L . Hornius
( J . ) M.
Ph.
Hornius (G.) Ph.
H Homius
H.
H. Horthemels CJ.)
Ph.
(J.) Ph.
M.
V.
Ilottones (P.) M.
U. Hottones
CF· G.)
G.) R.
R.
Houck (F.
F. Houck
Huber (V.)
(U.) R.
G. Huber
(A.) Th.
L. Hulfius CA.)
T.
F. Hulfius (P.) T.
Huninga (J.)
H. Huninga
CG)) T.
T.
L. ]acheus
Jacheus (G
.) T.
C. .)
Jargius, (,
L. Jargills,
Th.
L. lrhoven
(w. v.) Tli.
Irhoven (W.
IsCendoom (G.) T.
T.
G. Isfendoorn
G.
L. Junius (CF.)
Th •
F.) Th.
T.
G. JlInius
Junius CF.)
(F.) T.
H. Junius, ((A.)
A.) T.
H.
d.) R.
Keeszei (G. v. d.)
F. Keeszel
Kemp (D.
Th.
(D. v. d.) Tb.
L. Kemp
(J. ) T.
U. Klenk q.)
Klinkbyl1 (R.) M.
U. Klinkby
T.
L. Kluyt, (A.) T.
L. Kochius (<J.)
J•) M.
M.
G.) 1\1.
L. Koopmans ((G.)
KoOten (Th. v.) T.
F. Kooten
Kuypers (G.)
h.
L. Kuypers
(G.) TTh.
M.
L. Kyperus (A.) M.
Lampe (F. A.)
A.) Th.
F. Lampe
L. Langius (N.)
Latalle CP,)
(P.) M.
L. Latane

L.

H.

♦

U.
U.

L.

H.
L.

L.
L.
L.

H.

L.
L.

L.
L.

F.
F.

L.
L.
L.
L.

L.
L.
L.
L.
F.

U.
L.
U.

F.
F.

L.

G.
G.

G.

L.
L.

U..
U

G.
G.
l.i.
L.

L..
L

L.
L..
L
L.
L.
F.
L.
H.
FF..
F.
G.
G.
L.
U.
C.
G.
F.
L'em·
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L'empereur (C.)
Th.
(C.) Th.
L'empereur
Lemonon (T.)
(T.) M.
Lemonon
Leontius (T.)
(T.) Th.
Leontius
Lettingius CJ·)
(J.) R.
Lettingius
Leusden Cp
(J.) Th.
Th.
Leusden
(R.) M.
Leusden CR.)
M.
(M.) Th.
Leydekker (M.)
Lille (C.
(C. E. d.) M.
Lille
Linden (J.
(J. A.
A. v.v. d.)
d.) M.
Linden
LindenC(IL
A. v.
v. d.) Th.
Linden
H. A.
(J.) R.
Linderhaufen (J.)
Lorre((....)) Ph.
Ph..
Lorre
(J.) R.
Lipfius (J.)
Lubbers Cl'.)
( T .) Th.
Lubbers
Lubbertus (S.) Th.
Luchtmans (P.)
M,.
(P.) M
Luits (J.)'
(J.)` Th.
Lulofs (J.)
(J.) T.
( j.) T. Luzac
Luzac (J.)
Lydius (1\1.)
(M.) Th.
Lydius
Lyranus CA.)
(A.) T
T.'\,
Lyranus
( J.) T. Lyreus
Lyreus (J.)
Maaftricht (P.
Maafuicht
CP. v.) Th.
Maccovius (J.
Maccovius
(J.)) Th.
Th.
Mackdowel, T.
MaeíYertius
Maellertius (J.) R.
R.
Makelo ((Joh.)
Joh.) T.
Manger
Manger (S. H.) Th.
Mansvelt ((R.
T.
R. v.) T.
Marchant (S.) R.
R.
Marefius (S.
(S. d.) Th.
Th.
j.) àà Th.
M
ark ((J.)
Mark
Mark
(F. A. v. d.)
Mark CF.
d.) Th.
Mattheus
Mattheus (A
(A.)
R .•..
.) R
Mattheus
Mattheus (F.)
CF.) R.
R.
Mattheu
Mattheu~s (Ph.)
CPh.) M.
M,
Mattheus
l\'I.
Mattheus (C.
(C.)) M.
Melder
Melder (Ch.)
(Ch.) T.
T.
Mernla (P.)
T.
Merula
(P.) T.
3Vietius
Metius (A.)
(A.) PPh.
h.
Meulen (G.)
(G.) Th.
Th.
Meulerr
Meurrius
Meurfius (Z.) T.
T.
Meyer
J.) Th.
Meyer ( (J.)
Th.
Meyerus
Meyerus van
van Adrichem
Adrichem,, R.
R.
Meyvartius, T.
T.
Meyvartius,
Mill
Mil! (D.)
(D.) Th.
Th.
Mol
Mol (P.)
(P.) M.
M.
Molineus
lVIolineus (P.)
(P.) Th..
Tn.

L. Moneus
L.
G.
Moneus (J.)
(J.)
G.
F. Monnon
F.
F.
Monnon (J.)
(J.) Ph.
F.
F. Moor
Th.
L.
Moor (B.
(B. de)
de) Th.
L.
L. Mordifonius
L.
L.
Mordifoniíis (J.)
( J.) T.
T.
L.
U. MoreeJîen
U.
Moreelfen (H.)
( H.) R.
U. Mort
L.
Mort (J.)
(J.) M.
L.
U. Morus CT.)
1h.
(T.) Th.
F.
F.
F. Moijne
L.
Th.
Moijne (Steph. Ie)
le) Th.
L.
L. Muller
G.
Muller (N.)
( N.) M.
G.
F.
G.
F . Muller
Muller(P.)
(P.)
L. Munniks (S.)
M.
U.
(S.) M.
U.
F.
F. Munniks
G.
Munniks (W.) M.
L. Munting (A.)
G.
(A.) M.
G.
G.
H.
Muntinge (H.) Th.
G. Munti:Jge
H.
M.
F. Munflerus (Ch.) M.
F.
L.
U. Murditanus (J.)
( J.) T.
0;) Ph.
G.
Musfinga (J:)
U. Musfinga
U.
Ph. G.
L. Musfchenbroek
M usfchenbroek (P. v.) Th. U.
U
U.
L. Muijden (J.
(J. van)
van) R.
F.
F. Muijs, M.
M.
U.
LL. Nahuijs (A.
(A. P.)
P.) M.
U. Nahuijs( G.J.)
L.
G. J.) Th.
U. Neonadius,
L.
Neoítadius , R.
Nethenius (M-.)
CM.) F.
U.
F. Nethenius
( J. C.) Th.
G.
L.
G. Neuberus (J.
F.
L. Neuhuize (E.)
CR.)
L. Neuhuize (R.)
FF..
T.
H.
F. Nieuwhof (B.) T.
Nieuwllad (C.)
(C.) R.
1..
U. Nieuwaad
L
R.
L. Noodt (G.) R.
L.
CA.) M.
M.
G. Nuck (A.)
G.
L.
Nijhof(M.Lijclatna
Lijclama van)
van) RR F.
F.
L. Nijhof(M.
(J.)) Ph.
Ph.
U.
G. Ode (J.
L.) T.
G.
LL.. Offerhaus (CL.)
G.
M.
L.) M.
•·U.
U. Oirfchot ((L.)
L.
L.
Oomrdijk (N. G.) M.
M.
L.
U. Oosterdijk
Oosterdljk (fchagt.)
(fchagt.) M.
G. Oosterdljk
L.
Oosterdijk (j.)
(J.) M.
M.
L. Oosterdijk
L.
L.
Oosrerdijk (J.
(J. Herin.)
Berm.) M.
M. U.
L. Oosterdijk
L.
U.
Schagt. ((J.)
F. Oosterdijk Schagt.
F.
J.)M.
M. U.
U.
Ortwijn (J.)
(J.) R.
R.
L. Ortwijn
L.
H.
H.
Otto (E.) R.
R.
L. Otto
L.
U.
U.
OUWCllS (G.) M.
M.
HH.. Ouwens
F.
F.
Paauw (P.)
(P.) M.
M.
LL.. Paauw
L.
L.
Pachen!lecher (AA.)
(AA.)
G. Pachenflecher
G.
G.
G.
Pachenllecher(J.A.)
R.
,(J. A.) R.
U. Pachenílecher
U.
H.
H.
F. Palatinus
Palatinus U.
O.G.)
T.
H,
F.
G.) T.
H.
L.
L.
PaPa.
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Paradijs (N.)
(N.) M.
L.
L.
Paradijs
M.
Pafor CM.)
(M.) T.
G.
Pa[or
T.
G.
Pafor (G.)
(G.) Ph.
Pa[or
Ph.
F.
F.
Perizonius (J.)
(J.) T.
Perizonius
L.
Perizonius (C.)
(C.) T.
Perizonius
G.
G.
(F. VV.)
VV.) R.
Pestel (F.
Pestel
L.
Pitcarnius CA.)
L.
(A.) N.
PitcarnillS
L.
(S.) T.
Pitifcus (S.)
}>itifcus
U.
Phocilides (J.)
H.
U.) Ph';
Ph;
Poll (L.
(L. v.
v. d.)
d.) R.
Poll
U.
(j . ) Th.
Polijander (J.)
1.
L.
PolijanderU.)
0. ) van
Polijallder
van Kerkhoven
Th.
L.
( 1- 1 . ) Th.
Pontanus (f-I.)
U.
(J. J.) Th.
Pontanus (J.
1/.
Pontallus
Th.
l 1.
Prædenius CR.)
( R .)
Prredenius
G.
Pijnaker (C.)
R.
(C.) R.
L.
J. C.)
C.) R.
Pijnaker ((J.
R.
G.
Raau (J.) 1ti7.
M.
L.
(s/.) T.
Rau (S0
U.
Fc aat:Werts (J.J.)
Raa~wens
( J. J.)
G.
R arnefius ((J.)
J.) Th.
Ramefius
1.
L.
Raphelingius (F.) T.
R:1phelingius
T.
L.
atelband (J. ) Th.
R
Ratelband
F.
Rathle CA.)
(A.) T.
T.
L.
G,
avensberg ,eH.)
f(H.)
Ravensberg
G.
navensperg
Ravensperg (J.)
(].) T.
T.
U.
Ravius (S.) Th.
U.
Ravius (S.)
M.
Ravius
(:.) M.
U.
U
Ray
j. de) M.
Ray ((J.
M.
L.
Ph.
Reland (A.) Ph.
U.
U
R.eeland (11.)
(Il.) T.
Reeland
U
.U
Regius ((H.)
M.
Regius
H.) M.
U.
Ph.
Regius ((J.)
J.) Ph.
F.
Regnerius ab Oof{
Ooflerga.
K.. U.
erga. K
Regnerius
R
en ferd ((J.)
J.) Ph.
Rellferd
Ph.
F.
Reifenberg
Rcifenoerg (J.) R.
R.
F.
Reinceher ((H.)
T.
Reinecher
H.) T.
1.
L.
Reillerus (H.) T.
T.
U.
Reinerus
U.
Reitz ( (J.
F.) M.
U.
Reitz
J. F.)
U.
Hevius (Cl.)
Ph.
Revius
I .) Ph.
L.
L.
Rhala (Henr.)
(Henr.) R.
R.
Rhala
F.
F.
Rhoer (I.
Cl. de)
de) T.
T.Rhoer
G.
Rhoer (C.
(C. W.
W. de)
de) Ph.
Ph.
H.
Rhoer
H.
Rietveld (P.)
(P.) Th.
Th.
Rietveld
L.
L.
(A.) Th.
Th.
IiHivetus
ivetus (A.)
L.
L.
B.) R.
R.
J. B.)
occoles ((J.
V
RRoccoles
L.

(n

.

.

.

Roël CH.
Roël
(H. A.) Th.
Th.
U.
U.
Roorda
Ph.
Roorda (A.)
(A.) Ph.
F.
Roskam
Roskam (P.)
(P.) R.
H.
Rosfyn (J.
Rosfyn
( J. J.)
U.
J .) Ph.
Ph.
Roijell
Roijen (A.
L.
(A. v.)
v.) M.
Roijen
T..
Roijen (0.)
(D.) T
L.
L.
Roijen (R.)
(R.) T.
L.
L
Ruardi (J.)
( J.) T.
G.
T.
G.
Ruhllkenills
Pb.
L.
Ruhnkenius (0.)
(D.) Ph.
L.
Rucker (J. C.)
L.
C.) R.
L.
Rucker (J.
U.
(1. G.
G. C.)
C.) R.
U.
Ruifch (A.)
L.
(A.) M.
L.
Ruijfch (H.)
U.
(H.) T.
Rijke (Th.)
L.
( Th.) TT.
Rijnalda (A.) Ph.
Ph.
F.
Sage
ten Broek.
Sage (Le) ten
Broek. Th. G.
Salmafius
(Cl.)
T.
H.
Salmafi us (Cl
. ) T.
Sande (J.
R.
F.
( J. v.
v. d.)
d.) R.
Salomoos
T.
L.
Salomons (H.) T.
Sandifort (E.) M.
M.
L.
Saravia (A.) Th.
L.
Salte
Ph.
U.
Saxe (C.)
(C.) Ph.
U.
Schaaf
L.
Schaaf CC.)
(C.) T.
L.
Scaliger (Cl.)
L.
j.) T.
L.
Scaliger
(I. J.)
J.) T.
L.
Scaliger (1.
L.
Schacht (L.)
L.
Schacht
(L.) M.
L.
Schacht ((J.J. H.) Th.
H.
Scheidius (E.) Th.
H.
Schelkcns (j.)
R.
F.
Schelkens
(j.) R.
Schelle (1.
(J. v.)
v.) Th.
Schelle
L.
Scheltinga (T.) Tl:.
Tb.
H.
Scheltinga
1-1.
Scholten (H.) Th.
L.
Scholten
Segaar (C.)
CC.) Ph.
Ph.
Segaar
U.
Schroeder (L.
R.
G.
Schroeder
(L. C.)
C.) R.
Schroetier (N.
G.) M.
Schroeder
(N. G.)
G.
Schultens (A.
CA.)) Th.
Th. en J.
J. L.
Scliultens
L.
Schultens (J.
Q.J.)
Th
Schultens
J.) Th
L.
Schultens (H. A.) T.
T.
Schultens
L.
Sibrandi ((J.'
Ph.
F.
Sibrandi
J. ) Ph.
'Smit (Ad.)
(Ad.) T.
T.
L.
'Smit
L.
Smout (A.)
(A.) T.
T.
Smout
LL..
Snellius (R.)
(R.) T.
T.
L.
Snellius
L.
Snellius (W.) T.
T.
L.
Snellius
L.
Sofius (T.)
(1'.) R.
R.
L.
Sofius
L.
Sphanheim (F.)
(F.) Th.
Th.
L.
Sphanheim
L.
Spanheim (F.)
CF.) de
de Zoon
Zoon Th.
Th. L.
L.
Spanheim
L.
Spineus (G.)
(G.) T.
T.
Spineus
L.
StntStra.
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U.
Straten CW~ v. do) M.
G.
Steinberg (F.) Ph.
L.
Stuan CAd.) T.
L.
Stuan (D.) T.
L.
Sturmius (A.) Th.
L.
Stunnius (H.) Th.
L.
Swaanenburg (C.) R.
L.
Swanehengst (j..) T.
F.
Swinden (J. H. T.) Ph.
L.
Sijen (Ar) M.
L.
Sijlvins (F. Oel6oe) M.
L.
Sijlvius (Com.) R.
F.
Terentius (J.) Ph.
H.
Thiele (Com. v.) Ph.
L.
Thinunga (Ger.) R..
L.
Thijtius (Ant.) Th.
L.
'fhijfius de Zoon. R.
L.
Tiara (P.) T.
H.
TolIius (C.) T.
H.
Tollius (H.) Ph.
L.
Til (S. v.) Th.
L.
Trelcatius CL.) Th.
L.
Trelcatius de Zoon. Th.
Trigland
Th.
L.
Trigland C. \0 de kleinzoon) Th. L.
Trigland (J. Jacobz. & J. Nep.)
Th.
L.
H.
Trigland (Th.) R.
U.
Trots (G. H.) R.
U.
Tijdeman (M.) R.
L.
Utgman (Ao) T.
L.
Valkenaar CL. C.) T.
F.
Valkenaar (J.) R.
L.
Valkenier (J.) Th.
F.
Valkenburg (A. 'i.) T.
U.
Vallan \..J.) M.
G.
Velzen {Co v.) T.
F.
Vcnema (H) Tb.
F.
Veno (H.) T.
F.
Verhel (A.) Ph.
F.
Verfchuur p<' H.) T.
Verfcltunr Go F.) M.
G.
L.
VinnÎl!S CA.) R.
VinnÎlrs (S) R.
L.
Vitriarius (P. R.) R.
L.
L.
Vitriarius (J..J.) R.

?.)

I. Dut.

Vininga (C.) Th.
Voget CA.) Tb.
Voet (J.) R.
Voetius (G.) Th.
Voetius (P.) T.
Voetius (0.) R.
Volder (B.
T.
Voltelen (F. .) Me
Voorda (ti) •
Voorda t .) R.
Voorda (J. H.) R.
Vorstius (Ev.) M.
Vorstius (A.) M.
Vorstius (Coenr.) Th.
Vos (J. A.) Th.
Vostius CG. J.) T.
Vosfius (J.) T.
Vriemoet (E. L.) T.
Vries (G. d.) Ph.
Vulcanus (B.) T.
Waaijen (J. v. d.) Th.
Wachendorf (E.'lP M.
Walleus (Ant.) 1.
Walleus (J.) M.
~lleus (Anthz.) T.
Waffenberg (E.) T.
Water (J. W.) Th.
Weis (A.) R.
Weimannus (H.)
Werdenhage (J. Ho)
Wesfeling (P.'1 T.
Wesfelius (Jo) Th.
Westenberg (J. 0.) R.
Westerhoven (J.) T.
Wider CF. A ) T.
Wigeri CE) R.
Wieling CA) R..
WIUhemi (V) T.
Wln{emius (P.) T.
Wlnfcmius CM) M.
Wisfenbach (J J.) R..
Winter ( •. ) T.
Witmarus (A.)
Wittich Cl) T.
Wiuichius (C.) Th.
Wir,z (H.) Th.

dl

N

F.
U.

L.

U.

U.

U.

L.
L.

U.

L.

U.
L.
L.

L.

U.
L.

L.
F.

U.

L.

F.

U.

L.
L.

L.
F.
L.
L.
G.
H.

U.

L.

L.

L.

Go'

F.
U.
L.

F.
F.
F.
F.

G.

L.

L.

L.
Wit·
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Witzius (F.)
CF.) Th.
lVoenman (J. G.) M.
Wolferdus CM.) Ph.
Wolzogen CL.) Th.
Wljkerfloot (Ab.) R.

ti." t/eNtinMIIHI1urllllr'" ti,,.,

F. Wijnen (G.) Pb.
U. Wijnpers (D. 'I.
v. d) Ph.
H. Ypeij (N.) T.
U. Zijl (C.) M.
U.

Il
L.
L

F.

H.

Vide F. sWEERTlI
sWEERTII tltkml
Atkm.. Belgic
Be/gicl.
...
St,31uta
eft
Franc!"erl.
Stll/uta -& Lege! Acad. FriJ,
FriJ.
ep Franc'!"er".
Efligies
Effigies & 171"
PIt" Prof,sf.
Profosf. Groning. &c.
VRIElUOET, Alh'fI"
Aln,fll Frifiac
Fr;fiacl.
Acot/em;,. LeMenfil.
Leidenfil.
E. L. VRIElUORT,
... Almtl
Almll AClltlemit/l

Ij""
""tl

Dewijl de meeste van deeze, op hunne bijzondere Art. nader
zullen ,emeld worden, dacht het ons genoeg. bij voorraad, hier
hunne Numen te lIIelden,
melden, zonder aanwijzing van verplaatzing,
fierftijd of iet anders: zijnde deze Lijslopgemaakt,
Lijst opgemaakt, na de Pourutiten.
traiten. die daar van in Prent, uitgaan.
uitgaan, en.dus,
en .dus, fehoon
fchoon van de
eene Hooge School tot de andere overgegaan, maar ééns ce~
noemd.
noemde
ACHLUM, een der elf Dorpen
Dorp.n van de Grietenije Franekeradeel,
Franeluradul.
onder het KWllI'tier
Kwartier Westergo
Westergo,, in Friesland,
Friesland. cen
een uur van de Stad
Franelur. aan den zeer bekenden S/og-Dijk
Fronelrer.
Slag-Dijk geleegen. DitDorp,
Dit Dorp,
uit 38 Stemgeregtigde
Stemgeregligde Zathen-Landi
Zathen-Lands befiaande,
bellaande. is in het Kerkelijke vereenigd met Bi/zUI1I,
HitZUIlI, behoorellde onder de Klasfi! van
Pro"ek!!r.
F"II"eker. De Re~uliere Kanunniken van ltuJingake,.ke
LruJingaktt'ke broeh.
brach.
{en
(en het Klooster Achte/um
Ac/ztelum derwaards • volgens Win{e71litls,
Win/èmiTis. door
den Abt Wigooldus
Wîgboltius ge!licht.
gemeht. In den Oorlog van 157:!,
IS7:!., is dit,
benevens het Convent van OldenkJoosur,
Dlt/enk/ooster. en eenige
eeni,ge andere Conventen, verwoe5t.
verwoeit.
WIN5!MIVS. VAN DER. HOUVE. Oudlledcn
WINS!MWS.
Oudhedcn "Iln
"lZn Frieslflnd.
Fries/anti, 1I.
Il.
Deel, bi. 51. en 131.
J)
ACIITlRIIROEif.
AC/lTlRBROEff. gewoonlijk op honderd morgens begrOOt.
begroot. is,
Be,.kwou, at BaHoude
Ambach~heer.
met BuleU'owi,
Bultlzoud!!., een en dezelfde Ambachtáheer.
lijkheid; grenzende, ten Noordwesten.
Noordwesten, :lan Sto/kwijk
Stollrwijk en ZuidIII'ofk,
j/OI'Ir, ten
len Zuiden aan Ld/rerlt.erlr,
Leklrerlt.erlt, ten Zuidwesten aan Krimptn.
Zie VAN ]tER
ZlIii/-Hq/!anJ, bI.
BER liJK,
tiJK, lIf1ndYest
IlandYtst ",m Zuid-Hu/lani,
bi. 386.

"'In

ACHTERLAND,
ACIITERLAND, i.
is een gedeelte van de laatstgemelde Ambachtshrerlijkheid, waar van zijgt Doorl. Hooih. de Heer Prins van
.()ran()rfln-

lt
101111110VEN. AClI'I'DB:S1I'!'.
mmrovEN.
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WlIlJ:UI' DEN
DENVJjFDE
VJ]FD!: ,.~ dm.
Tijtel voert,
Voel!S, 9angeziei
aang.e2lÎell het
bec
q,Mljd.
& W d , WXZEDT
den Tijtel
BIJI"onij v:m
Liesveld behoort.
behoort. (Zie
(Zie GtJUnes;)
onder
onder de Baronij
van Liesveld
Ge1kenes,)
AclmJo\C1N, een uur
uur gaans
gaans ten
ten Westen
Westen van,
van Vianen
nl1ntn geleegen,
~eleegen,
ACKTUOVIN,
eeDFAmbachtsheerlijkheid
Ambachoo.eerlijkbeid met Leksmonde
Leksmonde, , behoorende aan
aan
is een
den Heere
Heef(~ lifourits
Jlfourits Cornelis
Corndis,
Waal,
Deken in
in het
hetKapittel
Kapittel
COrlltlis,, de Waal
, Deken
UIl Oud-Muntier,
Oud-MJmfler. te
te Utrecht.
Utrecht. Zie
Zie LEKSMOND.
LPKSMOND.
van

een Dorp
Dorp,, inindedeGroote
GrooteZuidholland•
Zuidholland.
ACHTHOVEN , eertijds een
(che
den vloed
vloed van
van I4zI,
benevens veele
veele ananfche Waard;
Waard;doch,
doch, in den
1421, benevens
dere, verdronken.
verdronken.
VAN
DER HOUVE,
86.
VAN DER
HOUVE,bI.
bl. 86.
ACHTIIOVEN, ,een
tusfchen
Waterverlaat, tusrchen
ActrrnovEN
een kleirr
klein gehucht
gehucht en
en Waterverlaat,
tusfchen~m.
Im.
fleldam
en
H'orrdcr..
TW'oerdcr..
/teldam
AClITHOV!:N,
dus genaamd
genaamd naar
naar de
de Acht
Acht hoven,
nov en , of Hofleden,
Homeden ,
noven,
AcirrHovzN , dus
bellond, isisthans
thansvolkrijk
volkrijk en
enwelvaarenwelvaareneertijds het Dorp befiond,
waar uit etniids
de.
HetKapittel
Kapittel van
van ~/.
PieterteteUtrecht
Utrecltt verkogt dit,
dit, in
in den
Sr. Pieter
de. Het
Jure
162 I ;; en
eI'I het
het heeft
heeft nu,
nu,eenben
eenigentijd,
rijd,behoord
behoordaan
aan den
Jaare 1621
Jasre
lleere
F. van
VIfH Collen
Col/In,, Schepen
Raad der
der Stad
Stad 4mfleldanr.
Amjleld.""
Amjleld.",.
Schepen en Razd
Meere F.
,

ArnTKERSP!L!N,
Grietenij in
in Friesland,
Friesland. onder het
het Kwart
Kwar.
ACHTKERSPELEN , een Grietenij
tier
waarin zij
Denaam
naam is
zij de
de zesda
zesde fiern
hein heeft.
heeft. De
Oosterg oo , waarin
tier van Oostergoo,
ontleend van'
van" de
de licht
AchtKerspel-Kerken
Kerspel-Kerken,
&li~ltuirum.
, namelijk: Suirhui
fum ,
Augujlinesga. , flarkema
Harketlll1 Opeinde
"Cottll,
Ope in de ,, Drogen/tam
nrogen.1all!,, dedeCoten,
"Cotm,
Auguflinesga
Buit(//P~st,Lutkepost;
lutkepost;
zeden nog drie
drie ananOptwi;sfet,
Optwi;s{et,
lUlkepost; W2~loij
w2a10ij zedert
Optwijsfel, Buitenpost,
dere
aangebouwd ziJn,
behoorende oneer
onl1er het
hetbelkier
bellier van
van dtn
dere aangebouwd
zijn , behoorende
den
Grietman Daniel
Danie! Blok
Blok van
van /karma.
HaarslrIfJ. Deeze
Deezevoor
voordedeJagt
Jagefleer
~eer
gefchikte landlireek
Ilndl1reek,, heeft de
de Groninger
Groninger Ommelanden
Ommelanden ten Oosten,
Oosten,
cn
wordt
daar van
van atgefcheiden
algefeheiden
door den
den Lauwerflrooin
LfJuwerjlrooÎl1 , , welke
worelt daar
algefcheiden door
en wordt
uit de
deDrentfche
Drentfche\Teenen
Veenenontfpringt.
omfpringt. Caspar de
Roblu,
in de
dl! Robles
, in,
Frie!cne
tefchiedenisfen zeer bekend, heeft
heeftdoor
doordeeze
deezeGrietenij
Grietenij
Frie{ehe gefchiedenisfen
Friefche
een vaart
vaart doen
!,rr:taven, welke in
in het
het Berg
Bergl/mer
l~fter
vait,
Bergt/mer
l~fter valt,
valt, en
uier Telier
doen granven,
zeer
gcfchikt
is
voor
den
binnenlandfchen
Sçheepvaan
van de
d~
zeer gefchikt is voor den binnenlandfchen Scheepvaart van
Lemmer
naar
Croninfen.
Het
Wapen
der
Grietenij
bellaat
uit
Groningen. Het wapen der Grietenij befiaat uit
Lemmer
acht
deel gehad
&,ehad inin den
denSpaanfchen
Splillfchen Oorlog
Oorlog.
Oorlog,,
acht Kerken.
Kerken. Zij
Zij heeft veel deel
Blliten"Qst afgebrand, en
en die
SuirltulSu;rltuldie vvan
an Suirhulwanneer de Kerk van Buitenpost
fum
N:1.a
rIJm
N

1~
1pK

AaUIENE.
ACHT-TIENHOVEN.
TIENE. ACHT-TIENHOVEN,.
4C11
w

fa", zeer
zeer gefchonden
gefchonden werd.
werd. Naderhand,
Naderhand, echter,
echter,zijn
zijn ze
ze belden
belden
fans

treffelijker herbouwd.
herbouwd.
treffelijker
De ininenenopgezeetenen
opgezeetenendeezer
deezerGrietenij
Grietenijweigerden,
weigerden,ininhethetjaar
jaar
De
1398,het
hetjuk
jukder
derGraaven
Graavenvan
van Holland
Ho/land te
te draagen,
draagen, en
en bleeven,
bleeven,
1398,
boven aalle
andere Friefen
Fdefen,, voor
voor 't't dreigende
dreigende geweld
geweld onbe,
onbe~
ll e andere
boven
vreesde
vreesd.
VOSSIUS,, in
in zijne
zijne Nederlandfche
Neder/6ndfoke ,7aarboeken
JNarho~/un,
noemt hen
hen
, noemt
Vossrus
heeft verO,topag;ci;
welk woord
woordzijn
zijnVertaaler
Verwler N.
N.Borremans4
Borremanslheeft
verOctopagici
; welk
tterlijke be.
tolkt voor
voor Achtdorpers;
A,kttiDrpers; 't welk
welk,, in
in de
de daad,
daad, de
de leletterlijke
betolkt
tekenis van
van dat
dat woord
Misfchien,, zegt
zegt hij
hij,, werden
werden zij
zij dus
dus
tekenis
woordil.
is. Misfchien
genoemd, om
omdat
ditdedeLandilreek
Landfueek,, daar
daar zij
zij inin woonden,
woonden,uit
uitagt
agt
genoemd,
befiond.
Dorpen beilond.
Die van Achtkerfpelen
Achtlurfpelen slaken
fiaken eenige, volgens
volgens zommigen, twee
twee
Scheepen van
van de
deGraven
Graven van
van Holland,
Holland, die door
door kalmte
kalmte aan
aan hunne
hunne
oevers gedreven
gedreven waren
waren,, in
in brand,
brand, en
en noodzaakten
noodzáakten de
de daar
daar op
op
zijnde
manfchap
de
vlugt
te
neemen.
Die
van
SteIlitiper[
en
Stellingwerf
en
zijnde manfchap de vlugs te neemen. Die van
orbeeld van
van Schoterland,
&koterland, en andere
andere Friefen
Frie[en,, volgden dit
dit vo
voorbeeld
van
i:loekmoedi~heid. Gezamenlijk
Gezamenlijk verzetteden
verzetteden zij
zigtegen
tegenden
den
kloekmoedigheid.
zij zig
Henog
Aa/breekt
van
Be;jeren,
die
he~
hierop
moest
verbaten.
hen
hierop
moest
verlaaten.
Hertog Åalbrecht van Beijeren,
Gemelde VOSSll1S
datde
debewooners
bewoonersvan
van deeze
deezeGrieténij
Grieténij
_-- Gemelde
zegt, dat
vOSSIUS zegt.
AALBRECRT
verbitterd
waren.
-Zie
verder
op
de
Hol/anders
verbitterd
waren.
Zie
verder
MlJIllECHT
op de Hollanders
VAN
BltlJEREN.
VAN BEIJEREN.

'fuI.MA,
de daar
daar bij IIIngewezen
Schrijvers, als: VAN
DU
VAN DBR
aangewezen Schrijvers,
en de
'HØ, en
WINSEMIUS ,
BOUVE,
Chrono J.
fol. r56.
156. WINSEMIVS,
De el, fol.
I. Deel,
nouvE, Handy. Chron.
acbter
Chronijk. BORREMANS,
Vosfius , pag.
Aant. op rosfius,
BORREMANS , Aant.
achter zijn Chronijk.
612.
SCHOTANUS,
ChrtJnij1c,
bi.
!:2I.
Chronijk,
bl.
".2 I.
612. SCHOTANUS,
ACHTIENI.,
de)
ACHT!ENE, ((de)

TietjerkAdelijk
in de Grietenij van Tielje,.1cli jk Slot, in
een Ade

fleraJeel,
Oojlermeer.
Zuidoosten van
van OoJlermeer.
half uur ten Zuidoosten
ßeradeel, een half

zijn Hand.
in zijn
ACHT-Tl!NHOVEN,
word, door
door VAN
DER HOUVE
HOUVE, in
VAN DER
ACHT-TIENHOVEN, word,
Chr,nijk,, voor
Verlaat gehouden,
gehouden, 't welk
vest
welk wij
zelfde Verlaat
het zelfde
voor bet
vest Chronijk
boven,
onder den
aJs
vermeldhebb~,
hebben, als
Achthoven, vermeld
naam van
van .A,hthoven,
den naam
boven, onder
Relt het
,elegen
/Poerf/en, en
Jasten
te lasten
en fielt
het te
Amfleldarn en Woerden,
tusfchen dmfleldam
gelegen tusfchen
onder
van dehlhoyen
door hem
hem van
Achthoven
4chtienhoven , door
doch .Aehlienkoyen,
Vianen; doch
onder nllnen;
dickonderfchekien,
Leiden. Het
ook Ach·
Het word ook
onder Leidtn.
behooren onder
onderfcheiden, tete behooren
van isis de
de
titnlzoven
daar van
Eigenaar daar
genaamd. De
De EiEenaar
Both CeDaamd.
en den
den BQstlz
tienhoven en
,

Heer
Heer

ACIt:ERSD.
ACROI).
t9'1
ACKERSD.ACKERSL.
ACKERSL.ACKERW.
ACKERW.
ACROI). 197
`
--------Woerden,
Costerus , Burgemeester van Woerden,
Heer en Mr. DOlllinicllf
Dominicur Cos/erus,
--"---

enz.
HOVVE,
DER HOUVE,
VAN DI!R

bl. r112.
r 2. 137. enz.
bi.

Utrecht,
ACHT-TIENHOVEN, een
ACHT-TreNHovEN,
ofgroote
groote buurt, onder
onder Utrecht,
een Dorp.
Dorp, of
gehecht aan
fJebecht
aan het Dorp TYeS/broek.
halsrecht.
hebbende een eigen halsrecht.
(Vestbroek , hebbende
In
jeugd (zegt
(zegt Halma,)
HIl/ma,) hebbe
aldaar op
In mijne jeugd
hebbe ik aldaar
op den dijk een
Sip
galg
Huis van den
den Baljuw,
Baljuw, Sl~
galg opgerccbt
opgerechtgevonden,
gevonded , voor
voor het
het Huis
Logier, om 'er een
mm
eeIt misdaadiger
misdaadiger aan
De Kelder
Kelder,,
men Lop,Îer.
aantetehangen.
hangen. De
voegt
hij 'er nevens
nevens., Onder
onder 't huis
huis van
van den
den Baljuw
Baljuw,, wu..
was.. de
voegt hij
gevangenis.
DitDorp
Dorpbehoort
behoort onder
onder de
eeProostdij
Proostdij van
van St. ,dan,
JlJn.
gevangenis. Dit
te Utrecht,
Ulrecht, en word in 't Kerkelijke
Kerkelijke bediend, door
doorden
denPredikant
Predikant
van Westbroek.
Westbroek. Zijnes
naam heeft
het ontleend
ondeend van
vanachttien
achttien
Zijnen naam
heeft het
hoven,
ofHoflieden,
Homeden ,waar
waaruit
uit het
het beftond.
bellond. Het
Hetbehoort
behoortonder
onder
hoven , of
de Klasfis
Klufis van
van .Rmersfoort.
Amersfoort.
lliLl\IA.
HEDA,, HMorie
vlln Utrecht.
Utrecht. MATl'H.
N,bi/it.
HALMA. HEDA
Historie van
de Nobilit.
MATTH. -de
Lib.
/1.
Lib. ll.
ACKEltSDIJK,
ACEERsDIJK, ook 4d,"'dijk,
4A!kersdijk, of Yrouwenretl,t
genaamd, beVrouwenrecht genaamd;
hoorende
ten aanzien
aanzien van 't rechtsgebied
rechtsgebied,, onder
onder de
de hooge Heerhoorende,, ten
iiikheid
Abtdij van
van Rhijnsberg.
Rhijnsberg. Ten Noorden paalt dit
tlit Dorp
Dorp
lijkheid of
of Abtdij
aan Yrijenban;
teD Oosten
Oosten aan
aan Berkel
Berke/ en
en Rodenrijs;
Rodenrijs; ten Zuiden
ZuideII
Vrijenban ; ten
aan Schieveen;
S"'ievunj en ten
ten Westen
Westen aan
aan de
de Ketel en
enVrijenban.
Yrijenban. De
naam van Ackersdijk
Aclursdijlr heeft geene bekende afkomst;
afkomst; dan
dan die
dievan
van
Yrouwenre&kt
leidt men
menafaf van
den eigendom,
eigendom, dien
dien de
de Abtdis
Abtdis
Vrouwenrecht leidt
van den
van Rhijnsburg
Rkijnsburg,, als
als Kloostervoogdes
Kloostervoogdes ,, hier
hier aan
aan gehad
gehad heeft.
heeft.
Hierna, zal
blijken,, dat
dat zij ook Vrouwen
Vrouwen van
van Rhijnsburg
Rlzijnsburg
Hierna,
zal het
het blijken
gt:naamd worden.
uitgetlrektheid van
of gehugt,
gebugt,
genaamd
worden. De uitgefirektheid
vandit
dit Dorp,
Dorp, of
word bepaald
morgen, en
roeden. Het
Het heeft
heeftgeen
geen
word
bepaaldop
op 377
377 morgen,
en 89 roeden.
Kerk. , en
geta1 der
der huizen
huizen isis niet
nietboven
boven veertien.
veertien. Nogthans
Nogthans
Kerk
en 't't getal
twee welgeboorene
welgeboorenemannen
mannen van
van Åckersdijk
4clrerSf/ijlr zitting in den
den
hebben twee
Vierfchaar
van
Rlrijnsllurg;
en
in
't
burgerlijke
heeft
het
Vierfchaar van Rhijnsburg; en in 't burgerlijke heeft het een
8chout en
en Secreta
Secretaris,
zijnde de
de Heer
Heer Samuel
Sallluel Prijn
Prijn 'z.
ri s, zijnde
Schout
yz.
VAN DER
DERHOIJVE
HOUVE,, bl.
bI. I IlO.
HALMA, Staat
Staaf der
derNederlanden,
Neder/auen,
VAN
I o. HALMA,
VI. Deel,
Deel. bl.
bi. 600.
600.
VI.

ACllWLOOT; zie
Dorp onder
onder Kennemerland.
Kennelller/llnrl.
AcxeRSLooT;
zieAKWLOOT
AØSLooT ,, eeen
en Dorp
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AcKERWOIDE, of Ad~tr.tII4U11t, .een der r.wtaIf Dorpen van d.
FrieCche Grietenij Dantumadeel, in 't Kwartier Oostergoo. Dt
Predikant, die ook de DllIt1tmvolde en Feen,,1Iie bedient. flut
onder de Klasfis van DolrJum.
HIdJt.& en WINSEHJUS.

AOWJJ, of .1.'9110i, .een Baronnij en Dorp, rondiom in Koot811a,nden grlegen, t~n ZufdweSten wan burum, en u:n Noord.
00S1eIl 'VIn d{ptrÇ1l, omtrettt een balfllUl! val1JaatSJgemelde plaats.
Na _E JfItII .u
van iftte.l. zijn kcuisrogt naar 't H. Lanli
gedaan had, fi.ichtte hij. in 't J.ar 114°, dit Adoij. Voor de
liervonmng p~gt de GOOcdienst !lier bediend te worden, door
"en der N.,.~,.1ij".t, Menaik,n van M",ünw~a.rJ. Het Kerkje
is van ~. ~er oude gedaante. D~ Barronnij behoort aan den
tegenwoordigen Erffiadhouder, die 'er een Drosfaaed, welke.ook
di.e Val! L,«erd4Hn is, 1WI&It. en ~vens Dijkgraaf.en Soadlto~er
van de Lemen is , en een bijzonderen Schout Qnder zig heeft.
Het Dorp Aclroij is, zeden 1585, door de Geboorte van den
ermàardt:n COliNELIUS JI\NSSEIII1US ~ ~ht gewordc:o.. Hier 'van
p t ~eD ,fra:ój ~igt in piem .ic.
KeflltJ. lOMrih. vim Utrecht., II. Deel , .bI. 66g. StQllt .P"
Nld"ltmdm, V.II. Dea.,· ~bl. 5tb9.

nu,

AC!lI.UM, of Airum , «Il: der· zes .Dorpen. in de Friefclle
Gri.et.Ynij (fljtjge,."Ieel.:in 'e-·Kwartier ftII ZtYttllll8lit. Hier is
~tO groote 4ioanort, over de Scltaruw, naar rle ~en, Steen'U:ijk en Df'#ntlt, zo tt wlIlICr als te lande. Het Convent of
KloQster Ae/rum heeft hier ,géflaan. Dit Dorp hee~ 'eene eigen
Kerk, en een Predikant, die lOOk. TullD,.ne bedien!!; !laande on.
der de. KJasfis van ZefJIt"wolden.
WINSItMUS, B~fch.
ACOSTA.

YQn F~anti. HALMA.

{CQbriû tf) JI.QeweI deeze beruchte p~oon geell

N~dfrlQnder

was, kunnen wij. echter, niet nalaaten, hem hier
te plaatzen. Over de juistheid onzer keuze, laaten wij den Leezer oordeelelI.
Eerst was hij een Christen, da:nna een Jood. en eindelijk
zonder eel1ig geloof. Terwijl hij te ,dmjleldQm woonde, werd
hij?
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hij, door wraakzucht
gelijk
wraakzuchtvervoerd,
vervoerd,om
omeerst
eerstzijnen
zijnenbroeder,
broeder, of,
of, gelijk
anderenzeggen,
zeggen , tijnen,Neef,
zijnen, Neef, en
anderen
endaa
daarna
van 't leeven
leeven
rn a zig zelven van
te
Opdeezen,
deezen,terwijl
terwijl hij
hij voorbij
voorbij iijn
zijn huis-ding,
huis-ging, loste
loste
te berooven.
berooven. Op
hij
Doch het
het Geweer
Geweer weigerende,
weigerende, en
en hij
hij zii,ontdekt
zij, ontdekt'
hij ee'l
eeu Pistool.
Pistool. Doeh
ziende, foot
floothij
hijverbaasd
verbaasd de
de deur,
deur,enenbenam
benam met
meteen
een ander
ander PisPistool
zei ven het
het leeven.
leeven. InInzijne
zijne wooning
wooning von
vondd m\!Jl
een'
well een`
tool zig
zig zelven
Latijnsch
zijp leven
leven en
en
Latijnschgefchrift,
gefchrift , waarin
waarinhij
hijde
de. gevallen
gevallen van
van zijp
wederwaardigheden
opgefleid.
wederwaardighedenbeknopt
beknopt had
had opgeileld.
",, Hij
Hij was,
was. (fchrijft
(lèhrijfi: hij
zelve) tete Porto,
hij in
in 't't zelve)
Porto , in Portugal,
t,
omtrent het
gebooren uit
uit Edele
Edele On'
Ous
,, omtrent
het einde
einde van
van de
de tI6de
Eeuw , gebooren
6de Eeuw.
,.
ders,wel
welJooden
Jooden van
vanafkomst
afkomst,
maartot
totden
denChristen
Christen Godsdienst
Godsdienst
,, ders,
, maar
"„ gedwongen.
Zijn Vader,
naar zijn
een goed
goed
gedwongen. Zijn
Vader, naar
zijn beste
beste geweten,
geweten, een
"„ Christen
hem geregeld
geregeld op, en
en hij
hij Ácosta
Christen zijnde,
zijnde , voedde hem
Acosta was
"„ Eerbaar,
tevens
Eerbaar, Edelmoedig en als Jungeling
Jongeling medelijdende,
medelijdende, en tevens
"„ zorgvuldig
Roomfchen Godsdienst
Godsdienst onderweezeu
ondcrweezeo;; Stu
Stu~
zorgvuldig in
in den Roomfchen
"„ deerende
deerende verder
de Rechtsgeleerdheid.
Rechtsgeleerdheid. Zeer
Zeerbeangst
beangst voor
voor
verder in
in de
",, de
de verdoemenis
verdoemenis zijnde,
las hij
hij vlijtig
vlijtig het
het l ~uangeli\.llU
en de
de
zijnde, las
uangelinm en
"„ Boeken
meer hij
hij las
lai,, hoe
hoevreecagtiger
vreesagtiger hij
hij
Boeken der
der Misfe;
Misfe ; dan
dan hoe meer
"„ werd.
Onmogelijk fcheen
fcheell het
het hem
hem,, op
opde
degedane
gedanebiegten
biegten ververwerd. Onmogelijk
"„ geving
krijgen;; en
dus wanhoopte
wanhoopte hij
hij aan
aanzijne
zijneZaligheid.
Zaligheid.
geving te
te krijgen
en dus
Tweeëntwintig Jaaren
Juren oud
oud zijnde
zijnde,, begon
beg{mhij
hijtetetwijffelen
twiitfelenanti
aati
,," Tweeëntwintig
"„ een
eell Leven
Leven na
na dit
dit Leven: want
want zijne
zijne bedorvene
bedorvelle reden
reden gaf
gafhein
hem
",, dit
ditin.
in.OpOp
2Sae
Jaarkreeg
kreeghijhijeene
eeneKerklijke
Kerklijkebediening.
bediening.
zijnzijn
25fte
Jaar
• Doch de
'J
de RØomfche
RoomCche Godsdienst
Godsdienst gaf hein
hem in
in 't'tgeheel
gttheel teen
.geen gégé„" voegen
noegen;; en
en Mozes
Mo'Zes en de
de. Propheten
Propheten leezende,
leezende, vond
vondhij
hijdaar
daar
„" zaken
zaken in, die,
die, volgens
volgens zijn
zijn oordeel,
oordeel,'t 'tEuangelium
EuangeliulDtegenfpra
tegenfpra..
ken. Om
Omdat
datzozowel
weldede
Christenenals
al.ded~Joden
Jodenaan
aanhet
hcçOude
Oude
,," ken.
Christenen
„" Verbond
Verbond geloofden,
belioot hij
hij hierom,
hierom,voortaan
voortaan tlïozes
Mozes te gegegeloofden, befioot
„" loven,
loven. dat
dat is
is , een
elin Jood
Jood te
te worden.
worden. Zijne
Zijnebediening,
bediening,daarop
daarop,,
aan een
een ander
ander overgedaan
overgedaan hebbende,
metgroot
grootgevaar;
gc\'aar;
,,J, aan
hebbende, is
is hij, met
„" met zijne Moeder,
Moed~, Broeders,
Broeders, enz.
enz.die
diehij
hijreeds
reedsinin't'tJodendom
Jodendom
onderwezen haLf,
fcheep gegaan
gegaan I , en
en tete Amfleldam
dmflddam gekomen.
gekomen.
had, fcheep
„" onderwezen
„D Alhier
Alhier de
in volle
volle vrijheid
vrijheid vindende
vindende,, deed hij
hij zig
zigzelven
zelve!)
de Jooden
jooden in
„" en de
de zijnen,
zijnen,volgens
volgensdedeWet.,
We~befnijden
befnijdon,
veranderendezijnen
zijnen
, veranderende
„" naam Gabriel
Gllbriei in dien
dien van
van Uriel.
UrM. Doch niet
niet lang
lang hadt
hadt hij
hij ononderde
deJooden
Jooden verkeerd,
verkeerd, of
ofdedeGodsdienst
Godsdienstvan
van deze
dezehond
aondhein
hem
„" der
„" ook tegen;
tegon; hij
hij wilde
wilde zig
ziginingeenen
gee.nendeele
deeleaan
aandedeInzettingen
Inzettingen
derzelver onderwerpen.
onderwerpen. Hier
Hierdaar
do.orwerd
werdhij
hij ,zo
1-0 gehaat,
gehaat,dat
datzij
zfj
„" derzelver
N 4-+
„" hem
heli.
.
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COS
(GIIJ,M17
I')
AC
O S T:A.
T A. (CarIü

y nagoge banden, en
en alle
IUeonderhandelingen
onderhandelingen met
methem
hem
„".hem
.hem uit de SSyfllllogt
", affneden
atrneden;; dat
dat tot
tot zo
zoverre
verre ging,
ging, dat
datzelfs
zelfszijne
zijneBroeders
Broeders,, uit
uit
fpreeken voorn
voorbij
gingen. Dit
ftraffim,, hem zonder
zonder fpreeken
ij gingen.
Dit
„" vreeze voor itraßën
, om tegen
bewoog dcosta
dC(JS/Il.
tegen het
het gevoelen
gevoelen der
derPharizeeuwen
Pharizeeuwen tete
„ft bewoog
ingezogen, dat
had hij
hij vastelijk
vastelijk ingezogen,
datde
debelooningen
belooningeo
fchrljven. Ook had
„"fchrfjven.
„" en
enflraflfn
~n der
der Oude
Oude Wet
Wet enkel
enkeltijdelijk
tijdelijk waren
waren ,t en
endat
datde
deonon„" iter$ijkheid
fterflijkheid der
derZiele
Zieleniet
nietdan
daneen
eenverdichtzel
verdichtzelwas:
was:jajadat
datMozes
Mozes
zelf.naar
nwzijne
zijne gedagten
gedagrcn geen
geengewag'er
ge\Wg 'ervan
vanmaakte.
maakte. Met
Metblijdblijd„" zelf,
fchap hoorden
hoorden dit
ditzijne
zijne vijanden
vijanden,, inin de
dehoop
hoopdat
datdeeze
deezeerger.
erger.
„ti fchap
IIjkegedachten
gedachten hem
hem zelfs
zelfsbij
bijdedeChristenen
Christenengehaat
gehaatzouden
zoudenmama,,t' lijke
"ken.
Jaar1623
1623,
dedenzijzijtegen
tegenhem
hem,
eenboekje
boekjevan
vin
, deden
, een
„ ken. InIn't ttJaar
zekeren Geneesheer,
Geneesheer, over
over de Onflerflijkheid
Onfierflijkheid der
der Ziele,
Ziele, in druk
,,f' zekeren
.,
uitgaan. Hier
Hier werd
werd hij
hij ten
ten toon
toon gefield,
gefield,als
alseen
eea man,
man, die
die de
do
• uitgaan.
Onfierflijkheid der Ziele
Ziele lochende,
lochen de , en
en niet
niet beter
beter dØ
dim een
een EpiEpi..
„" Oníterflijkheid
curist ofofGodverzaker
Godverzaker was.
WIS. Van
Vandien
dientijd,
tijd,zegt
zegthijhij,
namzijn
zijn
„u curist
, nam
"„ lijden
lijden een
een begin.
begin. DeDejongens,
jongens,van
vandedeJooden
Joodenaangeilookt
aangeflookt,,
St
wezenham
hemmet
metvingers
vingersnaa
nu,, kwamen
kwamenvoor
voorzijn
zijndeur
deur., fcholden
fcholden
,, wezen
"„ hem
hem voor
voor een
eenafvalligen
afvallicen ,, en
enriepen
riepen Mara
Mara;; ja wierpen
wierpen hem
heIR
..
mettleenen.
dienhoon,
hoon,
had
onvoorzichtigheid,
„ met
fteenen. NaNa
al 11
dien
had
hijhijdedeonvoorzichtigheid,
I
hetgemelde
gemelde boekje
boeltje,, tegen
tegenhem
hemgefchreven
gefchreven,
beantwoorden.
,,' het
, tetebeantwoorden.
IJ
Hij
ontkende
niet,
alleen
ontlerflijkbeid
der
Ziele,, maar
maar
Hij
ontkende
niet
•
alleen
de
onsterflijkheid
der
Ziele
„
n
toonde
de
Jooden
aan,
hunne
afwijking
van
Mozes
Wet.
toonde
ook
de
Jooden
aan,
hunne
afwijking
van
Mozes
Wet.
„
"„ Weinig kwaads
kwaads zou hem
hem het
het laatíte
laatfle gedaan
gedaan hebben;
hebben;maar
maarvan
van
"„ 'ttteerfte
eerftebedienden
bedienden zig
zlg de
deJooden,
Jooden,om
omhem
hembij
bijde
de-Overigheid,
Overigheid,
"„ als
als over
overeen
eenzaak,
zaak,dedeChristenen
Christenenzozowel
welalsalshun
hunraakende,
raakende,aan
aan
hij in hechtenis
"„ te k1a~en.
Dithadt
hadt ten
ten gevolge
gevolge., dat
hechtenis genomen
genomen ,,
dat hij
klagen, Dit
,t
doch,nanlverloop
verloopvan
vanagt
ageofofden
dagen,onder
onderborgtocht,
borgtocht, one.
on..
,, doch,
tien dagen,
flagen
werd. Hij
Heer Hoofd"„ Oage
Hijmoest
moestdit
ditzijn
zijnfchrijven
fchrijven,, aan
aanden
den1ieer
Hoofdn werd.
lle do
"„ officier,
officier. boeten
boeten met
met 30o
300Guldens,
Guldens I enenverbeurte
\"el'beurte van
van aalle
do
fl Exemplaaren.
„
, nademaal
"„ Zeden
Zedendien
dientijd
tijd (zegt
(zegthijhilverder)
verder),
nademaaldedeondervinding
ondervindinf
.. en Jaaren
Iaaren veele
veele dingen
dingen ontdekken
ontdekken,, en
endus
dus's'smenfchen
menfchen oordeel
oordeel
,, en
ti veranderen;
mj fpreeken:
fpreeken: want
want waarom
waarom zou
het
veranderen;(laat
(laat mij
mij vrij
zou het
,t,:,, iemand,
Iemand, die
die JO
Q1s zijn
dit hij
hij
zijn Uitterflen
Uitterftenwil
wil malkt,
maakt, op dat
veel 41s
zo .eel
tJ de
menfchc:n rekenfchap
rekenfchap van
leven,, eneneen
eenwaarachtig
waarachtig
van zijn
zijn leven
„ de menfchen
..
voorbeeldvan
vanmerrfchelijke
menfchelijkerampen
rampennalaat,
nalaat,niet
nietvrij
vrijstaan
1taan ,,in
iijn
„ voorbeeld
in zijn
waarheidtete melden
melden?)
of
Uiuerfien Wil
Wil de waarheid
7) trok
trok ik in twijffel
lwijffel,, of
"„ Uitterifen
wol'.
,.
de
Wet
VlD
Mnls
wel
voor
Gods
Wet
moest
gehouden
WOl\<
Gods Wet
it de Wet van Moses wei
"» den,
den.
1
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Wanr (gaar
hij voort) daar
daar waren
waren veele dingen
dingen in, die
die
(gaat hij
den. Want
,,den.
mij bewoogen
bewoogen ofofdwongen
dwongen,, het
hettegendeel
tegendeel tetezeggen.
zeggen.Eindelijk
Eindelijk
,.., mij
!lelde ik bij
bij mij
mij zesven
zelven vast,
vast, dat
dat het
het de Wet
Wet van God
God niet
niet was,
was,
„t, flelde
enkel een menfchelijk
verdichtzel, , gelijk
gelijk 'er
'er veele
maar enkel
menfchelijk verdichtzeI
veele zijn.
zijn.
„" maar
in tegen
en God,
Ve.elezaken
zaken linden
!treden daar
daar in
tegen de Wet
Wet der
der Natuur;
Natuur; en
God,
„" Veele
alsde
demaker
maker der
der Natuur,
Natuur, kon
kon tegen
tegen zig
zigzelven
zelvenniet
nietflrijdig
firijdi, zijn,
zijD,
,," als
aIshet
hetechter
echterzoude
zoudezijn
zijn,
indienhijhijden
denmensch
menschdaar
daartegen
tegen
„" zozoals
, indien
fuijdende dingen
dingen voor!lelde.
Ditbij
bij mij
mij zelven
zeI ven dan
dan dus
dus vastvast,," flrijdende
voorflelde. Dit
! roept
gelleId zijnde,
zijnde,fprak
fprak ik mij
mij zelven,
zelven , (en
(enoch
och!
roept hij
hij uit,
uit, was
,," geheld
ditnooit
nooit ininmij
mijopgekomen;)
opgekomen;) wat
watzal
zal 't'tmij
mij baten
baten,, indien
indien ik,
ik,
,," dit
mijnen dood
afgezonderd blijve
den Raad
Raad en
eD 't~t
dood toe,
toe, afgezonderd
blijve van
van den
„" tot mijnen
an den een
volk der
der Joden
Joden,, voornamelijk
voornamelijk, , wijl
wijl ik in deeze
deeze llanden
eell
„" volk
vreemdeling ben
ben,, en
en met
metde
deburgers
burgers geen
geen omgang
omgang kan
kan hebben,
hebben ..
,,,. vreemdeling
fprake ik zelfs niet verllaa
verfuta ?? 't'tZal
Zal best
bestzijn
zijn tot
tothun
hunweder
weder
„" wier fprake
keeren,
hunnevoetflappen
voedlappen na
na tete volgen
volgen,, om
omonder
onder de
deAa.
A~
„t i tetekeeren
, hunne
pen,, zozomen
men zegt
zegt,, voor
voorAap
Aap te
te fpeelen.
fpeelen. InIndat
dat opzicht,
opzicht, heb
heb
,," pen
mijwederom
wederomtot
tothunne
hunnegemeenfchap
gemeenfchap begeeven
begeeven;; mijn
mijn gevoe.
gevoe„" ikikmij
"„ len
len herroepen
herroepen,, hunne
hunne we
wenen
weder ondertekend
ondertekend,, .na dat ik
ik
tt en weder
"„ vijftien jaaren vvan
hun was
was afgeweken
afgeweken,, door
doorbemiddeling
bemiddeling van
van
an hun
"„ mijns
mijns Vaders
Vaders Zusters
Zusters Zoon.
Docheenige
eenigedagen
dagendaarna
daarna werd
werd
Zoon. Doch
"„ ik door een
die ten
ten mijnen
mijnen huize
een Zoon
Zoon van
van dien
dien Neef,
Neef, die
huize woonde,
woonde,
",, aangeklaagd,
aangeklaagd. over
overde
detoebereiding
toebereiding der
der fpijzen
fpijzen,, en
enandere
andere dine
din"„ gen
meer. waar
waar uit
uit hun
hun bleek
bleek,, dat
dat ikikgeen
geenrechte
rechteJood
Joodwas.
WIS.
gen meer,
",, Uit
Uitdeeze
deezebetichting
betichting rees
rees een
een nieuwe
nieuweenenzwaare
zwaareoorlog
oorlog:
want
: want
"„ mijn
mijn Neef,
Neef", die
diemijn
mijnbemiddelaar
bemiddelaar geweest
geweest was,
was, meende
meende door
door
"„ mijne
mijne fchande,
fchande, eer
eertetebehaalen.
behaalen. Hij
Hijhovaardig,
hovaardig,onbefchaamd
onbeCchaamd
"„ en onvoorzichtig
onvoorzichtig zijnde,
trok mijne
mijne broeders
broeders tot
en was
zijnde, trok
tot zig, en
"„ de
aanvanger vin
nieuwen. oorlog; latende
latende niets
niets onbe.
onbe-de aanvanger
van dezen
dezen nieuwen,
"„ zocht
zocht ;.. van
van dat
dat geen,
geen,dat
dattot
totnadeel
nadeelvan
vanmijne
mijneEer
Eer en
enGqe•
G~
"„ deren
deren,, en
endus
dusvan
vanmijn
mijn leven
leven koude
konde firekken.
!trekken. Hij
Hijbelette
belettemij
mij
"I, mijn
mijn aanftaande
unl\aande Huwelijk, bezorgende,
bezorgende.dat
datmijn
mijnbroeder
broedermijne
mijne
",, Goederen
Goederen onder
Laat het
het met
met één woord
onder zig
zig hield.
hield. Laat
woord genoeg
"„ zijn;
zijn ; hij
bij was
was mijn
mijn vijand,
vijand, die
die mijn
mijnvolUlgen
volslagenbederf
bederfzocht.
zocht. Be",, halven
balven deezen
deezen familie-oorlog,
familie-oorlog, was
was 'er
een andere
andere,, van
van 't
'er nog een
"„ volk
volk en
en de
de Rabijnen
Rabijnen,, die
die mij,
mij. met
meteen
een nieuwen
nieuwen haat,
kaat. begonbegon.
tt
oen tetehaaten
huten,, en
enveele
veeleonbefchaamdheden
onbeCchaamdheden tegen mij
mij bedreven;
„ nen
"„ waarom ik hunne
hunne rechtfpraak
rechtfpraak verachtte.
iets voor;
voor;
verachtte.'Er
'Er viel
viel nog iets
" juist
djd was
mettwee
tweemannen
mannelt
juist op
op dien
dien tijd
was Ik
Ik in
in gefprek
gefprek geweest, met
Ns
NS
"„ van
,,
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.,
Londen,, die
die in deene
dc:~e Stad
St2d gekomengwaren;
gekomen Wl11'en; zijnde de
de eene
„ van Londen
eerre
Spanjaard;.. beide Christenen,
.'
een Italiaan, en de andere
andero een
een Spllnjllllrd
,, een
afkomfle. Zij
",, doch
doch mede
mede van
van Joodfclie
Joodfche afkomr.e.
Zij.gaven
gaven mij
mij hunne
hunne bebemet mij,
mij , om met
hoertigheid tetekennen
kennen ,J enenraadpjcegden
raadplçegden . met
met dc
d~
4~,, hoeftigheid
.,," Jooden
era tot
tot hunnen
Joodengelneenfchap
gelHeenfchap. le_
te maatren
maaken, ., cq
hunnen Godsdienst
Godsdien$t
overtetegaan.
gaan. IkIk
raaddehun
hun,
zulksniet
niettetedoen
doen,
maarteteblijblij,,,JJ over
raadde
, zulks
, maar
" ven
ven die
diezezewaren
waren:: want
want dat
dat hun
hun onbekend
onbekend wai,
dat
,,,
was,, het
het juk, dgt
.,," zij
zijop
opden
denhals
halshadden
hadden;; ,doch
doch hun
hun tevens
tevens waarfchuwende,
waarfchuwende, dit
dit
mijn gezegde aan
a;m de Jooden
Jooden niet bekend
bekend te .maken.
maken. Maar
Maar die
die
"„ .mijn
ment ben , op .hoop
vuil gewin
",, kwaadaartige
kwaadaartige menfchen,
hoop van.
van vuil
gewin,, gingen,
gingen, inin
,,'J plaats
woord Ie
te houden,
houden, alles
plaats van
van hun
hun woord
alles aan
aall mijne
mijne beste
beste vries
vlien-!
"„ den.
dePharizeen,
Pharizeen,overbrengen.
overbrengen. Daarop
Daaropvergaderde
vergaderde de
de Sijna.
~ïjntl.
den,.de
"„ goge:
goge: de Robijnen
Rabijnen .werden
we(den grimmig; 't wuft
w~ft gemeen
gemeen fclIreeuwde
fcqreeuwde
,.
metluider
luiderflemme
fiemme tegen,
tegen mij.
mij. Zij
Zijdaagd=
daagdensnij
mijvoor
voorden
dengroo.
groo.
,, met
ten Raad,
Raad,enenfielden
fieldenmij
mijvoor,
voor,datdatzijzij,iets
ietstegen
tegenmij
mijhadden,
hadden,
"„ ten
"i, met
metzulke
zulkenaare
naareGebaarden
gebaarden,, als of
'er mijn
mijn hals
hals . aanhing.
Einof 'er
aanhing. Ein:
",, delijk
delijk vonnisden
vonnisden zij
zij., dat_
dat bijaldien
bijaldien ik een,
een Jood was,
was, ik
ik hunne
hunne
,.
uitfpraak moest afwachten
afwachten en
dat ikik
,, uitfpraak
en da~
daadaan
aanvoldoen;
voldoen;zo
zo niet, dat
Sehoone Rechters
",, weder
wedermoest
moestgebannen
gebannen worden.
worden. Sfhoone
Rechters!! die
"„ mij
mij vonnisden
vonnisden ,, om mij te.plagen,
te plagen, .en
en die
die.,r als
ali ik u nodig
nodig hadde
hadde,I
,.
ommij
mij voor
voor een
een anders
auderi ~weld
bc\\'lUIWl, geen rechters
rechters zijt,
zijt.
geweld terebewaarren,
,, om
,.
maar flayezi
flaven! ! Eens
Een~ anders
ao-ders gebied
gebied bnderwQ)pen;
onderwDrpen, wat
wat isis uwe
uwe
,r maar
uitfpraak? ?wien
~ij.
ik ik
:?aldal
gl$oorzaUlfn?
kort.
• ,, uitfpraak
wienwilt
wilt
gijdat
, dat
ge owza e ? InIn't'tkort,
zij lazen
lazl?n mij
mij een gefchrift
,elèhrift voor'
VOOT••, behelzePfle,
bebeJupd.e. dat
dat ik
ik met
met een
een
!, zij
",, rouwkleed
rouwkleed aan,
aan, een ~ware
iJ.] de
de SiJzware waschkaars
waschkaarsinin(,ie
de hand.
hand, iu
Sij",, nagooe
nagoçt moest
komen., en
onaldaar
aldaar zekterè
zekere ,van
van hun
hun opgeflelde
opgefielde
moest komen
"a, vuile
vuilewoorden
woord4!nvoor
voordedevergadering
verg3derÎl~~uitfpreeken,
uitfpreeken,waarmede
waanncqemijmij..
De
ongerechtigheden
door
mij
zeI
ven
vervaariij"
moestcn
worden
zelven
vervaarlijk
moesten
worden
,, Ø ongerechtigheden door
ft. uitgckreeteu
uitgekreeteu:: en daarna
daarna moest
openbaar ~ met
meteen
eell
,,,
moest ik
ik mij, inin-'t't openbaar,
Si
jnaaoge
,
laten
de
"„ lederen
ledet:en geersfel
geesfel,, in
in
Minl/goge. laten ;geesfelen,
geesfe)en, en'
en eindelilk
eindei 1k
"„ mij
mij op
91' dent
den Drempel
op datalalhet
hetvolk
volkover
overmij
rniin
DrempelIlfderJ.em;eqp
ntderleggez op.Øt
"„ zoude
zoudeheen
heeD~,
en darna
daarna; .eeni&e.d&
eenigi! dagen
vutfU.
e .vasten.
gaaan, en
"„ Ten
T{)elldit
ditgefcØft
pmft.belezen,
geItzen. wa..
blaakte : :ik,
ik van
wis , .blaakte
van ~ch:ip;
grpfchap ;
mij , .en
",• Øh
doch bedwang
bedwong . mij.
en gaf ten antwopd,
alltwoOJ:d..,dat
dat.ik
ik aan
aan zodanige
zodanige
" uirqr,raak
Diet
konde
voldoen;
waarop
zij
bc(Jooten,
mij
anderuitfpraak niet k91,24VQ11ge ; w erop, zij INOPP^tn , mij anderVeehen van ,hun
te yerb
ver~.
hUil ,waren
waren daar
daar mede
niet
gn.. ; Veelen
mede nog niet
tu,
), maal ,.te
l,.' vergenoegd, maar I
i"
fu
ftraa
pogen
miJ
op
aat
aan.
Zeven
jaaren
duur.
maar..1pogeri.ipij
,Z4ven
jaa,ren
,duur.
,
vergenoegd
,
a
t ,aai
ik osollgelooBijJc
ge1oo$ijic veel
de ,deeze
deeze fifijd,
in walken
welken tijd
moest uit=
uit",, de
f}rijd , 41,-,
zeel west
• , ik

'J

,J

' „" faam
fiaan,o
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„" Raan,
RUIl. zo
zovan
van't'rvolti,
volk,als
alsvan
vanmijne
mijne vrienden.
vrienden. Eindelijk
Eindelijk op
op
hwmebeloften,
beloften,Øtdat
alles
beSlezouden
zoudenfchikken
Cchikken,
onder~
„" hunne
zijzijalles
tentenbeste
, onderwierp ikikmij
mijaan
aanhun
hunopgelegd
opgelegdvonnis."
vonni .."
„" wierp
Uit zijn
zijn verder
verder verhaal
verbaal ziet
welke wijze
wijzehij
hijdit
ditvonnis
vonnis
Uit
ziet men,
men , op welke
ondergaan heeft.
beeft. QpQp
berigtlaat
l:tathijhijvolgen
volgeneen
eenzatnenliel
zamenllelvan
van
ditdit
berigt
ondergaan
waQgevoele.;s, .ongerijmde
,ongerijmdelasteringen,
lasteringen.enenkwaadaartigheden,
kwaadaan~h.den. zo
zo
wzggevoelØ
looden als
als Christenen;
Christe.uen. welke
welke laattien,
Jaatflen, door
doorden
dengeleerden
geleerden
tegen Jooden
PH. VAN
VAN LIMBURG.,
L1;'IIURG" mannelijk
mannelijk wede.legd
Hoewanhopend
wanhopend'
wederlegd zijn.
zijn. Hoe
PU.
menseh zijn rampzalig
rampz:tlig leeven
begin
deeze mensch
leeven geëindigt
geëindigt hebbe, isisinin't't begin
gezegd.
van dit Art. gezegd.
Zie Pli.
Pil. VAN
VANLIMBORGII,
LIMBOalill, de
Je Waarheid
W"arheidvan
Yllnden
denChristelijken
C/z,.;stt/ijktlJ
Zie
Godsdienst.
Godsdienst.

ACRONIUS,, (`oha
(J()MMUS)
onderwees de
de WisWis·en
enGeneeskonsr
Geneeslronsr re
te
mes) onderwees
AcRoNlus
Roze!,
roem,
en
Cchreef
verCcheiden
Boeken:
als,
met
zeer
veel
roem,
en
fchreef
verfcheiden
Boeken:
als,
Bazel ,
De Terra
Te,.r~motu
1tIoIU;
5pltaera;; de
de /lftroJabiis;
A!f trolabiis ;/lmrulis
Annulis AjlrfJP/,.
4/ironoDe
; de Splsaera
fnjcis. Hij
Hij was
was gebooren
geboorStinin't'tiaatstgemelde
la:mt:emeldeDorp
Dorp dekrum,
Aclrrum. en
micis.
fiierf te
te Busel
Bnr.d,, in den bloei zijner jaaren,
1563.
jaaren, Ao. 1563.
flierf
Zie ZWEERTII
ZWEmm, , VALtRU
lOPPENS , Bibliotheca
Bibliolhua Belgica.
Be/gicll.
VALERU &
& TOPPENS
Zie
ACRONIUS, , ('Joha""es)
~an Ruardus,
RUrlrtlus, die
die volgt, war
Wat
AcRomus
(7obanaes) broeder ban
van geboorte
en.gelijk
gelijkeenigen
eenigenzeggen,
z~gen,een
eenMan
Manvan
van
van
geboorte een
een Fries, en,
woeligen
onTUStigen geest.
Hij verliet
verliet,, (zeggen
(zeggenzij)
zij)dedeKerk
Kerk
woeligen en onrustigen
geest. Hij
als dezelve, benevens
van
IJTezel, al,
benevens de
de Stad
St~., iningroot
grOOtgevaar
gevaar was,
van Wezel,
worden
ingenomen.
Zij
voegen.
'er
om
door
Spinola
te
worden
ingenomen.
lij
voegen,
'er nevens,
nevens,
om door Spinola
deed(
blijken,
dat
,
Leeraardat
hij,
re
Deventer.
duidelijk
deedt
blijken,
dat,
het
Leeraar·
te
Deventer
,
dat hij,
ad
:tmpt
op~edl'lagen,, zonder de
deStStad
ampt hem 'aldaar-niet'
.aldaar iiiet konde
Londe worden
worden opgedraagen
als
tevens
Hij fcheidde,
fcheidde, zo
zo aI.
tevens van
van een
eenkwaad
kwaadburger
burgertetevoonden.
voorzien. Hij
GroxinJ1'Ien
vande
deKerk
Kerk van
van G"o"in.
toen elders
eldersgemeld
gemeldvindt,
vindt ,met
metweinig
weinig eere,
eere, van
ben
hij
geene
genoegzlarme
kundigheden
heb
ten.
Te
Franelur
zou
hij
geene
gen~egza:rme'
kundigHeden
hebben
Franeker
gen. Te
daar
hij
zig
wilde
indringen.
Eindelijk
bezeeten,
tot
de
plaats,
daar
hij
zig
indrÏf1~en.
Eindelijk
plaats
,
bezeeten , tot
werd
hij Predikant
Predikant te
te Haarlem, en
en droeg
droeg zig
zig daar
dur volgens zijne
zijne
werd hij
Zulk
gewoonte,
namelijk alles
:allestegenfpreekende
tegenrpreekende en
en bedillende.
bedillende. luik
gewoonte , namelijk
van
in
de
Kerklijke
Gefchiedenisfen
een
Karakter
wordt
bern,
in
de
Kerklijke
GefchiedenisCen
wo
hem,
een 1 arakter wordt
in
zijne
Uitmbogallrl
en
lJrand'
,
toegeëigend.
Schrevelius,
ja
toegeèfgend.
Uitenbogaart en Brandt,
ontneemthem
hemden
den lof
lof niet
herchrijving
van Haa"rtm,
niet van
vin een
Haarlem, ontneemt
hefchrijving van
mede
een
oproerigen
Geest
toe.
Geleerd
m2ll,
doch
fchrijft
hem
mede
een
oproerigen
Geest
t08.
Geleerd man, doch fchrijft hem
Doch
als
zij,
die
onp~ijdig
wi11en
oordeelen,
deeze
IteCchuIdl
..
die
onpartijdig
willen
oordeelen,
deeze
befchuldi.
toch als zij,
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gingen vergelijken
vergeliJken,, met het
hel geen
geen ánderen
ánderen ,, en onder
onder deeze
deeze Baudart
lJaudllr&
gingen
en Trigland
Trigland,
wegens hem
hemhebben
hebben aangetekend,
aangetekend, zal
za! het
hl!t blijken,
blijken.
en
, wegens
dat 'er,
'er, van
vanbeide
beidekanten,
kanten,groote
grootepartijdigheid
panijdigheid onder liep; doch
doch
dat
ooktefl'ens
teffem., dat
dathij
hijeen
eenzeer
zeer
driftig
Yveraartegen
tegen
ook
driftig
Yveraar
dede-aanhangers
aanhangers
van drminius
i1rminius geweest
geweest is;
is; het
hetgeen
geen hem
hem,, inin die
die tijden
tijden,, bij
bij'
van
de eerstgenoemde
eerstgenoemde Schrijvers
Schrijvers gehaat,
de laatsten
laatsten tot
tot een
een
de
gehaat , en
en bij
bij de
voorwefp van
van hoogagtinge
~oogagtinge moest
moest maaken.
mnken. Zijn
Zijn gedrag
ged1'2g op
op het
het
voorwerp
De/fiche Sijnode
Sijnode gaf daar
daar toe
wel de
demeeste
meesteaanleiding:
aanleiding:fchootr
fchoorr
toe wel
.belffche
gaárne erkennen
erk>ennen,, dat
dat eene al
al te
te onbezonne
onbezonne ijver
ijver,, eneneen
eenvol=
volwij gaárne
1lagene onverfchilligheid,
onverfchilligheid, in
in een
een iKerkenleeraar,
iKerkenleeraar, twee
tweegevaarlijke
gevaarlijke
Øgene
uiterfien zijn.
Dedrift
drifttegen
tegenhem
hemging
gingzelfs
zelfszo
zoverre,
verre.,dat
datmon
mon
uiterilen
zijn. De
h~m vergeleek
vergeleek bij
bij eenen
eenen mmu
HESlll1lZIN,
wien men
men dit
dittweeregelig
tweeregelig
hem
ff:Um, op wien
ver. gemaakt
gemaakt had:
vers
Heshuizen waarom
waarom zaagt
zaagt g'u
uit vier
vier Steden
Steden jagen?
jagen 'I
g'u uit
„" Heshuizen
Was 't'tniet,
niet,om
omdatdatgijgiju oproerig
u oproerig
gedragen?"
„" Was
hadhad
gedragen
?"

deeze vergelijking
vergelijking was
was oneigen
on eigen ,, om
om dat
dat mets
men Alcronlus
dcronlus
Doçh deeze
Doch
bewijzen kon
kon,, dat
dat hii
hiT ergens
ergens was
was uitgezet.
uitgezet. 4'npzing,
AlllpzitJg, die
nooit bewijzen
zijn Amptgenoot
Amptgenoot was,
was, roemt,
roemt,ininzijne
zijnebefchrijving
befchrijvingder
derStad
Stad HaarHllllrlem, zijne
Geleerdheid en ijver
ijver voor
voordedeWaarheid.
Waarheid. Acronius
zijne Geleerdheid
Åcronius
llierf
enheeft
heefteen
eenbock
boekgefchreven,
gefchreven,over't
over 'tRecht
Recht
ílierf in
in 't't Jaar
laar 16:q,
1627, en
van
Patroonaatfchap, enz.
v an Patroonaattchap,
ACRONIUS,
al8 zijn
ziin broeder
broeder jollannes,
(Ruardus) even
even als
AcßoNtus, (Ruardus)
Johannes , mede
Tan
nietmin
mingeleerd
geleerdinin de Godgeleerdheid
van geboorte
geboorte een
een Fries, en niet
en
eerfie
blijk,
men
vanzijne
zijneverdeediverdeedien Taalkunde.
Taalkunde.- - DeDe
eerfie
blijk,
diedie
men
van
ging
Leere der
der Hervormden
Hervormden vindt,
zijne disputade,
disputatie, met
met
ging van
van de Leere
vindt , isis zijne
Pieltr
"anCeulen
Ceulen gehouden,
Pieter van
gehouden , welke een ijverig Doopsgezinde te
Leeuwaarden
DifpuUltie isis te vinden
vinden in
~oek,
Deeze Difputatie
in een Zoek,
Leeuwarden was. Deeze
'I
Protocol
genaamd.
In
't
Jaar
1601
was
hij
Predikant
te
genaamd.
In
't
Jaar
i
6o
t
was
hij
Predik
't Protocol
an t Schieen
gaf
aldaar
zijne
tJilm,
en
gaf
aldaar
EnllrrQliones
Catteheticae
in't
licht.
Enarrationes Catecheticae in
't licht.
dam,
Gomllrus
koos
hem,
in
't
Jaar
J
609,
tot
eenen
zijner
helperen
in 't Jaar 16o9 , tot eenen zijner helperen,,
Gomarus koos
op
de beruchte
beruchte HIIIIgfthe
tijd daarna
daarna,,
op de
Haagfiche Cmferenlir.
Conferentie. Eenigen
Eenigen tijd
beantwoordde
van Uitenhogllart,
't
Recltt
beantwoordde hij
hij het
het Boek van
Uitenbogaart , over
over Recht der
Overheden.
nevens eene
eene Verhandeling
Verhmdelinc over
Overheden. Hij
Hij voegde
voegde 'er nevens
over het
onderfcheid
I
tUsfchen
't
Waereldlij~
en,
Kerklijk
recht,
zeven
Eeuonderfcheid, tusfchen 't Waereldli* er, Kerklijk recht,
Wel}
achter
een
in
agt
genomen.
Hij
was
een
der
eerfien,
die
wen achter een in agt genomen. Hij was een der eeríien , die
zij.
zij'
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.!os
zijnen
aan de Hoog
Hoog Mog.
Mog.
Zijnennaam
naaniRelde
(leldeonder
onderhet
hetTegen-Vertoog,
Tegen-Vertoog, aan
Heeren
opgedragen. EinEin.
HeerenSmten
Staten tegen
tegen de Remonfulntie
Rtmonf rantie van
van 1610,
161o, opgedragen.
delijk
der Conferentie,
Confrrentie, Ao.
Zijne,dfdelijk wus
was hij
hij een
een Lid
Lid der
Ao. 16II.
1611. Zijne
Afgaat in
in prent
j,t/ding
prent uit.
bedding gaat
ACRONIU9, 'Johannes)
Ac:aON1U9,
Yelp en
en Ro(Yohannes) aIs
als Proponent
Proponent beroepen
beroepen te Velp
Ro
zendaal, 1621; te WfJgeningen
in den
den jaare
1627 , a~r
afvaar hij,
hij, in
Wageningen 16:17,
jaart-zenda l,
5648, overleedt.
1648,
overleedt.

-

- (Ruardus), anders Ruardus
Amhrojius Lucas.
Lucas.
Ruardus Ambrofius
Koog, 16+12,
werd Predikaat
Predikaftt aan
aan de Koof;,
1642; 1644 te Bergen; 1659,
5659,
en flierf
te SclzeJ/ingltou/,
fiierf aldaar Ao. 1669.
1669.
Schellinghout, en
----

-

lOon,
won,

_ _ (Ge/lius).
naam vindt
vindt men
men onder
onder den
den
(Celkus). Deezen
Deezen naam
beruchten
door de
do Fr;e!che
Jaar 1587,
brief, door
Friefche Predikanten,
Predikanten,iuin 't't Jaar
5587,
be ruchten brief,
Hn
Koningin vin
Engt!lalld gezonden.
van Engeland
aan de Koningin
Deel, bl.
Zie
BR.ANDT, I. Deel,
bi. 723.
723.
Zie BRANDT,
ACIl.Ol'\IUS, (Dan/tJ)
1651,eene
eeneHistorie
Historie der
der Steden
(Daniel) heeft, in 1655,
ACRONIUS
befchreven, die
die te Francfort
Franc/ol-/ gedrukt
gedrukt is.
befchreven,
KONING,
Pe/us & Nova.
NOI'a.
KONING, BilJli~tlt.
Biblivth. Fetus
,

is een
een bedrijf,
bedrijf, 't'twelk,
welk,ininvroeger
vroegerjaaren,
jaaren,err
en
ACTIEHANDEL, is
voomaamelijk inin 1719
1720,door
doorbijna
bijna't'tgrootfte
grootfle deel
deel van
van
voornaamelijk
1719 en 172o,
zoveel
veelgeruchts
geruchtsgemaakt
gemaakt heeft,
heefe,dat
datwij
wijniet
nietkunnen
kunnennana·
Europa, zo
hiaten, , te 'deezer
Hierlaaten
'deezerplaatze,
plaatze, daar
daar van
van eenig
eenig berigt
berigt te
te geeven. Hierom zal
zal de
de Leezer
Leezer het
het ons
ons ten
ten goede
goede houden
houden,, dat
dat wij
wij,, om
om
om
ons verflag
verflag in
in orde
orde voor
voor tetedraagen
draagen,, een
eenuitgap
uittlapdoen
doennaar
naar
ons
FrfJnkrijlc,, als de Baarmoeder,
Baarmoeder, enenvan
vandaar
daar overileeken
overlleekennaar
naar ff<..'nFrankrijk
ngeland, als
als de
de Zoogvrouw;
Zoogvrouw ; waar
waar na
na wij
wij de
de heillooze
heilIoozegevolgen
gevolgen
van doezen
deezen handel
handel in
Nederlanden zullen
Doch
in de Nederlanden
zullenbeCchouwen.
befchouwen. Doch
vooraf zal noodig zijn,
zijn,dien
dtn Leezer
Leezereen
een denkbeeld
denkbe'!ld tetegeeven
geeven, , wat
vat
"Mien
.,dllien zijn,
ziJn, en
eD wat
wat de
de Actiehandel
dc"lie1tandel betekene.
betekene.
Allang
het veel
veelgerucht
gefl!chtmaakend
maakend tijdi}ip,
eijdllip, waren
waren de
de AcAc.
Al
lang vóór het
tien
tieN in de
de Nederlanden
Nederlanden bekend.
Want
toen
in
den
jaare
1602,
bekend. Want toen in den jasre 1602,
door eenige
eenige Kooplieden
Kooplieden, , die
te zamen
zamen voegden,
voegden,een
eenMaanMaa5die zig te
fchappij
van
Koophandel,
of,
zo
als
de
Kooplieden
gewoon
zijn
fchappij van Koophandel, of, zo als de Kooplieden gewoon zijn
te
re fpretken
fpretken,, een
een Kompagnie
Kompa~ie van
vanKKommercie,
op zominige
zonunigekus
kus.•
ommercie , op
ten
ten
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eenenengewesten
gewesteninindedeOost-Indien
Oost-Indiën,, tete Am/lelØ,
AmfleJUm.
Mitidel!JII,.g.
ten
Middelburg,
Delft,
, Hoorn
en en
Enkhuizen
, werd
Dt/ft,Rotterdam
Rottf!rtillm,
lfo~r"
Enltlt,ûzen.
werd opgericht,
opgericht, en
tQ
zij voomeemens waren J eeni~e Schepen uitterusten , werd daar-zijvornemswa,igSchepnuarst,wd
toe eene
eene groote
groote fomme
fommegelds
geldsvereischt,
vereischt,welke
welkezijzijonder
onderelkande.,
elkØ,
toe
ren,
ren, nanadat
dathunne
hunneKompagnie,
Kompagnie,met
metgezag
gezagenenOctrooij
Ofuooijvan
vanhunne
hunne
Hoog Mog.
Mog. de
deHr.
Hr.St.St.Gener.
Gmer.derderVereenigde
VereenigdeNederl.
Neder!.was
wasbebeo
Hoog
vestigd, (gelijk
(gelijkwij
wijonder
onder't'e Art.
Arl. OOSTINDISCHE
OOSTINDISCHE AQAATSCHAPPY
J\ltu\TSCHt.PPY zut-•
zul-.
vestigd,
len zien),
zien),bij
bijwijze
wijzevan
vanaandeelen,
aandeelen, of
of zaien,
AfJien, bedraagende
bedraagende ieder
ieder
len
3°00guldens
guldens,, inin eene
eenegemeene
gemeenekaste
kasfebragten
bragten;
waar van
van aan
aan ieder,
ieder,
3000
; waar
een gefchreeven
gefchreeven of
ot gedrukt
gedrukt bewijs
bewijs werd
metbelofte
belofte
een
werd gegeeven,
gegeven , met
van hem
hem zijn aandeel
aandeel in
men doen
zulo
van
irrde
de winst,
winst, dien
dien men
doen zoude, tetezullen laaten
laaten genieten
genieten:: om welke verwachting
verwachting van deel in
in den
dtil winst,
winst.
len
de eigendom
eigendom van
van 3000
3°00ingelegd
ingelegdkapitaal,
kapitaal, eigenlijk
eigenlijkeene
eene .4aie,
.1é1ie,
de
zo veel
veel als
als een
eenhebbend
hebbendrecht,
recht,genoemd
genoemdwerd.
werd.
zo
de deelgenooten
deelgenooten werden
werden eenige
eenige Direeurs
DiretteursofofBewindhebBewindheb.Uit de
bers aangefteld.
Van den
denbeginne
beginneafafaan
aan,, werd
werd 'er
'erKoophandel
Koophandel
bers
aangefield. Van
met gemelde
gemelde /M
AêJien
gedreeven; dat
zommige van
van de
de eerite
eerne
dat is, zommige
ien gedreeven;
aanvangers van
de Kompagnie
Kompagnie,, ofofderzelver
derzelverErfgenaarnen
Erfgenaamen,, hebheb.
aanvangers
van de
hun eigen,
of hunner
hunner voorzaten
voorzaten kapitaal.
om bepaald
bepaald tete
ben hun
eigen , of
kapitaal ,of,
of, om
fpreJ.:~n,
hunne /Mien
AêJien of hebbend
hehhend recht,
reehl, aan
anderen, , en
die;
aan anderen
en die
fpreken , hunne
weder aan
aan anderen, enz.
enz.verkocht;
verkocht;welke
welkemen
menhandelaars
handelaars Îll
Acin 4ctien
de zodanigen,
zodanigen, die
diehun
hun werk
werkmaak.
maak.
te weeten de
tien genaamd heeft: te
ten,
dezelve te
te koopen
koopen en
enteteverkoopei}.
verkoopeo. Het
Hetgetal
getal van
van deeze
deez~
ten, dezelve
is, van
van den
den beginne
beginne af
aan, voo
voornamelijk
rn amelijk te Amfleldlll»,
af aan,
Ålmßeldam, zeer
groot
geweest;; waar
waar toe
toe de
deongemeene
ongemeeneaanwas
aanwas en
en voortgang
voortgangvan
van
groot geweest
de
Kompagnie niet
Men weet
weet dat
dat het
het
de Kompagnie
niet weinig
weinig geholpen
geholpenheefr.
heeft. Men
hier
voordeelig ging,
ging,dat
datdedejaarlijkfche
jaarlijkfche uitdeeling
uitdaeling zomwmhier mede
mede zo voordeelig
tijds
ja eens
eens 75 van
Dit moest
moest
van 't't honderd
honderd geweest
geweest is.
is. Dit
tijds3'0,
3b, 4°,5°
40, 5o ja
eigenaartig
wege brengen,
brengen, dat
datde
deprijs
prijsvan
vanieder
iederhonderd
honderdgulguleigenaartig te
te wege
dens
guidens isis en
elt
dens ingelegd
ingelegd kapitaal,
kapitaal,(want
(wantfchoon
fchooneen
een Attie
Actie 3000 guldens
blijft,
men de gewoonte
gewoonte.
blijft , in
in 'r'rkopen
kopenen
enverkopen,
verkopen, echter,
echter, heeft men
altijd
bij 't't honderd
honderd te
fpreken), , en
en overzulks
overzulks het
het recht
recht van
van de
de
te fpreken)
altijd bij
winst
weeten , voor
voor het
hettijdtop
tijdftip
winst daar
daarin,
in ,isis gereezen
gereezentot
cot 890;
890 ; te weeten
van
beruchten AêJfehandel.
ililiehandel.
van den
den beruchten
De
die jaarlijksch
jaarlijksch gefchied,
al.
uitdeelingvan
van den
den winst,
winst , die
gefchied , isis alDe uitdeeling
tOOS
onzeker, om
omdat
datde
deKoophandel
Koophandel niet
nict altijd
altijd even
even voordeevoordee.
toos onzeker,
de
li,;
er zomtijds
zomtijds fchepen
fchepen verongelukken,
verongelukken, of
of oorlog
oorlog inin de
lig gaat,
gaat , en er
zeker kan
kan weeveeeIndien
enandere
andere rampen
rampen,, die men nooit
nooit zeker
Indien voorvalt, en
tent,
ten
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ten,
voordat
datdedeBewindhebbers
Bewindhebbers de
derekeningen
rekeningen van
van alle
alle de
dekoskoste
, voor
ten en
en fchaden
fchaden hebben
hebben doen opmaaken,
opmaaken, en
en bevonden
bevonden., hoe
hoeveel
veel
ten
de uitdeeling
uitcleeling van den
Deezeonzekerheid
onzekerheid
de
den zuiveren
zuiveren winst zijn
zijn kan. Deeze
ii oorzaak,
oorzaak, dat
datde
dewaarde
waardeofofprijs
prijs van
van een
een 4Etie,
,dêlie, op
op den
den eenen
eeneo
is
tijd, meerder
meerder of
ofminder,
minder, hooger
hooger ofoflager
lagergeweest
geweestis,is,dan
danop
opden
den
tijd,
anderen, naar
naar gelange
berichten,, die
men had
had,, of
ofdie
dieververanderen,
gelange de
de betichten
die men
fpreid werden,
werden, voorvoor· of
ofnadeelig
nadeelig waren.
waren. Zelf
Zelfhangt
hangtdit
ditafafvan
van
fpreid
voor· of tegerfpoed
teger.rpoed van
Gemeenebest. Hier
Hier uit
uit isis wewe-den voorvan-het
let Gemeenebest.
dfl'om ontffaan
ontflaan eerre
cene andere
die wel
welgeen
geen
derom
andere foort
boort van
van Atliehandel,
Ádiehandel , die
aar premie
ofverkoop
verkoop genoemd
genoemd kan
kan worden
worden,, m
maar
prtm;egeeven
geeyen en
en
koop of
trtklren heet;
heet;'t't geen aldus
aldus toegaat.
toegaat. Als
Alsmen
men zig
zigverbeeld,
verbeeld,dat
dat
trekken
prijs der
der Aaien
,délien zal rijzen
rijzen,, of
ofdat
dat de
deuitdeeling
uitdeelinghooger
hoogerzijn
zijn
de prijs
zal,, dan
dan in
in 'c't voorige
voorigejaar
jaar,, waar
waar naar
naar de
de prijs
prijs der
der 4i?ien
.1élien zig
zlg
zal
doof/,raans regelt,
dochwaar
wa:lI"van
vande
dekooper
kooperniet
nietvolkomen
volkomenverzeverzedoorgaans
regelt, doch
kerd is
is,, en
en daarom
daarom,, aan
aan 't't koopen
koopen van
van 'uien
,délien,, geene groote
groote
kerd
geval
zoekt
hij
zelve
,
of
door
zijnen
fomme
wil
waagen;
in
dit
geval
zoekt
hij
zelve,
of
door
zijnen
(omme
waagen ; in
Makelaar, naar
naar eenen
eenen man,
man, die
diezulke
zulkevoordeelige
voordeeligegedachten
gedachtenvair
vall
Makelaar,
de olien
Aélim voor
voor dien tijd
tijd niet
lliet heeft, ofofdie,
die,omomandere
andereredenen
redenen,,
de
hoop van
van winst,
winst, gelijk
gelijk als
als hij,
hij, duliebandel
AfliebanrJd met
mct hem
hem drijven
op hoop
l\1etdeezen
deezentreedt
treedthijhijininonderhandeling
onderhandeling., en
en geeft hein
hem
wil. Met
:aanfion~ cene
bij per-cent
per-cent van
van ie.
ie.
aanfloncls
eenezekere
zekerekleine
kleinefomme,
(omme, die
die ook bij
der
AtJie
gerekend
word,
en
Premie
(even
als
of
men
wilde
als
of
men
zeggen
wilde
der gerekend word , en Premie
heloor;i"{;),
genoemd. als
als Bene
eene \'
erbintenis, om hem, binbinword genoemd,
Verbintenis,
beloorirg), word
nen
efook
ookwel
welzoentijds
zollltijds alleen,
alleen, op
opzekeren
zekeren bebeo
nen een
een Joopenden
loopenden,, of
paalden
le\'eren,, en
entetetransporteeren,
transporteeren ,ofofover
overte te
draagen,
paalden tijd
tijd te leveren
draaggin
,
een
Aélien,
dat isis den
gevolglijk, het
het
den eigendom,
eigendom, en, gevolglijk,
ien, dat
een of meerder 4t
recht
den winst
winst van
van een of
ofmeermaal
neermaal 3000
3000 guldens
guldens inin·
recht van
van deel
deel in den
gelegd
te betaalen
betaaien op zozo·
gelegd capitaal
capitaal, ,ieder
iederhonderd
honderdtegen
tegenzozoveel,
veel, te
danigen
wijze, als
alszij
zij tetezamen
zamenvastnellen
vastt1ellen en
en overeenko·
overeenkodanigen tijd,
tijd , of wijze,
men.
Indiennu,
nu,geduurende
geduurendeden
denbepaalden
bepaalden tiid,
tijd,dedeprijs
prijsvan
van de
de
men. Indien
délien
lIitrekenill'g en verklaaring
verklaarillti van
door de uitrekening
van de
de Bewindhebbers,
Mien , door
met
percent de
de uitdeeling
uitdeeling gedaan
gedaan zal
zal worden
worden., of
ofdoor
door
met hoe
hoe veel percent
waare
vaJfche berichten
aa der.
gistingen, of ander.
waare of
of valfiche
berichtenof
ofgeruchlen.
geruchten, of gisGngen,
:zints
me te rijzen
rijzen,, dan
dan kan
kan de
de I're/lli(gel'er
bedoilgcne
do bedongene
f'rein egever dl!
zints, , ka
kome
Atlie
vanden
denPrerni:tr•ekker,
I'rcmi:trekker, op
zijnen tijd
tijd opop·
op zijnen
Mien , van
of Adien,
4c?ie,t of
ei(chen,
Transport, ,ofof zo
als zij
zij overeerigeovereeI1gecifehen , mids
inids hem,
hem , bij
bij het
het Tramsport
zo als
komen
betaalende zo
zo veel
veelvoor
voorieder
iederhonderd
honderd ~lIJd<:ns,
aL;
guldens , als
komen zijn,
zijn , betaalende
~ij,
bij 't'tmaken
maken van
van't'tcontratt,
contl'aét,bepaald
bepaaldhebben
hebben;
daar onder
onder niet
niet
zij, bij
; daar
,

ge-

~e-
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gerekenddede reeds
reeds gegevene
gegevene Premie,
Premie, die
die de
gerekend
de Trekker
Trekker altoos
altoos ge.
ge.
niet, voor
voor het
het gevaar,
gevaar ,welk
welkbij
hijloopt,
loopt ,en
envoor
voorniet
nietbehoud,
behoud, inin.
Iliet,
Allien gedaald
gevallede
de prijs
prijs der
der Aflien
gevalIe
gedaaldof
of niet
niet geklommen
geklommenis:
is : dewijl
dewijl
hij ,inindat
datgeval,
geval geene
, geene~1aie,
'ltiie ,of
of Actien,
Åctien , beboeft
hij,
behoeft te
te leveren.
leveren *
ten ware de Premiegever dwaas genoeg was, ofreden hadde om. tenwardPmigvasenow,frdhaeoØ
ze
gehan ..
ze evenwel
evenweltete willen
willenontfangen.
ontvangen. Op
Op deze
deze wijze
wijze kan
kan ook gehan.
deld worden
meent , dat
dat de prijs
deld
worden,, als
als iemand
iemand meent,
prijs der
der AcUtn
Actien dallen
(keen
zal; in
anderen, die
die van
v an andere
zal;
in welk
welk geval
geval hij
hij aan
aan eersen
een en anderen,
andere gedachgedachten
ofmet
met hem
hem handelen
handelen wi,l,
premie geeft, om vast
vast te flaaa,
finB,
tenis,
is, of
wil, premie
Actien , binnen
om
ofmeerdec
meerder Ac/ien,
van hem
hem
om één of
binnenof
of op
op zekeren
zekeren tijd,
tijd, van
te
Dus kan
kan men,
te zullen
zullen ontvangen,
ontvangen ,tegen
tegenzo
zoveel
veelten
tenhonderd.
honderd. Dus
zo in
~o
in 't't koopen
koopen én
en verkoopen
verkoopen van
van ./felien,
geven en
ea
Actien , als
als ,in
In 't't geven
uekken
leveren,, of
ofte
te ontfangep
ontfangep,, zotrekkenvan
van Premie,
Premie , om
om dezelve te leveren
zo•
danige
voorwaarden maaken
maak en , , als
urnen goed
goed
danige bedingen en voorwaarden
als men
men te zamen
vind.
't
Welk
wel
de
omfiandigheden
verandert,
maar
de
zaale
vind. 't Welk wel de omfiandigheden verandert, maar
zaak
I
Actiehandel
doet
blijven.
altijd een Aeliehandû
altijd
Dit is de
de oorfprong,
oorfprong, bet
bet begin
begin en
en de
degrond
grond van
van den
den Handel,
Handel.
zeer veel drift,
drift, en
welke altoos
altoos met
met zeer
nog meer
meer met
met konsten
konsten •, lislisen nog
ten , ftreeken
ten,
fueeken en bedriegerijen
bedriegerijen. , is gedreeven
gedreeven in
in de
Je Actien,
Ac/ien, zo
zo
van de
de voorn.
voorn.Vereenigde
VereenigdeNederlandfche
Nederlandfche Oostindifche,
Oostindifche, als
als van
van
van
\V estindifche Kompagnie,
Kompagnie, die bijna
bijna op gelijken
gelijken voet
voet isisopge•
opge.
de Westindifche
richt
richt., en
en ook
ookvan
vanandere
andereKompagnien
Kompagnien,, die, van
van tijd
tiJd tot
tot tijd,
tijd, in
in
Engeland. Frankrijk,
Frankrijk, of elders
elders ontftaan
ontfiaan zijn.
zijn. Niet
Nietalleen
alleendrijft
drijft
Engeland,
ieder landaars
deezen handel
landaart deezen
handel in
in de
de Actien
Act jen van
van zijn
zijn eigen
eigen land;
land;
snaar
neemt ook deel
Rlaar neemt
deel aan
aan de
de Mien
Aaien van
vanbuitenlandfiche
buitenlandfcheMaatfchapMaatfchappijen.
pijen. AlAIvroeg
vroeg liep
liep dit,
dit, ininHo
Holland,
hoog,dat
datdedeHeeren
Heeren
lland , zo hoog,
Staaten,
Staaten, den
den ondergang
ondergang van
van veele
veelefamilien
familienwillende
willendeverhoeden,
verhoeden,
in den
den jaare
jaare 1610,
1624 en
en1677
1677,
bij
in
161 o ,en
en verder
verder1621,
/621, 1623, 1624
, bij
Plakaaten en
en Ordonnantien,
Ordonnantien , daar
áaar tegell
hebben voorzien;
voorzien;gelijk
gelijk
Plakaaten
tegen hebben
ook
ookbij
bijdedeMagiftraat
Magifua:u van
van Amffeldam,
Amf/eldam, dien
dien aangaande,
aangaande. verfcheiverfcheiden keuren
keuren zijn
zijn gemaakt.
gemaakt. Doch
Doch
laatons
onsovergaan
overgaantottotdiedie
verbaaden
laat
verbaazendeomflandigheden
omfillndigheden., die
diedaar
daaruit
uitgevolgd
gevolgdzijn.
zijn.
zende
Te
ar:/s was,
Te PPärljs
was.zeden
zedenhet
hetjaar
jaar1712,
J 712,
met
veele
veranderingen
met
veele
veranderingen
en bij
bij verfcheidene
verfcheidene trappen,
trappen. als
alsonder
onder ananderen
ook onder
onderden
den
en
deren ook
naam
naam van
van dede I('estindi/c,ke
rl"estindi{c!uKot
Kompagnie,
gemaakt en
en opge
opgericht,
pagnie , gemaakt
ri cht,
enininDecember
Dec~bcr1713
lilS.
door't 'tKoninglijk
KoningIijkgezag
gezagbevestigd,
~vestigd,zezeen
, door
kere Kompagnie
Komnagnie van
van Kommercie
Kommercie op
op dederivier
rivier 110if:lppi
Jl4ijifippi,, inin't't
kere
Landfchap
, ininAmerica
Landfchap Louifiana
Louijinna,
Atner;cllgelegen.
gelegen. DeDe
inlaagdier
dier
inlaag
.
Kom·
Kor.
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Kompagnie beftond
in een
eenkapitaal
kapitaal van
van i oo
100Millioenen
MillioenenLivres.
Livres.
Kompagnie
beftond in
kon daar
daar in
in deel
deel neemen
neemen voor
voorpapierengeld
papierengeld , of
ofAtien
Aéèien,
ieder
Men kon
, ieder
van 500 Livres.
Livres. Het
Hetvolk
volkwas
wasdies
diestijds
tijdsoverlanden
overlaadenmet
met dit
dit papavan
pierengeld ,, ''tt welk
welk,, in
in den
dengemeenen
gemeenen kours
kours,, niet
niet hooger,
hooger, dan
dan
pierengeld
so, 3535ofof4040per
pe~cento,
cento,aangenomen
aangenomen werd.
werd. DeDegemelde
gemeldebevesbeves3o,
ticing met
met 't't Koninglijk
KoningIijk gezag
gezag was
was meest
meest en
enalleen
alleenuitgewerkt,
uitgewerkt,
tiging
het aanzien
aanzien en
en gezag
gezag van
van den
den Hertog
Henog van
vanOrleans
Orleal1s,, als
als Regent
Regent
op het
yan Frankrijk
Frankrijk., welke daar
daar toe gebruikte
gehruikte den
den berugten
berugten JAN
J.'N LAW,
van
,ehooren in Schotland
Schotland,, uit burger
burger Ouders.
Ouders. Zijne
Zijnevoortreffelijke
voortreffelijkegeborni
Praéèijken,, om
om papier
papier in
in plaats
plaats van geld te
te doen
doenrond
rond gaan
gaan,, hadt
badt
Praéijken
hij voorheen
voorheen ook aan
aan de
de Regeering
Regeeringvan
vanGroot
GrootBrittannie
Britt:mnieaanaanhij
,ebooden;
zedert uit
dat Rijk
Rijk gevlugt.
r;evlugt. InInHolland
Holland
gebooden ; doch
doch was
was zedert
uit dat
zijne aanbieding
aanbieding insgelijks
insgelijki van
hand ge·,veezen.
Thans zig
zi,
was zijne
van de hand
geweezen. Thans
Parijs onthoudende
onthoudende. , werd
werd hij,
hij,om
omzijne
zijnedoorflepenheid
doorOepenheid in
in 't't
te Parijs
fruk van
van de
de Finantien
Financien ,, door
door den
dengemelden
gemelden Hertog
Hertog gebruikt
gebruikt., om
om
iluk
Finantien van
van dat
dat Rijk
Rijk,, toen
toen zeer
zeerininverval
ve~al,
hernellen.
de Finantien
, teteherdellen.
Door zijne
zijne listen
listen en
en gadelooze
gadelooze konstflreeken,
kOllst!lreeken, wist hij zo veel
veeluituittewerken.
dit men
men,, door
door de
degantfche
gantfcheflad,
!lad,niet
nietanders
andershoorde
hoorde
tewerken , dåt
fpreken, dan
dan van
van onbegrijpelijke
onbegrijpelijke voordeelen
voordeelen., die
die deeze
deeze KompaKompa.
gnie
zou
aanbrengen.
Op
het
beleid
van
den
dootGeepen
van
den
doot(leepert
wijs
gnie zou aanbrengen. Op het
bij den
deneenen,
eenen,op
opdwaaze
d\V:lazeharsfenfchiinmen
hars[en[chimmen, ,bij
bijananLAW, waren, bij
deren,
veel en op
op volilrekt
voInrekt geene gronden, (want
(w:.nteen
eentuijmijderen , en bij veelen
melgeest
mell[chdom ,) alle
alle deeze
deezevoordeelen
voordeelen
melgeest beheer[chte
beheerfchte toen
toen het menfchdom,)
gegrond.
Dit deed de A
A.tien.
iaar 1719.
ongem~en rijzen,
rijzen, en
en nog
nog
1719, ongemeen
tien , inin't'tjaar
meer, na
na dat,
dat, inindedemaand
maand Maij,
Maij.dedeOostindifche
Oostindi[che enenChineefche
Chinee[che
I\ompagllien,
met die
die van
van MisfifipPi.
waar aan
tij tel
Mis/ifippi , waar
aan mede
mede de tijtel
Kompagnien, met
van
Kompag11ie der
de,.Indië/2
Indiën werd
vereenigd waren.
waren.
werd gegeeven.
gegeeven, vereenigd
van de Kompagnie
Na dat
dat men
men,, op
opnieuw
nieuw.
verfcheiden infchrijvingen
infchrijvingen., bij 20
20 en
, verfcheiden
50
miUioenen tefl'ens,
teffens, tegen
tegen eene
eelleovermaatige
overmaatigefomme
fommehet
hethonderd
honderd
so millioenen
Livres
kapitaal, , had
had laten
laten doen,
zijn ze
zeten
tenlaatíle
laatneverkocht
verkocht
Livres oud kapitaal
doen , zijn
tot
100. Grooten
Grootenenenkleinen,
kleinen,rijken
rijkenenenarmen
armen.,
tot 2050 Livres het ion.
Koopman,
de allergeringi}e
allerg\!ringlle zoort
zoon van
van menfchen
men[chen., die
die
Koopman , Kmijer.
Kruijer, ja de
niets
de waereld
waereld hadden,
hadden, Stalknegts
Stalknegts,, Lakeijen
Lakeijen ,•jaja,, Vrouwen
Vrouwen
Piets in
in de
7elf~
Aétionisten;; en men vondt
vondt eene
eene meenigte
meenigremenfchen
men[chen,,
zelfs werden
werden A5ionisten
die, door
door 't't geeven
geeven van
van eene
eene premie,
premie, op
opden
den eeQen
an.
eeryendag.
dag, des an
deren
en, binnen
bitmen weinige
deren daag~
daags b.:zitters
bezittersvan
van honderd
honderdduizend,
duizend, en,
da~en,
Het bleef
bleerniet
niet bij
bij
clagen ,van
van eeni~t
eenige MilliQenen
Milligenenguldens
guldenswaren.
waren. Het
1.
DEU.
0O
de
1. DEEL.
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inwooners van
van Parijs.
Parijs. Van aalle
oorden begaven
begayen zig de men.
men.
de inwooners
lle oorden
ikhen derwaarts,
derwaarts, even
evenals
als of'
of zij
zij daar
daar kwamen
kwamen,, om
om ilegts
llegrs geld
geld te
te
ithen
en onnoemlijke
onnoemlijke fchatten
fchacten van
Dochdeeze
deeze
winnen en
van daar
daartetehaaIen.
haaien. Doch
was van
van korten duur.
duur. Luw
,LAw,, onlangs
onlangs ten
ten hemel
hemel
ijlhoofdigheid was
verheeven,, werd
werdeerlang
eerlang tot
tot in
in den
den afgrond
afgrond vervloekt.
Want na
na
vervloekt. Want
verheeven
dat die
die algemeene
aIgemeene razernij
razernij ruim
ruim een Jaar
Jaar geduurd
geduurd had,
des
dat
had , en des
fchatkisten gevuld waren
waren:: nadat
nadat LA
LAW,
anderen,, eene
eene
Konings fchatkisten
w, en anderen
menigte Millioenen
Millioenen gewonnen
gewonnen hadden
hadden,, en
enhet
hetmenfchelijk
menfchelijk verver·
menigte
tland geen
hooger verkrachting
verkrachting lijden
kon de , naamelijk
naamelijk toen
toen de
de
Band
geen hooger
lijden konde
de 2000 Livres
Livres,, de.
de· ioo
100Livres
Livtes oud
oud kapitaal,
kapitaal,
Aaien, tot
tot over
over de
Actien,
gereezen waren, en
en weder
weder tienmaal
tienmaal zo fchielijk
fchielijk daalden
daalden,, als
als ze
ze
gereezen
geklomlllen waren;
de oogen
oogen teteopenen
openenen
en de
geklommen
waren ; toen
toen begon
begon men
men de
dwaasheid te
en met
met een
een de
deuitwerking
uitwerkingvan
vanden
den Windhan.
W;ndhandwaasheid
te zien,
zien , en
lel, beftaande
beClaande de gantfche
gantfche rijkdom
rijkdom llegts
flegts in
in papieren
papieren Adien
Aétien ,,
del;
niemand meer
Dus verdween
verdween,, met
met die
die ge.
ge.
welke niemand
meerwilde
wildehebben.
hebben. Dus
waande fchltten,
Voordat, echter,
echter,deeze
deezedrukdrukwaande
fchatten , ook
ook het
het erediel:.
Crediet. Voordat,
omfiandigheid zig
zig' in
fa frankrijk
frankrijk deedt
deedt gevoelen
gevoelen,, was die
die
kende omilandigheid
dolheid naar
nw Engeland overgevloogen.
Reeds tete vooren
vooren
overgevloogen. Reeds
zelfde dolheid
gehandeld;; doch op
op
had men aldaar
aldaar in
in allerhande
allerhandezoon
zoort van
van Aétien
Adieu gehandeld
't einde van
Vlln bet
het Jaar
Jaar '7
J9, begon
begon men
men aldaar
aldaar., op
op 't'tvoorbeeld
voorbeeld
r719,
\'an Frankrijk
Frankrijk,, in
in daim
de Zuidzee,
Zuidzee, tete handeltn.
Van de
de
handelen. Van
van
4ctien op de
fiad
zotheid haaren
haaren aanvang,
aanvang,enenPloeg
floegvan
vandaar
daar
nam deeze zotheid
Londen nam
flad Londm
naar
elders over. De Heeren Bewindhebbers
fielden alle hunne
naar elders
Be windhebbers !lelden
krachten tete werk,
werk,om
omdedegemoederen
g.:moederen.s rete doen
De
doen vuur
vuurvatten.
vatten. De
Affien
van
de
Kompagnie
,
(en
die
van
alle
andere
naar
evenreActien van de Kompagnie, (en die van alle andere naar evenredigheid)
klommen, in
in den
den tijd
tijd van
van weinige
w~inigemaanden
maanden,, elke 100
J 00
digheid) klommen,
pond St:
St: van
ponden;; doch
doch fpoedig
fpoedigdaalden
daalden zij
zij wewevan i106
o6 tot tI r100
oo ponden
der
grootlle drift,
drift, ook
ooknieuwe
nieuwe
der tot
tot den
den ouden
oudenprijs,
prijs, na
na dat,
dat, in de grootfle
infchrijviHgen
300,400,
infchrijvingenvan
vaneenige
eenige Millioenen
Millioenen ponden
ponden St.
St. tegen 300,
400 ,
en
twee t,egen
het i100
oud kapitaal
kapitaal,, gedaan
gedaan waren
waren,, die
oo oud
tegen i1000
000 het
en twee
naderhand
gereduceerd werden; met
met geen
geenminder
minder gevaar,
gevaar,
naderhandrot
tot 400
400 gereduceerd
dan
omkeering.
dan Vlln
van eene gantfche omkeering.
Doch lasten
Iaa~ wij
wij tot ons
ons Vaderland
Vaderland tete rug
DeNederNederrug keeren.
keeren. De
landers,
bijzonder die
Holland, reeds
reeds jaaren
jaaren lang
lang voor
voor
an Holland,
landers, cu
en bijzonder
die vvan
fcltrandere
bekend, geraakten
&craakten mede
mede aan
aan 't woelen
woelen,,
fchranciereKooplieden
Kooplieden bekend,
en
wilden noch
noch Franfchen,
Franfchen, noch El!gelfchen
toegeeven,, maar
maar
Engelfchen toegeeven
en wilden
gingen
flappen verder.
Hetwas
was in
i.r. de maand
maand
gingen helaas!
helaas! nog
nog eenige flappen
verder. Het
Juni],
d" jaars
jaars l7~o,
als het
het fpel
fpel in Frankrijk
Frankrijk JO
als ten
zo goed als
J 72o, als
Juni) , des
fiin.
k in.
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einde,, en in
in Engeland
Engeland nog op
op zijn
zijn best
bestwas
was,, dat
datdeeze
aeezeA5tieAétieeinde
~St naar
naar Holland
Holland oversloeg,
oVetn~g, en als
als een
een Blixem
BIixem alle
alle dedeProvinProvinpest
, Hollands
tien doorvloog.
doorvloog. ,4mfleldam
.Amflddam,
Hollands grootfle
grootfie Koopfad
Koopllad,, leedt
leedt
tien
den eerion
eertlen aanval,
a:mval, doch
doch fond
fiondden
deneerfien
eer1lenform
fiormvoor
voordien
dientijd
tijd
den
manmoedig door.
Spoedig kwam
kwam men
men aldaar
aldaar met
met een
eenProjeét
Projeét
manmoedig
door. Spoedig
eene Å!sfurantie
Asfurantie Kompagnie
Kompagnie voor
voor den
den dag
dag;; doch
doch de
de wijze
wijze
van eene
Magirhaat wees
'er de
de uituitIVlagi(haat
weesde
de Oprechters
Oprechtersvan
vandedehand,
hand, en belette 'er
voering van.
van. Dus
Dusvervoegden
vervoegden zig
zig de Proje6leurs
Projeéteurs na
naar
Rollerar Rottervoering
dam, als
al5 de tweede
tweede voo
voorname
fiad van
van Negotie, en
en wisten
wisten alalrname flad
dam,
daar hun
Ditverkregen
ver,kregen hebbenhebbendaar
hunvoorllel
voordei ingang
ingangtete doen
doen kriigcn.
kriigeu. Dit
floeg men de
de hand
hand aan
aan 't werk
werk,, en maakte
maakre de Artikelen
Artikelen openopende, Ploeg
baar. Tijd
Tijd enenplaats
plaatster
terintekening
inrekening bepaald
bepaald zijnde,
zijnde, kwam
kwam het
het
baar.
Ontwerp ten
ten voorfchijn
voor{chijll,, waar
waarop
ophet
hetvolgende
volgendeproje5t
projeé1:
volgende Ontwerp
voor den dag kwam.
mede voor
Nademaalhet
hetAsfureeren
Asfureerenvan
vanSchepen
SchepenenenKoopmanfchappert,
Koopmanfchapperr,
„" Nademaal
"„ voor
voor de
degevaaren
gevaaren der
der Zee
Zee,, enenvan
vanOorlogen
Oorlogen,
noodzaaklijk
, noodzaaklijk
" isis voor
voordedeNegotie
NpgotieenenZeevaard,
Zeevaard,enendat
datmen
menziet
zietininEngeland
Engeland
,,
eenMaatfchapplj
Maatfchapplj daar
daar toe
opgericht, om
om door
door een
eengroot
grootzaza„" een
toe opgericht,
zik willen
"„ mengevoegd
men gevoegd kapitaal,
kapitaal, de
geene,, die
die zig
willen doen
doen AsfureeAsfureede geene
"„ ren,
ren, volfirektelijk
volftrekrelijk gerust
heeft de
deaanlegger
aanlegger deedeegerusttete fiellen;
fielen ; zo heeft
~, zes
zesgeloofd
geloofd,
dat't,'t,immer
immerzozopropoostelijk
propoostelijk was,
was,dat
datzodanig
zodanig
„
, dat
"„ eene
eeneMaatfchappij,
Maatfchappij, of
of't
zamenvoeging van
van kapitaal,
kapitaal, inin deeze
deeze
't zamenvoeging
"„ fiad
Rotterdam werd
opgerigt, als
als reeds
reeds in
in Engeland,
Engeland, met
met
flad Rotterdam
werd gpgerigt,
"„ fucces
fucces gefchied
gefchied is,
is,enenproponeert
proponeert ten
ten dien
dien einde,
einde,dedeintekeinreke"„ ning
ning op
opdedevolgende
volgendevoorwaarden.
voorwaarden.
"I.
het geheele
geheele kapitaal
kapitaal beftaan
be!hlan zal
zal uit
uit 120
120 Tonnen
„ I. Dat
Dat het
"„ Gouds.
Gouds.
"„ H.
Il.Dat
Datieder
iederIntekenaar
Intekenaar in
in handen
handen van
van fufifante
fuffifante Kooplieden,
Kooplieden.
hier na
na tetenoemen,
noemen,zalzalbemalen
beraaLenvan
vanzijne
zijneintekening
intekeningeen
eenvijfde
vijfde
"„ hier
"„ per
per cento, dat
dat isis vier
vier (luivers
fiuivcri van
van ieder
ieder honderd
honderd Guldens,
Guldens , of
of
..„ twee
tweeGuldens
Guldensvan
vanieder
iederduizend
duizendGuldens.
Guldens.
,.,, lIl.
van de maand
men
III. Voor
Voor 't'r einde
maandJulij,
Julij ,of
of eerder,
eerder, zo
zo men
einde van
"„ eerder
eerder gereed
gereed zal
zal zijn
zijn,, zal
zal men
menalle
allededeGeintresfeerden
Geintresfeerdendoen
doen
"„ hijeenkomen
fiemmen Dire&eurs
Direél:eurs te
bijeenkomen,, om bij meerderheid
meerderheid van
van Temmen
,.,, kiezen
kiezen van
van deeze
deezeMaatfchappij,
Maatfchappij, uit
uitdedeGeintresfeerden
Geinttesreerden deezer
deezer
"„ (lad
Had Rotterdaill.
Rotterdam.
"„ IV.
Men zal
zal nooit
nooitmeer
meergeld
geldeisfchen
eisfchen,
alsdedegeintresfeergeintresfeer·
IV. Men
, als
"„ den
den,, in
in der
der tijd bij
meerderheid va.,
bij meerderheid
van fiemmen
fiemuien zullen
zullen nooàig
noodig
oO !lz
oor-
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",, oordeelen
oordé!elen,, om
omdeeze
deezeMaatfchappij
Maatfchappij zo
zo gerust
doen zijn
zijn ,
gerust te
te doen
als 'er
voor de Geasfureerdens
Geasfureerdens, , aIs
'er eenige
eeltigegerustheid
gerustheid kan
kan verver",, voor
,, eifcht worden.
t,
worden.
V. Niemand
intekenen , dan
dan 5000
s000 Gut"„ V.
Niemand zal minder
minder mogen
mogen inrekenen,
Gul.
dens , en niet
50,00o.
p„ dens,
niet meer
meer dan
dan 5°,000.
"„ VI.
VI. Men
Men behoud
beboud voor
dat men
men de
de geenen
geenen,, die
die in
in 't
voor zig, dat
"„ publiek
publiek niet
niet geconcipieen
geconcipieert zijn
zijn ofofgerecipieert
gerecipieert worden
worden,, voor
voor
s000 guldens,
, haar
"„ 5000
guldens,gegoed
gegoedtetezijn
zijn,
haarintekenbriefje
inteken briefje hier
bier na
na tete
noemenI , zal
zal mogen
mogen weder
weder geven.
geven , en
en zo wijders
"„ noemen
wijders gepropor"„ tioneert.
tioneert.
"„ VII.
VII. Verders
Verders zo word
word gereferveert
geréferveert I , zo bijaldien
bijaldien,, dat
dat 'er
'er
meerder fom
fom werd
werd ingetekend
ingetekend,, als
als 't'tbovengem.
bovengem. kapitaal,
kapitaal, in
in
",, meerder
"„ 't'tArt.
Art. I.I.dat
datmen
mendedeIntekenaars
Intekeuaars., na
narato
ratozal
zalmogen
mogenvermin.
vermin.
"„ deren.
deren.
Deeze intekening,
intekening, waar
waar toe
op den
den I2
12 Junij
werd gevaceert,
toe op
Junij werd
onder
Mt 'er
'er eens
eens zo
zo
onder beurs~jd,
beurstijd,gefchiedde
gefchieddemet
metzo
zoveel
veel drift,
drift, Øt
veel
werd ingefchreven
ingefchreven, ,als
Zo
veel werd
alstot
tot het
het oogmerk
oogmerknoodig
noodig was.
was. Zo
groot
drift, dat
datdedeingetekenden,
ingetekenden,den
denvolgenden
volgenden dag,
groot was
was de drift,
meer dan ISO percent op hWlDe ingetekende Kapitaalen kondenmerdanisopcthuengkdKapitlone
winnen.
Vervolgens werd
werdeene
eenenader
naderverldaaring
verklaaring der
der gemelde
gemelde
winnen. Vervolgens
Artikelen
licht gegeeven
gegeeven,, bemande
beflaande in
in vijf
vijfArtikelen,
Artikelen,waar
waar
Artikelenin
in 't licht
van
behelsde de verkiezing
verkiezin~ wtn
wn twaalf
twaalf Directeuren
Direéteuren,, die
die
van 't I. behelsde
uit liefde
liefde de
de Kompagnie
Kompagnie zouden
zouden dirigeeren.
dirigeeren. Il.
Dat 'er
'er waren
waren in.
in.
IL Dat
gefchrev.n
~ waar
waar van
van gecifcht
geëifcht werd
werd
gefchreven twaalf
twaalf millioenen
millioenen Guldens
Guldens;
percent, voor dat
dat Jaar
Jaar,, te betaalen
betaalen in
in drie
drie maanden.
maanden. III.
IIr.
vijf percent,
Waarop de Asfurantie
Asfuramie zal gedaan
gedaan worden,
worden, tegen
tegen betaaling
betaaIing van
van een
eelt
Waarop
Convename premie,
met belofte
belofte van
van prompte
prompte voldoening
voldoening voor
voor
Convenante
premie, met
cevallen fcbaden.
fcbaden. IV. Dat
Dat ook
ookdedeingekomene
ingekomenepenningen
penningen,, ten
teu
gevallen
profijte van de
àe Geinteresfeerden,
Geimeresfeerden, zullen
zuIlen gebruikt
gebruikt wdrden, tot
totde
de
profijte
Discompte, beleeningen,
beleeningen, enz.
enz. V.
V. Dat
Dat de
deKompagnie
Kompagnie,, aan
aan de
de
Discompte,
Geïnteresfeerden, , alle
maanden publieke
publieke rekening
rekening en
enuitdeeuitdeeGeïnteresfeerden
alle zes maanden
ling
doen zal, enz.
ling doen
Verder maakten
na den i6
16AuAllVerder
maaktende
deDireéteurs
Direteursbekend,
bekend, dat
dat zij,
zij , na
,"nus 1720,
zouden treden
treden tot
tothet
hetdoen
doen van Discontes,
Discontes, en ook
gutdus
172o, zouden
zoudert Asfureeren
Asfureeren voor BFandfchaden,
Brnndfchaden, tegen de
de daarbij
daarbij gevoeggevoegzouden
kourf~n en pretuien
premien voor een
een loopend
loopendjaar.
jaar.
de kourten
Hier op
op volgde
volgde Middelburg
Midtltl/Jur( , , alwaar
alwaar mede
mede,, fchoon
fchoon met
met
Hier
eeni~e weinige
weini,e verandering,
verandering. een
eendergelijke
dergelijkeKompagnie
Kompagnie werd
werd opeenige
iege.
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gericht,
betlaande het
hetkapitaal
kapitaal aldaar
aldaar uit 200,000 ponden Vlaams
VlaaDll,,
geri cht, beílaande
en
ieder kapitaale
pondenVlaams,
Vlaams,waar
waarvan
van bebeen ieder
kapitaaleAél:ie
Adie in i1000
o0o ponden
taald
Doch Min.
taaldmoest
moestworden,
worden bil
, bijden
denaanvang,
aanvang,50
5opercent.
percent. Doch
Midtie/burg
verder,, en
en richtte
richtte ook
ookeene
eeneKommercie
KommerdeKompaKompadelburg ging
ging verder
gnie op.
gnie
Delft fchreef ook
Asfurantie Kompagnie
millioeook een Asfurantie
Kompagnieuit,
uit, van
van 6 millioenen, ieder
ieder 'kale
Aél:ie van
van 3000
3000 gulden,
gulden, waar
waarvan
van de
dedeelneemers
deelneemers zouzou.den betalen
den
betalen één
één percent;
percent; verder
verder was
deeze gefchikt
cefchikt,, even
evenals
all
was deeze
die van
van Rotterdam.
Rotterdam.
In den
In
den Haag ging
men nog
nogverder
verder;; men
men maakte
maakte aldaar
aldaar een
een
ging men
ontwerp van
gulden.;, onder
onderden
den tijtel
tijtel"van
van inleg
inlegvan
van 100
100 millioenen guldens
-van
Extract,
P.,.ojtctoft Concept
of ConCtpt
Generale
KfJ1l,pagnie
Extract, Project,
vanvan
eenetn
Generale
Kompagnie
van Asfurantie
Asfurantit,
Btltningtnentn.Loterijen
Loterijtn,
met
, Beleningen
, opterechten
opterechten met
Ottroij
van haar
haar Ed. Gr.
Gr. Mog.
Mog.dedeHeeren
HeerenStaaten
Staaten van
van Holland
Holland en
en
Oaroij van
Wistmesland
, ,enz.
Artikelen, en
en eene
eeneaanaan·
Wistfriesland
enz. bellaande
beflaande in
in XI Artikelen,
wijzing, dat
dat de
deIntekening
Intekeningkon
kongefchieden
gefchiedenten
tenhuijze
huijzevan
van Rijk.
Rijk,
Makelaar
Het biljet,
biljet, waar
waar mede
medededeinfchrijving
infchrijvingbevesbevesMakelaaraldaar.
aldaar. Het
tigd
werd,, was
was van
van deezen
deezen inhoud
inhoud,, gelijk
gelijkdoorgaans
doorgaans alle
alle anantigd werd
deren.
Inrchrijvings-Biljet
Kompagnie van
van Asfurantie
Asrurantie van honhonInfchrijvings-Biljetvan
van de
de Kompagnie
derd
Millioenen.
derd Millioenen.
"„ Ik ondergefchrevene verbinde
verbinde mij
mij om te
te neemen
neemen
...
"„ Actien,
Actien, ieder Actie ter fomma van
van 1000
Com.
i 000 guldens, in de Com"„ pagnie van
van Asfurantie
Asfurantie &c. voor den hmde
lIol/anti en
enlYest.
lande van Holland
Westdra het
Ottroi, van
vah haar
,.„ friesland,
frieslanti, zo dra
het Oaroi,
haar Edele Groot Mogende
,t,, dedeHeeren
HeerenStaaten
Staaten van
van Holland
Hollanti en JVestfriesland,
IPt~tfrjtsJa"ti, daar op zal
zal
„
" worden verleend.
verleend.
"„ 's
Grllvtnhllge tien
'Julij 1720.
17~0.
's Gravenhage
den ••
. . 7ulij
„
" Somma •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

alzo het
hetvereischte
vereischteO&roij
Ofuoij achter
ach~er bleef, was
was en
en bleef
bleefdit
dit
Doch alzo
Ook een
eenProje&
Projeél:,, dewijl
dewijl hunne
hunneEd.
Ed.Gr.
Gr.Mog.
Mag.dedeinfchrijving
Inli:hrijvingfchiefchieóok
lijk verboden.
Te Gouda
Goutia volgde
vulgde hier
hier op
op eene
eeneinfchrijving
infchrijving van 10
10
lijk
verboden. Te
Millioenen,, waar
waar van
van ieder
ied~r Actie
Actie zou
zoubegaan
bellaaninineen
eeRfomme
fomme van
van
Millioenen
2000 Guldens, te
te betaalen
betaaien een
eenpercent
percentbij
bijdedeintekening
intekening,
fnsge, InsgeIijks tot
rot het
hetdoen
doenvan
vanAsTurantie:
Afihrantie: aan
aan de
dedeelneemers
deelneemerswerd
werdjaarjaar.
lijks
perCeDt van
van bun Kapitaal
Kapitaal beloofd.
menn hier mede
lijks 33 percent
beloofd, Terwijl me
zwa11zwan.
0 33

o
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ee
ging,, baarde
baarde ee
eenn ander
ander een
een aanmerkelijk
aanmerkelijk Project
Project van "'"
zwanger ging
ne Affurintie
Affurlmie Kompagnie,
Kompagni'e. tot
tot afdoening
afdoening van
van 's'sLands
Lands fcbulden,
febulden,
onder den
den tijtel
tijtelvan
vanAfi'urantie
Alfurantie Kompagnie
Kompagnie der Vereenigde
Vereenigde NederNeder·
wier Kapitaal
Kapitaal zou bef
be!1aan
uit 75 Millioenen Guldens,
landen.
landen . wier
aan uit
verdeeld in 10,000 Actien, ieder tot 7500 guldens; waar op. eel\.verdlint0,Acedro750gulns;warp,echtef, flegts
Ilegts 390o
3900guldens,
guldens,inindertien
dertientermijnen
tennijnen,
zullenbetaald
betaaldwore
wor.
, zullen
ter,
den. Dan
DandedeStaat
Stutbeflooten
bellootenhebbende,
hebbende,geene
geeneKompagniefchapKompagniefchapden.
pen,, van
van wat
wat aart
aart zij
ook mochten
mochten zijn,
zijn,tetebefcherrnen,
befchermen, werd
werd
pen
zij ook
hand geweezen.
geweezen •.
Hieromoordeelen
oordeelen
dit Ontwerp
Ontwerp terflond
terfiond van de hand
• Hierom
wij het
het onnoodig
onnoodig,, daar
daar van
Wij volgen
volgea
van uitvoeriger
uitvoerigertetegawaagen.
gewaagen. Wij
de tuitnelgeesr,
tuimelgeen • en
en flappen
!tappen over
over inin ,N~I'IJ·H~II(Jnd.
.Noor d- Holland.
opende aldaar
aldaar het
met het
hetoprichten
oprichten van
van eene
eene
het toneel;
toneel, met
HOORN opende
Kompagnie van
Kommercie en
Navigatie,, met
met toeflleiming
toel1emming der
der
Kompagnie
van Kommercie
en Navigatie
Burgemeesteren
DeKompagnie
Kompagnie zou
zoubeslaan
bellaan uit
uit
Burgemeesterenvan
vandie
die ftad.
flad. De
JO
Aelien, ieder van
van 2000
2000 guldens;
guldens;makende
makendeeen
eenkapitaal
kapitaal van
van
Io 000 Actien,
Millioenen. De verwachting, welke
welke men
men hier
hier van
van had,
had, maakmaak·
20 Millioenen.
te den
den toeloop van
van Intekenaars
Intekenaars ongelooflijk.
'Erwas
wasgebrek
gebrekaan
aan
ongelooflijk. 'Er
fchui:en
over te
vocr~n. Huisvesting,
Huisvesting,
fchui:en en
en Rijtuigen,
Rijtuigen, o,m
om dezelve
dezelve over
te voeren.
of Mondkost
Mondkost,, was
de flad
!tad niet
nict te bekoomen.
bekoomen. I ladde
IIaddemen
menalle
alle
of
was in de
ffen
intekeningen
dezelve zouden
zouden aalle
anderen overtro
overtroffen
intekeningen toegt'laten,
toegelaten , dezelve
ll e anderen
hebben,
Ditmaakte
maakteandere
anderelieden
!tedenwakker.
wakker. Purmerend
Purmerend fcheen
hebben. Dit
nu de
de plaats
plaats te zijn,
zijn, daar
daar men
men rijk
rijk konde
konde worden.
worden. BurgemeesteBurgemeesteren aldaar
ter oprichtinge
oprichtinge van
van een
eenKompagnie
Kompagnie
ren
aldaarverleenden
verleendenOétroij,
Otroij , ter
van
Affurantie, ,KomIOercie
, Bodemarij
, &c.
bella:lnde uit
uic vijf
vijf
van Afi'urantie
Kommercie,
Bodemarij,
&c. beflaande
Millioenen,enen't'tkapitaal
kapitaal van
van ieder
ieder Actie
Actie van
van i1000
guldens. Mon000 guldens.
Millioenen,
nilrlcendam
kwam vervolgens
vervolgens voor
voor den
den dag,
dag, met
metConditien
Conditien van
van
nikkendam kwam
Kompagnie van Kommercie,
Kommercie , Navigatie,
Navigatie.Affurantie,
Affuramie.Scheeps•
Scheepseene Kompagnie
bouw,, Lijn
Lijnflaan
handelingen en
en
bouw
(laan,Houtzagen,
, Houtzagen , en
en andere
andere voordeelige handelingen
werken,, mede met
met toeflemming
toefiemming van
Regeerdm dier ihld.
Het
werken
van de Regeerders
flad. Het
fonds
be!taan uit
Millioenen, en
en verdeeld
verdeeld zijn
zijn in 1o,000
10,000
fonds zou beslaan
uit 20 Millioenen,
Actien, ieder
ieder van
van 2000
2000guldens.
guldens_
Regeerders van
van Illedenblik
Medenóii k gaven
voor eene
eene
gaven mede
mede coneem,
content, voor
De Regeerders
Kompagnie
bellaande uit
16 Mil
Mil.,
Kompagnie van
van Kommercie
Kommercieeu
en Navigatie,
Navigatie, beflaande
uit 16
Aclim, ieder
Ee·lioenr.,vdS0
lioener., verdeeld in 8000 Åctien,
ieder van
van!!OOO
2000guldens.
guldens. EeDe
diergelijke Kompagnie
te dlk1iJfUlr,
244lkniaar, van 24.
ne diergelijke
Kompagnie wierdt
wierdt opgericht te
Millioenen. verdeeld
verdeeld in
12000 Actien,
Aelien, groot ieder
leder 2000
guldens.
Millioenen,
in 12000
2000 guldens.
Waarop het
het'. Project van
van Enkhuizen
Enkhuizen volgde, voor
voorKommercien,
Kommercien,
Waarop
Navl~atien,Asfurantien
Murantien en
en Visfcherijeq
VisfcherijeQ van
van 20
Navigatien,
Millioenen en
en10000
i0000
ao Millioenen
r

Ac·
Ac-
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2000 Gulden. Edam
.Actien
ieder als
als de
de voorige
voorige van
van gOOO
Et/am dacht
dacht zig
tig
Actien,, ieder
mede
verrijken; zij
zij fcheen
fcheen onkundig
onkundig te zijn
zijn hoe
hoeveelen
veelenreeds
reedJ
mede te verrijken;
in Frankrijk,
Frankrijk, hier
hier door
door,, tot
Wtden
denBedelzak
Bedelzakgebracht
gebracht wll1'en
deez.
waren : deeze
ilad
maken,, dewijl zij
zij,, als
als later
later beginnende,
beginnende,
ftad meende
meende het
het beter
beter te
te maken
eenige
gebreken zocht
te neémen.
neemen. Het
Hetfonds
fondsaldaar
aldaar zoude
zoude
eenige gebreken
zocht weg te
befiaan uit
Millioenen, verdeeld
verdeeld in
in Actien
Actien van
van 2000
2000 guldens,
beflaan
uit 16
i6 Millioenen,
en mede worden aangelegd tot een Kommercie , Navigatie en As·enmdworagletnKomrci,NavgtenAsfuranrie
de weer
weer
furantieKompagnie,
Kompagnie enz.
, enz. 'Terwijl
fierwij1 men
men dus
dus overal
overal iu
in de
~as,hadden
hadden de
de 4mfleldam/che
Amfttlt/amfche Kooplieden
ander denkbeeld,
denkbeeld,
vas,
Kooplieden een ander
en
preCenreerden aan
Regeering dier
dier flad
fiad een
een request,
request. ge
~e~'
en prefenteerden
aan de
de Regeering
te door 277
Christen en
en 12
I2 }oodfche
Kooplieden;; waarin
waarin zij
zij
kend door
Joodfche Kooplieden
277 Christen
verzochten, -dat
-dat dergelijke
waar mede
mede men
men hier
hier ook
ook
Verzochten,
dergelijke Kompagnien, waar
zwanger ging,
mochten worden geweerd; toonende
toon endede
defchadelijkCchadelijkzwanger
ging , mochten
heid
daar van
voor den
den weezenlijken
weezenlijken handel
handel nader
!lader aan
aan,, in een
een
heid daar
van voor
beredeneerd plan
plan,, dat
dat bef
beltond
Artikelen.
breedvoerig beredeneerd
fond uit 77 Artikelen.
Doch gelijk
gelijk 'er
'er nog
nogheden
hedoneene
eenejalouzij
jalouzijtusfchen
tusCchende
deProvintien
Provintien
plaats heeft,
toen. Holland,
Holland,vreesde
vreesde men,
zou alle
alle
plaats
heeft, was
was't't ook
ook toen.
men , zou
de fchatten
fchatten der
der waereld
waereld aalleen
inflokken; ;en
kon met
met geene
geene
ll een inflokken
en dit
dit kon
goede oogen
oogenworden
wordenaangezien
aangezien;; ieder
iedermoest
moestwaken
waken,
omdaar
daar ook
ook
, om
deel van
van tetekrijgen.
krijgen. Gelderland
op,, met
met
zijn deel
Gelderland ilak
flak nu
nu het hoofd op
een Project
Project van
van de
deProvintiaale
Provintiaale Gelderfche
Gelderfche Kompagnie
Kompagnievan
vanKomKommercie •, enz.
enz. welke
welke beflaan
beilaan zou
zou uit
uit een
eenkapitaal
kapitaal van
van 18
18 Mil.
Mil·
mercie
lioenen
en 750
750 duizend
duiund guldens,
guldens, verdeeld
verdeeld in
in ?500
7500 Actien
Ac/ien,, ieder
lioenen en
!2S0'0
waarmede, van
van tijd
tijd, alles
alles zoude
zoude begonbegonguldens, waarmede,
tijd tot
tot tijd,
2500 guldens,
nen.
en
(dit
wisten
ze
vooraf)
aanmerkelijke
voordeelen
beo
nen , en (dit wisten ze vooraf) aanmerkelijke voordeelen behaald worden.
DandedeStaaten
Staatendier
dierProvintie
Provintienamen
namen,, ininhunne
hunne
haald
worden. Dan
vergadering, op den
den 13
13 Septemb.
Septemb. 172o
1720,
hetmanmoedig
manmoedigen
enheilheilvergadering,
, het
zaam
fluit , tot
tot befchaaminge
beCchaamlnge van hunne
hunne nabuuren,
nahuuren, om
om 't't gemelgemelzaam be
besluit,
de Project
Project geheel
geheel teteverwerpen.
verwerpen.
Dir
dan in
in Gelderland
Gelderland afgedaan
afgedaan zijnde
zijnde,, flappen
flappen wij
wij over
overnaar
nall1'
Dit dan
U/recht"
niet
naar
de
fiad
alleen,
maar
naar
geheele
Provincie.
flad
alleen
,
maar
naar
de
geheele
Provincie.
Utrecht,, niet naar
Hier
men dingen
dingen verrigten,
verrigten, bij
bij welke
welke die
dievan
vanalle
alleandere
andere ge·
Hier zou men
gewesten geen handwater
handwater konden
bieden.
Niettegenftaande
ook
konden bieden. Niettegenflaande men
men ook
bier
kasteel en in
lucht bouwde
bouwde,, moeten
moeten wij, echter
echter ,~ den
den aanaan·
hier kasteelen
in de lucht
leg
en
afloop
van
dat
werk
verhaalen.
leg en afloop van dat werk verhaalen.
Het isis niêt
niét tetetwijfelen
twijfelen (zeggen
(zeggelldedeStaaten
Staaten dier
dierProvintie,
Provincie, inin
Het
het hoofd van
van 't Plan
Plan,)
of
eene
generale
J(omp:lg'lie
zoude,
voor
e
generale
Kompagnie
zoude, voor
,) of ee ri
de
Kommcrcie
dcezer
landen,
niet
ondienfiig
~ijn;
dog
vermids
de Kommercie deezer liden , niet ondienflig zijn ; dog vermids
veele
04
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veele treden
fleden geduurende
geduurende dien
dien tijd,
tijd, dat
over zulke
veele
dat ter
ter Generaliteit
Generaliteit over
generale
te min
min Particuliere
paniculiere
generale Kompagnien
Kompagnien gedelibereerd
gedelibereerd werd,
werd , niet te
,AsfurantieenenKommercie
KommercieKompagnierch~ppen
Kompagniefchappenopgerecht
opgerechthebben,
hebben,
Asrurantie
en nog
nog daaglijks
daaglijksoprechten;
oprechten; en
en dat
dat genoegzaam
genoegzaambekend
bekendis,
is, dat
dat de
en
Provintie van
Utrecht , wegens
Provintie
van Utrecht,
min·
wegens haare
haare[choone
fchoonefimatie,
fituatie , Hiet
riet minder dan
dande
de andere
andere Provintien
Provintien, , tot
tot de Kommercie
bekwaam is
der
KommerCie bekwaam
is,, en
en
nog meerder
nog
meerder zoude worden
worden,, wanneer
wanneer het
het Anno
Anno 16
69, aan
aan haar
haar
1669,
Ed. Mog de
Ed.
deStaaten
Staatenvan
van de
deProvintie
Provincie van
van Utrecht,
overgegeveUtrecht, overgegevene Pro;ect,
Project, tot
De
Wtverdieping
verdieping van
van de
de vaart
vaart van
van Utrecht
Eem,
Utrecht in
in den
den Etm,
en
datinin
en voortS
voortsWt
tot in
in de
de Zuiderzee,
Zuiderzee, wierd
wierd geëxcuteert,
geëxcuteert ,zo
zoisis 't't dat
verwachting
onder Protectie
Protectieen
enmet
metpermisfie
permisfie
verwachtingvan
van Godes
Godes Zegen, onder
van Hun Ed. Mog. de
de Staaten
Staaten der
der Provintie,
Provintie , zal
zal worden
worden opgerecht,
eene
Kompagnie van
\'an Kommercie
Kommercie en
en Asfurantie,
Asrurantie, aan
aan dewelke
dewelke hooghoogeene Kompagnie
gemelde
Staaten van
gedachte Provintie,
Provintie , tot
totmerklijk
merklijk voordeel
voordeel
gemelde Staaten
van de gedachte
vun
permisfie hebben vergund,
vergund, tot
tot oprechting
oprcchting van
van
van de Komp. mede permisfie
in de flad
een Wisfelbank
Wis(elbank in
fiad Utrecht,
en
het
houden
van
Loterijen;
Utrecht ,
houden van
en verxnids
vermids haar
ookverder
verderdaar
daar bij
bij hebben
hebben gedegedehaarEd.
Ed. Mog.·
Mob. zig ook
clareerd,
vervoig,, wanneer
wanneerdeeze
deezèKomp.
Komp. geëtabligeëtabliclareerd , dat
dat zij
zij in 't't vervoig
[eerd
zal zijn
zijn,, meerder
meerder Avantages
verre
dii aan
aan
feerd zal
Avantagesaan
aandezelve,
dezelve, zo ve
rr e die
het welzijn van
van de
de Provintie
Provintie ,,en
derzelver
ingezetenen
niet
fuijdi~
en derzelver ingezetenen niet ilriWdig
zijn. wel
wel willen
willentoevoegen
toevoegen,
kanmen
menopopgoed
goedfundament
fondament hohozijn,
, zozokan
pen,, dat
dat deeze
deeze Komp.
Komp. het
het gewenscht
gewenscllt fncces
Hlcces hebben
hebben,, en zo wel
wel
pen
aan deeze
deeze Provintie
Provincie,, als
alsderzelver
derzelverInwoonders
Inwoonders ,,enenniet
nietminder
minder
aan
aan de
de participanten
participanten,, merkelijke
merkelijke voordeelen
voordeelen zal
zalaanbrengen
aanbrengen;; 't't
aan
welke God
God geve!
geve!
De Conditien
Conditien waren
waren deeze
deeze navolgende,
navolgende, I. Het O&oij
Oétroij ,, hier
hier toe
De
wasbepaald
bepaald met
metuitfluiting
uitfluiting van
vanalle
alleanderen
anderen,, voor
voorden
den
verleend, was
tijd van
van dertig
dertig jaaren,
jaaren, vrij
vrij van
van alle
alle belastingen,
belàstingen, mids
mids dat
datieder
ieder
tijd
jaar. van
van elke
elke Aétie,
5 gulden.
- -- II.
H.
jaar,
Actie, betaald
betaaldmoest
moestworden
worden
5 gulden.
Dat het
het kapitaal
kapitaal zou
Milliornen,enenverdeeld
verdeeldworworDat
zou befiaan
beflaaninin JO
io Millioenen,
den in io,000
10,000Actien,
Actien,leder
ledervan
vanI000
JOooguldens.
guldens. III.
UI. De
De eerre
eerfie 55
den
percent zonde
zoude betaald
betaald worden,
primo October
zde,
percent
worden, primo
October I7~0;
1720 ; de ede,
primo Januárij
Januárij I1721
7~ I •, en de overige
overige 90
90 percent
percentvan
van 66tot
tot6 6maanmaanprimo
den. Deeze
DeezeActien,
Actien.nana
behoorlijkgeboekt
geboekttetezijn,
zijn,gullen
~ullenworwor·
den.
behoorlijk
den veraiiêneerd
veraliêncerd of
ofverkocht,
verkocht,mids
mldsbehoorlijk
behoorlijktetedoen
doentransporteee
rransponee o
den
rCIl, en
enleder
iedertransport
transport gefchreven
gefchreven op
Zegel van
van 66fl.tl.en
en dat
dat
ren,
op een Zegel
voor
voor het
het transporteeren
transporteeren van
van ièder
ièder Actie
Actie betaald
betaald word
word 40
4-0fl.ft.door
door
koper
en verkoper
verlLoper ieder
ieder d.
IV.Niemand
Nlem:mdzou
zoumeer
meer mogen
mogen
koper en
do helft.
helft. IV.
in ..
in-
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Intekenen,
Actien : en
elJ iemand
iemand in
in gebreken
gebreken blijvende,
blijvende,
ltitekenen ,dan
danvoor
voor50
5o Actien
om
verdere termijnen
termijnen tete voldoen,
van zijn recht
omde
de tweede
tweede of
of verdere
voldoen , zal van
verV211en,
ten voordeele
voordeele van
van de
de Comp.
Comp. verkocht
verkocht
vervallen en
, ende
de Actien
Actien ten
V.Word
Wordbepaald
bepaald de
de verkiezing
verkiezing van
van de
de Bewindhebbers,
Bewindhebber.i,
worden.
worden. V.
en
verkieibaar zouden
wat
en Hoofdparticipanten.
Hoofdparticipanten. VI.
VI. Wie verkiesbaar
zouden zijn,
zijn , en wat
tr:Ictement
VII. Hoedanige
Hoedanige be.
betractementdezelve
dezelvegenieten
genietenzouden,
zouden,enz.
enz. VII.
dienden zij
zij zouden
dienden
Een bepaaling
bepaaling op
zouden Il)ogen
mogen aanflellen.
aanflellen. VIII.
VIII. Een
het kiezen
kiezen der
en hunne
het
der Correfpondenten
Corrcfpondenten. , en
hunne verrichtingen,
verrichtingen. enz.
IX. I\lagt
IX.
Magt aan
aan de
de Bewindhebbers,
Bewindhebbers, tot
tot het
het gebruik
gebruik der Penningen
verleend. X.
X. InInwat
watmanier
manierde
de\Visfelbank
Wisfelbank te U/rakt
worverleend.
Utrecht zou
zou worden
XI.De
Debefcherming,
befcherming,die
diededegemelde
gemeldeStaaten
Staaten aan
aan
den opgerecht.
opgerecht. XI.
dien
XII. Van
Van de
deLoterijen,
Loterijen,
dien Bank
Bank en
en Kàpitaal
Kapitaalverleenen
verleenenzouden.
zouden. XII.
die
ten voordeele
Camp. zouden worden
worden opgerecht.
opgerecht. XIII.
XHI.
die ten
voordeele van
van de
de Comp.
Dat
Bewindhebbers de magt
magt zouden
zouden hebben
hebben,, het
hetvoorgemelde
voorgemelde
Dat de Bewindhebbers
Kapitaal,
Kapitaal , onder
onderdezelfde
dezelfdevoorwaarden.
voorwaarden ,met
metnog
nog 10,000
i o,00d Acnen
Actien te
Vrijheden,, die de
deKoopmanfchappen
Koopm:mfchappen van
van
vergrooten.
vergrooten. XIV.
XIV. De
be Vrijheden
de
Van de
de wijze van
beflisfing,
bij
de Comp.
Comp. zouden
zouden genieten.
genieten. XV. Van
van
bij
ontflaande
Van het
het doen
doen der
der Rekeningen.
Rekeningen. XVII.
XVII.
ontflaande verfchilIen.
verfchillen. XVI.
XVI. Van
Van
uitdeelinge, die be;san
beftaan zou
zou inin zes
zespercent
percent in
in 't't jaar,
jaar, ge
ge
Van de
de uitdeelinge,
deurende
dllurende de 3o
30 jaar.
jaar.
dat deeze pointen
pointen , er.
er. bijzonder
bijzonder die
die van
van 't't project
project van
van 1669,
1669.
Na dat
de Staaten
Staaten der
der Provintie
Provintie in
in overweginge
overweg in ge genomen
genomen waren
waren., en
en
bij de
hadden doen
doèn Examineeren
Examineeren het
hetplan
plan tot verdieping
verdieping van
van de
deVaart
Vaart
zij hadden
van Utrecht
Utrecht tot aan
aan den
den Eern
Eetn,, en van
van daar
daar tot
de Zuiderzee,
Zuiderzee,
tot in de
en bevonden
bevonden,, dat
d:H het
het niet
niet aleen
a~leendoenlijk,
doenlijk,maar
maargrootlijks
grootlijks tot
tot
voordeel van
van de
deComp.
Comp.zonde
zoudezijn
zijn;
datdie
dieVaart
Vaartinin 12
12 maanmaan·
voordeel
; enendat
den zoude
zoudekunnen
kunnengereed
gereedenenbevaarbaar
bevaarbaar zijn,
zijn,hebben
hehbenHaar
Haar Ed.
Ed.
den
aan deeze
deezeComp.
Comp.toegeflaan
toegeflaan ,, en
endedeComp.
Comp.heeft
heeftaangenoaangeno·
Mog. aan
Mog.
men,, het
het verdiepen
verdiepen,, en
ennavigabelder
navigabelder manken
maaken van
van denzelven
denzelven ,, op
op
men
de
de volgende
yolgende Conditien.
Conditien.
De
De Comp.
Comp. zal
zalde
deVaart,
Vaart, van
van Utrecht
Utrecht naar
naar de
de Eem
Emz loopende,
loopende,
zijnde4644
4044voeten
voeten,
navigabeldermaaken
maaken,
mitsmaakende
maakende
llng zijnde
lang
, navigabelder
, mits
denzelven
denzelven 12
u aa 15
15 voeten
voeten diep,
diep, 22 aa 30o
300voeten
voetenbreed.
breed.
DeLanderijen,
Landerijen, door
doorwelke
welkedeeze
deezeVaart
Vaart,
volgens't'tgemaakte,
gemaakte,
De
, volgens
ofnog
negtetemaakene
maakenenader
nader beflek
beflck., (waar
(waarbij
bij reeds
reedIlbepaald
bepaald is,
is.dat
dat
of
die
van de
de Eens,
E,tIt, naar
naar de Zuiderzee,
Zuiderzee, mede
mede 12
12 aa 15
ISvoeten
voetendiep
diep
die van
;zal gemaakt
gemaakt worden
worden, , om
om alzo,
alzo.met
metZeefchepen
Zeefchepen,
voordedeflad
fiad
zal
, voor
(Ijrecht
1!,reót tete konnen
konnen opkoomen)
opkoomen)uitmaakende
uitmaakende 232
232Morgen
Morgen,
zou.
, Zou.
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de loopen
de
loopen ,, willen
wiJlen Haar
Haar Ed.
Ed. Mog.
Mog. naar
naar den
den tegenwoordig
tegenwoorQigeq
derzelver,,, taxeeren
prijs derzelver
taxeeren ,, naar verhoor
verhoor van
van gerechten
gerechten,, waar
waar ononder
gelegen zijn
zijn,, welke
welke de
deKompagnie
Kompagnie aan
aan de
deEigenaars
Eigenaars
der dezelve
dezelve gelegen
zal
vergoeden, , en
die,, daar
daar voor,
voor, dedevoordeelen
voordeelen,
daar uitkouitkozal vergoeden
en die
, daar
mende,
genieten. Daarentegen
Daarentegendispenfeeren
dispenfeeren Haar
Mog.
mende , zal
zal genieten.
Haar Ed. Mog.
de
Komp. van
van de
debetaaling
betaaIing der
der 55 guldens,
guldens, van
van ieder
ieder Aétie,
de Komp.
MRie, vol.
gens Art.
Art. J.I. en XIII. vast
willende Haar
Haar Ed. Mog. deze
deze
vast ge(}eld,
geheld, willende
noch eenige andere
andere belasting
belasting van
van de
de Komp.
Komp.geduurende
geduurende den
den tijd
tijd
van
jaaren,, eisfchen.
eisfclJen.
van 30
3o jaaren
Ook
geven Haar
Haar Ed. Mog.
Mag. ininvollen
volleneigendom
eigendom over
overaan
aan de
de
Ook geven
Kompagnie, alle
langs den
denvoorfchreven
voorfchreven wijder
wijder te
te mamaalle de landen, langs
kenen
1600roeden
roedenleggende,
leggende,zozowel
welterterrechter
rechterals
als ter
ter
kenen Vaart,
Vaart, op i600
flinkerhand
Domeinen der
der Provintie
Provimie van
van U/recht
flinkerhand, ,tot
tot de
de Domeinen
Utrecht behoorende,
om dezelve
dezelve te
te kultiveeren
kultiveeren, , te beplanten,
beplamen, veenen,
veenen, en
en
rende , om
uittegraven
als de Kompagnie
Kompagnie zal
zal tete rade
radeworden
worden;; zullende
zullende
uittegraven, ,zo
zo als
de landen,
landen, geduurende
geduurende 30
jaaren,, genieten
genieten vrijheid
vrijheid van
van Iinpo.
hupo.
3o jaaren
fitien.
Zo' dra
dra de
Vaart gereed
de
de Vaart
gereed en
en vaarbaar
vaarbaargemaakt
gemaaktzalzalzijn,
zijn, zal
zal de
Komp:lg.
geduurende den
van 3o
30 jaaren
jaaren,, de
de revereveKompag. genieten,
genieten , geduurende
den tijd
tijd van
nuen van
van de
detol,
tol,van
vandedevisfcherij
vi .• fcherij,
Haver.-,SluisSluis-enenBruggeld
Bruggeld,,
nuen
, Haver.-,
en
ook de
de magt
magt hebben
hebben om
om de
dedaar
daar toe
toenodige
nodigebedienden
bedienden en
en
en ook
Beurtfchippers
te ilellen
fiellen,, voor
voorden
den gemelden
gemelden tijd.
tijd.
I3eurtfchippers. àan
åan te
zal de
de Komp.
Komp. de
degeinundeerde
geinundeerde landen
landen aan
aan zig moeten
moeten neenee·
Ook zal
men,, of
ofzig
zigmet
metdedeeigenaars
eigenaars daar
daar over
over verdragen
verdragen,, mids
mids daar
daar af
at"
men
betaalende de gewoone
gewoonelasten.
lasten.
betaalende
Haar Ed.
geven ook
ookaan
aan de
deKomp.
Kamp.voor
voorgemelden
gemelden tijd
tijd
Haar
Ed. Mog. geven
30 jaaren
jaaren,, de
de Tollen
Tollen van
vandeeze
deezeProvin
Provintie,
U/recht, aan
aan
van 3o
ti e, tete Utrecht,
Vaart, en
en te
te 11
1l1jk,
mids dezelve
dezelve niet
niet tete verhogen
verhogen,, en
endaar
daar
de Vaart,
jk, mids
voor aan
aan Haar
Haar Ed. Mog.
Mag.jaarlijks
jaarlijks tetebetaalen
betaalen,, I2000
12000 guldens van
van
voor
40
Grooten
ieder,
en
de
daar
zijnde
bedienden,
geduurende
hun
Grooten
ieder,
en
de
daar
zijndé
bedienden
,
geduurende
hun
40
leven,, teteemploijeeren
emploijeeren of
oftetefalarifeeren.
falarifeeren.
leven
zal deeze
deeze Komp.
Kamp. bevoegd
bevoegd zijn,
zijn, om
om's 'slands
landsmiddelen
middelentet8
Ook zal
pachten. Haar
HaarEd.
Ed.Mog.
Mog.cedeeren,
cedeeren ,ininvollen
volleneigendom,
eigendom,aan
aande
de
pachten.
Kamp. 't't zogenaamde
zogenaamde Ammunitiehuis,
Ammunitiehuis , om
omdaar
daarinintetehouden
houdenNaahaaKomp.
Comptoiren, voor
voor de
defomma
fomma van
van 12000
12000 guldens
guldens eens,
conre Comptoiren,
eens , conNIlt te betaalen,
betaalen, zullende
zullende het
htt zelve,
zelve,geduurende
geduurende de
de gemelde
gemelde 30
30
tint
Jaaren, van
van alle
alle lasten
lasten vrij
vrijzijn.
zijn. ---paaren,
Zo ras
ras deeze
deezeKompagnie,
Kompagnie, door
door zo
zo veele
vccle uitlokke
uitlokkende
voordee-Zo
nd e voordeelCII
lØ
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finaakeJijic gemaakt
opgericht, gefchiedde
gercbiedde
len fmaakelijk
gemaakten
en flaatswijze
ftaatswijze was
was opgericht,
inrcbrijving daar
eene ongewoone
ongewooneenenflaatelijke
llaatelijke wijze.
wijze.
de infchrijving
daartoe,
toe, op eene
voetvolll ifrondt
de wapenen,
wapenen. en
en achter
achter het
het zelve
zelve de
de CaCa.Het voetvolk
ondt In de
vallerij met uitgetogen
uitgetogen Sabels
Sabels;; tusfchen
tusrchen beide
beidedoor
doorpasfeerden
pasCeerdende
de
vallerij
Intekenaars naar
Zaal,, alwaar
alwaar de
de Koffers
Koffers geplaatst
geplaatst waren
waren,, om
om
Intekenaars
naar de
de Zaal
Intekeningen inin dezelve
werpen. Een
Eengedeelte
gedeeltevan
van den
de Intekeningen
dezelve te
te werpen.
Dom. voorheen
voorheen omvergewaaid,
omvergewaaid, was
geCchikt tot
tot een
een Beurs,
Beurs, al•
al.
Dom,
was gefchikt
waar men vervolgens
vervûlgens een
fen groot
groot aantal
aantal perfoonen
perCoonen zag,
zag, om
omdeezen
deezen
waar
Windhandel tete drijven,
_~étien met veel
veelvoordeel
voordeelverkocht
verkocht
Windhandel
drijven , en
en de A6tien
werden. Het
Hetgeen
geendoeze
daeze zeer
zeer hoog
hoogdeed
deedrijzen
rijzen,, was
was,, de
debeloofbeloof·
werden.
uitdeeling van
volgens Art.
Art. XVII.
XVII. fchoon
Cchoon men
men niet
de uitdeeling
van 66 percent, volgens
gezegd had,
bad, of
ofdie
dieafgifte
afgiftezoude
zoudezijn
zijnvan
van't'tKapitaal
Kapitaal of
ofvan
van de
gezegd
winsten.
Op dit
die veel
veel belovend
belovend plan
plan,, volgde
volgde de
deoprichting
oprichting van
van een
een
Op
Kompagnie in 's Cravenhage
Gravenhoge., groot
grooe so
10 Millioenen
Millioenen,, verdeeld
verdeeld in
in
Kompagnie
5000 Actien
Aétien,, leder
.ieder tot
tot 2000 guldens,
guldens, mede
mede tot
totbeleening
beleening van
van
s000
WisCelbrieven , Asfurantien
AsCurantien,, enz.
enz. Daarna
Daarna volgden
volgden JVeesp
freesp,, MuyMuywisfelbrieven,
den en
en Naarden.
Naarden. De eerstgemelde
eerstgemelde flad
llad hadt
hadt tot
tot qogmerk
qogmerk eene
eene
den
Kompagnie van
Kommercie , , Navigatie,
Navigatie, Trafique
Trafique ;~ Asfurantie,
AsCurantie.
Kompagnie
van Kommercie
Bodemarij
, bellaande
ISMillioenen
Millioenen,, verdeeld
verdeeld in
in
Bodemarij,
beflaandehet
het fonds
fonds uit
uit Is
7500 Aaien.
Aétien. DeDeKompagnie
Kompagnievan
vandedetweede
tweedeflad
llad,, tot
tothet
het zelfde
zelfd.
7500
einde
ingericht, beflond
bellond in 55 Millioenen
Millioenen,, verdeeld
verdeeld in
5000 AcAc·
einde ingericht,
in s000
tien,
guldens. InIndedederde
derdeflad
!1adhadt
hadt men
men het
het
tien , ieder
ieder van
van 1000
i 000 guldens.
oog op
opeen
eenKomp.
Komp.van
vanManufatuuren
Manufaétlluren,, alsalsLakenen
Lakenen.,. , Zijden
Zijden
Stoffen,
Fluweel-fabriek, de
en Boekweit-Negotie
Boekweit-Negotie,, TaTaStoffen, Fluweel-fabriek,
de Rogge
Rogge en
bak-plancinge
lIet Kapitaal
Kapitaal en
verdeebak-plantingeen
en Sphmerijen,
SpiNnerijen ellZ.
, enz. Ilet
en de verdeeling was hier
hier van
als te
te Muijden.
MUI/dm. Overijsiel
mede
Overiisfel begon
begon nu mede
van even als
ten toneel te
te verfchijnen.
verCchijnen. Z'Iol
Kombracht een
een projcét
projeg van een KomZ o ol bracht
merde
AsCurantie Komp. ten
ten voortchi
voorlChijn,
waar van
van 't'tkapitaal
kapitaal
mercie en Asfurantie
jn , waar
zoude beflaan
bellaan in so
10 Millioenen,
verdeelJ in
Aétien. KamMillioenen, verdeelt
in i10000
0000 Aaien.
Ittl
van 55
15 Millioenen, verdeeld
verdeeld In
15000 Aaien.
Aétien. Hos-een dito
dito van
in 55000
Haspen een
fdt vergenoegde
met eene infchrijving
inCehrijving van
van 66 Millioenen,
Millioenên,verververgenoegde zig met
felt
deeld
3000 Aaien;
Aétien;waarna
waarna Steenwijk
van 12
meld in 3000
Steenwijk volgde, met een van
in
Millioenen,
verdeeld inin 6000
Aétien.
Millioenen, verdeeld
6000 Aaien.
Fries/and
te naijverig
naijverig om
kon de free.
fuee.
Friesland WIS
was te
om !1i1
flil te
te zitten,
zitten, en
en kon
lende vooruitzigten
nabuuren met geen
geen onverfchillig
onverfchiIlig oog
oogaanaanvooruitzigten der
der nabuuren
zien.
Dus kwam
kwam Harlingen met
plan voor
een nieuwe
nieuwe
met een
een plan
voor een
zien. Dus
lVJmp.
Doch de
de Staaten
Staalen dier
dier Provintien
Provintien , , bet
het
Komp. ten
ten voor[chijn.
voorfchiin. Doch
voor·
voor-
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Holland en Westfriesland
voorbeeld van
van Holland
Westfriesland volgende,
het
volgende, bleef het
bij het
van dit
dit plan
plan berusten.
berusten. Even
bij
bet bloot
bloot beraamen
beraamen van
Even als
als het
hetProPro.
jeél van
Gabriel de
, ter
jed
van Gabriel
de Soufa
Sou[a Brito
Brito.
oprichrin3' van
van een
een generale
generale
ter oprichting
Komp. op de
Komp.
de wijze
wijze als
als dedekoninklijkè
koninklijkèBank
Bank van
van Engeland
Engeland en
en de
de
Zuidzee
van de
de hand
hand
Zuidzee Komp.
Komp. werd
werd het
het door
door hun
hun Ed.
Ed. Groot
Groot Mog. van
geweezen.
Middelburg, in
lUidde/burg.
plaats van
eene,, twee
tweeKompagnien
KOlnpagnien hebbende
hebbende
in plaats
van eene
uitgefchreven , meenden
uitgefchreven,
meenden Ylisjingen
Ter Veer
rur even
zeer daar
daar
Vlisfingen en Ter
even zeer
toe
gerecbtigd te
Deeerfie
eerfiefchreef
fchreefeen
eenKompagnie
Kompagnie uit
uit,,
toe gerechtigd
te zijn.
zijn. De
wiers
Millioenen,, verdeeld
verdeeld in
10000
wiers fonds
fonds zoude
zoude bellaan
befiaan in
in 30
3o Millioenen
in 10000
.Adien.
en reere
van 25 MiIlioenen,
verdeeld in
12500,, ieder
Millioenen , verdeeld
in 12500
Mien, en
Veere van
Tan
Holland,, daar
daar men
men 't'teerfie
eerne voorbeeld
voorbeeld hadt
badt
van 2000 guldens.
guldens. Holland
gegeeven
van de
de oprichting deezer
het
deezer Kompaghien,
Kompagnien , zag
zag ook het
gegeeven van
einde daar
daar van
van;; IYoe,.den
de laatlle
daar up
op het
het
was __de
laatfie fiad,
flad , die
die daar
boerden was
vernuft
werk fielde
fielde:
ald:lar zou
zoumen
menaanvangen
aanvangen met
met een
een kapikapi.
vernuft te
te werk
: aldaar
taal
verdeeld zouden
worden in 6000
6000AcAc·
taal van
van 66 Millioenen,
Millioenen , die verdeeld
zouden worden
tien; men
men zou daar
Negotiedrijven
drijvenininHennip,
Hennip Manufa6tuu, Manufaétuudaar mede Negotie
ren
Zeildoek,, 't'eHaan
fl:l:ln van
van Kabels
Kabels en Touwerk
Touwerk,, 't'emaken
maken van
van
ren en Zeildoek
Kaas, 't'ebakken
bakken van
van Pannen
Pannen en Tegels.
Tegels.
Te Haarlem,
Haar/em, Leyden,
LIJden, Åmfleldam
Amf/elllam,, en
en in andere Eieden,
fleden, ontontbrak
aan kooplieden, en
en andere
andere,, die
diezodanige
zodanige.KomKombrak het
het ook niet aan
pagnien gaa
gaarne
zouden gefineed
gefmeed hadden,
hadden, en
en ook
ookreeds
reedswerkelijk
werkelijk
rn e zouden
daar
een begin maakten.
Maar
dezelve
zijn,
op
dealleraller·
daar mede
mede een
zijn,
op
de
maakten. Maar dezelve
lQ1felijklle
door de
de Magifiraten
MagHlrnten,, met
met voordacht
voordacht gefluit,
gelluit , ge·
lOffelijkflewijze,
wijze, door
gelijk
reeds gezien
Dit, echter,
echter,belette
belettedededrift
driftniet
niet
lijk wij
wij reeds
gezien hebben.
hebben. Dit,
van 't onbefuist
onbefuist loopen en
en draven
draven,, door gantfch
gantfch Holland,
Holland, van
van de
de
eene flad
{lad naar
naar de
andere, en
en zelfs
zelfs daar
daar buiten
buiten,, om
omdeelgenooten
deelgenooten
de andere,
der Kompagnien
Kompagnien tetezijn,
of het
het eene
eene voordeelige
voordeelige bebeo
der
zijn, even
even als
als of
diening ware, deel
deelinindedeinfchrijvingen
infchrijvingen tetemogen
mogenhebben.
hebben. De
dat deeze verblindheid
verblindheid en
klom,, en dat
dat
reden,, dat
reden
en dolheid
dolheidzo
zo hoog klom
zulken , ,die
waereld hadden,
eD
Zulken
die geen
geen duit
duit in
in de waereld
hadden, voor
voor 50,000, en
100,000
guldensdurfden
durfden intekenen,
inteketieR, was,
was, om
om dat
dat in
in alle
alle deeze
deeze
zoo,000 guldens
Kompagnien. weinig,
w~inig, en
enininzommige
zommige flegts
flegts 2 of
of 33percent,
percent, bij
bij
Kompagnien,
moest gefourneerd
gefourneerd worden,
als mede,
mede, om
omdat
datde
dezíilziil·
provifie, moest
worden, als
ken,, die
die dit
dit weinige
weinige niet
niet konden
konden of
ofniet
niet wilden
wilden fourneeren,
foumeeren, de
de
ken
Adien terfiond
terfiond met
met winst
winst konden
konden verkoopen,
verkoopen, zelfs
zelfs die
die van
van de
de
Aaien
aUergeringfie fieden,
geen opop·
allergeringfie
Eieden ,wijl
wijl'er
'erzeer
zeer weinige
weinige waren,
waren , die geen
maakten. Dit
Dit kopen
kopen en
en verko
verkopen
maakte te 4mfleldam
dmflelti"",
pen maakte
gDllg
ang maakten.
cellO
eeno
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eene
verhaazende beweeging.
Ook had
had de
de flerke
llerke rijzing
rijzing en
en ververeene verbaazende
beweeging. Ook
meerdering
van de
deWestindifche
Westindi[che Kompagnie
Kompagnie den
den
meerdering der
dernieuwe
nieuwe Aétien
Aaien van
toom
gantfch doen
losrukken. Niemand
Niemand vond
vond men
men bykans
bykans,, of
of
toom gantfch
doen losrukken,
bij
Aétionist, handel
hij was een Actionist,
handel drijvende
drijvendeininAétitn
Aaien van
van de
de Oost-, of
of
Westindi[che
Men noemde
noemde dit
dit te regt de Bubbel,(WaterBubbel,(WaterWestindifche Kompagnie. Men
blaas)
als,, in navolging
navolging van
van Engeland
Engeland,, de
Aétiendeezer
deezernieuwnieuwblaas) zo als
de Aaien
modi[che
Kompagnien, , zedert,
genoemd werden.
werden.
modifche Kompagnien
zedert , hier
hier te lande, genoemd
Groot was het
het gefchreeucv
ge[chreeuw,, van
van nieuwe
nieuwe uitrustingen
uitrustingen van
van ScheeScheepen
van nieuwe
Kommercien; ; van
on dekken van
pen ;; van
nieuwe Kommercien
van 't't ondekken
van nieuwe lan.
graven van
van Graften
Graften en Kanaalera
Kanaaien ; ;oprichtinge
den;
den ; het graven
oprichtinge van
van nieu.
we Fabrieken
Fabrieken,, enz.
enz. even
evenals
alsofof'er'ereen
eennieuwe
nieuwewaereld
waerelduit
uitden
den
'grond
voor[chijn komen
komen,, bezaaid met Inwooners,
Inwooners , die
diealle
alle
`grondzou
zou te
te voorfchijn
die nieuwe
nieuwe Produhen
Produéten op
op't'tgreetigst
greetigst zouden
zouden verflinden.
verfijnden. Door
Door
di~
alles was
was de beweeging
beweeging te
te Rotterdam
dii alles
Rotterdam en dmfleldam
Aim celdam onge.
onge•
meen
bijzonder ininlaatstgenoemde
fiad.
beurs, hoehoemeen groot,
groot, bijzonder
laatstgenoemde
fad. De
De beurs,
wel alle
alle andere
andere negotie
negotie fcheen
[cheen verbannen
verbannen te
te zijn
zijn,, was
wasteteklein;
klein;
de Aaionisten
Aétionisten begaven
begaven zig
zig,, met hoopen
hoopen,, naar
naar den
den Dam
Dam, , en
en
v~rder
de Kalverflraat
Iüdverflr:lat, , die
die,, inin navolging
navolging van
van Parijs
Pari} s,, den
verder in de
kreeg, en
en,, door
door 't't gedrang,
gedrang, bij
bij .nacht
'nacht
naam van Qpilllfjllampoix
Qiimrirlarpoix kreeg,
en dag,óg,. ondoorgangelijk
ondoorgangelijk was;
Herbergen en
en Kofpihuijzen,
Koffihuijzen, bij.
bijwas ; de herbergen
f.llgeifche en Franfche,
Franfche. kon
men zonder
zonder gevaar
gevaar niet
zonder 't't F,ngelfche
kon men
in of
of uitkomen.
uitkomen. Door
Doordededrift
driftomomgeld
geldte tewinnen
winnen,
waren de
de
in
, waren
~.étionisten als
als dolle
dolle menfchen
men[chen geworden.
Nergens in
in fcheen
[cheen men
men
Aaionisten
geworden. Nergens
Parijs of Londen
Londen te villen
~iIIen toegeeven.
toegeeven. Zommige
ZummigeAaionisten
AétionistenhielhielParijs
den Visfclierspinken
Vi,fcherspinken, , die
niets deeden
deeden,, dan
danvan
vanHolland
Hollandnaar
naar
den
die niets
Engeland heen
Prijs der
over
Engeland
heen en
en weder
weder vaaren,
vaaren, om
om den
den Prijs
der Aé1:ien
tuien over
te brengen. Daarentegen
Daarentegen bleven de
de Koopvaardijfcheepen
Koopvaardijfcheepen ledig
ledig
fiiI;; alle
alle handdi,
hande!, neeringen
neeringen en
en handwerken,
handwerken, behalven
behalven koets
koets en
en
en iiil
wagens, huizen
huizen bouwen
bouwen, , even
even als
als Kastelen
Kastelen ininde
en alal
wagens,
de lucht,
lucht, en
w::t tot
tot weelde
weelde (rekken
(hekken kan
kan,, fonden
fionden fiil.
fiil.Alle
Alle
red~neeringt:1l
wat
redeneeringeti
waren uit; nergens
nergens hoorde
hoorde men
dan van
van Kompagnien,
Kompagnien, Aaien,
Afti en •
waren
men dan
'Tonnen
Gouds, Millioenen
Millioenen ,, die
die men
men reeds
reeds gewonnen had,
had, of
ofnog
nog
Tonnen Gouds,
winncn. Tegenfpraak
Tegcnfpr~ak,, of
of gegrond
gegrond onderzoek,
onderzoek, of
ofdeeze
deeze
zoude winnen.
Bombtwio kon fand
fiand houden,
houdcri , werd
werd nier
niet geduld;
geduld; men
menmoest
moestmaar
maar
Bombario
weg handelen,
handelen, om
omfchatrijk
[chatrijk te
te worden.
worden. Het
Hetverwonderlijkverwonderiijk.
dom weg
van dit
dit gantfche
ga!lt[che fpel
[pd was,
was, dat
dat men
men kocht,
kocht, en
enverkocht,
verkocht, en
cu
fie van
crediet gaf voor tien duizendmaal meer, dan men in de waereldcreditgafvonuzdmler,anidwel
had; ja
ja men
men verhandelde
verhandelde in
een land
land meer
meer geld
geld in
in Aaien,
Aéticti,dan
dau
had;
in een
'Cl'
'er
•
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'er
Dag aan
aan dag, uur
uur aan
aan uur, reezen
ier in
in geheel
geheel Europa
Europawas.
was. Dag
reezen d.
de
Aél:ien:
waar·
Actien :die
dievan
vande
deOosrindifche
OostindifcheKompagnie
Kompagnietot
tot890
890 hetIoo,
het zoo, waar.
ze reeds
op
reeds te vooren
vooren waren
waren,, in deezen do
dollen
1.210; die
llen tijd
tijd tor
tot 1210;
die
op ze
van 98
98 tot over de
; die
van
de 600
600;
die van
van de
deZuidzee
ZuidzeeKomp.
Komp.
van de West, van
Engeland van
van 106
zo6 tot
tot 1020,
1020, hoewel
van
hoewel ze te undm
Londen niet
niethOOo
boa
van Engtland
ger zijn
zijn geweest
geweest dan
dan 1100;
i i oo; die
ger
die van
van RollerdIllIl
Rotterdam tot
tot !2I0
210 het
het honderd,
alle de
de andere
andere naar
naar evenredigheid.
Doch deeze
deeze zinnezinnederd, en alle
evenredigheid. Doch
loosheid moest, hier
hier zo
zo wel
welals
alselders,
elders,eenmaal
eenmaalhet
hethoogfile
hooglle top.
toppunt
het gantfche
gantfche windgebouw
windgebouw in
in duigen
duigen vallen.
vallen.
punt bereiken,
bereiken , en
en het
Deeze
tuimeling gefchiedde in 't llaatst
720.
Deeze tuimeling
aa tst der
der maand
maandOétober
Odober J172o,
Wanneer
Zuidzee te
te Londe"
daaWanneerdedeAél:ien
Aaien van
van de Zuidzee
Londen begonnen te daaIen ; waar
waar op
op alle
len;
alle de
de ande
andere
den zelfden
zelfden gang
Deezt
re den
gang gingen.
gingen. Deeze
daaling
te Parijs:
volgde nog
nog tienmaal
tienmaal fpoefpoedaaling ging
ging hier
hier even
even als te
Parijs; zij volgde
digor
rijzing gefchied WIS.
Jammerlijk zag
in
was. Jammerlijk
zag het
het 'er
'er uit,
uit, in
digar dan de rijzing
de kleine ffieden
van Noord- en
en Zuid-Holland,
Zuid.H()"and, daar
daar men
men zig van
van
eden van
de Aaien
Aél:ien niet
nietontdoen
ontdoen kon
kon,, alal wilde
wildemen
mengeld
geldtoegeven.
toegeven. De
Actionisten fonden
Aél:ionisten
fionden benaauwd
benaauwd te
te kijken
kijken,, en hadden
hadden" groot
groot berouw,
hadden. In
om dat
dat ze niet verkocht
verkocht hadden.
In .1rnfleJdaln
nog
.4rnfeldam hadden
hadden ze
ze nog
den
pot tete worden.
Definalle
fmallegege·
den fpijt
fpijt van
vandoor
doorhet
hetgemeen
gemeenbef
befpot
worden. De
meente vondt:er,
den beginne,
beginne,fmaak
fmaak in; ook
ookwaren
waren 'er
'er ononmeente
vondt.'er, in den
der hUil,
met 25
25 guldens,
guldens,twee
tweea adrie
drieduizend
duizend gewonnen
gewonnen
der
hui] , die, met
hadden; ; doch
el,'ldat
dat de
de
hadden
doch ziende,
ziende , dat
datalles
allesbuiten
buitendat
datfiilfil fiond,
fond, ev
hollende Aél:ie·wagen
loopen, begon
begon dit
ditfpel
fpel
bollende
Adie-wagen achter
achter uit
uit begon
begon te loopen,
verveelen. OpgeCchotene
OpgefchoteOCi Jongens
Jongens,, Mansperzoonen
Mansperzoonen van
van 't't
te verveelen.
flegtfie zoort
zoon,, voegden
voegden zig
zigonder
onderde
deActionisten
Ac1iunisten,, fpeelden
fpeelden den
denrol
rol
Ilegtfle
kopen en verkopen,
verkopen, met
met veele
veele gebaarmaakingen.
gebaarmaakiugen. De
De LiedLied·
van kopen
zar.gers en
en Straatfchreeuwers
Straatfchreeuwers bragten
toe,loopende
daag.
zangers
bragten het hunne toe,
loopende daaglijks met
met nieuwe
nieuwe deunen
deunen,, hekelhekel·enenfchotfchriften,
fchotfchriften, onder
onder allerallerlijks
vreemdebenaamingen.
benaamingen. Hier
tlier fchreeuwde
dat het
het
hande vreemde
fchrceuwde 'er
'er een,
een, dat
door de
de ooren
ooren gilde, de
de Roskam der
der.4c?ionisten,
AéU.;n:'sfm. een
een ander
ander
door
tie Actionisten
Actionisten inindede
rou,.,;
BtlllckerOllfiers
wagen
naar
de
rouw
; de de
Banckerontiers
wagen
naar
Jliane/l;; Loop
Loop aan,
aan,Loop
Loopaan
aan;
andere dergelijke meer.
meer. De
De
•Yianen
; en andere
ocgen schemerden
fi:hemerden op
Boekwinkels, die
diealom
alomvoorzien
voorzienwaren
waren
op de Boekwinkels,
ocgen
Gedichten en
enSpotprenten
Spotprenten,, waar
waar van
van de
denageblevene
nagebleveneActieAél:ie.
van Gedichten
boeken nog
nogten
tenbewijze
bewijzeflrekken.
iliekken. De
De Schouwburg
Schouwburghad
had 'er
'er mede
mede
boeken
zijn deel
deel van
van,, door
door de
de vertooning
verwoning van
van Quimquarnpoix
Quimqufl1l1p(j;%,, Har1e.
Har/e.
zijn
qujlJ Actionist
Actionist,
en anderen.
anderen. Nog
Nogflegter
Oegter rol
rol fpeelde
fpeelde men
men des
dei
quin
, en
een der
der Koffijhuizen
Koffijhuizell in de balverf
Kalverfirallt,
alwaar, door
door
avond. voor een
avonds
raat, alwaar,
het
het
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eerst de
gemeen , eerst
het gemeen,
glazen werden
werden ingefineeten,
ingefmeeten, en
en daarna
daarna de
de glazen
deur
op
deur open
open geramd;
geramd; dat
dat verder
verderzoude
zoudegegaan
gegaanzijn,
zijn, zo
zo niet, op
ordre
door de
de Die.
Die.
ordrevin
vande
dewelwijze
welwijzeenenvoorzienige
voorzienigeMagifirrutt,
MagiØt, door
naars
voorzien was
was,, en
en
naars van
van de
de Justitie
Justitieen
en Nachtwacht,
Nachtwacht, hier
hier in voorzien
verder
door het
het afkondigen
afkondigen van
van eene
eenefirenge
flrenge kenre,
keure, op
verdermoedwil,
moedwil, door
bet ernllige verbooden. Zo yverig men v.oorheen gt:weest wu
waj hetrnigvbod.Zyerimnvohgwest
met
zo haastig
haastig was
was men
men toen
toen met
met het
het verkoverkomet maken
maken en
en breeken,
breeken, zo
pen
van Huizen,
lom.
pe n van
Huizen , Hoffleden,
Hofíi'eden, Rijtuigen
Rijtuigenen
enPaarden,
Paarden,enz.
enz. Zorn.
migen
ongelukkige Handelaars
Handelaars ging
na.
tuigen van
van deze ongelukkige
ging het
het verlies
verlies zo
zo na,
dat het
het niet aalleen
dat
goed,, maar
maar ook
ook hun
1lUnverfland
verfland koste
koste;; zelfs
zelfs
ll een hun goed
vondt men
vond<
men 'er onder,
diezig
om 't'tleven
levenbrachten.
brachten. 'Er
onder, die
zig zelve om
waren 'er
'er die zeiden
waren
zeiden,, dat indien
indien zij
zijtijdig
tijdighunne
hunneA6tien
Aaien verkoch;
verkochç
hadden , II,, 2,
hadden,
maal i100,000
Guldens, en
en meer,
meer, zouden
zouden ~e.
2 , 3 maal
oo,000 Guldens,
ge.
wonnen
Men wil
wil,
datdoor
doordit
ditfpel
fpelveele
veelefamiliën
familiën bebewonnen hebben.
hebben. Men
, dat
dorven
Ennog
nogkwam
kwamhet
hetergile
erg!1:eachter
achteraan
aan;
deGerechts.
Gerechts.dorven zijn.
zijn. En
; de
hoven
RechtbanIten werden
werden overladen
overladen met
Eenihoven en Rechtbanken
met Procesfen.
Procesfen. Eenigen , die
die 'er
gen,
'er zig
zig weinig aan
aan lieten gelegen zijn,
of zij
zij den
den naart
na:1m
zijn , of
van
eerlijk behielden,
met de
devoorige
voorige Plakaaten,
van eerlijk
behielden, behielpen
behielpen zig met
waartegen zij
zij zelfs
zelfsgehandeld
gehandeld hadden.
hadden. Volgens
Volgens 't'tgemeene
gemeenefpreekfpreek.
woord werd
werd dit
dit genoemd
genoemd,, zig met
metFredrik
FretiriltHendrik
Hendriktete
belte/.
woord
behelpen:: waarfchijnlijk
waarfchijnlijk, om
ten tijde
tijde van
van dien
Prins, veele
veele
pen
, omdat,
dat, ten
dien Prins,
menfchen, ,die
hadden verkocht
gekocht, welke
welke zij
zij
menfchen
die .Aaien
Aetien hadden
verkocht of gekocht,
.iet
hadden,, ofofbehoorlijk
behoorlijkopophunnen
hunnennaam
naam gefield
gelleld waren,
waren, ver.
ver.
liet hadden
volgd wordende
wordende,, om
om dezelve
dezelve.te
leveren,, op
op 't'tfondament
fondament van
van
volgd
.te leveren
Plakaat~r:, ,waarbij,
onder anderen
anderen,, zodanig kopen
kopen voor
voor nieniedie P1a4aateri
waarbij, onder
en onwaardig
onwaardig verklaard
verklaard werd,
werd, en
enwaartegen
waarte~en dan Mandement
Mandement
tig en
Poenaal van
verzocht werd, dewelke
dewelke begonnen,
begonnen, Ere.
Fre.
Poenaal
van den
den Hove verzocht
tirik Hendrik
Htndrik bij
hijdedeGratie
Gratie enz.
enz. Eindelijk,
Eindelijk, de
deelenden,
elenden, uit
uit
drik
verwarden handel
handel gefprooten,
gefprooten, zijn onbefchrijffelijk,
onbefchrijffelijk, en
en
deezen verwarden
drukten den
den gantfchen
g:lOtfchen Koophandel
Koophandel uittermate.
Wel isis waar,
waar,'er
'er
drukten
uitterinate, Wel
:e;ijn eenige menfchen
menfchen rijk
rijk bij
bij geworden
geworden,, zommigen fchatrijk,
fchatrijk, voorvoorzijn
namelijk de
zulken ,, welke
welke niets
niets teteverliezen
verliezenhadden
hadden,
arm
namelijk
de zulken
, enen arm
waren toen zij Begonnen;
b'egonnen; doch
doch een veel
veel grooter
grooeeraantal
aantal is daar
waren
arm geworden,
geworden, en
en incest
meest doordien
doordiea zij
zij,, op
van al
al boohoodoor arm
op hoop van
en hooger prijzen
prijzen te
te maken,.
maken, niet
niet verkoopen
verkoop enwilden,
wilden,
ger en
eene aanmerking,
aanmerkin~, en
en daarmede
daarmede zullen
zullen wij
wij het
het berigt
berige we.
we.
Nog eerie
deezcn Windhandel,
Windhandel,die
diemet
metrecht
rechtonder
onderdederampen
rampen des VaVagens deezen
derlands mag
,geteld worden,
- - De
De Zeven
Ze.ven Proviutien
Provilltim
derlands
mag,geteld
worden,eilldigen.
eindigen.
zaZa-
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zagen vier
vier van
van dezelven,
dezelven , eensklaps
met een kapitaal
zagen
eensklaps verrijkt
verrijkt met
kapitaal van
val1
omtrent300
30o millioenen,
millioenen. buiten
omtrent
buiten en behalven
behalven het geen
geen de
de A5tien
Aétien
van de
de Oost,
Oost- en
en Westindirche
westindirche Compagnien
Compagnien waren
w ar enverbeterd.
ván
verbeterd.Doch
Doch
waarinbellond
beflondde
de Rijkdom?
Rijkdom ?inin Papieren,
Papieren ,die
die de
de bezitt;rs
bezitters gee.
geel
waarin
duit rijker
rijkermaakten.
maakten. Gelukkig
ondertusfchen,dat
datde
de dolfie
dolfle RaGelukkig ondermsCchen,
duit
zernij
dit fchimmefpel
Cchiullnefpel zo
kon en
en fchielijk
Cchielijk gecingeëinzernijde
de konfiè.
kortflé, en
en dit
zo kort
digd is,
is , als
als het
het begonnen
begonnenwai;
was ;in
in Holland
digd
Holland en de
de nabuurige
nabuurige Pr
Proovintien
na:mwlijks zes
maanden geduurd,
vinden hadt
hadt het
het naauwlijks
zes maanden
geduurd, Cchoon
fchoon heviger
toegegaan,
dan in
voortoegegaan, dan
in Frankrijk
Frankrijkof
ofEngeland.
Engeland.De
De meeste
meeste van
van de voornoemde
Kompagnien in de
de bijzondere
bijzondere Beden
fieden vervielen,
noemde nieuwe
nieuwe Kompagnien
vervielen,
de n Aetiehandel
met den onderg2ng van den
Aétiehandel, , uitgenomen
uitgenomen die
van metdnorgav
die van
Rotterdam, die
Rotterdam,
.gebleeven is. is.De
van de
de Oost en
en
die fiaande
f}aande.gebleeven
De Aétien
Mien van
WestindiCche
zijn
zeden
rottotdedegewoone
ge"WestindifcheKompagnien
Kompagnien
zijn
zedert
gewoone hoogte
hoogte gedaald.
Ter nagedachtenis
nagedachtenis van
van deezen
deezenzwaaren
zwaaren fchok
Cchok voor
voor Neerlands
NeerJands
daald. Ter
Koophandel
Medalje te
licht komen,
komen,
Koophandel,~ zag
zag men
men een Medalje
te dier
dier tijd
tijd in 't licht
ter grootte
ter
grootte van
van een
een zilveren
zilveren Ducaton,
Ducaron, verbeeldende
verbeeldende Mercurius,
MercU1'ills,
door
zoort van
van Harpijen
Harpijen aangevallen
aangevallen,, mishandeld
mishandeld en gekluisgekluis.
door een zoort
terd; welke gedrochten
terd;
gedrochten van
van Bellerophon,
Bellerophon, op
op Pegazus
Pegazus gezeten,
gezeten,
op 't vertoonen
van zijn
zijn feh
fchild,
verwonen van
ild. waarop
waarop mên
men het
hetwapen
wapenvan
van AI1I'
AmfIeldam
f1e1dam ziet, verjaagd
verja:tgd worden.
In
de
lucht
vertoont
zig een
cen bebeworden. In de lucht vertoont zig
nevelde zon.,
zon', en
en tegelijk
tegelijk de
de Zuide
ZuideenenOoste
Oostewinden
winden,
waardoor
nevelde
, waardoor
Kogge dier
baaren gelOld
methet
hetopfchrift:
opCchrifr:
de Kogge
dier fiad
flad op de baaren
gezold word, met
Hoc monora
, dat is:
1i1onJlra Repello
Repel/o,
is: hiermede
hiermede verdrijf
verdrijf ik de gedrochten.
gedrochten.
Anna
Anno Memorando,
MemoranJ(), in 't't gedenkwaardig
gedenkwaardig Jaar.
Jaar. Op
Op de
de tegenzijde
tegenzijde
heeft men
men dit
dit opfchrift:
opCchrift: Pofieritati.
PoJle1'itati. lifercatura
lI1erca/lIraababignoto
ignoto
MonMonjlrorumgenere
gmereProvido
Provido
ConfiIio,
Liberll/a
111DCCXX,
is:
ßrorum
Confilio
. Liberata
111DCCXX,
dat dat is:
alln den Nakomeling;
Nakomeling; de
de Koophancel
Koophanl1el van
van onbekende
onbekendeGedrochGedrochaan
ten, door
doorvoorzichtigen
voorzichtigen Raad,
Raad,bevrijd.
bevriJd.MDCCXX.
MDCCXX.
ADA,
ADA, de
de Dogter
Dogter van
van Prins
Prins Hendrik,
Hendrik. eenigen
ecnigen Zoon
Zoon van
van Da.
Da.
,'id,
1·id. Koning
Koning van
van Schotland,
Schotland. werd,
werd, Ao.
Ao.1162,
1162,dedeEehtgenoote
Echtgcnoote
van
van Graaf
Graaf Floris
Floris den
den III
Jll van
van dien
dien naam.
naam. Met
Meteene
,eeneaanzienlijke
aanzienlijke
Vloot
Vloot werd
werd deeze
deeze Prinfes
Prinres afgehaald,
aan den
den mond
mond der
der Maze
Maze
afgehaald, en
en aan
a~n land
land gezet.
gezet. Men
Menvind
vindvan
vanhaar
haarniets
nietsaangetekend,
aangetekend,dan
dandat
dat
aan
, bij
zij inin't
Jaar 1195
1195,
bij de
de verzoening
verzoeningvan
vanhaare
haure twee
tweeZoonen
Zoon en i,
zij
't Jaar
Willem
Wil/tm en
en Dirk,
Di,.k, isis tegenwoordig
regen\\'oordig geweest,
geweest,enendatdatzijzijnaderhand
naderhand
den
den jongilen
jongIlen,, ll
11illem
,'IIem,, raadde
raadde,, zig
zig niet
niettot
totzijnen
zijnenBroeder.
Broeder, Dirk
Dirk
te begeven.
be~even. klaart
Haar.:andere
andereKinderen
Kindiren vindt
vindt men
mengenoemd
i"cnlÎemdop
ophet
her
te
drt.
/lrt.

A
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, dat
Árt. FLOR.IS
OE III.
ICI. Haar
Hadr graf
graf is
is geweest
geweest te
te Middelburg
Middelburg.
FLORtS De
Art.
Holland,
aan haare
haare Kleindochter
Kleindochter /Ida,
/ldo, Gravinne van !lo/Iond.
verkeerdelijk aan
Is toegefchreven.
toegefchreven. Zie
Zie 't't volgende Art.
.-1,-t.
is
Ho/lal1df:iu Kronijken.
[{rollijken.
Zie de Oude
Oude Hollandfche
Gravin van
AD!,
1'(111I1211alnd
n1!!rmd en
til Zeeland
ZNlt111d enz.
dogr~r Van
VIJl
enz. dogrcr
ADA Grol'j'l
,

Groaf
Dirk den
den 171
ril van
van dien
en den
den XVdcn
XVd~n in
in den
den rang
rang
Graaf Dirk
dien naam,
naam, en
der Hollandiche
Hollandfche Grasven.
Gr:uwen. Onze
Onzevermaarde
vennaarde Arcadia-Schrijver,
Arcadia-Schrijver, de
de
der
Heemskerk,
haar
'Raadsheer
liuJlder/r.
noemt
haar
de
fchoonne
van
alle
de
Vors·
dsheer
fchoonfle van alle
'R aa
Vorstinncn
haaren tijd.
Eerwij
wijvoortgaan
voortgaan,
h~arnader
nader te
te doen
doen
tinnen van
van haaren
tijd. Eer
, baar
kennen, , moet
moe~ ik
ik den
den Lezer
Lezerberichten
berichten,, dat
datikikhaare
ha1re kenfchets,
kenfchets,
kennen
mijnen Voorganger
Voorganger H1IUlA,
gebrekkig vind
vind voorgefleld,
voorgelleld,
bij mijnen
I- L 1A , zo gebrekkig
dat
verpligt zijn
zijn,, op
op ,alle
zijne gezegden
gezegdenaanmerkingen
aanmerkingen te
te mamasane zijne
dat we verpligt
ken,
en 't'tverkeerde
verkcerde daar
daar van
van aan
aan tetctoonen
wonen:: waaruit men
men zal
zal
ken , en
konnen zien,
hoc onze
onzeVaderlandiche
Vaderlandfchc Gefchiedcnisf,n
Gcfchicdcn!sf.:n,, van
van tijd
tijd
konnen
zien , hoe
tijd., nieuwen
nieuwen luister
Inister ontvangen
ontvangen hebben.
hebben. I-laare
113areMoeder
:\Ioeder /IdclAidtot tijd
heid,, Wedllw
V:1!l Graaf
Graaf Dirk
f)irlr den
den I'll,
FIl, -'trouwde
buiWedut van
heid
trouwde haar
haaruit,
uit, bul.
tegen wil
wil van
van de
deS:aaten
S:~atcn van Holland,
lIo/lal1d, aan
aan den
den
kennis en
en tegen
ten kennis
geringen Grf/ve
"(lil LOOII,
uit flaatzucht,
l1aatzucht, om
om de RegeeRcgec·
Grave van
Loon, enkel
enkel uit
in eigen
(Doch de kundikundieigen hllnden
handentetekriigen
kriigenofoftetehouden.houden.-- (Doch
ring in
Frans van
lJIinÎs, in
in zijne
zijne aantekeningen
aantekeningen op
de Chronijk
Chronijk
van lilieris,
ge Frans
op de
van de ongenoemde
ongenoemde Kie,,)
.. , zegt,
zege, dat
waarheid niet overoverKlerk,
dat dit met àe
de waarheid
want dat
dat neen
men vindt,
vindt, bij T.
RtjllJel', Tom.
eenkomt;
Tom. I. p. 144.
eenkomt; want
T. Rijmer,
1 44een der
der Brieven
Brieyen van
\':111 Vrouwe
\'rouwe /1/eid
/J1fid gefchreven,
aan Koning
Koning
geschreven , aan
in een
Jlln, over
de Wettibhci.l
Wcttit;hciJ van
van het
hetI-Iuwelijk
Huwelijk van
van haare
hanre Dogter
Dogter
over de
Jan,
.I1da
metden
den Grave
Grave l'fllI
Looll., en om
om baar
haar uit
uit de gevangenis
van Loon
4da met
gevangenis of
bewaaring
verlosfen ,, dat
dat lViI/cm,
Lovn. zijne
zijne
Willem, Graaf van Loon,
bewaaring te
te verlossen
ontvangen had
had uit
llit handen
handen van
van Graaf
Graaf Ot/o
l'anBent
Benden!.
Otto van
rem ,
Bruid ontvangen
Oom van
van haaren
haaren overledenen
overledenen Vader
Vader Didr;
en dat
dat dit
dit gefchied
Dirk ; en
tegcnwoordigheid, niet
met raad
raad en
en bewilliging
bewiIIi!;i!lg van
van de
de bijbij·
was, inin tegenwoordigheid,
genoemde IlIolIandfche
Edelen,, als
als Rogier
Rogie,. van
VJnMetlllc,.!tem,
lIl/gIJ
mm , Hugo
lollandiche Edelen
Vtm
Poorn,, Diderik
Didtrik van
1'1111 Alte;ia
.dltcatl.
Sil1lo/l-. Jan en '1'sbrflllrl
7Sbrand l'lJ/J
vau
. Simon..:`an
van Voorn
Haar/tm, Willem
lVillem van
,'all Teilillgcll,
JplJ!fert en Floris
Flo:'i5 van LeTeiliven, Wolfert
Haarlem,
of van
van Leerdam ,)
ArnOllrl en I_1
[Jmdrik
wwRi.'s!cilk,
Rrs:!'ifk,
endrik van
de, C
(of
,) Arnoud
Wotlttr
"tm Egmond,
Egmol1d, en
en veele
vcele anderen.
r.!Hleren. En
En (zegt
Aante(zegt die AanteWouter van
kenaar)
deezen Brief
Brief vergelijkt
\'cl'~elijkt met
met het gezegde
gez::gde van
va!l
kenaar) indien
indien men
men deezen
den
Melis Stoke,
Stoke, in
zijn Rijm-Chronijk,
Rijm, Chronijk, op
op het
het einde
einde van
van Dirk
Dir/r dm
in zijn
Melis
VI!
I. DEEL.
DiE r..
p
rIl
P
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A D
D A.
A- (Cravinne)
(Gravinne)
A

PIl,, en met
met dat
datvan
vanW.
lP.Procurator
Procurator,
zal de
dewaarheid
waarheid
, dan zal
VII

VI1l
vØ
geval beter
beter blijken.)
blijken.)
dit geval
haar man
man,, Graaf
Graaf Dirk
Dirk., ziek lag,
lag, had
had zij
zij dit
ditHuwelijk
Huwelijk
Terwijl haar
heimelijk geilooten
gellooten;; vermids
vermids zij
zij flaat
{bat maakte,
maakte, dat
dat zulk
zulk een
eenarm
arm
heimelijk
buiten alle
alle verwachtinge
verwachtinge tot
tot zodanigen
zodanigcn hoogen
hoogen that,
{laat, door
door
Graaf, buiten
haar bevorderd,
bevorderd, en
en tot
totzulken
zulkendoorluchtigen
doorluchtigenecht
echtgeraakt
geraakt,, het
het
haar
ilaatsbeilier ligtelijk inin haar
haar geweld
geweldzoude
zoudelaten.
laten.
roer van 't'tflaatsbeflier
een mijner
mijner voorheen
heb ikikgezegd
gezegd dat
dat
In een
voorheen uitgegevene
uitgegevene werken, heb
Dirk,
zijn ziekbedde
ziekbedde,, voor zijnen
zijnen dood, wel
wel gaarne
Graaf Dirk
, op zijn
verzoenen , en hem
broeder Willem
1.fl'illem zig had willen verzoenen,
hem tot
tot
met zijnen broeder
zo niet
niet de
over zijne
zijne onmondige
onmondige Dogter
Dogter Ada
dda aanflellen
aanilelIen, , zo
Voogd over
weeten te verhinderen.
heerschzuchtige A/eid
had weeten
verhinderen. Hier
Hier voeg
voeg
heerschzuchtige
Aleid dit had
ik daar
daar bij
bij,, dat
dat Aleid,
A/dJ, met reden
reden,, (als
(alsuit
uitharen
harenaart
aartheerschheerseh.
veel goeds
goeds kon
kon belooven
belooven uit
uit die
dievoogdij.
voogdijzuchtig zijnde) zig niet veel
zij
voorheen
,
bij
fchap
van
Graaf
Wil/em,
aan
wien
voorheen,
bij
A/kmaar,
aan
wien
Alkmaar,
Willem,
fchap
Graaf
zo een zwaare
zwaare nederlaag
nederlaag had
Hierom wist
wist zij
zij het
het fiuk
fluk
had toegebragt.
toegebragt. Hierom
diervoege te
te beleggen,
beleggen,dat
datzijzijden
dengemelden
gemelden Olto
vall Ben.
Ben.
Otto van
in diervoege
thtm, en
en de Edelen,
Edelen,die
diehet
hetmet
methaar
haareens
eenswaren
waren.
fmaakininhaar
haar
, fmaak
them,
ontwerp deed
deed krijgen.
krijgen.
gebeurde in
in 't't jaar
jaar 5203.
1203.
het was
ongelukkige
DochDoch
het was
eeneen
ongelukkige
Dit gebeurde
trouwdag, , en deeze
deeze jonge
jonge,
onfchuldigeenenhoogaanzienlijko
hoogllanzienlijke
trouwdag
, onfchuldige
Vorilin
beklaagen,, het slachtoffer
flachtotTer te moeten
moeten zijn
zIjn
grootlijks te beklaagen
ADA , grootlijks
Vorflin 11011,
van
haar moeders
Want haaren
haaren Oom
ofVa.
Vavan haar
moederseereer- en
en fiaatzucht.
ilaatzucht. Want
Oom of
ders
lf7illem van
van Oosr
Oosf-Vriesland,
[dit isis eene
une
Vriesland, [dit
ders Broeder, Grave Willem
-

yerlceerde
benaatning,meermhals
lIlttrmtlalsinin
Oude
Kronijken
voorverkeerde benaaming,
de de
Oude
Kronijken
voorkomende;
htt verwondert
verwondertmil
mij,
kundige HALMA zsïne
komende ; en het
, datdat
de Je
kundige
zijne
leezers niet
fliet heeft
heeftgewaarfchuwd,
gewoatfchuwd,dat
datmen
menhier
hier
niet OOST-VRlISniet
OOST-VRI&SLAND,
Want als
als Graaf
Grao! van
leezen moet; want
maar WEST-VRIESLAND ltezen
LAND , mlJar
Willem, Dirks broeder,
TYest-FriesllJl/d,
was deeze
deeze 'Vil/em,
broeder,voorheen
voorhem
West-Friesland, was
door
Aleid,
mt!
zijne
West-Friezen
Alkmaar gl.
door Gravin /leid,
met
zijne
West-Friezen
bij bij
Alkmaar
ge.
fll1gell] , was
geene de
en hij
hij
de minile
minfilekennis
kennis van
van gegeeven:
gegeeven : en
was 'er geene
ßagen]
daarenboven,
Aleid, onbehoorlijk
Adelheid of Aleid
onbehoorlijk ge.
gedaarenboven, door Vrouwe AJeiheid
hoond, en
enverhinderd,
verhinderd, bij
bij den
Graaf zijnen broeder
den zieken Graaf
broeder te moADA , op aanporring
gen
Vanhier
hierdat
dat hij
hij .\DA,
aanporring der
der Staaten
Staaten des
gen komen.
komen. Van
des
Land,;
drift tete zamen,
zarnen,met
methaaren
haarennieuwen
DieuwenMan
Manbeoor•
beoor.
Lands en
en eigen drift
loogd,
aldaar in
Texel gevoerd,
gevoerd , en aldaar
in eene
gevangen genomen, naar Texti
loogd, gevangen
onbeflotene
hegtenisfe heeft
gehouden, waar
waar in
in zij
zijkort
kortdaar
daar DI
heeft gehouden,
na
onbeflotene hegtenisfe
,
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overleed;
naauwlijks een jaar
jaar den
den tljtel
dJtel van
van Grllvlnnl
overleed ; hebbende naauwlijks
Cravinne
van Holland en Zeeland
ZuiantI gevoerd, zonder
zonder nog de huldiging
huldiging ont
fangen te
Tentijde
tijdehaars
haars afflervens,
affiervens, was
was zij
zij niet
nietouder
ouder
fangen
te hebben.
hebben. Ten
dan i188 jaaren.
jaaren. Het
Hetlijk
lijkwerd
werdnaar
naar Middelburg
Miditlhurg gevoerd, en
en daar
daar
dan
in de gelbtdi
begraven , eerze noch
Ahtdijj begraven,
noch van
van Grave
Grave Lodewijk
Lodtu'ijk van
vllnLoon
Loon
beUapen was.
Immers heeft
heeftzijzijgeene
geeneKinderen
Kinderennagelaten.
nagelaten.
beflapen
was. Immers
Dus luidt het gewoon
gewoonverhaal
verhaalwegens
wegensdedelotgevallen
lotgevallenvan
vanGram
Gra.
vlnne
vennidsditditberigt
berigtgeenzins
geenzinsmet
metdedewaarheid
waarheid
vinne AM.
ADA. Doch veriids
overeenfiernt, ,vinden
verpligt, hier
hier te doen
doen volgen
volgen,, 'tte
overeenftemt
vindenwij
wij ons
ons verpligt,
geen
bij de
de meeste
meeste Schrijvers
Schrijvers gevonden
waar,dat
dat
geen bij
gevondenword.
word. 'tttIsIswaar,
aan
Graave Wil/tm
pe minde
minfiekennis
kennisvan
van't'tvoorgenomen
voorgenomen
aan Graave
Willem geene de
huwelijk. noch van
van de
de voltrekking
voltrekking van
van hetzelve
hetzelve gegeven
gegeven was;
was;
huwelijk.
doch de
toeleg was
was,, echter,
echter, zo
zogeheim
geheim niet
nietgebleven
gebleven,, ofofeenieeni.
doch
de toeleg
ge andere
andere Edelen
Edelen,, Graave
Graave Willem
W,ïltfn meer
Kleer dan
dan Vrouwe
Vrouwe 4lleid
A/tiJ
toegedaan,
Onder deeze
deeze bevond
bevond zig
zig
toegedaan ,kregen
kregen'er'erdedelucht
luchtvan.
van. Onder
Filips van
vlln Wasfenaar
Was[maar,, welke verklaarde
verklaarde, , dat
dat men
niets moest
moest
men niets
Filips
ontzien,
om Graaf
Graaf w,J/tm,
rechts_
Willem , in de Voogdijfchap,
Voogdijfchap , die hem van rechts.
ontzien, om
wegen toekwam
toekwam, , te handhaven.
handhaven. Men
Men weet
weet,, hoe
hoeVrouw
Vrouw /!leid
A/eid •,
om haaren
haaren Ilag
neemen ,, bij
bij het
het toeneemen
toeileemen van
van de
de ziekte
ziekte
flag zeker te neemen
haars
de tijding
tijding van
van de
de zekerheid
zekerheid van
van deszetfs
deszelf,
haars Gemaals,
Gemaals , en
en op
op de
dood, Graaf
Graaf van
vlln Loon,
Loon, inin ffilte
ililte,, ininHolland
Holland had
had doen
doen komen
komen,,
de hand
hand tetezijn
zijn,, enen,
dra.de
Vaderden
dengeest
geestgegeeven
gegeeven
om bij de
, zozodra
.de Vader
had
hethuwelijk
huwelijkmet
methaare
lmare Dogter
Dogter te
te voltrekken.
voltrekken. Hij
Hijonthield
onthield
had,t het
zig eenigen
eenigen tijd
tijd op
op 't'tHuis
Huis van
van Altena
Allena., wiens eigenaar
eigenaar volkomen
volkomen
t.
zijne belangen
belangen was
was;; en op de eerde
eerfte tijding
tijding van 's Graven
Graven dood,
ia zijne
dood,
hij zig
zigterftond
terflondnaar
naar Dordrecht,
Dordrecht t alwaar
alwaar hij,
zonder uitftel,
uittlel ,
hij, zonder
begaf hij
jonge ADA in den
verbonden werd,
wel met
met zulk
zulk
den Echt verbonden
werd , en wel
met de jonge
een drift
drift ,t dat
dat men
men zig
zig geen
geen tijd
tijd gunde,
gunde,om
om's'sGraven
GravenLijk
Lijkeerst
eerst
ter
zelfde huis,
overleedene
huis , daar
daar de overleedene
ter aarde
aarde te
te beflellen,
bedellen , ja, in 't zelfde
Graaf
aarde nond.
Graaf !nl/tm
ook zo
zo haast
haase
Willem had
had ook
Graaf nog
nog boven aarde
fiond. Graaf
,. geen
geen bericht
bericht van
van 's's Graven
Graven dood
dood ontvangen
ontvangen,,'t't geen
geen niet
nietgefchied.
gefchied.
de,
dan na
na dat
dat het
het Huwelijk
Huwelijk reeds
reeds eenige dagen
dagen voltrokken was,
was,
de , dan
of
hij fpoedde
fpoedde zig
zig naar
naar Holland.
In de
de Zijpe
Zijpe geland,
ver~oche
geland , verzocht
of hij
Holland. In
hij vrijgeleide
vrijgeleide van Vrouw
Vrouw Aleid,
AltitJ, of
van Graave
Graave lIJdewijk
of van
Lodewijk; ; hij
hij
gaf voor,
voor,zijn
zijnbroeders
broeders Graaf
Graaf te
te Egmond
Egmond te
re willen
willen bezoeken
bezoeken:
doch
dit
geleide
werd
hem
ronduit
geweigerd.
De
misRoegde
doch dit geleide werd hem ronduit geweigerd. De misnoegde
Yan .,,""
Edelen,
waar van
van men
men Ellips
Fllips vlln
Wasftnll," en '"n
Rij'.
von Rijs.
van Wasfenaar
Edelen , waar
'Wijk
de
hoofden
moet
houden,
(waarbij
zig
naderhand
SJ.
SIvoor
de
hoofden
moet
houden,
(waarbij
zig
naderhand
wijk

P

2

mon

.28

A D
D A.
A.
A

(Gravinne)
(C,.41'i""e)

.011
,,~n Haarlem,
Haar/em, Willem
WII/em van
"""Teilingen
Teilingen,, Wouter
"?outer van
"anEg.
Eg"
m
on van
JacobBurgraaf
Burgraaf
I.~idtn,
monti, Albert
Albert Banjaart
Banjaar', ,enen'`arob
mond,
vanvan Leiden,
vot'gdgn,, fchoon
fchoon fommigen
fommigen van
van deeze
deeze eerst
eerst in
in 't'tHuwelijk
Huwelijk ge.
ge.
voegden
ftemd haddei
hadde\1 ,),)bewerkten
bewerkten,, dat
dat Graave
Graave Willem
U/i/lem eerst
eerst ininZeeland
Zeeland
flemd
opgedragen. Intusfchen
Intusfchen arbeidden
arbeidden de
de Edelen
Edelen in
bet bewind werd opgedragen.
om de
de Kennemers
Kennemers de zijde
zijde van
vin Willem
Wil/e/ll te doen
doen
Holland heimelij~,
heimelijk, om
, te
omhelzen., en Vrouw
Vrouw 4/eid,
Aleitl, zo wel
wel als
als de
de'jotl~
getrouwde.
te
jong getrouwde
omhelzen
Egmontl,, daar
daar zij
den Mandelijkfchen
MlIll11delijk~çben
zij__verwacht
verwachtwerden,
werden, om
om den
Egmond
Kerkdienst ,'an
Graave bij
bij te
te "ivoonen
\voonen,, te overoverKerkdienst
van den
den overl~denen
overledenen Graave
vallen en
neemen. Doch
Dochdeeze
deezeaanflag
aantlag werd
werd,, door
door
vallen
en gevangen
gevangen te
te neemen.
eenen Walier
deRaven
Raven,
Lotiewijk was toegedaan,
toegedaan, ontdekt;
ontdekt;
tenen
Walter de
, die Lodewijk
Vrouw Aleid
A/ehJ en haare
haare Kinderen
Kinderen kreegen,
27fien dag
dag
kreegen , op
op den 27fien
en Vrouw
na 's Graven
Graven overlijden,
overlijden, terwijl
terwijl zij
ziJ zig
zig tete Haarlem
Haarlem bevonden,
na
daar kennis
Elders heb ik verhaald,
verhaald, hoe zii
zij door
door Ctjsbrecht
daar
kennis van.
van. Elders
G, jsbrecht
geholpen werden.
Deongelukkige
ongelukkige
Am{le/ naar UII"echt
Utrecht geholpen
werden. De
van 4!m/iel
Ada,, die nu
nu i 18
dagengehuwd
gehuwdwas
wasgeweest,
geweest,enenhaaren
haarenman
man voor
voor
8 dagen
Ada
eenige
jaren verliet,
onderdedebefcherming
befcherming van
van Reinier
Re;n;er
eenige jaren
verliet, vlood, onder
Hu{!,ovan
vanYoorne
Poorlze,
anderen, op
op den
den Burgt
Burgt
Meerhem ,, Hugo
Meerhen
, eneR eenige anderen,
van Leijden.
Leijden. Doch om deeze flerkte
fierktc werd
werd,, door
door" de
de Kennemers,
Kennelllers,
onder
bevel van
van Wouter
/Vull/n" van
vanEgmond
Egmol1den
en41bcrt
AlbertBanjaa'rt,
Banjan':t,
•
onder bevel
terfiond het beleg
beleggellagen.
getlagen. Filips
Pi/ips van
vtm Wasfen/iar
met
terflond
Wasfenaar toog ook met
zijn volk derwaards,
derwnards, zijnde
zijnde yan
Jan van Rijswijk
Rijswijk toen reeds
reeds overleoverle.
den.
Schoonalje
a!Jededebewooners
bewoonersder
der Ri
R;jl1/andlche
jnlandJche Dorpen
den. Schoon
Dorpen op de
been kwamen,
kwamen, om
omden
denBurgt
Burgtteteontzetten
ontzetten,
noodZaaktegebrek
gebrek
been
, noodzaakte
aan
mondkost de
voorwaarden over
gee.
aan mondkost
de belegerden,
belegerden ,zig
zig op voorwaarden
over te
te gee.
ven.
Vrouw". 4da
Ada werd
in handen
handen van
van haaren
haaren Bloed
!3loedverwerd gelleld
geileld in
verven. Vrouw
want, Heere
Wil/em van
vanTeilingen,
TeiJingen, die haar
haar met alle heuschheid
heuschheid
Heere Willem
deed
DochGraaf
Graaf IPil/em,
Holland gekogeko.
Willem, daarna in
in Holland
deed bewaren.
bewaren. Doch
men,
en
door
de
Kennemers
voor
Graaf
erkend
werd
Kennemers
voor
Graaf
erkend
zijnde,
werd
,
en
door
de
men
de
Gravinne, volgens
volgens de
de Oltie
Kron;jltt1l, naar
Oüde Kronijken,
naar 't Eiland T~xel
de Gravinne,
Texel
gevoerd,
alwaar zij eenigen
eenigen tijd
tijd bewaard,
bewaard, enenvolgens
volgenshaaren
haarenRaat
flaat
gevoerd , alwaar
behandeld
Vandaar
daardeed
deedhaar
haar Graaf
Graaf Wil/em
behandeld werd.
werd. Van
Willem naar En!{e.
Enge.
alwaar zij
eenige jaaren
jaaren werd
Dit
la'ld
voeren , alwaar
zij eenige
werd opgehouden.
opgehouden. Dit
land voeren,
verdient
opmerking, om
om dat
dat HALII~
verdient tete meer onze opmerking,
HALMA ~, in navolging
van
K"ni,kl'n.
van geen
maakt, en
en,, gelijk
gelijk
, hier
van de Oude Kreniikcn
hier van
geen gewag maakt,
wij
gezien hebben
hebben,, haaren
haaren dood,
dood, ten
tenonrechte,
onrechte,.fielt
"fieltin.in"'t
jaar
wij gezien
't jaar
I1204,
ll04-,
haares
ouderdoms.InInden
den BBrief
het ihet
8de18de
haares
ouderdoms.
ri ef van Vrouw A/eit!,
Aleid,
boven vermeld,
vermeld,waarin
waarillzij
bewees,datdat,bet
,hetHuwelijk
HuweUjkmet
mettoellemzij bewees,
toefleØ-

ming
Ø?a
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Øing
ming der
der-'1lolllmdfçlzt!
Ede/en voltrokken
voltrokkeli was
was,, klaagt
klaagt zii
ali verder
verdet
-Hollandfche Edelen
Afgunfiigen, die
die den
den Koning
Koning hadden
hadden ingeblazen,
ingeblazen,dat
dat
over eenige Afgunfiigen,
echtverbintenis onwettig was,
was,en
enbidt
bidtdat
dathij
hijdaar
daaraan
aan geen
geen gede echtverbintenis
1141•
loof wilde
wilde (laan.
flaan. 't 'tIs Isook
ook
niet
onwaarfchijnlijk,dat
datGraaf
Graaf Wil·
loof
niet
onwaarfchijnlijk,
leni
lem,, of
ofeenige
eenigeanderen
anderen,, flda
dda hadden
hadden weten
\Veten in
in Engeland
Engeland te houden, door
door den
den Koning
Koning in
het
gevoelen
te
brengen,
dat deze de
de
in het gevoelen te brengen, dat
eenigfie
weg
was,
om
den
vrede
binnenlands
te
bewaaren.
De
eenigfle
was , om den vrede binnenlands bewaaren. De
Brief, waar
waar van,wij hier
hier fpreken,
fpreken, en
en voorheen
voorheen gefproken
gefproken hebben,
hebben,
Brief,
verzeld van
van een
een verbond,
vttrbond.gemaakt
gemaakttusfchen
tusfchen Lodewijk
Lodewijk van
van
ging verzeld
Loon
Wouter
Loon en den
den Koning
Koning., en
enwerd
werdovergebragt,
overgebragt , door
dooreenen
eenen Wouter
Bertrand,
B"rtrnnd. die
die gelast
gelast was,
was. het
hetverbond
verbond te
te beëdigen,
beëdigen, en
en ook,
ook,
waarfchijnlijk. , om Gravin
Gralin /Ida
Aia van
van daar
daar tete haalen
haaien;; want
want men
men
waarfchijnlijk
vind, dat
datde
deKoning
Koninghaar
haarkort
kondaarna
daarna ontflagen
óntllagen heeft. Van
Van elders
elders
vind,
blijkt het,
in 't'tjaar
jaar 1218
1218,, nog
nog inin leeven
lee venwas
was:: onder
onderanan·
blijkt
het , dat
dat zij,
zij , in
dere
een der
dergunstbrieven
gunstbrieven van
vanGraave
Graave Lodewijk
Lodewijkvan
vanLoon
Loon van
dere uit een
Jaar, fchoon
fchoon haar
haar naam
naam daar
daarininverkeerdelijk
verkeerdelijk Ida,
Ida, ininplaatze
plaatze
dat Jaar,
van /Ida,
ntla, gespeld
gefpeld wordt.
wordt. Ook
Ookvind
vindmen
men dat
dat zij
zij tete Ilerkenrode,
/Ierkenrode,
an
niet te
te !Middelburg
Middelhurg,, begraven
begraven is.is. Op
Op al
al dit
dit gcz.
t:ez. gde
gde zie
zie
en niet
men
den I Heer
Huidekoper. Wat
aangaat. , dat
zij,, door
door den
den
men den
Ieer Huidekoper.
Wat aangaat
dat zij
Graaf van
Graaf
!'fin Loon,
Loon, volgens
volgens de
de Oude
Oude Schrijvers
Schrijvers. , niet
niet zoude
zoude bebeflapen zijn;
flapcn
zijn; dlketnade
Alkemade wil
ons dit
dit ook
ook doen
doen geloven:
geloven: doch
doch op
op
wil ons
welken
grond, isis ons
ons onbekend.
onbekend. Wij
Wijgeloven,
geloven,dat
datdit
dit zo
zozeker
zeker
weken grond,
is, als
als dat
datmen
menhaaren
haaren dood fielt
fielt op 't't jaar
jaar 1204,
ofop
opdat
datvan
van
1204, of
1218.
Voorheenhebben
hebben wij
wij gezien,
gezien. dat
dat /Ida
dagen was
ge·
12 T 8. Voorheen
was ge/I da ,'88 dagen
huwd geweest was,
,,,as, eer
van haaren
haaren man
man fcheide; lang genoeg,
genoeg,
eer zii van
voorwaar,
net huwelijk
voitrekken. De
Deílaat!laat·
voorwaar , om
om -het
huwelijk wezenlijk
wezenlijk te
te voltrekken.
kl:nde
van haare
haare l\1oeder
minnen vereischte
vereischte niet, om
omhier
hier
kunde van
Moeder ten
ten minhen
toe verhindering
verhindering bij
bij te
te brengen.
brengen.
Anderen
uitgedad.t door
die dit
ditHuHuAnderengeloven,
geloven , dat
datdit
dit isis uitgedacht
door hen, die
welijk
trachten onwettig
te verklaaren
yerklaaren;; immers
immers,, dat
dat zij
geene
welijk trachten
onwettig te
zij geene
kinderen heeft nagelaten,
kinderen
nagelaten, fuekt
tot geen
geen bewijs.
bewijs.
flrekt hier
hier van
van tot
Bij
veele voornaame
voomaame Schrijvers
Schrijvers word
word Vrouw
Vrouw Ada
de lijst
lijst
Bij veele
Ida op de
der Graven
der
Graven van
van Rol/and
zelfs niet
niet in
de oude
oude LaLa·
dolland niet
niet gefield,
gefield, zelfs
in de
djnfclJe
Kronijken
-tbltl;;
van JO~lln'
t'ijnfche Kropij
ken uit de -/htdi
j van E{;mond;
noch van
Ea i;iond ; noch
f o %anfles Beka,
Bek/1, noch
van `fan
jan Peldenallr,
Men
noch van
nes
heldenaar, en meer
racer anderen.
anderen. Men
weet,
echter,, dat
dat zii
zii,
haarsVaders
Vaders dood,
dood,'er
'erhet
hetvolle
vollerecht
recht
weet, echter
, nanahaars
öp
Jtoke haar
lllelis Stoke
had ;ook
ook heeft Me/is
op had;
haarhet
lietzelve
zelve niet benomen
benomen ,fchoon
, fchoon
de Geleerde Schri"erlui
dat dit
dit niet
niet van
vanden
denAutheur
Autheur ,,
Scbriverlus meent,
meent, dat
pP 33
11.1aar
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mur
nalr zijn
goedvinden,, daar
daar in gelast
gellse
muurvan
vanden
den Uitfchrfjver,
Uitfchrijver, naar
zijn goedvinden
is. Doch
HALMA) heeft
Is.
Dochdaar
daar op (zegt HALMA)
man,, in eenen
eenen
heeft een geleerd man
deeu aanmerking
aanmerking getleId:
leder weet,
weet,in
in hoe
hoe
zijner
zijner brieven,
brieven, deeze
gefield: (Een
(Een ieder
hooge achting
achting de Rijffl-Clrm,ijk
verftandige OudheidonOudheidonRijx-Chroni jk bij
bij alle verftandige
derzoekersi.,
is, en zelfs
derzoekers
zelfs bij
bij P. Schriverius
&ltriv!riys gehouden
In.gehoudenword.
word. Indien
men
nu
zoo
dien mtn
ligrelijk,
bloot meenen,
meenen, vermag
vermag voor
voor te
te
ligtelijk , op een bloot
geeven,
dat 'er bij
den Uitfchrijver
Uitfchrijver,, of
of Uitgever,
Uitgever, iets
ietsininveran•
veran.
geeven , dat
bij den
derd Is,
is, zouden
derd
zouden anderen
anderen, , in
andere zaaken,
zaaken, ook
zelven 't'e
in andere
ook zig zelven
recht,
of onrecht
onrecht mogen
mogen aanmatigen
aanmatigen,, om
bewijzen,, uit dien
dien
recht , of
om de bewijzen
Schrijver,
in achting,
arhting, als
als 't'tininhunne
hunnekraam
kraam tete paste
pasfe
Schrijver ,zo
zo hoog in
kwam,
verijdelen.) Doch
Doch,
hieropopmoet
moetworden
wordenaangemerkt,
aangemerkt,
kwam , te verijdelen.)
, hier
dat het
het zeer
zeer onbeØanbaar
dat
onbefiaanbaar is
is,, als
als SchriveritlJ
lichte blyfc
Schri verius zegt:"
zegt:„ lichte
blyfc
Ada after
"„ Joncvrouw
Joncvrouw Aia
mede
after om
om haer
haer cort
cort rijck
rijcken
en cart
cort leeven,
leeven, mede
"„ om
omdat
dat zij
zij niet
niet gehuld
gehuld isisgeweest"
geweest":: want
wantdus
dusgeeft
geeftenenontneemt
onmeeme
hij haar
een Graafschap,
hij
haar een
Graaffchap, dat
dat haar
haar wettig toekwam.
toekwam. Wagenaar
Wagenaar,•
met den
den aanvang
aanvang van zijn
zijn Agtfl!
Boek,, gebruikte
Agtfle Boek
gebruikte dan
dan ook eene
eene
zeide: ADA, door
door haare
!taareMoeder,
lJ1o!der,
verkeerde
verkeerde uitdrukking,
uitdrukking, als hij zeide:
rrouw
aatl't 'IGraaflijk
Graaflijk
b!wind
geiJolpen; daar
Vrouw A/eU.
4leid, aan
bewind
geholpen;
daar hij
hij had
moeten zeggen
moeten
zeggen,, VIT
gtltolpen, wijl men
men haar
UIT geholpen,
haar niet
niet anders
anders kan
kan befchouwen,
:iis eene
eene Gravin
Gravin,, die
diedoor
doorhaar
haarMoeders
Moeders
fchouwen , dan
dan als
hcerschzugr,
\lan 't Graafschap
Graaffchap ontzet
ontzet was.
was.
heerschzugt, vaan
groote oude
oudeHollandfche
Hollandfche Kronijk,
Kronijk, jpitgcgeeven
In de groote
uitgegeeven lang voor
uitgaave van
van Goudltoeven
vInd men
men haar
haar als
als wettige
wettige ErfgeErfgede uitgaave
Goudhoeven ,, vind
naame, , cn
opvolgfier der
der Graven
Graven van
Ookinin
naame
en opvolgfler
van Holland
Holland geplaatst.
geplaatst. Ook
alle de
de uitgaaven
uitgaven van
van Goudhoeven,
Goudho!ven. vind men
men haar
haar als
als de
de eenige
eenige
alle
Dogter van
van Dirk den
dm zevenden
zeI/enden,
en
Isde
Gravin
van
Dogter
Hol.
Gravin
van
, en isde
land,
Zuland
en
{/rouwe
"tin
Frieslalld.
lIaar
toegevoegde
Haar
toegevóegde
land , Zeeland
Vrouwe van Friesland.
cn opgedrongen
opgedrongen man
man,, Graaf
Graaf Lodewijk
Lor/ewijk van
van Loon,
Loon, was,
was. zo
zo veel
veel
en
de oude
oude Schriften
Schriften kan
afneem
en
;
een
Zoon
van
Gerra,-d
men uit de
kan afneemen;
Zoon van Gerrard
,'an Loon,
Lo~n. gelijk
gelijk onder dat
dat Artikel
Arlikel nader
nader zal
zalworden
wordenaangeweeaangeweevan
zijnen Lezeren
verhaal op,
uit de
de
zen. Verder discht HALMA zijnen
Lezeren een
een verhaal
op, uit
Fafciculus Temporum,, 't welk
welk wij
wijachter
achterwegen
wegenlaten
laten.
0111 dat
.dat wij
FafciculusTemporum
, om
onzeLeezers,
Leezers,met
metonze
onzebijvoegzels,
bijvoegzeIsmeerder
• meerderdienst
dienstgegemeenen, onze
daan te hebben.
hebben.
daan
Men zie,
zie. het
hetgeen
geenop
ophet
betArt.
Art. DIRK VAN
V~N DER AARE
AAR! gezegd is
is,,
Men
geeneverder
verderopop
WJLLEM DE
DE II,, ADELHEID
ADELHElD , en LODEWIJK,
LODEIVJIK,
en 't'tgeene
WILLEM
Grave van
VtmLoon
üon zal gezegd worden;
worden; en
en hier
hier., wat
watde
deGeleerde
Geleerde
Grave
I leer
'leer

van

AD
A
D A.
A.

t(Gravinne)
Gr(lvi""t)
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Heer Huide1roptr,
aantekening op Melis
Stokt,, heeft
Huidekoper, inin zijne aantekening
Melis Stoke
aangetoond,
misllag bij
de Oude
OudeSchrijvers
Schrijvers begaan
begaan,, met
met
aangetoond , als
als een mistlag
bij de
Ada te
deeze Aria
benoemen met den naam
naam van
\'2n Aleid,
A/eid, en aan
aln Dirk
te benoemen
Dirk
den Zevenden
twee Dogters;
Dogters; de
dm
Zevenden toe te fchrijveu
fchrijvell twee
de eene
eene A/eid.
/I leid , de
Ada genaamd, waar
andere Adll
W:lar in ze
zedoor
doorlaatere
laatereSchrijvers
Srhrijvers gevolgd
gevolgd
Zijn. Meerhout,
zijn.
zegt hij,
Meerhout , zegt
hij , wist
wist beter,
beter , maar
maarnoemt
noemt ze
ze ook A/eidis,
/heidis,
dat door
aallgetoond, eene
eene verzinning
verzinning tetezijn
zijn,
door zijn
zijn Ed. word aangetoond,
, en
ook waRr
ont(lun is.
Hijtoont
toontdaarop
daarop duidelijk,
duidelijk,
waar door
door dezelve ontflaan
is. Hij
MELis,vf.
vf.137°
1370 haar
noemt de
Ednige DO;;ler
Dogter van
dat MELIS,
haar noemt
de Eénige
,'an Graaf
Ct·Qaf
Dirk
den VII,
rIl, enenvraagt
vraagt daarop
daarop,, waar
waar uit
uit blijke
blijke,, dat
dat Ada
Dirk den
ida nog
eene
Zuster gehad
en waar
waar die
die A/tid,
oudft~ en
en
Aleid, al~
als de oudíla
tene Zuster
gehad heeft, en
dus
Erfdogcer, gebleven,
gebleven, waar
waar en
enwanneer
wanneerzij
zijoverleeden
o\"erlecdenisis??
dus Erfdogter,
Verder
den mistlag,
misflag , dat
datvan
vandedegemelde
gemelde A/eid.
Verderdoet
doet hij
hij zien, den
Aleid,
die ons bij
bij S/ichtenhorst,
ondertrouwde Bruid
Slichtenhorst, en anderen, als de ondertrouwde
Bruid
van JOnkheer
Htlld,.ik van
vanGelder
Gelder, , voorkomt,
word,
Jonk/zeer Hendrik
voorkomt , gezegd
gezegd word,
dat ze
ze beiden,
helden, kort
!cortna
nadedt!Bruiloft
Bruiloft.
1198, Kinde,hos
gef/or, 1198,
Kinde, loos ge/lorven en
en ft
te Rhi
jrsbefg begraven
"en
Rhijmberg
begravenzijn;
zijn; waarop
Ed. aanmerkt,
aanmerkt,
waarop zijn Ed.
dit
bet niet
nietonnatuurlijk
onnatuurlijk is,
is, dat
dat Kinderen
Kinderen kinderloos
kinderloos (lerven
(lerven,, en
en
dat het
toont
dat ze
ze nooit
nooit Bruiloft
Bruiloft gevierd
gevierd hebben,
hebben, nooit
nooit getrouwd,
getrouwd,
toont dat
maar
en dat
datdedeSchrijSchrijmaar alleen
alleen aan
aan elkander
elkander verloofd
verloofd zijn
zijn geweest;
geweest ; en
vers
haar niet wetende
omdoen,, de levende
levende met
met de
wetende te
te ontdoen
vers zig van haar
doode begraven
begraven hebben.
Uit den
den Brabandfchen
BrtJbtllllljèhm Schrijver ButButhebben. Uit
Iwa
hij aan
:l~n,, het geen
geen bij
bij de
deHollandfche
Hollandrche niet
niet tete vinden
tekent hij
kens tekent
WilS: „" Men
Menheeft
heeftdeeze
deeze
alleróngelukkigfte
Erfdogter Ada
Ado,, bij
alleróngel
ukkigfte Erfdogter
was:
"„ haar
haat leven,
tweën gedeeld, om
om 'er
'er nog
nog een
een Aleid
A/cid van
van te
leven, in twean
"„ maken;
maken; en
en na haaren
baaren dood,
heeft men
men ze
zeweder
wederals
alstot
totbeterbeterdood, heeft
..
nislètetezaam
zaamgefmolten
germolten met
met eene
eenelevende
levende Aleid.
A/eid. Zie
Zie J.
„ nisfè
I. Deel,
bI. 473•
473."
bl.
A/ciders noch den
den niwen
niwen here.
,," Vrouwe Meiden
Ne fwoeren
fwoeren fift trouwe nemmermere.
nemmermere.
„" Ne

zegt Melis
Meli, p. at.
21. in
in Ada,
Ada, welke
welke twee
tweevaerfen
vaerfen,, volgens
volgens den
den
„" zegt
Heer Huidekoper
Huideli:oper,
opmerking verdienen
verdienen befchouwd
berchouwd te
te
, met opmerking
„" Heer
"„ worden
worden,, en
en de
de Goudfciie
Goud[dle Kronijk
Kronijk (zegt
(zegt hij)
hij) voegt
voegt'er
'erbij
bij:: want
want
",, fyfyAlyt
IIiJfende
eNiehaer
haer
Dogter
, noch
Jonge
Crave
L1Jde ...·ijlt
Dogter,
noch
denden
Jonge
Grave
Lodewijk
"„ niet
niet gfnffllngen
enwouden.
u'oudtn. Lang,
Lang, dus
dusfchrijft
fchrijft hij
hij verder, heb
heb
ntfangen en
.,
ik
dit
mgezien
als
eelle
verbastering
van
Me/is;
die,
dopr
atmgezien als eene verbastering
Melis;
dopr
,, ik
P
„" het
p 44
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A D
D A.
A.
A

(Grav;nne)
(Gravinne)

"„ het verzwijgen
verzwijgen van
van den
den naam
na.1m van
van Ada,
/Ida, fcheen
Ccheat te
te kennen
kennen te
dat dit
",, geeven
gecven,, dat
dit weigeren
weigeren van
van trouwzweeren
trouwzweeren geene
geenebetrekking
betrekking
had tot
tothaar
hnrzelve;
zelve;maar
maar alleen
a!leen tot
tat haare
haare Moederen
Moeder en Man. Want
Want
,,'J had
I,
d~
onbe;r.:nelijl;hcid,
mede
/ldtl,
door
van illeid,
A/eid, in
in
list van
de
onbe.r.
,nelijkhcid
,
waar
mede
Ada,
,,
,.,, de
dearmen
ar:nen van
van Lodewijk
Lodeuiljl.' geworpen is, terwijl
terwijl het
het Sterfhuis
Sterfhuis,,daar
daar
,.,, de
de Vader
Vader nog
nogboven
bovenaarde
aarde !landt,
weergalmde van
gejuich
van 't gejuich
flondt, weergalmde
,0,, der
der Bruiloftsgasten,
Rrniiofrsgasten, waar
waar van
v~n men_
men_ zelfs onder
onder 't geringe
geringe volk,
volk,
zeide Meerhout,
llfur/wut, geen
geen voorbeeld
voorbeeld gezien
gezien had
had,, benevens
benevens de
de
"„ zeide
"„ (laatzucht
fiaatzucht vlln
Moeder, die,
die,gelijk
gelijkdedezelfde
zelfdetijdgenoot
tijdgenoot
van de Moeder,
"„ aangetekend
het bewind
bewind te
te voevoeaangetekendheeft,
heeft, alleen
alleen voor
voor hadt,
hadt, zelve het
••
ren,, en
cnden
denjongen
jongen Lodewijk
Lod':lI'ijlc,
aan baar
haar verplicht zou
zou
„ ren
, die alles aan
.'„ zijn ge
geweesr,
van haare
haare hand
hand te doen
doen vliegen
vliegen;; eheen
[cheen meer
meer dan
dan
veesr, van
,.
genoeg te
te zijn
zijn,, om, zo !!hoeder,
JllCJeder. als Man
ilJall van
van Ada
tfda., inineenera
een en
,, genoeg
..„ algemeeiien
algemcencn haat
en
haattetebrengen,
brengen ,buiten
buitenalle
allebewind
bewind tete flellen,
(lellen, en
,.,, de
de íJ, 'oCJgdije
Lands teteon
ontneemen
aan Lodewijk,
LCJde WI/Ir, en
en op te
te
'oog Ali j e des
des Lands
tweernen aan
Willem, gelijk natuurlijk
"„ dragen
dragen aan
aa:! Wil/nn,
natuurlijk vloeit
de vergelijkinge
vergelijkinge
vloeit uit de
",, der
der woorden
\','oorden van
van Melis,
Me/is, nrde
vf. 44.
44. ei]
en H.
II. vf:
vI: 1396,
II[de Boek, vf.
"„ daar
ó:Jr hij
hij duidelijk
duidelijk (pretkt
(preekt .van
Endit
ditwederweder.van beider
beider Voogdije.
Voogdije. En
"„ oiu
omvergelijkende
\wgelijkende met
met onze
onzetegenwoordige
tegeawoordige plaats,
plaats, befloot
beOoot ik,
ik •
..
dat dc
d~ toeleg
toeleg van
van Philips van
"(J1J ll'as%enaar
IFfIS(enaar en andere alleenlijk
alleenlijk
„ dat
"„ geweest
om Ada
Ada wel te
te erkennen
erkennen voor
voor Gravinne,
Gravinne,maar
maar
geweest was,
was, om
"„ om haar
haar en haar
haar Land,
Land, bij
bij voorraad,
te
nellen
onder
Voogvoorraad,
flellen onder Voog"„ Bije
dije van
van haaren
haaren Oom
Oom llli/em.
Wi llem,. 1\laar
1\laarzeden
zedert isis mij
mij de
de uitvoe.
uitvos
",, ring
ringondoenlijk
ondoenlijk voorgekomen.
voorgekomen. Ada
/Ida was
zij had
had een
een jong
jong
was jong, zij
..
mail, zij
zij hadt
hadt hem
hem eerst
dagen getrouwd; zij
zij had
had
eerst voor
„ man,
voor weinig dagen
..
hemgetrouwd,
getrouwd,opopraad
raadvan
vall haar
haar Moeder,
l\Ioeder, van
van welke
welke zij,
zij,als
als
,,I hem
",, een
een édnig
éunigkind,
kind,zekerlijk
zekerlijktederlijk
tederlijk geliefd
geliefd isis geweest:
geweest:zoude
zoude zij
zij
"„ deeze
deezeen
endien
dienverlaten,
verlaten I om
omzelven
zeI vengeregeerd
geregeerdteteworden
worden,, door
door
"„ die
die geenen,
geen en ,dieze
diezeverdreven
verdreven hadden?
hadden? Neen,
Neen, 't't was
was hier,
hier, na
na
"„ den
d~n dood
dood van
van Graaf
Dirk., van
wederzijde,
aanflonds
onder
Graaf Dirk
van wederzijde, aanflonds onder
"„ Gf
cf boven. EnEninderdaad,
inderdaad,door
doordatdatverhaaste
verhaastehuwelijk
huwelijkwas
wasde
de
..
geflcldheid
der
zaken
zo
hachlijk
geworden,
dat
'er
geen
an„ getleldheid der zaken zo hachlijk geworden,
'er
an"„ der
der middel
middel overig
overig was, dan
dan om
om de
de ongelukkige
ongelukkige Ada
dda op te
te ofof"„ feren
feren,, aan
aan de
de misdaad
misdaad van
van haare
haare Moeder,
Moeder,enenhaar
haartetegelijk
gelijk
"„ met
met haaren
bnarcn nieuwen
ni~il\ven Meere,
Heere, geweldigerhand,
geweldigerhaRd • uit
uit den
den lande
lande tete
"„ verdrijven;
\'crdrijvèn; en
en 11
l/ ïdie;;r
iJlC;:1 te plaatfen
pJaar(en in
in haaren
haaren Graaffelijken
Graaifelijken floe!.
(loeI•
Men ziet
ziet n;et
n;et alles
Nu zie
zie ik,
ik,dat
dat Melis hier
hier wewe..
„ Men
allesop
opeen
eentijd.
tijd. Nu
wen VQOt
vgor 4leiden
"„ der=Ø
derom bedorven is, en
en dot
dllt men
dleiJen met
moet leezenAdm."
leezen //den.”
VoorVoor-

A
D A.
A. (Cravinne)
(Cravinne)
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Vooreerst hebben
die zelfde
zelfde misfchrijving,
misfchrijving, 4leiden
A/dden voor
Vooreerst
hebben wij
wij die
411eid
Aden,
aangetoond.
Ten
anderen
komt
A/eid
hi.er
niet
re pas.
pas.
aangetoond.
Ten
anderen
komt
hier
niet te
Åden ,
Zij
wilde wel
welblijven
blijvenregeeren
regeeren,, opopnaam
naamvan
vanhaare
haareKinderen;
Kinderen;
Zij wilde
maar zij
om tetevorderen
vorderen,, dat
dat de
de Edelen
Edelen
maar
zijwas
wasniet
nietdwaas
dwaasgenoeg,
genoeg, om
haar
van getrouwigheid
gerrouwigheid moesten
moesten doen
doen,, welken
welken zij
zijaan
aan
haar den
den Eed
Eed van
/Ida,, volgens
volgens haare
haare geboorte
geboorte,, verfchuldigd
verfchuldigd waren; en
en dit
dit was
was
flda
Willem beloofden.
ook 't't geen
geen zij
zij aan
aan Willem
beloofden. Halde
Hadde Philips
Philips van WasWas.
[enaar dit beloofd,
beloofd,dan
danhad
hadhij
hijgezegd,
gezegd,dat
dathij.
hij.had
moeten'zwijhad moeten
zwijfenaar
gen. Dit
Dit laatfle
laatlle zag
zag ook
ook dedefchrijver
fchrijver van
van de
de GOlldfche
Chro1lljlt
Coudfche Chroni jk , •
maar hij
van Ålcid
A/d} re.
in plaats
plaats van
van
maar
hij zag
zag den
den misflag
misflag niee,
niet, van
te noemen in
'Ida,
men bij
bij hem
hein leezen
leezenmoet.
moet. IJ.
Ii. Deel,
Ada, gelijk
gelijk men
Ded, bl.
bi. 123
en
3
12 en
I 24.
12
4.

Yf. 570. zegt
zegt Melis.
Me/is.
Vf.

Ade d\!
horre v~erde.
de voer horre
veerde,
londer Oer
Ocr verdorven.
wrlèorven.
is tonder

Cl!
cu

Op deeze
op het
het geen
geenwij
wijboven
bovenvan
van Ada
Ada gezegd
gezegd
Op
deeze regels,
regels, en
en op
hebben, , zullen
de Aantekening
Aantekening van
van den
den Heer
Heer Heidekoper
H//idelcoper
hebben
zullen wij
wij de
hier bij
bij voegen.
voegen. „" 4.
hier
A. Mattheus,
Mattheus, op zijnen
zijnen Beka,
p. i124.
Beka , p.
24. zegt,
Al. Vosfus,
"„ dat
dat Schriverius,
Schril'et'i//s, Pontanus
Pon/anus.
Vosjius, en
anderen, het
het
, 111.
en anderen,
overlijden van
da !tcllen
.,
van /I
dda
het jaar
jaar 1204;
12°4; dit
dit zelfde
zelfde jaar
jaar
flellen op het
91 overlijdcn
Afbeeldzel in
" vind men onder
onder haar
haar AfbeeldzeI
in de
de Goud[clze
Chronijlc ent.
Coudfche Chronijk
ent.
zegt eenvoudig,
eenvoudig , dat
dat ze
, zonder
"„ MELIS
MELIS zege
ze geflorven
gefiorven isis,
zonderKinderen
Kinderen
",, natelaten.
nacelaten. Maar
Maar iWeerhout
lI1eerhout fpreekt
fpreekt zedert
zeden haare
haare vervoering
vervoeringnaar
naar
",, Texel,
Tcxd, niet
verder van
van haar;
haar; dit
dit doet
doet mij
mij denken,
denkeR, dat
dat zij
zij
niet verder
laatstvan
van 12°5
1205 zal
.',, waarfchijnlijk
waarfchijnlijk inin't'tlaatst
zal overleden
overleden zijn
zijn;; Zie_
He" I/md
bepaald haar
uitdrukkelijk, als
als men
men fchreef
fchreef XIIC
XIIC
rand bepaald
haardood.
dood, uitdrukkelijk,
"„ en
en V.
V. Toen
Toenhaar
haarMan,
Man,inin't 'tvoorjaar,
voorjaar,een
eennieuwen
niemvenkans
kans wil.
wil.
"„ de
dewaagen,
waagen, om
omHolland
Holland te winnen, moet
moet zij
zij nog geleefd
hebgeleefd heb"„ ben; aszoo
alzoohij
hijnaa
naahaaren
haaren dood,
dood, geen
geen recht
recht ter
ter waereld
waereJd op
op
"„ Holland
Holland of
ofZeeland
Zeeland,, en
en 'er
'crdus
dus ook
ookweinig
weinIgofofgeen
geenaanhang
aanhang
"„ meer
meer te
te wngten
had, en
en inilJ 't'tJaar
Jaar I1206,
~06, toen
toen haar
haar Man
1\1an herher.
mg.] had,
"„ trouwde
t~o\!wdc,, moet
moetzij
zijoverleden
overleden geweest
geweest zijn.
En zozokan
kan men
men
zijn. En
,. na
n~alUrlilkst
waarom 1Mee,.hout
Mè.t'rhO//1 van
haar zweeg:
ZW6eg:
tuurlilkst begrijpen,
begrijpen , waarom
van haar
,,
t' wiens 'la?tl1e
opmerklijk zijn.
zijn. Ecce
/ongnnl gefla
gefto"Iaa;feewoorden
woorden opmerklijk
Ecce longans
",, rum
rum fcri
fC;'ie;;z
fjllaliclI;"7ue jlilo
exaral'imus.
Alia.
e;li qualicu,lue
flilo eiara
eimus. 'ilia
. prprtefer
eter
,.
kllC,fiftJn
lorle
[ilperye;Zerilll,
'l1l~
pr.e[cns
negolium /pee.
/im:„ hoc,
te f iperve;zerint,
quæ
adad
prafens
negotium
",, tant,
Jant, a/UrilJS
exectJJ;QJ;;i committimus;
cOll1m;tJimus; een
klaar bewijs,
alterius executiou
een klaar
bewijs, dat
dit
,,

„

,,

-
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(Cravinne)
Cern/nne)

" hij
hij dit
dit fchreef
fchreef aanftonds
aanllonds,, na
na dat Lodewijk
lodtwijt en Aleid,
Aleid,fpe
{pefua
{Uil
,,
illufi
adall
propria
redierant
: en terwijl
",, fruflrati
fNlflrlltifeEi
iIIuft
propri.
redier.nt:
tenvijl de
de ongezij eerlang,
AdR noch
noch Ieefde
leefde qp
QP Texel,
Texel, daar
daar zij
eerlang, waar.
waar,, lukkige Ada
r" fchijnlijk
overleed. Want
fchijnlijk van
van hartzeer
hartzeer, , overleed.
Want zo
zo'er
'erinindeeze
deezezaake
zaake
„" iets
ietsverder
verder mogt
mogt voorvallen
voorvallen,, dat
dat liet
liet Meerhout
Meerhout over aan
aan an.
30.
"
deren."
.1" deren.
Verder toont
Ed. de
de mistlagen
misflagen , (zo
(zoals
alshij
hijonderflelt)
onderllelt)door
door
Verder
toont zijn
zijn Ed.
Mattheus, van Loon
Loon en Wagenaar
Wagenfiar begaan
begaan,, wegens den
den flerfnerfMattheus,
tijd van
van Gravin
Gravin Ada
./Ida,, ontdaan
ontllaan door de
denaamsverandering
naamsverandering van
van
tijd
dda in
in die van
van Aleid.
A/eid. Om de zwarigheden
zwarigheden,, die
die hem
hemhier
hier bij
bij
Ada
neemen , onderzoekt
onderzoekt hij
hij eerst
eent de
devla
vlugt
van
oorkomen , weg tete neemen
g t van
vvoorkomen,
Engeland, "„ waar
Ada naar
naar Engeland,
waar van, zegt
zegt hij,
hij, Meerhout
Meerhout zweeg, en
en
"Ida
"„ Melis
Me/is niets wist
wist;; maar
maar hoe kwam
kwam,,Ada
Ada in Engeland
Engeland?
Zij is
is
? Zij
gezonden,, zegt
zegt Mattheus,
Mattkeus, p. I125,
2S, en wijst
wijst ons
ons naar
naar Yoh.
Joh.
„f' 'er gezonden
",, aa Leidis
Leidis XX, 2.
2. daar
daar ik wel Texel
Texel,, maar
maar geen Engeland
Enge/nnd gege·
nocmd vinde.
vin de. Graaf
Graaf Willem
,nl/em deedt
deedt haar
haarnaar
noorEngeland
Engeland
"„ noemd
",, voeren,
,'oeren, zegt de Vadei•l.
I/'llderl, Hill.
HiJl. p. 305
3°5,, en
en beroept
beroept zig op den
den
" valsch verklaarden brief van Paus
PONS Honorius.
f!onor;lIs. Zij
ol1[vlugte uit
uit,valscherkdnbifva
Zij ontvlugte
Texel naar Engeland,
"„ haar
haar gevangenis
gevangenis van
van Te'1i:e1
Engeland, en
enwerd
werddaar
daar wewe"„ der
der gevangen,
12°7 losgelaten: volgens
volgens van
van Loon,
Loon, die
die
gevangen, doch
doch 1207
"„ 'er
'er eene
eene om9andigheid
om!landigheid bijvoegt ,., ,die
Want hij
hij wil
wil,,
die vreemd
vreemd is.
is. Want
dat ..4rnoud
Arno"d van
Lo(m, Lodewijks
Lodewijlrs broeder, voor
voor Ada
Ada in En,.,, dat
van Loon,
"„ geland
geland te pande
pande bleef,
en daar
daar door, in
in 1218,
I2 I 8,niet
nietmede
medemet
met
bleef, en
"„ zijne
zijne twee broederelf,
broederetf. Lodewijk
Lot/ell'ijle en Hendrik
vergeven gegeHendrik is vergeven
"„ worden,
worden, en
dus zou
zou Arnaud
Artfoutl voor
voor zijns
elf
zijns broeders
broeders Vrouw,
Vrouw, elf
en dus
uaa haar
haar ontslag,
ont/lag, of
ofliever
liever1313jaaren
jaaren., naa
naa haar
haar dood,
dood,
",, jaaren,
jaaren, iiaa
" ten gijzel gelegen h~bben. Dan uit brieven bij Mirtetls
Miræus,• of„tengijzl hb.Danuitrevj
",, wel
wel in
in't
& 846
846blijkt
blijkt het
hettegendeel
tegendeel van
van dit
dit gegeSupplem. 845 &
't SuppJem.
"zegde."
Wijzullen
zullenhier
hiergeen
geenverder
vérdergewag
gewagmaaken
maakenvan
vanalle
alle
„ zegde." Wij
de
welke de
de Heer
Heer HllirJelroplr,
!luk, bij
bij
omtrent dit stuk,
Heidekoper, omtrent
mistlagen, welke
de misflagen,
Wage'llla,'
ontdekt tetehebben
hebben,, maar
maar
Bulkens, meent ontdekt
Wagenaar,, van Loon en BJltkens,
ons
befluite hier alleen
alleen nog bij
bij te
te voegen
voegen,, dat
dat
ons vergenoegen,
vergenoegen , ten
ten besluite
zijn
onderCl:elt I , dat
dat dezelve
dezelve hier
hier uit
uit ontslaan
ont!l:aan is,
is,dat
dat BMtButzijn Ed. onderílelt
lens
fpoor bijster
bijster isis geworden,
door 't't uitvallen
uitvallen van
van eene
eeneletletgeworden , door
Rens het fpoor
ter,
en
dat
hij
Lotlewijk
Jes
Graven
van
Loom
Yrouw
A,
nam
n am
Loons Vrouw
ter, en dat hij Lodewijk des Graven
voor Atia.
in
plaatze
van
A/eid
van
Braland
,
die
Braband,
41eid
zijne
tweede
Ada , in plaatze van
vor
vrouw
welke naam
naam A/eid
was van
van de
de vrouw
vrouw van
van
,00k die was
Meid 'ook
was , en welke
vrouw was,
ArmurJ,
broeder. Den
DenLeezer,
Leezer,die
diebegeerig
begeerig isis dit
dit
Lodewijks broeder.
dlrnoud, Lodel#jlts
ver-

't

A
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verder uit
uit tetepluizen
pluizen,
wijzenwijwij
naar
meergemeldeaant.
aant.opop
verder
, wijzen
naar
dede
meergemelde
dit
, 2de
, van
dit 570 vf.
vf. inindededruk
drukinin4to
4to,
zdeDeel
Deel,
van bl.
bI.t54
154164.
--' 164.
Verder ziet
ziet men
men uit
uitdeeze
deezeAantekeningen
Aantekeningenvan
vanden
denkundigen
kundigen HuiHuiVerder
ddoper, dat
dat hij
hij de
devervoering
vervoeringvan
van /Ida,
/Ida, naar
naar Engeland
Etlge/and genoeggenoe,dekoper,
zaam als
Nagthans zal
zal men
menhier
hieraan
aan niet
nict zo
zo
zAam
alsgeheel
geheel onzeker
onzeker houd.
houd. Nogthans
gereed de
de toeflemming
toellemming geeven,
geeven,als
alsmen
menhet
hetoog
oogslaat
(Jaatopopden
denhier
hier
gereed
voor«emeldenBrief
Briefvan
Vrouw Aleid
Afeid aan
aan den
den Koning
Koning van
van EngeEngevoorgetelden
van Vrouw
land, bij
bij MIERIS
;\IIERIS in
in zijn
zijn Charterboek
Charterboek van
van Holland,
Hol/and, I.
I. Deel,
Deel, bl.
bI.
land,
van
Loon,
Grave
151.
en
daarbij
voegt
de
overeenkomst
van
den
Graave
l'(ln
Loon.
152. en daarbij voegt de overeenkomst van den
wegens den
den dienst
dienst aan
aan den
den Koning
Koning van
van Engeland,
Engeland, en
en deszelfs
deszelfs
wegens
plaatze. Doch
Neefden
den Roomsch
ROlJmsch Koning
K01Jing,
ter gemelde
gemelde p!~atze.
Doch het
het gee.
gee.
, ter
Neef
naar mijne
mijne gedachten
gedachten,, hier
hier allersterkst
allerlterkst fpreekt
fpreekt,, is
is,, het
het geen
geen
ne,, naar
ne
vind inin't.[Vredes-Verbond,
Vredes-Verbond,tusfcben
tusfchen Lodewijk,
Lodewijlr, Graaf van
Mn
men vind
Loon,, en Willem
Wll/em,, Oom zijner
zijnerGemalinne
Gemalinn~ Ada
/Ida,, die
die de
de Zoon
ZOOD
Loon
was van
van Floris
Floris den
dm 1II,
lil, Graaf
Graaf van
van Holland
Holland,, door bemiddeling
bemiddeling
tober
gge , in O
van Philips,
Philips , Markgraave
Markgraave van
Valt Namen,
Namen. tete Bru
Brugge.
Oftober
Jaars 1206,
1206,geflooten
geOooten; waarin
; waarinmen
menonder
onderanderen
anderenleest
leest:"
Heer
des jaars
: „ Heer
iIlem zal
zal zijne
zijne booden
boodennaar
naar En
Ellge/ar.d
zenden,, tot
tot wederweder.
eland zenden
,Iti llIJil1em
krijging van
van zijne
zijne Nicht
Nicht,, e;i
eaom
omdie
dieaan
aanden
denGraaf
Graafyan
)-/In Loon
l.oon
,," krijging
"„ weder
weder tetegeeven
geeven;
indien hij
hijdezelve
dezelvedoor
doorzijne
zijnegezanten
gezanten niet
niet
; indien
"„ kan
kan wederkrijgen
wederkrijgen,, zo
zozullen
zullendiedi~Afgezanten
Afgezantenheen
hemeen
eenvrijgeleivrijgelei"„ de
de bezorgen
bezorgen,, op
opdat
datHij
Hijzelfs
zelfsderwaart
derwaankan
kangaan
gaan;; ,en
,en zo
zo zij
zij
"„ zulks
zulks ook
ook niet
Iliet kunnen
kunncn bekomen,
bekomen, zo
zo zal
zaldedeHeer
HeerMarkgraaf
Markgraaf
., van
van N.11/1en
En indien
indien
hem dat
dat vrijgeleide
vrijgeleidemoeten
moetenverwerven.
verwerven. En
Naven hem
,.,, Heer
Heer ifillem,
penoon, haar
haar niet wederkrijgt,
wederkrijgt, en de
de
in eigen perfoon,
Il%:llem , in
zij door brieven van
"„ Heer
HeerMarkgraaf
I\Iarkgtaaf van
van Namen,
Namen. het zij
van den Ko"„ ving
ning van
nn Engeland,
F.ngeland. het
het zij
zijdoor
doorgeloof
geloof~aare
getuigen, kan
kan
baare getuigen,
"„ te
te weeten
wecten komen,
komen, dat
dat Heer
Heel' tHl/em
daartoe niet
zijn best daartoe
niet geWillem zijn
"„ daan
daan heeft,
heeft, encnhijhijhaar
haarwel
welhad
hadkunnen
kunnen wederkrijgen
wederkrijgen,, bijaldien
bijaldien
"„ hij
Heer IPiIlelll,
Markgraaf van
Willem , en de Markgraaf
hij het
het begeerd
begeerd h:ld
had,'zo
,zo zal Heer
"„ Namen,
IVamelI. met
twee eerzaame
eerz~me mannen
mannen,, op hunnen
hunnen
met hem
hem wederom
wederom twee
"„ Eed
Eed,, en
eneenen
eenenAbt,
Abt,
zijne
gehoorzaamheidaangemaand
aangemaand,,
opop
zijne
gehoorzaamheid
"„ derwaards
onderzoeken, , of
derwaardszennen,
zenden op
, opdat
datzij
zijgaan
gaanzien
zien en
en onderzoeken
",, Heer
Heer IPilte1l1
om haar
h:lQr weder
woder te krijgen.
krijgen.
zijn best
best gedaan
gedaan heeft,
heeft, om
Willem zijn
,.„ Indien
Indien de Gezanten
Gezanten getuigen,
getuigen, dat
dat Heer
Heer Wil/on
Willem zijn
zijn best
best niet
,),, gedaan
gedaan heeft, zo
zozal
zalhem
hem de
deHeer
HeerMarkgraaf
Markgraaf dwingen
dwingen,, 't't zij
zij
",, door
door 't't vorderen
vorderen van
vàn Pandsiuiden
Pandsluiden ,, of
ofandere
andere bekwaame
bekwaame middemidde.
"„ sen,
len, om
om haar
haar weder
weder te
Indienzij
zijgetuigen
getuigen,, dat
dat
te doen
doen geeven.
geeven. Indien
",, hit
bij
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..„ hij
hij zijn
zijn best
bestgedaan
gedaan heeft
heeft,, zo
zo zal hij
hij deswegen
des\tregen vrij
vrij en ongeonge"„ floort
{loon blijven".
blijven". Wie
Wienu
nukan
kangelooven
gelooven (fchoon
(fchoon de
de Heer
Heer HuiHuidekoper dezelve
Jelcoper
,) dat zulk
voornaam point
dezelve als
als onegt
onegt aanmerkt
aanmerkt,)dat
zulk een voornaam
in een
een Vredes-Verdrag
zou geplaatst
zijn , indien
in
Vredes-Verdrag zou
geplaatst ~ijn,
indien I1da
/Ida zig
zig niet
niet
werklijk in Engeland
Engeland bevond,
werklijk
en wel
welonder
onderbewaarender
bewaarender hand?
bevond, en
hand?
Teffens doet dit ons zien, dat zij i'1 't Jaar 12°5 reeds niet kan Tefnsdotiz,ajn'tJr12o5edsikan
overleeden geweest
geweest zijn. Indien
overleeden
Indien de
deJaartekeningen
Jaartekeningen der Oude
Oude Brie·
Brie.
ven zeker zijn, zo blijft' er eenige duisterheid, over den !lerftijd venzkrij,oblft'engduisrh,ovenfltijd
van Gravin Adll.
Ada. Volgens
van
HisVolgens geleide
geleide van
van onze Vader/ondfcht
Vaderlandfche Historie, Il.
torie,
D~el, bl.
bi. 33o
330en
en 331,
33 I,hebben
hebbenwij
wijhier
hiervoor
voormelding
melding
II. Deel,
gemaakt van
van twee
twee Brieven van
gemaakt
van deri
den Graave
Graave "an
van 't't Jaar
van Loon, van
1213
1218,, en
endaar
daaruit
uit aangetekend
aangetekend, , dat
toen nog in
in leelee1213 en
en 1218
dat zij
zij toen
ven
was. Duit
!);itblijkt
blijktook
ookuituiteen
eenVerdrag
Verdrag,, tusfchen
tllsfchen den
den HerNg
ven was.
Hertog
van Braband,
v:m
Brohlmd, Hendrik
Hmdrikden
den1,ft en Lodewij/r,
L~on.
Lodewijk , Graaf van Loon,
die den Oorlog
Oorlog tegen
tegen elkander
elkander gevoerd hadden
hadden;; in
in welk
welkVedrag
Vedrag
de Hertog verfcheidcne
aan den
Gra:lf vlln
Loon geeft,
verfcheidene Goederen
Goederen aan
den Graaf
van Loon
geeft,
met oogmerk
oogmerk,, om zijne
zijne Dogter
Dogter dleide
of afflaat
amaat., met
!heide aan
aan den Graaf
van Loon ten
"011
Huwelijk te geeven
geeven,, en
endus
dusdeszelfs
deszelfs eerfle
eerfle HuweHuwe·
ten Huwelijk
van Holland
lijk met
met %Ida
,ida "tm
Holland te vernietigen
vernietigen, , alsof
niet wettig
alsof die nier
wettig
verbondenwas.
was. Ook
verbonden
Ook belooft
belooft de
de HerlIJg,
Graaf van
[.oon
Hertog , den
den Graaf
van Loon
aan
lan een goed
goed Verdrag
Verdrag met
met Graaf
Graaf ff/i/Jem
vanHolland
Hollnnd te
zullen
Willem van
te zullen
helpe
helpen.
Dochhethet
Jaar1206
1206
maakthier
hiereenige
eenigezwaarigheid
zwaarigheid,
wijl
n. Doch
Jaar
maakt
, wijl
Schrijvers gevonden
worden,, die
die dit
ditverdrag
verdrag na
na den
den dood
doodvan
van
'er Schrijvers
gevonden worden
Ada
AdtJ onderdellen
onderllellen gemaakt
Maar dit
dit vervalt,
verv~lt, als
als men
men
gemaakttetezijn.
zijn. Maar
dat dit
dit onnodig
onnodig zoude
zoude geweest
geweestzijn
zijn voor
voorden
denGraave
Graave van
l'on
nagaat, dat
Loon
Looll,, indien
indien de dood van
van A
,1do
zijn eerfie
eerfle Huwelijk
Huwelijk verbrooken,
verbrooken,
da zijn
en hij
hij dus
dus op
op Holland niets meer
meer te eisfchen had
had;; en dat
dat als
als dan
dan
Vrouw
Vrouw i91eid,
/1l1!id. in
in 't volgende
volgende Jaar, zig
zig niet
niet had
had behoeven
behoe~en te
te ververmodjen, om
om de
de Wettigheid
Wettigheid van
van dat
datHuwelijk
Huwelijk aan
aan den
den Koning
Koning van
van
moeijen,
Eng
eland te
EtI~elalid
te bewijzen,
bewijzen, noch
noch deeze,
deeze,om
omhetzelve
hetzelvetetedoen
doenonderonuerzoeken. IkIkvoor
voormij
mijzieziedan
daninindatdatVerdrag,
Verdrag,'t'twelk
welkmen
menvind
vind
zoeken.
bij
bij BUTMCis,
B{;TKEi\S, in
lil zijn
zijn Trop!:.
Troph. de
di Brab.
Brah.Tom.
Tom.I.I. en
en bij
bij MIERS
lIJIERfS,, in
in
zijn
, I. Deel,
zijn Charterboek
C/zarterhoek,
Deel,bl.bi.151.
'SI.
Diets
daneeneen
overmaatvan
van
niets
dan
overmaat
finarte
finllrte voor de
de Jónge
JongeGravin
Gravin Ilda
Ada,, begaande
beU:tande inin dedelaagheid
laagheidvan
van
haaren
die ziende, dat
IJaaren Gemaal
Gemaal, , die
dat de
dezaaken
zaakeninin dolland
HoI/anti niet
niet wel
wel
vlotten
vlotten wilden,
wilden, laf
lafgenoeg
genoeg was,
was, op
ophoop
hoopvan
van inin Braband
Braband beter
beter
te zullen
zullen fagen
f1agen,
verdragover
overtetegaan
gaan,
dathem
hemegter
egtervoor
voor
te
, tottotditditverdrag
, dat
eerst niet
niet gelukte.
gelukte. Ondertusfchen
Ondenusfchen blijft
blijft het
het zeker,
zeker,dat
dat Lodewijk
Lodewijfc
eerst

"u,.
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(Gravinne)
A
A. (Gravinne)
D A.
A D
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-------------/lei d , Dogrer
Dogter van
van gemelden Hervan Loon, naderhand, zig met A/eid,
Her.

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

van Loon , naderhand , zig met
een tweede
tweede Huwelijk
Huwelijk begeeven
begeeven heeft;
heeft; en
tog Hendrik,
Hendrik, in
in een
en zijn
zijn
gemeld, bI.
bl. 34°,
340 , in
dood
in 't't jaar
jaar 1218;
1218; in
in
Hagenaar geneld,
dood word door lf/ageflfll1r
Ada
ook zegt,
overleden is. F.
"(elk
ze~, dat
dat A
da overleden
F. -van
Wagenaar ook
-van
vxelk Jaar Wagtntll1r
.Aantekeningen op de
de Cizronijhan
Cnronijk van Holland,
JIIjieris zegt,
Holland, Miers
zegt , in
in zijne ,1alllekeningen
Onbekende Klerk
, bI.
bl. 100.
i oo. „
door
K/erk,
"dda
h~aren
flda overleefde haaren
door de Onbekende
Lodewijk Graaf van Loon
",, Gemaal
Gemaal,, Lodewijlc
Loon,, welke
welke in 't'tf Jaar
aar i1218
2IS
"„ flierf."
merf."
hier beiden
beiden misgetast,
misgetast, en
en
Doch Wagemulr
Miens hebben
hebben hier
Wagenaar en Mieris
zig bedrogen
bedrogen met de
de naamen
naamen van
van Ida en Ada,
omwijffelIda , wi)
wiil het ontwijffell
van Loon,
baar
de Graaf
Graaf van
Loon. in
zijne beide
beide bbrieven
baar vast
vast gaat,
gaat, dat de
in zijne
ri even
en
1214,
niet
fpreekt
van
van
't
!aar
T213
en
1214.
Diet
fpreekt
van
dtla
J'an
Holland,
4da
s'an
van !aar T213
Holland,
zijne
maar wel van
van zijne
zijne tweede
tweede Huisvrouw,
Huisvrouw. A/cid
van
zijne eer!l:e,
eerste, maar
Aleid van
Braba,;d,
als boven
boven reeds
reeds isis aangewezen.
aangewezen.
Brabanld , zo als
Maar
"ast te Bellen
nellen,, dat
dat de
de ongelukkige
ongelukkige
Maargenoeg
genoeg hier
hiervan,
van, om
om vast
/tda
de XVde
XVde in
in den
den rang
rang der
der Gravinnen
Gravinnen van
van Hol/afltl;
Ada is geweest de
Holland;
\"an
hetGraaffchap
GraafTchapontzet,
ontzet,door
door
haar
l\Ioeders onbepaalde
onbepaaldeheerscha
heersch.
van het
haar
11Moeders
zugt
en opgedrongen
opgedrongen Huwelijk
Huwelijk met
met Codewijk
val)Loon
Loon;
zugt en
Codewijk. van
; hetwelk wij
wij mede
mede voor
voor wettig
wettig houden
houden,, zonder
zonder ons
ons tetemooren
nooren aan
aan
welk
dat zij
zij door
doorhaaren
haaren man
mnn niet
niet zoude
zoudebeflaapen
be(]aapen zijn;
zijn;
de beuzelpraat, dat
waarop
reeds hebben
hebben aangemerkt,
aangemerkt, dat
datdedeStaatkunde
Staatkundevan
vanhaare
haare
waarop wij reeds
l\loeder recht
recht het
het tegendeel
tegendeel vorderde:
vorderde: hier
hiermerken
merken wij
wij nog
nogaan
aan,,
Moeder
dat zo 'er
dat
'er geen
geen kragtiger
kragriger bewijs
bewijs kan
kan worden
wordenbijgebracht,
bijgebracht.dan
dandat
dat
zij zonder
zonder kinderen
is,is,dit
en even
even zo
zo ononzij
kinderengellorven
gefiorven
ditniets
nietszegt,
zegt, en
gezouten is.
als hetgeen
hetgeen door
door dlkernade
Alkemade word bijgebracht,
bijgebracht, als
als
gezouten
is, als
cene reden,
waarom 'er
'cr van
van haar
haar geene
geene Graaflijke
Grt1i7fl~iJ.·e117unte
iJ/unte gevong-evon.
Bene
reden , waarom
den wordt
wordt,, namelijk
niet gehuldigd
gehuldigd was.
was. Maar
l'.Juarkon
kon
den
namelijkom
om dat
dat zij
zij niet
beweezen worden,
worden, dat
datzijzijniet
nietbeflaapen
beflaapen was,
was. dan
dan had
had van
van
'er beweezen
Loon dit moeten
moeten doen, als
als hij
hij zijn
zijn Huwelijk
Huwelijk onwettig
onwettig wilde
wilde doen
doen
Loon
Want de groote
groote Hugo
Hugo de
de Groot
Groot leert ons, inin zijne
zijne Inleiding
fn/dding
zijn. Want
tot de
deHolland%l,e
Holland{clJeRechtsgeleerdheid,
RechtsgtJeerdluid, dat men oudtijds
oudtijas inin deedee.
tot
Landen de
Huwelijken plagt
plagt te voltrekken
voltrekken,, zonder
zonder veel
veel gegeze Landen
de Huwelijken
alleen door
door bijilaaping,
bijOaaping, met
metkennisfe
kennisfe van
van de
debloedvrienden
bloed vrienden
baars, alleen
van wederzijden,
wederzijden , en
en dat
dat de
de bevestiging
bevestiging van
den trouw,
trouw, op
op 't't
van
van den
Raadhuis of
ofinin de
deKerk
Kerk,, ininlaster
laatertijd
tijdiningebruik
gebruikgekomen
gekomen is;
is; en
en
Raadhuis
elders zegt
hij. dat
dat deeze
deeze twee
tweezaaken
zaakenvolbragt
volbragtzijnde,
zijnde,alsalsdan
dan
elders
zegt hij,
een wettig
wettig Huwe
Huwelijk
daar is) dat
dat ze
zelang
lang voor
voor hem
hem overleden
overleden is,
is,
li jk daar
wel in
in 't't jaar
jaar 1206,
waarin van
van Loon
Loon voor
voor de
de tweede
tweede maal
maal gegeen wel
z2o6, waarin
huwd
huwd
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ADA. ADALGARDA.
ADALGARDA. ADAMI.
ADAMI.
ADA.

huwd is, met
raband , die
met gemelde
gemelde 'leid
LlMtiIvan
"an f Bra!Janti,
die hem overleefd
overleefd
heeft,
heen, en in
in 1224
1224weder
wederhertrouwd
hertrouwd isismet
meteenen
eenenHertog
Hertogvan
van AAuAu.
vergne.
"ergne.
Nederlandfche Konstdichter,
Konstdichter, P. Langendijk,
Langentiijlt , heeft
heen op
op
Onze Nederlandfche
bet Afbeeldzel
Afbeeldzel deezer
deezerGravinne
Gravinnedit
ditBijfchrift
Bijfchrift::
het

o dtia
tedere fpruit!
waar vond
uw behoeder,
beboeder,
fpruit! waar
vond gij uw
Ida tedere
O
Jeugd misleid
misleid door
door heerschzucht
heerscbzucbt uwer Moeder,
Moeder,
Als uwe Jeugd
dartele bruiloft
bmiloft hield, omtrent
omtrent uw
uw Vaders
Vaders lijk,
lijk,
De dartele
fpijt des adeldoms,
adeldom., met
met uwen
uwen Lodewijk?
Lotiewljlt ?
Ten fpijt
zaagt uu ininden
denhaat
baatvan
vanHollands
Hollands onderdaanen,
onderdaanen,
Gij zaagt
Gevangen, , en uw Oom
Oom gefleld
gefield in
in uw
uwgebied.
gebied.
Gevangen
hoefmolt
fmoltgij
gijvan
vanverdriet!
verdriet!
Rampzalige Gravin! hoe
De roozen
roozen uwer
uwerjeugd
jeugdverwelkten
verwelktenininuw'
uw'traanen!
traanen!
De
Zie aalle
deOude
OudeHollandfche
HollandfcheChronijken.
Chronijken. Amfierdams
.dlllfle,dams Eer
Eer
ll e de
Zie
en Opkomst
Opltomst,, II.
Il. Boek,
bladz.54.
54.LANGENDIJH,
LANGENDI]K, G,avtIJ
Boek , bladz.
Graven
Hollanti,, I. Deel,
Deel,131.
bi. 135. MATTIS.
MATTH. Analecta,
Ana/eBa,Torn.
Tom.
van Holland
m.
bi. 132.
132.MIREUS
MIREUS,, Corps
DipJ.Tom.
Tom. I. en
en dedereeds
reeds
Corps Dipl.
III. bl.
genoemde Schrijvers.
Schrijvers.
genoemde

ADA,
van Graave Willem
1fI'illemden
tienEertien
Eerflen,
ge·
, vind men geDogter van
AD A , Dogeer
zij flierf
meld
als de achtíle
achtfie Abtdis
Abtdis vvan
Rijns!Jurg; zij
fiierf Ao.
Ao. 12
57
an Rijnsburg;
meld als
1257
of
1258,enenwerd
werdvoor
voor't 't
hooge
Altaaraldaar
aldaarbegraaven.
begraaven.
of 1258,
hooge
Altaar
348 en
en 382.
382. n.
Zie
PARS,, Catwijk!e"e
Outilt. bl.
bi. 348
11. V.
V. NIDEK
NID!K,,
Catwijkfche Oudh.
Zie PARS
NederI.
Oudlt.
11.
Deel,
bi.
226.
bl.
226.
H.
Nederl. Oudh.
ADALGARDA,
is is
dedenaam
de GrootGrootADALGARDA,
naameener
eenerVrouwe,
Vrouwe, bekend als de
moeder van den
den vermaarden
vermaarden LUDGERUS,
LUOOERVS, een
der
eerlle
Geloofiver·
een der eerre GeloofsverWrifung , IVri•
kondigers
in Fries/anti,
/Y,i.
welke , met haaren man Wri!ung,
Friesland , welke,
kondigers in
ontwijRadboud
fing
of
Upng,
om
de
lagen
van
wreeden
RAd!Jollti
te
lagen
van
den
wreeden
fing of U/ing ,
Frankrijk nam.
wijk naar
naar F'lInltrijlt
nam.
ken,
ui, Frieslanti
Friesland de wijk
ken, uit
I. Deel, bl.
Zie
F.
sJ0ElU)S,
O.
en.
N.
Frieslanti,
I.
bi. 620.
620.
0.
en.
N.
Friesland,
Zie F. sJoES,

Dollor in
ADAMI,
par) gebooren te SchOflnholltn,
in de
de GodGodSchoonhoven, Doétor
(Gaspar)
ADAMI, (Gas
Jacobs
geleerdheid, was
was eerst
eerstPastoor
Pastoor aldaar,
aldaar, en
en daarna
daarna in
in de St. Jllcobl
den 22 Sept.
K,,1t
plwze, dea
Sept.
liert ter
ter laatstgemelde
laatstgemelde plaatze,
Utrecht; hij fruerf
Kerk te
te Utrecht;
1639.
08.•
Hifi.
Bi,tio. tat. Utrecht,
Utr,,/JI. I.I. Deel,
Deo}, bl.
bI. 3308
't Bisdom
van 'I
Hifi. ""n
ADE,

ADE. ADEGEEST.
ADEGEESr. ADEL.
ADEL.
ADE.
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een rivier,
AnE, of AAD!,
rivier, een
een Dorp,
Ter Aa,
'fa, een
(Ter) anders Ter
AADB, (Ter)
ADE,
en een Adelijk
Adelijk Huis
Huis,, in
in 'ttt Sticht
Sticht van
vin V/reeht.
Zie hier
hier voor op
Utrecht. Zie
en
AA. AADE.
AADI~.

ADECEEST, voorheen
Ridderlijk Huis en Houllede
Hoffiede,, in
in
voorheen een Oud Ridderlijk
ADELEEST,
't Oosteinde
Oosteinde van
van tt't Dorp Yoorftholen,
Rhijn/and,
aan de
jnland , aan
I'oorfchoten , onder Rhi
Noordzijde van
den Heerenweg
Heerenweg naar Leiden.
Leiden. Men
Menmeent,
meent,dat
dat
Noordzijde
van den
hetzelve
Jaar 1100 zoude
Het
zoude gebouwd
gebouwd zijn
zijn geweest.
geweest. Het
hetzelve alal voor 'ttt Jaar
heeft behoord aan
aan 'ttt geslacht
geflacht van
van Wasfen6ar,
Te.
Wasfenraar , en
en anderen.
anderen. Tegenwooniig
het niet
niet meer
meer dan
gemeen Boerenhuis.
Boerenhuis.
dan een gemeen
genwoordig isis het
Zie VAN
Zie
VANLEEUWEN,
LEEUWEN, Baty.
Batv. Ill.
lil. bl.
bI. 1254. SMIT,
SMlT, Scltlltlclllll,r,
Schatkanøer,
bl.
bI. 3.
MAN , in zijnen
ADEL. De beroemde
beroemde TUIT
TUINMAN,
zijnen Fakkel
Fale/tel der
derNederNeder·
dit woord
woord:: „" Adel
Adelisismet
meteenige
eenigeverfchikverfchik.
duitfche Tale
Ta/e,, zegt op dit
duitfche
of, gelijk
"„ king
kingder
derletteren
letteren van
van oud, of,
gelijkde
deHoogduitfchen
Hoogduitfchen zeggen,
zeggen,
"„ alt
a/t,, die ook
ook ouders
ouders,, eltern
eltem,, en
enouderdom
ouderdom,, alter
alter noemen
noemen,, en
en
"„ de
de oudflen
oudllen elteflen.
eltellen. Van
Van adel word edel; tt't geen
geen d'aalouden
d'aaJouden
W lleramus zegt
"„ etetht!
edit bieten.
hieten. Wi//eramus
zegt:: ethela
ethda felan
felan,, edele
hel en edit
"„ zielen
zielen,, en
en ethe/e
wintriuyo; edele wijndruiven.
wijndruiven. EdiliamElij/iamethele wintriuvo;
"„ Lacht,
bacht, was
was een edel
edel hoofdman.
hoofdman. 't 'tIs Isnietniet
onwaarfchijnlijker
onwaarfchijnlijker
"„ dat
dat adel
adei en
en edel
edel is van
van elt
elt of
ofalt,
alt,dan
dandat
datnadeel
nadeel komt
komt van
van
"„ tJatlil
naald. Maar
Maar ter
ter zaake,
oudheid heeft
heeft eene
eeneeereernaalt of naald.
zaake , de oudheid
"waardigheid.
Levit. XIX:
was een
een
OudJie of Ouderling was
„ waardigheid. Levit.
XIX: 52. Oudjle
",, naam
naam van
en Edellieden
Edelliedenpraalen
praaIen bijzonder
bijzonder op hunne
hUllne afaf..
van gezag, en
"„ komst,
komst, en
en vereeuwde
vere~uwde flamtronk.
fiamtronk. Doch
Doch die
die belust
belust zijn, oØ
om
"„ hier
hier in vast te gaan
gaan,, en
en zig
zigniet
niettetemisrekenen
misrekenen,, kunnen
kunnenhunne
hunne
"„ onbetwistbaare
onbetwistbaareadelbrieven
adelbrievengaan
gaanzoeken
zoekenininde
de Arke
Arke van
van Noach,
Noach,
verder fchreede
den eerflen
eerfien Boer
Boer Adam
Adam,, die
die
"„ of
of noch verder
fchreede doen tot den
",, hen
hen van
van goed
goed bericht
bericht zal dienen.
dienen. Adel
Adelkomt
komtdan
danover
overeen
eenmet
met
"„ aal,
aa/, en
en zo
zo is adelout,
ade/out, aeloud."
tie/oud."
Adel isis zijnen
zijneneerhen
eerllenoorfprong
oorfprongverfchuldigd
verfchuldigd aan
aan den
den OMQdr.
De Adel
moetaangemerkt
aangemerkt worden
worden als
als eene
eeneerkentenis
erkentenis van uitíleuitfl:e·
log; ofofmoet
Krijgsdiensten , om andere
aamelokken,, tot
tot dergelijke
dergelijke HelHel·
an dere aantelokken
kende Krijgsdiensten,
dendeugden,, in
in verwachtinge
verwachtinge van
eene gelijke
gelijke vergeldinge.
De
van Bene
vergeldinge. De
dendeugden
Adeldom word
door eigene
eigene verdiensten
verdiensten, , of
of door
door
Adeldom
wordbezeten,
bezeten , of
of door
voonerving
Voormeer
meer dan
dan 1200
1200 jaaren
jaaren zijn 'er
voortervingvan
vangellachte.
geachte. Voor
door oorlogsdaaden
~ig in
aanzien hadden gebragt,
gebragt ,
Jo aanzien
oorlogsØden,, zig
geweest, die, door
en
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ook door
en
door Geleerdheid
Geleerdheid en
en ininKonsten
Konsten uitmuntten
uinnuntten,, als
als perzooperzooen ook
nen,
van aanzien
aanzien en
en rang
rang in
in 't'tgemeenebest
gemeenebestveradeld
veradeld geworden
nen, die van
zijn,; waar
van 't Latijnfche
vaerstot
tot,ons
ons isis overgekomen, beduiziJ"n'
waar van
Latijnfche vaers
beduidende dit
dit volgende in
dende
in 't'tNederduitfch
Nederduit[ch::
Edelman ,
maak en 'een Edelman,
Twee
Twee maaken
kan.
Die krijg vertlaat
verftaat cn
en konsten kan.

De beste
haaren oorfpronk
Want wat
wae
beste Adel
Adel heeft haaren
oorfpronkuit
uitdededeugd.
deugd. Want
is de Adel
Adel zonder
zonderzeden
zedenenenvoortreffelijke
voortreffelijke deugd
deugd?
vraagt een
een onzer
onzer
? vraagt
beste
Zedefchrijvers. En
daar op
op,, volgens
volgens Ovidiu)
U/isfos,
beste Zedefchrijvers.
En doet daar
Ovidiu3 , Ulisfes,
den fnorkenden
[norkenden Ajflx
antwoordden :
Ajax antwoordden:
Nam genus
genus &
&proas'os
proa,'os&&1)uæ
!Ju"non
non fecimus
fecimus ipfi,
ipJi,
Vix ea
Fix
ea nofIra
'lof/ra vote.
YOco.

Waar
zeggen van
van eenen
eenen onzer
onzerNederduitfche
Nederduit[che Dichters
Dichters
Waar bij
bij het
het zeggen
mede
onpasfe komt, als
als hij
hij zegt:
zegt:
mede niet
niet te onpasfe
Weg dan
dan waereld
,wereld met
met uw
uwbrommen
brommen
doorluchtige adeldonimen
adeldommen ,,
Op doorluchtige
gij van
van de
de deugt
deugt ontaert,
ontaert,
Zo gij
uw adeldom
adeldom niets
niets waert.
waert.
Is uw
Holland{che Adel
Adel word meerendeels
meerendeels benoemd,
benoemd,bij
bijhunnen
hunnen eiei#
De Hollandfche
Jen naam,
naam, of
ofden
denbijnaam
bijnaam van
van een
een dorp,
dorp, huis,
huis, land
land of heerlijkheerlijkgen
heid, waar
waar van
bezitters zijn, of
ofdie
dievan
vanhunne
hunnevoorouders
voorouders
heid,
van zij
zij bezitters
hen zijn
zijn gekomen.
gekomen. Van
Vanhier,
hier,dat
datmeestäl
meestäl het
het woordtje
woord~e van
van
op hen
gefield wordt
wordt tusfchen
tus[chen hunnen
hunnen eigen en
en den
den toenaam;
toenaam; als
als,, het
het
gefield
bijvoeglijk
bijvoeglijk,, van
van Arkel
Arke!,, van
vanAmf/el
Amfle!,
Asfeflde/ft,
enz.
, van Asfendelft
, enz.

hoewel fommigen
fommigen den
deneerflen
eerfiennaam
naam"• van
van hun
hun geslacht
geOacht alleen
alleen gegehoewel
voerd hebben
hebben,, als
als Pelki
Po/kijn,
Bal/jart,
Nagel, enz.
enz.Zeer
Zeeraanzienaanzienvoerd
jn , Ban
jart, Nagel,
de Adel
Adel voortijds
voortijds alhier
alhier geweest,
geweest, dedekleinheid
kleinheid des
des lands
lands inin
lijk is de
aanmerking genomen
Uitoude
oudeRekeningen
Rekeningen,
Blafferts,
aanmerking
genomen zijnde.
zijnde. Uit
, Blafferts
,
Aantekeningen, , en
oude Chronijken,
Chronijken, kan
kanmen
menoptellen
optellen,, dat
datalalAantekeningen
en oude
leen in
in Holland
Holland zig
zigbevonden
bevondenhebben
hebben,
twee hondert
h01/{lert t twee-enleen
, twee
w ee-endertig onderfcheide
onderfcheide Edele geflachten
geOachten,, ieder
ieder een
eenbijzonder
bijzonderwapen
wapen
dertig
voerende;; alhoewel
alhoewel men
men moet
moetaanmerken
aanmerken,
dat'
ookveelen
veelenonder
onder
voerende
, dat
'ererook
Wlwa•
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waren
broeder, van
van deezen of
ofdien
dienHeer
Heergefproten
gefproten,,
waren van
van een jonger broeder,
die bet
het vaderlijk
vaderlijk wapen
wapen, , 't't zij
in verwe,
verwe,'t'tzijzijmet
meteenig
eenigander
ander
zij in
veranderden;; en
en eersen
eenen anderen
anderen bijnaam
bijnaam aanneemende,
aanneemende , van
van
teken veranderden
een fluk lands
lands,, zijnd~
duseene
eenenieuwe
nieuwegeflachtlinie
gefJaehilinie
zijnde een
een leengoed, dus
hebben
Deoorzaken
oorzaken,, waar
waar door
door de
demeenigte
meenigte van
van
hebben aangevangen.
aangevangen. De
deeze Adelijke
Adelijke familien
familien zo zeer
zeer verminderd
verminderd is
is,, worden
worden in
in 't't voIvolgende
Art. aangeweezen;
aangeweezen; waar
waar bij
bij men
men mag
mag aanmerken,
aanmerken, dat
dat de
de
gende Art.
Heertn Staaten
Stlitl/~nder
tierVereenigde
YerunigtleNederlanden
Nederlanden geene nieuwe
nieliwe EdeEde·
Heeren
maken. Op
Op het
hetjaar
jaar 162o
16'20,, zegt
zegt HAL:')A,
getal der
der bebeHALMA , kon
len maken.
kon 't't getal
kende Edele
Edele flammen
Hammen naauwlijks
naauwlijks 35
35 opleveren
opleveren,, voerende
voerendeverver·
kende
{cheiden
bijnaamen enenwapenen.
Bij Goudhoeven
fcheiden bijnaamen
wapenen. Bij
Goudhoeven vind men
men eene
lijst van
van de Hollandfche
Hollandfche Adelijke
uit ,1e
De oude
oude
Adelijke Oeflachten.
Geslachten , zo
zo veel uit
Kronijken en
konden opgezocht worden,
worden t
Kronijken
enfchrifren
fehriften, ,ininziinen
ziinentijd,
tijd, konden
en
omtrent het
jaar 1620
waren bekend
De meeste
meeste
en omtrent
het jaar
162o waren
bekendgeweest.
geweest. De
Edele geslachten
gefJachren waren
waren alreeds
alreeds verflorvon
verllorvoo ,, immers
immers in
in Holland
Holland
niet
meer bekend,
bekend, ofoftot
totzulken
zulkenlaagen
laagenBaat
llaatvervallen;
vervallen; dat
dathunhunniet meer
afflammeIingen (Indien
nog eenigen
eenigen mochten
mochten zijn
zijn uit
uitEch=
Echne afflammelingen
(indien 'er nog
ten
van de
de andere
andere Edelen
Edeien niet
niet meer
meer erkend
Zij
ten bedde) van
erkendwerden.
werden. Zij
zijn
deeze volgende.
volgende.
zijn deeze
Altena.
Amflel.
Ackerfloot.
Ackoij.
Adrichem.
Adrichem,
Ameide.
Aalburg.
Almonde.
Althen.
Abbenbroek.
Alblas.
Albout.
Almerongen.
Bakenesfe.
Eakenesfe.
Dakkerwaerde.
Bakkerwaerde.
Binkhorst.
Binkhorst+
Booterfloot.
Boeckel.
Benfchop.
Benthem.
$enthem.
~ergen.
Bergen.

Befoijen.
1.
D AM..
I. DiIL.

Bleiswijk.
nIommendael.
Blommendael.
Beels.
Beets.
Brakel.
Banjaart of
Banyon.
Banjaart
of Banyon.
BJommeflein.
Blommeflein.
Berge
van den)
den)
Berge Ivan
Beuckelaar.
Boel.
Boom.
Boom.
Boekhoveri.
Boekhoven.
Beverwaerde.
Beverwaerde.
Craiiugen.
Cralingen.
Crajeflein.
Cronenburg.
Callricum.
Cailricum.
Croefink.
Couiller.
Coulfler.
Cranenburg.
Cuijl.
Doortogé.

Duijven.

Q
Q

Dongen.
Dusfen.
Diemen.
Dever.
Daellem.
Drimmelen.
Diepenbur~.
Diepenburg.
Elshout.
Eemskerk.
Eversdijk~
Eversdijko

Eemen.
Eethen.

Eggert.
Goude.
Geervliet.
Groenevilt.
Groenevelt.
Grebber.
Gijsfen
G1Jfed.
Gijsfen of
of Gijfed.
Ghour
Ghour.
GeIlerhem.
Gellerhem.
Haarlem.
Hedikhuifeti.
Hedikhuiferi.
Hechuifen.

Heus-
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Hemden.
Hensden.
Hoorne.
Hoorne.
Heemskerk.
Heemskerk.
Heemllede.
Heemflede.
Hodenpijl.
Hodenpijl.
Hoochtwoude.
Hoochtwoude.
Heerm:m.
Heerman.
Heerlacr.
Heerlaer.
Heenvliet.
Beenvliet.
Hesbeen.
Hesbeen.
Bargen.
Hargen.
Homveningen.
Houweningen.
Hillegum.
Hillegt2m.
lfel ofofYsfelkein.
YiCeHtein.
Wei
Kufer.
Kufer.
Kijfhoek.
Kijfhoek.
Kedilhem.
Kedilhem.
Leerdam.
Leerdam.
Langerack.
Liesvelt.
Liesvest.
Leede.
Loenrefloot.
Meerellein.
Meereflein.
Monster.
Moerkonk.
Made.
Molenaar.
Moordrecht.
lVIuijlwijk.
Muijlwijk.
Mark.
Nagel.
Noortwijk.
Nijenrode.
Nijenllein.
Nijenflein.

Noorden.
Noorden.
Nederveen.
Nederveen.
Nachtegaal.
Nachtegaal.
Oesthoom.
Oesthoorn.
Oestmvijk.
Oosterwijk.
Oesrgeest.
Oet
eest.
Putten.
Putten.
Polkijn.
Polkijn.
Polanen.
Polanen.
Poel.
Poel.
Potter.
Potter.
Poelenbur.g.
Poelenburg.
Rijswijck.
Rijswijck.
Ruven.
Ruven.
Rodenrijs.
Rodenrijs.
Rijsoort.
Rijsoort.
R-olland.
Rolland.
Riede.
RoCendaal.
Rofendaal.
RoCenburg.
Rofenburg.
Rourenburg.
Roufenburg.
Strijen.
SluiCe.
Sluife.
Sasrenheim.
Sasfenheim.
Schotland.
Sandhorst.
Slingeland.
Sevenbergen.
Schoonhoven.
Spaerwoude.
Spieringshoek.
Sait.
Sasbout.
Spijsdrager.

Stapel.
Stapel.
Steenhuifen.
Steenhuiièn.
Stoop.
Stoop.
Tol.
Tol.
Tetrode.
Tetrode.
Tolloife.
Tolloire.
Veen.
Veen.
Vooren.
Vooren.
Vellen.
Velfen.
Vianen.
Vianen.
Valckenburg.
Valckenburg.
Vliet.
Vliet.
Voorhout.
Voorhout.
Vresfe.
VrcsCe.
Valckeilein.
Valckellein.
Wasfenaar.
Wasfenaar.
Woerden.
Woerden.
Wouden.
Wouden.
Woerdt.
Woerdt.
Waterlant.
Waterlanr.
Wijck.
Wateringen.
Warmond.
Wiste.
Wisfe.
Weijburg.
Wiwijk.
Werve.
Waele.
Wielnisfe.
Wielnisre.
Weldrecht.
Weidrecht.
Zaenen.
Zaeneu.
Zijl.
Zuidwijk.

De
overige Hollandfche
Hollandfche Adelijke
De overige
Adelijke geflachten,
geflachten ,waar
waarvan,
van, in \'it
gemelde
nogmannelijke
mannelijke afflammelingen
affiammelingen gevonden werwer.
gemelde Jaar
Jaar1620,
162o , nog
den,
waar van
zeden dien
dientijd
tijdalalverfcheidene
verCcheideuefa~
r..
den , doch
doch waar
van 'er
'er ook sedert
miliën
zijn
lÜtge!l:orven
of
te
niet
gegaan,
waren
deeze:
,
waren
an
miliën zijn uitgeflorven of niet gega
Arckel.
ArckeI.
Asperen.
Asperen.
Amllel
Mijnden.
Amflel van
van Mijnden.
AsCendelft.
Asfendelft.
Alckemade.
Aickelnade.

Ameijde.
Ameijde.
Albout.
Albout.
Brederode.
Brederode.
Burch.
Burch.
Bouchorsr.
Bouchorst.

BoCchhuizen.
Bofchhuizen.
:Bekellein.
Bekeflein.
:BoetCelaar
Boetfelaar.•
Coppier.
Coppier.
Clootwijk.
Clootwijk.
DronDron·

A DEL. (Zulllf[elre)
Drongelen.
Duivenvoorde.
Dorp.
Does.
Duijn.
Duijck.
Egmont.
Endegeest.
Emmichoven.
Forreest.
Haghe.
Haastrecht.
Heuckelum.
Jode. (de)
Loo.
Leeuwen.

Linden.
Laan.
Merwede.
Mattenes[c.
Meinden.
Mijie.
Naeldwijk.
Nijenburg.
Oem.
Outheusden.
Perryn.
Poelgees~.

Pijnsren.
RaaphQrst.
Ruichrok.
Rode, 1111 Rhoon.
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Rhenegum.
Rietwijk.
Spiering.
Spangen.
Schagen.
Sonnevelt.
Schoten.
Suijs.
Teijlingen.
Treslong.
Veuren.
Wijngaarden.
Westerbeèk.
\Vena.
Zwieten.
Zevender.

ADEL. (Zuuwfche) Schoon onze voorganger, op dit Art.
van denzelven geenc meldingmnakr, waar van de reden ons onbe~
kend is, dacht ons echter noodzaaklijk , 'cr hier van gewag te
maaken: J. Om dat de ZeeuwJèhe Adel niet min luisterrijk is geweest, dan die van 1101land. H. Om dat dezelve voormaals niet
mindertalrijk plagt te zijn. Ja zelfs, zegt de Eerw.J. Wo teIPa!er,
wiens leiding wij hier volgen, zou dat getal vrij groot konnen
[chijnen, voor een gewest, d~t zo weinig vast land bcl1aat, en
zo klein van omtrek is als Zeeland: dog men moet aanmerlfen,
(zegt die kundige fchrijver vcrder) dat voortijds elk !leenen huis,
110t, kaacel, Dorp en kleine !lad, zijne!}, bijzondercn Heer had,
uit Edelen getlachteo: in zo verre, dal' er zelfs van alle Graaflijk.
of goede !leden, niet meer zijn geweest dan twee, welke nooit
aan bijzondere Edelen hebben behoord: Middelburg en Zieriekzee. De oorzaaken van de yennindering, evcn verwunderens.
waardig, door zijn Eerw. opgegeven, zijn genoegzaam dezelfde,
als die wij bij het Art. der Adelijke Huizen enz" zullen opgeven;
want, zegt hij, " de Nederlandfche beroerten hebben 't getal der
" Edelen in Zeeland merklijk venninderd, alzo zij meest alle den
" Room[chen Godsdienst aankleefden, en Spuansgezinden waren,
" en fommige zelfs l1aven van db'a en Requefcns, die zig ZQ
" verre lieten vervoeren, dat zij zig niet alleen vervolgers van
" den gezuiverden Godsdienst, ma.'U' ook vijanden van de vrijheid
" en 't Vaderland betoonden, en dus zjg genoopt 'Von'den, bij
Q2
" de
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de verandering
van Regeering
"„ de
verandering van
Regeering., en Raving
fiaving der
der vrijheid
vrijheid,, naar
naar
"„ andere
andere Landfchappen
Landfchappen,, meest
meest naar
naar Brab4nd
el! Vlaanderen
rJllanderen te
Braband en
begeven , zo als
zig daar
"„ begeven,
als fommige
fommlge hunner
hunner nakomelingen
nakomelingen zig
daar nog
"„ bevinden.
bevinden. Andere
Andere bleven
bleven wel
in de
de Provintie
Provintie,, ofofkeerden
keerden
wel in
"„ daar
mg, zo
zo veranderd
veranderd, , dat
dat zij
niet meer
meer in
in
daarweder
wederinin te
te rug,
zij 'er niet
"„ bekend
bekend fcheenen
fcheenen ;; en
en wat poogingen zij
zij aanwendden
aanwendden,, om het ten
ten
"„ hunnen
hunnen opzichte
opzichte weder
weder in de oude
oude plooij
plooij te
te brengen,
brengen, dezelve
dezelve
"„ waren
dan naar
naar andere
andere Pro.
Prowaren vruchteloos:
vruchteloos: dus
dus begaven
begaven zij
zij zig dan
vintien van
van 't'tvereenigd
vereenigd Nederland
Nederland,, daar
daar zij
zij ininhunnen
hunnen rang
rang
"„ vinden
"„ konden
'Er bleven
bleven dan
dan maar
maar enkele
enkele gegekonden herfleId
hergeldworden."
worden." 'Er
{lachten
Takken der
der Edele
Edele Rammen
fiammen in Zeeland,
Zeeland, voor
voor welke
welke
flachten of
of Takken
geen andere
andere weg openRond,
openflond, dan
dan zig
zig in
in den
den Krijgsdienst,
Krijgsdienst, of
ofinin de
de
Regeeringe der
der Remmende
flemmende Reden
ileden van
Provintie te
te begeeven;
begeeven;
van die Provintie
doordien
Lid der
der Ridderfchap
Ridderfehap en
en Edelen
Edelen van
van Zeeland
Zeelánd,, zedert
zeden
doordien het Lid
de Gendfche
Gendfche Bevreediging,
1576,ininden
denPerzoon
Perzoondes
desPrinfen
Prinfen
Bevreediging, in
in 1576,
van
als zijnde de
de eerRe
eerfie Edele vvan
die Provintie,
Provintie , verbeeld
verbeeld
van Oranje, als
an die
word.
DeLijst
Lijstdaar
daarvan
van door
door zijn
zijn Eerw.
Eerw. opgegeeven
opgegeeven,, isis deeze.
deeze.
word. De
Eer
wij dezelve
dezelveplaatzen
plaaczen,, moeten
moeten wij
wijvooraf
voorafaanmerken
aanmerken,, dat,
dat,
Eer wij
door
bovengemelde
oorzaaken,
ook
hier
gebeurd
is
•
het
geen
door bovengemelde oorzaaken, ook hier gebeurd is , het geen
wij reeds
reeds ten
ten opzigte
opzigte van
van den
den Hollandfchen
Hollandfchen Adel
Adel gezegd
~ezegd hebben.
hebben.
wij
Abbenbroek.
Abeele.
Abeele van
van Ooster005terAbeele
!lein.
Rein.
Arnemuijden.
Baeni.
Baenil.
Baerland.
Daerlant.
Baerlant.
Beeckerefl, of
of BigBigBeeckereh,
gekerken.
gekerken.
Bergen in
In KenneKenne·
Bergen

Bofchuizen.
Borsfele.
Baers·
Borsfele van Baers
dorp.
Cortgene.
Borsfele Cortgene.
Borsfele v. der Hoge.
Borsfele St. MaarMaar·
Borsfele
tensdijk.
Borsfcle Sandijk.
Sandijk.
Borsfele
Schellag.
Borsfele Schellag.
Dorsfele v.
v. der Veere.
Veere.
Borsfele
merland.
merland.
Spreeuwen.
Borsfele SpreeuwenBlans.
Glans.
llein.
Rein.
Bleiswijk.
Bleiswijk.
Borsfele Weldamme
Weldamme
van Treslong
Treslong
Blois van
Clevendamme.
of CIevendamme.
Bitland.
en Bitland.
Brigdamme.
Borsfele Brigdamme.
Blok van Jerfiken1erfiken. Borsfele Laterdaale.
Blok
Laterdaale.
damme.
damme.
Brigdamme.
Brigdamme.
Boede.
Boede.
Broûke.
Brouke.
Borndamme.
Bogdamme.
Brutlis.
Brudis.
-

Burcht.
Buttingen.
Campe.
Cau ..,
Cats.
Weldamme.
Cats van Weldamme.
Cats van Welle.
Welle.
Cats
Sijmonskerlte.
Cats Sijmonskerke.
Cattendijk.
Cattendijk.
Castillon.
Cleverskerke.
Cleverskerke.
Cloetingen.
van Opijnen.
Opijnen.
Cocq van
Cortgeene.
Cortgeene.
Coudekerke.
Coudekerke.
Couwervcn.
Couwerven.
Crabel.
Crabel.
Cralingen.
Cralingen.
Croefer.
Croefer.
Cruiningen.
Cruiningen.
Dalem.
Dalem.

DomDom
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-----------------Domburg.
Meliskerke.
Meliskerke.

Domburg.

Duivelanr.
Duivelant.
Duvenee.
Duvenee.
Egmom.
Egmont.
Emelis[e.
Emelisfe.
Everdinge.
Everdinge.
Everinge.
Everinge.
Eversdijk.
Eversdijk.
Eijl.
Eiji.
Fijk.
Fijk.
Glijmes.
Glijmes.
Goe!.
Goes.
Grijpskerke.
Grijpskerke.
Haemllede.
Haemftede,
Haijman.

Heenvliet.
Beenvliet.
Herwijnen.
Herwijnen.
Hoogerdeure.
Hoogerdeure.
Hooge.
HoogI;mde.
Hooglende.
Hams.
Flouts.
Terficke.
erficke.
kerkwerve.
erkwerve.
Kervink.
Lalain.
Lisre.
Lisle.
Lodijcke.
Lunkerke.
Lunkerke,
l\1aelllede.
Maelitede.
Maldegem.
Maldegein.
Meere.

Moermom.
Moermont.
Nieuwenhove.
Nieuwenhove.
Nieuwerve.
Nieuwerve.
Nis[e.
Nisfe.
Oillende.
Qlftende.
Oostdijck.
Oostdijck.
Oostee., Oostede.
OOitcde.
Oostee
Oostende.
Oostende.
Oosterllein.
Oosterflein.
Oostkerke.
Oostkerke.
OudendijK.
Oudendijk.
Pols.
Pels.
dia. Cats.
eats.
Peters dift.
Poele.
Poppendamme.
Poppendamme.
POllckes.
Pouckes.
Reimersmale.
Reimersmale.
Renes(e.
Renesfé.
Ruichrok.
Sabbingen.
Sandelijn v. Herenthout.
bout.
Schellag.
Schengen.
ScherpenÏlife.
Scherpenisfe.
Schoonhoven.
Schore.
Schoudee.
Serooskerke V'lln
an
Thuil
Thuil

2
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Smallegange.
Smallegange.
Soetelingskerke.
Soetelingskerb.
Somerzee.
Somerzee.
Soutelande.
Soutelande.
Spreeuwilein.
Spreeuw!lein.
Stapie.
Staple.
Stavenisfe.
Stavenis Ce.
Suijs.
Suijs.
Swanenburg.
Swanenburg.
Sijmonskerke.
Sijmon~kerke.
Tuil
Tuil van
van Serooskerke.
Serooikerk~.
Uittenwaarde.
Uittenwaarde.
ValkenisCe.
Valkenisfe.
Valkeftein.
Valkellein.
Gent.
Vilain van Gent.
Vliet.
Vlisfingen.
Vlisfingen.
Voime.
Voirne.
Voorhouten.
an OostenVriere vvan
OostenVriefe
de.
Wa
ervliet.
Wa~ervliet.
Weérde.
Werde.
Weldamme.
Welle.
Wemeldingen.
Werve.
%Verve.
Westkerke.
WisCekerke.
Wisfekerke.
Zouburg
Zouburg ofSuijburg.
Zuidland.

Omtrent
jaar 1420,
waren ininHolland
Hollanden
enelders
elders
142o, waren
Omtrent of-1cort
of-kort voor 't jaar
eenige
Huislieden , die, door
door hunnen
hunnen aanzoek
aanzoek bij
bij Keizer
Keizer Sigis.
Sigis•
eenige Huislieden
mundus.
en.Vrijheden
Vrijheden -van
-van Adeldom
Adeldomverkregen
verkregen hadhadmundus , Privilegien
Pri vilegien en
den.
Geweldig
mishaagde
dit,
niet
alleen
aan
de
Ridderfchap,
den. Geweldig mishaagde
niet alleen aan Ridderfchap,
en
hun,, die
die van
vannatuure
namure gebooren
gebooren Edelen
Edelenwaren
waren;; maar
maar zelfs
zelfs aan
aan
en hun
andere
Boeren.
Ingevolge
hier
van,
vervoegden
zij
zig
bij
Herandere Boeren. Ingevolge hier
vervoegden zig bij Hertog jan
Voogd,enendaarna
daarnaGraaf
Graafvan
van Holland
Holland
yan yan
van Bdj(ren
Beijeren (eerst
(eerst Voogd,
en
hielden bij
in te
$e voorzien;
voorzien;
en Zeeland,)
Zeeland,) en
en hielden
bij hem
hem aan,
aan, om
om hier
hier in
zij
verzochten hem
gelasten,, dat
uat geene Landlieden
Landliederi of
of
zij verzochten
hem tevens,
tevens , te
te gelasten
Boeren
bekleeden ,, dan
dan alleen
alleen met
met
Boeren den
den AdelChtnd
Adelftandzouden
zouden mogen
mogen bekleeden
wellemmlng
Hier op
toeftemmingvan
vanden
denGraah
Graa\ evan
vanHolland
HollandenenZe~llBd.
Zeeland. Hier
Q 33
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deed ~
Ordonnantie te voorfchijn
voorfchijn kooroen.
koomen.
Hertog de volgende Ordonnantie
de Herrog
jn , Hertog
""a,,
dec Gfatie
Gods., Pattsgrave
Paltsgrave op den
den Rhi
Rhijn,
„IIan bij der
Gratie Gods
in Bei
Bei;eren
&c. laat
laat weeten
weeten ,, allen
allen onzen
onzen Baljuwen
Balju'.ven,, SchouSchou·
"„ in
fieren &c.
ten,, Rechteren
RecbterenenenEdelmannen
Edelmannen ,, Scheepenen
Scheepenen ,, Gezwoorene
Gezwoorene
",, ten
holland enz.,
"„ Afingen,
vorder overal
overal in
in de
delanden
landen,, van
van llolland
Afingen , en
en vorder
hoewij
wijdagelijks
dagelijkswel
welverzocht
verzochtworden
worden., van
vanonze
onzegetrouwe
getrouwe
"„ hoe
"„ hllislieden.
de Dorpen
Dorp~ll gezeten
gezeten,
klagende,, dat
datzommige
zommige
huislieden, in de
, klagende
"„ hunner
meàebuuren, , bij
den allerdoorlugtigílen
allerdoorlugtignen onzen
onzen genadigenadi'
hunner medebuuren
bij den
"„ gen
gen I-leere
Heere den Roomfcheu
Roomfchen Koning
Koning geweest
geweest zijn
zijn,, en
enzomtnigen
zommigen
"„ daar
en Vrijheid
Vrijheid van
van Edeldom,
Edeldom.
daargefdlikt
gefehikt hebben,
hebben , om
om Privilegie en
"„ die
die zij
zij van
Vl!l1 zijne
zijneI1logeaheid
l\Iogenheid verkregen
verkregen hebben
hebben,, in
in groot
groot achach·
terrlecl van
van onzen
0I1zenIleeriijkheid,
IIeerlijkheid,eneuvermindering
verminderingonzer
onzerdaagdaag·
"„ terdeel
"„ lijkfche
lijkfche dienllen,
to~, uit
uitalle
alleDorpen
Dorpengehad
gehad
dienlfien die
, die\\iij
wij tor
tot hier toe,
"hebben.
Endewant
wamonze
onzemeeninge
mceningeniet
nietisis,
onzesgenadigl}en
genadigaen
„ hebben. Ende
, onzes
"„ Heere
wij wel
wel kennen,
kennen, dat
dat
Heere Konings
Konings brieven
brieventete krenken,
krenken ,zo
zo wij
"„ het
iu zijne
zijne Koninglijke
Koninglijke macht
macht is, den
den Onedelen
Onedel en en Edelen,
Edelen,
het in
"„ nadat
nàdllt hem
hem Godt,
Goelt, enendedewaereldlijke
waercldlijkewijsheid
wijsheidtot
totdcdeKeizerlijKeizerlij"„ ke
keI IIoogheid
loogheid verheven
verheven hebben, maar
maar ook meinen, dat
dat hij
hij ons
011S
"„ billijk,
billijk,om
omonzer
onzerdiensten
di~nstenmet
metzijne
zijneGiften
Giftenniet
nietteteverminderen,
verminderen,
"„ noch
noch bulten
buiten onzen
onzen confent
confent verachten
\'crachten z:tl:
dat wij
wii U
U
zal :zozoisis 't't dat
"„ allen
allen Amtlieden
Amtlieden,, en
en dienende
dienende voorfchreven,
voorfchreven, ende
endeelke
elkebijzonbijzon",, dere
dere ontbieden,
ontbiedt'n, en
en bevelen
bevelen op
op onze
onze hulde,
hulde, dat
dllt gij
gij voortaan,
voortaan,
alsvoorfchreven
yoorfchreven is,
is,piemants
piemams
",, op
op zulke
zulkeKoninglijke
Koninglijke Brieven,
Brieven. als
"„ aanbrengen
aan brengen hoord
hoord nog vorderd,
vorderd, nog
nogvonnisfe
vonnisfedaarop
daarop vraagd,
vraagd,
.,,, nog
nogeNn
en wijst.
alzo lieve
lieve wij
wij uu zijn;
zijn; ten
ten zij,
zij,dat
datonze
onzebrieven
brieven
wijst, alzo
"„ van
ConfeDtc en Confirmatie
Confirmmic daarbij
ofuwer
uwer
van Confentc
daarbijzijn,
zijn , door
door uu of
ecnigen ende
ende beuren
heuren brieven
brie\'en van
van getuigen,
getuigen, daar
daar af
af buiten
buiten ons
ons
"„ eenigen
•.
verkregen hebben,
zo willen
willen wij
wij doch,
doch,dat
datdie
diehun
hungeen
geenHaat
llaat,
, , verkregen
hebben, zo
,
oaren doen,
doen,maar
maar ininhuislieden
huisli~den Øat
fraat,, wezen
wezenen
enblijven
blijven
"„ noch
noch baten
Alzo
kenneli,k
aanraaktininalle
allezaken
zaken,,
,.
zullen. -- Alzo
,, zullen.
het het
onson~
kennelijk
aanraakt
..„ .ende
gev:arde. , ter
dat zij
zij onze
onzeConfente
Confeme en
en Conf
Confirende gevaarde
ter tijd
tijd toe.
toe, dat
r";, mØe
marie,, daar
daar hebben,
endeanders
atuien niet,
niet,want
want waart,
waart, dat
dm hier
hier en
en
hebben , ende
..
boven deeder
deedet, , of
zij ons
ons niet
Diet en
endienden,
dienden,ininalle
allehapten
fi:mtell en
en
„ boven
of zij
"„ diensten, gelijk
gelijk den
den Huisluiden,
Huisilliden, dat
dat zouden
zoudeu wij
wij aan
a:m uu,, en
enhaar
haar
",, houden
houden en
en verhaalen
verhaaien , , aJ.~
ons geweld
geweld deden,
deden,
alsden
den geeneD,
geenen, die ons
lIan onz
onzen
Heer\ijkh.eeden,, zonder
zonder eenig
eellig verdrag,
verdrag, in
in oirkonoirkon·
,.
,, aan
en HeerlijklØden
de n , &c.
"„ den.
&c. datum 's's Hage
Hng(,, den
den slim
27ficn ddag
in April,
April, Anna
Anno
og hi
"• 11.22,"
Ift~,"
Uit
,
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Uit dit
ditBevelfchrift,
Bevelfchrift,Ordonnantie
Or:donnanrieofofHandvest
Handvest,
2ieu.wis
wijden
den
Uit
, asera,
twist en
en jalouzij
jalouzij,, die
die'er
'erheeft
heeftplaats
plaats.gehad,
gehad,tus
msfchea
deP! Øes
Oudetl
deist
ti here den
Adel,, en
en welgeboorene
welgeboorene Mannen
Mannen,, en
en mindere
mindere Landlieden.
Laodtifdefl. 'Er
'Er
Adel
zijn 'er
'er,, in
in de
dedaad
daad,, die
diegemeend
gemeend hebben,
heblaea.dat
datdoor
door de
de Welge
Welge.•
zijn
boorene Mannen
Mannen insgelijks
insgelijks een
een zoort
ZOOltvan
van Adel
dJei verflaan
verfiaan wCFd;
en
boorene
werd; en
dat Adel
Aid van
van de
de Ridders
Ridders moet
moet onderfcheiden
onderCcheiden worden
\Wrden;; zijnde
zijnde- de
de
dat
laatile de
de zulken
zulken , die
dieom
omhunne
hunneongemeene
ongemeenedaaden
daaden,, kloekheid
kloekheid en
eR
laatre
/chap verheven waren
deugd.tot
tot zekere
zekere zoort
zoort van
van Ridde
Ridde,.[dlt1p
waren::terwijl
teswijl
deugd,
de Welgeboorenen
Welgeboorenen hunnen
hunnen Adel
Ad61 ontleenden van
van de
de geboorte,
geboorte, en
en
de
den verkreegen
niet door
dooreigen
eigendaaden
daadenhad
hadden
verkreegen ,, en die
die ook
ook yonkercu
"jonJen.
Dochditditonderfcheid
onderCchei.ivan
van yonkeren
Joderen en RiddeRiddegenoemd werden.
werden. Doch
ren,
veel
Cchijn
zijn
mag,
is
echter
weehoe
veel
fchijn
hier
voor
zijn
mag,
is
echter
minder
weeren ,
zenlijk.
Uit
het
boven(laande
HaNdvest,
van
elders
blijkt,
Handvest,
en
van
elders
blijkt,
zenlijk. Uit het bovenflaande
dat de
de natuurlijke
natuurlijke. , en
en,., om zo
zo tetefpreeken
fpreeken,, geboorene
geboorelleEdelen
EdeleR
dat
niet wilden
wilden gedogen
gedogen,, dat
dat eenige van
van de
de Landlieden,
Landlieden, in
in blullemd,
H()IIf1Nd,
et
tot den
den .Jdelf
.1JelfltJ1Jd
geraken;; 't't welk, ongetwijfeld,
ongetwijlfeld, mo
moet
aznd zouden geraken
tot
verfiaan worden
dewelke als
als de Oudfle,
Oudfie, Rijkfle
Rijkfl:e
verflaan
worden van
van die
die geenen, dewelke
Aanzienlijkfie ,, onder
gerekend zijn geweest,
geweest,
en Aanzienlijkfie
onder de Welgeboorenen gerekend
van oude tijden
tijden., lieden
lieden van
van groate
grootemiddelen
middelenen
enaan.
aan·
waaronder, van
zien
waren. 't'tGeen
Geenhiertoe
hiertoe meer
meer voet
voet gaf,
gaf,was,
was,dat
datfoinmigen
Cammigen
zien waren.
onder
Edelen,, verf
verOaauwende
yan dededapperheid
dapperheidhunner
hunner voorvooronder de Edelen
lauwende van
tot ledigheid,
ledigheid,zorgloosheid
zorgloosheidenenl;,waade
~\\'a:ldehuishouding
huishouding
ouderen,
ouderen , zig tot
begevende, door
door den
den tijd
tijdaftland
afttand van
vanhunne
hunneAdelijke
Adelijkegoederen
goederen
moesten
daar door
van den
den
moestendoen,
doen , die
die daar
door overgingen
overgingentot
tot hun,
hun, die van
Leburgerf:and
zuiniger en
en foberder
faberder Le·
burgermandwaren;
waren;welke,
welke , door
door hunne
hunne zuiniger
venswijze, zig
~igin
inHaat
naat bevonden
bevonden,, om
om de
deadelijke
adelijke goederen, met
met
hunne
beli1aarde
koQ.
hunne bef
paardepen'lÏngcn.
pendingen van
, vanden
denberooiden
beroofdenAdel
Adel te
te koe.
pen,
tot minachting
minachting van
van den
den Ouden
Ouden Adel,
Adel, en
en vergrooting
vergrooting van
van
pen , tot
hunne
dien weg,
weg,ininden
denAdelfland
Adelfiand
hunne eigen
eigen gellachten
geflachten, , die
die zij,
zij , door dien
zochten
ime<lringen; ; waartoe
hebzugt van
van Sij!ÎslNllnáus
hun
Sigisnxndus hun
zochten intedringen
waartoe de
de hebzugt
konde van
dienllig
te meer,
meer, om
om dat
dat hij
hij geen
geen nadeel lijden konde
dienflig was: te
de
daar door
Om hier
hier
dienflen, van
van welke
welke zij daar
door ontOagcn
ontflagenwerden.
werden. Om
de dicnl1:en,
in
\"oorbijgaan aan
aan te
te tekenen
tekenen,, wie
wieeigenlijk
eigenlijkWelgeboorene
Welgeboorene
in 't voorbijgaan
Mannen
zijn,, zullen
zulI.:n wij
wii ons
ons bedienen
bedienen van
\'an de
de
Mannen \"all
van Ouds
Ouds geweest
geweest zijn
woorden
doorluchtigen lil/go
Zijn die
die
Hugodo:deCr4ol,
Groot. „,,'t
't Zijn
woorden van
van den doorluchtigen
",, van
van Aver
Aver tot
tot Aver,
Aver, (van
(vanOuder
Oudertot
totOuder)
Ouder) van
van Rijke
Rijkegequaligequali"„ ficeerde
ficeerde en vrije
vrije lieden
lieden gekomen
geko:l1en zijn, die
die van
van Ouds,
Ouds, zo het
het
"„ fchijnt,
fchijm, tot
tot Rechters
Rechters van
van het
hetBaljuwshof
Baljnwshof zijn
zijn gebruikt
gebruikt geweest,
geweest.
Q 44
Q
"„ daar
daar

:4a

ADEL
A
DEL

tt
daar uit
bet voortgekomen
voortgekomen is,
dat dezelve
dezelve Regters
Regters ,, die men
men
,, daar
uit het
is , dat
ook Gefwoorene Leenmannen
noemt, door"„ ook
Leenmannen ende Mans-mannen
Mans· mannen noemt,
door.
gaansWelgeboorne
Welgeboorne Mannen
Mannen genoemd
genoemd worden,
worden , en daarin
daarin van
"„ gaans
van
de Gemeene
"„ de
Gemeene Luiden
Luiden onderfcheiden
onderfcheiden worden."
worden."
Alle Adel
Alle
hoogile magt,
magt,
Adel isis voortgekoomen,
voortgekoomen ,uit
uitgunst
gunst van
van de
de hoogfie
om
zekere
goede
dienfien,
den
lande
beweezen;
of
uit
geboorte.
om zekere goede dienifien, den lande beweezen; of uit geboorte,
hoedanigen
Afkomelingen van
Keizers, Koningen,
Koningen, PrinPrin·
hoedanigen zijn
zijn de Afkomelingen
van Keizers,
fen , Graven,
Graven , Baronnen,
fen,
van ouds
ouds was
was de
Baronnen Ridders,
, Ridders,enz.
enz. AI
Al van
Adeldom
van zommigen
zommigen van
bekend,, dat
dat dezelve
dezelve niet
niet
Meldom van
van deeze
deeze zo
zo bekend
behoefde
Vandien
dienaart
aan waren
waren de Edelen,
Edelen,
behoefde beweezen
beweezen te
te worden.
worden. Van
die
van ouds gewoon
gewoonwas
was,
terDagvaart
Dagvaart te befchrijven.
be,
die men van
, ter
befchrij ven. Tot bewijs
van een Adelijk
Adelijk gellacht
(in het
hetalgemeen
algemeen genogeno·
wijs van
geslachtisis genoeg,
genoeg, (in
men
,) dqt
d~t iemand
iemand van
een Edelman,
Edelman. uit
uit een
een wettig
Wettig Huwelijk,
Huwelijk,
men,)
van een
gebooren
alware het
het uit
uit een
een Onedele
Onedele Vrouwe
Vrouwe:: want
want eene
eene
geboorenis,
is, alware
Vrouw
noch neemt
neemtden
denAdel
Adelaan
aanhaare
h;arekinderen.
kinderen.
Vrouw geeft noch
Schoon,
volgens de
de regelen
regelen des
des rechts,
rechts, geene
geene BBastaarden
Schoon, volgens
onastaarden on·
der
Edelen mogen
mogen gerekend
gerekend worden,
worden, heeft
heeft men
men echter,
echter, hier
hier
der de
de Edelen
te lande
lande,, het gebruik
naagevolgd,, en
dezelve 'er
'eronon·
gebruik der
der Franfchen
Franfchen naagevolgd
en dezelve
der
met dit
dit onderfcheid,
onderfcheid. dat
dat zij
zij het
hetwapen
wapenniet
niet
der gerekend;
gerekend; doch
doch met
anders
dan -met
Baar of
Streepe, beginnende
beginnende
anders mogen
mogen voeren.
voeren , dan
- met een
een Baar
of Streepe,
van
van de linkerhand,
linkerhand, opwaards
opwaards gaande, naar
naar de
de Rechterhand
Rechterhand doordoor.
gehaald. --- Dan
Dandederegte
regteHollandfche
Hollandfche Adel
Adel isis niet
niet za
zozeer
zeervoort.
voort.
gehaald.
gekomen uit een
een aangebooren
aangebooren voorrecht
voorrecht van
van Geflachte,
Geflachte, als
als wel
wel
gekomen
uit gifte
gifre,, of vergelding
vergelding van
kloeke daaden;
daad en ; ten
tenminflen
minilen ,,Konin•
Konin·
van kloeke
noch Graaven
Graavcn hebben
hebben een
een erflijken
erflijken voortgang
voortgan~ in
in Holland
Holland ge,
ge-.
gen noch
alzode
deBatavieren,
Batavieren,van
van de
de Oudfle
Oudile tijden
tijden af,
af, vrije
vrije lieden
liedengege.
had, alzo
weest zijn, zo
zoals,
als,bijbij
eene
anderegelegenheid,
gelegenheid,bewezen
bewezeilzal
zal
weest
eene
andere
worden.
worden.
Deeze Giften
Giften dan
dan beflonden
beltonden in
in tijtelen
tijtelen van
van Ridderen
Ridderen,, enz.
enz. en
en
Deeze
van Baronnijen
Baronnijen., Heerlijkheden,
Heerlijkheden,Dorpen
Dorpen,
Ambachten,
bezitting van
, Ambachten
,
Kasteelen, Sloten
Sloten en andere
andere Heerlijke
Heerlijke goederen,
welke zij
ûjvan
van
Kasteelen,
goederen, welke
de Graafllijkheid
Graafilijkheid, , onder
Manfchap, teteLeen
Leenóntvinóntvinde
onder Hulde
Hulde en
en Manfchap,
gen;; welke
welke dienst
dienst van
van den
denLeenman
Leenman hier
hier in
in beflond,
beilond,dat
dathijhijgege·
gen
houden was,
was,het
hetGemeene
Ge!lleeneLand
Landen
endedeGraaflijkheid,
Graaflijkheid, ininalle
alleHeirHeirhouden
vaarten
vaarten en
en Oorlogen,
Oorlogen, op
opdedeLandpaalen
LandpaaIen vallende,
vallende, teri
teil dienfle
dienlte tete
zijn
zijn:: waarom
waarom ook
ookdie
diegeene,
geene,diedietottot
flaatvan
vanden
denRidderRidder·
denden
flaat
fchap
fchap nog
nogniet
nietgekomen
gekomenwaren
waren,, Schildknapen
Schild/mllpen,
of Schildbeertige
Sclzi/db()ertig'
, of

Mannen
Mannen genaamd
genaamd werden.
werden.
Dee.
Dee.
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Deeze
Edelen dan,
die door
door hunne
hunne dapperheid,
dapperheid, betoo
betoond
nd in 't
Deeze Edelen
dan, die
voorllaan
den Oorlog
Oorloguitmuntende,
uit!!luntende,
voorffaanvan
van 's's Lands
Lands Vrijheid,
Vrijheid , in den
daardoor
en verkregen
verkregen
daardoordie
die voorrechren
voorrechten met
met het
het zwaard
zwaard gewonnen en
hadden ,heb~en,
hebben ,door
doorden
dentijJ,
tij , een
hadden,
een gevolg
gevolg en
en recht
recht des
des bloeds
bloeds
gemaakr;
met dit onder[cheid,
hooger van
van Bloed hij
hij is,
onderfcheid, dat
dat hoe
hoe hooger
gemaakt ; met
en
hoe grootere
groorere meerderheid
meerderheid van
vankwartieren
kwarrieren hij
hij dat
datbevestibevestien met hoe
gen kan,
hoe hij
hij meerder
meerder aanzien
Veel grooter
groorer
aanzienen
en gezag
gezag heefr.
heeft. Veel
kin, hoe
was
geZllg van
van deeze,
deeze,dan
dandat
datder
derzulken,
zulken ,welke
\v.elkedoor
doorhunnen
hunnen
was het gezag
Rijkdom,
en de
de middelen,
middelen, die
diezij
zijbezaten
bezaten,, boven
bovenhunne
hunnelandlandRijkdom, en
genooten
ten dien
dien einde,
einde, zich
zichbedienbediengenooten zogten
zogten uit
uit te
te munten,
munten, en, ten
den
van geleende Tijtels
Tljtels,, van
van Welgeboorene
Welgeboorene Heeren
Heeren en
Mevrou..
den van
en Mevrou.
in zijn Netierlandfche
wen;
waarregen , bij
bij R.ouc
Rou(,, in
Wapen-He_
wen ; waartegen
Nederlandfche Wapen-Heraut,
vinden is
is,, eeu
eeu allerfcherpst
aller[cherpst Ediét
van Koning
Koning Philips
te vinden
Edie van
raut , te
Philips
enz.
den 11;
den
/1; zie hetzelve, bl.
bI. 353
353
Onder
Ridderen,, die
die den
denRechten
RechtenAdel
Adeluitmaakten
uitmaakten,, waOnder dlleze
deeze Ridderen
wa.
ren
verfterfvan
hunne voorouder~n,
of
ren fommigen,
fommigen , aan
aan wien,
wien , bij verfterf
van hunne
voorouderen, of
Bndmints,
hooge of
oflaage
laageJurisdictien
]urisdiétien,, enz.
enz. teteleen
leenwerden
werden uit.
uitande zints, hooge
met dit
dit onderfcheid
onderrcheid,, dat
dat de
de Heerlijkheden
Heerlijkheden,, welke
welke JuJugegeeven;
gegeeven ; met
risdiétie en het
het regt
regtvan
vanzittinge
zittingeterterStaatsvergaderinge
Staarsvergaderingemedebrag.
medebrag.
risdictie
ten,
den oudflen
oudllen Zoon
Zoon;;
ten ondeelbau
ondeelbaar waren,
waren , en
en komen
komen moesten
moesten op den
bij gebrek
gebrek van
deezen,, vervielen
vervielen dezelve
dezelvewedèrom
wedèrom aan
aan den
denHeer;
Heer;
bij
van deezen
van ouds
ouds droegen
diOegen deeze
deeze den
dennaam
naam van
van kwade Leenen.
Leenen.. Ook
Ook'
van
rchijnt hier
dat wanneer
wanneer een
oude
fchijnt
hier uit
uit ontftaan
ontf}aantetezijn,
zijn, dat
een Ridder, inInoude
tijden, , veele
Landerijen en
en Heerlijkhedon
Heerlijkhedan bezat,
op den
denOud
Oud.
tijden
veele Landerijen
bezat, op
ften Zoon de
de Vaderlijke
Vaderlijke naam
naam,, met
met de
deWapenen
Wapenen,, mitsgaders
mitsgaders de
de
Fien
voornaamlle Heerlijkheid
dejongere
jongere Broeders
Broeders
voornaamfae
Heerlijkheidoverging,
overging , en
en de
mindere Landt!rijen,
verdeeling,, door
door hunnen
hunnen
met mindere
Landerijen , volgens
volgens de verdeeling
Vader gemaakt,
moesten te
te vreden
vreden zijn;
zijn; waarop
waarop zij
zijdan
dandikwils
dikwils
Vader
gemaakt, moesten
Ka.-teel of
ofSlot
Slotbouwden,
bouwden,enenhunnen
hunnen
naamdaarna
daarnaveranderverandereen Kasteel
naam
de
den.
Eene
zeer
groote
ongelijkheidhadt
hadtdikmaals
dikmaalshier
hierininplaats:
plaats:
n. Eene
zeer
groote
ongelijkheid
omdat veeltijds
grootfie of
of meeste
meeste deel
deelder
dergoegoeomdat
veeltijdsde
de oudften
oudflen het
het grootfie
na zig
zig namen
namen,, en
ende
deJongere
Jongerebijna
bijnaniets
nietsbehielden.
behielden.
deren na
Nadat
Nadat,, echter
echter,, vervolgens
vervolgenide
de Hollandfche
Hol/anilfche Leenen tot
totonfierfonfterfErfleenen gemaakt
.,gemaakt waren
waren,, (die
(diemen
men goede
goede of
of Holland.
Hollani.
felijke Erfleenen
fche
[che Leenen
Leenen noemt,)
noemt ,)werd
werddit
qitonderfcheid,
onderfcheid,tusfchen
tusrchenhet
herErfdeel
Erfdeel
van de
de Oudf}e
Oudfie en
enJongfle
J ongfieZoonen,
Zoon enmerkelijk
, merkelijkverminderd.
verminderd. De
D.
van
Heeren
Heeren van
van Poloanen
PO/llfJnen., Duivenvoorden,
Duivenvoorien,Warmond
Warmond en
en Obdam
Ohdam,
,
llÏt een jonger Zoon
ZOQnvan
van Wasfenaar
Wlisfenllllr voortgekomen
voortgekomen,, hebben
hebben den
den
tait
,
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naam van
van Wasfenaar
lPasfentlar verlaaten
verlaaten I , en een
eennieuwen
nieuwennaam
naamaangenoaangenonaam
, zo
men hebbende,
hebbende, het
hetWapen
Wapenvan
vande
de Wasfenaars
Was!enaars,
zo als
ab het
het bij
bij de
de
men
oude Burggraven
BUligraven van
van Leiden
Leiden mede
mede gevoerd
gevoerd is,
is,zijnde
zijndedrie
driezilziloude
vere wasfende
wasHinde Maanen
Maanen in een
een rood
rood fchild
fchild,, met
meteen
eengulde
guldeBaar
Baaropop
vere
een fchilt
fchiJtvan
vanlefuur
lafuurgequartileert,
gequanlleert,veranderd
veranderd in
in drie
driezwarte
zwartewaswaseen
fende Mannen
Mannen;; de eene
eene op
op een
een zilveren,
zilveren, de
de andere
andere op
op een
een gou.
gou.
fende
den fchilt;
fchiJt; tot
tot dat
datzij
zij,
bijhet
hetafflerven
afll:erven van
vanHeere
Heere Johan
'Johan van
van
, bij
den
in zijn
zijn leven
leven Burggraaf
Burggraaf van
van Leiden
Leiden., enz.
enz. die in
in 't't
Was{elillar, in
Wasfenaar,
jaar 1523
1523,, zonder
zonder mans
mans oir na te laten overleed
overleed,, wederom
wederom de vol
vol·
jaar
Ie Wa
Wapenen,
enden
dennaam
naam van
van Wasfenaar
Was{enaar hebben
hebben aangenoomen.
aangenoomen.
pe nen, en
le
nu de
deVoorrechten
Voorrechten van
van den
den 4del
Adel aangaat,
aangaat, deeze
deeze waren
w:lrèn
Wat nu
altoos in groot
groot aanzien.
aanzien. Onder
OnderdedeGraaflijke
Graaflijke Regeering
Regeering was
was het
het
altoos
Edelen zo groot
groot,, dat
datde
deGraaven
Graaven,, zonder
zonderhunnen
hunnen wil
wil
gezag der Edelen
toe!1emming, bijna
bijna niets
niets konden
konden uitrechten;
uitrechten ; geen
geenOorlog
Oorlogaanaanen toeflemming,
vangen;; geenen
geen enVreede
Vreedemaken
maken; ;fchattinge
nochContributien
Contributienover
over
vangen
fchattinge noch
bnde heffen,
heffen, of
ofeenige
eenigeandere
andere zaaken
zaak en befchikken
befchikken,, zonder
zonder
den Lande
advis en toeflemming
toe!1emming van
Edelen en
en íleden
fieden van
van de
deLanden,
Landen,
advis
van de
de Edelen
die daarop
daarop befchreven
Edelen,, nog
nog
die
befchrevenwerden.
werden. Ook
Ook werden
werden de
de Edelen
door Filips
Filips den
11, voor de
de hoogfle
hoo~!1e en
envoorzittende
voorzittendeleden
leden
zelfs door
den II,
fche Wetgehouden.
vroegeredagen
dagen,s werd.
volgens de
de Sali
Sa/i{cht
IYelgehouden. InInvroegere
werd, volgens
ten, een
een kwetzing
~wetzing of
ofDoodflag,
Doodllag ,aan
aan een
eenEdele
Edelebegaan,
begaan,hooger
hooger
geboet, dan
dan aan
aan een
een Onedele;
Onedele; welke
welke Wet,
Wet,door
dooreen
eenHandvest
Handveit
Kennemerland
van
Graaf Jan
vlm Henegouwen
Hentf(ou~'tn,
die van
van Ktnllcmer-Innd
van Graaf
aan die
3`an van
, aan
Handves
gegeven, inin 't'tJaar
Jaar 13O3
1303 bevestigd
bevestigd is. Volgens
Volgensandere
andere HandfJtS·
gefleid. Ook
ten van
en 1305
13°5,
waren zij
zij SchfltLotvrij gefield.
Schot- en Lotvrij
van 1303 en
, waren
kan
men bij
bij lJlerula,
zijn Tra5aat
Traétnat van
Wildernis fen , zien,
k an men
in zijn
van de Wildernisfen,
zien,
11lerula, in
hoe zij de
de vrijheid
vrijbeid van
van de
de Jacht
Jacht hadden.
hadden.
Onze voorganger IIAIJI!A
dat Graaf
Graaf
verhaalthet
lietoude
oude vertdzel,
vertelzet, dat
IIAIMA verhaalt
veertig der rijkfte
Floris
mede tot
tot fmaad
[maad van
van den
den 4del,
rijk!1e
4del, veertig
Floris de Y,
Y, mede
verhevenheeft.
heeft. Dan
boeren
huislieden tot den
den AdeJflotid
Dan in
in
Adelfland verheven
boeren of
of huislieden
mijn AIIIJlcrdnms
til Opkomst,
Oplmmt , door
dool' middel
middel der
derhervorming,
llen'orming,
AmJlerdams Eu
Eer en
enz.,
hcb ik
ik reeds
reeds getoond
getoond,, dat
dat veelen
veelen dit
dit voor
een bloot
bloot ververenz., heb
voor een
dichtzcl
en meenen
meenen dat
dat het
hetvertelzeltje
vertelzeltje zijnen
zijnen corfprong
oorfprong
dichtzcl houden.
houden , en
Edelen ge.
heeft
de fchriften
fchriften van
\Vaar van
van twaalf
twaalf Edelen
Mireus, alalwaar
van Mireus,
heeft uit
uit de
met
den
naam
fproken
word,
welke
Floris,
in
't
jaar
1290,
met
den
naam van
van
fproken word , welke Floris, in jaar
St.
Jacobs
Heeren,
zoude
Ridder
geOagen
hebben.
Or/ers,
zoude
Ridder
geflagen
hebben.
Ot
lers,
in
St. Jacobs Heeren,
hier
dat
zijne
Be{ch,-ijving
vlln
Leiderz,
heeft
ook
aangetoond,
dat
hier
zijne Befchrijving van Leiden , heeft ook aangetoond,
van
in 't
't Oude
C.~ro1iiikje
niets gevonden
gevonden word.
word.
-oni j k_je niets
Ø in
Oude C,'1r
De
De
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De volgende
volgende Vorsten,
Vorsten, die
dieNederland
Nederlandals
alsGraaven
Gruven beheerfchbeheerfchten,
werk,, om
om door
door alle
allemiddelen
middelen en
en
ten , maakten
maakten integendeel
integendeel hun
hun werk
wegen, den
den Adel
Adel tetedoen
doenverflaauwen
verfiaauwen,, en
en teteverminderen
verminderen,, om
om
dus
hunne Heerfchappij
Heerfchappij verder
De
dus hunne
verderen
envolfirekter
volíirekteruit
uittete breiden.
breiden. De
Jefuit F. Strada
}efuit
Sirada be(chuldigt den
den 4del,
Adel, dat
dat zij
hunne goederen,
zij hunne
door eene
Ilcgte en
en onbandige
onbandige Levenswijze,
Levenswijze, doorbrachten,
doorbrachten, en,
en,
door
eene flegte
na de verkwisting,
\"erkwiotir.g, middelen
middelen tot
tot oproer
oproer zochten.
zochten. Prins Willem
;f/,l/em
na
de I~erfle,
erfie , daarentegen, betuigt
betuigt wegens
wegens zig
zig zelven
zeI venenenandere
andere EdeEde.
len , dit
len,
dat zo
zo wel
wel Karel
Karel de
deVyfde
J7ylde als Filips de
deTweede
T :veede.
ver. het verwelkomen van
Ambasfadeurs, enz.
hem en
en andere
andere Edelen
Edelenhad
had
welkomen
van Ambasfadeurs,
enz. op hem
laten aankomen
aankomen;; dat
dat zij,
zij, om
om 's
's Vor(lcn
beo
Vorilen grootheid
grootheidCB
en eer
eer te be.
waaren, dezelve Vorilelijk
Vorllelijksnoepen
moe(lenontvangen
ómvangenenenonthaaleti
ollthaalcn,
waar, waardoor hun vermogen niet
nict weinig bekort,
bekort,en
enzijzijiriili't'tgevaar
gcvaargefield
ge(leld
werden, om
om hunne
hunne middelen
middclen zo
verre
tc
verliczen
,
dat
zij
'er zig
zig
zo verre te verliezen, dat zij 'er
niet meer
meer van
v:m geneereri
geneeren konden,
konden, en
en dus
dus bun
hun Adel
Adel opk gevaar
gevaar liep.
Verder laat
laat HALMA
IBDI.~ hier
hier op
op volgen
volgen,, eenige
eenige naamen
naam en van die geenen,
geenen,
","('(kc,
als verbonden
vcrbonden Edelen
Edelen,, liet
het beruchte
beruchte Smeekfchrift,
Smeekfchrift, Ao.
Ao.
Nyclke, als
1566,
aan de
de Landvoogdesfe
Landvoogdesfc aanboden.
aanboden. In
In ons
ons besigt
berigt wegens
\V02gens het
het
1566, aan
Verbond
Smeekfchrift der
zullen wij
wijdeeze
d<:czelijst
lijstplaatplaat.
Verbond en Smeekfchrift
der Edelen,
Edelen, zullen
zen.
Menleeze
Icezehet
hètTraéaat
Traétaat van
van S.
~'. i'an
Win Leeuwen,
leeuwen, ovcr
onzen. Men
over het oudcrfchcid en recht der
der Edele
Edele en
enWelgeb.
Welgeb.Mannen.
Mannen.
derfcheid
ADEL,
alouden Adel,
Utrecht. Dewijl van
ADEL in 't Sticht van Utl"uht.
van dcn
den alouden
in dit
dit Gewcst,
gcenc vo:doende
vo:docnde berigten
berigten voorhanden
voorhand~n zijn
zijn,, moet
Gewest, geene
men zig vergenoegen niet
met de
de lijsten
lijsten,, te vinden
vinden bij
bij Goudhoeven
Goudhoeven ,
men
en in
in de
de n~/peIJk({lJrt
Aanzienlijke Geslachten,
Ge(]achten,
Wapenkaart van de Edele en Aanzienlijke
hier ~evolgd
bekend is dat op dczch'e
dezelve
gevolgd zijn, fchoon ons bekend
die wij bier
die niet
nict van Adel zijn, genoemd
genoemd worden.
wor Jen.
veelen, die
,

Aa. (van der)
der)
van
Amerongen vau
Abcoude van
MeerScheer.
van Meerten.
Amcrsfoon.
Amersfoort.
Achteveld.
Amftel.
Amfiel.
Ackevetd.
Anxtel.
Ackeveld.
Aemilius.
:\rpeltcrn.
Appeltern.
Aesfcwijn.
Alendorp.
Aesfewijn.
Afch. (van)
Aller.
Arch.
V:1n Wijk.
Alkevijn.
Afch van
Amerongen.
Baexcn. (van)
Baexen.
na~rh!. (yarn
(\'an)
AmerollGen v.
Y. Borre.
Dorre. Baerle.
Amerongen

Baarn van Schonau.
Schon au.
wen.
Beek. (van)
(van)
Beek.
Beek. (van
l van der)
der)
Heer. (dc)
Beer.
(de)
Beer. (de)
Beer.
Bemmel.
Bemmel. (van
Benthem.
(\'an)
Benthem. (van)
Benthem.
Benthem. (van)
Benfchop. (van)
kenschop.
13erck.
Berck. (van)
Derg.
Berg.
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Berg. (van
(v:!n den)
den)
Burg. (v.
Cv. d.)
d.)
Deventer.
Burg.
Berg.
Cv.)
Deventer. (v.)
Beyer.
Bunnan.
Deventer
Burman.
Beyer.
Deventer ,, gezegd
gezegd
Blocklant. (van)
(van)
Buys.
Prounink.
Buys.
Blocklant.
Prounink.
Diemen.
Blok.
Buth.
Buth.
Diemen. (v.)
(v.)
Blok.
Blockhoven.
Butendyk.
Diemerbroek.
Butendyk.
Diemerbroek.
Blockhoven.
vanTreslong.
Treslong.
Bufer.
Bloiivan
Diepholt.
Bufer.
Diepholt.
Blois
BloemenCweetde. (v.)
Byler. (v.)
(v.)
Dier.
Dier.
Bloemenfweerde.
(v.) Byler.
Boeckholt.
Byler. (v.
Cv. d.)
d.)
Dierout.
Byler.
Dierour.
Boeckholt.
CaCembroot. (de)
(de)
Boekhorst.
Diest.
(v.)
Diest. (v.)
Cafembroot.
Boekhorst.
Diest.
Boeckhout.
Canter.
Diest. (v.)
(v.)
Canter.
Boeckhout.
Doet.
Boetzelaar. (v.
Cv. d.)
d.)
Cappelle. Cv.
d.)
Doet. (v.
(v. d.)
d.)
Cappelle.
(v. d.)
Boetzelaar.
Doorn.
Boetzelaar van
Catz.
Doorn. (v.)
Cv.)
Boetzelaar
vanAsAs Catz.
Doorn
peren.
Catz van
van Welle.
\VeIle.
Doorn van
van Forden.
Forden.
Catz
peren.
Deurne.
(v.)
Boefichem. (v.)
(v.)
Clarenborg.
Deurne. (v.)
Clarenborg.
Boefichem.
Dole.
Dole.
Boll.
CIauwen.
Clauwert.
Boll.
Dolre.
Dolre. (v.)
Cv.)
Bole. (de
(de
Cleetr.
Cleeff.
Bole.
Dom.
(v. d.)
Dom. Cv.
d.)
Bogaart.
Cleetr. (v.)
(v.)
Cleeff.
Bogaart.
Dompfelaar.
~en)
DompCelaar.
Bogaart. (van iien)
Cloeting.
Bogaart.
Doornick.
Bogaan. (van den)
den)
Cloek.
Bogaart.
Dorfche.
Donche.
Booth.
Clyenburg.
Doyenburg.
(van der)
der)
Cock. (de)
Cock.
Borg (van
Drakenburg.
Borre.
Coddenoon.
Coddenoort.
Driebergen.
BosCche. (van
Colenberg. (v.)
Cv.)
Bosfche.
(van der)
der) Colenberg.
(v.)
Driel. Cv.)
:Hotbergen.
Compollel.
Compotlel.
Botbergen.
Eem.
Compollelle.
Drielenborg.
Both v. d. Eem.
Comporvelle.
Both
v. Scherpen- Compoilelle.
Both
Droem.
Componelle.
Both v.
Drunen. Cv.)
(v.)
Drunen.
feel.
Conink.
Conink. Cde)
(de)
(v. d.)
Dusfen. (v.
DusCen.
Poll.
Copes.
Both
Both v.
v. d. Poll.
Botter.
Colvenchoten.
Durens.
Duren
••
Colverfchoten.
Botter
Duven\"oorde.
Coudenhoven.(v.)
(v.) Duvenvoorde.
Botter van Snellen- Coudenhoven.
Duiver.
burg.
Cragtwyk.
Cragtwyk.Cv.)
(v.)
Eck v.
v. Phantelon.
Phantelon.
Eçk
Braeckcl
Crom.
Braeckel (\'.)
(v.)
Eede. (v.)
(v.)
Eede.
CweCc
Braam.
Crude.•
Eedel. (d.)
.Brederode.
Cronenburg.
Cronenburg.(v.)
(v.)
Brederode.
Eem.Cv.
(v. d.)
Eem.
Brienen.
Crook.
Crook.
Brienen.
Enckvoorde.
BlOekhoven
Cuyk.
Enckvoorde.
Cuyk. (v.)
(v.)
Broekhoven (v.)
(v.)
Enge.
Enge. (v.
(v. d.)
Broekhuizen.
Cuylenborg.
Cuylenborg.(v.)
(v.)
Broekhuizen.
Brol'lkhor~t.
Cuylenborg
Enghuizen.
Cuylenborgvan
vanPyPy- Enghuizen.
Bronkhorst.(v.)
(v.)
Bronkhorst
zcnberg.
Eyk.
Eyk.
zenberg.
Bronkhorst van
van Battenburp;.
Dam.
v.)v.) Eyk.
Dam.(d'Albaing
(d'Albaing
Eyk. (v.)
(v.)
tenburg.
Ewyk.
Bronkhorst.
DamaCche.
Ewyk.Cv.)
(v.)
Damafche.Cv.)
(v.)
Bronkhorst.
Everdingen,.
Everdingen.
Brouxcelles
Darthufen.
Darthufen.(v.)
(v.)
Brouxcelles(de)
(de)
Foek.
Bruyn.
Dashorst.
Foek.
Dashorst.
Bruyn. (dc)
(de)
Foeyt.
Bucllel.
Davelaar.
Foeyt.
Davelaar.
Buclael.Cv.)
(v.)
Foreest.
Foreest.
Beuren.
Deenemarken.
Deenenarken.
(v.)
Beuren. (v.)
Freys.
Beuren
Freys.
Dekkers.
vanReygersReygers- Dekkers.
Beuren van
Freysv.v. Dolre.
Doge.
Freys
oort.
Deuverden.
Deuverden.
oort.
Freys
Freys
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Freys v.v.Kuynre.
Kuynre.
Freys
Gaasbeek.
Gaasbeek.
Gelder.
Gelder.
Gendl.
Gendt.
Gent.
Gent.
Gent.
Gent.
Gerobulus.
Gerobulus.
Garstman. (de)
Cde )
Garstman.
Geer. (de)
(de)
Geer.
Geyn. (v.)
Cv.)
Geyn.
Geyn (v.) Wulven.
Wulven.
Geyn
Goden.
Goden.
Goyer. (de)
Cde)
Goyer.
Goillyn.
Golflyn.
Goor.
Goor.
Gouda.
Goude (v. d.)
d.)
Goude
Grauwert.
Groenenberg.
Groenenberg. (Rhyn
(Rhyn
van)
Groenenlleyn.
Groeneníleyn.
Groenevelt.
Groencwoude.
Groenewoude.
Groesbeek.
Grootveld.
Gronsvelt.
Grouelleills.
Grouefleins.
Groter.
Gruter. (de)
(de)
Gruyter.
Gruyter. (de)
(de)
Gumer.
Gunter.
Haagen. (v. d.)
d.)
Haan.
Haan. (de)
(de)
Haar.
Haar.(v.
(v. d.)
Haaze
Haaze (de)
HackforL
Hackfort.
Haek.
Haek.
Haellen.
Haeflen.
~aellen
Kraan.
aeflen de Kraan.
almale.
almale.
Hamel.
Hamel.
Hamerlleyn.
Hamerfleyn.
Hamersveld,
Hamersveld.
Hardevelt.
Hardevelt.
Hardenbroek.
Hardenbroek.

Hardenbroek
Hardenbroek v. WuIWul-

ven.
ven.

Harskamp.
Harskamp.
Hartevelt.
Hartevelt.

Jode.
Jode. (de)
(de) gezegd
gezegd
de
de Jonge.
Jonge.
Jode.
Hatling.
Hatting.
Jode. (de
(de;) gezegd
gezegd
Halmn).
de
de Ryke.
Ryke.
Hattum.
HaltUm v. Ryn.
Ryn.
Hattum
Juchem.
(v.) Aarsfen
Juchem.(v.)
Aarsfen
Jutphaas.
Halturn v.v. Styn.
Styn.
Hattum
Jutphaas.
Isfelt.
Heemskerk.
Isfelt.
Heemskerk.
gezegd Ysfendoorn.
Heemllede,, gezegd
Heemslede
Ys[endoom.
Wulven.
Wulven.
Ysfeif}ein.
Ys[elttein.
Heereman.
Karremans.
Heereman.
Karremans.
Heermaale ..
Karreman.
Heermaale.
Karreman.
Heeze.
Kemp.
Heeze.
Kemp. (de)
(de)
Hellemich v. Welle.
Welle. Kerk
Hellemich
(v. d.)
Kerk Cv.
d.) VerVerHelsdin~en.
Helsdingen.
kerk.
Hemert
Hemert
Kerkraat.
Bemerden.
I-Iemerden.
Kelet
Kelel (v.)
Cv.)Hackfort.
Hackforr.
Hengst. (v.)
Cv.)
Hengst.
Klerck.
Klc:rck.
Hesfels. (v.)
Cv.)
Knoop.
Hesfels.
Heurnius. Heurnis.
Knyff.
lIilten. (v.)
I-fiken.
Knyff.
Knyff. (de)
Hinderlleyn. (Wul(WuI- Koning.
Hinderfleyn.
Konin~.
ven)
Kraane.
Kraane. (de)
Hinderfieyn~ (Zuur(Zuur- Kriex.
Hinderfleyn.
mom)
mont)
Kuynre.
Hinderfieyn.
CGraau- Laar.
Hinderfleyn. (GraauLaar. Cv.)
(v.)
wen)
Lange.
Lange. (de)
wert)
Hol.
Lange. (dé)
(de)
Lange.
Holle.
Lallgerack.
Langerack.
Hollandt.
Landskroon.
LandskroOl'I.
Hoogelande.
Lam.
Hoolck.
Laurenberg.
Hoolck. Cv.)
(v.)
HomboUl.
Hoinbout.
Lecke. (v. d.)
Lecke.
Hondt.
Leefdaale.
Hondt. (de)
Homhorst.
Leemputte.
Honthorst.
(de)
Horne. (d~
Home.
Leeuw.
Leeuw. (de)
Horst
.)
Horst(v.
(v. d.)
Leeuwaarden.
Hove.
(v.)
Hove. (v.)
Leeuwen. (v.)
(v.)
Leeuwen.
Hove
v. Zyl.
Zyl.
(v.) v.
Leeuwenberg.
Leeuwenberg.
Hove Cv.)
Houeft.
Ledenberg.
Ledenberg.
Houeft.
Houdaan.
Houdaan.
Lent. Cv.)
(v.)
Lent.
Huxwier.
Leusden.
Huxwier.
Leusden.
Hugtenbroek.
Lichtenberg.
Hugtenbroek.
Lichtenberg.
Huydekoper,gezegd
Huydekoper, gezegd Lichtenberg.
Lichtenberg.
Wieringen.
Wieringen.
Lieboorl.
Lieboort.
Huyter.
LieOink.
Huyter. (de)
(de)
Lieflink.
Lienlaar.
Lienlaar.
long.
(Haak de)
Jong. (Haak
de)
Lingen.
Liegen.(v.)
(v.)
onge. (de)
(de)
joD~e.
Lip.
Lip-

54
2254

A DEL.inin't•tSticht
St ie'" van
VIZtl Utrecht.
Utrecht.
ADEL,

Lippe. (v.
Cv.d.)
d.)
Lippe.
Lith de
de Jeude.
Jende.
Lith
Lol"khorr.
Lockhort.
Loenen. (v.)
(v.)
Loenen.
Locnrclloot.
Loenretlo3t.
Loon. (v.)
Cv.)
Loon.
Loten.
Loten.
LuchtcHburg.
Luchtenburg.
Luis.
Luis.
Lumenburg.
Lumenburg.
Luttckenhuis.
Luttekenhuis.
Lynde:l.
Lynden.
Lynden (v.)
Cv.) Vouck.
VOllck.
Lynden
Lyster.
Lyster.
Maarfen. (v.)
Cv.)
Maarfen.
Maats (v.
MatIVlaats
(v. d.) àà Mat
thz.
-thz.
Malaparr.
Malapart.
MaJcn.
Mafen.
Mannaarr.
l/i
annaart.
Ma~svelt.
IVladsvelt.
Maréz. (de)
(de)
Maréz.
MarcelÏs.
Marcelis.
Marfche.
Marfche. Cv.
(v. dd))
Mancns.
Martens.
MatcnesCe.
Matenesfe.
Mauriek.
Maurick.
Mecr.
Meer. Cv.
(v. d.)
Meer.
d.)
Meer. Cv.
(v. d.)
Meer.
Meer. Cv.
(v. d.)
lVIeerenborg.
Meerenborg.
Meerten.
Meerten. Cv.)
(v.)
Meerten.
Meerten. (v.)
(v.)
Meertcn
Meerten v. Abcoude.
Melleeren.
Melleeren.
lWeyfter.
eyfter.
Meye.
eye. Cv.
(v. d.)
Mierloo.
Mierloo.
Middelcoop.
1Vliddelcoop.
Middelkoop.
Middelkoop.
Milan
Visconti.
Milan(de)
(de) Visconti.
Moerendaal.
Moerendaal.
Mode.
Mode.
Montwyk:
Montwyk:
Montfoort.
Montfoort.
Montfoort
Blokv. Blok·
Montfoort v.
land.
land.

Montfoort. (de RoRoMontfoort.
vere)
vere)
l\Ioreelze.
Moreelze.
Mouwer.
Mouwer.
l\Ielllen.
(v. d.)
d.)
1\
Ieulen. (v.
1\1 umert.
Muinert.
Muyden.
Mllyden. (v.)
(v.)
Myer.
Myer.
Myndcn.
Niynden.
l\'asfau la Leck.
Leek.
Nasfau
Nasfau 'Zuilenflein.
·Zuilenllein.
Nasfau
Nellcllein.
Nelleftein.
Noest.
Noest.
Nyendaale.
Nyendaale.
Nyenrode.
Nyenrode.
Nyhoff.
Nyhoff.
Nypoort. (v.
Cv. d.)
d.)
Nypoort.
Nypy[en.
Nypyfen.
Nievelt.
Oe(rrum.
Oeftrum.
Oldenbameveld.
Ommen. (v.)
Ommen.
(v.)
Oort van
vnn Waveren.
Waveren.
(lort
Ormea.
Ort
Nyenrode.
Ort v.
v. Nyenrode.
Oudegyn.
Ouderidder.
Ouderidder
GrauOuderidder Grauwen.
wert.
Ouàshoom.
Oudshoo rn . (v.)
Overmeer.
Over me er.
Overryn.
Overryn.(Pocuyt
(Pocuyt v.)
Overde vecht.
Pallaes.
Panhuis.
Panhuis.
Parmentier.
Pauw.
Pauw.
Pauw.
(de)
Pauw. (de)
Pellencus[en.
Pellencusfen.
Perfyn.
Perfyn.
Pesters.
Pesters.
Petit.
Petit. (Ie)
(le)
Piek.
Piek.
Pit.
Pit.
Ploos
Amfiel.
v. Amfiel.
Ploos v.
Poeuyt.
Poeuyt.

Poll.
Cv. de)
de)
Poll. (v.
Pott,
Pott,Pots.
Pots.
Proeys.
Proeys.
Pyll.
Pyll.
Quarebbe.
Quarebbe.
Quellenburg.
Quellenburg.
Quint.
Quint.
Raaphorst.
Raaphom.
Raaphorst.
Raaphorst.
Radelant.
Radelant.
Ram.
Ram.
Ram.
Ram.
Ratingen.
Ratingen.
Ratingen.
Ratingen.
Ravesway.
Ravesway.
Regius.
Regius.
Renesfe.
Renesfe.
Rede (v.)
Rede
Rheenen.
Rheenen.
Rheenen.
Ridder. (de)
Ridder.
Rynevelle
RyneveIJe (( de
de )
Voogt).
Vaagt).
Ryzenburg.
(v. d.)
Sande (v.
Schaap.
Schade.
Schadyk.
Schalwylt.
Schalwy~.
Schenk. (v.)
(v.)
Schenk.
Stautenburg.
5tautenburg.
van Nyde.
Schenk
Schenk van
geQl.
gem.
Scherpenborg.
Scherpenborg.
Scherpenzeel.
Scherpenzeel.
Schonenborg.
Schonenborg.
Schonauwen.
Schonauwen.
Schoo~dyk.
Schoordyk.
Schoordyk van R)'RySchoordyk
nauwen.
nauwen.
Scholt.
Schott.
Schouten (van
Schouten
(V211 der)
Ketlaar.
Ketlaar.
SchoUU!n.
Schouten.
Schraslèrto
Schrasfert,
Sam-
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Schrodekyn.
Schrodekyn.
Schroije1lijn.
Schroijeftijn,,
Schorman.
Schorman.
Seldenck.
Seldenck.
Slaghek.
Slaghek.
Sloijer.
Sloijer.
Smisferc.
Smisfert.
Sneek. (v.)
Cv.)
Sneek.
Snellenborg.
Snellenborg.
Sneu!. (v.)
Cv.)
Sneul.
Snoije.
Snoije.
Soest. (v.)
(v.)
Soest.
Someren. Cv.)
Someren.
(v.)
Sompeecken.
Sompeecken.
Speulde.
Speulde.
Spiegel.
Spiegel.
Splinters.
Splinters.
Spoor.
Spruit.
Steenbergen.
Steenbergen.
Steenre.
Steck.
Stelle.
Stelie.
Sterkenburg.
Stoutenburg.
Straten. Cv.)
(v.)
Strik.
Strik v.
v. Linfchootelt.
LinfØten.
Swarc.
Swart.
Swart.
Swart. (de)
Salm.
Salmi
us.
Salmius.
Taats v. Amerongen.
Taats
Maaren.
Taats v. Maaren.
Taats v.
Rijnefiein.
v. Rijneltein.
Taats
Wijde.
Taats v.
v. cl.
d. Wijde.
Teijlinge.
Teijlinge.
Thin.
Thin.
Tbiell
Thiel! (v.)
(v.)
Thiens.
Thiens.
Toll.
Toll.
Trinde.
Trinde.
Tricht.
Trajecto.
Tricht. De
De Trajecto.
TriIlo.
Trillo.
Turnhout.
Turnhout.
Turtk.
Turrk.
.
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Voorst.
Voorst. (van
(van der)
der)
Vosfe.
Vosfe. (de)
(de)
Vosch
U tenbogaarr.
Utenbogaart.
Voschvan
vanRoelinksRoelinkswaert.
Utenbroek.
waen.
Utenbroek.
Voskuiji.
Uteneng.
Voskuijl.
Uteneng.
Vreefe.
Utengoije.
Utengoije.
Vreefe. (de)
(de)
Vrencke.
Utenham:
Vrencke.
Utenham•
Vuijflingh.
Utenhove.
Vuij 1lingh.
Utenhove.
Uterloo.
Wachendorff
Uterloo.
Wachendorff.
Uterwaard.
Wael
Uterwaard.
Wael (d.)
(d.) v.v. MoesMoesUtewaal.
bergen.
Utewaal.
bergen.
Utewaal.
Utewaal.
Waelv.
Waelv. Vroonefleija
Vroonefieijn
Waal
Utrechs.
Utrechs.
WaBI v.
v. Vijanen.
Vijanen.
Valckenaar.
Valckenaar.
Wanrode.
Wanrode.
Valkendaal.
Warmvlier.
Valkendaal.
Warmvliet.
(van der)
der)
Wasfenaer.
Wasfenaer.
Vecht. (van
Vechten (v.)
Cv.)
Vechten
Weede.
Weede.
Veen. (van)
(van)
Veen.
Weerdenburg.
Weerdenburg.
(van)
Veen. (van)
Weldam.
Velde. Cv.
d.)
Well.
Weil.
Velde.
(v. d.)
gezeijdHonHon- Welij.
Velde, gezeijd
felaar.
Wijnkom.
Veldhuizen.
Werkhoven.
Westreenen.
Wesrreellen.
Verborg.
Verborcht.
West-Rheenen.
Wes[·Rheenen.
Vereem.
Weyde. (v.
(v. d.)
Weyde.
Verheul.
Weyde.
d.)
Weyde. (v.
(v. d.)
Verhorst.
Weyde. (v.
(v. d.)
Weyde.
Vermeer.
Wildt. (de)
Wildt.
Verwij.
Winsfen.
WinsfelJ.
Vijanen.
Witte. (de)
Witte.
Vijanen.
With. (de)
With.
Visfere.
Visfere. (de)
With
Zondenbalch.
With Zondenbalch.
Visfcher
Geer.
Visfcher de Geer.
Witt(de)
(de) gez. VrenWin
VrenVleuten.
ke.
Vleuten.
Vlugh.
Vlugh.
Wittenhorst.
Witten
horst.
Voet.
Voet.
Woerds.Cv.
(v. d.)
d.)
Woerds.
Voet
Winfen.
Voet v. Winfen.
Woerden v.
Woerden
v. MierMierVonck.
Vonck.
100.
loo.
Vonck
v.' Lijnden.
Vonck v.•
Woerden v.
v. Vliet.
Woerden
Vliet.
Vocht.
Vocht. (de)
Wolff.(de)
(de)
Wolff.
Voocht
Rijnevelt.
Voocht Rijuevelt.
Woueman.
Woutman.
Voorne.
Voorne.
Woudenburg.
Woudenburg.
Voorfchoten.
Voorfchoten.
Wijck.
Wijck.
^c
Voorst.
Voorst. (v.)
(v.)
Wijck v.
v. Asch-wijlr.
Asch-wijk.
W!ick
VaoM
Or. do)
Wooad Cv.
d.)
Wijck v.
v. Asch·
Asch-wijle.
WI]ck
wijlt.
Wijck
Wij
ck

Tuyl (v.)
(v.)Serosk.
Serosk.
Tuyl
Ubbelfchoten.
Ubbelfchoten.
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Wijck v.v.Asch-wijk.
Asch-wijk.
Wijck
Wijck v.v.Abcoude.
Abcoude.
Wijck
Wijck v.v.Hoinfoirde.
HoinroirdG.
Wijck
Wijck v.
v. Woerdt.
Woerdt.
Wijck
Wijckerfloot.
Wijckerfloot.
Wijckerfloor.
Wijckerfloot.
Wijfe. (de)
(de)
Wijfe.

Wijs. (de)
(de)
Wijs.
Wijnbergen.
Wijnbergen.
Wulven.
Wulven.
Zaal.
Zaal.
Uteneng.
Zaal Uteneng.

Zas.
Zas.
Zas v.
v. Weldam.
Weldam.
Zas
Zem.
Zem.
Zoes.
Zoes.
Zeven der.
Zevender.
Zoudenbalg.
Zoudenbalg.
Zuunnont.
Zuurmont.
Zuidoort.
Zuidoort.
Zuijlen.
Zuijlen.
Zuijlen van
van BlazenBlazenZuijlen
burg.
burg.

Zuijlen
Zuijlen v.
v. ddHaar.
Haar.
Zuijlen
Zuijlen Hardenburg.
Hardenburg.
Zuijlen
Zuiilen Harmelens.
Harmelens.
Zuijlen
Zuijlen v.
v. NateNatewisch.
wisch.
Zuijlen
Zuijlen v.
v. Nijvelt.
Nijvelt.
Zu
Zuis.
is.
Zijpeflein.
Zijpeflein.
Zijl.
Zijl. (v.)
(v.)
Zijl.
Zijl.
Zij
^^r^ck.
rick.
Zijrick.

hebben onder
onder ons
ons agt
agt oude Copijen
Copijen van
van de
devrije
vrijeRidderRidder~
Wij hebben
homeden in
in 't'[ Sticht
Sticht'van
'van Utrecht
Utrecht,, met biivoeging
bijvo~ging van
van den
den tijd,
tijd,
hoffledeii
wanneer zij
Zesvan
vandezelve
dezelvekomen
komenininalalwanneer
zij bekend
bekend zijn
zijn geweest.
geweest. Zes
naauwkeurig over
twee andere
andere ontmoet
ontmoet men,
men, hier
hier
les naauwkeurig
over een;
een ; in twee
edaar, eenig
eenigverfchil
verfchil ininde
demelding
tpeldingder
derwoorden
woorden;; doch
dochdit
dit bbeen daar,
fchouwen wij
wijals
alseen
eenmisslag
misflagder
derafT'chrijveren
affchrijveren, , om
rèden,
dat
ik
om reden , dat ik
negende affchrift
affchrift gevonden
gevonden heb
heb,, onder
onderdedeManufchripten
Manurchripten ~,
een negende
berustende in
de uitmuntende
uitmuntende Boekverzameling
Boekverzameling van
den Heere
Heere
berustende
in de
van den
Prinfe Erffiadnouder,
voorige overeenkomt.
overeenkomt. OnOnPrinfe
Erfiladhouder, welk
welk met de zes voorige
worden gefield
der
Parochie van
van de
de BUURKERK
geCleld
Utrec git , worden
BUURKERK .. te
te UIt'ec~t,
der de Parochie
"an
rle vecht,
vecht, nu over de
rle vecht
vecht,
Jaar 1250,
bekend in
in 't Jaar
125o, Oud
, bekend
van de
ridder,
nu
Grauwert,
bekend
1230,
13°7:
Onder
de
Parochie
ridder,
Grauwert, bekend 123o, 1307: Onder de Parochie
met de Golven,
St. ,`acobsveen
Jacobween,, bekend
1°76; Uittmwurde,
Golven,
Uitten weerde , met
bekend 1076;
1300. Nlcouins
NICOLA.U;; rechten,
in 't't jaar
(daarna Wiltenburg,
Wiltenburg ,
jaar 728
728 (daarna
Vechten, in
1350. St.
870;
Sc.
Croenewoude 1350.
1312 ; Groenewoude
Rei jr. ou w, Rhi;nauwen,
Rhijnauwen, 1312;
87o; Rûjnouw,
al bekend
GItERTRUID;
Aa,, Ter
Ter Ade,
.-fde, al
bekend
1400; Ter
Ter Aa
Lubenesfe 14°°;
GEERTRUID; Lubenes[e
Abcoude
1J56;
RUl'jei 1300;
Claarenburg 1336;
1336; Abcoude
1300; Claarenburg
Ruwiel, Ruwiel
1156; Ru~'jeJ,
1410;
IEl86,
en 1280;
1280; Amerongen,
bekend 1314. ZuiJeflein
Zuileflein 1410;
Amerongen, bekend
io86, en
nu
Gindel
Teutscbwerck, of Teutswijk
Teutswi jk ,, nu geTaatswi jk , Teutscbwerck,
1400; Taatswijk
Cinckel 14°0;
1350 ; Cols
Cols
zegd
Natewisch
1
!qo;
Uil/cnbroek,
Huchtenbroek
1270 ; Uittenbroek , Huchtenbroek 135°;
zegd
Schoten
(doch
dit
wai
eene
bouw-woning,
en
geene
Ridderhofee'ne
bouw-woning,
en
geene
Ridderhofwas
Schoten (doch
beSnellenberg
••••
berg befiad.)
BENSCHOP ;; Snellen
Leyvendael,Leefdael
Leefdael
.... BENSCHOP
fled.) Leyvenrlael,
of
Broekzede of
kend
der Hoeu!
130o; Broekzet/e
Hoeuf 1300;
van der
Cuynterflein , van
kend 1300;
1300; Guynlerflein,
Gunterftein
lJreuckelen,
Neyenraden 1318.
GuinterClein, , nu Gunterflein
1318. Guinterflein
Breuckelen , Neyenroden
1385.
Rietveld 1385.
13°0;
Oudalln, ook
1350; Rietveld
ook Oud
Oud Aa 135o;
Autlaen Oudaan,
1300; Aur/aen
bekend
BUNNIK;
van
'!Veerd
lIoS.
Cothen,
Blom",enweerde,
bekend
van
den
weerd
i
i
o8.
Cothen,
Blommenweerde,
BUNNIK;
1336;
J of
Il!lC).
nu R,hijndleÛ1
R.hijueAØ,
of oud
oud Rhijnellein
Øjueflein 132o.
Rynsnburg, nu
1336; R:Ynlnburl,

TxooØ,
THOORN.

ADEL,
A
DEL, in 't't Sticht
Stich, Vlm
van Utree"t.
Utrecht.

257
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Doorn , bekend
Thoorne of Doorn,
TIWOIlN,
bekend 1328.
TuooRri, of DOORN, Thoorne
1328. Velzen
137o; Dertheren
Moesbergen , dUJ
137°;
Denheren ,, Derthuizen
Derthuizen,, 1340
1340;; Moesóergen,
flaat in
dus baat
de eene
eene Coplj,
Copij , en
en in de meeste Moersóergen,
Moersbergen , 1560.
de
Tuu/,, Puy!
tUJ/
i 56o. Tuul
136o ; JIó~rde
Voerde 1360;
1360;
Brouehuyun I!!92.
13e0; Brouchuyzen
i 292. EEMENESSE,
EEMLNESSE, Dralttn.
Draken.
lurg bekend 1340. GRYN
Oude Ceyn
Geyn 135°.
,urg
GtYN,, Ollde
1350. Snoijen-Toorn
Snoijen•Toorn
1300. Goy
t300.
GOY en HOUTEN,
I 12~. Oellerehem
(Oesterghem
HOUTEN , Goy
Goy 1126.
Oelterchem (Oesterghem
bn Ooster"hem)
Oosterchem) 1290
; Bloemenflein
~n
129°;
Bloemenf/ein 1229;
1229 ; /Pu/ven
Maven 1200,
Oudwulven 1200.
Olldwu/ven
HERMELEN ,, Htrmden
JUTFAAS, van
Hermeien 127::.
1200. HERØELEN
1272. JUTFMs,
ouds JLTDItHFAAs
i I 65. Rhynhuyzen
yutphaas 1165.
J11DrtHFAAS,, Jutphaas
RhynhuJatn 1370. lI',ndeWyndeflein
hyneflein 1300. Flumf/tde
f/eemflede 1323. Pletten2urg,
fltin., lt?hynef/ein
Plmen;'urg~ bij die
Sian Goij gebouwd
van
13$0. Yroneflein
!'ronef/ein 1300;
Remeflin 135o.
gebouwd 1300.
i 300. Rmuf/in
x300; CaGa1400. LEVSDRN,
lefloot 1380. Stormdyk
leJlDot
LwsnlN, Amersfoort
Stormdyk 14°°.
Åmersfoort 1232. Stou.
tenburg 125
1251.
ioo6. WeetJe
tenburg
I. Baclrevoort
124°.
Backevoort 1006.
Weede 125°.
1250. Lolrhorst
Lokhorst 1240.
Hoekhorst 1430. Horst Rumelaar
Heeze 1260. Hoeldzorst
Rumdaar 134°.
1340. IJrotffe.
Droef.
laar,
Emdaaren
en Achtevelt,
Aehtev!!lt, zijn alle bouw-woningen
bouw - woningen geweest.
laar , Emelaar
LOENEN,
uio. Ten
Ten Pilde
i2jo. Mynden
Mynden 127o.
LOENEN, Cronmburg
Gronenburg bekend 1230.
Velde
Overmeer nu Horst,
Horst, 134°.
137°.
1356· Overmeer
Loenrefloot 1356.
1370. LoenreJloot
1340. LINSCHQoo
LINSCIIQ..
TEN,
Nnfohe 1350. LOPICK
LOPICX,
Rynevelt J360.
136o. Nesfeh!J,
Nesfcho , Nesfche
TEN, 1282.
1282. Ryneve/I
Sevenhouen, Sevenhouen
Sevemler
SevmhQuen bewoond, bij die
vall
i 250 ; Sevenhoven,
Sevender 125°;
die van
niet,, I1312.
Kleine Zullen,
ZuIlen,
OVERLANGENBROEK, Kleine
Cabauw i500. OVERLANGENB1WEK,
Vliet
312. Caballwl500.
••• NJIDEIlLANIOENBROEI[,
Sterlcmburg 1330.
Sande
NEDERLANGENBROEK , Sterkenburg
Zuilen •....
1 330. Sande
Stauer (Staver)
(Stayer) 1340'
SanJen8urg 1320, Staulr
W,lIenbur~ uSo.
au Sana'enburg
1340. Walenburg
1250.
MONTFOORT, Montfort
Montfort 1730.
U30. Polaanen
Pol/anen (Po/anm)
Mllr.
(Polanen) 1350.
MONTFOORT,
135o. Meer.
1350. MAERSEN,
10
Hoo/ef/ein 135°.
MAERSEN, Zuilen,
Zuilen, met
met het geregt
geregt van
1230. Hooleflein
10 123°.
Zwefereng (in oude brieven
brieven Sweeren
Sweeren.Eng
Sweáeren-Eng
-Eng en Swederen
Zwefereng
-Eng ge.
i 086. Boelenflein
Daamd) 13°0. Meer
Meer 1086.
Bodenf/ein,, IJoolenflein
l1oolmf/ein 1350. ODICK
ODICX
naamd)1300.
(Oli,k)) Beverweert,
Beverweert,I 1S4.
1194.RHEENEN,
RHEENEN, 1126.
11\16. Horst
Horst i1160
(Odyk
i6o.• .TolTol.
lenburg 1310.
ijlo. Lair,
Lair, Leur,
Leur, naderhand Leven
Lel'en of
of Lievendaal,
Lievlndaal,
lenburg
1490. SCHALKWYK,
eri 1490.
SCHALKWYK, Wu/verhorst
1350. Blochoven
BlochllJ'cn 135oo
1350.
Wulverhorst 050.
i1340
340 erg
1r1erckenburg gebouwd bij
bij die van
vanGoy
Goy1350.
1350'
lfOLESTEIN,, ook
ook
IIOLF.STEIN
.lerckenburg
Golef/ein
I
~50
IPeuringen
u40,
daar_
na
bij
die
van
ZuileIIi·
Goleflein 1350 freteringen 724o , daar. na bij die van Zuileinbetimmerd en Schonauwen
j,hollauwen genaamd 7314.
13 14, SOEST,
SOEST, flame.
}Jame.
borg betimmerd
lenberg 1270.
u70. ZEIST,
ZEIST, of
of SEIST,
SEIST, Blykenburg,
Bly1r,,.,burg. Blikkenburg
Biikkellburg,, ge
go·lenberg
bouwà bij die van
van Wulven
Wu/yen 7300.
1300. Rysfenburg
R'1sfonóurg 7240.
124°. KersberKersilerbouwd
ten,, het Bisfcfioppelijk
Bisfchoppelijk Dagthuis
Jagtbuis ....
• • •• Vleuten
Pleuten 7236.
1~36. Neyvelt
Neyvelt
gen
(NieveiJl 1312.
1312. Ham
Ham 1260.
1260. Enge
Enge I260.
1260. Haar (Hair)
(HI#r) i165.
1165·
(Nieveld)
Welle,, bezeten bij
bij die
die van
van Schade
Schade 7406.
1406. Meye
Me'Je 1320
1320 Alendorfr
Almilorl
tVelle
1203.
138'1. VREESWYK,
VREESWYIC, Of
~f AAN
AAN DE
DE WAART,
VMKT,Pret'{t:
1J45. \FIERS&
WJER5U20e.
Vreefe 1145.
3382.

.u

DUL.
I. Dam..

R

IWY•
Wy·

.S8
t58

ADEL,
t Sticist van
A DEL, in
in '"Stic/u
vlln Utr-eeht.
Utr~,"t.

WYCI,
Wycr., Wyk
W'ylr. 1080.
1080. Wykerßoot
IPykerf/tlot 1350.
1350. Blafenburg
BlaftnlJllrc 136o.
1360. Ry!Rrytwylr. 1080.
1080.WKRCKHOVEM
WI!RCKHOVEN,, Werdenberg
IPcrdmberf( 135o.
1350. Dobersdyk,
Doótrsdylr, inindede
wyk
warsdyk i1108.
20g. WAEG
laatere afi'chrlften
affchriftcn DDwarsrlylr.
WAEL,, Tulle
Tulle i12.00.
IPII,d,
laatere
zoo. Wayde
l350. WOUDENBERG
WOUDENBERG,, bij die
die van
vanCuilemborg
Cuilemborggetimmerd
getimmerd 131o.
1310.
1350.
LidtIenberg 1294.
1294. Ceereflein
Ceertf/tin 140o.
14°°. Groenewoude
Croentwoude 11539;
zijnde
Lichtenberg
539; zijnde
ander van dien
dien naam
naam al bekend 135o
135°,, als
alsbehoorende
behoorendeaan
aande
de
een ander
St. Nikolaas
Niko/aas Kerk.
Kerk. Ter gelegenheid
gelegenheid dat
dat onder
onder de
de Ridderfchap
Ridderfcl1ap en
en
St.
van 't't Sticht
Sticht een
een verfchil
verfchil ontf
onc(tond,
welke Hofmeden
Homeden tot
ond, welke
Edelen van
draagen der Huisgelden
Huisgelden verpligt
verpligt ,•of
ofdaar
daar van
zijn t
het draagen
van vrij
vrij zouden zijn,
werd daar
daar van
van,, volgens
volgens ordre van
van de
de Staaten
Staaten deezer
deezer Provintie
Provincie
den roden
loden O6
Oétober
des jaars
jam 1536
1536,, deeze
deezevolgende
volgendeverklaptverkIa.van den
ober des
gegeeven:"
Hem,, die
dierechte
rechteRidderfchap
Ridderfchapdes
des Nederffichts
Nederf/ichts
ring gegeeven
: „ Hem
voorfz.die
dieVesten
Vestenende
endeHuizen
Huizenende
endeopgetoogen
opgewogenBruggen
Bruggenheb.
heb„.. voorfz.
ben,, en
enandere,
andere, die
die de
de drie
drieStaaten
Staaten voor gerechte
gerechte RidderRidder,,t. ben
fchap houden,
houden, zullen
zullenvan
vanharen
haren Ridderhoffleden,
Rldderhoffltden, ende Bouw„" fchap
huizen in
in de wooningen begreepen
begreepen,, van
van de
deHuisgeleien
Huisgelden voorvoor„" huizen
"„ fchreeven
fchreeven vrij
vrij weezen.”
weezen." Daarop
Daarop hebben
hebbengemelde
gemeldeHeeren
Heeren StuStza.
ten,, ten
ten dage
dage voornoemd,
voorn oelDd,deeze
deezenadere
nadereverklaaringe
verklaaringe gegeeven,
gegeeven.
ten
dat tot den
den Ridderlijken
RIdderlijken ítaat
llaat vereischt worden en te
te zamen
zamen moemoe-dat
ten
!;.Ian,, drie
drie hoedanigheden, om
om denzelven
denzelven te
te genieten:
genieten: I.r. Dat
Dat
ten gaan
hij
Eigenaar of
ofGrondheer
Grondheer isis van
van de voorfchrevene
voorfchrevene Hoffiede
Hofilede,t
hij die Eigenaar
~m!c~!~ Ridderfchap
Riddl!rfchap zij. H.
Il. Dat
Dat die
die Hofhede
Hofllede zij een regte
,Oe{{te
gerecite
Ritlderwooninge.
lIl:
Dat
de
Bouwhuizen
binnen
't
begrip
van
Ridderwooninge. III;
Bouwhuizen binnen 't begrip van
die Ridderchatige
Riddennatige wooningen
Voorts ververwooningen begreepen
begreepen moeten
moeten zijn.
zijn. Voorts
klaarden
Riddermatigè Hoflieden
Hoffieden deeze
'dcezc
klaardengemelde,
gemelde Staaten
Staaten voor
voor Riddermatigè
volgende: Lecvendael,
Zuilmf/ein,, Natewisch,
Nat~wisdt 9 Zuilenburg,
Zuilenburg ,
Leevendael, Zuilenflein
HlirdenlJrtlek,, Sterkenborg
Stedun,borg,
Beverwoardt,Huis
Huis
Ry/enbórg,t Beverwaardt,
Hardenbroek
, !(yfenbórg
tt
Stis 9Prulven,
TI"u/ven,Schonauwen,
$chonauwen. Schalkwyk,
Scltallrwyk,Reinouwen,
Reinouwen Heemt Heemte Seis,
fted~,
Huistetefutpl:aas,
JutphtlllS, naderhartd
RIt]n, Gyn,
Cyn,
naderhand 't't Huis te Rhyn,
fede , 't'tHuis
Rinr.nburg,
tI~ Hair,
Hair.
Rhyne/lein , Locltltorfl,
Lockhorfl ,ten
ten Ham, de
Rinenburg , nu Rltynef/ein,
Pleuten,
eng, Harmelen
Harmelen,, Ter
TerHorst,
Horst,Leenre•
LIl",,den Eng,
Nieveld, tien
('leuten, M'el·dJ,
floot.
OTJdann,Nieuwenrode,
Nieuwenrode,Ruwiel,
Ruw;e/, huls
huts ter
/loot, Tcr
Ter /la,
4a, Oudaan,
ter Mur,
Meer,
ft
Maers[m,
te
Zuilen,
Drlllrm(tein.
Ceereflein
t
RhynsJVou.
Drakengein,
Geereflein
,
Rhynswou.
Maers
fen
,
te
Zuilen
,
te
ie,
{{uis te
te Doorn,
noorn, llfeyert.
Meyert. Doch
in 't'tnaar
jaar 1482
1482 en
eu
Doch alzo, in
de, (luis
1483,
over verfcheiden
vcrfcheiden Homeden
hebverfchillen waren
waren gerezen,
gerezen, hebHofgeden verfchillen
1483, over
ben
Heercn Staaten
dat de Huisman,
Huisman, die
die binnen
binnen op
op 't't
ben de Heeren
Staatengelast,
gelast, dat
Hof woont, van
van 1·IJSlicaale.
boeren 'lasten
'lasten,, ongemoeid
ongemoeid zal
zal
rusticaale , of boeren
blijycn.
ogdeneekelling van
door de
de drie St:laten
Staaten,t
blijven. De onderteekening
vandeeze
deeze Aéte
Ade door
lnS
Was
0

lt L.
L. (Pritfche)
(I'rl4flte)
ADE

sØ

1VIB gefchied
gefchied in de
de woonmg
woónmg van
van den
den Grave
Grave Antani
A"to"i de
tU Lalaing,
Uailll.
was
Gl"lve
van Hoogílraaten
Hoogflraaten,, als Stadhouder,
Stadhouder, ten
tén dage
dage en
elt jaare
jure alt
al..
ra ve van
G
boven,, in
in tegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van den
den Heer
Heerden
den Done-Deken
Dom-Drie,,, lauboven
NaRENES,
IUNIS, (volgens mijne
mijne Copijen; doch
doch van
~II" der
itl" Ilouve
HIJM.,e fchrijft
f.:hrijft
Ns
lt.,i";,,.van
v.nRenesfe)
Rerlts{e.) Bisysfer,
BII,s{,r, Scholafter
Scholaller te oude
oude Munster,
Munster, Sri.
SIlo
Reinier
~eg.,e/, St.
SI. Pletirs;
Plelt,.s; Knyf
KlI,f te
te St. Jans
Jans;; Lockkorst
Loc!rk.rlt St. Catharine
Catharine
regarde
Kerk te Utrecht.
Utrecht. Ernst
E,.nst van Isfendoorn,
Isfendoorn, 'Jan
vlln Cuilenburg
CUiI,nbflrg.s
Jan van
'acob '11111 M,n'e", Jan va" Re"esfe, van
vlln ;nip,
/Yulp, loost
j061t van
vallJacobvnMyde,aRnsf
H.,.tlI,,'mJe/t, Cerrit
v"n Rifenburg,
Ri{enburg, Senior.
Senior. Jan
vlln Du.
Duliardenbroek,
Gerrit van
Jan van
Hair,
".e"v,o,.itfl,
(;e,.,-el Bolle Burgemeester,
Burgemeester, Jan
Jan_van der
der Halr.
v,envoorden, Lerret
~e/II'" Rara
RIllII.
Keizer Karel
Kartl de
tie V
Y deed,
deed, wegens
wegens 't't Huisgeld,
Huisgeld, in
in
Adam
, Keizer
"'L jaar
jur 1533,
deezeverklaaring
verklaaring uitgaan.
uitgaan. I. Ridderhofl}ieden,
I. Ridderhoffiedel1.
5 533 , deeze
opgetOOIene Bruggen
land,daar
daar toe
toe bebeopgetoogene
Bruggenhebbende,
hebbende, met
met eigen land,
boorende , en
en bij
bij eigen
eigen huisgezin
huisgezin gebruikt,
gebruikt, zijn
zijnvrij.
vrij. II.
H. Ridders,
R.it/ders,
hoorende,
zelve hunne
hunne goederen
goederen gebruiken,
gebruiken, niet
nietonder
onderzulke
zulkeHoflieden
Hoilleden
die zelve
behoorende , zijn
zijn vrij.
vrij. IIJ.
RiJd,rs, eens anders
anders landen
landen gegeIII. Ridders,
behoorende,
zijn vrij.
vrij. IV. Gebruikende Landen,
Ridderho&
Landen , onder Ridderho£bruikende, zijn
fieden,
daar onder
onder woonende
, zijn
ziin half
half vrij.
vrij. V.V.Huurlingen,
Huurlingen,
lieden, daar
woonende,
woonende onder
onder dezelve,
dezelve,enenlanden
landengebruikende
gebruikende,
daar onder
onder niet
niee
, daar
hoorende
,
zijn
half
vrij.
hoorende, zijn half vrij.

.v."

AnnL,
(FTitfclte) De Oude SSchrijvers
Provintie hebhebADEL, (Friefcke)
chrijvers van
van die Provintie
rujf en flerk
Ilerk beweerd,
bcweerd,dat
dat dezelve
dezelveisisafkomflig
atKomrugvan
van ~DI!L,
ben fiijf
ADEL, een
Zoon van
van Frifo.
Frt'fo. nan
beuzelingen en
en dromen
droomen zijn
zijn reeds
reeds
Dan deeze beuzelingen
to
dikmaals wederiegd,
der moeite
moeite niet
niet waardig
waardig isis,,
Zo dikmaals
wederlegd, dat
dat het
het der
daar
merken wij hier, met
met
daar iets
iets meer
meer tegen
tegen intebrengen.
intebrengen. Alleen merken
eén
aao, dat
dat het
het woord
woord Adel,
Ae/eI, zo min
min daar
daar van,
als van
van
van, als
een woord, aan,
't Hebreeuwfche
Hebreeuwfche woord
woord /Mar
AJaT afkomflig
afkomru, is. Integendeel
Integendeel word
word
l1et
zelve natuurlijk
natUurlijk afgeleid van het Oude
Oude dnge/-Saxifclze
het zelve
woord
tangel-Saxifche woorli
.lIethe,
eeae bezitting
bezitting van
van een
een wettig
wettiggoed
"oedtetekenkenÅethe , Etlte,
Ethe, 't welk eene
nen geeft. Hier
Hier voor
voor hebben
hcbben wij
wij reeds
reeds gezien
gezien,, hoe
hoe zommige
zommige EdeEdeJen,
Lands Oppervorsten
tOt Rid
Rid~,
door 's Lands
Oppervorsten,,om
om hunne
hunne verdiensten,
verdiensten , tot
len, door's
dm verheven wierden, en
dus den hesten
ver1p-egen.dersvhnwi,
besten Adeldom verkregen.
en dus
Al
VIn ouds
ouds werd, in
in die
dieprovintie
provintie, ,onderfcheid
onderrcheldgemaakt
gemaakt ms·
tusAl van
khen den
den terjf en Adel, den
den Iweee/tn
Adel, en
eIl de
de Eigenërfde
Eigenérfde
tweeden Adel,
Staaten.
Hoe luisterrijk
luisterrijk de Fr;efde
Alel ook in de middel-eeuw
middel·eeuW'
Friefc/e Adel
R.
was,
vlas,
R ~4

",.flt"

sóo

A
DEL,
AD
E L, (Friefclte)
(Friefcke)

an b
li jken zal,
an:!~.
c , gelijk
gelijk uit
..
uit de
de Naamlijst
Naamlijst daar
daar vvan
blijken
echter t
zal, zijn, echter,
van
evenals
alsvan
vanden
denHollandfchen
Hollandfchen en
en Zeeuwfchen
Zeeuw[chen Adel,
Adel,
van deeze, even
veete
ge1lachten,, reeds
reeds voor lang,
lang. uitgeftorven
uitgefiorven,, of
ofonder
onder andere
andere
veele geflachten
familien
t die
In weezen
weezen zijn, (laan,
fiaan,
familien ver[molten;
verfmotten ;andere
andere,
die 'er
'er nog In
door
op den
denoever
oevervan
vanhunnen
hunnenondergang
ondergang;; fchoon
[choon 'er
'er
door venterf,
verlerf, op
thans
worden,, welke
welke
thans onder
onderden
denAdel
Adel deezer
deezer Provintie gevonden
gevonden worden
in de middeleeuw
middeleeuw daar
daar onbekend waren, en
enuit
uitandere
anderelanden
landen zijn
zijn
overgekomen.
Deezezijn
zijnkenbaar
kenbaar,
doordedeachterfile
achterfieletters
lettersvan
van
overgekomen. Deeze
, door
hunnen
oude Friefche
Frie[cheEdellieden
Edellieden
hunnen gellachmaam,
geflachtnaam , dewijl
dewijl die
die van de oude
bijna
uitgaan,, als
als ,dylva,
Burmmlia,, Kamminga,
Ka1t1minKa,
bijna altoos
altoos op AA uitgaan
Åylva , Burmania
enz. 't welk
welk aan
aan andere
andere,, als
als Hatrfolte,
PletfenÓllr~,
Rengers, •
flaer folte , Plettenktrg
, R engers
niet
redenvan
vandeezen
deezenuitgang
uitgang op
op AAfchijnt
[chijnt te
te zijn,
zijn t
niet eigen
eigen is.
is. DeDereden
om
achter zijnen
zijnen eigen
eigen voornaam,
voornaam, ge.
ge.
om dat
datmen
men hi~r
hiar te
te lande, achter
woon was
was,, dien
dienvan
vanzijnen
zijnenVader
Vader te
te Bellen
!lellen,, zo
zo als
als nog
nogonder
onderde
de
landlieden
gebruik isis:: als
als 3`an
Jan Pieters
Klaas Douwes,
DJuwes,
landliedenveel
veel in gebruik
Pieters,, Klaas
JaPilc
Gerrill, enz.
welkeenendergelijke
dergelijke toenamen
toenamen,, het
het
enz. InInwelke
Japik Gerrits,
Telende
gLva/,, of de
de Genitivus,
een
S
word
beteTelende geval
Genitivus , door
door een S word betekend,
ZOOD beduid,
men zeide,
Jan Piettrszootl,
kend , en
en Zoon
beduid , als
als of men
zeide, Jan
Pieterszoon,
enz! zo
Klaas Douweszoon,
Douweszoon t enz.
zo als
als men
men in
in Holland
Holland gewoon
gewoon is
is te
te
fchrijven.
Doch de
deoude
oudeFriefen
Friefen,, den
den Genitivus
befchrijven. Doch
Genitivus willende be.
fchrijven,
ofuitdrukken
uitdrukken,, deden
deden de
dewoorden
woordendoorgaans
doorgallnsuitgaan
uitgllan
fchrijven , of
als ga
ga,, ma
ma,, na, la, ja,
ja, enz. waar
waar uit
uit dan
dan gebooren
gebooren
op a, als
zijn,, ,lbbema,
dlJóema, Goslinga,
Goslinga,Harinxma
Harinxma,
, enz.
zijn
Deeze Adel
Adelkomt,
komt,met
metdie
dieder
derandere
andereProvincien
Provimien,, inin veele
veele opDeeze
zigten,, overeen
overeen, , doch
andere bijzonderheden
bijzonderheden,, daar
daar van
van
zigten
doch is, ininandere
onderfcheiden.
onderfcheiden. Van
Van de
de voorigen
voorigen hebben
hebben wij gezegd, dat
datdoordoorgaans de Edelen hunne
hun~e goederen
goederen van
van de
de Vorsten
Vomen ter
tcr Leen
Leenontvinomvin.
gaans
gen,, en
en hielden.
hielden. InInFriesland
Friesland isis dit
ditnooit
nooit gebruikelijk
gebruikelijk geweest,
gen
geweest,
Friefen ten
ten uiterilen
uiterllen af
afkeerig
van alle
alle onderwerping;
onderwerping;
keerig van
als zijnde de Friefen
deHollandfche
HollandfcheGraaven
Graaven zo
zoveel
veelvoet
voetininFriesland
Friesland
hebbende nooit de
konnen krijgen
krijgen,, om de
deLeenroerigheid
Leenroerigheid dier
der Edelen
Edelen aldaar
aldaar inin tete
konnen
Enwanneer,
wanneer,buiten
buitendedemenigvuldige
menigvuldigeaanflagen
aan !lagender
derGraaGraavoeren. En
Yen,, de
deHertog
Henogvan
vanSaxen
Saxen,, door
doorhet
hetaanbieden
aanbiedenvan
vanheerlijke
heerlijketijtij.
ven
teb,, de Edelen
Edelen dier
dierProvintie
Provintie zocht
zocht over
over tete haalen
haaien,, om
omhunne
hunne
tels
Sloten aan
te dragen,
dragen, enenvan
vanhem
hem
Adelijke Goederen
Goederen en Sloten
aan hem
hem op te
omfan,en, werd
werd dit
dit voordel,
voorllel , door
doorden
den Edelen
Edelea
weder te Leen te ontfangen,
Yongema, zo mannelijk
Jongema,
mannelijk beantwoord,
beantwoord, dat
dat de
de Sax
Saxgenoodzaakt
genoodzaakt
was,
\vu, aan
aan de Ridderfchap
Ridderfehap een
een Renverf
Renverîael
gecven,dat
dathij
hijvan
Tan
+ael tete geeven,
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tt Leen nooit meer
Datook
ookdeeze
deezeEdelen
Edelenmagmagmeer fpreken
fpreken zoude.
zoude. Dat
in Landerijen
Landerijen,, Heerlijkheden
Heerlijkheden,, en
en Sloten
Sloten (S/inztn)
(Stinzen) geweest
tig in
zat uit
uit het
hetvervolg
vervol~ van
van dit
dit werk
werk blijken.
blijken. Op
Op't'tjaar
jaar 128o
1280
zijn, zat
de halzen
halzen vrijer
vrijer hebbende
hebbende,, als
als ontslagen
ontflagen van
vandedegeduurige
geduurige bebeo
fprin~ng dtr
het getal
getal
fpringing
dcr NormlOnen
Normannenenen Hollandfche
HollandfcheGraaven,
Grasven, isis het
der
Stinzen, , voorheen
voorheen daar
daar tegen
getal nog
nog veel
veel
der Stinzen
tegen gebouwd,
gebouwd, in getal
vermeerderd; ; fchoon,
Cornelius, Friesland,
Friuland,
vermeerderd
fchoon , volgens Andreas Cornelius,
in 't Jàar 1274
1274,, vol
volwas
wasvan
van geweldige
g~weldige Stinzen
Stinzen,, die
hoogein'tdar
die op hooge
plattzen gebouwd
want, zegt
zegthij
hij,, %lU/X
etdert den
zulx cedert
plaatzen
gebouwd waren:
waren : want,

'Jllre
tluifent twee
tWtehonderd
h~nderdvier
vie,·
ende
[eslich
hadden
vare duifent
ende
festich
nietniet
hadden
opgehouden
!Jouwen, , vermits
vermits dedehuisluiden
huis/uidendier
diertydIJ.
opgehoudenIete bouwen
ryck, gheweldig
gheweldigen
In overvloedig
overv/~ed;gwaren.
waren.Winfemius,
Winfemius, een
zeer ryck,
m~ die
meer geloof verdient
verdient. , zegt
op 't'tjaar
jaar Ji 284,
dat de
de
man
die meer
zegtt , op
284 , dat
Fri,[en onder dekzel van de
de invallen
invallen der
derNoormannen
Noormannen,, begonnen
begonnen
Frieten
hadd.n,
groote Stinzen
Stinzen en
en Vastigheden
Vastighedon te
enininzo
zoder
ver-hadden, groote
te bouwen, en
re alle hunne magt daar toe aanleiden , dat in een dorp van 30realhunmgtdoealin,t dorpva3
huizen, zestien
zestien Stinzen,
Stinzen, van
van oude
oude Friefche heen
fieen gemaakt
gemaakt. , gege·
vonden zijn.
Dit isis onzen
onzen Vaderlandf-hen
J/ader/andf.:hen Historiefchryver
Historiefchryver ontvonden
zijn. Dit
niet
wam anders
anders had
had hij
hij., in zijn Derde
Derde Deel
Deel,, bladz.
bladz. 226
226 niet'
glipt; want
kannen zeggen, dat
dat het
lut,, omtrent
omtrenthet
hetjaar
jaar 1325,
1325, iets zeldzaams
atldzlloms
konnen
wal, ininFriesland
Frieslandfleenen
fleenen huizen
huizentetehebben.
heMen. Deeze Stinzen
Stinzen of
of
was,
Sloten,
die door
door het
het geheele
geheele·Land
Land verfpreid
verfpreid fionden,
en,naar
naar
Sloten, die
fonden, en,
tijds
tamelijk naar
naar de konst
konstdes
desoorlogs
oorlogsbevestigd
bevestigd
tijds gelegenheid, tamelijk
waren, werden
werden van
van de
de Edelen
Edelen zelve
zelvebewoond,
bewoond,ofof
doorhuurlinhuurlinwaren,
door
gen
bez~en,daar
daar zig
zigandere
andere bijvoegden
bijvoegden;; waar
waar uit
uit dan
dan de
dememegen bezeten,
nigte der
der Friefche Dorpen
Dorpen haaren
haaren oorfpronk
oorfprouk heeft
heeft genomen.
genomen.
De Vrije
J/rtje Frieten,
Frie[en, niet onderworpen
onderworpen aan
aan de
de Leenroerigheid,
Leenroerigheid,
waren
ook
vrij
van
Schot
en
Lot,
en
van
manfchaplevering.
manfchaplevering.
waren
vrij van Schot en Lot , en
hun grootte
grQotfievoorrecht
voorrechtbeftond
benond hierin,
hierin,dat
datgeen
geenEdelman
EdelmaD
Doch bun
buitenslands,
om eenige
eenigemisdaad
misdaad,, gefØft
getlraftmogt
mogeworden
worden,, noch
noch
buitenslands , om
beroepinge; voor
vooreenigen
eenigenRegtbank
Regebank, ,buitenslands
buitenslands,, inin burburo
eenige beroepinge;
gerlijke zaak!!n
behoudens, , nochtins
nochtins ,, de
de
gerlijke
zaakent , gefchieden
gefchiedenmodlt;
mocht, behoudens
()verzieninge
Dit recht,
recht, aan
overzieninge van
van den
den Keizer
KeizerzelveQ.
zelvet#. Dit
aan hun
hun behootende,
echter, zo bij
hij de
de Frieten,
Friefen, als
a.dere Nederlanders,
Nederlanders.
rende, is, echter,
als aØdere
door den
den·• onrechtvaardigen
onrechtvaardigen Filips,
Filip!, op de
de deerlijkfte
deerlijkfie wijze,
wijze, ge·
gefchonden
dagvaardingen en
brengingel'l van een
een
fchonden ,door
, door de dagvaardingen
en ter
ter dood brengingen
groot aantal
namen der
der Edelen, die
diewis
wi~
groot
aantalEdelen
Edelenen,
en,anderen.
anderen. De
De namen
~bben konnen
zijndeezen:
deezen:zijnde
zijndedaar
daarouder
ouderalleen
alleen
hebben
konnen opfpóoren,
opfporen , zijn
R 33
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de Geflachtnamen
GeOachmamen gemetd
welke ten
ten tijde
tijdevan
van
de
gemerd f/lln
van.:die
Zie geenen.
geenen, welke
Heoog Greg4rias
G,.egllr;tJs van
"aIJSaxen
Sazm werden
werdeR opgefchreeven,
opgofchreeven, en
en ondet
onc:fet'
Hertag
verpllgting gebracht,
gebracht. om
om han
ht1Ilden
den2 21!len
penning van
van de
de inkoms.
inkom...
verpligting
z feen penning
ten hunner
hWlDer landen
landen te
tI! geeven,
geeven.inin.'t
Jaar 1504.
150....
ten
.'t Jaar
Abbeme.
Glilll.
Gina.
AbbØa.
Abbens.
Goslinga.
Goslinga.
Abbens.
Abbits.
dosfeos.
Abbits.
dosfens.
Abinga,
Gradnga.
Grating*.
Abinga,
Adelen.
Groeflra.
Groeftra.
Adelen.
Aggits.
Haarda.
Heard*.
Aggits,
Aelez.
Hurfolte.
Haarfolte.
Aelez.
IJena.
Hadasz.
Hadasz.
Alen.
Andela.
l3eytzeØ,
Andela,
H~eytzema.
Hanii.
Hanta.
Aylva.
Bomia.
Hankema.
Hánkema.
$otnia.
Boning ••
Hln~ma.
Han
tna.
Bottinga.
Branda.
Ha~np
Rai
lings.
Bramgum.
Harinxma.
Brantgum.
Broerfma.
Hartmania.
$roerfØa.
Burmanla.
Haydlna.
Haytflna.
Burmania.
Hayetz.
Bunginga.
Buvlnga.
Hemmema.
I-iemmema.
Buying*.
Beim&.
Hem!lra.
Hem lira.
-, BeiØa.
Camfira.
Htrama.
Øa.
CaØtira.
Her'k8m
a.
I-ierkema.
CliJlga.
Clinga.
Hettn8na.
Dekama.
Hettriana.
Dekama,
BereIDa.
Dodinga of Doni
•• lier+etga.
Donie.
Herke~.
Harkes.
Oouma.
Downs.
Douwe.
Her~
..
Heripp.
Douwes
Hesfe1s.
EbesI-iesfels.
Ebes.
Heslinga.
Ebinga.
Ebinga,
HiddelDa.
Edifz.
Hiddema.
Hlllcma.
ElixtM.
1-lillema.
Elixrna.
Hobbinga.
EmingJ.
Eminga.
Holdinga.
Holdings.
ipis.
Epis.
tnil1ia.
Eyûngll
Hom
Homtmin.ga.
F,yfiingatr
Bones.
Féckesz.
Hottes.
Féckesz.
Hottinga.
Feddem;.
Hotting*.
Feddenk
Hoytfma.
Hoytfma.
FeitrmL
FeitfØS.
FondelIs.
]aerla.
eerla.
Fon dens.
Foppjn~~
laerØ,.
laeana"
Foppinga.
C'aTaina.
Janckes.
Janckes,
Gatama,
Gartma.
Jaril!hAnt.
jarichfins.
Gartnts.
~~

Jelgerftua.
JelgerfIua.
Jongima,
Jongama.
jouwerfuza.
Jouwerfma.
Tuckama.
Jucknma.
Jnw'inga
of Tongema.
)owinga of
Jongema.
Natnminga.
Kamminga.
Kempinga.
Kempis,
Kf!lllpis.

K,ijueØa.
K,Uuewa.
Lut!\,
Luta,
Ludigman.
Lyaukema.
Lyaukema.
Mantgum.
Martena.
Mekkema.
Menfira.
Menflra.
Mokkema.
Mo'k'kema.
Minnema,
Minnema.
Nittama.
NittaØZ.
Obbema.
Ockiugle,
Ockingae.
Okklnga.
Okkinga.
Ontemn.
OtInema.
Pl.ttenbrr,.
PlatteØ;.
Øppxtna•
fpppema.
Popt
..
Popta.
Pybesz.
Relnldda.
ReinRlda.
RInia.
Rinia.
Rengers.
Remerfma.
Retnmerfius.
Remmerfma.
J\oorda.
400rda.
Rbpta.
Rbpta.
Sapma.
Sapma.
Stb~Jtem
••
kebelteØa,
Scheltl$.
Scheltas.
Scruenkes.
Schienkes.
Seppen.
Seppesz.

Sik-
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Sikkes.
Sikkes.
Sitgema.
Sitgema.
Sjurdema.
Sjaardema.
Snypma.
Snypma.
Swanzenburg.
Swartzenburg.
Sybranda.
Sybranda.
Sytsz.
Tanie.
Tanie.

Tadema.
Tadema.
Tjaarda.
Tja:irda.
Tjesfens.
TjesCens.
Tzaarda.
Tzaarda.
Tziebbetsz.
Tziebbetsz.
Vnia.
Unia.
Vpkens.
Upkens.
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Uivla.
tJpkens
Upkens Uiviz.
Vegelin.
Vegelin.
Walt*.
Walt•.
Wasfenaar.
Wasfenaar.
Wobbes.
Wobbes.
Wybalda.
Wybalda.
Wybes.
Wybes.

Brah~"iI.
den Brabrndvan den
Stamnaamen van
totdedeStamnaamen
Thans
over tot
wij over
gaan wij
Thans gaan
zlg
worden, , die
n worden
medeveele
veele gevonde
gevonden
die zig
waaronder mede
Adt/. waaronder
fchen
fclztn Adel,
zo
en,
gezet,
neder
n hebben
in de
Provintien
hebben neder gezet, en , zo
NederiandCche Provimie
de Nederlandfche
fallfie
voomaal
en
eerfie
de
aan
door Huwelijken
anderzims, aan eerfle voornaaØe fa.
als anderzints,
Huwelijken als
fchapt.
vermaag
zijnvermaagfchapt.
miliën zijn

d.)
Cv. d.)
Aa. (v.
Aarfchot.
Aarfchot.
AbCelon.
rlbfelon.
Ackeren.
Ackeren.
Aelst.
Aleyns.
e.
Altenhov
Altenhove.
Ameyde
Ameyde..
s.
Argentu
Argentus.
s.
Arkenne
Arkennes.
AsCche.
Asfche.
Ayfa.
Back.
Baceler.
em.
Jlaerdeg
Jiaerdegem.
nt.
Barlaimo
Barlaimont.
Barchon
Barchon..

Baten.
Bau.
m.
nauterCe
Bauterf em.
Baufele.
Bayly.
n.
13edelma
Bedelman.
Deerthem
Beerthem..
Hegge.
Begge.
Bergen.
Berlar.
Eerchem
Ferchem..
Herghe.
(v. d.)
Berghe. Cv.

Berckel.
nerckeI.
Berfele.
Berfele.
Benhaut.
Berthaut.
Beversluis.
Bever1luis.
Bie. (de)
Bierbeeke.
Dierbeeke.
Bloys.
yk.
Blittersw
Blitterswyk.
n.
Blancae
Blancaert.
Blyde,
Blyde.
u.
Hocxhor
Bocxhorn.
Bode.
e.
Bommale.
Bommal
Boot.
en.
Borchov
Borchoven.
al.
Borgnev
Borgneval.
e.
Dorgran
Borgrane.
Borcht.
. Cv.
BosCche
Bosfche.
(v. d.)
Boxtel.
Boulaar.
Brant.
!rabant.
Brabant.
Breda.
ie.
Barionag
Barionagie.
Broeke.
Broeke.(v.
(v. d)
d)
Brecht.
Berlaer.
Bergge.
R 4

Berthem.
Benhem.
Beyegem.
Beyegem.
Brimeu.
Bygaarde.
Bygaarde.
Bouverie.
Houverie.
Blaerthem.
Blaerthem.
Boshuyzen.
Bosbuyzen.
Bisdom.
Bosluyt.
Barlar.
Radar.
Berlo.
Bedo.
Borcht. (ver)
Borchr.
Dufegem
Bufegem..
1I0uchem
13ouchem..
Boulanç.
Boulant.
Dlesten.
Blesten.
Blesten.
erf.
Beckewerf.
Beckew
Brecht. Cv.)
(v.)
Brecht.
Bmloch
Brulocht.t.
Brimeu.
Boufeval.l.
Boufeva
Beer.
Boulton
Boulton..
k.
Caasdoe
Caasdoek.
Caerlo.
. (v.)
Calfieren
Calfteren.
(v.)
c.
Camerlin
Camerlinc.
. Cv.)
Campen
Campen.
(v.)

CamCam·
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Campenblur.
Campenhaut.
Cauwerberg.
Cauwerberg.
Cauwerberg. (v.)
(y.)
Cauwerberg.
Catfan.
Catfart.
Cayer.
Cobbeghem.
Cockelber~e.
Cockelberge.
Cluting.
Coelpur.
Coelput.
Colibrant.
Colibrant.
Collay.
Cpnnin1ç.
Connink.
Coenen.
Courereau.
Couteréau.
Courerel.
Couterel,
Cosfar.
Cnmendonck.
Crxnendonck.
Craectoven.
.oven.
CraeclCrainhem •.
Crainhem.
Crefem.
Criedleel'\.
Criecfleeq.
Crupelant.
Dale. Cv.)
Dale.
(v.)
Daelhem.
Damaes.
Damme.
Daens.
Delbroe~
Delbroer.
Deurne.
Dicbier.
Dielbeeke.
Diest.
Diegem.
Diemen.
Diest.
Diest. (v.)
DInter.
Dinter. '
Delft.
Delft. (v.
(v. d.)
Doeme.
Doerne.
Dormale.
Dormale.
Dormale.(v.)
(v.)
Dorpe
Dongelberg.
Douvrill.
Douvrirl.
Eechoven. (v.)
l:edelheere.
Eedelheere.
Ee~yelt.
Eelyelt. (y.)
(v.)

EggeIoy.
Eggeloy.
Elsbrouk.
Elsbrouk.
Eist. (v. d.)
d.)
Elst.
Ellelooge.
Eaelooge.
Enghien.
Enghien.
Eppeghem.
Eppeghem.
Erp. Cv.)
Erp.
(v.)
Esfelen.
Esfelen.
Etten.
Etten.
Eyck.
Eyhem.
Eynatteq.
Eynatten.
Fleppes.
Fonn•.
Form..
Fraybaert.
Fraybaert.
Gaesbeeke.
Gaesbeeke.
Geele.
Geldenake.
Ghett.
Meet.
Gheete.
Glymes.
Goedelloy.
Goedefloy.
Gofenhoven.
Gorugneys
Gottigneys.•.
Grimbergen.
Grimbergen.
Grimbergen.(v:)
(v.)
Geurix.
Geurix. (St.)
(St.)
Hallar.
Halen.
Halen. (v.)
(v.)
Hallen.
Hallen. (v.)
Halmaie.
Halmale.
Harcies.
narlar.
Ilarlar.
Hamme.
Cv.)
flamme. (v.)
Hamale.
Hambroeck.
Hanibroeck.
Hannuyt.
Happan.
R appart.
Haenkenfcboer.
Haenkenfchoet.
Haurem.
Hautem.(v.)
(v.)
Hautappel.
Hautepen.
Hauthem.
Hauthem.CT:)
(v)
Heetveld.
Hartwyk.

Hevere.
Hevere.
Herpe.
Herpe.
Hellebeeke.
Hellebeeke.
Heffene.
Heffen e.
Hellicht.
Heilicht. (uitar)
(uiter)
Belmont.
Helmont.
Hertoge.
Hertoge.
Hers.
Helt. (d.)
(d.)
Helt.
Herwyn.
Henyyn. (v.)
Cv.)
Heyden
(v. d.)
Heyden (v.
lkrlar.
Herla.
Hermeys.
Henneys.
Heetveld.
Heetveld.
Heymj:.
Heyme.
HerbaiSo
Herbals.
Hoboke.Hobke.
Hobosch.
Homade.
Hofflade.
Hoen.
Hollad.
Hoflad.
Home.
Horne.
Honon.
Florion.
Houte.
auche.
mmerfeel.
Immerfeel.
Indoigne.
Iropel.
Impel.
ImpeghelL
Impeghem.
Ipelaar.
Isfche.
Itter.
Keele.
Kede.
Keermans.
Keersmaker.
Ker.
Kcrsbeke.
Kersbeke.
Kestebeeke.
Kets.
Keynooge.
Labus.
Landn.s.
Landnes.
Lanrus.
Lanais.
Lare.
Lathem.
Lee.
Lee. Ct'
(v.. d.)

I

Le
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Lechy.
Lechy.
Lederberge.
Lederberge.
LeefdaaIe.
Leefdaale.
Leeuw.
Leeze.
Leeze.
Lieminge.
Lieskenrode.
Lieskenrode.
Limale.
Limpiaes.
Linden. (v.
d.)
Linden.
(v. d.)
Linderen.
Linderen.
Linteren.
Lisfe.
List. (v.
Cv. d.')
d.)
List.
Loe.
Lombarts.
Lommel.
Lonchamp.
Loon.
Lonshein.
Lonshein,
Loun.
Magnus.
Malafe.
Malfen.
Marblays.
Maruel.
Martfelur.
Martfelaar.
M'asfenhove.
A asfenhove.
Mechelen.
Meeren.
Meerhem.
Meene.
Meerte.
~egbem.
Meghem.
Meclkeren.
Melden.
Meldert.
Melyn.
Mennens.
l\1erxcum.
Merxcum,
Merode.
Meulendonc.
MiIlinc.
Millinc.
Mirle.
Mol.
Molen.
Molenbays.
MQiterr~.
Moiterrv,

Montenaken.
Montenaken.
Mulenbeke.
Muiendonk.
Mulendonk.
Namen.
Nederven.
Nederven.
Nethene.
Nethene.
Nispen.
Nobel.
Nollen.
Nolingers.
Noris.
Noyts.
Oribeke.
Oisterhaut.
Ophem.
Oppem.
Oppern.
Oppendorp.
Dpperbays.
Opperbays.
Ording.
Orfure.
Os.
Ofy.
Oyenbrugge.
Oxelaer.
Parle.
PIIEe.
Pape. (de)
Pape.
Pede.
Perwys.
Pieterfem.
Pinnoc.
Platroet.
Plast.
Plecvor!e
Plecvors.
Pot.
Pul.
Putoir.
Pyliepeen.
Pyliepeert.
Pylyfer.
Pypenpog.
Quabeke.
e•
Quaderbrogc
Quaderbrogge.
Quane.
Quine.
Quarebb
..
Quarebbe.

Kancourt.
Rancourt.

Raust.

Ra",~.
Rausilm.

R5
R5

Redighem.
Redighem.
Repe.
Releghem.
Releghem.
Reues.
Riddere.
Ripenhaut.
Ripenhaut.
(T.)
Rode. (v.)
Roelants.
Roelors.
Roelofs.
Rogge.
Rolibuc.
.Rollegem.
Rollegeni.
Roovere. (de)
(de)
Rotfelaar.
Rouek.
Rouck,
Roules.
Runtsvoon.
Runtsvoort.
Rycke.
Sadelaar.
Sanders.
Schalige.
Schavey.
Scholaster.
Schoonhoven.
Schoon
vorst.
Schoonvorst.
SchoonejaIlSö
Schoonejans.
Schoof.
School.
Schroots.
Seebroek.
Sellebeke.
Sevenbergen.
Sichenrode.
Sieeuwi.
Sleeuws.
Smyers.
Sombrero
Sombref.
Sompeke.
Sorgeloos.
Spant.
Spant. Cv.
(v. d)
d)
Spout.
Spysken.
Schryhane.
Stalle. Cv.
d.)
(v. d.)
Steen.
Steen. Cv.
(v. d.)
iteene.
deo)
Steene. (v. den)
Steenwegen.
Stock.
der)
Stock, Cv.
(v. der)
S~
Stri.
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Straten. (van
(van der)
Stnlten.
Steynvoert.
Steynvoen.
Symaer.
Symaer.
Swanen.(Diter)
(Uit,r)
Swanen.
Tag.
Tag.
Terroelo:s.
Terroelofl
•.
'J kornes.
Thornes.
(v. den)
Tommen. (v.
den)
Tours.
T'fercaels.
Tfercaels.
T'ferhuigens.
T'ferjacops.
Tferjacops.

T'ferraecs.
Tferrae~.

Walhaim.
Walhaim.
Wange.
Wange. .
Watermafe.
Watermafe.
Wavre.
Wavre.
Werve.
Werve.
Wefenbeeke.,
Wefenbeeko.
Wefemat
.. ;
Wefeinate,
Winghen.
Witthem.
Witthem. ,
Wynfgem.
Wyntgem.
Zwalf.
2walf,

T'fuverts.
T'fuvens.
Tympel.
Tympel. •
Vrfel.
Urfel.
Viertel.
Vierfel.
Vieleer.
VUes.
Viles.
Voleart.
Volcart.
Vorfelaar.
Vranx.
Walem.
Walera.

Van
GELDEItLAN:D 1 en
enOVERIJSSEL
OVERI]SSI':L, fchoon
in die
die ProVan GELDERLAND
fchoon de Adel
.kiel in
Proís, hebben
vimien
zeer tálrijk
nllrijk' is.
geen voldoend
vQldoend verflag
verfiag konnen
kODnen
vintien zeer
hebben wij geen
geven.
,

ADEJ.lJKE
HUffEN, liurlij/rhedm,
KlZsledm,, Sloten
Sloten.
Bllrg·
ADELIJKE HUIZEN
Heerlijkheden, Kasteelen
, Burg
en anderé
andere Gebouwen
~bouwen., dienende,
dienende, ot
in vodrige djden
ten en
of' in
tijden gediend hebbende
hebbende,, tot verdediging,
verdediging. fieraad
fieraad of
Adel·
cif vertooning van Adeldum,
zijn,, binnen
binnen den
denbepaalden
bepaalden gmtrek.
C\mtrek of
ofengen
engenkring
kring der
der NeN4dom , zijn
zo menigvuldig
menigvuldig geweest",
dat zij
zij de
deverwondering
verwondering van
WIl
derlallden., Zo
geweest, dat
derlanden
in. en Hitlandets
uitlanders tot .zig
Derzelver vermindevmDindezig getrokken
getrokkenhebben.
hebben. Derzelver
inofverval
'l'erval ?r als
als mede
mede van
van die
die van
van den
den Odel
tldd zelven,
zelven , of van die
de
ring of
eerfle (ligters
fligters,, moet
moetaan
aanverfcheiden
v-erfcheidenóorzaaken
oorzaaken toegefchreeven
toegefchreeven
eerlie
worden. De
Deinvallen
in\'a!len der
der Deenen
Demen etl
en Normannen,
Normanf1en, waartegen
waarte{eJJ
worden.
genicht zijn, hebben
hebben ook
ook veele
vee Ievan
vandezelve
dezel~edoen
doenverwees
verwoes·
veele geflicht
tcn,, gelijk
gelijk voorheem,
voorheen, in
in de
deOorlogen
Oorlogentusfchen
tU!fchen de
de Batavieren
Bataviere" ets
elt
ten
Romeinen, gefchied
gefchiea was.
De dood
dood., die
die veele
veele van
van de
de oudste
oudl1:e
was. De
Romeinen,
Ade/ijke Fanplien
Fami'lict/ verslonden
verllonden had`,
had, is ook
ookoorzaak
oorzaak geweest
geweest,, dat
Adelijke
vcele van hunne
hunJ1~ .·fli'lhtingen
te gronde
grondegegaan
gegaan;
anderen zijn
zijn
fiightingen zijn
zijn te
; anderen
vicele
den roest
roest des
des tijds
tijds vernield, of
oftot
totgeestelijke
geestelijke gebouwen
gebouwen verver·
door den
:tnderd. als
als Riynsburig
R;jtt5hu"~., Leeu:venlsertt
LnuwenlMrlt . en
en anderen.
anderen. Eene
Eenemenig•
menig·
anderd,,
te is,
is, door
doorflaande
Ilaandewaterbaaren
waterbaaren ,, in
in puinboopen
puinhoopenveranderd
veranderd;; en
en
te
geen minder
minder zijn
zijn 'er
'er door
door geduchte
geduchte watervloeden
watervloeden vernifld.
Doelt
vernield. Doelt
geen
wel inzonderbei
inzonlierhtidØoet
lOOetderz4vei'
derz~yel' verval
verval worden
worden toegefchreeven
toegefchreeven
wel
aan de veelvuldige
Ilt.elvuldige oorlogen
oorlogen,, ininoude
oudetijden
tijdengevoerd
gevoerd,
tusfcheA de
do
aan
, tusfchen
Holland[c!u Graven
Grave,,· en
en de
de Utreclrtfthe
UtreclttfrlreBisfchoppen
B;ifchoppen,
en de
de eersteerst, en
Hollandfche
genöemde ende
en de 'estfriefen
lPestfrie[en;
als ook tusfchen
rusfchen de
de Gelderf
Geltlerfi!zen
; als'
genbemde
cten
en
Frle/en,
in
den
tijd
van
Vrouwe
All.
,
eD
tusfchen
de
Ken",tJI,rs
den
tijd
van
Vrouwe
en
tusfchen.de
ildii_,
1Eennerxers
en Frie,ten , in
,

en
en
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en
Frle[e". Niet min
min vernielende
vernielende,, voor
voor deeze
deeze gefligten
gefiigten., zijn
zijn
en Frlefei.
Kabeljaauwgeweest,
verderflijke twisten
twisten vvan
fJodji:/zen en Ka/Je/jaauwan Hoekfclien
geweest , de verderflijke
Gelder.
Bronkhorstets en
fohm
HolI""tJ. der
der Bronlthorsle"
enlhheckerens
IIdefturtns in Celder.
M en in Holland,
Sckieringers en
Friesland, nis
I'IJIII.
enVetkopers
J?etltof>en in p'";tsltmd,
als mede
mede die
land, der Sc"itrlHgtrS
van het Kaas
en Broodfpel.
B,.,Q/J[pel. Zeer
zijn gevallen
gevallen in
in deri
deri
Zeer veele zi;n
Kaas en
Alva ; ~
Spaanfchen
den Yzeren
Vzeren duim
duim van
van dJ!la;
onder den
Spaanfchen Oorlog,
Oorlog , en onder
ei
laatstlijk
Vanalle
all~deeze
d~eze
heerlijkegem
ge..
laatstlijkIninden
denOorlog
Oorlog van
van 1672. Van
heerlijke
bouwen , zullen wij
houwen,
wij., vervolgens
vervolgens,, op
ophunne
hunne.bijzondere
.bijzondere Artikelen.
Artikelen,
gewag
Wtl van
welke,, door
door hunne
hunne trotfche
trotfche bou,
bou,
vin die.
gewag maken,
maken , zo
zo wel
dle , welke
van, die geenen.
wing, tot
totluister
luister der
der eigenaan
(trekken,
.als y~n,
wier
eigenaars ffreki:en
, Vals
geenen, wier
gebrokello'
muuren en
eQ toorens
•. ter
~r oeffening
Qcffening van
van onze
onze
gebrokener toppen,
tappen , muuren
toorens,,
konstenaars
Koper, , of
konstenaarsfirekken.
firekkett om
, omdezelve
dezelveop
op 't't Papier,
Papier , if!
in '·t't Koper
of
op Doek te brengen
brengen;; en
ook
van
de
zodanige,
wier
overCchot.
en
van de zodanige ,
overfchot,
Illet
tot verblijfplaatzen
verblijfplalltzen voor
voor,.N,achtuilen
en.
met ruigten
ruigten bewasfeo.
bewasfen , tot
Nachtuilen ea
andere
dieren geworden
gewotden zijn.
andere dieren
ADEL.
zeggen van
van de
de oude
ouJe Friefc'te
Friefl:/te Schrijvers,
ADEL. Volgens't
Volgens 't zeggen
Schrijvers ,
was hij
hij de
deVader
Vadervan
vanFRISO
FRISO,, die gehouden
gehouden word
word voor
voor den
den StamStamFriefen. Decze
vader der Frie[en.
ADEL zou
hebben,
Deeze ADEL.
zouhet
het gebied
gebied g\!voc.rd
gevoerd hebben,
in zeker
in
zeker Landfchap
Landfchap., dat
dat den
den naam
naam van
v~n Benedifta
BenedifJa &ifia,
FriJia. voerde
voerde;,i
fchoon
andere Schrijvers
Schrijvers het
het 'noemen
l10emen Prafra
P,:afia - pJ"aJii.
fchoon andere
Prafi. Allen.
Allen ,r
welke ons
dit weeten
weeten teteberigten,
berigten •weeten
weetentefFens
teffens uit
uit tete rekerekeons dit
dat deeze
deezeVorst
Vorstbepaaldelijk
bepaaldelijkvan
van SEM afkomr1ig
SDI~
nen, dat
afkonillig is.
is. SEM,
had een
een Zoon,
Zoon, met
met naame
lIaame A,
Arp/lllxad;
Zoon van
Vatl
pliaxad; de Zoon
zeggen zij, had
deezen was SALE.'I,
welke een
een Zoon
Zoon HEDER
Deeze won
wondeznwas
SALEM , welke
HEBER had.
had. Deeze
P. hakeg , Phaleg
Phaleg wederom Ragau.
en uit
PlzlllfJg.
uit Ragau kwam
kwam voort
voon
Ragau, en
ADEL, die
dieFRISo
FRISO gewen.
gewan. Ragau,
RagtlIl , de Vader
Vader vare
van Adel,
/Jdel, had, zo
zo
DEL,
als zij
zij zeggen, van Sein
Sem een flaalen
fiaalen kroon
kroon ontvangeg,
ontvangen,enendaarbij
daarbij
als
een rooden
rooden flandaart
fianda:m van
Deeze ADEL
ADEL zou.
van wonderba~re
wonderbaarekracht.
kracht. Deeze
zou ,
volgens hun
hun verder
verder verhaal,
verhaal, door
door den
dcnTijran
Tijran Ag
dgrammes,
uit het
het
volgens
rammes , uit
rijk verfiopcen.
en met
met zijne drie Zoonen,
Zoonen, Fnfo,
Fri{o,, Saxo
S01:0
rijk
verílooten , en
Frefo , of Frifo
ell
Brumo,, naar Athene
Athene in Ballingfchap
Ballingfcbap vertrokken
alwaar
en 8rumo
vertrokken zijn,
zijn, alwaar
zijn Zoon Saxd, eéne wijf
wijl tijds
tijds,, bij
bij PLATO
PLATO zou
hebben fchool
fchool
zou hebben
gegaan;; .doch
zijn andere
andere 7.oon,
FRISO,, heeft
heeft het leger
leger gevolgd,
gevolgd.
Zoon, FRtso
gegaan
,doch zijn
van Filips, en daarna
daarna van
van Alexander
dlexander den
denGrooten,
Grooten. en
en is
is
eerst van
zoals
alsnader
nader onder
onder zijn
zijn Art.
drt. zal gezegd
gelegd worden,
worden, in
in 't
't
eindelijk, zo
Jaar voor
met zijne
Vloot, inin Friesland
Fries/antI
313 Jaar
voor CllRISTVS
cluurrus geboorte,
geboorte, met
zijne Vloot,
aangekoomen.
•• PETRII
Pmtll,, Hamconius,
Hlimconius, Scliarlenfis
Scllarlenjis en andere.
Zie a.
ADtL~,
ADEL

ADEL. ADEL
ADELA.
A.
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ADEL, de
oudfie Zoon
Zoon van
Vin Frifo,
Fri[o, en
en dus
dus de
de klemzoon
kleÏllzoon van
van
ADEL,
de oudfle
Adel. hier
hier boven
boven gemeld,
gemeld, is, volgens
yolgensdededaarbij
daarbijaangewezene
aangewezene
Adel,
Schrijvers
zijnen Vader
Vader in 't Vorffendom
Vorfiendom opgevolgd,
opgevolgd,
Schrijversen
en anderen,
anderen, zijnen
en had
hadterterVrouwe
Vrouwe
ZWOBBlNA,, die voor eene
eene dogter
dogter van
van eenen
eenen der
der
ZWOBBINA
Zwahifche
Koningen opgegeven
'Er zijn
zijn 'er,
'er, die
dieden
dentijd
tijd
opgegevenword.
word. 'Er
Zwabifche Koningen
zijner RegeerÎllg
fiellen op vier
vier en
en negentig,
negentig, anderen
anderen op
op agt
agt enen
zijner
Regeering flellen
zeventig jaaren.
jaaren. Hem
Hemword
wordden
den lof
loftoegeCchreven.
van een
een zedig
zedi,
toegefchreven, van
en eerbaar
eerbaar Prins
geweest,
die zijn
zijn volk
volk., door
doorgoede
goede wetwet·
Prins te
te zijn gewe
es t, die
ten,, zeer
zeer befchaafd
befchaafd heeft,
heeft, en
enmet
metdedenabuurige
nabuutigeVorsten
Vorsteniningoed
goed
ten
vcrfiand
dat hij
hij in
in zulk
zulk een
eenaanzien
aanzien was,
was, bij
bij
verffandleefde;
leefde; ja
ja men
men zegt,
zegt, dat
andere Vorsten,
geenen, welke eene
eene goede
goedemanier
manier
de andere
Vorsten , dat
dat zij
zij die geenen,
Regeeren hadden
hadden,, ÅAdt/ingen
Op 't't Arr. Adel
Adel
deli ngen noemden.
noemden. Op
vvan
an Regeeren
hebben wij reeds
reeds aangetoond,
aangetoond, datdat- de
naam van
van Edellieden,
Edellieden, niet
niet·•
de naam
'Van
maar uit
Zijn dood
dood
van hem,
hem , maar
uit de
de waare
waare verdiensten
verdienstenafkomfiig
afkomffigis.is. Zijn
word
150jaaren
juren vóór
vóór onze
onze tijdrekening,
tijdrekening, en
en als
als zijn
zijn OpOpword gefield
gefield iso
volger genoemd
genoe!lld zijn Zoon Ubbo. Die hier
hier van
van meer
meer begeert
begeen te
te
bi. 12•
weeten ,ziezie
WINSEMIUS,, bI..
u.
weeten,
WINSEMIUS
ADr.LA,
als eene Dogter
Dogter van
van Dagobert
Dl1goherl den
'en II,
IT, en
teen teADELA bekend als
vens als de Grootmoeder van Greçorius,
van Utrecht,
Gregorius, BisCchop
Bisfchop van
Utrecht ,
de fligteresfe
van de
word gehouden voor de
fiigteresfe van
de vermaarde
vermaa~de Abtdii,
Abtdij, te
word
1i-ier.
zij, in
in 't't Jaar 742, Weduwe
het geestegeeste'
Weduwe zijnde, het
Trier, alwaar zij,
lijk
gewaad aanvaard
aanvaard had.
lijk gewaad
LUDGI!.IlUS,
;n 't'tLeven
Levenvan
YanGregoor,
Grtgoor, Cap.
Cap. 4.
LUDGERUS, in
,

ADEL!,, eene
der Dogters
Dogters van
van Graaf
Graaf pigman
lI";g111l1n den
r, Heere
eene der
den V,
ADELA
van Nardingerland,
Nardingerland. Urk,
Urlc, en een
eengedeelte
gedeeltevan
van't Graaflrchap
't Graaffchap
Bamt/and, (bevattende,
tbevattende, onder
onder andere
andere fireeken
fueeken,, de
de Betuwe) en
en
Hameland,
van Kunigunda,
Kunigunda, Dogter
Dogter van
van den
denLandgraaf
Landgraafvan
van Tlturinge;
uit
Thuringe; uit
Huwelijk was voortgekoomen
voortgekoomen nog eene
eene Dogter,
Dogter, Luitgard,
Luitgard ,
welk Huwelijk
en buiten
buiten deeze, een
een Zoon
Zoon,, die
diebekend
bekendisisonder
onder den
den naam
naam van
van
en
Wigman
dm J'1.
Pl. Zelden
Natuur twee
tweezozoverfchiltende
verfchiftende
IVigman den
Zelden heeft de Natuur
fchepzelen, als
als Luitgard
LUÎlç.rd en
en ådela,
,1dela, uit éénen
éénen vader
vader en
moeder,
en moeder,
doen te voorfchijn
voorfchijn koomen. De eerfle
eerfie was
was zo
zoberoemd
beroemd om
omhaare
halte
deugd
en
Godsvrucht,
dat
haar
Vader
voor
haar
de
Abtdij
en 't't
deugd
dat haar Vader
haar Abtdij en
Nonnenklooster op
op den Elterenberg
Elterenherg deede
fiichten,en
enbaar
haardaar
daarover
Nonnenklooster
deede ffichten,
over
als de eerfle
eerfie Abtdisfe
Abtdisre aanffelde.
aanfielde. Keizer
Keizer 0110
Il, om de liefde,
als
Otto de II,
welke
zijne Nicht,
bezat, begiftigde,
begiftigd~ I in
in
welke hij
hij voor
voor decze
deeze Vrouw,
Vrouw, zijne
Nicht, bezat,
den

ADELÄ.
ADEL A
.
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den
geestlijk gerucht
goederen en
envoorvoor·
den jure
jaare968,
968 , dit geestlip:
gedicht met
met veele goederen
regten:
den
regten : onder
onderanderen,
anderen met
, metden
denontvangst
ontvangstvan
vanden
denTol
Tol op
op den
van UrJt,
Urk, en
, thans
Ts/il,
LDnd VAn
endat
datvan
vanNardingiand
NarlilngialJd,
Tsfel , met het Land
waarvan de Giftbrief
rH. Anahet Gooyland,
Go"lantJ, waarvan
GIftbrieftetevinden
vindenisisbijbijMA1
MATI'H.
"InaVI. pag.
Ådela, daarentegen,
lella,
pag. 43.
~3. Atle/a,
wraakzug
daarentegeb , was wraakzug
leaa , Tom. VI.
tig,
en tot
totalles
lll1eswat
watflegte
flegte begeerten
begeerten- en
en
tig , hoogmoedig,
hoogmoedig, wulps,
wulps , en
lusten
ongemeen geneegen
geneegen;; met
met één
één woord
woord., 'er
'erwas
was
lusten kan
kan voeden,
voeden , ongemeen
geen
minne fchijn
Graaf Argeen de minste
fchijn van
vandeugd
deugdbij
bij haar
haartete vinden.
vinden. Graaf
'fr.
houd
floutl., wiens
Zuiderzee gelee,en,
wiens landen,
landen ,aan
aanen
en om
om de
de Zuiderzee
geleegen, in
in 't't
een inval van
Jaar 991, met
met een
van eenige
eenige Zeerovers
Zeerovers., die
die te
te Siayoren
Slavoren
geland
waren,, gedreigd
gedreigd werden,
hij
geland waren
werden , had
had hier
hierdoor
doorde
dehanden
handenvol;
vol; hij
werd nog meer
méer bezwaard, omdat
omdat met
met den
del1 dood
dood van
Vln Wigman
tien
1Yigman den
17.
(die Oom van Arnoutl
was~)
alleen twist
Ålrnoud I:eweest
geweest was
ddela niet alleen
s) Atle/a
V. (die
over haars
haars Vaders
maar tot
geVadersErfenis
Erfenismet
met haare
haare Zuster
Zuster zocht,
zocht , maar
tot gevaarlijke
uitfpatte,
dat zij de
de
vaarlijkedudelijkheden
daadelijkheden
uitfpattetot
, totzo20verre
verrezelfs,
zelfs, dat
komst
des Keizers
Keizers te
te Nyllletgen
maakte. Atle/af
Nymeegen noodzaaklijk
komst des
noodzaaklijk maakte.
Ådela,
die getrouwd
met [metI,
van RetlicJ,em,
(R.ehJm)
getrouwd was met
Imed, Grave
Grave van
Redichem , (Rekom)
14rnhem_ in
in de
gelegen bij
bij Arnhem.
de Ye/uwe,
van oordeel
oordeel,, dat
dat de bebeVeluwe, was van
giftigingen,
zoaan
Danhaare
haare Zuster
Dan 't gemelde
gemelde Klooster, onbeonbegiftigingen, zo
Zuster als
als aan
fiaanbaar
volgens welke
welkealle
allc
Saxifche Landrechten, volgens
flaanbaar waren
waren met de $a%i{che
vemeemding
Riddennatige goederen
goederen,, zonder
zonderuitdrukkelijke
uitdrukkelijke
vervreemding van Riddermatige
bewilliging der
dernaacte
naalle erfgQnaamen
erf~naamen, , wel
wel ilrengelijk
firengelÎjk verboden
verboden was.
bewilliging
Op deezen
deezen grond
grond bevlijtigde
bevlijtigde zij
naden
dendood
doodvan
vanhaaren
hlaren
zij zig,
zig, na
Gemaal,
Zoonen en
en twee
tweeDogters
Dogters had
had doen
doen geboogebooGemaal , wien
wien zij
zij twee Zoonen
worden,, haare
haare Zuster
Zuster,, Luitgard
Luitgartl,
met behulp
behulp van
van eenen
eenen
, met
ren worden
Balt/erilt, Broeders
Broeders Zoon van
van Gotlefrietl,
Voogd van
van Ge/Godefried, toen Voogd
Balderik,
Geltler/llntl, vermits
vermits haare
trouwen met denelven
denmlven
haare Zuster
Zuster haar
haar het
het trouwen
derland,
verhinderde, , bij
ontrusten, en
enallen
allenhoon
hoonaan
Dan
verhinderde
bij alle
alle voorvallen,
voorvallen, te ontrusten,
doen. Gotljzo
als Neef,
Neef,eerst
eerstmet
lI1et Adela
AtI,/a,, doch
doch nu
nll met
met
Codi zo ,,_ die, als
te doen.
Luitgartl, zeer naauw bevriend was, deeze
deezemishandeling
mishandelingziende,
ziende,
Luitgard,
rukte,, met
met eenige
eenige benden
benden,, voor
voor't'tSlot
Slotvan
van Adela
Atle/a,, nam
nam hetzelve
hetzelve
rukte
in, enen,
gedaane 'plondering,deed
deedhijhij'er
'erden
denbrand
brand ininíteeken.
lleeken.
in,
, nanagedaane'plondering,
Ådela,
Atle/a, die naauwlijks
naauwlijks zijne handen
handen ontkomen
vierde zo
zo
ontkomenwas,
was, vierde
verre den toom
tQom aan
aan haare
haare wraakzugt,
dat zij,
door eenige
eenigeomgeomgeverre
wraakzugt, dat
zij , door
hte booswigten
kochle
booswigten ,, haare
haare Zuster
Zuster Luitgard,
Luitgard , door
door vergif,
vergif, deed
deed
koc
ombrengen. Maar
Maar deeze
deeze booswigten
booswigten,, gevangen
gevangen genomen
genomen,, en
en
ombrengen.
tOt draf
fuaf voor
voor httti
bun misdrijf,
misdrijf, de
deoogen
oogenuitgeilooken
uJrgellookenzijnde,
zijnde,ververtot
zwegen,ten
tenhaaren
baaren geluk
geluk,, voor dien
dien tijd,
tijd, haaren
haaren naam
naam,, als
als de
dE!
zwegen,
UIl.
uu.
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aanleg1er
vandit
dit fnood
(nood bedrijf.
bedrijf. Zij
unleg!ler van
Zijdus
dushaare
hnare Zuster
Zuster uit den
den weg
weC
ieruill1d hebbende, was voorneemens
voomeemens , , door
door middel
middel van
van Benen
eenen
geruimd
BfliJerilt,(die
(dieTesfchenmacher,
TtJfc1tenmachtr, in zijne
zijne 'l
dnnal.
CJiv;l6,, fol.
fol.
Balderik,
anal. Clivia
~II. Wil
wil,e dat
dat een
eenGraaf
Graafvan
van Kleef
Klttfzoude
geweest zijn,) van
van haat
ham
zoude geweest
211.
goederen,, zo door hem
hem., als
alsdoor
doorhaare
haareZuster
Zusternagelaaten,
nagelaaten,
Vaders goederen
en aan't
gefchonken , zig met
aan't Klooster
Klooster gefchonken,
met geweld
geweldmeester
meester te manken;
mlaken;
welk haar,
haar, hoewel voor
voor een
een korten
korren tijd
tijd,, gelukte.
gelukte. Want,
Want.door
door
't welk
magt
van den
den Kei~~r,
Keizer, z~
zeg zij
magt van
zij zig
zig eerlang
eerlang genoodzaakt
genoodzaakt, , die met
met
fchande wederom
wederomafgedaan.
aAe!l;an. Om evnen
eenen man
man te
te hebben
hebben,, die
diehaar
hlar
fehande
befchermde
zijt , na
na den dood
befcbennde., tradt,
lmdt, zij
dood 'van
'van Itxed
IIIWJ,, op den
den raad
raad van
VlD
Balderik
,
haare
vertrouwelingen.
met
gemelden
Balderilt
t
met
wien
zij
haare vertrouwelingen, met gemelden
met wien zij
reeds in
't, welk
nooit zou
zougegereeds
in ontugt
ontugtgeleefd
geliefdhad,
had,inin den
den echr;
echt; 't.
welk nooit
beurd zijn.
hoofde van
van de
deongelijkheid
ongelijkheid van
vanhaare
haare geboorte,
geboorte,
beerd
zijn , uit hoofde
indien
haare Zuster
NaaUwlijks was
WIS dit
dit Hu·
indien haare
Zusterlanger
langergeleefd
geleefdbad.
bad. NaaUwlijks
Hu•
Balderik
nam
,
welijk
voltrokken,
of
Bllldffilt
nam,
op
den
raad
van
At/tl",
den
raad
van
Adels,
welijk voltrokken , of
gewapenderhand,
Dorp Ellen
Ellen in
in;; maar
maar zelfs
in
zelfs de in
gewapenderhand , niet
niet alleen
alleen het Dorp
't Klooster
Klooster geweekene
vinnitr
geweekene Dorpelingen
Dorpelingen werden
werden door
door hem
hem zo vinnig
befireeden, , dat
Altaaren , , zo
weinig als
ab iet
ietanders
anders,
verfchoond
beiireeden
dat Altaaren
zo weinig
, verfchoond
werden. De
Deverweerders
verweerders waren
waren «enoodzaakt
I
die
op
werden.
genoodzaakt,
die geenen
geenen,t op
welke
Ajel" inzonderheid
handen te
te leleinzonderheid verbitterd
verbitterdwas,
was , in
in zijne handen
welke Ådela
veren;
voorts,, als
als ininzegepraal,
zegepraal.door.
door. hem
hem werden
werden weggeweggeveren; die voorts
voerd.
Ditbedrijf
bedrijfverhaastte
vcrhaastte de
dekomiie
komfie des
des Keizers,
Keizers, met
metwelken
welken
voerd. Dit
een groot getal
getal Geestelijken
Geestelijken en
en Rijksvorsten
Rijksvorstcn overkwam.
overkwam. BakJt~
Balde,ik.
magt te
zwak kennende,
kennende,zuste
zustededegramfchap
gramfchap des
desKei•
Kei·
zijne magt
te zwak
rik, zijne
zers, door
door het
bet geeven
geeven van
van eene
eene goede
goede(omme
IOmme gelds.
gelds. Door
Door middel
middel
wn
verdrag, werd
werd de
de begiftiging
begiftiging,, door
door Graaf
Graaf Wigmo,.,
van 'een
een verdrag,
Wigman,
beve~igd.
De inhoud
inhoud des verdrags
verdrags isis te vinden
vinden bij
bij POl\TANUS,
PoiTANUS,
bevestigd. De
in zijne
zijne Geldelfche
Gtfchitien;sfell,, inin't" V.
het was
was gegeGelde; fche Gefchiedenisfen
V. Boek;
Boek ; het
têkend.
den 18
18 December
December van
van 't't Jaar
Jaar 999•
999.
tékend, den
Omtrent
ontfiond een
een nieuwe
nieuwe Oorlog,
Oorlog,tusfchen
tusfcben
Omtrenthet
hetJllar
Jaar1010,
toto, ontllond
Graaf
"elJ VI,
1"1, Broeáer
haaren Gemaal
Gemaal
Broeder van Afhlll,
Wigman den
Adela, en haaren
Graaf WigllllJn
Balt/trilt,
die toen
Graaf van
van Kleef
BisKleef was. De Ulrechtfdt
toen Graaf
Utrechtfche Bis·
Balderik, die
fchop
Deoude
oudeen
en hier
hier voor
voor
mengdezig
zig in
in denzelven.
denzelven. De
Aldelbold mengde
fchop At/eibolJ
genoemde
van Gel"erllJnd,
GoJtfdedIj,
om zijn
zIjn hooGelderland , Godefri
, bad.
had, om
genoemde Voogd van
gti
Jaaren. , na
na 't.[ verdrijven
verdrijven van
van de
de No,.",lInntn
Thieler.
uit de T"i,Ier.
Normannen uit
p Jaaren
wlJord
I die
die
bediening
afgenaan
,
en
was,
&p
bevel
van
Keizer
bediening afgeflaan, en Was , op bevel van Keizer
waard,
Hendrilt
,
daarin
gevolgd,
door
zijnen
Zoon
Witttkind,
niette'
Wittekind,
niette•
daarin
gevolgd
,
door
zijnen
Zoon
Hendrik,
(enUaande
hij daar
daar toe zeer onbekwaam
onbekwaam wu.
ZijD fchoonbroeder,
fchoonbroeder.
was. Zijn
genílaande hij
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de gemelde
gemelde ligman
Wig",.n,, des
des te
te doortrapter
doortrapter,, onderhield
onderhield met
met heef
hem
de
dezelfde vriendfcbap
vriendrcllap., die
diehij*
hijvoorheen
voorheenmet
metden
denVader
Vadergehouden
geb~uden
dezelfde
bid, met
met oogmerk,
oogmerk, om
om zig
zigdoor
doorhem
hem,
tegen de
de magt
magt van fijn
zijn
, tegen
had,
ZUSters man
man Bolderik
B"lderi/r,
te flerken..
Ilerlten.. Om
Omzig
zignog
nogmeer
meerteteverzeke.
verzeke, te
Zusters
ren,, befloot
belloO[hij
bij,, eene
eenefterkte
Ilerkteop
op de
de Maas
Maas te
te bouwen
bou\Wll:: eensdeels,
eensdeeb.
ren
om door
doorden
dentijd
tijdhet
hetfpel
rpelgeheel
geheelmeester
meesterteteworden
worden;
anderdeels,
om
; anderdeels,
om zo
zo wel
weltegen
tegen Balderik
B"lderi/r en
en ildela,
Adt/o, als
als tegen
tegen Graaf
Gl'lI2f Dirk
Dirkden
den·,
om
/1'. van
van Holland,
Holland, aan
aan wien
wlen hij
bij ininden
denvijfden
vijfdengrand
graadvermaagvermang-Iv.
fchapt WIlS,
veilig te
WigmtJlI koos hiertoe
hienoe eene hooghoogfchapt
was, veilig
te zijn.
zijn. ---- Wigman
te,, omringd
omringd van
van een
een wijden
wijden moeras
moeras,, gelegen
niet verre
verre van
van de
de
te
gelegen niet
Maas, en die
die dus
dUI niet
niet dan
dan te
te fcheep
[cheep genaakbaar
genaakbaar was.
De noodinoodiwas. De
Maas,
manfcbap derwaarts
derwaarts getrokken
in bezit
bezit
ge manfchap
getrokkenzijnde,
zijnde en
, ende
de hoogte in
~enoomen hebbende
hebbende,, werdt
werdt zij
zij,, door
dooropontbodene
opotttbodenehuislieden,
huislieden ,
genoomen
fpoediglle met
met wallen,
wallen,gragten
gragtenenentoorens
toorensverflerkt
verflerkt,, enenververten fpoedigfle
volgens van
van behoorlijke
behoorlijke Bezetting
Bezetting voorzien.
voorzien. Toen
Toenondernam
ondernam
volgens
Wigtlllln, over al
al het
hetomliggende
omliggende Land
Land te
te heerfchen
heenchen,, en
en dwong
dwong
Wigman,
de rondom
rondom woonende
woonende huislieden
huislieden , de
deBezetting
Bezettingvan
van't'tnodige
nodige
zelfs de
te- voorzien.
voorzien.
te
Ondraaglijk was
bellaan voor
voor Bolderik
Bolde,.ik,, aangezien
aangezien zijne
zijne
Ondraaglijk
was dit
dit beflaan
magt
rijkdom, aan
aan deeze
deeze zijde
zijde van
van den
den Rkfjn
Rlrljn., die van
van WigI!/iKmagt en
en rijkdom,
man verre
DUi verzamelde
verzamelde hij
hij zijn
zija Heir
Heir,, en
verre overtrof.
overtrof. Dus
en riep, inin
allerijL,
zijne vrienden
vrienden tete hulp,
hulp, van
van welke
welke hij
hij ook
ookfpoedig
fpoedig
ll e zijne
allerijl, aalle
onderlland
Doch Balderik
Baldtrit zag
alle zijne
zijne poogingen,
poogingen •.
zag alle
onderhandontving.
ontving. Doch
om de opgeworpene
opgeworpene Sterkte
Slerkte in tete neemen,
neemen ,vrugteloos
vrugteloosafloopen.
alll)Qpen.
De Keizer,
Keizer,welke
welkedie
dieinIandfche
inlal1dCche oorlogen
oorlogengaarne
gaarne geéindigt
geëindigt zag,
zag,
ontbood
en Bolderik
Btllderik bij
in 't't leger,
leger,maakte
maakte den
den
bij zig in
Wigman en
o ntbood Wigmlln
Vrede
tusfchen hen, en
en begaf
begafzig
zigdaarop
da:rropnaar
nau Itali(.
Italic.
Vrede tusfchen
Dit afzijn
afzijn wist zig de
de onrustige Adela
ten nutte
maak en. Om
,ldela ten
nutte te maaken.
haare
re geeven
ge even , was
was zij bedagt, haaren
haaren
haare wraakzugt
wraakzugttete meer
meer bot re
Gemaal
befchenken met
met het
hetGraaffchap
Graaffchap Rmkom,
aan
Renkom, 't't welk
welk aan
Gemaal tete befchenken
haaren
eerfle,Huwelijk
Huwelijk met Imtd,
aa r eerde
haaren ~on
Zoon Dirk, geteeld
geteeld in
in hhaar
Imed,
uit
zijns Vaders
regt , ,behoonle;
hier, waartoe
waartoe een
een
uit zijns
Vaderserf
erfregt
behoorde ;cnen zie
zie hier,
vrouw,
die
haare
driften
deo
teugel
bekwaa:n
iJ;
haar
Zoon
bekwaam
is;
viert,
haar Zoon
vrouw, die haare driften den
bevond
Ilot Up/ag,
en aldaar
aldaar
niet verre
verre van Ellen,
Elten , en
Uplag, niet
bevond zig
zig op
op ziin flot
werd
eenige booswigten
boos\vigten., door
door Zijne
zijne Moeder omgekogt,
werd hij,
hij, door eenige
allerrnoodlle wijze,
wijze,vermoord,
vermoonl,omtrent
omtrenthet
hetJaar
Jaar 201
%014.
4•
op
op de alierfnoodfle
gruwelijk beftaan
bellaan van Ade/a
..Dit
geldela vervulde
vervulde tegen
tegen haar
haar
Dit Cnood
fnood en gruwelijk
met
afgrijzen, niet
wet alleen
alleeo het
het gemoed
gemoed van
van Graave
Graa\'e Dirk
met een
een diep afgrijzen,
Dirk
van
van

srz

AA DEL
A.
D E L A.

maarook
ookvan
vanalle
a llede
de Grooten
Grooten van
van dat
dat G~est
Gewest en
eti
"an
van HoJ/antl;
Holland; maar
Gelderland, enz.;
van
men liet niet na
na,, alle
alle de
de mraffen
firaffen des
van Cekler/antl,
enz.; men
des Hemels , als
als Watervloeden,
Watervloeden, enz.
enz. haar
mels,
haar te wijten.
wijten. Atle/a,
ridela , over
over dit
dit
fnood bedrijf
aangeklaagd,en
en te
te Dortmontl
fnood
bedrijf aangeklaagd.
Dortmond gedagvaard
gedagvaardzijnde.
zijnde,
werdaldaar,
aldaar,op
op volle
volle overtuiging,
overtuiging , ter
ter dood
dood veroordeeld
werd
veroordeeld;; doch,
op
op voorbidding
voorbiddingvan
van veel
veelen,
behield zij
zij het
en , behield
het leeven,
leeven , onder
onder ververband,
dat zij,
tot ilraf
firafvan
van den
denbegaanen
begaan en moord,
moord, eenige
eenige haarer
haarer
zij , tot
band , dat
Erflijke goederen,
goederen , aan haaren
Zoon Mtinlllerk,
Erfiijke
haaren tweeden 'Zoon
Meinwerk, die
die BisBis.
Paderborn was,
fchop van
v an Patlerborn
1èhop
affiaan. Op
Op den
den 110o van
van Louwwas , zoude afllaan.
maand1016,
r o 16 ,gefchiedde
gefchieddedie,
dit, te Dor/mond,
overfiaan des
mund
Dortmond, ten
ten overmaan
des
Balderik , als
Keizers, door
Keizers,
door Balderik
van Atlel4;
waanoe
als man
man en
en voogd van
'Meld; waartoe
Utrechtfche Bisfchop
Bisfchop Atle/ba/tl
de
Hierildelbold zijne
de Utrecht/de
zijne toellemming
roeilemminggaf.
gaf. Hierdoor werd
werd de
Holland andennaal
door
de rust
ruit in HolIantI
andermaalherfteld;
herífeld ;dog
dog geenzins
het onrustig
het
onrustig gemoed van
van Atle/iJ,
plaats van
Ådelá, 't'e welk,
welk , in
in plaats
van door
door de
Iaatile
heftiger in
in beweeging
beweeging
laatroedoodfchrik
doodfchrikbevredigd
bevredigdtete zijn,
zijn , nog
nog heftiger
was geraakt..
was
geraakt•. De reize
reize,, welke
welkehaar
haarbroeder
broC!der Wigman
na het
Wigman , na
laatst gemaakte
gemaakte verbond, naar
Iaalit
naar Ita/ie
aangenomen,
dacht
haar
Italic had
bad aangenomen, dacht haar
eene bekwaame
bekwaame gelegenheid
gelegenheid,, om
om haaren
haaren Gemaal
Gemaal aaan
hooger
gean hooger gezag
helpen. Dus
Dusbemormde
beilormde zij
zij zijn
zijll gemoed,
gemoed,met
metdreigen
dreigen en
en
zag te helpen.
fmeeken,
te noopen
noopenter
teraanwendinge
aanwendingevan
van zijne
zijnepooginpooginfineelcen , om
om hem te
om even
evenhoog
hoogalsalshaar
haarBroeder
Broeder ininmagt
magt en
en aanzien
aanzien teteklimklimgen , om
men:: uit
eigen aart
aart heerschzugtig,
heerschzugtig, was
ligt over
overtetenaalen.
haaien.
men
uit eigen
was hij ligt
~en Keizer
Keizer wist
wist hij
hijtetebepraaten,
bepraaten ,dat
dathem
hem het
hetbegeerde
begeerdegezag
gezag
pen
werd
werd opgedragen.
opgedragen_ Hij
Hij,, tot
tot Voogd
Voogd van
van Gelderland
CeltJer/anti aangefleld
aangelleld
zijnde,
zijnde, maakte
maakte zig
zigmeester
meester van
valJ 't't flot
flot tete Gennip;
Clnnip; 't
'e welk alomme,
alomme,
hetgantfche
gantfcheLand
Land.
merkelijkeopfchudding
opfchudding
veroorzaakte,
door het
, merkelijke
veroorzaakten
IP'igman,
lFigm{!n, op
op zijne
zijne terug
terug reize,
reize, hiervan
hiervan onderricht,
onderricht, fpoedde
fpoedde zig
zig
uittermate , om herwaards
herwaards ee
met oogmerk
oogmerk om
omBisfchop
Bisfchop
uittermate,
te komen, met
4delbold,
Atle/ba/tl, die
die zig
zigvoor
voor Balderik
Ba/tlerilt verklaard
verklaord had.
op zijne
zijne zijde
zijde
bad, op
te
te brengen;
brengen; 't'egeen
geenhem
hemook
ookgelukte.
gelukte. rldelbold
Atle/boM zelf
zelf zogt,
zogt, door
dOOf
eelle
ten
dien
einde
belelde
vergadering.
de
nieuwe'verfchillen
eene ten dien einde beleide vergadering, de nieuwe'verfchillen tete
beflisfen:: doch
doch dedepartijen
partijenniet
nietmet
metelkander
elkanderkonnende
konnendeovereenovereenbeflisfen
komen,, werd
werd een
eennadere
naderedag
dagbepaald,
bepaald,doch
dochintusfchen,
intusfchen,door
doorhet
het
komen
volk
volkvan
van Wigman,
Wigman , de
deverblijfplaats
verblijfPlaats van
van de
deZuster
Zustervan
van Balderik,
Baltlerilt ,
opeene
eeneongehoorde
ongehoorde wijze,
wijze,aangevallen
aangevallen,, en
enwel
welzodanig,
zodanig,dat
datzij,
zij,
op
na 't'tomkoomen
omkoomenvan
vanveelen
veelen
hgltefhuisgenooten,
huisgenootenhaaren
, haaren benen
I!enen
na
haarer
Zoon,, naauwlijks,
naauwlijks, het
hetgevaar
gevaar in
in de
deKerk
Kerk zag
zagontkomen
ontkomen., en
endea
do.
Zoon
anderen
anderen wegvoeren.
wegvoeren. Waarop
WaaropBalderik
IJllltie,.i!t verklaarde
vtl'klaardo,, van
vangeenert
geenell
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Vrede te
te kunnen
kunnen fpreeken,
fpreeken. voor
voordat
dathij
hijenenzijne
zijneZuster
Zustervoldoening
voldoening
Vrede
hier voor ontvangen
ontvangen hadden.
Door de
demenigte
menigtegedreigd,
gedreigd, bewilbewilhier
hadden. Door
ligde hij
hij,, echter
echter,, tot
toteen
eengedwongenen
gedwongenenililfiand
!liHlandvan
van wapenen,
wapenen,
ligde
welke,fchoon
fchoonmet
meteede
eedebevestigd,
bevestigd,met
metgeen
geenbeter
betertrouw
trouwdØ
dandede
welke,
",oorige gehouden
gehouden werd.
werd.
voorige
Want als
als Wigman
den volgenden
Tolgenden dag,
dag, om
omzijne
zijneZuster
Zuster ddela
dde/~
gman,, den
Want
te bezoeken
bezoeken,, zig
zig over
over den
den Rhi
Rhijn
begeeven hadt
hadt,
verfcheen al.
al.
, verfcheen
te
j n begeeven
daar,, op het
hetalleronverwagtst,
alleronverwagtst,die
diezelfde
zelfdemanfchap
manfchap,
onderaarraan.
daar
, onder
van eenen
eenen Ceverhard,
Geverharti, die den
den aanflag
aanflag op het
het Huis
Huis van
van
voering van
gedaan had,
had, en thans
BaJtieriks Zuster
Zuseer gedaan
thans dooruit
vooruit haar
haar te
te gemoet
gemoet
Balderiks
trekkende, , aldus,
zonder ontdekt
ontdekt te worden
wor~en,, het
hetverblijf
verblijfvan
van
trekkende
aldus , zonder
zig, tot
zijne Zuster
Zuster bereikte.
bereikte. Adela's
dtie/a's gevolg onthield
onthield zig,
tot het
hetverver.
zamelen van
van voeder,
voeder,langs
langsde
deKoornvelden,
Koornvelden,zonder
zonderiets
ietskwaads
kwaads
zamelen
vreezen : te meer, daar
daar zij
zij reden
reden hadden
hadden tetefleunen
f1:eunenop
op't'tverver·
te vreezen
drag,, daags
daags te voorera
vooren gemaakt.
Dog.. ziende
ziende,, hoe
hoe Wi
Wigmans
g- mans
drag
gemaakt. Dog
vooruitfnellende benden,
regtfueeks, , op hun
hun aanzetteden
aanzetteden , jaja
vooruitfnellende
benden , regtftreeks
hun,, langs
langs verfcheiden'oorden
verfcheidcn" oorden,, begonnen aan
aan te vallen,
vallen.vervoegvervoeghun
de de eerst
eerst van
van een
een gefpreide
gefpreide hoop
hoop van
van Balderik
Balderik zig
zig in twee gegelederen bij
geweld met
met geweld
geweld tetekeeren
keeren;; invoegen
invoegendaardaarlederen
bij een,
een , om geweld
wien zig,
door
- - Balderik
Balderilr,, voor wien
door een
een hevig
heviggevecht
gevechtomllond.
ontilond.
na
geluk begon
begon te
te verklaaren
verklaaren , , begaf
echter,
na eenigen"
eenigeritijd,
tijd, het geluk
begaf zig,
zig, echter,
bloohartig
vlugt;waarop
waarop'hij
hij fpoedig
fpoedig van
van alle
alJe de
de zijnen
zijnen gege.
bloohartig op
op de vlugt;
volgd
veelevan
vanwelke
welke hunne
hunne toevlugt
toevlugt inin dedeKerk
Kerknamen.
namen.
volgd werd, veele
Wigman
dat pas
pas kwam
kwam aanrennen,
aanrénnen. gebood
Kerk te
te
die op dat
gebood de Kerk
Wig man ,, die
overweldigen, en
en de
dedaar
daar inÎ:lzijnde
zijndevlugtelingen
vlugtelingen gevangen
gevangen te
te veeneemen.
Zonder onze
onze herinnering,
herinnering, bezeft
bezeft de
de Leezer
Leezer ligt,
ligt, dat
dat hier
hier
men. Zonder
door
de
vijandfchap
heviger
werd,
dan
zij
ooit
geweest
was.
door de vijandfchap heviger werd , dan zij ooit geweest was.
Door
middel van
den. Keizer
Keizer,, en
van den
den Bisfchop
Bisfchop dde/bold,
Door middel
van den
en van
ddelbold,
werd
'er,
echter,
wederom,
een
nieuw
bei1and
gefloten;; en
en het
het
werd
echter, wederom, een nieuw beiland gefloten
gedrag
diemelkanderen
malkanderen daaglijks
daaglijks bebegedragder
der twee
twee behuwd-Broeders, die
zogten
en aan
aan tafel
tafel onthaalden
onthaalden,, gaf
gafde
degantfche
~amfchewaereld
waereldreden
reden
zogten ,, en
om
denken,, dat
dat nu
nu de
deverzoening
verzoening van
van harte
harre getroffen
getroffen was.
was.
om te denken
Dan
wat
gebeurt
'er?
Wigl11an,
zijnen
Zwager,
op
zekeren
dag,
zijnen
Zwager,
op
zekeren
Wigman
,
Dan
'er ?
pragtig
gefchenken overladen,
bopragtigonthaald
onthaaldhebbende,
hebbende, en met gefchenken
overladen, en bovendien
wegs uitgeleide
uitgeleide doende,
doende, werd
werd door
door R{/Merik
Balderik
vendien een
een eind
eind wegs
IVigman dit
tot
Opraad
raad.van
.van de
de zijnen
zijnen,, floeg
floeg InfiTlian
dit
tot zijnent
zijnent genodigd.
genodigd. Op
eerst
hij,, vreezendè
vrcezcndè dat
dat deeze
deeze weigering
weigering kwaad
kwaad vermoevermoe·
eerstaf;
af; dog hij
tien
Toen hij
hij nu
nu
den mogt
mogtbaaren,
baaren,.bewilligde
bewilligdeinin't'tgedaane
gedaaneverzoek.
verzoek. Toen
de
1.I. DEEL.
DHL.
SS
de

2!l74
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de verblijfplaats
verblijfplaats van Aldela
Ade/a genaderd
genaderd was
was,, zeide
zeidehij
hij:
den
: Tegen den
de
del" mijnen,
mijnetl ,begeef
begeefikikmij
mi;opopditdit
Slot,
onzeker
zin der
Slot,
onzeker
wat'Wat
mij mij
fo1atte te
gebeuren;
doelzikikverlaat
verlaat
God, en
en op
op onze
ol/ze ge.
ge.
fiat
gebeuren
; doch
mijmij
op op God,
11laakte Vr•iendfchap.
JTriendfchap. Balderik,
Balderik , bier over
over verzet
verzet,, antwoordde,
antwoordde,
maakte
dal hij
!Jij, •onder
onderCods
Godshulpe
hulpe,
nietskwaads
kwaadste te
'Waglen
dat
, niets
wagten
had!zad,
,
maar wel
'W~t al
IJl dat
datgeen
geen,
welk
vermaak
elf eer
konde
snaar
, 't 'I
welk
tottot
vermaak
en eer
koude
flrekkel1. Adela
Adela ontving
omving hem-,
hem·, met een
een drang
drang van
van hooffche bebe.
/Trekken.
tuigingen , en fpilde
fpilde al
al wat
wat de
devleijerij
vleijerij kon
kon voortbrengen,
voortbrengen. om
om
tuigingen,
haaren haat
haar voorneemen
voorneemen om
hem door
d~or
haaren
haattete bedekken,
bedekken , en
en haar
om hem
van kant
kam tete helpen.
Aan Wigman
Wigman werd het
het doodlijk
doodlijk midmid.
vergif van
helpen. Aan
toegedien4,; en
en fchoon
fchoon het
hetdedebegeerde
begeerdewerking
werkingDiet
uiet
del fpoedig toegediend;
gevoelde Wigman
Wigmtl1J,, echter,
echter, een
een ongemeene
of!gemeene pijn
pijn door
door 't
deed, gevoelde
enbefloot,
be(]oot,hoe
hoeeerder
eerderhoe
hoebeter,
beter,naar
naarhuis
huistetekeeren.
keeren. Dit
Dit
lijf, en
gefchiedde rceds
of, gelijk
gelijk anderen
anderen willen
willen,,
gefchiedde
reeds den
den volgcnden
volgendendag,
dag, of,
eenen dag
dag laater,
laater. na
na dat
dat hij
hij,, als
als zijnde
zijnde onbewust
onbewust van
van het
hetinge•
inge·
eenen
noomen vergif, zijne
zijne Zuster
Zuster voor
voor alle
alle de
degenootene
genootenebeleeftheden
beleeftheden
noomen
bedankt had.
Dochzijzijziende,
ziende,datdat
haarbroeder
broederhaare
haarelaagen
laagen ontom·
bedankt
had. Doch
haar
fnapt
en door
door haaren
haaren Gemaal
Gemaal zelfs
cind wegs
wegs geleid
geleid
inapt was,
was , en
zelfs een eind
werd, , zond hem
hem twee
tweehaarer
haarer knegten
knègten achter
achter naa,
eene van
van
werd
naa , de
de eene
hij een uur
uur
van 't't Slot,
Slot,enenalleen
alleenmet
meteenen
eenen
welke Wigman
Wigman ,, als
als hij
, van
zijner
vertrouwden vooruitgereden
zeer verradelijk
verradelijk aanviel,
aanviel,
zijner vertrouwden
vooruitgereden was,
was, zeer
en
van 't't Ieeven
doch die weder, op
op zijne
zijne beurt,
beurt, door
door
en van
leeven beroofde,
beroofde, doch
een toefchietenden
toefchietcndcn knegt
knegt van
van den
denverflagenen
ver(]agenen JJ'ib
If/igman,
man , door·
doorl1ookel1
werd.
ftooken werd.
Op dit
dit gerucht
gerucht kwam
kwam Balderik
dit fnood
onkundig)
(nood bedrijf onkundig)
Balderik (van 'dit
frame hij een
cen vloed
vloed
aanrennen;
aanrennen ;opbp't'tzien
zien van
van zijns
zijns broederll
broeders Lijk, Hortte
van
tronnen, ,en
bevroe·
van traanen
enbeklaagde
beklaagdedeszelfs
deszelfsongelukkig
ongelukkiglot.
lot. Doch bevroe•
dende,
G:n hij, om
omhunne
hunne voorige
voorigevijandfchappen
vijandfchappen,, voor
voorden
den aanaandende , dat
legger
van
den
moord
zoude
gehouden
worden,
begaf
hij
zig,
legger van den moord zoude gehouden worden, begaf hij zig,
tli!
V00r 't volk
volk van
van Wigman,
Wigman , fpoorflags
naar zijn
te
fpoorflags naar
zijn Slot te
uit vreezc
vreeze voor
rllg;
het
reeds
tegen
hem
opgevatte
vermoeden
werd
hier
door
het
reeds
tegen
hem
opgevatte
vermoeden
werd
hier
door
rug;
nog
Keizer,, die
die zig
zig in
in Bourgondien
Bourgondien onthield,
nog meer
meerverflcrkt.
verfterkt. De Keizer
werd
fpoedig hier
van onderricht;
onderricht; en
te toonen
toon en , hoe
hoe zeer
zeer
werd fpoedig
hier van
en om
om te
hem
dit ter
tcr harte
gafhij
hij bevel
bevelaan
aan den
den Hertog
Hertog Godefried,
Godefried,
hem dit
harte ging,
ging, gaf
en
aan den
llisfchop Adelbo/d,
aanraader van
moord
van den moord
Adelbol , om den aanraader
den Bisfchop
en aan
te
ntitcrvolgcn,'
cn,
bij
voorraad,
zijne
goederen
in
be(]ag
te
voorraad,
alle
zijne
goederen
in
beslag
en
,
a
tervolgen
,
te
nçCil1(;l1;
binnen kort
kort,, tot
tot beflisfing
beflisfing
zijnde, binnen
verder voorneemens
voornemens zijnde,
netamen ; verder
van
in perfoon
perfoon herwaarts
herwaarts tete koomen.
koomen.
gewigtige zaak, in
van zulk
zulk een gewigtige

Al.
Al·
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Alle de Goederen van Bolderik, geleegen onder het Utrechtfehe
Bisdom, werden, ingevolge van dit bevel, aangeflagen , en
Up/ad belegerd. Vermids Bolderik van daar geweeken was,
werd dit Slot, door Adeta, met eene meer dan Vrouwlijke dap'
perheid, verdeedigd. Want terwijl de belegeraars van buiten
alles met geweld aantastten, plaatlle zij van binnen, als of' cr eene zwaare bezetting in lag, de Vrouwen, met pelmen op haare
hoofden, achter de borstweering der Wallen. Eindelijk, echter,
vond zij zig genoodzaakt, tot een verdrag te komen, waarbij aan
baar de verzo~te vergiffenis. mldsgaders een vrije uittocht, zo
voor h,aar perzoon als goederen, vergund werd. Na dat zij was
uitgetrokken, werden de wallen geflecht, en de geheele plaats
aan het vuur ten beste gegeeven. Balderik , berooid en beroofd,
vond zig verpligt, zig onder de befcherming van den Bisfchop
van Keulen te begeeven, die hem een verblijf en Jaarlijks onderhoud verfchafte.
Balderik , buiten fchuld, om den dood van Wigman den 171,
dus uit zijne goederen gezet, bediende zig van een vertrouweling
van WigmalI. om zig meester re maaken van eene {lerkte, die,
voor des Overledenen minderjaarigen Zoon, door dien vertrouwe·
ling bewaard werd. Dit als eene nieuwe bèroerte wordende aan·
gemerkt, befchreef de Keizer, tegen den 14den van de maand
Maart des Jaars 1018, te Nymeegen, een en zeer grooten Land.
dag, om daarop deeze zaak, en verder de klagten van die van
Thie!, tegen Graaf Dirk '-tm Holland, te beOisfen. In deeze
zamenkomst werden de meergemelde Bisfchop .'iJe/bold; en
God.efried, Hertog van Nedn.Lfltharinj1,eI1, tot voogden over
Wigmans onmondigen Zoon aangelleld. Aan Balderik werd vrijgeleide toegellaan , om zig in perfoon , tegen de i!1gebrachte klag- '
ten van gemelde voogden, te verdeedigen. B,ûderik's aanbieding,
om zig, tegen hunne bezwaaren, met eede te zuiveren, werd,
door de Hertogen Cnde/ried en Berna1"d, met groote heftig)1eid
van de hand geweezen; om reden, dat dit, om zijne voorige ge·
draagingen, hem door de Wetten ontzegd was. De twist hier over
werd zo hevig, dat indien de tegenwoordigheid des Keizers zulks
niet verhinderd had, BrI'derilr hem zeekerlijk zou hebben aangevallen. Nogthans w~rd hem gebooden, zig uit 's Vorsten gezigt
weg te maaken. Eerst begaf hij zig naar [{eulen, en van daar
S2
mu
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hij drie
drie jaaren
jaaren bleef,
bleef, en
Daar Hengibach,
Heng;ba"', alwaar
alwaar hij
en in 1021 overleed;
overleed;
naar
lijk tete Zepfflich,
Zepfll;c", bij zijne Voorouders,
Voorouders, begraaven.
begraaven.
wordende zijn lijk
geluk, voorwaar,
vóorwaar,'t'twelk
welkzijne
zijneontaarte
ODtaarteGemalin
Gemalinniet
nietmocht
mocht
Een geluk,
gebeuren, , alzo haar
haar lijk
lijk,, als
als der
deraarde
aarde onwaardig,
onwaardig, na
Ilaha
haarcm
gebeuren
aren
dood, ontgraven,
ontgraven, en
envervolgens
vervolgens(naar
(naarhet
hetverhaal
verhaal van 't Leven
Leven
dood,
Meinwerlt, Bisfchop van
van Paderborn',
Patierborn',Cap.
Cap. 40.)
40.) in
in den Rhijn
Rhijn
van Meinwerk,

gefmeten werd.
Dochdoor
doordededaarop
daaropvolgende
volgendeOverflrooming,
Overllrooming,
gefineten
werd. Doch
[cheen
Rivier het
hetontvangen
ontvangen van
van zulk
zulkeen
eengehaat
gehaat voorwerp,
voorwerp,
fcheen deeze Rivier
ter oorzaake
oorzaake van
van haare
haare gepleegde
gepleegdegruwelen
gruwelen,
binnenhaaren
haaren boeter
, binnen
zem te
te weigeren.
weigeren. Dus
Duswas
wasdan
dan het
heteinde
eindevan
van Balderik,
Baltier;!t, dusdadusdllzem
de Uitvaart
Uitvaart van
van ifdela,
,I!tie/a, wier
wier moordzieken
moordzieken leevensloop
leevensloop wij
wij
nig de
hier te liever
liever hebben
hebben willen
willenplaatzen
plaatzen ,, vermids
vermids zij
zij eene
eeneDogter
Dogter was
was
hier
II.
Graaf Dirk
Keizer Hendrik
He,uJrik den
tien 11.
Di rrk tien
den I111,
II , Oudoom van Keizer
van Graaf
55 , I05
,
ZieEGBERT
EGBERT IIOPFE,
nOPFE, Befchrijving
Be[cnrljYing van Cleef,
Cleef, pag. 55,
105,
Zie
106
en 109.
109.sMET1US,
$~IETIUS, Befchrsjving
Befdrijv;ng van
van Nijmegen,
Nijlllegm, bl.
bI.
i o6 en
55,56.
V.... NLOON,
LOON, illoude
dloude Hiflorie,
Hiflorie, II
II Deel, in
in folio,
folio,
55 , 56. VAN
bi.
203. enz.
enz.
bl. 203.
ADELA,
of ilzela
Azda,, was
was eene
geteeld in
in 't't eerfie
eerfieHuHueene Dogter, geteeld
ADELA, óf
welijk van
van opgemelde
opgemelde 4dela
,IMela en
en Imed,
lmed, nevens haaren
haaren Broeder
Broeder
welijk
Mtimverlt,, Bisfchop
Bisfchop vvan
Pilderborn, erfgenaame
erfgenaame van
nage·
van de nageMeinwerk
an Paderborn,
laatene
van hunne
hunne ontaarte
ontaarte Moeder;
Moeder; zij
zijmaakten
maakten dezeldezellaatene goederen van
ve aan
aan de
de Abtdij
Abtdij van
van Eisen,.
Ellen" waarin
waarin deeze Ade/a,
onder
reeds onder
ddela , reeds
haare
geestelijk gewaad
~ewaad h~d
aangenomell,
had aangenomen,
Luitgard, het geestelijk
haare Moeije Lui/gard,
en
ook haar
haar leven
leven eindigde.
eindigde.
en ook
Zie 't Leven van
'ClanMeinwerk,
Meinwerlc,Bisfchop
Bisfchopvan
van
Paticrborn.
Paderborn.

753,
in de
deNederlanden
Nederlanden I, in
in het
het
753, in
Auflrll/ie, was een Zoon van Bernard,
Bernard, en
en Kleinzoon
Kleinzoon
Åuflra/le,
van [{arel
Mar/d. Eerst
hij opgevoed
opgevoed aan
aan 't Hof
Hof van
van zijzij·
Eerst werd
werd hij
Karel Martel.
nen
van daar
daar naar
naar de
de Ab/tiy
vanCorbie.
Corbir.
Pipifn ,I en ging van
nen Oom Pipijn
"lbtdy van
ADELARD,
jaar
ADELARD,gebooren
gebooren in 't jaar

~ewest.van
gewest, van

Doch
de lust
tot grooter
grooter afzondering
afzondering dreef
dreefhem
hem naar
naar 't'tKlooster
Klooster
lust tot
Doch de
lIJoll/·Casfyll,
waar hem
hem Karel de
tie Groote,
Groolt, Ao. 777,
deed
van waar
117ont•Casfyn , \':ln
777 , deed

te rug komen
komen,, en
en hem
hemaanflelde
aanfteldetot
toteerflen
eerfienStaatsminister
Staatsminister van zij.
zijnen 'Loon
Zoon Pipyn,
jaar 796.
Ao. 809.
809.
Koning van Italie ,, inin't'tjaar
796. Ao.
Pipyn , Konillg
werd hij, met
meteenige
eenigePrelaten
Prelaten,
naar Rome gezonden,
toen
gezonden , om het toen
, naar
in zwang zijnde gefchil
gcfchil,, wegens
we,eni den
denuitgang
uitgang van
van den
den H. Geest,
te beflisfen.
bcfliifen. PiPJI3
in 't'tdaaraanvolgende
daaraanvolgende jaar
jaar,, en
en
hem in
Pipyn ontviel hem
liet
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hem het bewind
bewind over eenen
eenen Zoon
Zoon van
van 12
12 of 13
13 jaaren. Na
liet hem
den dood van
van Karel
Karelden
de"Grooten
Grooten,
door Lodewijk
Lodewijkden
den
, werd
werd hij, door
Goedertierenen
Abtdij van
van Heze
Heu gebannen, en
en verbleef
verbleef
in de Abtdij
Goedertierenen , • in
aldaar.
jaaren;; doch
doch keerde
keerda., na
naverloop
verloop van
van dien
dien tijd,
tijd, naar
naar die
die
aldaar 3 jaaren
rug. en merf
'er,, inin827
827,
oudzijnde
zijndebijna
bijna 73 jaaren.
flierf 'er
, oud
van Corhie
Corbie te rug,
Zie DU
nu PIN,
PIN, Bibl:oth.
Biblloth. Ecclefraji.
Ecc/eftoft. Tom.
Tom. 8.
,
AD!LBiRTUS, bij andere
an~ere Adalbertus
Adalhertus,
A/hert en Aelbert
Aelhert,
ADELBgRTUS
, ook Albert
gezegd Leviet
LevietenenAartsdiaken
Aartsdiakender
derHoofdHoofd-o`'of
Martens,°
word gezegd
St.Sr.
Martens.•
Kerk te Utrecht
zijn. Deeze
Deezezou
zou,
nevensanderen
anderen.,
Utrecht geweest
geweest te
te zijn.
, nevens
Kerk
van Ekbert
Eltbert,, als
als een medgezel van
nn lPiJlcbrord.
Engdand naar
Willebrord , uit Engeland
Friellantl gezonden
gezonden zijn
zijn,, om
omaan
aandededaar
daarzijnde
zijnde Fleidenfche
Heidenfche VolVolFriesland
ken
Euangelium teteverkondigen
verkondigen., en,f na
na veele
veele van
van deeze
deeze tot
tot
ken 't'tEuangelium
her
Kristendom
gebracht
te
hebben,
geitorven
en
te
Egwlnd
beo
het Kristendom gebracht te hebben , geftorven en te Egmond begraven zijn.
DeRoomfche
RoomfcheSchrijvers
Schrijversverfchillen
verfchilIen,, over
overden
dentijd
tijd
graven
zijn. De
van
Men meent,
meent, zegt Mutzard,
Mutzard, welken fauna
Halma
van zijn
zijn overlijden.
overlijden. Men
hier
volgt, dat
dat het
hetvoorgevallen
voorgevallen isis,
omtrent het
herjaar
jaar 74o,
74°, kort
hier volgt,
, omtrent
na den
den dood
dood van
van 1f1l1ebrorrl.
Doch1'eldenaar
I'eldellaar fielt
het eenige
na
fielt liet
Lf'illebrord. Doch
weinige jaaren
jaaren vroeger, en
en wel
wel op
op den
den 7den
dag
}ulij
(daar
den
van
Julij
;'daar
7
de eerfile
eerfie gezegd had,
had, op
opden
den2525Junij
}unij,, op welken
de Roomfche
Roomfche
welken in de
Kerk zijn Feestdag.
gevierd word,
dag van
van zijn
zijnoverover·
Kerk
Feestdag_gevierd
word, als zijnde den dag
dag door
door anderen
anderen op den
den asden
Isdenvan
vandie
diemaand
maand vérverlijden;
lijden ; welke dag
keerd
gelijk wij
wij hier
hier na
na zullen
zullen zien.
zien. Volgens
Volgensverhaal
verhaal
keerd gefield
gefield is, gelijk
van
Schrijvers, zou,
zou,ten
tentijde
tijdevan
vanGraaf
Graaf Dirk
Dirk den
den Eereervan de Oude Schrijvers,
flm,
zijn
lichaam
uit
de
aarde
geligt
zijn;
zij
voegen
'er
bij,
dat
fien , zijn lichaam
aarde geligt zijn;
bij, dat
de Zoon
loon van
van deezen,
deezen,namenlijk
namenlijk Dirk de
de II,
l/, op die
die plaats
plaars een
een
Klooster ter
ter zijner
zijner eere
eere gef
gellicht
heeft,bekend
bekendonder
onderden
dennaam
naamvan
van
acht heeft,
dat van
dat
van Egmont.
Egmollf. Dit isis bet
betwaarfchijnlijkst
waarfchijnlijkst gevoelen
gevoelen., hoewel
hoewel
Schotanus deezen .ddelbert
Ade/hert den
den Stichter
Stichter daar
daar van
van noemt';
noemt'; waar
waar
mede , echter, Win{emius
uinfemius ,• bijna
mede,
bijna overeenfiemr,
overeenflemt ,welke
welke zegt:
zegt: „"Dat
Dat
"„ hij
hij den
den Zoon
Zoondes
desKonings
Konings van
van Deiren
Ddreli (Jork)
(Jor~) ininBrittannijen
Brittannijel1
",, geweest
geweestis;is:datdarhijhijden
denKoninglijken
Koninglijkenslaat
fiaarminder
minder dan
dan den
den GeesGeesken achtende, een
",, telij
relijken
een medgezel
medgezel van
van W
IPillebrord
geweest
llebrord zou geweest
"„ zijn
zijn,
Aansdiaken tete Utrecht
Utrecht geweest
geweesthebbende;
hebbende;dat
dathij
hijininKenKen·
, Aartsdiaken
"„ nemerland
nemerland veele Heidenen
Heidenen bekeerd,
bekeerd J en
en daar
daar een kerk
kerk gericht
ge!1icht
",, heeft,
heeft,genaamd
genaamd lIalcmunde,
Egmond veranderd."
Halcmunde, naderhand
naderhand in Egmond
Doch hier
hier van
van nader
nader onder
onder EGMOND.
even zeiden
zeiden,,
EGMOND. 't
't Geen
Geen Wij
wij zo even
waarfchijnlijk door
door Graaf
Graaf Dirk
Dirk zou gefchied
gefchied zijn
zijn,, deunt
fieum
dat het
het waarfchijnlijk
S 33
op
,
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op het
het getuigenis
getuigenis van
vanden
denvermaarden
vermaarden Petrus
Ptlrus Schriverius,
Schrjverjus, weldat hij
hij inindedeoude
oude
fchriftendes
desKloosters
Kloostersvan
van Egmond
Egmond
fchriften
ke zegt, dat
gevond~n heeft.
dat Dirk de
de 11,
IJ, Zoon van
van Dirk
Di,.k den
den I,
I, een ijveijve.
gevonden
heeft, dat
navolger van
van zijns
zijns Vaders
Vaders devotie
devotie,, ter
ter eere
eere van
van God
God en
en St.
SI.
rig navolger
Ade/bert,
plaats van
van de
dehouten
homen Kerk
Kerk,, door
door gemelden
gemelden zijnen
zijnen
in plaats
ildelbert
, in
Vader
eene fleenen
!l:eenenKerk
Kerk,, met
met groote
groote kosten
kosten heeft
heeft doen
doen
Vader geflicJn,
geflicht , eene
bouwen,
enzijne
zijneReliquien
Reliquieninineen
eenfraai
fraai uitgehouwen Zerk gelegt
bouwen, en
algemeeneVraagbaak
Vraagbaak dier
dier tijden
tijden,, de
deoveroude
overoude Melis
heeft. DeDealgemeene
Stoke,
bericht ons, in
in zijn
zijn Chroniak,
Chronilk, dat
dat Dirk de
de II een KloosKloosStoke, bericht
ter van
Dorp Egmond
Egmond !l:ichtte;
dat zijn
zijn Zoon het (als
(als
ter
van hout
hout in
in 't Dorp
flichtte; dat
door de Friezen verwoest
deed afbreken,
afbreken, en
en een
eenander
ander
verwoest zijnde) deed
van
Hij zegt:
zegt:
van fl:een
(leen daar
daarop
op deed
deedbouwen.
bouwen. Ilij
Cl)
"„ In
In fine
{jne C
[) tiden isis 't gefchiet
geCchiet
namelijkin
in die
die
(t)
(t) namelijk
"„ Dat
Dat St.
St. Aelbrecht
Aelbrecht was
was vonden
vonden
van Dirk
J.
van
Dirk den
den I.
"„ Bi
Bieenre
eenre Nonnen
tien !l:onden.
Nonnen (2)
(2) die tien
fonden. (2)
t ~)ter
ter dier fl:onden.
fonden.
"„ Den
DenGrave
Gravewijsde
wijsde waer
waer hij
hij lagh;
lagh;
..
Doe ginc
ginc hi op enen
enen dach
dach
„ Doe
"., Ende
Endedecde
deedefyn
fynbeente
beemeverdragen
verdragen
"„ Ter
Ter !l:ede
nu leit
(3)ten
tendagen
dagen
ilede daar lV
hi nu
leit (3)
(3) in
in onze
onze
"„ Ende
Endemaeckt
maeckt op
ophem
hem een
eenKercke
Kercke
dagen.
"„ Houten,
Houten,ende
endevan
vanfulcke
fulcke wercke
wercke
Als doe
doe (4)
(4)lovelijk
lovelijk ende
ende feede,
feede,
"„ Als
(4) loflijk ende ge"„ Nonnen
Nonnen fene
hier daar
fette hier
daar in
in mede,
woonlijk was
was.•
Die Gode ende finte
finte4e1brec!zt.
•,.' Die
4elbrecht.
"„ Loven
Loven fouden
fouden na
naKersten
Kersten recht.
recht.
verder verhaal
verhaal van
van deezen
deezenveiligflen
veilig!èenGids
Gids.
twijffd.
Volgens het verder
, inintwijfi'elacbtige
zaken van
van die
die tijden
tijden,, 'heeft
Dirk de
de II
11 dit
gebouw niet
niet
acbtige zaken
'beef t Dirk
dit gebouw
alleen
een fleenen
tleenen veranderd,
veranderd, maar
om de
de woede
woededer
der
alleen in
in een
maarook,
ook, om
Friezen, de Nonnen van
van daar
daar doen
doan verhuizen,
verhuizen, en
en Monniken
Monniken in
in
haare
ge!leld.
haare plaats
plaats gefleld.
blijke van
van de achting,
achting, die
die wij
wijvoor
voorden
denarbeid
arbeidvan
vanwijlen
wijlen
Ten olijke
den Heere
Hecre HALMA hebben, hebben
hebben wij
wij hem
hem in
in dit
dit Art.
An. tot
rot dus
dus ververre
boofdzaaklijk
gevolgd;
daar
wij
anders
het
zekerfié
bericht
re hoofdzaaklijk gevolgd ; daar wij anders het zekerflé bericht
van deezen
deezen Ådelbertus
/lde/ber/us.
zo als
als het
het hier
hier volgt
volgt,, volgens
volgens het
van
, zo
het
Ratavia Sacra
Sacra.
tertlond zonden
zonden geboekt
geboekt hebben.
hebben. Men
Men
Batavia
, terflond
leest,
Eerlle Deel
Deel,, bl.
bI. 123
123 en 124.
dit volgende,
volgende, dat
dat
leest , in
in 't Eerfe
124. dit
wij
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\vij alleen als
als de Egte
Egte Levensfchets
Levensfehets aanmerken.
aanmerken. "„ Zo
dan zegt
ZC~t
hvii
Zo is dan
de gemelde Schrijver~
als een befluit
beauit ,. welk hij
hij uitzondert
uitzondert van
van alle
alle
Schrijver; als
de
beuzelingen, daar
daar 's'smans
Ade beuzelingen,
mansLeven
Levenmede
medeopgevuld
opgevuld\,'as)
was) .,., 4Oerbrand van
I,e ïl,çdclI.
;dein , A
",, delbertus
de/bertus,, die door J.
van
Athalher!ItS
y. Oel'bral1d
thalher•t ris
,
",, genoemd
genoemd word
word, , geweest
geweest een
een Engelsman
EngeI.'m~n, , en
en een
eC:1Monnik
I\1ol1llik,
"„ onder
onder heflier
befiier van
van den
d~!l H.
H. Egbertrrs.
Egber/Ils. Daarna
der reisreisDaarnai<isH:
l i cc,~n
m der
1V llebror c, ~ls
"„ gezellen
gezellen geweest
geweest van
van den
den II.
II, II1!!C/;"~ï!.':!',
(1~7,:h'e,
oma's 0c7
_ive, om"„ trent
trent 69o,
69°.naar
naarFriesland
Friesl:Jnd trok
trok,, en
en wierd
wierel J[,'pil'!
','1;'t genoemd,
genoemd , zo
"„ dat
dat hij
hij waarfchijnlijk
waarfchijnlijk Diaken
IIijwas
wa. bele`ir,
beleefi',
Diakenzal
zalzijn
zijngeweest.
geweest. IIij
"„ ootmoedig,
ootmoedig, zagtzinnig,
zagtzinnig, en hadde
h~dde eene
eene groote
groote ztigt
zllgt tot
tot de
de zaza"„ ligheid
ligheid der
der menfchen.
Hij heeft
heeft zig
zigopgehouden
opgehouden te
te Egmond,
Egmond.
menfchen. Hij
"„ en
en was
wasgehuisvest
gehuisvest bij
bijzekeren
zekeren Egho,
Eggo, van
van wied
wien het
het gemelde
gemelde
"„ Dorp,
Dorp, zo
zoals
alshet
hetzeggen
zeggenis is,
dennaam
naamvan
van Egmond
Egmond heeft
, den
heeft ge"kreegen.
Vandaar
daar vertrekkende,
vertrekkende, beloofde
beloofde hij
hij weder
weder tetezullen
zullen
„ kreegen. Van
"„ koomen
koomen,, als
als de
deKorrelen
Korrelen van
van een
een Appel
Appel,, door
door het
hetvuur
vuurgroen
groen
"„ zouden
worden;; en als
als die
die,, volgens
volgens zijne
zijne beloften
beloften,, vruchten
vruchten
zouden worden
hij ook
ookwedergekeerd.
wedergekeerd.
"„ voortbrachten
voortbrachten,, is hij
"„ Hij
mj heeft
heeftaldaar,
aldaar, en
en door
doorgantsch
gamsch FFriesland,
jaaren gegari esland, veele jaaren
"„ arbeid,
weeten tot
zoanderen
anderen (villen,
willen, tot
tot het
het
arbeid , te
te veeeten
toth~t
liet40fle
4ofle• ,of,
of, zo
",, 4511e
4Srlejaar
jaar van die loopende
loopende ecu
we, wanneer
wanneer hij,
vol van
eeuwe,
hij, vol
van goede
"„ werken
werken en
en verdienden,
verdieni1:en, uit de
de waereld
waereld gefcheid6
gefcheid~n is.
is.
"„ Of
Of hij
hij voor
voor,, of na
H7jJ1ebrord~s geflorven is, word
word door
door
na IVillebrordus
",, de
defchrijvers
fchrijvers niet
niet aangetekend.
aangetekend. Maar
Maar dewijl
dewijl 'er
'er in
in de
deLevensLevens--,
" befchrijving van 13onifacius,
Bonifacius, die zijn opvolger in
iu de
debefliering
befliering „befchrijvnga
"„ der
der Friezen
Friezen geweest
geweest is, van
van deezen
deezen Adelbertus
.-ft/eiber/us geen gewag
.'
gemaakt word,
word, isis't'twaarfchijnlijk,
waarfchijnlijk, dat
dat hij
hijeerst
eerstzal
zalgeflorven
gellorven
„ gemaakt
"„ zijn.
zijn.
plegtigli* inin de (Raamfehe)
"„ Op
Op den
den 25 Junij
Junij word
word plegtiblij~
Kerke,
(Roomfche) Kerke,
"„ de
dc Il.
Ade/bertr:s gevit:rd,
op welken
welken dag
dag hij
hij ook,
ook,volgens
volgensden
den
gevierd, op
H. Adelbertus
"„ inhoud
in houd van
\'an zijn
zijn Levensverhaal,
Le\'cnsverhaal, overleden
overleden is, en
enveele
veelewondewonde"„ ren
ren heeft
heeft gedaan
gedaan,, waarfchijnlijk
waarfchijnlijk die
die,, daar
daar de
de opfchriften
opfchriften van
van
"„ Zijn
zijn Levensverhaal,
Levensverhaal, door
door den
den Heere
Heere Mabillon
IWabillol1 alleen,
zonder
alleen , zonder
"„ het
het verhaal
verhaal zelfs
zelfs (dat,
(daedie
die geleerde
geleerde Heer
Heerzig
ziggefchaamd
gefchaamdheeft
heefe
"„ uittegeeven)
uittegeeven) van
vangewaagen
gewaagen,, op
oppag.
pag. 121.
12 I. van
van dat werk te
te vinvin",, den
den:: als het
VIde Hoofdit.
Hoofdfl. hee
heedede
gebrandeKorrelen
Korrelen van
van
het VIde
gebrande
,.,, eenen
eenen Appel
Appel tot
toteene
eenefpruit
fpruit opgefchoten
IX. hoe
hfJe
op eCclloten zijn;
zijn ; Hoofdrl.
Hoofdit. IX.
"„ zekere
zekere Vrouwe, met
-met naame
naame Escwar,
Escwar, door de verdienflen
verdienllen van
van
.,
dde/bert, gebaard
Hoofdfr. X.
boe dat
een balk
mIk
,, den H. 4delbert,
gebaard heeft. Hoofdfa.
X. hoe
dat een
„ in
S4
"in
S4
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" in
in de Kapelle
Kapelle van
van den
àen H.
H. Man
M:m,, die
die eerst
eerst tetekort
kort was
WllS,, daarna
„
" langer
anderen;; en wat al
al wonderen
wonderen meer,
meer,
langer geworden
geworden isis dan
dan de anderen
",, in
in 't'tXI,
XI,XII
XIIenen
XlIIdeHoofdfluk
Hoofdllukvoorgefleld.
voorgelleld.
XIIIde
"„ Deeze
Deeze(verfla
(verlladen
denbovengenoemden)
bovengenoemden)fchijnt
fchijmgeen
geenandere
andere gege",, weest
weesttetezijn
zijn(dus
(dusvervolgt
vervolgtdedeLevensbefchrijver)
Leven.<befchrijver)als
als Adelbert
Adelbe,.t
,.
deDiaken
Diaken,, waar
waar van
van gewag
gewag gemaakt
Brief. die
die
,, de
gemaaktword,
word, in
in een Brief,
"„ de 79f1e
79fte isis onder
onder dedebrieven
brievenvan
van Bonifacius
Bonifacius,, en gefchreeven
gefchreeven
door zekeren
zekeren Trecea
aan Luilus,
Lul/us. Bisfchop
Bisfchop van
van Mentz,
Ment:,
Trecea aan
,,,. door
",, wiens
wiensgebeden
gebeden hij,
hii verzoekt
verzoekt om
om zig
ziginin't'tampt
amptzijner
zijnerwaardigwaardig"„ heid
beid,, daar
da:tr hij
hij voorheen
voorheen toe verheven
verheven was,
was, behoorlijk
behoorlijk tetekwijkwij"ten.
minfiedienaar
dienaarder
.derKerke
Kerke (zegt
(zegthij)
hij)die
dieAldbrecht
Aldbrecht
minfile
„ ten. IkIkded~
",, genoemd
genoemd word
word,, en
en het
hetampt
ampt van
van Diaken,
Diaken,hoewel
hoewelonwaardig,
onwaardig,
".
bediene. bid
bid uuootmoediglijk
ootmoediglijk ,, om
om den
al.
,,. bediene,
den wille
wille van
vanGod,
God, die al.
les ordentlijk
ordemlijk fchikt
fchikt en befliert,
belliert. dat
dat gij
gij mij
mij onder
onder het
het getal
getalvan
van
„" les
"„'uwe
'uweandere
anderegetrouwe
getrouwevrienden
vriendengoedertierlijk
goedertierlijk aanneemt
aanneemt:: op dat
dat
"„ ikik mij
mij inindedebedieninge
bedienfnge van
vanmijne
mijne waardigheid,
waardigheid, die
die ikik voor
voor
",, deeze
deeze hebbe
hebbeontvangen,
omvangen, door
dooruwe
uweheilzaame
heilzaamevoorbiddinge,
voorbiddinge,
"„ daaglijks
daaglijks beter
beter en
cn beter
betermag
magdragen.
dragen.
"„ In
In de
deKerklijke
Kerklijke Getijden
Getijden word
word dit
Gebed van
van den
den H.
H. AdelAdd·
dit Gebed
"', bertus
be,.ftlS gelezen:
Wij bidden
bidden u,
verwek in
in uwe
uwe Kerke
Kerke
gelezen: Wij
u, Heer, verwek
..
dien zelven
zelven geest
geest,, wien
wien de
de H.
H. Levijt
Lev,jtAdelbertus
.dde/be,.tus gediend
,, dien
"„ heeft,
heeft, opopdatdat
denzelvenvervuld
vervuldzijnde,
zijnde,trachten
trachtentete
wijwij
metmet
denzelven
"„ beminnen
beminnen, , 't't geert
geell hij
hij bemind
bemind heeft
heeft,, en
en met
metdedewerken
werken tete
"„ volbrengen,
volbrengen, 't't geen
geen hij
hij ons
ons geleerd
geleerd heeft,
heeft, enz.
enz.
",, Het
HetLichaam
Lichaam van
van Adelbertus
.dde/bertus is, door
door last
last van
van Graave
Graave Dirk,
Di,.k,
"„ vervoerd
vervoerd naar
naar eene
eene plaats, van
van ouds
oudsgenaamd
genaamd Hallem
HilI/em., en heeft
"„ gelegenheid
gelegenheiä gegeeven, tot
tot het
hetopbouwen
opbouwen van
vande
de EgmondJche
EglJtond(clte
,.
Abtdije, die
die inindedetiende
tiende Eeuw
Eeuwgeflicht
gefijcht werd."
werd." Dus
Dusverre
verre
„ Abtdije,
Ba/av;a Sacra,
Sa,ra, ter
ter opheldering
opheldering van
van s's' mans
mans leven.
leven.
het Batavia
Zie mum,
HALMA. en
endededaarbij
daarbijaangehaalde
aangehaalde Schrijvers
Schrijvers,, als:
als: FR.
D. MUTZARD,
MUTZARD, Kerkt.
Kerlrl. Hifi.
Hifi. &
f1fol.
fol, 74,
74. VELDENAAR
VELDENAAR ,
Fasci. Temp.
Temp. fol.
fol. 248.
SCIIOTANUS,, Friefche Chro.
C!tr~·
Fasci.
248. SCIHOTArUS
,,;jlr. WINSFM1US,
WlNSFMIUS, fol. 68. SCEJRIVERIUS,
SCHRIVERJUS, GroiJvtn
van
rijk.
Graaven van
Hol/and. bl.
bI. 23. oPMEErt,
OP~lEEn., Katol.
Katol, Martelaarsboek,
Martelaarsboek,
Holland,
Deel.•
I.J. Deel
.AI'JELBERT,
Frank., en
en Bisfchop
Bisfchop in
in 't'tLand
Land
cADELBERT , een Frank
geraakte. nevens
nevens Claudius Clement,
Clemmt,
boorte. Deeze geraakte,

zijner gegezijner
een SchOf,
Schot,
in
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Jn twist
twist met
metBonifacius;
BoniftJcÎus; zij
zij zeiden,
zeiden, dat
dat hij
hij van
van den
den Paus
Paus gege.In
om
Duitschland
te
reformeeren:
niet
om
het
geloof
zonden
was,
om
Duicschland
te
reformeeren
:
niet
om
het
geloof
zonden was,
In
den Anthichrist
Anthichristteteprediken.
prediken. Dit
Dit was
1n Christus,
Christus, maar
maar den
was op zig
zig
geen Ketterij,
Ketterij, maar
maar reden
om Bonifacius,
Bonifllcius. en
enalle
alle
zelve geen
reden genoeg, om
de afhangelingen
afhangelingen van
van Rome
Rome,
tegen hen
hen inin't'tharnas
harnas tetejaagen.
jaagen.
, tegen
de
zij beide,
beide,opopaandrijving
aandrijvingvan
van Bonifacius,
Boniftlcius, teteRome,
Rome, door
door
Schoon zij
echter
,
geene
andere
men,
Paus
Zacharias
zijn
afgezet,
kan
men,
echter,
geene
andere
zijn
afgezet,
kan
Paus Zacharias
dwalingen van
van hun
aantoon en , om
om dat
dat wel
welhunne
hunnebefchuldiging,
befchuldiging,
dwalingen
hun aantoonen,
Adelbert
isisinin de
maar
niet
hunne
verdediging
bewaard
is.
Ade/hert
de gege.
maar niet hunne verdediging bewaard is.
yangenis tete Fuldo
Fu/do omgekomen.
omgekomen.
vangenis
BASII.IUS, Nederl.
Neder!. Sulpitius
Sulpitius bl.
bI. 91.
9 I. J'aderl.
Pat/erl. Hist.
Hist. I. Deel,
Deel,bl.
bI.
BAsILIus,
3!.>2. ènz.
ènz.
392.
ADEi.llOLD,, was
was de
de Zoon
Zoon van
van Asconius,
Asconius. den tweeden
tweeden Hertog
Hertog
ADELBOLD
van Friesland.
Friesland. (Met
(Metopzigt
opzigttottotdeeze
deeze
Hertoglijkewaardigheid
waardigheid
van
Hertoglijke
moeten wij
hier,, als
als inin eene
eenetusfchenrede
cusfchenrede,, en
en inin't'tvoorbijvoorbijmoeten
wij hier
aanmerken,, dat zij
zij niet
niet beflaan
berlaan heefe
hoogvorfl:egaan, aanmerken
heeft in
in eenen hoogvorfle~jken (laat
fl:aat of
ofmagt
magt;; maar
maar dat
dat door
doorHertogen
Hertogenverflaan
verllaan werden,
lijken
hooge krijgsbevelhebbers , die het geheele bewind over den oor-hogekrijsbvl ,dehtg bwinovrdelog hadden.
hadden. En
Enop
opdien
dienvoet
voetkan
kanmen
mendede
verhaaIendier
dierzogezogeverhaalen
naamde
Heirvoerders toellemmeft,
als ze
ze ons
ons van
van
naamde Hertogen
Hertogen of
of Heirvoerders
toeflemmen, zo als
de Oude
Oude Schrijvers
Schrijvers worden
worden medegedeeld
medegedeeld;: en
en zo
zoook
ookverzoeken
verzoeken
wij
den Lezer,
Lezer, dat
dat zij
zij de
de volgende
volgende Hertogen
Hert~gen en
en Koningen,
Koningen, die
die
wij den
na
en die
die ons
onsverder,
verder,ieder
iederop
opzijn
zijn Art.
na hen
hen gevolgd
gevolgd zijn,
zijn, en
Art. zuIzullen
gelieven aantemerken.)
aantemerken.) Deeze
Deeze,Adelbold
,Adelboldwordt
wordt
len voorkomen, gelieven
befchreven,
zo onrustig
onrustig en
enkrijgzuchtig
krijgzuchtig geweest
geweesttetezijn
zijn,, als
alszijn
zijn
befchreven, zo
Vader
'Er word
word verhaald
verhaald,, dat
dat hij
hij zig
ziggeduurig
geduurig
Vader vreedzaam
vreedzaamwas.
was. 'Er
bezig hield,
hield, met
metonder
onder de
de nabuuren
nabuuren oproer
oproer te
cn oorlooorlote zaaijen
zaaijen,, en
gen
te berokkenen.
berokkenen. Hij
Hij richtte
richtte krijgfchoolen
krijgfchoolen op,
in welke
welke de
gen te
op, in
Fritfen
werden. In dien tijd, of
ofononin de
de wapenen ondenveezen
ondenveezen werden.
Frieten in
der
hoop Wenden
Gotthen uit
uit het
het
Wenden of Gotthen
der zijn
zijn bellier,
beflier, was
was 'er
'er een hoop
Noorden
in Friesland
Friesland gevallen; maar
maar de
de dappere
dappere Atle/hoM,
Noorden in
neidelbold , nltyens
zijnen ilrijdbaaren
fuijdbaaren bastaardbroeder
bastaard·broeder Titus
Titus BOjOCN/US,
Bojaculus, boodeR
vens zijnen
booden
hun
een heldhaftigen
heldhaftigen tegenil:and,
dat zij
zij terug
terugwerden
werden gedre
..
hun zo een
tegenland, dat
gedree.
ven.
Eenigen
tijd daarna
daarna werd Ade/hoM
Eenigen tijd
idelbold door
door eene
eene doodelijke
doodelijke ziekte
deed de
de voornaamfien
voornaamllen des lands
lands tot zig komen,
komen,
te overvallen.
overvallen. Hij deed
droeg
hun
Titus
voor,
en
prees
hem
aan
dezelve,
als
Heirvoerdroeg
Titus voor, en prees hem aan
als HeirvoerSS 5
der
der
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der of
of Hertog, aan.
Titus raadde
der
aan. Ti/us
zijne waardigheid
waardIgheid te beberaadde hem,
hem, zijne
houden, zo lang
houden,
lang hij
hij leefde;
leefde;maar
maar .Ade/bold
bij zijn
zijn voorvoor.
ildelbold bleef
bleef bij
neemen:: zo
zo dat Titus
Titus de
neemen
de waardigheid
waardigheidmoest
moestaanneemen.
aanneemen. Tegen
alle verwachting,
verwachting, werd
alle
werd .Ade/bold
herlteld; waar
waar op Titus
idelbold weder
weder herfteld;
Titus
een
van bijzondere
bijzondere intooming
intooming van
van f}aatzucht
fiaatzucht betoonde,
betoonde,
een voorbeeld van
bellier weder
weder aan.
aan. Maar
Maar .Ade/bo/d,
biedende
biedende hem
hem ungeveinsd
ongeveinsd het
het beflier
idelbold,
die
met zijne
zijne flaatzucht
fiaatzucht geneezen
geneezen was, weigerde
weigerde
die met
zijne ziekte van zijne
dien
aanvaarden; hij
voorts nog
nogeen
eengeruimen
geruimen
dien last weder te aanvaarden;
hij leefde voorts
tijd
zonder de
deregeering
regeering zig weder
weder aantetrekken.
aantetrekken. Men
Men
tijd in
in fiilte,
ante, zonder
zegt dat hij, in
in zijne
zijne vroegere
vroegere Jaàren,
de Tongeren tegen
Jaüen, de
Rotegen de Rf).
meinen , en
en de Romeinen
Markomamlen, of, zo
zo ananffleinen,
Romeinen tegen
tegen de Markomannen,
deren willen, tegen
deren
tegen de
de Wandalen,
/Panda/en, in
hafl1as gejaagd
gejaagd heeft.
heeft.
in 't'tharnas
Hij
had de
regeering aanvaard
weder af
af Ao.
Ao.
Hij had
de regeering
aanvaardAo.
Ao.173;
173; fiond
hond ze
ze weder
185;
jaar 208
208,, en.
Stal'oren, of,
gelijk andeande·
185; flierf in
in 't't jaar
en. werd
werd te Stavoren,
of, gelijk
ren
zeggen,, te
te Crmillgen
Zie van
van zijnen
zijnenBroeder
Broeder
Groningen begraaven.
ren zeggen
begraaven. Zie
op
B0J.~Ct:L[Js (Titus
WtNsEMIVS. Clrronyk,
fol. 28
I. Oud.
op BOJ,AC;LUS
(Titus).I.WWNSEM1US.
Cironyk , fol.
28---33r.
I I. Deel,
Deel, bl.
van Fries/. II.
!'aIJ
bI. 365).
365. F.F.SJOERDS.
S}OERDS. jaarboeken,
Jaarboeken,
J.
bI. 202202 - 204.
204.H. SOET,
H. SOET, Open Ondergang
Ondergang
I. Deel,
Deel, bl.
Op- en
bl. 338.-43.
8 . -- 43.
van Stavoren,
S/avoren, bi.
ADELBOLD "Oll
l-Pinkel, dus
dus genaamd
genaamd naar
naar het
borp Winkd.
ADELBOLD
van Winkel,
het borg
Winkel,
Kogge, onder lI"elf-Fries/and.
zeer bekend
bekend
in de Nieuwdorper Kogge,
West-Friesland, zeer
de oude
oudeHollandfche
Hollandfche Chronijken
Chronijken,, was de
de Zoon
Zoon en
en Opvolger
Opvolger
in de
iefc'ren Hertog Asconius.
van
van een
een Fr
Friefc!ten
Ascon;us. Ilij
IIij ontving
ontving het
heronderwijs
onderwijs
der Zeden
Zeden en
en Staatkunde
Staatkunde aan
van Keizer
Keizer *ntonius
ArIton;us den
dm
der
aanhet
het Hof
Hof van
Vromen
Vromen;; verleende
verleende deezen
Vorst zeer
zeer veel
veel bijhand
bfjlland tegen
tegen de
de
deezen Vorst
Wenden;
TVendl'n; flierf,
fiierf, naa
naa een
een korten
korten tijd
tijd te
te hebben
hebben geregeerd;
geregeerd; liet
liet de
de
opvolging
opvolging,, onder
ondertoeflemining
toellemming der
der Staaten,
Staaten ,aan
aan Bojaculus
BojacuJus over
over,,
en werd
vermaardfte
werd begraven,
begraven,als
alseen
eender
dervijf
vijf
vermaardfie Friefche
Fricjche EdellieEdellieden,, in
in de
de flad
fiad Stavoren.
Stavoren.
den
aantekeningen geeven
aanleiding om
dat,
De oude
oude aantekeningen
De
geeven aanleiding
om te
te denken, dat,
onder dit
dit beflier,
befiier, dedevoormaals
voormaals ongeachte
ongeachte landflreeken
lanur1:reeken,, ininhet
het
onder
Westen van
Vlln Friesland
Friesland gelegen
gelegen,, bij
bij aanvang
aanvang afgedijkt
afgedijkt en
en bewoond
bewoond
Westen
zijn
zijn geworden
geworden;; waar
waaromtrent
omtrent men,
men, echter,
echter,met
metgeene
geenevolkomene
volkomene
zekerheid lets kan
kan vastflellen
vaslfiellen, , voor
de oude
oude Friefche
Friefche HandHand.
zekerheid
voor dat
dat de
taal befchreven
befchreven,, en
en inindedeProvinciale
ProvincialeArchiven
Archiven
fehriften,, in die taal
fchriften
berustende, , verfiaanbaar
vereisch, tot
tot
berustende
verflaanbaarzullen
zullenvertaald
vertaaldzijn;
zijn ; een
een vereisch,
de gefchiedenis
gefchiedenis van
, doch,
veelligt t
de
van ons
ons Land
Land zeer
zeer noodzaaklijk
noodzaaklijk,
doch, veelligt,
binbin-
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jaaren, door
binnen weinige
weinige jaaren,
door het
het verlies
binnen
verlies dier Taalkennis,
Taalkennis, onmoonmo.
gelijk.
gelijk.
vaarboek. Oude
Vossivs , jaarhoelr.
Oude Holl.
on. fol.
VOSSIUS,
8011. Chi
CMon.
fol. 3'1.
3'. WINSEMIVS.
WINSEMtvs.
f aarb.
F. SJOERDS
F.
SJOERDS Jam·h.
de XIX Bisfchop
Utrecht
ADELBOLD, de
AOELBOLO,
Bisfchop van
van UI
recht,, een
een Friese"
Friesch Edel.
Edelwas zeer geleerd
en een geliefde
man,
geleerd,, en
geliefde Raad
Raad van
van Keizer
Hendrik
man, was
Keizer Hendrik
den
hem, , uit
die hem
uit het Benediftijner
Benediíuijner Klooster
den Il;
II; die
Klooster Lohes,
Lobes , onder
onder
het Luiksc!t
rot deeLuiksclt gebied
gebied behoorende
behoorende,, om
om zijne
zijne bekwaamheid,
bekwaamheid, tot
ze waardigheid
Ongelukkig ontvonkte
ontvonkte die
die bevordering
bevordering
waardigheidverhief.
verhief. Ongelukkig
zijne aangeboorene
aangeboorene heerschzucht,
eene onverwinnelijonverwinnelij.
heerschzucht , welke,
welke , door eene
ke
drift, hem
hem rot
Hij vor.
vortot een
een oorlogzoekenden
oorlogzoekendenVorst
Vorstmaakte.
maakte. Hij
ke drift,
van Graaf
Graaf Diederilr
vanHolland
Holland,
derde,
derde , van
Diederik van
, de Merwe,
Merwe , een Eiland
tusfchen
Maas en Waal
Waal geleegen
geleegen ; en
en gefloord
geItoord over
over deszelfs
deszelfs weiwei·
tusfchen Maas
en moorJe
moorde hij
hij in veele
plonderde en
veele H911al1dfehe
gering, plonderde
Hallandfche dorpen,
dorpen , tot
dat
Naauwlijks had
had hij
hij
dat de
de overwinning
overwinning den
den Graave
Graave begunltigde.
beguniligde. Naauwlijks
het
geweld te
te vergeefs
vergeefs beproefd
beproefd, , of nam
nam toevlugt
roev/ugt tot
hij
het geweld
tot list;
list; hij
Diderik ; hij
des Keizers
Keizers haat
haat tegen
tegen Diderilr;
verkreeg de hielp
hûlp des
Itookte
flookte des
hij verkreeg
Hertogs
van Lotharingen
Lotharingen,, en
der Bisfchoppen
Bisfchoppen van
van Keulen
Keulen en
Hertogs van
en der
Cameryk;
veroorzaakte eindelijk
bloedigfle oorlogen
oorlogen.,
Caineryk; dit veroorzaakte
eindelijk een
een der bloediglie
zedert Karel
Karel den
d.:n Groeten,
Grootm, gevoerd
gevoerd zijn.
Hoewel,, in
ln deedee·
die. zedert
die,
zijn. Hoewel
tijden, de waereldlijke
waereldlijke magt, door
door bijgeloovigheid,
bijgeloovigheid,verre
verrebebeo
ze tijden,
neden
de
Geestlijke.
Heerfchappij
was,
moest,
echter,
Bisfchop
neden de Geestlijke. Heerfchappij was ,
echter, Bisfchop
iIdelbold
Ade/ho/d den
den vrede
(Zie DIRK
D1Rh~E
vrede vragen.
vragen. (Zie
bE II )
Zijne eerzucht
eerzucht nu
nueen
eenanderen,
anderen, uitweg
uitweg zoekende,
zoekende,bepaalde
bepaaldehij
hij
zig tot
rot het
hetf achten
ltichten van
van voortreffelijke
voortreffelijke gebouwen.
Hij
liet
het
gebouwen. Hij liet het
werk, dat
dat Baldricus
BaldriC/ls in
in Utrecht
Utrecht had
had begonnen,
en,
begonnen, afbreeken,
afbreeken, en,
~eer korten
korten tijd
tijd,, een veel
veelpragtiger
pragtiger Kerk
Kerk in
in de
deplaats
plaats flellen,
Itellen,
in keer
waar van
Keizer Hendrik
Hendrik
waar
van heden
heden nog
nog een
een gedeelte
gedeelteininwezen
wezen is.
is. Keizer
kwam met
met 12
12 Bisfchoppen
Bisrchoppen derwaards
, om het
het Godshuis
Godshuis in
in tete zeze·
derwaards,
genen,
ter eere
eere van
van den
den Heiligen
Heiligen Martinus.
Martinus. Doch
Doch het
het vindt
vindt geen
geen
genen, ter
geloof,'t'twelk
welkveelels
veelenverhaalen
verhaaIen, ,dat
datdedeGraaven
Graaven van
van Gelderland
Gelderland
geloof,
en
en Holland,
Holland, als
als Leenmannen
Leenmllnneu van
van den
den Bisfchop, hier
hier bij
bijzouden
zouden
zijn tegenwoordig
tegenwoordig geweest
geweest,, aangezien
aangezien dedeeerstgenoemden
eerstgenoemden ten
ten
zijn
dien tijde
tijde nog
nog niet
niet ininwezen
wezenwaren.
waren.
dien
Het onrustig
onrustig Kerkbeflier
Kerkbefiier van
van Bisfchop
Bisfchop flbold
dbold eindigde
eindigde met
met zijn
zijn
Het
afsterven
IImerven,, in November
November 1027:
1027: men
men zegt
zegt,, hoewel
hoewelzeer
zeerongegrond
ongegrond,
,
dat hij
hij het
het leven
levenvan
vanKeizer
Keizer Hendrik
8~ntlri!t,
dat der
der vroegere
vroegere Bis.
Bis.
dat
, dat
fe/10p.
Ichop.
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[choppen,, den
Heili{ie Kruis
Kt"uis en der
der Heilige
Heilige Maagd,
Maagd,
den lof van hel Heilige
fchoppen
zoude hebben
hebben befchreven.
befchreven. Uit
Uithoofde
hoofdevan
van zijnen
zijnen ijver, tot
tot ververzoude
meerdering
geefielijke goederen
goederen,, isis hij
hij,, na
I'/a zijnen
zijnen dood,
dood,
meerdering van
van de
de geeflelijke
Heili~en ge1leld.
Omtrentdeezen
deezentijd
tijdwerd
werdhet
hetGraafGraafonder
onder de
de Heiligen
geteld. Omtrent
Drenth, met alle
alle deszelfs gerechtigheden,
gerechtigheden, aØ
a~ het Bisdom
fchap Drenth,
Utrecht
Utrecht gehegt.
AufJor
ntteMeinwerci
Mdnwerci, Cap.
• Cap. 87.
VOSSlUS , yaarboeken.
Jaarhoeken.
87. vossiUS
4uf
or Vita
Hist.
Vaderl.
lIJ1ERJS,
Bis[ehoppelijke
Munte,
bI.
128.
rat/erl.
AIIERIS, Bisfchoppelijke Munte, bl.
Il.
Aant. op
op Batavia
BalayiaSacr.
Saer. I. Deel,
II. Deel. H. v. RYN, Mant.
III. 51.
bI. 644.
644. MELIS
MELIS STOKE,
STOK!, in
Dirkden
den lIl.
DI. 24
24-,, 25.
in Dirk
bl.
SCROTANUS,Ft"ie[eht
Hist. bl.
bI, 80-31.
SCHRJVERIUS,, Be8o— S I . SCHRIVERIUS
SCHOTANUS , Friefche Hist,
[eltr. van
van Holl.
Holl. bI.
50. enz.
enz. VAN
VAN LOON,
Aloud Hist.
bl. 5o.
LOON , Åloud
[chr,
II.
n. Deel, p.,84.
p.,84. PICARD
PICARD Chrono
Drenth,
bI. J71171Chron. van Drenth
, bl.
J74·
' 74.

verfchilIende (dit
hier nog
nog aanmerken)
aanmerken) zijn de
de
Zeer verfchillende
(dit mGeten
moeten wij hier
lI'edachten
van de
meeste deezer
Historiefchrijveren, wegens
wegens het
het
ci e meeste
ge da chten van
.deezerHistoriefchrijveren,
verhaal',
Graaf Dirk
Dirk tegen
tegen de Friefen
Frie!en was
opgetrokken,, om
om
was opgetrokken
verhaal, dat Graaf
zijns
en dat,
dat,egter
egter,, het
hetmagtige
magtigeleger
leger
zijns Vaders
Vadersdood
dood tete wreeken, en
van Godefried,
Friefen,, zeer fchandelijk
fchandelijk isis geflagellaGodefried, door weinige Frieten
gen:: waar
waar uit
afleiden, dat
dat de
de Frieten
Friefon., door Graaf
Graaf Dirk
Dirk begen
uit zij afleiden,
oorlogd,
zege zouden
zouden hebben
hebben bevogten
bevogten,, en
endat
datde
degeflagene
gella~ene
oorlogd , de zege
Lotharingerster
ter hulpe
hulpe der
Dan
Lotbaringers
derHollanderen
Rollanderenwaren
warenopgekomen.
opgekomen. Dan
alles nauwkeurig
nauwkeurig inziende,
zal deeze
deeze twijfeling
twijfeling vervallen
vervallen,, wanwanalles
inziende, zal
erinnert, hoe, in
in deezen
deezen tijd,
tijd,een
eengedeelte
gedeelteder
der
neer men
men zig
zig erinnert,
Frieten
Frie[tn aan
aan den
van Utrecht
weden Bisfchop van
Utrecht onderworpen
onderworpen wa5,
was , en wederom een ander
ander gedeelte
gedeelteonder
onderden
denGraaf
Graafvan
van Holland 1lond.
derom
fond.
'

AOI!.LBRJCUS,
Aelhricus,, of 4lhuik,
vierde Bisfchop
Bisfchop van
Vlm
ADELBRICUS , ifelbricus
4lberi k , de vierde
Utrecht,
was van
van geboorte
geboorte een
een Engelsman. In
vroegfl:elt
Utrecht, was
In zijnen vroegflex
tijd was hij
hij Kanunnik;
KalHlnnik; geliefd
geliefd om
om zijne
zijnebijzondere
bijzondere goede
goedehoedahoedatijd
nigheden,
Godsdienfl:igen ijver, tot
COtvoortplanting
voortplanting van
van
nigheden , cm
en door Godsdieniligen
Christendom,, herwaards
herwaards gekomen.
gekomen. Wanneer
Wanneer zijn
zijn voorganvoorganhet Christendom
fl!r,
de medelijdende
medelijdende GregfJrius,
eene beroerte
beroerte aangetast, tot
tot
ger, de
Gregorius, door Bene
kwijnend leeven
verviel,, benoemde
benoemde deeze
deeze hem,
hem, niet
nietalleen
alleen
een kwijnend
leeven verviel
tot Vicaris,
nearis, maar
maar begeerde
dat hij
hij inindedeBisfchoplijke
Bisfchoplijkewaarwaarbegeerdeook,
ook, dat
digheid
zoude opvolgen.
opvolgen. ALBERIK
ALBERJK,, 1leeds
bedacht
op
het
digheid hem zoude
feeds bedacht het
heilig werk, zond
heilig
zond den
Munsterfenen BisfchQp,
LUTGBRUS,
naar
den Munsterfchen
Bisfchop, LUTGERUS ,
het
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in Friesland,
Friesland, om
omhet
hettot
totzijne
zijnekudde
kuddetetebrenbren.
het Afgodisch volk in
,en,, en
en tete doen
doenwederkeeren
wederkeereo van
van de
de Geloofsvervolgingen,
Geloofsvervolgingen, waar
waar
gen
toe Pittekind,
1I'iIle!cinJ, Hartog
Hertog van
van Saxen,
Sa~t:n, hen had
had aangezet.
aangezet. GeduuGeduu.
toe
rende die onlusten
onlusten,, werd zijn levenslicht
levenslicht uitgebluscht;
uitgebluscht; hij
hij Ilierf,
llierf,
rende
naa eene korte
kone regeering van i 10
jaaren , waarfchijnlijk
waarfchijnlijk in 788.
788. InJn
naa
o jaaren
tijd overwon
overwon Karel
KareldedeGroote
Groole den Hertog
Hértog van
van Saxen
Saxen,,
deezen tijd
Hijbefchonk
befchonkdedeKerk
Kerkvan
van
met zijne oproerige
oproerige Friefche
Friefche benden.
benden. Hij
Utrecht,
zeer mild, met
met landen,
landen, tusfchen
cusfchen de
de Rivieren
Rivieren de
de Lek
Lelt
Utrecht, zeer
rsfel gelegen; hij bekragtigde
bekragtigde de
voor
de oude
oude vrijheden,
vrijheden, en
en gaf, voor
en Tsfel
eerltemaal, in
ecn openen
openen brief,
brief,den
denBisfchoppen
Bisfchoppenden
dennaam
naam
de eerilemaal,
in een
Priesters,, Rellors
Reaors,
Rcgeerders der
tierUtrechtfche
Utrecht{dzeKerk.
Kerk.
, of Regeerders
van Priesters
in de
de zestiende
Eeuw leefde, en,
]efuit Bolland,
Bol/alld, die
die in
zestiende Eeuw
en, onon.
De Jefuit
der Teele
andere gefchriften
gefchriftell, , op eene
eene zeer
zeerfabelachtige
fabelachtige manier,
manier,
der
veele andere
de levensbijzonderheden
levensbijzonderheden der vroegíle
vroegae Heiligen heeft
beeft zamengefteld,
2lIlmengefteId,
in
Engeland
ontkent,
dat
deeze
ADELBllrCIJS
Engûand
was
geboren;
doch
ADELBR:CUS
was
geboren;
doch
ontkent , dat deeze
lllJ!t even zo
zo weinig
weinigzekerheid,
zekerheid,als
alshet
hetvoorgeeven
voorgeevenvan
van Heda,
Heda.
met
ell de
de Luikfche
Lui!r{,he vaarboeken
Jaarboe!ren., omtrent
omtrent de begraavinge
begraavinge
Mo/anus en
Molanus
vaR zin
zi;n lijk
lijk ininden
denAbtdij
Abtdijder
derAdelijke
AdelijkeMaagden
Maagden tete Zusteren.
Zusteren.
van
He't
vindt bij
bij ons
ons meer
meer geloof,
geloof, dat
datdeeze
deezeGodvrugtige
GodvrugtigeVader,
Vader,
Het vindt
naa
onder de IIIeiligen
gelleld., in de
de St.
St. Salvators
naa zijn
zijn ,overlijden,
overlijden , onder
Ieiligen geheld
Kerk te Utrecht
bijgezet.
Utrecht is bijgezet.
Kerk
JlIATU.
leV; .lnal.
.1nol.To
TIJm.
11. HALMA.
WlNSIl'\lIU3. Bata
Blltav.
HALM&. WLNSL:MIUS.
s,.
rn. II.
Vet. ævi
MATH. ret.
SlIcrll,
bI. 484.
484.
II. Deel, bl.
Sacra, II.
ADELBIlICUS,
A/bri!r of dlfri'k,
WQ een
eenEerwaardig
Eerwaardig Bisfchop
Bisfchop
illfrik , was
ADELBRICUS dlbrik
nn
negende in
in rang;
rang; een
een gebooren
gebooren Friesch Edel.
Utrecht , de negende
van Utrecht,
Edelman,
Broeder van
agtlten Bisfchop
Billfchop Frederik.
Frcde";!r.
van den
den Go~iensfiigen
Go4dienshigen agtílen
man , Broeder
Zijne
Zielshoedanigheden waren
voortreffelijker, als
aJs
Zijne Zielshoedanigheden
waren zo
zo veel tetevoortreffelijker,
ziin lighaamsgeØlte
lighaamsgeftalte mismaakt
millmaakt \\':15.
Onder het beleid
beleid van
van Odll/ph
was. Onder
Odulph
Kanunnik
den jaare
jaare 838,
tot
in den
838, tot
Utrecht , in
te Utrecht,
Kanunnik van
van St. Sa/vator
Salvator re
deeze waardigheid
waardigheid gekomen
moest hij
hij,, met
metde
deChristen
CIrristeIl
gekomen zijnde,
zijnde, moest
Kerk,
vervolgingen dragen,
dragen, van
van de wreede
wreede Norman.
Kerk, zeer veele vervolgingen
Normannen.
Gothen,, Zweden
Zweden en Wandoa/en.
overeenkomstig
die , overeenkomstig
Wandaalen , die,
ven, Gotlien
eener
tijde van
van Bisfchop
Bisfchop hederik
Frederik gedaan,
eener voorzegginge,
voorzegginge, ten
ten tijde
veele plaatzen
plaatzt!n langs
I lij
langs den
den Rhijnfiruom
Rhijnhroomen
enMaas
Maas verwoestten.
verwoestten. Ilij
verzette
zig
geweldig
tegen
de
Ketterij
der
Arianen;
deetl,
ten
verzette zig
tegen de Ketterij der ilr:anen ; deed, ten
dien
einde,
vergezeld
\'an
den
geleerden
Odu/ph.
eene
reize
nlaf
Odulph
,
dien
vergezeld van den geleerden
reize naar
Jzet
\'an Fricsland;
midd~l1 der
dl.!r
Friesland ; fiierf
flierf in het midden
bet Noordelijke gedeelte van
ne·
ne,
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negende eeuwe
eeuwe,, naa
naaweinige
weinigejaaren
jaaren geregeerd,
geregeerd. enenalvorens
alvorens de
de
negende
Utreclztfche Kerk
Kerk met
met de
demeeste
meestezijner
zijliergoederen
goederen·- te
te hebben
hebbl'n bebeUtrechtfche
giftigd.
giftigd.
HALMA. J.J. G.G.VAN
VANLEYDEN,
LEYDEN, Nederl.
Nederl.Chron.
Chrono MEANDER
NEANDER, de
de Åntiq.
Antil/.
HALMA.
Cum.
Germ.
,

AoELBRlCUS ADELEN,
Friesland, Neef
Neefvan
van
ADELBRICUS
ADELEN,derde
derde Poteflaat
Poteflaat inin Friesland,
Fretlerik van
"an ildelen,
Adelen, leefde
leefde ten
ten tijde
tijdevan
van Bisfchop
Bisfchop Adelbricus
Adelbricus
Frederik
ien II,
11, omtrent den
den jaars
jaarè 85o.
850. Hij
Hijverdreef
verdreefdedeoproerige
oproerige NorNorden
mannen uit Friesland,
Friesland, na
na dat
dat deeze
deeze,, langs
langs den
den Lauwerílroom,
Lauwer1lroom,
mannen
omtrent het
het Dorp
Dorp Kollum
Kalium,, veele
vèele verwoestingen
verwoestingen hadden
hadden aanaanen omtrent
gericht.
gericht.
HALM.... SCHOTANUS.
SCHOTt.NUS. WLNSEMIUS.
Wli'lS!MIUS. F.
11. Deel,
Deel, bladz.
bladz. 20.
20.
HALMA.
F.S]OEImS,
SJOEØS, II.
ADELEN, een voornaam
voornaam Friesch
Friesd Edel gedacht
geflacbt,, (zie ALBERUCUS
ALBERICUJ
ADELEN
,

ADELEN.)
ADELEN.)
ADELEN, weleer
weleer een zeer
zeeraanzienlijke
aanzienlijke Stins
Stins,, of
ofadelijk
adelijk huis,
huis,
ADELEN
dat van
van Liaukema,
Liauluma, Hiddema,
Hitltlema,enenEelfina
Ee/jina,
het
, onder het
benevens dat
Dorp Sexbierum,
~exbierum, in de
de Grietenije
Grietenije Barradeel,
BarradeeI, de derde
derde van
van het
kwartier
in Frieslanrl
Menoordeelt
oordeelt het
bet gegegelegen. Men
Friesland gelegen.
kwartier Westergo, in
fiicht
omtrent den
den jaare
jaare 84o
840;
van deszelfs
deszelfsvroegenen
vroegerenluister
luister
; van
flicht te zijn omtrent
zijn thans
thans geene overblijfzels
overblijfzeIs voorhanden.
voorhanden.
,

een Klooster
ADELHEIDE , Abtdisfe
van Yil/igch,
Klooster onder
onder het
V lligch, een
Abtdisfe van
!Pickard van Pont,
eer
Aartsbisdom Keulen, was een kind
Pont, eerkind van Wichard
Echt verwekt,
{len Voogd van
Gelderland, , door hem
bern in
in den
den Echt
verwek t, bij
bij-ílen
van Gelderland
Zutphen.
van
zijne
tweede
Vrouw,
Dogter
van
Herman,
Grave
Zutphen.
zijne
,

Margaretha,
ADELHEIDE,
tien III,
lil, bij
bij Vrouwe Margaretha,
Wichard den
door Wiclzlird
ADELHEIDE door
Vader
haaren Vader
Dogter
van
den
Graave
van
Loon.
geteeld,
haaren
geteeld,
volgde
van
Loon
,
Dogter van den Graave
dezelve,
van
in
de
Regeering
op;
zij
trouwde,
met
aanvang
van
dezelve,
aanvang
met
den
zij
in de Regeering op;
uit zijn
die , uit
Nasfau; die,
in
jaare I106
Graave van
van Nasfau;
aan Otto, Graave
i , aan
in den
den jaare
o6 I,
een
Zoon
reeds
eerfie
huwelijk,
met
Saphia
van
ZUlphm,
reeds
een
Zoon,,
Sophia
van
Zutphen,
,
met
eerfile huwelijk
ouderzesendertigjaarigen
Cer/ak,
had
verwekt.
Deeze,
in
een
zesendertigjaarigen
oudereen
Deeze,
in
verwekt.
had
Gerlak,
zijnen Vader
Vader ErfgeErfgedom,
had zijnen
zijnde, had
gefneuveld zijnde,
Tsfelmonde gefneuveld
bij rs{timonde
dom , bij
welk alzo,
alzo , door
het welk
Zutphen, het
r.aam
Graaffchap ZUl/hen,
door
van het Graaffchap
naam gemaakt
gemaakt van
Echt
De Echt
werd. De
veritenigd werd.
dit
Gelderland ver~nigd
met Ceiderlfl"tI
dit tweede
tweede Huwelijk,
Huwelijk, met
van
van
,

ADELHEIDE. ADELHEIO.
ADELHEID. (Moeder
ADELHEIDE.
"au Aaa)
(Moeder vau
287
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van Graave OtllJ
Otto en
en Ade/heide
Adelheide werd
van
drie Zoolien
ZOOllen::
werd gezegend
gezegend met drie
Ceerard, des
des Vaders
Vaders opvolger in
Ceerard,
GraafTchappen ; Hendrik.
in beide Graaffchappen;
Hendrik,
eerfie Graafvan
Graaf van 's's Heerenberg;
Heerenber•g ; en
en Albert.
Albert, Proost
eer!le
Proost van Utrecht.
Utrecht.
Vrouw Ade/heide
Adelheide merfin
Vrouw
Jaar 1085.
SommigeHistoriefchrij•
Historiefchrij:
flierf in het Jaar
I o85. Sommige
vers hebben
hebben gedacht, of
of' Rotharis,
Rotharis , die
vers
de lijst
lijst der
der BisfchopBisfchopdie op de
•Paterborn gemeld
pen van 'Palerborn
gemeld !laat,
haat, en
pen
en bij
bij andere
andere wederom Baander, Heer
Heer van BUIIren
Bursren , word
a~r,
een Broeder
Broeder van
van Adelword genoemd,
genoemd , een
en wettige Zoon
Zoon van
van Wichard
den II1
I/J zou geweest zijn;
heide, en
W'chard den
doch dit
fchijm ons tegen
tegen alle
alle bewijs
bewijs aan
aan te
te loopen.
loopen.
dit fchijnt
Zie AQUILIUS,
Zie
AQUILJUS, ChroniJk
Gelderland,met
meIAantekeningen
Aant"ekeningen
Chronijk van Gelderland,
van SCHRIVEIUUS.
vall
SLICHTI!NHORST,, V. en VI. Boek. VELi>,
SCHRIVERIUS. sLICHTENHORST
WELP,
Aantekening
op denzelven.
denzelyen.
Aantekening op
Adelaide, of A/ix
ADELHEIDE , Adclajr/~,
41ix. van
van PlaanrJeren,
naanderen, dogter
Dogter van
den Fries
Robbert
Fries en
van Geer/ruy
van Saxen,
Robbert den
en van
Geertruy van
Saxen , trouwde,
eerst met Canu!,
en daarna met
Canut , Koning van Denemarken,
Denemarken , en
Rogier , Hertog van Calabrien.
Rogjer,
het eerfle
eerl1e Huwelijk
zij
Calabrien. In het
Huwelijk werd zij
Karel
Moeder van f(
art!den
den Goeden,
Gocdw, Graave
in
Graave van Ylaanderen,
Vlaanderen, die,
die, in
den Jaare
1227, te
Jaare 1227,
te Brugge, gedood werd.
werd.
,

ADELpElDE, eenige Dogter
Dogter van
van 0110
Il, Graave van
van Gel.
ADELHEIDE,
Otto den II
der en Zutphen,
Zutphen, met eene
eene plechtige
plechtigeHuwelijksviering
Huwelijksviering tete Stavo.
S/(~Yo.
der
getrouwd,, aan
aan lillem
IPil/em den 1,
l, Graave van
van Holland
HoI/and en ZeeZeeren getrouwd
land.
lani. Deeze Echt
Echt verzoende
verzoende de
de Gelder
Gclricrfde
Vol·
fiche en Friefche Volkeren. Bij
Bij deeze
deezegelegenheid
gelègenheidwerd
werdBene
eene tweede
tweede Verbintenis,
Verbintenis, tus
lUS·
keren.
fchen Graaf Otto's
Otto's Zoon,
Zoon, Hendrik,
Hendrik, en ,lda
,1Ja,, Zuster van
van billem
Wil/em-fchenGraf
den I bepaald;
bepaald; dog
dog Hendrik
Hendrik flierf
fiierf voor de
de voltrekking;
voltrekking; en
en Ada
Ada
den
moest, weinig
weinigtijd
tijddaarna
daarna,, dedeongelukkige
ongelukkigeVrouw
Vrouwvan
vanden
denGraa.
Graa.
moest,
ve van
van Loon
Loon worden.
worden. De
Deluister
luistervan
vanVrouwe
Vrouwe Adelheide
AdeJhddc rees ten
ten
ve
top, naa
naa het
hetaftlerven
affierven van
vanGravinne
Gravinne Ada,
/Ida, aangezien
aangezien zij,
met
top,
zij, met
haaren man
man,, Graaf
Graaf Willem,
'PiI/em. het
hetGraafljke
Graafljkc beflier
be~ier van
van Holland
/lol/anti
haaren
handen kreeg.
kreeg. Zij
Zijflierf
merfomtrent
omtrenthet
hetJaar
Jaar 1220,
1220, nalaatende
nalaatende
in handen
verfcheiden kinderen
kinderen,, waaruit
waaruit gefprooten
gcîprooten zijn
zjjn :: Floris,
Floris, Otto,
01t0,
verfcheiden
Willem
Wil/em,, Ada
/Ida en
en Richard.
Ric/zard.
Zie SCIIRIVERIUS
SCllRlVERlUS, Graven
Grt1l'cn van
vallHolland.
I/ti!!alld. AQUILIUS.
IIQUlLIUS. vossius
VOSSlUS en
en
Zie
,

,

SLIGTENllORST.
SLIGTERIIORST.

AnELHEID, Alijt,
dlijt. Aida,
/ilida, Dogter
Dogter van
van Diderik,
DiJerik, Graave
Graa\'c van
v:m
ADELHEID,

K!ee;T.
K;
eel',

sl8
=S8

ADELHEID. (Yoogtiesfe
(Voogdesfe "an
van /!'Ioris
Floris tien
ADELHEID.
ytien.)
den Pilen.)

Dirk. den PII
getrouwd met Dirk,den
Graaf van Hollanti
Kleeff,
PIl,, Gra~
Kleef, getrouwd
Holland en
en
Zeeland.
kloekmoedige Heldin
men) wist
wist Veldfis.
VeldlJa.
Deeze kloekmoedige
Heldin (zegt men)
Zeeland. Deeze

gcn
bemeren met het
het beste
beste beleid
beleid,, en
enuittevoeren
utttevoerenmet
meteen
eengegegen te beftieren
lukkig
Graaf Baldew;jn
F/aana'eren,, (zie
(zie
Baldewijn van
van Vlaanderen
lukkig gevolg
gevolg.•.• Toen
Toen Graaf
Drechter-Friefen , onder
BALDEWI)N)
Graaven BroeBroeBALDEWIJN)met
met de
de Drecltter-Friefen,
onder 's Graaven
der
velde bragt,
bragt.
der behoorende
behoorende, , iamenfpande,
2amenfpande,enen twee
twee Legers
Legers te velde
te overweldigen
om Graaf Dirk te
overweldigen,, was Di"derik
grootlle verDirderik in
in de grootfle
legenheid,
voorzag geene
geene andere
andere uitkomst,
uitkoms~, dan
dan in
in het
hetmanmanlegenheid , en
en voorzag
nelijke
\\,Ijsheid van
van Vrouwe
Vrouwe Adelluid.
nelijke hart
hart en
en de
de wijsheid
Adelheid. Zij
Zij belJoot,
besloot,
oat
zijne krijgsmagt
krijgsmagt insgelijks
benden moest
moest verdeeverdee·
dat hij
hij zijne
insgelijksinin twee benden
Diderik zelve het eerre,
Jen;
waarvan Diderik
eene, tegen
tegen gemelden
gemelden Baldewijn
len; waarvan
Baldewijn,•
zoude
het andere
andere tegen
tegen de
de Frie[en
zoude opleiden,
opleiden, en
en zij het
Friefen aanvoeren.
kogt listig ; de Frie[en
Adelhdd
trok op Wil/em
aan, en
Adelheid kogt
Friefen om,
Willem aan,
om, trok
leverde hem, inin 't'tJaar
Jaar 1195,
Allcmaar.
aag. Dit gevegt
1195 , nabij
nabij Alkmaar
, slag.
was
de overwinning
overwinning bleef lang
lang onzeker,
onzeker, tot
tot dat
dat de
de omom·
was heevig; de
Friefen, uit de Dorpen Nieuwdo,.p
gekogte Fr;e[en,
IPinkel, hunnen
hunnen
Nieuwdorp en Winkel,
Veldheer
tot de
de Hollanders
HOllander, overliepen,
overliepen.
Veldheer verraderlijk
verraderlijkontvlooden,
ontvlooden, tot
op hunne
hunne Landgenooteri
Landgenooteti,, van vooren
vooren en
en van
vanagteren
agteren,, indrongen
indrongen,,
en de
dewederflaanden
wederllaanden nedervelden.
nedervelden. Schriverius
Schriyer;us verhaalt
verhaalt,, in zijn
zijn
Werk , de Keurlijke
Werk,
KeurlijkeToets(leen
Toetsfil!l!n,
dat 'er veelen
veel en fneuvelden
fneuvelden;; anan·
, dat
deren bepaalen
Doch ons
ons dapkt,
dUllkt,met
met
deren
bepaalenhet
hetgetal
getalop
op meer
meerdan
dan4000.
4000. Doch
den gemelden
gemelden Schrijver, dat
dat dit
dit getal
getal zeer
zeer onwaarfchijnlijk
onwaarfchijnlijk is.
De
is. De
Zeeuwfche
Zeeuwfche Cfironijk
Chro'lijkvan
vanReigersberg
Reigersberg gedenkt ook van
deeze
over·
van
overmaar zwijgt de hoeveelheid
hoeveelheid der
der dooden.
dooden.
winning, maar
Zij fchroomde niets
niets,, wat de
delaster
laster ofofkwaadaartigheid
kwaadaanigheidkonde
kondeaan
aan

hand geeven
geeven,, om
omhaare
haare eergierigheid
eergierigheid en (laatzucht
flaatlUcht uit te
te voevoe·
de hand
Doordeezen
deezenprikkel
prikkelaangefpoord
aangefpoord,
ondernam zij
zij alles
alles,, enen
ren. Door
, ondernam
berokkende den
Lande veel
veelkwaads;
ontziende zig
zelf~ nier,
niet.
berokkende
den Lande
.kwaads; ontziende
zig zelfs
haare Dogter
Dogrer Ada
Ada tot
tot een elendig
elendig ilagtoffer
lJagroffer te dellen.
fiellen. ZieZie
ADA;
haare
ADA
;
DIRK
DIRIC DE
D& VII;
VII; VAN
VANLOON,
LOON,WILLEM
WILL!M DE
DE I.
I•
ADELHEID,
.ADElIlEID , 4lijd,
AI/jd.dlijt,
A/ijl, heeft het
het leeven
leevenontvangen
ontvangen van
van 11IagMagteld,
tr/d, Dogter van
van Hendrik,
Hendrik, Hertog van
van Lotharingen
Lotharingen en
en BraEra·
band,
hand, bij
bIj haaren
haaren Echtgenoot Graaf
Graaf Floris
Flor;s den
den IV.
IV. ;'an
Jan van
van A.
A.
eennes
"ennes trouwde
trouwd~ met
met Adelheid,
Adeiheid, om eenen
eenen deun
fl:euntetehebben
hebben tegen
tegen
or.rechtvaardigbeid zijner
opdedekinderen
kind.:renvan
van
de orrechtvaardigbeid
zijnermoeder,
moeder, die
die op
haaren
h~aren tweeden
tweedenman
man,, Dampfer
lJan,pier,, het
het Erfrecht
Erfrecht tragte
teagte over
over tete brenbren·
,en. Hier
Hierininhelde
fl:eldebijbijgroote
grooteverwachting,
verwachting, alzo
IiloVrouw
Vrouw Ade
~1delgen.
lheid
held

I
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beid de naaste
Iteid
naastebloedverwante
bloedverwantewas
wasvan
vanden
den Roomfch'
Roomfch' Koning WilWi lNaa dat
lem. Naa
Floris, in
Iem.
dat Graaf
Graaf floris,
aan eene
eene wonde
wonde,, in
in het
het
in 1258,
1258 , aan
Tournoijfpel bekomen,
bekomen , te dntwerpm
Toumoijfpel
was,
werd
zij
4ntwerpen overleeden
overleeden was , werd zij
Voogdesfe over haaren
Neef, Graaf
Voogdesfe
haaren minderjaarigen
mioderjaarigen Neef,
Graaf F/o/is
V.
Ploris den
den Y.
Zeeuwen erkenden
De Zee:lwen
waardigheid; ; doch
Staaerkenden haar
haarinin deeze
deeze waardigheid
doch de Staaten van Holland, geene Vrouwelijke
Vrouwelijke Heerfchappij
Heerfchappij duldende,
zetduldende, zetteden
en verleenden
verleenden dit
bewind aan
aan Graaf
Graaf Ouo
tedenzig
zig hier
hier tegen,
tegen, en
dit bewind
Otto
von
Geld(l', afkomfiig
afkomllig uit
uit den
den Doorluchtigen
Doorluchtigen Huize
Huize van
van NflSvan Gelder,
Nas[au. Dit gaf
aanleiding tot
tot dedeverregaandeverregaande- twisten,
die
gaf aanleiding
twisten , en
en die
verwoestende opvattingen
verwoestende
opvattingen der
der K(!tInemers,
om alle
allededeEdelen
Ede/àl
Kennemers, „" om
o'„ te
temoeten
mveter. uitroeien''.
uitroeien". 'Er
om!lond een bloedige
bloedige firijd
!lrijd tustus'Er ontffond
rchen
partijen,, in
in Zuidbeveland;
ZlIidbeve!and; doch
der Wape.
Wape.
(chen beide partijen
doch het lot der
nen
voor dddheld
ongelukkig, als
als baar
haar laatfle
laatlle leefleefildelhetd even
nen was
was voor
even ongelukkig,
tijd. Want, ilaa
~aa dat
dat de
de Jonge
Jonge Graaf Floris, met
de Plfllllingen.
met de
Vlamingen,
in een
ecn Verb
Verb6nd
en Graaf
Graaf Olto,
onder toeflemming
toellemming der
der
nd gekomen, en
Otto, onder

Staaten
zijne Voogdije
was ontflagen
ontflagen, , werd
werd deeze
deeze Vrouwe
Vrouwe
Staaten, , van
van zijne
Voogdije was
beguniligd met
wel eerst
eerst begunfligd
eindelijk, met
me~
met de Regeeringszorg, doch eindelijk,
fmaad,
bewind gezet,
en verpligt,
verpligt , in
in den
den Jasre
Jaare 1275,
I ~75,
uit het
het bewind
gezet , en
finaad , uit
Wij moeten,
moeten, met
metandere,
andere> bekennen
bekennen,, dat
dat
Holland te ontruimen.
ontruimen. Wij
tijd van
van baar
baar f}erven
flerven even
even onzeker
onzekervoorkomt
voorkomt,, als
als de
deoor
oor·
ons de tijd
•
~ar door
door Graaf
Graaf Floris tot zulk
zulk een
een onbezonnen
onbezonnen drift
drift is
Is
zaak, Øar
aangezet geweest.
ZieALTING.
ALTING. WAGENAAR.
WAGENAAR. Brief
Brief van
vall Hertog
H(,l'!og PPzilips,
Wip;,van
van313 I
Zie
Louwmaalld 134.0.
134.0. J. ROSE
ROSE,, Memorieboek
Mell1ori"boek,
8 I.
Louwmaand
, fol. 81.
VOSSIVS , yaarboekcn.
Ja/lruoeken.
vossius,
ADtLHEID. of /f
A/eid,
A/ijt, bijgenaamd span
I'an Poe/geest,
ield, /91ijt,
ADELHE1D,
Poelgeest, naar
vermaarden fiam
!lam der
der Holland%cize
Hollalld(èlu Edelen,
Edelen, waaruit
waaruit zij
geden vermaarden
zij gefprooten was.
Zijwordt
wordtbefchreeven
befchreevenalsalsongemeen
ongemeenfchoon
fchoon,
doch
fprooten
was. Zij
, doch
minder dartel,
dartel, wulpsch
wulpsch enenligtvaardig
ligtvaardig geweest
geweest te zijn;
zijn; en
niet minder
daarenboven zeer hoogmoedig
hoogmoedig,, naa
naa dat
datIlertog
Hertog Albrecht
Albrechl van
van
daarenboven
J'eijeren
haar tot Bijzit
Bijzit genomen
genomen had.
had.
,dei
fieren haar
A/eid toonde,
toonde, in
in allen
allen deele,
deele, de
deflegtfle
negtllepartij
partij,, dat
dat isisdede Ka.
Ka·
4leid
heljoouw[,he toegedaan
toegedaan te
zijn,, en
en litfle
hit!ledus
dus 4/hert
//lhert tegen
tegen de
de
beljaauwfche
te zijn
Hoekfchen
Hoelrfchen op;
op; het
het verderflijk
ve,rdernijk vuur
vuur van
welk nu
nu
van oneenigheid,
oneenigheid, 't welk
fineulende was, werd
werddier
hier door,
door,van
vannieuws
nieuws,
Iigtevlamme
vlammeontontfmeulende
, ininligte
fioken. Het
Hetgedrag
gedragvan
van /41bert
Albert ten
ten opzigte
opzigtevan
van /leid
A/eU mishaagde
mishaagde
ftoken.
zijnen
zijnen Zoon
Zoon Willem
Willetn niet
Iliet weinig;
weinig; met
met verontwaardiging
verontwaardiging zag
zag hij,
bij,
1. DEEL.
DEEL.
T
hoe
I.
T
hoe

~
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veel dedevleijerijen
vleijerijen van
van eene
eenetrotfche
U"otCcheontuchtige
ontucbtige Vrouwe
Vrouwe op
op
hoe veel
bm zijns
verdroot hem, eene
eene HoeHoe.
het hart
zijns Vaders
Vadersvermochten.
vermochten. Het verdroot
meer te
te moeten
moeten ontzien,
Moeàer. Niet
Nietmin
min
ontzien , dan
dan eene
eene eigen
eigen Moeder.
re meer
ergerde dit gedrag
gedrag de
de Hoeksgezinden
Hoelrsgezinden,, wier zijde hij
hij voorheen
voorbeen
ergerde
gehouden hadt,
als zijnde
zijnde door
door hen
hen bevorderd
bevorderd tot
tot Ruwaard
Ruwaa,.d
gehouden
hadt , als
Holland en Zeeland
Zee/mld,, geduurende
geduurende de Krankzinnigheid
Krankzinnigheid van
van
over Holland
deszelfs Broeder,
dienu
nudoor
doorhein
hemverdrukt
verdruktwerden.
werden. Zij
Zij
deszelfs
Broeder, doch die
konden niet dulden, da: hij, door eene Bijzit, zig zodanig lietkondeitul,ahjdorenBizt,gale
bell:ieren, , dat
zij,, in
in plaats
plaats van
van den
denGraaf
Graafen
en's'sLands
LandsStaaten,
Staaten ,
beftieren
dat zij
Boere moesten
moesten eerbiedigen
eerbiedigen en gehoorzaamen
gehoorzaamen; ; dat
dat,, zon.
zon.
eene Uoere
der haar
ha:u-, , geene
geene annpten
ampten begeevell,
geen gehoor,
gehoor, noch
nochrecht
recht
der
begeeven , geen
kon verkregen
verkregen worden
worden;; dat
dat zij uit
uie hunne
hunne bedieningen
bedieningen schopte,
{chopte,
kon
allen,
die haar
haar niet
De Edelen
Edelen van
van deezen
deezen aanhang,
aanhalig,
allen , die
niet aanbaden.
aanbaden. De
bemerkende den
welke tegen
tegen haar,
haar, bij
bij II'Ilkm,
GraWillem, 's's Grabemerkende
den afkeer,
afkeer, welke
Zoon,, plaats
plaats had
had,, vermeenden
vermeenden hem
hem geen
geen ondienst
ondienst te
te doen,
doen,
ven Zoon
door haar
weg teteruimen.
ruimen. Eenigen
Eenigenhunner
hunnerzaamgefpan
zaamgefpan-,
door
haar uit
uit den
den weg
nen zijnde, drongen bij nache in 's Graven hof, 'vielen mee ont-nezijd,rogbnachti'sGrveof,•lnmtir. 't'tvertrek
vertrek van
van drie/ndd,
brachten haar,
haar. met
.ldelheid , en brachten
bloot geweer in
yede
wonden, om
om 't'tleeven
leeven , in
in her
het jaar
jaar 1392.
reele wonden,
rn d was
Zo verliefd
verliefd Graaf
Graaf 4Jbrec,'rt
AJÓrec!zt· was
A/eid, zo
zo vertoo
vereoornd
was
was op /Veld,
hij
hier over op de
demoorders;
moorders ; doch
dochwist
wistdededrift
driftzijner
zijnertramfchap
tramCchap
hij hier
. beter
bellookers , die
die
beter te
te verb~rgen,
verbergen, dan
dan die
die van
van zijne
zijne Liefde.
Liefde. De bettookers,
veden
in getal
getal en groot
grootininaanzien
aanzien waren
waren,, naar
naar hunne
hunne Kasteelen
Kasteelen
vellen in
partij,
geweken
werd de
de Graaf, door
door de
de Kabellaau
Kabd}aauw[cne
wiche partij.
geweken zijnde, werd
jan van
tot wr~k aangerpoord, en inzonderheid, door Heer 'an
VIIU towrakngefpd,izorh He
Árekel, die, met
met Egmond,
Eg mond, hee
van den
den aanhang
De
het hoofd
hoofd van
aanhangwas.
was. De
Årckel,
/loek[den
dan voor 't't Hof
Hofgedaagd,
gedaagd, doch
doch weigerden
weigerden te
te
werden dan
floekfc,ien werden
verrchijncn
Vorst,, die
dietegen
teg~nhun
hunvan
vangramfchap
gramCchap
verfchijnenvoor
voor eenen
eenen Vorst
blaakte.
gebannen,, en hunne
hunne goederen
goederen ververblaakte. Hierop
Hierop weden
werden zij
zij gebannen
b.:urd
de voornaamlten
voornaamllen, , die
die ondergingen,
ondergingen, waren
waren
die dit
b . urd verklaard: de
P 'uliPl,
valt Leiden;
Leiden; Dirk
Dirkvan
vanAsperen,
dsperen, met zij:slips , Burggroaf
Burggraaf van
van der
1It:1I
Zoon;; de twee
tweeGebroeders
GebroedersAmbachtsheeren
Ambachtsheeren van
Jer Lehi
l.eki
ne» 'Zoon
net;
Hendrik
van Montfoor/;
van Heemflede;
Heemftede; Jan
Janvan
van niet;
llfonrfoort; Jan van
Hendrik van
P hiliPs "tm
Zeer ernítig
ernaig fineekfmeek. IriLps
Poleinen ; Duivenvoorden
Duivenvoorden,, enz. Zeer
van Po/anen;
te ",'jl/em
van Oostervant
O,s/ervant zijnen
Vader voor
voor hun;
bun; doch
doch ververzijnen Vader
Willem van
neemende
dat hij
hij zelve verdacht
verdache gehouden
als deelhebdeelhebneemende, , dat
gehouden werd, als
b\:f,
otten
tcnminste
minnc als
als toeflemmer
toeflemmer van
van den
den begaanen
begaanen moord,
moord,nam
nam
ber, of
naar 'e
't Kasilij,
neveni ·anderen,
de vlugt
vluge,, uit
uit''ss Gravenhage
GrIJI'enhage,, naar
lij , nevens
anderen , de
-

teel
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ADELHEID
reel Altena
Altma,
bij' Thottdr•ic
H"otld,.icfr~m.
De Oude
Oude Hollandfche
Hollandfchl' Chra.
Chro, bij
1l ern. De
teel
, opopzijne
, door
Vader
, ,biet
nijk zegt,
zegt,dat
datWillem
U'Wem,
zijnebede
bede.
doorzijnen
zijnen
Vader,
,niet
170
velhoord wordende
wordende,, toornig
toonlÏgwerd
werd,
arren moedevan
vanhem
hemfcheidCcheidyexhoord
, ininarrensnoede
de, en
en zig
zignaar
naar Outena
Outr/lfl begaf.
begaf.
de,
Daar zijn
zjjn 'er
'er (zegt
(zegtvossius)
VOSSlUS )die
diemeenen
meenen,
datdede IIoekfchen,
Hoekfclten,
Daar
, dat
over dezen
dezen Handel
Handel van
van't'tvermoorden
vermoorden van
van ,lcid
/I/cid van
van Poelaeest,
Poe/geest,
over
hadden
geraadpleegd,
en
dat
zij
,
zonder
zig
met
09;}ervallt
hadden
geraadpleegd,
en
dat
zij,
zonder
zig op
op
met Oestervant
hem
te
durven
verlaten,
dit
groote
werk
nier
zouden
hebben
kunte
durven
verlaten
,
dit
groote
werk
niet
zouden
hebben
kunhem
nen onderneemen
onderneemen ; ;dat
fchoon 't'r niet
nier goed
goedkeurende
keurende,, het
het
dat hij,
hij , fchoon
nen
aan
eenter
niet
afkeurde,
maar
alles
bij
zig
hield,
als
rwijffelende
aan
echter niet afkeurde , maar alles bij zig hield , als twijffelende
de onzekerheid
onzekerheid van
den uirflag,
uirOag, dien
dien hij
hij zig
zigniet
nietwilde
wildegeweten
geweten
van den
de
hebben;; doch.
voegr hij
hij 'er
'er tij
bij,
daaralle
alleSchrijvers
Schrijvers zwijgen,
zwijgen,
hebben
doch , voegt
, daar
niers met
mer zekerheid
zekerheid zeggen.
zeggen.
kan ik niets
Slot Altena
AI/ena,, welk
welk,, met
met den grondeigendom
grondeigendom deezer
deezer HeerHeer't't Slot
Kleef
,
aan Willem
lijkheid,
in
't
jaar
133'2,
door
den
Graaf
van
Kleef,
111I1e,,,
lijkheid, in jaar 1332, door den Graaf van
tien III verkogt
verkogr werd
werd,, was nu
nu,, zedert
zedert oenigen
eenigen tijd
tijd,, door
door AlAI-denI
hrecht,
aan
zijnen
Zoon
opgedraagen.
Een
algemeenen
Heiraan
zijnen
Zoon
opgedraagen.
Een
algemeenen
Heirbrecht ,
vaarr be!èhreven
in eigen
eigenperfoon
perfoonmet
met
vaart
befcbreven hebbende,
hebbende ,begaf
begaf hij
hij zig in
Woudris
her Leger te
re fcheep
Ccheepnaar
naar Cornichern
Cornichon,, van
van daar
daar voort
VOOrt op {Polldrihet
gemelde Slot neder, beflormche11l,
Ooeg zig terfiond
terfl:ond voor
voor 't
be!1:orm't gemelde
cherry , en Ploeg
de
her, met
mer grof
grofgefchut
gefchut (dat
(dar toen
toenreeds
reedsgemeener
gemecnergeworden
gewordenwas)
was)
de het,
zo heevig, dat
dat de
de belegerden,
belegerden, binnen
binnen weinig
weinig tijds,
het bij
bij ververtijds, het
en goed.
drag
behoudende niet
niermeer
meer dan
dan lijf
lijf en
drag moesten
moesten opgeevcn,
opgeeven, behoudende
fIer
werd, op
(Jp twee
tlv?egTOote
gToOle toorens
[Oorens na
na,, tot
tot den
den grond
grond toe
toe
Slot werd,
Het Slor
Willem
Vader van Wil/em
geflegt.
Inmiddels was
was Koenraad
1\!J1!1waad A'ufer,
I\'uler,, Vader
geflegt. Inmiddels
Albrecht,
Ku[er,
vennidshij
hij,, als
alsHofmeester
Hofmeestervan
vanHertog
Hertog A/brecht,
(die, vermids
Kufer , (die,
Adel!teid
regen
haare
bcrprilJg~rs
had
willen
befchermen,
tegen
haare
be
pritsgers
had
willen
befchermen
, mede
Adelheid
om hals
hals geraakt
geraakt was)
op bevel
bevel van
van den
den Graaf,
Graaf, met
met eenig
eenig krijgswas) op
volk
opgetrokken, om
om de
Landedjen re
verwoesren,, werpende
werpende
de Landerijen
te verwoesten
volk opgetrokken,
Sandeenige
Sloren,
als
het
Huis
IlodCiJpij/,
DtJi,·c:n·oorden.
Sandllodeslpiil,
Duivenvoorden,
eenige Sloten, als het Huis
en
meer
ander
ter
horst,
Heemflede,
P,ldder.pocl,
lf7armolld
en
ander
rer
Heemflede
,
Paddenpocl
,
barrond
hors:,
neder.
neder.
Willem van
,
Geduurende
gc!1cu~.enis,
"l1n Oostervant
Oostervant,
deeze gchcu:
tenis , had Wi/lcm
Geduurende deeze
Berte.
op
de aannadering
3annadering zijns
van ;Wena
naar 's's Hert~.
4ítena naar
zijns Vaders,
Vaders, zig
zig van
op de
week
gmbosch
;dg daar
daar ook
nier veilig
veilig achtende, week
begeven; doch zig
ook niet
genbosch begeven;
yan
hij,
naar Frankrijk.
nisfchop Ja"
Frankrijk. Bisfchop
zijner vrienden,
vrienden , naar
hij , met eenigen zijner
zijn
van
jongllee Zoon
Hertog Albrecht,
Albl'echt, kwam
kwam uit
uir zijn
Zoon van
van Hertog
Luik, jongf
van Luik.
Bisdom,
dar hij
hij tog
tog zijnen
zijnen Oudflen
Oud!1:en
Bisdom, en
en bezwoer
bezwoer zijnen
zijnen Vadpr,
Vader, dat
Zoon
TT 22
Zoon
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als ook
ook de
de Hoekfche Edelen
Edelen,, in
in genade
genade wilde aan.
aan.
Willem, als
Zoon Wil/tm,
neemen.
DeStaaten
Staaten van
van Henegouwen voegden zig
zig daar
daar bij
bij,, bebeneemen. De
nevens
de afgezondenen
afgezondenen der
der Hollandfche en Zeeuwfche
nevens de
Zeeuwfche fleden;
doch zij
zij konden
konden niets
niet5 anders
anders verwerven
verwerven,, dan
dan dat
dat de
debezettelingen
bezettelingen
van 't Slot
SJot Altena
A/teml,, behoudens
behoudens lijf
en goed,
goed, den
denvrijen
vrijen uittogt
uittogt
lijf en
van
Hutogenbosch hadden. ZieZie
verder
ALBRECHTVAN
VANBEIJE•
BEIJ&"
verder
ALBRECHT
naar 's Hertogenbosch
REN, en
enWILLEM
WILLEM Grave
OOSTItRVAND.
Grave V.1N
VAN OOSTERVAND.
Wij meenen
hier bij
te moeten
moeten voegen
voegen,, dat
dat de
de Historien
fIistorien in
in 't't
Wij
meenen hier
bij te
algemeen
het leven
leven als
als de
de dood
dood van
van deeze
deeze
algemeen bevestigen,
bevestigen , dat
dat zo
zo wel het
A/eidvan
vanPoolgeest
Poclgeest,, veele rampen
rampen en
en verwoestingen
verwoestingen veroorzaakt
veroorzaakt
4leid
beeft.
Wijzullen
zullenhaar
haar geflacht
gellacht , op
op 't't Art.
Art. POELGEEST
heeft. Wij
POELGEEST,, nader
befchrijven,
merken hier
misflag , door
door Sufridus
befchrijven , en
en merken
hier aan.
aan , den
den misflag,
Sufridus
Pet ri begaan,
begaan, met
met tete zeggen
zeggen,, dat
datHeer
Heer Jan van
vanÅlrckel
Arclte/,, die,
die,
Petri
zedert het
jaar 1389
1389,, het
hetampt
~mptvan
vanStadhouder
Stadhouder over
oVI:r Holland,
Hol/anr/,
zedert
het jaar
Zeeland en
en Friesland
Fries/a1id bekleed
bekleed had
had,, middelaar
middelaar zou geweest
geweest zijn
zijn,,
Zeeland
Henog 4lbrecht
/J/órecht en
en zijFlen
daar hij,
tegendeel,
tusfchen Hertog
zijnen Zoon;
Zoon ; daar
hij , in tegendeel,
met den gemelden
gemelden ßoenraat
Romraat Kufer,
Kufer, den
den Graaf
Craaf op
te·
met
op 't't hevigst, tezijnen Zoon
Zoon,, aanhitfle
aanhitfle:: als mede
mede,, dat
dat de
derampzØgè
rampzalige,, ontuchontuchgen zijnen
Dogter was
was van
van Heere
Heere Jan van
van Poolgeest,
Poûgeest, jonjon·
Adelheid de Dogter
tige dde/heid
ger Zooii
Zoon van
van Dirk van
vanPoelgeest
Poe/gust,
van dementia
C/emmlla van
Vlir. NitNie.
ger
, enenvan
velt!.
vel
a
ADELUS,
de
oudfle Zoon
Zoon van Frifo
Frifo;; zie hier voor 't
tt Art.
Art.
de oudfle
ADELUS
ADEL.
,

ADl!MA, (Lol/itlS)
was eerst Rector
Reétor te
te Dordrecht
Dordnchl,, doch
ADEMA,
(Lollirrs) was
doch werd,
bij 't oprichten
oprichten der
der Academie
Academie tete Franeker,
Franelter, aldaar
al.
bij
aldaar beroepen als
Hoogleeraar
Phito[ophie. Uit
Uitdeszelfs
deszelfsnaageflacht
naagellacht leeft
leeftnog
nog
Hoogleeraar in
in de Phirofophie.
Lol/ius Aderra
AdemII,
de Grietenij
Grietenij Wijnbriluradul,
Lollius
, Secretaris
Secretaris van
van de
Wijnbritzeradeel,
nabij de flad
flad Sneek, in
in !,'riesland,
wiens Vader
Vader geweest isis geliefd
geliefd
nabij
Friesland, wiens
Leeraar der
der'• Nederduitfche
Gereformeerde Gemeente
Gemeente tete Oude
Leeraar
Nederduitfche Gereformeerde
Oude
S'!zQOI,
gemelde Provintie.
Provintie.
Schoot , in gemelde
ADEWERT, Anwert,
Anwerl,Andewert
Andewerl,
Aduarl ~ en
bij ver.
ver.
, heden Aduart,
en bij
kortinge Auwert,
Auwe,-', een der
der vermaardfle
vermaardfle dorpen,
westen van
vin
dorpen , ten westen
Groningen.
onder
Westerkwanier
in
de
Ommelanden
•.
Bij
onder
het
Westerkwartier
in
de
Ommelanden..
Bij
Groningen ,
dit zeer vopkrijk
volkrijk dorp
is
geleegen
het
Adelijk
en
aanzienlijk
Slot.
dorp is geleegen
Adelijk en aanzienlijk Slot,
de Heerlljkyeid
HeerItjk,àeid Aduard
Adullr" genoemd,
eertijds een
eenzeer
zeervoortreffelijvoortreffelijgenoemd , eertijds
ke

ADGILLUS.
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langs etn
een flroom,
firoom, welke Abtdij
Abtdij van
van de Ci/lercienfer
Orde, waar
wel·
Cifiercienfer Orde,
waa r langs
ke
uit de
de Drentfche
Drentfche Veenen
Veenen ontf}aat,
ondlaat, afloopt,
afloopt, inin het
hetRiviertje
Riviertje
ke uit
ilduarder-Zijl uiten bij
bijde
degewezen
gewezenSchans
Schans Aduarrier.Zijl
uit·
de Hunze vloeit, en
Art.
watert.
Zie hier
hier van
van zeer
zeer veele
veelebijzonderheden
bijzonderheden,, op 't't Art.
watert. Zie
ADUWEnT.
ADUWl!.ftT.
ADGILLUS,
eerCle Christen
vijfde op den
den
ADGILLUS de
de eerfle
ChristenKoning,
Koning,doch
doch de
de vijfde
rang
Friesland;; aangefield
rang der
der Regeerderen
Regeereieren van
van Friesland
aangefleld,, in
in den
den jaare
jaare 631.
631,
c!oor
bij overwinning,
overwinning. dat
dat
door C/ltarius,
Cletarius, KoniDg
Koning der
der Franken,
Franken, die,
die, bij
Gewest
beût had.
had. Hij
Hij was,
was, van
van zijne
zijne vroegfle
vroegCle jeugd
jeugd af,
af,zagtzagt·
Gewest in
in bezit
zinnig
en vredelievend
vredelievend van
van aart
aart,, oeffenende
oeffenende zijne
zijneontvangene
ontvangene
zinnig en
heerfch;ppije,
lang hij
hijminderjaarig
minderjaarig was,
onder toezicht
toezicht van
van
heerfchappije, zo lang
was, onder
vier
Doorhem
hemwerd
werddede
ChristelijkeGodsdienst
Godsdienst,, met
met
vier voogden.
voogden. Door
Christelijke
behulp der
der Franken
Franken., in
in Fries/and
meer gevestigd.
Om
meer en
en meer
gevestigd. Om
Friesland meer
van
de nabuurige
nabuurige Volkeren
Volkeren eene betere
betere kennis
kennis tete krijgen
krijgen,, zond
zond
van de
hij
zijnen Zoon
Zoon naar
naar Denemarken.
Hij
eerfie,, die
die
hij zijnen
Denemarken.
Hij was
was de
de eerfie
op de
de gedachte
gedachte viel
viel,, om
om,, inindeeze
deezelaage
laagelandfireeken
landfireeken,, door
door
Dijken,
tegen de.
de· Zee
Zee te
te beveiligen,
beveiligen, en
en hooge
hooge Terpen aan
aan te
Dijken , zig tegen
leggen,
van welke
welke men
men hedendaags
hedendaags nog
nogveelen
veelenininFriesland
Friesland vindt:
vindt:
leggen , van
cene uitvinding, op dien tijd, voor deeze Volken, van oneindigenuitvdg,opjrezVolkn,vaidg
meer
dan dedelast
lastder
derCijnsbaarheid
Cijnsbaarheid van
van Zes Honderd
Honderd Osmeer belang, dan
[en, die
die zij,
zij, met
met de
de Neder-Sasfen,
Neder·rasfen, jaarlijks,
jaarlijks, aan
aan de
de Franken
Franken
ten,
moesten opbrengen
opbrengen,, aangezien
aangezien te vooren de woedende
woedende Zee, door
door
moesten
de onverhinderde
onverhinderde vloeden,
beesten wegfleepte,
weglleepte, enenNaahaa·
vloeden , veele beesten
onbegrensde magt, door
door het
hetverwijden
verwijden der
der zeegaten,
zeegaten,hand
handover
over
re onbegrensde
hand
toenam.
hand toenam.
binnenlandfche beroerten
beroerten onder
onder de
de Franken
Franken,, naa
naa den
den dood
dood
De binnenlandfche
\'erfchaJenADGILLUS
ADGJLLUS eene
regeering;
van CItJlarius,
Clotarius, verfchaien
eene vreedzaame regeering;
hij liet de
de Engelfche
En/{r/[che Predikers
Predikers onbelemmerd de Euangelieleer
Eu:mgelieleerverver·
hij
fiierf, bij
bij die
die gevoelens,
gevoelens, ininhet
hetlaatfie
laatfieder
derVII.
VU.
kondigen, en
kondigen,
en flierf,
Eeuwe.
zekerder is zijn
zijn karakter
karakter uit
uit zijn
zijn gedrag
gedrag op
op tetemaaken
maaken,,
Veel zekerder
dan uit Benige
eenige handfchriften
handfchriften het bewijs
bewijs van
van zijn
zijnVaderlijk
Vaderlijkgeflacht
gellacht
dan
omwikkelen. Wij
Wijvinden
vindende
demeeste
meeste‘vaarfchiinlijkheid
lVaarfchijnlijkheid in
in het
het
te ontwikkelen.
gevoell!n van
van Erninius,
Emm;us, die meldt,
meldt, dat
dat Ridzert,
Ridzert, Koning der
der FrieFde·
gevoelen
[en, omtrent de geboorte
geboorte van
van Adgillus,
Adsi//us, met der
der Franken
Frtlllken KoninKonin.
fen,
C/olar;us en Dagobert
Dagoberl oorlog
oorlog zoude
zoude hebben
hebben gevoerd;
gevoerd; hij
hij
gen Clotarius
acht, uit
uitveele'
veeIe'ouufiandigheden
olllfiandigheden,, dat
dat deeze
deeze Ridzert
Ridzert Vader
V::dcr van
\'an ÅdAd.
acht,
T 33
gil'
,
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gi/lus Is
geweest, en
en niet
niet zekere
zekere R
B proald
rfJl1!J,, (gelijk andere
andere geloogeloo·
gillus
is geweest,
ven) die
dienimmer
nimmer als
als Koning
Koning van
v:m Friesland,
Fritsland, maar
maarwel
wel in
in het
het gege.
de Saxen
Saxen vermeld
vermeld maat,
!laat, en
en geflorven
gerlorven isis zonder
zonder eenigen
eenigen
bied over de
opvolger dan
dan Sig1ardus.
Ziet ADELBOLD
AIJELBOLD, , WIl\KEL
VIM EL en DIDERIK.
Sig I1ardus. Ziet
1.11MIIUs. SCI;OTAN.
W,NSgl'tl!US.
bi. 56. Emm;s.
SCI;OTAN. Frie%
Frie/. HO.
Ilifl. bf.
hl. 55.
WINSEM!US , bl.
55•
Olld/I.
"an Ken,,e;ilerl.
Kell.uil/crl. bI.
/lw/Ic!. Eu
Opk. bladz.
Ler Cil
Ourl'h. van
bl. 36. f1,uflel.
en Opk.
3434 — 60•
60.

id of Gi/dus
Gildus ge·
geADGILLUS
DE F.
E,, ook
wel Ada
Adngild
A!tlfgid
ild en //ldeg
ook wel
ADGILLUS DE
naamd, volgde
volgde zijnen
zijnen Vader
Vader Rahoud
Rahoud op
op,, in
in 't't jaar
jaar 71°.
Hli had
had
71o. Hij
naamd,
een opzettelijken
opzettelijk en haat
haM opgevat
opgevat tegen
tegen den
denChristelijken
Christelijken Godsdienst,
Godsdienst,
waar
van het
het zaad
zaad,, door
door de
deeerre
eer!legeloofsverkondigers
geloofwerkondigers,, onder
onder
waar van
A.!gi!!lIs den
den I,
[, gefirooid
ge!lrooid was
was;; en
en woedde
woedde tegen
tegen hetzelve
hetzelvezodazoda41gillus
nig; dat 'er naauwlijks
naauwlijks Benige
eenige overblijfzels
overblijfzeIs bleeven.
bleeven. Zijn
ZijnBastaardI3astaard·
nig,"
llorno,
Hornus,
weder aan
aan;; doch
.doch de
orno , of fl
broeder h
ornus, kweekte
kweekte het weder
landzaten bleven
Heidensch en
en hardnekkig;
hardnekkig; de
de oorzaaken
oorzaakenhiervan
hiervan
landzaten
bleven I!eidensch
",·orden
toegeCchreven aan
traagheid of
of
worden toegefchreven
aan zijne
zijne onachtza~nheid,
onachtzanheid , traagheid
vreesachtigen
aart, , voor de
de hardhoofdigheid
hardhoofdigheid der
der Friefen.
FrieCen. tPillcvreesachtigen aart
(Villebrord,
tervoortplantinge
voortplantinge van
van 't'tChristendom,
Christendom.alle
allemooglijke
mooglijke
brord
, die, ter
middelen
aanwendde. bediende
bediende zig
zigvan
vanhet
hetwaere,ldlijk
waen:ldlijk gezag
gezag van
van
middelen aanwendde,
Marte!, om hun
de Friefen
Frit!en., om 41AJ·
Karel Martel,
hun te
te beoorlogen;
beoorlogen ; doch de
gil/lis fmaad
Cmaad aan
doen,, kozen
kozen den
den Heidenfchen
Heidenfchen Popta,
Pop/a, door
gillus
aan te
te doen
anderen Rethod
Rfthod genaamd
genaamd, , Zoon
van Ger/ach,
Veldover!le
Zoon van
Gerlach , die Veldoverfle
geweest was
was., onder
onder Rabourd,
Rl1boNd. tot
hunnen Bevelhebber.
llevclhebbcr. Zij
Zijzei
zei·•
tot hunnen
den,, dat
dat Karel
Km-el Martel
Martel niet zo zeer
zeerkwam
kwam,, om
omden
denChristelijken
Christelijken
den
Godsdienst
voeren,, als
als wel om
om over
over hun
hun tete heerfchen,
heerCchen, en
en
Godsdienstinin te
te voeren
11l11lne
vrijheden
te
vernietigen.
Maar
Karel,
die
gewoon
was,
rnietigen.
Maar Karel, die gewoon
hunne vrijheden te ve
alomme , als
als met
met een
een hamer,
hamer, op
opzijne
zijnevijanden
vijanden tete (laan,
Oa2n, en
endaar
daar
alomme,
den naam
naam van
van Martel
fJ1artr.J bekomen
bekomen had.
had , Ooeg
floeg hun
hun zo geweldig,
door den
dat
gedwongen werden
werden., hunne
hunne. Afgodifche
Afgodifche Bosfchen
I30sCchen en
en TemTemdat zij
zii gedwongen
uitteroeijen , enenden
denChristen
ChristenGodsdienst
Godsdienstweder
wederaanteneemen,
aanteneemen,
pels uitteroeijen,
fchoon
het meest
meestininuirerlijken
uiterlijken fchijn
fchijn en
en door
doordwang
dwanggefchiedde
geCchiedde,
fchoon het
,
naardien zij
Franken moesten
Opdie
dievoorwaarvoorwaarnaardien
zij ond~r
onder de
de Franken
moestenbuigen.
buigen. Op
den behield
behield Ad
Ad~il!/Js,
en na
na hem
hem r;ondebl1/J,
jonge Ragillus , en
den
Condebald , en
en de jonge
boud,
hoewel anderen
anderen beweeren
beweeren,, dat
dat zij
zij die
diealleen
alleen
bond, de regeering; hoewel
als
Stadhouders, , in
den naam
naam der
der Frankifche
FrankiCçhe Koningen
Koningen,, bezaten.
bezaten.
als Stadhouders
in den
De Fr
F,.;e(m
beweeren het
door de
de Munt
Munt,, die
die 4dgillus
ddgillus
i eien beweeren
het tegendeel, door
de II
1Iheeft
heeft doen than
Oaan,, in
in 't't jaar
jaar 733,
733,met
metdit
ditomfchrift:
omfchrift: ADGILde
LUS

A DGl L LUS
ADGILí.US
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LUS SECUNDUS
SECU!':DUS FRJS:oRUM
FRJS:ORUM REX,
Rr:x, als
~ls
LUS

toonende
toonende dat
dm aan
nnn de
de Friefcke
Friefclre
Koningen de
de Oppermachtigheid
Oppermachtigheid van
van het
het Koninklijke
l{oninkHjke gebied
gehicd,, door
door
Koningen
Klire/ Martel,
1I1artc!, niet
nietontnomen
ontnomen was.
wa~. Doch
Dochdede
FranfcheKoningKoningFranfche
Karel
lijkeHistorie
Historiefchr
fchrijver
Jllezeroij
zegt,, dat
datde
deFriezen,
Friezen,inilJhet
hetjaar
jaar
j zegt
lijke
ij ver 117ezerai
geflagen
zijn
;
zijne
woorden
zijn
deze
:
„
Met
eene
gelijke
734,
geOagen
zijn;
woorden
zijn
deze:
"
l\Tet
eene
gelijke
734,
„" gezwindheid
, doodde
gezwindheid verwon
verwon hij
hij dedeFriezen
Friezen,
dooddehunnen
hunnen Hartog
Ilartog
Pappa, die
die op
op Raboud
Roboud gevolgd
gevolgd was,
was, ininBenen
eenen grooten
grooten flag,
flag,
,," Poppo,
brachtvervolgens
vervolgensOostergoo
OostergooenenWestergoo
Westergooonder
onderhet
hetjuk
juk,
{ineet
„" bracht
, fineet
allehunne
hunne Tempelen
Tempelen,, heilige
heilige Bosfchen
Bosfchen,, en
en Afgoden
Afgoden ter
Ier neer,
n1!er,
,," alle
enbedekte
bedektehet
helgeheele
geheele land
land met
met asch
asch en bloed."
bloed." Dit
Ditverwekt
verwekt
„" en
legenfpraak tegen
tegen het
het bewijs
bewijs der
der munt
munt,, welke
welkeeen
eenjaar
jaar
eenige tegenfpraak
is.
ouder is.
AOGILWS !lierfin
of, volgens
volgens Schotanus,
Schotonus , 737
737,, nalatende
nalatende
ADGILLUS
flierf in739,
739, of',
twee Zoonen
Zoonen,, Condebald
COlidebo/d en Raboud,
Raboud, en twee
twee Dogters
Dogters,, Cono
COllO
"ella
~flndacilJ(I,
waar
van
len
gegeeven
Sandacilla
,
waar
van
de
Eerfle
ten
huwelijk
is
gegeeven
en
vella
delAdelbricus,
van zeer Edelen Stamme.
Stamme. (Zie
(Zie A/lJcI, een Ridder van
aan 4delbricus
bricus Adelen.) Ilet
lIetoude
oude
HollandfcheChronijkje
Chronijkjeverhaalt,
verhaalt, dat
dat
Hollandfehe
bricus
HI naliet Cmdebold
de J
Raboud;
dat hij
hij de
de cerfie
eerlle
Adgillus de
Gondebald en Raboud
; dat
Koning van
van Friesland
Friesland was
metden
dendapperen
dapper~n Roeland,
Roeland, voor
Koning
wasI , en met
't Christen
Christen geloof
gelooffirijdende
firijdende,, verdagen
verflagen werd
werd inin Roncevalle
Roncl!l'tll!e,, in
in 't
jaar 770;
en4at,
qat,van
vandien
dientijdtijdaf,af,
Frankrijkhet
hetKoningrijk
KoningriJkFries.
Fries_
jaar
770; en
Frankrijk
land
behi~Jd. Raboud,
van itillus,
/lgillus, was
zegthij)
hij)
Raboud, tweede Zoon van
was zegt
land behield.
Heer van
van Neder-Friesland,
Neder-Fries/and, nu Egmond; doch
dat deeze niet
niet zo
zo
doch dat
magtig
Voorouders was, vermids
wrmids Friesland
Friesland onder de magt
magt
magtig als zijne Voorouders
van Frankrij/(
Of deeze
deeze A~!!,i//us
ltichter van
van
FrankrijK gebracht
gebracht\\':lS.
was. Of
Adgillus de dichter
Alkmaar
geweest is,
is, zal
zal ter
terbehoorlijke
behoorlijke plaatze
plaatze gemeld
gemeld en
en on
011.
Alkmaar - geweest
derzocht
meesteOude
OudeKronijken
Kronijken heerscht
heerscht eene
eene
derzocht worden.
worden. InIndedemeeste
dwaaling; zij fpreeken
fpreeken Hechts
Ilechts van
vnn édnen
<!énen Koning
Koning over
over geheel
geheelFriesFriesland;
daar echter
echttr de
de oude
oudeSchrijver
SC!lrijver Fredegardus SSfho/aflicus
land ; daar
holaf1icus
zegt, dat,
dat, inin't'tjaar
jaar 717,
717,dedeKoningen
Koningen van
van Friesland'
Friesland Pepi;n
Pepfin de
handboden,
boden , om
om de oproerige
hand
oproerige S:lxen
bedll'ingen ,, die hunne
hunne
Saxen te
te bedwingen
beloften,
aan C,~r/nl/lal1
gedaan,
verbro.
beloften , drie
drie ja::ren
jaarentete vooren,
voores, aan
Carlo,,,an gedaan , verbroken
Deezeonachtzaamheid
onachtzaamheid der
der Schrijveren
Schrijveren heeft
heeft veele
veele
ken badden.
badden. Deeze
verwarringen
gefchicdenisfen veroorzaakt.
veroorzaakt.
verwarringen inin de gefchiedenisfen
Schrijvers is ook
ook verfchic
verfchiJ over
over den
van RaOnder
Onder de
de Schrijvers
den opvolger
opvolger van
Raboud ; fommigen
fommigen !lellen
(lellen Poppo,
houd;
meesten Adgi//us.
Poppo, maar
maar de
de meesten
Adgillus. BeBetermeenen
meenen wij
wij deezen Poppo,
ter
bet1ier de
de EEuangeliePoppo, onder
onder wiens
wiens beflier
uangeliePredikers volkomen
volkomen vrijheid kregen,
Predikers
wa~rkregen, hunne
hunne amptibedi~uillgell
amptsbediquingen waarT
l' ..4
tete-
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teneemen,, als
äls ziinen
zijnen.Veldheer
.Veldheer aantemerken
aantemerken :: zonder
betlisfen,
teneemen
zonder te beflisfen,
of zij
zij als
als Souverainen
Souverainen of
ofonafhankelijk,
onafhankelijk, dan
dan als
als Leenmannen
Leenmannen van
wn
of
Franken geregeerd
Nogthansflemmen
flemmenwij
wijgaa
gaarne
toe,
de Franken
geregeerdhebben.
hebben. Nogthans
rn e toe,
d:lt het recht
recht van
van muntflap
muntflag altoos
bewiis van
van oppermacht
oppermacht is,
is,
dat
altoos geen
geen bewiis
fc1lOon IVinfemius
Tl/ilJfemius daar
aaar uit de
de onafhankelijkheid
onafhankelijkheid zoekt
bewee.
zoekt te beweefchoon
ren. Dit
Ditzijzijgenoeg,
genoeg,datdathethetvast
vastgaat
gaat.
datniet
niet Poppo, maar
maar 4d.
Ad.
ren.
, dat
gUlus de 11,
ll, en
en na
na hein
hem Gondebald,
GOlld,·bald. over de
de Frieten
Frie!en geheerscht
geheerschG
gil/us
heeft,, en
en dat
dat hij,
hij,volgens
volgens het
hetgezegde
gezegdevan
van Schotanus,
Sdotanul, Ao.
Ao.·
heeft
i37. overleeden
overleeden is.
is.
737.
ADI:-;CE:-l,, ((leer
(Har Jan
J IJ1l van)
ww) werd door
door 41bert
A/hert van
vlln Beijeren,
Beijeren,
ADINGEN
Ruwaard,, enennaderhand
naderhand Graaf
Graafvan
van Holland,
Holland, in
in 't't jaar
jaar 1366,
toen Ruwaard
Kenoy in Henegouwen
Henegouwen onthoofd
omhoofd,, zo
zoals
als hij
hij gevangen
gevangen en
en naauwnaauw·
te Kcnoy
lijks verhoord
verhoord was;
om reden
reden dat
dat hij
hij verdacht
verdacht was
was van
vanverflandverllandlijks
was; om
houding met de
devrienden
vrienden enenaanhangers
aanhangers van
vanden
denkrankzinnigen
krankzinnigen
houding
Graaf Willem
IPil/rm;; of,
of,gelijk
gelijkanderen
anderen zeggen
zeggen,, omdat
omdat hij nieuwigheden
nieuwigheden,,
ten voordeele van
van de
de Vlamingers,
Pillmingers, in
in het hoofd
hoofd hall,
h:ul, verandering
verandering
ten
in
den Staat
Staat zocht
brengen t , en
ten dien
dien einde,
einde, wawain den
zocht tete \Vege
wege te
te brengen
ent , ten
penen en
en andere
anderegereedfchappen
gereedfchappen tetezainen
zamenbragt
bragt;..om
;..ompoorten
poorten,,
penen
fieden
of,gelijk
gelijkandere
andere zeggen,
zeggen, zeze·
medenen
enfloten
flotentetebreekcm.
breeken. Zes, of,
broeders van
IIeere van
van Adingen
Atlingell (of /ld;c!t,m)
ildichem),, als
als ook
ven broeders
van den Heere
\':111
Lorle!l'iik van
vtm Male,
lf11J1e, Graaf
Graafvan
van P/lJflndertn
genoemd.,
van Lodewijk
Vlaanderen (dus genoemd
naar
Kasteel, digt
tligt bij
bij Brugge,
eerlle Lodew;jlc
naar eell
een Kasteel,
Brugge, waarop
waarop de eerfie
Lodewijk
,'a'l iJ/file
Graaf van
van Vlaanderen
Vlaanderen, , en
Neef
van
gebooren was,
was, die Graaf
en Neef
alale gebooren
der 4dinger3
Adingerl was,
als gebooren
gebooren zijnde
zijnde uit
uit role,
Jole. de
de dogter
dogter van
van
was , als
Rohhert
Ba/uwe, weleer
weleerGraaf
Graafvan
vanVlaanderen)
Vlaanderen),
maakten
Robbert Mil
van Bet/time,
, maakten
zig .gereed
gereed,, om
om den
den dood
doodvan
vanhunnen
hunnen broeder
broeder te
te wreeken;
wreeken; men
men
noemde
uitvoeringvan
van dat
datvonnis
vonnis em
Doodflll~. lij
bezettenoei!e dedeuitvoering
een Doodlag.
Zij bezetteden
wegen van
van IiCI.'<'I!Ou:vell;
kocplieden
werden beroofd
beroofd,,
Hes: ef ou;ven ; èe
de koe
plieden werden
den de wegen
huizen en hoffleden
hoffleden verbrand
verbrand en verwoest.
\'erwoest. Albert,
Albert, welken
welken zij
zij
met
meer feitelijkheden
fdtelijkheJen dreigden, matte
matte hen
hen met
met kleine
kleinefeherfcher·
plet nog nicer
n1t!tzclingen
bracht hen
verre,, dat
d:tt zij
zij niets
niets meer
meer
niutzeiingenaf,af, en
en bracht
hen zo verre
durfden
konden befiaall,
zij, binnen
binnen kort
kort,, in 't flot
flot /ldinildindurfden of
of konden
beflaan, alzo zij,
!(et"
rondsomme befluten
Ophet
hetgerucht
geruchthier
bier
befloten werden.
werden. Op
ger, , bezet en rondsomme
van,
vloog de
de Graaf
Graaf van
v:tn Plfltlnderctl
niet verbolverbolhun te
te hulpe, niet
Vlaandercn hun
van , vloog
gen
van gramfchap,
gramfch:tp, maar
maar met
met een
een bedaard
bedaard gemoed;
gemoed; hier
hier door
door
gen van
bewoog
hij den
den RuwlI/'d.
belegering ~p
breeken, en
en de
de
de belegering
op te
te breeken,
R u wand , de
bewoog hij

Droeders
genade te ontvangen.
ontvangen. Deeze
Deezeverzocht
verzocht hij
hij,, dat
dat aan
aan
Broeders In genade
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A/bfrt de misdaad
misdaad van
van hunnen
hunnen Broeder
Broeder zou
zou vergevergeAlbert
van den dood van
'Ven
worden, , mits
rust van
van deszelfs
deszelfs ziele,
ziele,zoude
zoude
ven worden
mits hij.
hij , voor
voor de rust
een broederfchap
broederrchap van
van 13
13 Kanunniken
Kanunniken,, in
In 's's Graven•
Grave,,·
oprichten, een
hagl'. Anderen
Anderen voegen
dat hij
hij dien
dien dood
dood., met
met een
een
voegen hier
hier nog
nog bij, dat
hage.
groÇ>te (omme
fomme gelds, geboet
geboet heeft.
heeft. Aan
Aanhet
hetgemelde
gemeldeKapittel,
Kapittel,
groote
heefi: Albrecht,
Albl"t!eht, inin 't'tjaar
jaar 1372
1372., verfcheiden
verrcheiden goederen
goederen en
en voorvoorheeft
rechten gerchonken,
en,, volgens
volgens eenige
eenige aantekeningen,
aantekeningen, Paus
Paus'
rechten
gefchonken , en
Grfgo,';Us de
de XI
X[ die
die (lichting
Ilichting naderhand
naderhand goedgekeurd.
Doch in
in
goedgekeurd. Doch
Gregorius
jaar 1591,
I S9I, heeft
heeft Philips
Phi/ips de
ae H,
II,Koning
Koningvan
van Spanje,
Spanje, als Graaf
Graaf
't jaar
Ho!land. de
deverkiezing
verkiezing van
vanden
denDeken
Deken,
dendertienden
dertienden
. alsalsden
van Holland,
perroon, , zig
zeh'en aangematigd;
aangematigd; geevende
gec\'ende hein
hem eene
eenedubbele
dubbele
perfoon
zig zelven
dat is,
is, van
van alles
alles zo veel,
veel, als
alstwee
tweeKanunniken
Kanunniken genoogenooPrebende; dat
Onderde
deDekens
Dekensvan
vanditdItKapittel
Kapittelhebben
hebbenverfcheiden
verfcheiden voorvoorten. Onder
naame mannen
als Nicolaas
Nieolaas Ruisch,
Ruiseh, van umfleldam
dmjle/dam,,
naatne
mannen uitgemunt,
uitgemunt, als
Bertlord,Bucho
Rueho ab
oó Åyta,
d'Yt.tJ~Willem
WillemDammaszoon
DIJtnmaszoon,,Lindanus,
UnrJanus,
Bernard,
Mrlrti'lusDuncanus
DuneantJS,
SllsllOltfrósmeer
meer andere.
andere.
Martinus
, Sasholtf
f osmeer en meer
,zie
verder over
over ADiNGEN,
l\IE.'JE.RUS.
,'an Plaan.
Chronijk span
ADINGEN , NIE!
JERUS , Chronijk
Zie verder
Flaan•
deren.
op 't'tJaar
Jaar 1366.
13617. Groole
Nede'-/andfeheChroChroGroote Nederlandfche
deren, op
,lijk.
bi. 377. ALKElIADE,
Mun.
ALKENIADE, M
un.
Chroni 'k, bl.
;i
jk. SClIRIVERIUS
SCIIRIVERIUS Chrolli:lr,
tI!
de,. Graven,
Grlll'etI, in
in fol.
fol. bladz.
bladz. 91. vossrvs,
VOSSlUS, Nadere.Yaar.
Neder/.Jaar.
te der
boeken, bi.
43 I. Otld'zedclI
l'fltl Delfland
Delflanden
w 's'sGravenGrave,,·
OitPleden van
boeken,
bl. 431.
hage, bI.
35 I. enz.
enz. enz.
enz.
bl. 351.

AmlINIUS,
wordt voor
voorden
denZopn
Zopn van
van Cin~beJlinus.
Cinebellinus,
AD 11N1US , die gehouden wordt
Britten
Koning, zou,
zou,volgens
volgensdedeoudde
oudll:eaantekeningen
aantekeningen der
der
Britten Koning,
Gerchiedcnisren
Vaderland, , in
het veertigfee
veertigll:e Jaar
Jaar der tete·
Gefchiedenisfen van
van ons
ons Vaderland
in bet
genwoordige
Vader,, uit het
het rijk
rijk ge.
ge.
genwoordige Tijdrekeninge,
Tijdrekeninge , door
door zijnen
zijnen Vader
met een
klein gevolg,
gevolg. bij
bij den
den Keizer
Keizer Kalig/I/a
het
jaagd,
Kaligula,t op
jaagd, met
een klein
op het
eiland der Batavieren,
Batavieren, ov.:rgeko:ncn
zegt IP.'1ge.
overgekomen zi:n;
zi:n ; men
men wil.
wil, zegt
'Page"aar
Kaliguia taan
zijn gezelfchap
gezelrchap,,
Adi,iins us en
aan deezen AdJlJinius
en zijd
naar,t dat Kaligula,
het
van dgrippjna,
d~ uitwatering
uitwatering van
van
Katwi jk , , aan
aan de
Agrippina , bij Katwijlt
het Hof van
den R1ijn
tot een
eenverblijf
verblijfzoude
zoude hebben
hebben afgedaan,
afgell:aan, en
en
Rijn gebouwd, tot
dat het
het daarna
daarna het Huis
jer Britten
Britten was
Hijbevesbeves·
was genoemd
genoemd Hij
Huis der
tigt
met het
het onder
onder de
deoverblijfzels
overbli]fzels van
van dat
dat Huis,
Huis,gevonden
gevonden
tigt dit met
geldll:uk,
waarop de
de vier
viereerlle
eerll:eletteren
letteren van
van Cjnoóellinus.
van
Cinobellinus, en
en van
geldfluk, waarop
de Stad
Stad Call1lloJdinum,
nu
Walden
geheeten,
t1:onden.'
Dan
wij
Walden geheeten , ílonden; Dan wij
Camuoldinum ,
vinden
hier geene
geene de
de minde
minll:e zekerheid
zekerheid in
in., en
en gelooven
gelooven dat
dat de
de
vinden hier
Hill:oriefchrijver
MI voetfpour
voetfpoor van
van zijnen
zijnen leidsleids·
op høt
Hiíloriefchrijver Wa:enIlQr,
Wagenaar, op
T 5
T:i
mad
mals
~er
der

sst s

ADMIRAAL.
ADMIRAAL.

man yan
van Loon,
Loon, zig
zig hier
in vergist, wanneer
man
hier in
&,eloof.
wanneerhij
hij dit
dit als
als geloofwaardigdoet
doetvoorkoomen.
voorkoomen.
Grotius, in
waardig
- - Gro/ius,
der
in zijne Oudheid
Oudheid der
Batavifche Republijk,
leertons,
ons, hoe
hoe ook Junius
Batavi[che
Repuh/ijk, leert
Junius en
en Scriverius
S'criverius
onrecht hebben
hebben gefield,
gefield, dat
te
dat het Huis
HuisftteBr;IIen,
Britten, naa
te onrecht
naa die
die inneeming, zijnen
zoude hebben
hebbengekreegen.
gekreegen. Het is waar,
ming,
zijnen naam
naam zoude
waar, dat
dat
'er
penningen gevonden
met een
een omfchrift
omCchrift,, Br;l/arJÏa
'er penningen
gevonden zijn.
zijn , met
Brittania
Britavia ,'itIoria
; waaruit
en
I'itlor;n;
hebben,,
en BrUtltJia
waaruit onervaarenen
onervaarenen gedacht
gedacht hebben
dat
Huis, door
naam van
van Br;t/en
door hunne
hunne overwinning,
overwinning, den
den naam
dat dit Huis,
Britten
heeft gekreegen;
heeft
gekreegen ; nogthans
nogthans vinden
vinden wij
hier voor
weinig bewij hier
voor even weinig
wijs, als
als de
de Heer
Heer Wagenaar
lPtlgentlar voor
den befchreevenen
beCchreevenen penning
pennin~
voor den
Cinobellinus.
van Cinol1dlinus.

Zie

WAGENAAR,
W,\GEN,\AR,

raderl.
lIiur;rie,, I.J. Deel. DE
DE GROOT,
GROOT,
Yaderl. Historie
GOOS,
Coos , bI.
bl. 136, 137.
1 37.

Oudh. der Bata
s, . Repub.
Oudh.
Btl/(Jv.
Repub.

ADMIRAAL , Opperhoofd
Opperhoofd der
derVloot
\'loot of der
AnMIR,\,\L,
aanziender Vlooten,
Vlooten , een aanzienlijk
en gewichtig
gewichtig ampt
ampe,, reeds
reeds bekend
bekendonder
ondl'rdedeNederlandfche
Nederlandfche
lijk en
Vorllen,
fchoon die
dieniet
nicegewoon
gewoonwaren,
waren,eerre
eenegeregelde
geregeldeZeemagt
Zeemagt
Vorflen, fchoon
onderhouden , om
te onderhouden,
trem het
Keizer
omtrent
het einde
einde der
der Vijftiende
VijftiendeEeuwe.
Eeuwe. Keizer
Maximiliaan beOaot,
Ma~;miliflan
opden
den88Januarij
Januarij,, 1487,
1487,zijnen
zijnenAdmiraal
Admiraal
befloot, op
te magtigen
magligen,, om
omeersen
cenen Luitenant-Ådnrir-aal,
Lu;tenátll-Adm;raa!, en
eenige Raden,
Raden,
en eenige
ter beflellinge
bellellinge van
van allerlei
allerlei Zeezaaken,
Vijfdgjaren
jaren
ter
Zeezaaken , aan
aan te
te !lellen.
hellen. Vijftig
Karel de
de V,
P, aan
aan zijnen
Admiraal, dezelfde
dezelfde magt;
magt;
later gaf Keizer Karel
zijnen Admiraal,
fchijm dat
dat deeze,
deeze, nevens
ne,·ens zijne
zijne bijgevoegde
bijgevoegde Raden,
Raden,dedeZeeZeeen 't't fchijnt
zaaken behandelden.
behandelden. Allen,
Allen,die
diegeene
geeneVreemdelingen
Vreemdelingeninin's'sLands
Lands
zaaken
gefchiedenisfen zij1n,
zijp, weeten
in den
den aanvang
aanvang der
derBeroerBerO<!r·
gefchiedenisfen
veeeten, , hoe,
hoe , in
met Spanje,
Spanje, op naam
naam van
van Prins
Prin; Willem
WiIlt!1I1 den
denEer-flen,
Eer/len, als
ten met
Admiraal
Admiraal van IJlland
Holland en
cn Zeeland,
Zu/,lI1d, beflellingen
be!lellingen ter
ter Zee
Zee werden
werden
uitgegeeven ; waar
van men
waar van
men gemeld vind,
vind,op
op't'tJaar
Jaar 11569,
hoe
de
569 , hoe de
Heer Dolham
Do/hai/l , om
0111 zijn
zijnJlegt
Jlegtgedrag,
gedrag,als
als Admiraal
/Jdmiraal werd
werd afgezet,
afgez~t,
Heer
en
en de Heer
fIeer Lumbers,
Lumbers, in
in deszelfs
deszelfs plaats
plaats, , aange!leld.
(Zie DOL'
DOL'
aangefleld. (Zie
HAIN
HAIN en
en LUMBERS
LU:\1BERS)
Naderhand is
is dit
dit Ampt
Ampt over
over 's'sLands
LandsZeeZee·
) Naderhand
magt
magt bekleed
bekleed door
door den
denPrins
Prins van
van Oranje,
Oronje, onder
onder den
den Tijtel
Tijtel van
van
Admiraal
AdmiraalGeneraal;
Gcnet"fla/; hij
hij had
had het
het recht
recht om voor
voor te
te zitten
zitten"ininalle
alle
Kollegien,, en
bevelen naar
naar de Vloot
Vloot aftezenden.
aüezenden. Doch
Dochfchoon
fchoon
Kollegien
en bevelen
de Prinfen
Prinfen van
van Oranje
Oranje dien
dien rang
rang en
en titijtel
telbezaten
bezatell,, hebben
hebben zij,
zij,
de
echter, ininperfoon
perfoonnimmer
nimmer eenigen
eenigen Zeetogt
Zeetogt gedaan
gedaan,, dan
danalleen
alleen
echter,
Wil/fm dedeDerde
Derde,
die, in
in 't'tJaar
Jaar 1688,
1688,met
met's'sLands
LandsVloot,
Vloot,
Willem
, die,
naar Engeland
Engeland vertrok.
vertrok. De
De meere
meefte enenvoornaamfie
voornaamfte togten
togtenzijn
zijn
naar
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gedaan, onder
onder't
g~daan,
't beleid van Luitenants-Admiraal""
Generaals,
Luitenants-Admiraaten --Generaals,
Luitenants-Admiraalen en Fice-Admiraalcn.
Vice-Admiraalen. Koning Willem
Luitet/ants-Admiraalen
Willem
de Derde
was, ten
van dit
dit Ampt,
Ampt, in
in 't't jaar
1670, zeer
tI~
Derde was,
ten aanzien
aanzien van
Jaar 167°,
zeer
bepaald,
zodanig, dat
dat hij
hij niet
nietzoude
wudemogen
mogenaanvaarden
aanvaarden
bepaald ,en
en wel
wel zodanig,
Stadhouder van Une,
ééne, veel min van
het Ampt van Stadhouder
van alle de Pr()vin.
Provin.
tien, en
aanfiellen van
van Kapiteinen
Kapiteinen,, niet zou4e
zoucje momoen dat
dat hij,
hij , in
in 't't aanilellen
gen
gaan buiten
3an hem ter hand geflelde
geaelde No;ninatidl.
gen gaan
buiten de aan
No;riinatieh. Maar,
met
vernietiging van
van het
hetvermaarde
vermaarde Eeuwig
in 't't jaar
met de vernietiging
Eeuwig EdiEl,
Edia, in
1672.
werdgemelde
gemelde Zijne
Zijne Hoogheid, lf?illem
de Derde,
Derde, in
1672, werd
Willem de
in alle
de 'vaardigheden
waardigheden der
der voorige
voorige Stadhouders
Stadhouders herheld,
herfteld, alle
allegemaakte
gemaakte
bepaallngcn
Ampt, 't'twelk
welkaltoos
altoosabn
a:jll de
bepaalingenvernietigd.
vernietigd, en
en dit hooge Ampt,
Stadhouderlijke
in den
denruiniruimStadhouderlijkewaardigheid
waardigheidisis verknocht
verknochtgeweest,
geweest, in
nen
aan dien
dien Vorst
Vorst opgedraagen.
opgedraagen. Dit
Dit Ampt,
Ampt, door
door de
d~ Stadfien zin aan
houderlooze
terftond met
met de
de aanhouderlooze Regeering
Regecringopen
open zijnde,
zijnde, werd, terfiond
fielling van
fiellin-g
van Zijne
Zijne Doorluchtige
den Heere
Heen Prinfe
Prinfe
Doorluchtige H!Jo;.heid.
Hoogheid , den
WltLEM
VIERDEN, Ao. '747,
1747,weder
weder vervuld;
vervuld; en
en deeze
deeze Vorst,
Vorst,
WILLEM DEN VIERDEN
alle
zijne hooge
hooge Waardigheden
Waardigheden, , door
dood,ontruimd
ontruimd hebheballe zijne
door den
den dood,
liet dezelve
dezelve over
overaan
aandeszelfs
deszelfs Zoon
Zoon,, Priufe
Prinfe \VILL~M
bende, liet
WILLEM DEN
thans als
ah; ADMIRAAL
ADMlRAAL GENERAAL
GENERAAL het
het gebied
gebied
VYFDEN, die
die thans
Lands l'looten
nooten,, zijnde
zijnde tevens
tevens Prefident
Prefident en voorzitheeft over
over 's
's Lands
tende Raad, in
in alle
alle de
de Kollegien
Kollcgien en
en Rechtbanken
R.:chtbanken der
der Admiralitei.
Admiraliteitende
ten, waarin
waarin hij
hij bevoegd
bevoegd is,
is, oni
0:11iuiuPerfoon
Perfoon , ofofdoor
doordeszelfs
deszelfll
Reprefemallten,, de
de flemmen
fiemmen te
te docn
opllcemen,, en
en zelve
zelve flfiçIl1
Reprefentanten
doen opneemen
ni te
voeren, uitgenomen
uitgenomen in
in geval
geval van
vanverfchil
\,er(chil over
overgemaakter
gemaakten Buit
Buit of
of
voeren,
opgebrachte Goederen, waarvan
waarvan aan
aan IHem
tiende Penning
Penning toetoeopgebrachte
lem de tiende
komt.
DeStadhouder
de Vloot
Vloot zijnzijnDe
Stadhouder als
alsAD:\llR/\AL
ADMIRAAL GENERAAL
GENERAAL op de
de,heeft
heeftniet
nietalleen
alleen het
het Præadqjs
Prtzad" ijs, , maar
maar nog daar
daar en
een
de,
en boven een
Concludeerende flem,
!lem, nevens
nevens de
deGedeputeerden
Ged~pUleerden van
van den
denStaat;
Staat;
Concludeerende
in tijden
tijden van
van Oorlog,
Oorlog,alle
allevonnisfen
vonllis[t!nvan
vanopgebrachte
opgebrachte
wordende, in
Goederen op deszelfs
deszelfsnaam
naamuitgebragt.
uitgebragt.
Goederen
,

ADMIRALITEIT.
Nedcrlandfche Vor!len
het Huis
Huis van
ADMIRALITEIT.
De Nederlandfche
Vorfien uit het
Oostenrijk hadden
hadden wel
wel eenen
een en Admiraal,
Admiraal, doch geene
geene geregelde
geregelde
Oostenrijk
Zeernagt , en
dus ook
ook geene
geene Admiraliteit.
Adm;r/J/itfÏt. Mazimiliaav
M(1)imi/imlll gaf
Zeemagt,
en dus
Admiraal magt,
om eenen
een en Luitenant-Admiraal
Lrlitenanf-Adm;rlla/ en eenige
eellige
zijnen Admiraal
magt, om
Zee-Raaden aan
aan te dellen.
!lellen. Doch
Dochmen
menvindt
vindtgeene
geenezekere
zekereblijblijZee-Raaden
ken., of
ofhij
hij van
van die
die magt
magtgebruik
gebruik gemaakt,
gemaakt, en
en zodanig
zodanig AVlegie
Il~/legie
ken
heeft
heeft
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den
Karel tie,.
beeft
Denadere
nadereOrdonnantie,
Ordonnantie,door
doorKeizer.
Keizer. Karel
heeft opgerigt.
opgerigt. De
meer dan
dan vijftig Jaaren
Fyfden,
Jaaren laater gemaakt,
Zeevaart , meer
op de Zeevaart,
Vyfden , op
tot dien
dien tijd
tijd toe, nog
noggeen
geen bijzonbijzondoet
doet eerder
eerderdenken,
denken ,dm
dot'er,
'er, tot
Duitschland te
der Kol/egie
Nadat Prins
Prins IPII/fln
uit Duilsehlond
te
Killer uit
Kollegie geweest
geweest is. Nadat
rug
heeft hij
hij,, met
metden
den bijzonderen
bijzonderen Raad,
Raad, die
die hem
hem,,
rug gekeerd
gekeerd was,
was, heeft
Raadsheeren en
in
Jaar 1573.
toegevoegd was,
was, en uit
uit Negen Raadsheeren
in 't Jaar
1573, toegevoegd
Twee Secretariiren
Zeevaart geraadpleegd.
geraadpleegd. Ook
Secretarisfenbeflond,
bellond , over
over de Zeevaart
was
t.oofd eener
een erVergaderinge
Vergaderinge van
van GePrins zeden
zedert aan
aan het
het Loofd
was die Prins
kommiteerdc
)1dmiralileil, die
v;lste verver·
die geene vaste
Raaden ter Admiraliteit,
kommiteerde Raodl1l
had , maar
blijfplaats had,
maar doorgaans te Delft, aan
bijaan's's Vorflen
Vorflen Hof,
I-Iof, bijZeeland, daar
een kwam.
In Zeeland.
den Gouverneur
Gouverneur en
en
kwam. In
daar dezelve
dezelve voor den
deRaaden van
van des
desPrinfen
Prinfen Luilenl1nt-Admiroal
Luitenant-,ldtr: iraal gebracht
gebracht werden.
werden,
October van
van het
het Jaar
Jaar 1572
1572,, het
heteerst
eerst Liemten
eegon
Licenten of
begon men, ininOctober
Losgelden van de
de Uitgaande
Goederen
Uitgaande en lnkoomende
Inkoornende Goederen te
te heffen,
't welk
welk,, in
in de
de Maand
Maand April
April van
van 't
't volgende
volgende Jaar,
Jaar, in
in !llJl/and
Holland
werd nagevolgd
nagevolgd;; in
in dat
dat Jaar
Jaar bragten
bragten zij op acht
hondo'd en vijf,'iJ[aczt honderden
tig
de Geleiell llerlvfrelden
Per/ufgelde1J,
tsg . duizend
duizend Gli/dens;
Guldens ; tenvijl
terwijl de
Celai- en
, door
alle de Vereenigde
alle
Vereenigde Nederlanden,
naa de
de Gendfc.'le
Nederlanden , naa
Gendfc.'reBevreediging
Bevreediging, I
flegrs
ruim Cén
één millioen
Jaar bedroegen. Merkelijk
Merkelijk meer
meer was
was
flegts ruim
millioen in 't't Jaar
'er ingekoomen
ingekoomen aan
aan een
een Komptoir,
Komptoir,door
doorden.
dcn. Prins,
Prins, met
metgeheim
geheim
des Konings
Konings van
van Franrijk
Frt/1Ir1jk,, inin''t'Jaar
't 'Jaar 1576,
ISi6, te Ca/",is
verlof des
Calais opgericht. Zijne
Zijne Bedienden
Bedienden aldaar
aldaar gedroegen
gedroegen zig
zigalsalsbijzondere
bijzondere
gericht.
Kooplieden, , en gaven
gaven Brieven
Brieven van
\'an verz.~keringe,
regen de
de HolHol.
Kooplieden
verzekeringe, tegen
Zeeuwfc/zeie Vrijbuiters
Frijhuiten,
nan alle
door
landfche en Zecuu^fc
, aan
alle Scheepen
Scheepen,, die door
A'ar,aal voeren.
het Km.n",1
voeren. Voor
Voor den
den Prijs
Prijs dier verzekeringe,
verzekeringe, trokken
trokken
zij
zij,, van
"an de
de Spaast
Spl1~lJfclzt
van de .Spanjaards
.\patljaards en Ita.
lta.
fclie Nttk,landers,
Nederlanders, van
liaahen
liaO/,en,, tien;
tien; van de Portugeezen
PortTigeczcn agt,
agt, en
en voer
vnll de Franfchen
Fronfchen
vijf
vijf ten
ten honderd.
honderd. Doch
Dochzedert
zedende
deoprichting
oprichtingvan
vandit
ditKomptoir,
Komptoir,
kregen de Kaapers
Kaapers zo
Schepen in
in handen
handen,, dat
te zeer
zeer
zo weinig Schepen
dat zij,
zij, te
Buit verlekkerd
verlekkerd,, eerlang
eerlang geen
geen acht
acht meer
meer gaven
gaven op
op deze
dezeVrijVrijop Buit
gelei-Brieven;; waar
gelegenheid dan
en dit
dit
gelei-Brieven
waar door
door de
de gelegenheid
dan ook
ook verliep, en
middel, om
om Geld
Geld tetebekomen
bekomen,
telfens te
te niet
nietraakte.
raakte. InIn'[
Jaar
middel,
, teFfens
't Jaar
1608,
1608, toen
toen de
de Admiraliteit
Admiraliteit op den
den tegenwoordigen
tegenwoordigen voet
voet in
in (land
fland
gebracht was, werden
werden derzelver
derzelver Inkomilen
Inkomflen Jaarlijks
Jaarlijks op 17
17 aa18
18
gebracht
Gouds begroot.
begroot.
Tonnen Gouds

na het
hetfmartelijk
fmartelijk en
en treffend
trelfend overlijden
overlijden van
vanden
den Pr:nfe
pr.nfe van
va~
Kon na
Kort
Oranje, fielden
fielden de
de Staaten
Staaten van
van Holland,
Hol/ond, inin't'tJaar
Jaar 1585
1585,, eene
eene
Oranje,
Infiruétie op, voor
voorhunne
hunne Gekommiteerde
Gtkommiteerdt Raaden
Raar/enterJu:
nieuwe Inflruftie
AdÅd-
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Admiraliteit,
die toen
toen,, 't't zij
zij in
in den
den Haag of
of te
te Rotterdam
Rotterdam, t
Admiraliteit
, die
kwamen,, en uit
Uit de
deafgezondenen
afgezondenen der
der zes
zesgroote
groote Holland.
Hollandbijeen kwamen
lehe Steden
Steden be!1:onden.
De 4drniraal
.fdmiraal had daar
daar in de eerfle
eerlIe plaats,
plaats,
beflonden. De
fche
yervullende de opénflaande,
opènllaande, met
metvoorkennis
voorkennisvan
vandedeStaaten.
Staaten. In
vervullende
Jaar daar
daar aan
aan,, Belde
fielde de
de nieuwe
nieuweLandvoogd
Landvoogd LEICESTER
LEICESTER eenige
eenige
't Jaar
voornamelijk
KoIJleçim ter
ter Admiraliteit
Admiraliteit
aan,
voornamelijk in
aan
,
nieuwe Koelleien
Noordlzo!lanJ,, dat veel ongenoegen
ongenoegenveroorzaakte
veroorzaakte:: omdat
omdat de
de Ad.
AJ.
Noordko?land
miraliteiten Provintiale
Provintiale Kollegien
Kollegim waren
waren, , volgens
volgens 't't bijzonder
bijzonder
miraliteiten
goevinden der
der Staaten
Sta:aen van ieder Provintie;
Provintie ; en
ende
deStaaten
Staaten de
de inkoinkomende
en
uitgaande
Rechten
verhoogden
of
verlaagden,
zonder
mende uitgaande
verhoogden of verlaagden , zonder
daar op
een eenparigen
eenparigen voet
DeLandvoogd
Landvoogd,, hoe
hoe
daar
op een
voettete houden.
houden. De
de Staaten
Staaten begeerden,
eenigheid te brengen
brengen,, was
was ononzeer de
begeerden , dit
dit tot eenigheid
verzettelijk; doch
de ongelegenheeden
ongelegenheeden,, die
diehier
hierdoor
doordaaglijks
daaglijks
verzettelijk;
doch de
opkwamen, deeden de
de lllgemeene
Algemeene Staaten
Slaalen befluiten
be!luiten,, om
om alle
alle de
de
opkwamen,
afhangelijk te
te maken
maken;; waarop
waarop dan,
het
Kollegien van hun afhangelijk
dan , 1589.
1589, het
Opper-Admiraliteits-Kollegie, beflaande
befiaande uit Graaf
Graaf Maurits,
MaurilS, als
Opper-Admiraliteits-Kollegie,
Ad,»iraal-Gt'neraal, en
en zes
zes Raaden
Raaden,, als
uit Holland en
Admiraal-Generaal,
als twee uit
Wes/friesland,
uit Zeeland
Zee/tlnrl,, en twee
twee uit
uit i'rieslal1d.
Westfriesland, twee uit
briesland , vernietigd
werd. BijBijvoorraad
voorraadflelde
lleldemen
mentoen
toen,
alleenvoor
voorden
dentijd
tijd
nietigd werd.
, alleen
van
vijf nieuwe
nieuwe Kollegien
[{ol/egien aan
aan,, die
die tot
van een
een Jaar,
Jaar, vijf
tot nog
nog toe in
in weeveezijn; als
als drie
drie ijl
in Holland
Holland., één in
in Zeeland,
Zeeland, en één
zen gebleven zijn;
in Friesland. Het
Het Kollegie
Kollegie van
van de
de Maas, dat, uit
uit hoofde
hoofde van
van
de Oudheid, den
den Voorrang
Voorrang en
en Vlag
Vlag boven de
de andere
andere heeft, bebeflaat
den Pre/ident
Prejident den II1eere
Prinfe
J'4In Oranje,
Oranje. als admiAd,»ileere Prin
fe van
flaat uit den
en uit twaalf
G,:col/ll1li/eerrle
Raaden: als
raai-Generaal,
twaalf Gecommit
eerde Raaden:
als twee
raal-Generaal , en
wegens Geider/tll/d.
wegens de
de Wdderfchtl/J
valfHolland,
/lolland ,
één wegens
Gelderland, één
Ridderfchap van
één van
van Dordrec'tt,
van Delft
Delji,, één
van Rotterdam,
ROllerd'lm, één
één
één van
Dordrecht , één
één van
van Gorinchem,
van S.,hiedolJl
Schiedam en Brielle,
Gorinchem , één van
Brielle , één van Utrecht.
Utrecht,
één
van Fries/and,
één wegens
wegens Overijsfel.
Raaden
Friesland, en
en één
Overijsfel. Deeze Raaden
één van
hebben
in
dit,
noch
in
de
andere
Kollegien.
geen
bepaald
getal
hebben in dit , noch in de andere Kollegien, geen bepaald getal
van
zittings
Jaaren,
hoewel,
bij
eenlge,
van
drie
tot
drie
Jaaren,
van zittings Jaaren , hoewel, bij eenige, van drie tot drie Jaaren,
fchoon
die van
van de Ridderfchop,
ook van
van Zee/al/d,
meer.
Ridder/chap , en ook
fchoon die
Zeeland , een meer.
der
Jaaren zitten.
Mogende
J(o/le~ie
te
Am/lelder tijd
tijd van Jaaren
zitten. Het Ei/el
Edel Mogende Kollegie te Amn l/lelvan Leden
Leden,, isis het
hetmagtigfle,
magtigfte,
pam, befiaal,1de
dam,
beflaaiide mede uit een gelijk getal van
door middel
middel van
van de
deuitgebreidheid
uitgebreidheidvan
vanden
denHandel
Handelen
enScheepvaart
Scheepvaart
dier
Stad;; beloopende de inkomende
inkomende en
en uitgaande
uitgaande Regten
Regten,,jaarjaardier Stad
lijks,
meer dan
dan in
de vier
vier andere
andere Kollegien
Ook legt
lijks, meer
in de
Kollegientete zamen.
zamen. Ook
men
bijna een
een derde
derde der
der buitegewoone
buiaegewoone onderllandgelmen dit
dit Kollegie bijna
onderftandgelden
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den
; gelijk
den toe
toe;
gelijk,, onder
onderanderen
anderen,, inin't'tJaar
Jaar 170I
17°1,, gefchiedde,
gefchiedde,
de bijzondere
bijzondere·. Provintien,
Provintien, aan
aan dat
dat van
van dmJleldam
dmfleldam., tot
tot
wanneer de
cie
eener
Vloot, onder
de uitrusting
uitrusting een
er Vloot,
onderdedeAdmiraalen
Admir:talen "Illemonde
Allemonde en
en
Cailenherg,
956000 Guldens
Guldensmoesten
moestenopbrengen.
opbrengen. Holland
Holland bebeCallenberg
, p56000
taalde
hiertoe tgrfiond
325°00 Guldens
Guldens,, en
en Utrecht
Utrecht 10552
1°552 GulGultaalde hiertoe
tf;rftond 325000
dens; doch
doch van
van Gelderland
Geldir/tllld., Groningen
Groningen en Overijsfel,
Overijs{el, was een
een
dens;
geruimen tijd,
Con renten gedragen
gedragen waren,
nog niets
niets inin.
geruimen
tijd , na dat
dat de Contenten
waren , nog
gekomen; ; zo dat
dat het
het Kollegie
Kollegie zig
ziggenoodzaakt
genoodzaakt vond
vond,, hunne
hunne
gekomen
Mogende, bij
bij een
een Brief
Briefvan
vanden
den 22 Augustus
Augustus van dat
dat Jaar,
Jaar,
Hoog Mogende,
verzoeken., dat
dat zij die
die Provintien
Provintien,, tot
tothet
hetopbrengen
opbrengen der
derinin·
te verzoeken
(ewilligde onderflandgelden
onderftandgelden., geliefden
geliefden aantemaanen.
aantemaanen. Het
HetKollegie
Kollegie
gewilligde
van 't't Noorderkwartier
Noorderltwartier verklaarde,
verklaarde, in
een en Brief van
in eenen
van den
den i10
o
van
FebrU:lrij I7oz,
dat de
de bijzondere
bijzondere Provintien
Provintien nog
nogniets
nie~singebragt
ingebragt
Februarij
t 702 , dat
hadden tot eene
eene buitengewone
buitengewoneuitrusting
uitrusting ter
ter Zee,
Zee, die
diemet
metMaart
Maart
hadden
Daarentegen draagt
draagt dit
ook,naar
naarverver·
gereed moest zijn. Daarentegen
dit Kollegie ook,
eisch. wederom
wederom meer
meer in
ir. de
de Iasten
lasten,, tot die
die buitengewoone
buitengewoone UitUit.
eisch,
rustingen;; ja, zelfs
zelfs inintijd
tijdvan
vanVreede
Vreede,
onderhoud het
het meer
meer ScheSche·
rustingen
, onderhoud
pen., dan
dan de
de andere
andere gezamentlijk.
g~zame\l[lijk. De
DeAdmiraliteit
Admiraliteit van
van Zeeland
Zeeland
pen
beeft negen
negen leden,
leden, buiten
buiten den
denPrefident,
Prefident,zijnde
zijndeZijne
Zijne Hoogheid,
Hoogheid,
heeft
de
Heer Prins
Prins Willem
JI'il/em de
de Vijfde,
nifde, met
met wien
wien het
het Kollegie
Kollegie van
van
de Ileer
Noorderkwartieruituittwaalf
twaalf,
dat van
van Friesland uit
uit elf
het Noorderkwariier
en dat
, en
Leden beflaat.
beftaar.
Deeze Kollegien
Kollcgien isis het opzicht en de
de beveiliging
beveiliging vvan
de Zee,
Zee,
an de
van
Havens en
en Stroomen
Stroomen aanbevoolen
aanbevoolen,, waar
waar onder
onder de
de KoopKoopvan de Havens
handel
Tot goedmaking
goedmaking van
van de Kosten,
Kosten, diedie·
handelmede
snedebegrepen
begrepenis.is. Tot
nen
Uitgaande Regten,
Sche·
de Inkomende
Inkomende en
en Uitgaande
Regten, op Schenen voornamelijk
voo rn amelijkde
pen.
Goederen,, enz. welke Inkomflen
Inkomften, , in
tijden van
pen , Goederen
in tijden
vanOorlog.
Oorlog, of
in
buitengewone uitrustingen
uitrustingen, ,veeltijds
Dit
in buitengewone
veeltijdsverhoogd
verhoogdworden.
worden. Dit
zal
minder vreemd
vreemd voorkomen,
voorkomen, als
als men
men,, volgens
volgens de
de onder
onder
zal te minder
liaande
aanmerking neemt,
de zwaare
zwaare koskosmaandeConcept-Rekening,
Concept-Rekening, in
in aanmerking
neemt , de
fen,
op het
hetuitrusten
uitrusten eener
eener Vloot
Vloot van
van dertig
dertig Schepen
Schepen van
van
ten , die,
die, op
Rang,
toebchooren, gewoonlijk
gewoonlijk dus
dusbepaald
bepaald worden.
worden.
met hun
hun toebehooren,
Rang, met
Stukken
Koppen.
Stukken Kanon.
60 •
• •
• .•
550.
. . . •55o.
. . . • 6o
66 .. . . . 72
Koppen 2400.
2400.
ieder 4°0
400 Koppen
72 ieder
waar
waar onder
onder begrepen
begrepentwee
tweeVlaggen
Vlaggen 100.
ioo.

Schepen.
I

2275 .
;7 •• •• .• • •94
94.
5 •• •• •• •• 2275·
• •• •• 33225

Sche·
Sche-
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Schepen.
Schepen.
17
17 . . .

,.

22

Koppen.
StukkeIl'Kanon.
Kanon.
Koppen.
Stukker
0.
270 . ... 459
•. 54
54·. • .• , 27°
• 459°·

•• 24°·

• 120 . . . . 240.
. . •24
. . . 120
!l .....

6 • . • • • • . ••

6o
60 . . . •• •360.
360.
10515
I °515 Koppen.
Koppen.

f 378540.
Kosten op
op 10515
1°515Man
Man,, voor
voor77Maanden
Maanden,
tot36
36gl.
gl.ter
terM.
M.f
37854°.
Kosten
, tot
voor dede
zes zes
Br:lnders.
•
• 90000.
----voor
Branders.
. . . •. . •. .• . 90000.
M., voor
- 66Fluiten,
Fluiten,tot
tot 2000
2000 gl.
gl. per M.,
voor de Mondb. 84000.
84000.
en 3enGaljoots
, tottot
z000
gl.gl.terterMaand
~ -- 3 Hoekers
3 Hoekers
3 Galjoots,
1000
Maand42000.
.pooo.
Zieke Schepen.
•
• 60000.
Schepen.
. . . .•. .• . •. 60000.
22 Zieke
Onkosten aan
enz.
50000.
Onkosten
aaneen
eenFiskaal,
Fiskaal,Secretaris,
Secretaris,Predikant,
Predikant,
enz. 500Ø.
Gereed Geld
Geld voor
voor 6000
6000Man
Man,, voor
voor75
75dagen
dagen,, aà 10
10 fl.
fr. daags
daags 22500o.
225000.

-OlIMMINS

in 't't geheel
geheel f
f 929540•
92954°'

Rekening isisnog
nogniet
nietbegreepen
begreepen,
hetbeloop
beloopder
derScheSche..
In deeze Rekening
, het
pen,, met
met derzelver
derzelver Zeilen
Zeilen,, Staand
Staand en
Lopend Wand,
Wand, Gefchut,
Gefchut,
en Lopend
pen
enz.
enz.
Penningen of
ofContent
ConCent Gelden
Gelden van
van de
de bijzondere
bijzondere Provintien,
Provintien,
De Penningen
worden,
door de
deBeflierders
Beftierders der
der Zeezaken
Zeezaken,, ontvangen,
ontvangen, die
die verver..
worden, door
pligt zijn,
zijn, daar
daar van
vanaan
aandedeGeneraliteits-Rekenkamer
Generaliteits-Rekenkamer verantwoorverantwoor..
ding
te doen.
doen.DeDe
Admiraliteits-Kollegiengeeven
geevenvonnisfen
vonnisfen over
ding te
Admiraliteits-Kollegien
't
Indien hier
hier in
in,, door
doorderzelver
derzelver
verkortenvan
van's's Lands
Landsrechten.
rechten. Indien
't verkorten
bedienden,
eene Lijfllraffelijke
Lijfllraffelijke misdaad
misdaadbegaan
begaan is, kan
kan daar
daar van
bedienden , eene
niet
geappelleerd worden;
men, in
in geldzaaken
geldz~aken,, boven
boven
niet geappelleerd
worden ; hoewel
hoewel men,
de
binnen den tijd
tijd van
van vier
viermaanden
maanden,, her.
her..
de zeshonderd
zeshonderd guldens, binnen
ziening
het zelve, bij
bijhunne
hunne Hoog
HoogMog.
Mog.mag
magverzoeken.
verzoeken.
ziening van
van het
Ook
hebben deeze
deeze Kollegien
Kollegien geenerhande
geen~rhande Wetgeevende
Wetgeevende Magt,
Magt.
Ook hebben
maar
gedragen na
naar
, ge.
de Plakaaten
Plakaatenen
en Ordonnantien
Ordonnantien,
ge.
ar de
maarmoeten
moeten zig
zig gedragen
ëmaneerd
in zaaken
zaaken van
van twijftwijf..
ëmaneerdbij
bijde
de Staaten
StaatenGeneraal,
Generaal, welke
welke zij, in
feling,
oplosling moeten
moeten vragen;
vragen; flrekkende
llrekkende het Perfoneele
Perfoneele
feling , om
om oplosGng
Rechtsgebied
Admiraliteit zig
hunne bedienden.
bedienden.
Rechtsgebied d~r
der Admiraliteit
zig alleen
alleen uit
uit tot hunne
Dus
waar mede 's's Lands
Lands
Dus oeffenen
oeffenen zij
zij hunne
hunne magt
magt over
over goederen,
goederen, waar
rechren
benadeeld
zijn,
welke,
bij
ontdekkinge,
door
de
Kom.
rechten benadeeld zijn , welke, bij ontdekkinge , door de Kommiezen
Recherge, worden
worden aangehaald.
aangehaald. Indien
Indien 'er
'er ontdekt
ontdekt
miezen ter
ter Recherge,
wordt,
verzoek
Raad, op verzoek
is, doet
doet de
de Raad,
wordt , dat
dat 'er
'er bedrog
bedrog gepleegd
gepleegd is,
van
van
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van
Fiskaal,, viermaalen
viermaaien agtereen
agtereen,, dagvaarden
dagvaarden de zul.
vanden
den Advocaat
Advocaat Fiskaal
ken,
die eenig recht
recht opgoederen meenen
Indien
op die
die goederen
meenen te
te hebben.
hebben. Indien
ken , die
'er
na 't't overleggen van
van het Intendit,
Intendit,
'er niemand
niemand verfchijne,
verfchijne , wordt,
wordt , na
of
den Fiskaal,
Fiskaal, vonnis
vonnis geveld.
geveld. De
Deverbeurdververbeurd verof den
den eisch
eisch van
van den
klaaring
wanneer 'er meer
klaaringder
deraangehaalde
aangehaaldegoederen
goederenheeft
heeftplaats,
plaats, wanneer
dan
doch indien
indien 'er
'eriemand
iemand
dan een
een twaalfde
twaalfdegedeelte
gedeelte verzweegen
verzweegen is;
is; doch
verfchijnt,
eigenaar ilelt,
fielt,enenoordeelt
oordeeltdatdatdede
aanhaalingverfchijnt, die
die zig
zig eigenaar
aanhaaling
tete onrecht
onrecht gefchied
doet de
de Fiskaal
Fiskaal eisch,
eisch, en
en het
het gefchil
gefchil word,
gefchied is, doet
;door gewoone
Advokaaten, bepleit.
Wanneer 'er
'er
voor
voor den
den Raad
Raad,•door
gewoone Advokaaten,
bepleit. Wanneer
minder
word dat
dat alleen
alleen ververminderdan
daneen
eentwaalfde
twaalfdedeel
deel verzweegen
verzweegen is,
is , word
beurd
gevallene koskosbeurd verklaard;
verklaard ;moetende
moetendeden
denaangeever
aangeeveralle
alle de
de gevallene
ten betaaien
betaalen, , en
en zijne
zijne goederen
goederen op nieuws
ten
nieuws opgeeven.
opgeeven.
De verkiezing
verkiezing van
van Admiraliteits-Raden
Aumiraliteics·Raden gefchied
de SteStee
gefchied door
door de
den,
recht hebben
hebben,, Afgevaardigden
Afgevaardigden in
Kollegien te zen.
zenden , die
die recht
in de Kollegien
den.
Degekoorenen
gekoorenen moeten
moeten den
den Eed
Eedvan
vanzuivering
zuivering doen
doen,, en
en
den. De
daarna
aan de Algemeene
AlgemeeneStaaten
Staaten ,, waarbij
waarbij zij
zij
daarnaden
dengewoOllen
gewoonen Eed aan
belooven, zig
zignaauwkeurig
naauwkeurig volgens
volgens de
de Inflrué
Inllruétie
te zullen
zullen gedragedraie te
gen.
DeTraktementen
Traktementen der
der Officieren,
Officieren. onder
onder de Kollegien
Kollegien be.
be.
gen. De
hooTende,
zijn zeer
zeer maatig.
maatig. Een
EenAdmiraal
Admiraal voor
vooreen
eenbijzonder
bijzonder
hoorende, zijn
Kollegie trekt
trekt 3600 G1.
Cl. een
eenVice-Admiraal
Vice-Admiraal 2400
2400 Gl.
GI. een
een SchoutSchoutKollegie
bij-Nacht 1200
1!l00 G1.
Cl. waar
waar van in
in Holland
Holland nog
nog moeten
moeten betaalen,
betaal en ,
bij-Nacht
Adm. 54o.
540. de
de Vice-Adm.
Vice-Adm. 36o.
360. en
en de
de SchoutSchout.
Amptgeld, de Adm.
voor Amptgeld,
bij-Nacht 180. bij
bij de
deaanvaarding
aanvaarding van
Een KaKabij-Nacht
van hunne
hunne Ampten.
Ampten. Een
pitein
piteitl Kommandeur
Kommandeur heeft
heeft 750 Gl.
Cl. een
eenKapitein
Kapitein 36o.
360.welke
welkejaarjaarwedden
wedden,, te
te Åmfleldam,
Al/ljleJdaT1l, alleen
alleen getrokken
de 18
18
getrokken worden
worden door
door de
oudlle; trekkende
trekkende de jongi}e
jongfie niets
niets,, wanneer
wanneer zii
zii niet
nietter
terZee
Zeegaan.
gaan.
oudfle;
Het voordeel
voordeelder
derKapiteinen
Kapireinen beflaat
bellaat meest
meest inin't'tverzorgen
verzorgenvan
vanden
den
Het
Lijftocht of
of de
de mondbehoeften.
mondbehoeften. De
DeKommandeur
Kommandeur geniet
geniet 60
of
Lijftocht
6o of
75 GI.
Cl.s'maands
,'maands,, indien
indien hij
hijalsalsKapitein-Luitenant
Kapitein-Luitenant aan
aan boord
boordvan
van
75
em Vlag-Officier
Vlag-Officier dient; een
een Luitenant
Luitenant 's'smaands
maands 3o
30 Gulden;
Gulden; een
een
een
Schipper
Schipper 24
24;; een
eenOpperfluurman
Opperlluunnan 36;
deandete
andeteStuurlieden
Stuurlieden 3o,
:l0,
36; de
d~ Kommandeur
Kommandeur van
van de Soldaten
Soldaten 14; een
eenMatroos
Matroos i11;
eenSolSolde
i ; een
daat
o Guldens.
daat i10
Guldens.
ADMIRANT
ADl\IIRANT van
van ilrragon;
Arrogon; Zie
zieARRAGON.
ARRAGON.
ADO
ADO, Yirfungus
nr[ungus,, Grootvader
Grootvadervan
van St.
St.Ludgerus,
Ludguus, een
eengodvruggodvrugtig
tig man,
mlln,ten
tentijde
tijdevan
van Radboud,
RarJbourJ, Koning
Koningder
der Frieten.
Frieten. Hij
Hij deed
deed
,

clIe poogingen
poogiogeo,, om
omzijn
zijnVaderland
Vaderlandvan
vandeezen
deezendwingeland
dwingelandtetebebealle
vrijvri
j-
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mijden ; het
het geln
Yrijden;
g~n hem
hem iningevaar
gevaarbragt
bragt om
om door
door Radhoud
Radboud ververmoord te worden,
moord
worden~ ,Om~ Om-die
dieredenen
redenen vlugtte
vlugtte hij, rnct
ml\t zijne II-luis.
-luisvrouw, daar
Frankrijk, alwaar
vrOUw,
paar Franlr";j1c,
Christelijke geloof
geloofaanaan.
alwaar hij
hij het Christelijke
nam en
en gedoopt
gedoopt werd.
werd. Hij
nam
Hijbleef
bleefaldaar
aldaar tot
tothet
hetoverlijden
overlijden des
des
Dwingelands,, wanneer
Dwingelands
wanneer hij
hij in
in Friesland wederkeerde,
door
wederkeerde, en,
en, door
Karel Martel,
Kllre!
Martel, met
eenige landen
landen omtrent
omtrent Utrecht
met eenige
Utrecht befcbonkeu
befchonkeu
werd.
AnoLPH
VAN GELDER
GaLD!Il, eenige Zoon van
van drno/d
ADOLPH VAN
Arnold of
of, Amout
Autout valt
van
Gelrler,
fiam van
van Egmond,
E/{fllonrl, kwam
waereld in
in 't't jaar
jaar
uit den
den flam
kwam ter
ter waereld
Gelder, uit
J43
en
gedroeg
zig
zeer
hard
tegen
zijnen
Vader;
zij
door
,
en
gedroeg
zig
zeer
hard
tegen
zijnen
Vader;
het
zij
door
8
1 43 8
zijnen
boozenaart
aart,, het
hetzij
zijdoor
doorophitzing
ophitzingvan
vanzijne
zijnemoemoezijnen eigen boozen
der, of
ofvan
vandedemisnoegde
misnoegde Ge/der
[de Ileden,
inzonderheid van
vun
Gelderfehe
lieden, inzonderheid
die van Nijmegen,
Hertog Arno/d
Nijmegen , tegen welke Hertog
Arnold vijandfchap
vijandfchap had
opgevat,
deeze ontnam
ontnam hun
hun het
het Stapelrecht
Stapelrecht der
der Rhijnfche
Rhijnfche WijWij.
opgevat,, deeze
nen, het
her geen
geen hij
hij aan
aan die
die van
van Dordrecht
bekoomin·
Dordrecht verkogt, tcr
ter bekoomince
geld, geduurende
geduurende den
den oorlog
oorlogmet
metGraave
Graave van
van den
B~rg:
den Berg:
ge vvan
an geld,
daarenboven
nieuwe belasting
belasting in
in tetilvoeren.
voeren.
daarenboventragtte
tragttehij
hijnog
nog een
een nieuwe
Ado/p.1, om
om deeze
deezeofof
andereredeneb
redenen., zig
zigtegen
tegenzijnen
zijnenVader
Vader
Adolph,
andere
verzettende, bleef
bleefbinnen
binnen Pen/o,
door drnolrJ,
Ven/o, alwaar
alwaar hij,
hij , door
Arnold, die
dit
kwaad in
in het
het begin
begin zocht
zoch~tegen
tegen tetegaan,
gaan,belegerd
belegerd werd,
werd, en
en
dit kwaad
zijnen Zoon, op
opbeloften
beloften van
vanbeterfchap,
beterfchap, weder
weder iningenade
genade aanaanzijnen
Dam.
Kortdaar
daarna
nabarstte
barstte Adolph
Adv/ph van
v.an Gelder,
Ce/der. op
op nieuws,
nieuws. in
in
nam. Kort
veelzwaarder
zwaarderen
engevaarlijker
gevaarlilker wederfpannigheid
wederfpannigheid uit,
en deed
deed
een veel
uit , en
aan
zijnen Vader
Vaderverregaande
verregaande-- tergingen
tergiiJgen en
Hij
en fnood
(nood ongelijk.
ongelijk. Hij
aan zijnen
zond
twee zijner
zijnerHovelingen
Hovelingen,, lf'er:card
Jrernard en dt-end·
Prangen,
Arend Prangen,
zond twee
,1,-nlwn, om
Deeze,
om aldaar
aldaariets
ietsvoor
voor hem
hemtete verrichten.
verrichten. Deeze,
naar 4rnhem,
de flad
fiad Gratlve
gaande, namen
namen hunnen
hunnen weg door
door het
het gebied
gebied
Graave gaande,
uit de
Kleef. om 'c
'[ wederfpannige
wederfpannige Nijmegen tete mijden
mijden;; dog vielen
vielen
van Kleef,
in handen
handen va n.
... Adolph.
Ado/ph. Op het
het eerfile
eerfie gerucht, dat
dat zij
zij
evenwel in
vervolgd werden, vlooden
vlooden zij
zij inindedeKerk
Kerkvan
van Zellem
Ze/üm,, en grendel.
vervolgd
de deuren
deuren achter
achter zig toe
toe;; maar
maar dezelve werden
werden opgeloopen,
opgeloopen,
den de
beiden van
van het
hetAltaar
Altaar gerukt,
gerukt, naar
naar Nijmegen
Nijmegen gesleept
gelleept,, en
en
zij beiden
den volgenden
volgenden dag,
dag, ten
tenfpijt
fpijt van
vanzijnen
zijnenVader,
Vader,onthoofd
onthoofd,
laa·
, laaden Brief
Briefvan
van Arnold,
ArlIOJd, ten
tenhunnen
ht:nnenvoordeele
voordeelegefchreven,
gefchreven,
tende den
ongeopend.
WoTesfemac
Tts[emader
zegt,, dat
dat deeze
deezeonlusten
onlusten,, tusfchen
tLJsfchen Vader
Vader en
en
W.
gier zegt
Zoon, ontflaan
OIullaan zijn
zijn,, om
omdat
datde
deVader
V'aderde
debroeders
broeders Prangen,
Prangm, die
Zoon,
'. bij
I. DEEL.
DUL.
V
bij
V
I.
,

Ø
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blakende gunst
en eenen
eenen manflag
bij zijnen
zijnen Zoon
Zoon in blakende
gunst ftonden,
fonden , en
manlag te
Niel
Niet begaan
begaan hadden, ter dood had
had gebracht,
gebracht, Doch Slichtenhorst
SlichUn""rtt
verwijt
welk hij
hij nooit
nooit bewijzen
bewijEen kan.
verwijt hem,
hem , dat
dat hij
hij iets
iets zegt, 't't welk
Het
fchijm ons
ons toe
toe,, dat
dat Tesfemacher,
naam van PranPril",.
Het fchijnt
Tesfemacher, in den naam
gen. of
of in
in 'e
geval, dwaalt.
dwaalt. 4Atklphs
gen,
'c geheele geval,
dolphs Moeder, Cath"ri·
Catharina
na,, Gemalin
bedrijven van
van haabuGemalin van
van Hertog .IIrnoud.
Arnoud , keurde
keurde de bedrijven
ren Zoon goed
goed,, en
enflerkte
llerkte hem
hem ininzijne
zijneboosheden
boosheden,, tegen
tegenhaaren
haaren
ren
1\1an.
De flad
i1:ad Nijmegen
Nijmegen., daar
daar zig Adolph
.IIdolph onthield,
onderi1:eunMan. De
onthield , onderfleuninsgelijks, en
en rokkende
rokkende ook
ook Arnhem
Arnhem en
eo Zutphen
Zutphen tegen
de ,hem
hem insgelijks,
hem op.
Zoontaart
omaatt gedroeg
har/na ,dat
dat zij niet alleen
gedroeg zig Cat
Catharina,
hem
op. Zo
haaren
wederfpannigheid aanzette, maar
maar ook
ookhaaren
baaren
haaren Zoon
Zoon tot alle wederfpannigheid
Man
fchendig hoonde.
hoonde. Daarom
Daarom verftiet
verfiiet hij
hij haar
haar eindelijk,
eindelijk, hoeMan fchendig
wel hij,
hij,opophet
hetfineeken
fineekenhaarer
haarer vrienden,
vrienden,onbedachtelijk
onbedachtelijkhaar
haar weweder tot
nam. Zij
Zij,, wegens
wegenshaare
haareverflooting
veril:ooting,, nog
nog meer
meer ververder
tot zig
zig nam.
bitterd,
nieuws,, met
met de Nijaegers
Nijmegers en
en haan
haa~Zoon
Zoon
bitterd , fpande,
fpande , op
op nieuws
aan, brachten
brachten nog
meer Geldèrfche
fnooH opzet;
opzet;
Eieden tot hun
Gelderfche fteden
nog meer
hun fnooli
Roermond alleen
alleen hield
hield de partij
partij van
van Arnold.
Arno/d. Adolf,
.IIdlJJ[, den
fchijn
Roermond
den fchijn
vertoonende van met
met zijnen
zijnen Vader
Vader verzoend te zijn
zijn,, kreeg
kreeg hem,
hem,
vertoonende
eindelijk, , inin zijne
door middel
middel van
van eenige
eenige Nijrneegfcke
NijIfJCI!!!fc!u
eindelijk
zijne magt, door
verraaders , terwijl
ongelukkig Hertog,
zeer vergenoegd
vergenoegd over
over
verraaders,
terwijl de
de ongelukkig
IIertog, zeer
de
verzoening met
Vrouwen
rusten lag,
lag, zonder
zonder eenig
eenig
de verzoening
met Vrouw
en Zoon, tete rusten
vermoedelJ op
haat van
van den
den Zoon
Zoon ging
ging
vermoeden
op dien
dien[nooden
fnoodentoeleg.'
toeleg.' De haat
verre, dat
dat hij
hij zijnen
zijnen Vader,
feHie van
van den
den vorst,
vorst, in
in 't'e
zo verre,
Vader, in
in 't feltle
laar 1460,
naauwlijks half gekleed, met
met een
eellflaapmuts
flaapmuts op
op het
het
Jaar
1460, naauwlijks
hoofd, over
over het
het ijs, naar
mar de Maas
Maas deed
deed voeren
voeren,, enenverder
verdernaar
naar
't Kasteel
Ka3tee! Buuren
BI/uren,, daar
daar hij
vermeerderinge van
verdri::t, in
in
hij tot vermeerderinge
van verdriet,
een ellendige
ellendige gevangenis
gevange:Jis,, onder
onder de
debewaaring
uewaaringvan
vanzijne
zijnebitterfile
biuerlle
vijanden,, werd gehouden. Na
Naliet
hetvolbrengen
volbrengenvan
vandit
ditfchelmfluk
khelmftuk,,
vijanden
Ado/ph onwettig
onwettig den tijtel
tijtel van
van Hertog
Hertog aan
aan,, en
en hield
hidt!bijna
bijna
nam /Idolph
zeven jaaren
jaaren zijnen
hechtenis. De
DeHertog
Hertogvan
van {(leef,
zeven
zijnen Vader
Vader inin hechtenis.
Kleef,
van 4dolph,
ddo/ph, nam
partij op van
van den
den gevangenen
gevangenen drno/d,
drnold,
nam de partij
Oom van
kondigde
zijnen Neeve
Neeve met
met alle
alle zijne
zijneaanhangers
aanhangers den
den Oorlog
Oorlog
kondigde zijnen
aan,
en deedt
deedt eenen
eellen inval
inval in
in 't'tland
land van
van Nijmegen.
Nijmegen. Adolph
Adolph deed,
deed ,
aan, en
van zijnen
zijnen kam,
het zelfde
zelfde in
in 't'tland
land van
van Kleef.
Kleef. Ook ontzagen
ontzagen
van
kant, het
de
niet, dedeLanden,
Landen,Kloosters
KloostersenenKóoplieden
Koopliedenvan
van Braira.
de zijne zig niet,
band
fehade en
Doch op fcherpe
[cherpe bedrei=
beèIei"
band fchade
en verderf
verderf toe
toe tete brengen.
brengen. Doch
gi"i:cn
Philip!, Hertog van Bourgondien,
Bourgondien, week
weel. Adolph
ddo/ph begingen van Philips,
u.edenwa:ms, en
met een
eengedeelte
gedeelte van
van zijn
zijn Leger,
Le~er, aan her
het
tedenwaarts,
en viel, met
ein-
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einde van
van de
de Betuwe,
Betuwe. onverwacht
onverwacht in
de heerlijkheid
Heerlijkbeiddan
van Kul,
Kul.
in de
einde
lemhdfch , vermids
vetmids Heer
Heer Gerard
Gerard zig voor
voor die
die van
van Kleef
Kleefverklaard
vérklaardlembotch,
bad. Hij
Hijverdelgde
verdelgde daar
daar alles
alles te
te vuur
vuur en
en te
te zwaard.
ZIVlIard. Maar
Maar die
die
had.
KuiUmburg deeden een
éen moedigen
moedigen uitval
ultvll!,, íloegeti
floegeri veele
veele Gel.
Gel.
van Kuilemburg
ierfclten dood
dood;; enendreeven
dreevendedeanderen
anderen oap
de vlugt.
vlug(. Adolph
Ari,/pk
p de
derfchen
kwam, met
met zijne
zijne verzwakte
verzwakte magt,
magt, tete Thiel,
Thiel, nan
nafl eerst
eerst een gegekwam,
àeelte
van
zijn
volk
naar
HolJ/lnri
gezonden
te
hebben,
om
gezonden
hebben
,
om
't'e
deeke van zijn volk naar Holland
en flfieedje
rs[elj/dll,, het
het Erfgoed
Erfgoed van
van zijnen
zijnen Oom
Oom van
van 's'g
eedje TsfelJein
Slot en
Vaders wegen
wegen,, den
den'' Heere
Heere van
van Egmond
Egmond;~ te
te verwoesten.
verwoesten. De
De
Vaders
plondering was
barbaarsch en
wreed,, hoewel
hoewel de
deoverrompeling
oven'ompelin~
plondering
was barbaarsch
en wreed
vesting werd
werd bijna
bijna over
over hoop
hoop
zonder veel tegenweer gefchiedde: de vesting
geflneeten:: Kloosters
Kloosters noch
werden verfchoond. Maar
Maar
gefmeeten
noch Godshuizen
Godshuizen werden
verwoesters,, na
na de
de verrichting
verrichting van zo
Zo eene
eene fchendige
fchendige
toen deeze verwoesters
dnd, , zig
Gornichem,, inin 't Land
Land van
van 11rkel
ArkeJ,, begaven,
aar Gornichem
daad
zig nnaar
zilips van
werden zij
zij,, ten
ten deeze
deele door
door last
last van
van P
P'li1ips
van Bourgondien,
Bourgondien,
werden
\
bij
den
kop
gevat,
en,
die
het
niet
onrvlugden,
het
hoofd afgebij den kop
en , die het niet ontvlugtten , het hoofd
In
't
volgende
Jaar
Ragen,
in
't
jaar
1466.
(Zie
YSSELSTEIN).
Jn
't
volgende
Jaar
YSSELSTEIV).
flagen , in 't jaar 1466. (Zie
werd eehe
eehe wapenfchorfing
wapenfchorfing getroffen
getrojfell,, tusfchen
tllsfchen Adolph
dJo/ph van
van Gel.
C;/.
werd
"er,
den Vorst
Vorst van
van Kleef
K/eef., zijnen
zijnen Oom
Oom van
van Moeders
Moeders
en den
der , en
zijde,
voorden
dentijd
tijdvan
vaneenige
eenigcmaanden
maanden;: onder
onder voorwaarde
voorwaarde,, dat
dat
zijde , voor
, of
/lJolplt zijnen
Vader zoude
lo~laaten,
hem Buuren,
Bmu"en, Loblth
Lob/tit.
s laaten , hem
zijnen Vader
zoude lo
Adolph
Lobeck. of
e.:nig ander
ander Kasteel,
Kasteel,inruimen
inruimen,
rijkelijkonderhoud
onderhoud
of eenig
, rijkelijk
Lobeck,
geeven, en
en ook
ookde
devrijdheid
vrijdheid van
van te
te mogen
mogen jaagen,
jaagen, visCchen,
visfchen, gaan
gaai
en
/laan waar
waar hij
echter onder
onJer hoede
hoede van
van eene
eenegenoeggenoeghij begeeràe;
begeerde; echter
en flaan
zaame
op dat,
dat,door
duorzijne
zijnevolkomene
vol;wmenc vrijheid,
vrijheid,het
hetland
land
zaame wacht,
wacht, op
l1iet
weder
in
oproer
mogt
geraaken.
Dit
verdrag
werd,
door
niet weder oproer mogt geraaken. Dit verdrag werd , door
bemiddeling
uirgewerkt, enenhet
hetonderhoud
onderhoud
bemiddeling van
van vier
vier Keurvorsten,
Keurvorsten, uitgewerkt,
van
den
Hertog
Arnold
op
5000
Goudguldens
jaarlijks
bepaald.
5000
Goudguldens
jaarlijks
bepaald.
van den Hertog Arnold
Ado/ph,
vernederende deeze voorwaarden
voorwaarden ook waren, hield,
hield,
Adolph, hoe vernederende
Kleef,
regen
woord,, zijnen
zijnen Vader
Vader gevangen;
gevangen;viel
vielandermaal
andermaal inin Kluf.
regen zijn woord
met
wapenen in
tot dat,
dat, na
na veele
veeleverwoestingen,
verwo~stingen,
met de wapenen
in den
den vuist, tot
op
nieuws tusfchen
tusfchen hlln
jaar 1468.
vrede werd
werd
op nieuws
hunbeiden,
beiden, in
in 't
't jaar
1468, de vrede
bevestigd.
Naauwlijks was
het verbond
verbond geflooten,
gellooten, of
ofdederusteruste·
bevestigd. Naauwlijks
was het
looze
dat de
de K/evenaar
!(Jevenaar den
brak de
de voorwaarden;
voorwaarden; zo
zo dat
booze Ado/ph
Adolph brak
Adolph
oorlog
rampen toebragt.
toebragt. Ado/ph
oorlog hervatte.
hervatte, en Gelderland
Gelderland veele rampen
deed
minder aan
aan X/af.
kwam eindelijk
eindelijk tot een Veldflag,
Veldllag.
Het kwam
deed niet minder
- Kleef. Het
vóór het
aanga:lIl van welken Ado/ph,
met geboogene
geboogene knieën,
knieën, in
het aangaan
fidolph , met
tegenwoordigheid zijner
zijner Baronnen
Baronnen, , Ridderen
auderen, het
het
Ridderen en
en anderen,
V ot2
vol.

soil
soS
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volgende
deed.dat
datwij,
wÎj om
I om
zijnallerfchandelijkst
allerfchandelijkst gedrag
gedrag
volgende gebed
gebed deed,
zijn
te beter
beter tete doen
doen kennen.
kennen , hier
bier bijvoegen
bijvoegen.
„ Heere
te
...
Heere Jefus
Jefus ,I die
diemet
met
"„ een
een wenk
wenk alles
alles beftíert;
betlien; U,
U I o0hartekenner
hartekenner ! isis niets
niets verborgen,
verborgen,
en ook
ookmet
metwat
wa~een
eenharte
harteikikmijnen
mijnen Vader
Vader gevangen
gevangen hebbe
hebbe gege"„ en
eerzucht;
"„ zet,
zet,enengevanglijk
cevanglijk houde,
houde,niet
nietuit
uithaat,
haat of
I of
eerzucht;maar
maarten
ten
..„ beste
beste der
der arme
arme gemeente,
gemeente, die
die hij
hijgrootelijks
grootelijks beledigde;
beledigde; wars
war.
"„ het
het anders,
anders. ik zoude
zoude uwe
uwegeflrenge
gefuengehand
hand niet
nietkonnen
konnen ontgaan:
ontgaan:
"3 , flrijdt
fuijdt dan
dan voor uwen knegt,
knegt, op
op dat
dat uw
uwvolk
volk niet
nietverlooren
verlooren gaa.
gas.
Geef dat
dat ik
ik mijnen
Oom,I den
I. Geef
mijnen Oom
den Hertog
Hertog van
van K/eeve
Kleeve,I moge
moge overwinnen, die,
,.„ winnen.
die. bij
bijmijns
mijns Vaders
Vader5 tijd,
tijd I onze
onzelanden
landen zo
zo veel
veelheeft
heeft
.,,, onttrokken.
omtrokken. Indien
Indien mijne
mijne wenfchen
wenfchen vervuld
vervuld worden
worden,, zo doe
doe
"„ ik
U.6 6levendige
levendigeenenwaarachtige
waarachtige God
God!! eene
eene gelofte
gelofte,, dat
dat ik
ik
ik U,
",, mijnen
mijnen Vader
Vader z~
loslaaten.
Ondertusfchen
weet
ik,
dat
'mijn
ze loslaaten. Ondertusfchen weet ik, dat mijn
"1, bedrijf
bedrijfniet
nietanders
anders dan
~an gerechtvaardigd
gerechtvaardigd kan
borkan worden."
worden." Ieder óordeele,
ofdeeze
deezewoorden
woordenuit
uiteen
eenGodsdienstig
GodsdienstigofofOngodsdienstig
Ongodsdiensti,
deele , of
bart
Daar was
was,, onder
onder de
de zijnen
zijnen,
groolebekombekomhartvoortkwamen.
voortkwamen. Daar
, groote
mering, dat
fldolph, in
mering.
dat "Uo/ph,
deezen flag,
fJag, om
om zijnen
zijnen fnooden
fnooden hhandel
in deezen
andel
tegen
Vader, zoude
zoude geflrafc
gefuaft worden
worden;; en
en hierom
hierom was
was het,
het,
tegen zijnen
zijnen Vader,
dat
door deeze
deezebetuigingen
betuigingen,, inin een
eenopenbaar
openbaargebed
gebed,, uitgeuitgedat hij, door
fproken door
door den
den mond
mond van
van eenen
eenen Mispriester,
Mispriester , getracht
getracht heeft,
heeft,
fproken
bun deeze gedachten
g'edachten tete beneemen
Het
hun
beneemenenenmoed
moedinintete boezemen.
boezemen. Het
gevecht
viel voor
voor in
in 't
gevecht viel
't jaar
jnar 1468,
1468,tusfchen
tusfchen Wl1chtendonk
Wachtendonk en
straalen
, omtrent
~tral1len.
omtrent het Klooster
Klooster 't't Zand.
Zand. En gelijk op
op een
een rechtrechtvaardige zaak,
ofde
de
vaardige
zaak ,immers
immersininonze
onzeoogen,
oogen,niet
nietaltoos
altoosde
de zege,
zege, of
Goddelijke flraf
fuaf ogenblikkelijk
bleefook
ook
Goddelijke
ogenblikkelijkop
op de
de misdaad
misdaadvolgt,
volgt, zo bleef
de overwinning
overwinning aan
aan de,
d~ zijde
zijde van
van Åldolph.
.ddo/p/z. - - Deeze
Deeze vermeervermeerderde zijn
kwaad gedrag
wam, zozomin
minhij
hijzijne
zijne
derde
zijn kwaad
gedrag van
van dag
dag tot
tot dag;
dag; want,
gedaane beloften hield aan
aan de
die,
gedaane
de menfchen,
menfclien,zo
zo weinig voldeed
voldeed hij die,
hij zo plegtig
plegtjg aan
aan God
had gedaan.
gedaan. Hij
Hij ontfloeg
onrfJoegniet
nietalalwelke hij
God had
zijnen Vader
Vader niet,
niet,maar
maarliet
liethem
hem'allerfchandelijkst
'allerfchandelijkst inindrek
dreken
en
leen zijnen
vuiligheid leggen.
leggen. Een
Eenjaar
jaardaar
daarnaa
naawerd
werdditditmonster
monsterder
derNaNavuilighéid
tuur, doer
doerPaus
Paus Paulus
Pauius den
den III,
flI, zwaarlijk
zwaarlijk gedreigd, wegens
wegens zijzijtuur,
nen boozeii
boozen handel
handel tegen
van wien
hij,, naast
naast God,
het lelenen
tegen hem,
hem, van
wien hij
God, het
ven ontvangen
omvangen had.
had. Adolf
.t1dolf riep
fiep de
deStaaten
Staatenvan
van Gelderland
Gelderland bijbijven
een,, en
en verzocht,
verzocht,met
meteen
eenvalsch
valschhart,
hart,datdathijhijzijnen
zijnenVader
Vaderuit
uit
een
de boeijen,
boeijen , zijn
zijn gemoed
gémoedvan
vanden
den pijnbank
pijnbank der
der kwellinge,
kwellinge, en
enzij.
zijde
nen naam
~aam van
van de
de fchande
fchallde verlosfen
verlosfen mogte,
mogte, door
doorhem
hemuit
uitdedegege·
nen
~ngenis te
te ontflaan.
ont/laan. Die
Dievan
van Nijmegen
Nijmegen helden
fielden zig
zigdaar
daargewelgeweI.
vangenis
di~
dig
,,
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voor reden
reden geevende
geevende,, dat
dat zij hun Leven en
en Goederen
Goederen
dig tegen,
tegen , voor
al dikmaal
dikmaal voor
voor hem
hem,, Adolph,
ddolph. gewaagd hadden
hadden,, tot
tot tegen.
tegen.
nu al
fiand van
Vader Arnold,
Arnold. 'pie,
na zijn
zIjn ontflag,
ont/lag, bij
bij de
de eer.
eer·
die, na
mand
van zijnen Vader
gelegenheid,, hen
hin allen
allen,, den een
een voor
voorden
denanderen
anderen,, zou
zouzoezoefie gelegenheid
^i
ken uitteroeijen
ziine wraak
aanhun
hun tete koelen.
koelen. Toen
uitteroeijen ,, om ziine
wraak aan
Toen Adolp
At/olp"
"èaar
dat men
men hem
hem niet
niet meer
meer naar
naar zijn eigen hoofd
hoofd
daar tegen
tegen inbragt,
inbragt, dat
zou laten
laten regeeren
regeeren,, maar
maar wel
wel vast
vastinzoomen,
imoomen,door
doorvoorwaarden
voorwaarden
wetten,, en
enhem
hemook
ookalle
allebegeerten
begeertentot
totwraake
wraake,, en
enalle
alleinvoeinvoeen wetten
rin$evan
vannieuwighèden
nieuwighèden doen
doen afzweeren,
afzweeren, zeiden
zeiden die
die van
van XrijmeN.ijme.
rine
gen:: „Ot Indien
Indien gij
eenmaal gezind
uwen Vader
Vader los te,
til.
gij doch
doch eenmaal
gezind zijt, uwen
gen
„" laten
laten,, zulten
zuIten wij
wij'er
'erniet
niettegen
tegenworstelen,
worstelen,maar
maaralleenlijk
alleenlijkbidbid·
den,, dat
dat wij
wij,, onder
oJlderuwe
uweheerfchappij
heerfchappij,, en
en ininuwe
uwetegenwoon.
tegenwoor.
,;,," den
digheid,, onze
onzehalzen
halzenonder
onder't'tzwaard
zwaarddes
desBeuls
Beulsmogen
mogenleggen
leggen,
„" digheid
,
omdus
dusmet
met éénen
éénen enkelen
enkelen dood
doodvrij
vrij tetegaan;
gaan;daar
daar wij
wij anders,
anders,
",, om
onder uwen
uwenVader
Vader Arnold,
."rnold, duizend dooden te
te wachten
wachten hebheb·
"„ onder
ben:' Andere
Anderemeenen
meen en , dat
dat Adolph
J'1do/ph wel wist, hoe
hoehij
hij met
met de
de
„,. ben."
Nijmegers flood,
en dat
datdit
ditaldus
aldustusfchen
tusfchenhen'
hen'was
was afgefproken,
afgefproken,
Gond, en
Nijrnegers
op dat hij
eenigzins zoude
zoudeontlasten
omlasten van den
den blaam,
blaam, door
door die
die
hij zig eenigzins
fchandelijke
daaden,, op zijnen
zijnen hals
bals gehaald.
gehaald.
fchandelijke daadgin
Dit zij
zij hoe
hoehet
hetwil
wil;
ongelukkigeVader
Vadermoest
moestgevangén
gevangen
; dedeongelukkige
blijven;
dit was
was naar
naar den
den zin
zinvan
vanden
denwreedaartigen
wreedaartigen Loon.
Zoon•
blijven ; en dit
..Maar
alomontzagbaarende
omzagbaarende Vorst,
Vorst, Hertog
Hertog Karel
Van
Karel vare
%Vaar toen dedealom
Bourgondien,
Strijdbaare of
Stoute, "'rhlph
bijgenaamd de Strijdbaare
of Stoute,
Adolph met
Bourgondien, bijgenaamd
de meesten
meesten van
zijnen aanhang,
aanhang, door
door eenen
eenen Heraut,
Heraut, tete Hesdin
Hesd;"
van zijnen
in
voor zjg
deed dagvaarden,
dagvaarden, en, met
met allen
allen ernst,
ernst, zijns
zijns
zig deed
i n Ar/Dis,
Artois, voor
Vaders
verfcheGln ~dolp!1
merkte
Adolph aldaar,
aldaar, en merkte
Vaders I031aating
loslaating begeerde, verfchecn
wel hanst,
haast, indien
indien hij
hij weigerde,
weigerde, ligt
ligt zelf
zelfgevangen
bevangen tetekonnen
konnenworwor·
den,
als zijnde
zijnde hij
hij reeds
de magt
magt van
van {{arel.
Karel. Hierom zondt
reeds in
in de
den , als
hij
van Buure~,
Buuren, waar:
eigenhandig briefje
briefje aan
aan den
den Slotvoogd van
waar.
hij een eigenhandig
bij hij
hij beval, zijnen
zijnen Vader
Vader terGond
terllond op
op vrije
vrije voeten
voeten teteGellen;
llellen;het
het
geen
Anderen verhalen
verh'ulen dit
dit anders,
anders, en
en zeggen,
geen ook gefdliedde.
gefchiedde. Anderen
dat Ado/pi,
van Gelder,
Gc/dtf·, op nieuws, met
met den
den Bisfchop
Bisfchop van
van KeuKeu.
Adolp/i van
len, den Heere van
van Bredl'rode.
Koning van
van Frankrijk,
en den Koning
Brederode , en
Frankrijk,
zig ve'rbónden
vei"bónden had, tegen den gemelden
gemelden Hertog
Hertog van
van Bour;ondien.
Bourgondien,
den Hercog
van Kleef,
{(Iuf, en
den U/rec'u(den
Hertog van
en den
Utrec t/chen Bisfcbop,
Bisfchop, David
"ti"
BOllrgondien. Die van
van Kleef fchriftelijk
onderrigt
van Bourgondien.
fchriftelijk naar
daar van onderrigt
zijnde, zond
zond den
den brief
briefaan
aan Hertog
Hertog Karel
vanBourgondien,
BourgQ1ldien, die,
Karel van
ltanl:ezet
Paus PIlIIlIIS
en, na
aangezet door Paus
Paulus den
den IY,
IV, en,
na deszelfs
deszelfs overlijden,
V 33
door
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door Si"tus tien Ir, daarop Atlolpll van Ge/der, door 'au v4n
Klu! en Jan van den fJergh, te Gent voor zig riep, en, alzo
hij niet verfeh een , vervGlgens te HesrJin in Artois ontbood; d~
eekomen zijnde, verzogt Hertog Karel, dat hij zijnen Vader
ontl1aan zoude ~ met belofte, iq 't bij wee zen van alle daar zjjnde
Heeren, indien hij !ulks hem ten gevalIe deed, hem,dtlolph,ill
alle billijkheid, weder te zullen believen. Deezc gaf tot ant·
woord: hij. was, met eenen hoogen Êed, aan zijne Gelderfch~
Standen, zo Steden als RidderCçhap, verbonden. in deeze zaa~,
niets buiten hunne toell:cmming te doen; waarop de Hèrtog, als
met een lachenden mond, magde, of hij zig dan een flaaf va!~
zijne onderdaan en gemaakt had? hij voegde 'er nevens: indien
bet daar alleen aan harpfrde, qaq wilde hij haast den fieen van 't
Graf wentelen. . De tegenwoordi~ zijnde Heeren hielden toen
Zo Il:erk aan, dat Adol!h. niet langer durvende 'weigeren, be.
vreesd voor grooter ernst. het gezegde Briefje van zig gaf; waar.
bij gevoegq werd, qat de Slotvoogd den I-It:rtoi Art/old moest
nellen in 'handen van ntt/rJr# van Ptf("wis en Philips van Was(enaar , die voorts den ouden Hertog, uit het Kasteel van Buu.
ren, naar Thicl. en van daar naar 's Hertogenbosclz voerden.
d:!;ar ~Ij" door Geestelijken en Waereldlijken, met eere en achting
omvangen werd. Van daar begaf hij zig naar Hesdin in rfrtois, tot
Hertog Karel, van wien, cm van alle de Hovelingen, hij zeer min·
~am verw~*omq werd. Doch de fnoode Zoon wendde het aangezicht \fan den Vader af, en 'vervloekte in zijn hart Hertog K4,.,/, door wiens dw;mg hij zijnen Vader had moeten ontllaan. De
Ge/derfche Steden zonden haare Brieven van beklag tegen dr.
"fo/4., en ten voordeele. van' ,1dolph; doch voor des Hertogs Raad,
zoch~1! Yader en Zoon zjg, op de beste wijze, te verantwoor·
den. Ado/ph, wiens gramfchap paal 'noch perk kende, meng.
de, onder zijne verdediging, zo veele hoon en fmaadredenen
te~en zijnen Vad~, dat zij voor geen Mensch te draagen waren;
hij wierp hem de lasterIijkfle verwijtingen in 't aangezigt, dreef den
fpot met cenige hem aangeboorene lichaamlijke gebreken, en ge.
droeg zig als deszelfs doodeIijkfien Vijand. ArnoJd verweerde
zig zo goeq hij, in zijne omfiandigheJen, kon de, en daagde,
njettegenfiaaJlde zijne zwakheid en ouderdom, zijnen annaruurIijken Zoon tot een twee~ev.egt. De verm~!lrd() Gefchiedfchrijver
Com·

ADOLPH.
ADOLPH.

ir r

en gezien
gezien tete hebben.
hebben. De
CfJ11l",ines getuigt
getuigt,, dit gehoord
gehoord en
De HerHerCommines
tog zocht
zochtden
denVreede
Vreedetusfchen
tus(chen Vader
Vader en
enZoon
Zoontetebewerken
bewerken;
; jaja
tog
boodderi
denwederfirevigen
wederllreyi,enZoon
Zoonhet
hetGouvernement
Gouvernementvan
van BourgonBflurgonbood
aan,, boven
boven het
het be
bezit
wn Gelderland,
Gelder/and. uitgenomen
uitgenomen de
de Stad
Stad
_ienaan
zit van
dien
met
6000
Gl.
jaarlijks
,
die
tot
onderhoud
voor
den
VaCrave,
met
6000
GI.
jaarlijks,
die
tot
onderhoud
voor
den
VaCrave ,
der
rekken, en
,
der moesten
moesten ffuekken,
en ook
ookden
denHertoglijken
HertogIijken Tijtel
Tijtel ,, dien
dien hij
hij,
geduurende
zijn leven,
leven , behouden
behouden moest.
moest. Dan
geduurende zijn
Dantetevergeefs
vergeefs!! De
De
gemelde Commines
Commines bragt
bragt dit aanbod
aanbod aan
aan Adolph,
Ario/ph, die
die daarop
daarop tot
tot
gemelde
antwoord
antwoord gaf; „" Liever
Lieverwilde
wildehijhijzijnen
zijnenVader
Vadermet
methet
hethoofd
hoofdnene·
„" derwaards
en zig
derwaards, , en
zig zelven
zelven daarna
daarna in eenen
eenen Put
Putwerpen
werpen,, dan
dan
datverdrag
verdragaangaan.
aangaan. Arnold
Arnold was Ø
44 jaaren
jaaren lang
lang Lertog
flertog gege,," dat
weest;
duswierd
wierdhet
hettijd,
tijd,dat
dathij
hij,
Ado/ph,, ook
ook eens
eensregeerde
regeerde:":"
,," weest
; dus
, Adolph
Echter w
wilde
hij hem
hem jaarlijks
jaarlijks wel
3000 GI.
GI. doen
doen toekoomen
toekaamen,, ononwel 3000
il de hij
Echter
der voorwaarde,
dat hij
hij nooit
nooit voet
voet inin Gelderland
Gelderland zonde
zoude zetten.
zetten.
der
voorwaarde, dat
Kort daar
daar op
op zocht
zocht Adolph,
..Uo/ph, in vermomde
vermomde Kleederen
Kleederen ,,,. het
het gebied
gebied
Kort
en was
van den
den Bourgondier
Bourgontiier te ontfnappen
ontfnappen, , en
was reeds
reeds tete Namen
Namm
,ekomen ;; doch Karel
Karel had
had alom order gezonden
gezonden,, om op hem
hem tete
gekomen
pasfen : en
en dus
dus werd hij, over
over de
de Maas willende vaaren
vaaren,, en
ennaar
naar
pasfee:
Gelderland trekken,
trekken, door
door eenen
eenenPriefler
Priefiergekend,
gekend 2 ontdekt, en
en
Gelderland
Kortrijk gevoerd, alwa
alwaar
tOtden
dendood
doodvan
van Hertog
Hertog Ka.
Ka-.
ar hij, tot
naar Kortrijk
,-e/,, in
Dusoverkwam
overkwam hem
zijner verhein het loon zijner
in hegtenis
hegtenis bleef.
bleef. Dus
rel
dienfien,
fchoon Karel
Karel hem
handelen,, dan
dan hij
hij zijnen
zijnen
hem beter deed handelen
dienflen, fchoon
Vader
Arnoud de hardnekkige
hardnekkige GelGel.
Arnold of Arnaud
Vader gedaan
gedaanhad.
had. Hoe Arnold
aan zig
zig bracht
bracht;; hoe
hoe hij
hij,
tlerfche
Steden , door
door geweld,
geweld , weder
weder aan
,
der/che Steden,
ten
gebrek aan
aan Penningen
Penningen,, om
aan zijnen Zoon
Zoon
ten deele
deele wegens gebrek
om zig aan
te
Hertogdom Gelde,-Iand
anderen
verkocht, of,
of, zozoanderen
Gelderland verkocht,
te wreeken,
wreeken , 't't Hertogdom
willen,
verpandde
aan
Hertog
Karel
van
Rourgondien,
onder
van
Bourgondien,
willen , verpandde aan Hertog
voorwaarde
van Hertog
Hertog,, geduurende
~eduürende zijn
ziln leven
leven,,
voorwaardevan
van den
den Tijtel van
te
ophet
het Art.
Art. ARNOUD
G~LD!R ,, nader
nader worARNOUD VAN
VAN GELDUP,
te behouden,
behouden, zal, op
den
Toennaderhand
naderhand Hertog
Hertog Karel,
den flag
fJag
Karel , in
den aangeweezen.
aangeweezen. Toen
in den
voor
Naney
.ge(1euveld
was,
verkoozcn
de
Staaten
van
Ge/dergefneuveld
verkoozen
de
&taaten
van
GelderNancy
,
"
voor
JIf1ld,
terBourgondier geraakt,
geraakt, terdoor dwang onder
onder den nieuwen BOllrgondier
land, door
flond
tot hunnen
tegen PrinhunnenHertog,
Hertog, en de Gentenaars, tegen
Adolph tot
ftond Ado/ph
fes
Etfdochter van KQre/.
Karel, oproerig
oproerig geworden
de eenige Erfdochter
fes Maria,
Maria, de
zijnde,
verlosten hem
bern uit
uit zijne
zijne Gevangenis
Gevangenis tete Kort,.ijk.
Kortrijk.
zijnde, verlosten
:AJo/ph,
eerfie en
en laatfle
laatfie van
Van dien
dien naam,
naam, Hertog
Hertog van
van Ge/Gelde eerfle
Adolph, de
ier,
zijnen Vader,
Vader, voor
voor wettigen
wettigenHertog
Hem>gaanaanna den
den dood
dood van zijnen
der, na
cenomen
had de
de verwaandheid,
verwaandheid, om
om de
de eeniglle
eenigflc Erfdochgenomen zijnde,
zijnde, had
ter
V
ter
V 44
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ADOLPlI.
ADOLPIL

tef van
van Karel
Karelden
denStouten
Slouttn, ~,l!ARIA
DÉ 11JnE
~JItE, , (dus bijgenaamd;
bijgenaamd;
MARIA DE
ter
n2ar de
de menigte
menigtehaarer
haarerHertogdommen,
Henogdommen,Graaffchappen,
GraafTchappen , HeerHeernaar
lijkheden en
en Schatten
Schatten,, door
door haaren
haaren Vader
Vader nagelaten)
nagelaten) ten
ten HuweHuwelijkheden
lijk te
te verzoeken,
verzoeken, waar
waar toe
toe de
de Centenaars
GttJltnatlrs haar
haar dwin~en
wilden;
lijk
dwingen wilden;
(Zie 111AR
111AR'•A)
A) Adolph,
.!tdolph. om
om haar
haar tete believen
believen,
ondernam eenets
eenen
(Zie
, ondernam
Oorlog tegen
tegen de
de Franichen
Franfchen;; doch verloor, inineene
eenefchermutzeling
fchennutzeling
Oorlog
vogr Doornik,
Doornik. het
het lceven.
keven. Adolph
"Uolplt was
was Weduwenaar,
Weduwenaar , toen
toen hij
hij
voor
met gemelde
gemelde Maria
Mariainin't't Huwelijk
Huwelijk te
treden; ; en
te treden
en Maria.
Maria,
trachte met
het voorneemen
voomeemen der
der Gentenaars
Gmtenaars kundig
kundig zijnde, was
was over
overzijnen
zijnen
het
niet bedroefd.
bedroefd.
dood niet
dood
verhuisde tldolph
Ado/ph uit deeze
deeze Waereld,
Waereld, inin't't39f1e
39flejaar
jaarzijns
zijn.
Dus verhuisde
Ouderdoms. Wij
Wij hebben
hebben -gezien
"gezien,, hoe
hoe ilegt
ilegthij
hij me;
mei zijnen
zijnen Vader
Vader
Ouderdoms.
had. Nogthans
Nagthansheeft
heeftHertog
HertogKarel
Kareldnbillijk
dnbiIlijkmet
methem
hemgegegeleefd had.
handeld, ten
ten aanzien
aaDzien van
van de
de Celderfche
Gflder(&lttStaaten
Staaten,,nana't't overlijden
overlijden
handeld,
zijnen Vader.
Vader. Adolph
/ldolph Was
Was de
des Bout.
Bourde Zoon
Zoon van
van de Moeije des
van zijnen
gondil;rs;; en
daar bij hadden
hadden zij
zij beide
beidetwee
tweeZusters
Zusterster
terVrouwe
Vrouwe
gondiers
en daar
Adolph, als een
een Rijksvorst
Rijksvorst,, was
wasden
denVierfchaar
Vierfchaarvan
van KaKagehad. Adolph,
,-el niet
niet ondérworpen
ondérworpen;; dus
dus betaamde
betaamde het
het Karel
Karel niet
niet., zijnen
zijnen
rel
endeszelfs
deszelfsKinderen
Kinderen,, van
van hun
hun'Voorouderlijk
Voorouderlijk Goed
Goed
Bloedverwant, en
~ Erfdeel
Erfdeel te
en het,
het,onder
onderde
dehand
hand,, tegen
tegin bewilliging
bewilliging
te beroven, en
en
te koopen
van
de Staaten
Staaten van
van Gelderland,
Arnoud te
koopen,, gelijk
gelijk
Gelderland, van Arnoud
van de
ook Jacobus
Ma,'çhantiu,' oordeelt.
7acobus Marchantius
Dogter van
AdtJlph
Het na
na,, bij
hij zijne
zijneGemalin
Gemalin Cl1lhl1r;na.
van
Catharina , Dogeer
4d
iph liet
Karel"lw
B(}f!rbon,, Karel
Km'eIvan
vanGelder
Gt/deT.
Egmo11t ,•
van Egmont
Karel van Bourbon
, gezegd Yl1n
Philippe, naderhand
(zie
KAREL VAN
VAN EcIIMoNT)
EClIlOt'lT) cn
eClle Dogter
Dogter PhiliPP't
en eene
(zie KAREL
Lotharingen,
Egtgenoote
vlln R.tne
val1t Lotharingen.
REne of Renatus, Hertog valar
Egtgenoote van
Nandie
VIJI/'Bourgo;idien
Bou"go>ldiclI dien
doodlijkelI flag
/lag voor Nl1ndien doodlijken
aan {(arel
Karel van
die aan
.ij
toehracht.
~1dolplJ
had
tot
Zinnebeeld,
eenen
Arend
op
een
cij toebracht. Adolph had tot Zinnebeeld, eenen Arend op een
Waereldkloor,
met
het
bijfchrili:
Ik
Iracht
lIa
"~oger.
GeduuIk
tracht
na
hroger.
Waereldkloot, met het bijfchrift:
rende
Leven van
vin zijnen
zijnen Vader
Vader gebruikte
gebruikte hij
demagt
magt,,
rende bet
het Leven
hij wel de
maar
Naa deszelfs
deszelfs dood
dood kon
kon hij
bij,,
maarniet
niet den
den Tijtel
Tijtel van
van Hertog.
fle"rtog. Naa
Gentegeduuren:le
dien niet voeren";
voeren"; en door
door de
de Geniegeduurendezijne
zijne begtenis,
begtenis , dien
Dus
tl114rS
leefdehij
hijflegts
Oegrs. een
een half
halfjaar
jaardaarna.
daarna. Du.
daaruit
uit verlost,
verlost, leefde
naars daar
\\'RS
en daarna
daarna zonder
Zeer
Washij
hijeerst
eerstHertog
Hertogzonder
zonderNaam,
Naam, en
zonder Land. Zeer
vermeeten
mer Benige
eenige weinigen tegen
regen eene
eene groote
groote meme·'
vermeeten vocht
vocht hij, mer
waren uitgevallen,
uitgevallen , en fneuvelnigte
die uit
uit Boornik
Doornik waren
Franfchen, die
nigte Fran!chen,
gebragt, en
de
ZijnLijk
Lijkwerd
werd binnen
binnen Doorni!
ea it^
11\
Doornuf gebragr,
gevegt. Zijn
de in
in dat
dat gevegt.
den aaa.
aan.
~e Gr~ole,
begraaven. Toen,
Toen , in den
Kerk begraaveo.
St. Marilll
Maria'$ Kerk
Croote , of
0f SI.
,

van,
Yang
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\'lOg
Nederlandfche beroerten
beroenen. , het
het onfluimige
onfluimige Krijgsvolk
Krijgsvolk en
en
vang der
der Nederlandfche
bet ontembaar
omembaar Graauw
Graauw dep
dep fchandelijken
fchandelijken Beeldnorm
Beeldltormaldaar
aldaaraanaan·
het
vingen,
werd zijn
zijn Graf
Graf mede
mede opgebroken.
opgebroken. Zijn
Zijn Lijk,
Lijk, fchoon
fchoon
vingen , werd
voort meer
meer dan
dan 8o
80 jaaren
jaaren aldaar
,aldaar bijgezet,
bijgezet. was
was zeer
zeer weinig
weinig bebeo
voort
fchadigd,
van wegens
wegens de
de kracht
kracht van
van den
den Balzeen.
Balum. Maar
Maar om
om een
eell
fchadigd, van
geroep, ddar
die zo
zo
at' hij
hij niet
niet waardig
waardigwas
wasininde
de Aarde
Aarde te
te rusten,
rusten, die
fchandelijk
werd het
het fchendig
fchendig
fchandelijktegen
tegen zijnen
zijnen Vader
Vadergewoed
gewoed had,
had, werd
mishandeld. Geduurende-'zijn
Geduurende-zijn Leven, had
had 7acob
Jacob de
de Derde
Derde,
mishandeld.
, Ko.
Kovan Schotland,
.scholland ,uit
uitEdenbuj
Edenburg
aan die
die van
van
ning van
b , zeer beweeglijk aan
Nijtnecgm gefchreven
gefchreven ,, om
hunnen Erfheer
den
om het
het ontOa
ontflag
van hunnen
Erfheer,, den
Nijmeegen
s van
Doorluchtigen Hertog
Henog Arnold
drnold,, zijnen
Groutvader; noemende
noemende
Doorluchtigen
zijnen Grootvader;
ildolp
h waardig
.ddo/ph
waardig om volgens
volgens de
deWetten
Wettenonomërfd.re
worden;; bidbid.
tërfd xe worden
dende hun, zulke
zulke Godloosheid
Godloosheid in
in hun
hun gebied
gebi.:d niet
niet langer
langer te
te gegedo ogen ,, veel"
veer min
Dochdedeverbitverbitdoogen
mindaar
daaraan
aandedehand
handteteleenen.
leenen. Doch
terde Ni;megers
Nijmegen luisterden
luisterden naar
naar hem
hem niet.
Zie HA[..'\1.\,
zijneaangehaalde
aangehaalde
Jchrijvcrs:
TESSIi~U.
.S chril
vers : als, TESSEMAHALSZA , en zijne
CHER"
VAN HASSELT,
HASSELT, Hist. Gelriæ,
Gelriá!, p.
p. 219.
2[9. enz.
enz. POSPOSCHER-, VAN
TANUS, Geld. Gefckied.
Ge[cfJied.,
bi. 252.
252. enz.
enz. Oude
I I. Del!!,
Deel , bl.
, 11.
Ho:t. Cbronijk,
Cbronij!, bi.
COiIHllNI!.S,
Ho:l.
bl. 474. enz.
enz. COi
lMINES, llist. IX.
IX. Boek.
Boek,
enz.
BOXHoaN, Toneel
van Holland,
/lol/anti, bl.
bi. 309.
309. en
anToneel van
enz. BOXHORN,
en anderen.
ADOLPH, , IIIertOg
den Bergh,
BerKh, opvolger van
Hertog Rei
RI!ivan den
lertog van
ADOLPH
van Hertog
'IIa/d van GeItiel' den Vyfdrn,
f/jfdtn, wist, bij
bij Keizer
Keizer Sigismund,
Sigismund, door-naldvnGeldr
middel van
deszelfs gierigheid, en
en door
door medewerking van Benige
eenige
van deszelfs
Ge/de,.fche
hem, dan drnoud
te wege
Arnoud gel'leegen,
geneegen , te
Gelderfche Steden, meer hem,
brengen,, dat de Keizer
Keizer,, Ao. 1425,
14~5. h.:m
h.!1Jl met de
de Henogdommen
Henoguommen
te brengen
Gelder en
en Luik
Luik beleende; hij
hij verwittigde
verwittigdeallen
allen en een ieder
iedèr der
Burgemee~teren, Schepenen
Raaden,, llurgeren
gamfche
Schepenen en Raaden
Burgeren en de gantíche
Burgemeesteren,
Gemeente der Steden
Roe,.",otld. &"'-or:h,
Er/u/eris, StraSt,.Q.
Goch , Ve/lio,
Ienlo, Erkelers,
Gemeente
Steden Roermoed,
kn.
Grave. Bommel,
BOlllmel, Thicl
/lurThiel,,W,1chrendonck,
GYachtendonck, Har
len, Nijmegen, Grave,
tiel'wyclt. ,Elburg, ZlOtphen, Dcutechem, Doesb/ll'g, Groenlo-derwyck,ElbugZtphnDecm,osbufgGrenl
en het
het Graaffchap
Zutphen •, „.. hoe
hoe hij, namI' het onvruchtbaar afaf·
Graafhap Zutphen
aan
..
fiewen
van
zijnell
Oom,
Vorst
Reijna/d,
Landen
aan
deszelfs
Reijnald
,
zijnen
Vorst
5, flerven van
",, hem
hem en het
het Roomfche
toegevallen zijnde,
zijnde, en
ennu
nu openopenRoomfiche Rijk toegevallen
..
fiaaude, dezelve
de~elv~ had vergund en overgedragen
overgedragen aan
Oom
aan zijnen
zijnen Oom
„ flaande,
"„ Adolph
Ado/ph van
'IJlInden
JenBerghe
Berghe;
ernllig bevel
bevel was, dat
waarom zijn ernflig
; waarom
u„ ;?ij
A do/ph, zonder
uitllel of tegenzeggen ,1 zouzou·
zij dfll1
zonder uitdel
den gemelden Adolph,
den
V 55
"„ den
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Ifert.v.ti.d..BePg.
tI•. Be/'g.
ADOLPH

„" den
denaanneemen
aanneemen ,, en
enerkennen
erkennen voor
voorhunnen
hunnen wettigen
wettigen Heer,
Heer,zonzon-

der iets
iets te
te letten
letten op
op den
den Edelman
Edelman Arnoud
Arnoud van
,'an Egmond`,
Egmontf, die,
die,
„" der
llen
metzijne
zijnemedehelpers,
medehelpers, de
devoorfchrevene
voorfchrevene tanden,
Landen, tegen
tegenaallen
„" met
Rijksgebruik,,had
hadaanvaard
aanvaard;; noch
noch hem
hem als
als Hertog
Henog ofofGraaf
Graaf te
te
„" Rijksgebruik
„" gehoorzamen
of zo te
te noemen,
noemen,opopfiraffe
fuatfezijner
zijnerKeizerlijke
Keizerlijke
gehoorzamen,,•of
ongenade;; hen
hen,, ten
ten dien
dien einde,
einde,ontflaande
omGaande van
van den
den' Eed,
Eed, door
door
„" ongenade
welken zij zig
zigaan
aan Arnouds
Arnouds gehoorzaamheid
gehoorz:l:unheid mochten verplicht
verplicht
„" welken
Ditaanfchriiven
aanfchriJven gefchiedde
gefchiedde,, niettegenØnde
niettegenllaande SiSi·
„"hebben."
hebben.” Dit
t;smund, in
in liet
het voorgaande
voorgaande Jaar,
Jaar, had
had bekend
bekend gemaakt,
gemaakt, dat,
dat,
gismund,
vermits de
de Hertogdommen
Hertogdommen van
van Gelder
Ge/der en
en Gulik
Gulilt,
nevens het
het
, nevens
vermits
Graaffchap Zutphen,
Zutphen, na
naden
denKinderloozen
Kinderloozen dood
dood van
vanHertog
Henog
Reijnold, aan
aan hem
hem en
en het
hetRoomfche
RoomfcheRijk
Rijkwaren
warentoegevallen,
toegevallen,
Reijnold,
hij,, over zulks
zulks,, zijne
zijne Neven
Neven Arnoud
Arnouti en
en Willem,
Wil/cm, maar
maar inzoninzonhij
/lrnotld,
oudllen en
en voornaamflen
voornaamfien Erfgenaam
Erfgenaam en
en
, als den oudlfen
derheid Arnorrd
regten Heer
hem ook
ook als
als
regten
Heer der
der voorfchFevene
voorfchreveneLanden
Landenhield,
hield , en
en hem
Leenman van
van het
het Rijk
Rijk toekende
toekendededegemelde
gemeldeGraaffchappen
Graaffchappen en
en
Leenman
Heerlijkheden, , Ridders,
de
Heerlijkheden
Ridders , Knegten,
Knegten , Stuten
Staaten en
en Vestingen,
Vestingen , met
met de
onderhoorige Tallen
Tóllen,, Schattingen
Schattingen,, Ingezetenen
Ingezetenen,, Velden
Velden,, WateWateonderhoorige
ren en Waterlopen;
Waterlopen;maar
maar indien
indien Arnoud
Arnoud zonder wettige
wettige Kinderen
Kinderen
ren
overleed, zouden
zouden de
degemelde
gemeldeLanden
Landen'overgaan
overgaan aan
aan zijnen
zijnen BroeBroeder Wil/em,
Broeders naaste
naaste Erfgenaam;
Erfgenaam; verzoeverzoeWillem, als zijnde zijns Broeders
kende, eindelijk,
eindelijk, dat
dat Hertog
Hertog Arnoud,
Arnoud, of,
indien hij
hij niet
niet meer
meer
of, indien
- (Sigismund)
in Leven
Leven was,
was, Willun,
haast hij•
hij··e
Sigi"'"md) wederom
in
Willem, zo haast
wederom in
Duitsehland
toen te
Offen in
in congarijen
Hongarijm
hij zig toen
te Ofen
Duitschland kwam,
kwam, (wijl hij
bevond) de
de gemelde
gemelde Landfchappen
Landfchappen,, van
van hem,
hem, onder
onder het
het overover.
langen
van het
het Vaandel,
Vaandel, naar
naar 't oud gebruik,
gebruik, als
als mede
mede van
den
van den
langen van
R.oomrchen
zou komen
komen ontvangen:
omvangen: voorts
voon~behouden
behouden
Roomfchen Koning,
Koning, zou
zijne én de~
Konings gerechtigheid.
Iotusfchen blijft
blijft
Roomfchen Konings
gerechtigheid. Iptusfehen
des Roomfchen
het, bij
bij fommigen,
fommigen, twijfelachtig,
twijfelachtig, of
ofdeeze
deezeBrief
Briefde
de BcleeninBeleeninge van
van Al'nouJ
ten volle
volle bevestigd
bevestigd,, dan
dan of
of het
hetmaar
maar
wel ten
Arnoud wel
alleen
omwerp geweest
geweest hebbe.
hebbe. Adl/ph.
BeT'gh
Adolph• vqn
v¢n tie.
des Bergh
alleen een
een ontwerp
oorloogde wel tegen
tegen Hertóg
Henog A,.noud,
die, fchoon
fchoon eehs
ander.
Arnaud, die,
eens en andermaal
den Rijksban
Rijksban gedaan;
gedaan ~ echter.het
echter.het nest
nest in.
maal van
van den
den Keizer
Keizer in den
hield, zo veel Gelder/and
maar Cuiik
betrof: maar
Gulik uok
Gelderland en Zutphen beerGf:
trok..hield,zov
./Ido/ph
naar
zig.
Dit
veroorzaakte
groote
elerukn;
hij
fiak
zig.
veroorzaakte
groote
elenden
;
hij
flak
zig,
Adolph
den
Oorlog,
in
zwaare
Sehulden,
en
Bam
groot
Geld
op,
door
Oorlog,
in
zwaare
Schulden,
en
tiem
groot
Geld
op,
door den
onder
Verband
van
zijne
Lmlden.
zelvert
en
tnd~n
zou
hij
zijne
Landen.
Zig
zelven
anderen
onder Verband van
nog Øeer
Îneer febade
jaar 1434.
fehade hebben
hebbenaangedaan,
aangedaan,zozode
dedood,
dood, in 't't jaar
1 434,
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of,"
volgens anderen
anderen 1437,
hem niet
niet had
had weggerukt.
weggerukt. Hij
Hij fierf
flierf
1 437, hem
of,. volgens
Keulen, en liet zijns
zijns Broeders
Broeders Zoon
Zoon Germrd
Erfgenaam. Men
Gerrard Erfgenaam.
te Keulen,
Vlm hem,
hem,dat
dathij
hijvan
vaneen
eenonhuimigen
on!l:uimigenenenonbefchaamden
olJbefchaam~enaart
aart
zegt van
was; weinig
weinig op
op zijn
zijn woord
woord pasfende,
pasfende, en
enveel
veelmin
minopopgedaane
gedaane
beloften,, als
als hij
hij bij de
de verbreeking
verbreekilIg zijn
Gerech..
beloften
zijn v.oordeel
voordeel vond.
vond. Gerecht
hij tot
tOt het
hetHertogdom
Hertogdom Gulik,
Cu/ik. maar
maar geenzins
dar van
val1
geenzins tot dut
tigd was hij
Gelde,..
Men zie verder
verder op ARNOUD
ARNOUD VAN
VAN GELDER.
GELDIm.
Gelder. Men
Zie P1AI.:'\IA,
daar bij
bij aangehaalde
aangehaalde Schrijvers
Schrijvers,, als:
als: PONTAPIALMA, en de daar
PoNTA.
I I. Deel,
l'iUS,
van Gelderland
Gelder/a/ld,
Deel, fol.
fol. 2°9,
Gefchiedenis van
, H.
209 ,
rus , Gefchiedmis
Temp., fol.
211,212,
VELDENMR, Fafc.
Fa!e. Temp.,
fol. 39
391.
211
, 212 , enz. VELDENAAR,
1.
ADOLPII van Nasfau
Nas!au,, Stadhouder
van den
den Aartshertog MaxiM/J!ti.
Stadhouder van
ADOLPE1
11IiHaan
va/1Oostenrijk
Oostenrijk (door huwelijk
huwelijk van
Maria,, eenige Erfvan Maria
tuiliaan van
van Karel
Karel den
den Strijdbaaren
Strijdbaarm,
Keinaderhand Room~ch
Roomsch Kei, naderhand
dochter van

zer, Heer
Heer van
van Gelc/er/ani,
Zutphen enz.) had,,
had " omtrent
omtrent het
het
Gelderland, Zutphen
jaar 1497,
1497, groote
groote moeilijkheden
moeilijkheden met
met die
dievan
van lf/agcIlÎa(Jen,
jaar
fVageni a en , "die
'die
noch van
van deezen
deez.en Adolph,
Ado/ph, noch
noch ook
ook van
van Maximiliaan
Màxillliliatlll (na den
den
dood zijner
zijn"er gemalinne
gemalinne Maria,
Maria, Voogd over
overhunnen'
hunnen" onmondigen
onmondigen
Zoon Philips, Heer
Heer over
over de
deNederlandfche
NederlandfcheProvintien
Prol'imien,
nader, naderhand door
zijn huwelijk
huwelijk Koning
Koning van
van Spanje
Sponje ,)
werk maak,
maak..
hand
door zijn
,) eenig werk
te, vermits zij hunnen eigen Heere Kflnl
Egmond grootete,vrmiszjhun
Karel van Egmond
genegenheid toedroegen.
Wijhebben,
hebben,onder
onder Adolph
ddolph van Ge/.
genegenheid
toedroegen. Wij
Gel.
Jer,, Vader
Vader van
deezen Karel,
Hart!, gezien, hoe
hoe,, om
om zijn
zijn zegt
f1egc gegevan deezen
der
of Arncud
drag,
deszelfs Vader
Vader Arnold
Arnold of'
drncud zijne Staaten
Staaten aan
aan den
den
drag , deszelfs
Bourgorzdier hhad
verkocht. Hoewel
Hoewel Adolph
AJolph dit niet had konnen
konnen
ad verkocht.
Bourgondier
wecren, behield
behieldbijkans
bijkansgantsch
g;lntsch Ge/dulal1d
en Zutphen
Zutphen zijne
Gelderland en
weeren,
liefde voor
voor Karel;
Karel; naa
naa veele
veelemoeilijkheden,
moeiTijkheden , wetd
werdhij
hijaldaar
aldaar
liefde
onder!1:euninge van
gedoor onderfteuninge
vaneenige
eenige FranÎche
Franfchebenden,
benden, met
met veel geontvangen, , en
tegen!1:and,, dan
dan voor
voor Buuren
Ruuren ,
juich cintvangen
en vondt
vondt weinig tegenhand
Leerdam,Goch
Ooelt en WachtendlJnk.
van Arnhem
Arnhem deeden
Wachtendenk. Die
Die van
Leerdam,
Ado/ph van Nasfau,
Nas!Qu, als
van Maximiliaan
Maximiliaan over Gelals Stadhouder van
Adolph
dtrland, weeten
dat zij
zij den
den Eed
Eedaan
aanhunnen
hunnen Erfheer
Erfheer KAREL
derland,
veeeten,, dat
hadden
lij voorheen
voorheen aan
aan zijnen
zijnenVader
Vader Adolf
Adolf gehadden afgelegd,
afgelegd, gelijk zij
daan hadden;
dat de
de Eed,
Eed, aan
aan Maximiliaan
Maximilill(Jn gedaan,
gedaan, hun
hun
daan
hadden; en dat
aDor dwang
dwang afgeperst,
afgeperst, en
dus van
van geene
geenewaarde
waarde was.
was. Adolph
Aio/pit
door
en dus
vag
Nas!au kon
kon,, derhalven
derhalven ,, weinig
van zijn
zijn Gouverneurfchap
Gouverneurfchap
van Nasfau
weinig nut van
trekken, , of lI1a:Jt;mitiaan
dienst doen.
Ziebreder
breder't'tArt.
Art. KARE14
KAREl,
trekken
Maximiliaan dienst
doen. Zie
VAN EGMOND.
EGlrIOND.

Zie

gib

A DOL P H vox
VII" Nasfay.
Nasfall.
ADOLPH

ZieHALMA
HAl.MA,, en de
dedaar
daarbij
bijaangehaald
aangehaaldPONT.
PONT. Gelder!.
Ge/dlrl. Gefchied.
Gefchietl.
Zie
H.
Deal, fol. 292,
U.Deo!,
292, 2293.
93.
AOOLPH van
vtln Nasfau
Nasfau,, Broeder
Broeder van
van Graaf
Graaf Lodewijk
Lodewijk van
vanNase
Nas·
ADOLPH
[au,, was zeer
zeer vermaard
vermaard in den
denaanvang
aanvangder
derNederlàndfche
Nederland[cheOorOor[au
logen, tegen
tegen den
denKoning
Koning van
van Spanje.
Spanje. Toen decze
decze beid4
beid~ moemoelogen,
Helden, nevens
nevens den
denGraaf
Gl'2afvan
van Schouwenburg
Sr:houwmhurg en anderen,
anderen,
dige Helden,
deel volks
volks bij
bij een
eenhadden,
Iradden, trokken
trokken zij
zij,, ininMaij
lVIaij 1568,
1568.naar
naar
een deel
Frin/and, met oogmerk
oogmerk om
om Groningen
Groningen te veroveren.
veroveren. InInhunne
hunne
Friesland,
Vaetldels flond:
!land: Recuperare
Reeuperare aut
autmori
mor;;
()verwinnenof/}erven.
offlerven.
; Overwinnen
Vaeudels
Hertog van
van Jilva
J1lva zond
zond tegen
tegen hen
hen een
een deel
deel Spaanfche
Spaan/ene en
De Hertog
, den
Ita/Îaan(che troupe!),
troupen, onder den Overile
Over!le Bracamonte
Braeamonte,
den Graaf
Italraanfche
Nn
Megen
en
van
Are11lherg.
De
bijeen
verzamelde
mag.
enz.
De
bijeen
verzamelde
magvan Aremberg,
Øn Megen
kwamen tot een
een bloedigen
bloedigen flag,
Oag, waarin
waarin veele
veele Spaanfche
olpaall/ehe BeBe·
ten kwamen
Soldaaten /heuvelden;
fileuvelden; zelf
zelfde
deGraaf
Graafvan
van dremberg,
Ifre11lberg,
velhebbers en Soldaaten
Man onder
onder de zijnen
zijnen zeer hoog geacht
geacht en
en bemind.
bemind. Deeze
Deezeflag
nag
een Man
viel voor
voor op
op den
den 24 van
van Bloeimaand
Bloeimaand van 't gemelde
gemelde jaar
jaar 1568.
1568.
viel
lIet overfchot
o\'er[chot vlood in
in 't'tKlooster
Klooster Heiliger-tee
lJeiliger-Lee,, dat
dat terílond
terllond
Het
kloekmoedig veroverd
veroverd werd.
werd. Vooraf
Voorafhad
had
dapper beilormd,
dapper
bellormd, en
en kloekmoedig
een. Kogel
Kogel,, van binnen
binnen komende, Graaf
Graaf t1dQ/ph
Nasfllu zo
ildolph van Nasfau
hevig
.geuoffen,, dat hij
hij hem
hem het leven
leY,en benam;
begam ~ fchoon
[choonandere
andere ver.
verheviggetroffen
Armmet
h;ta1en,
dat
hij,
in
den
aanvang
de~
gcveçhts,
te
gelijk
met
Aretn·
haaien, dat hij , in den aanvang des geveehts, te gelijk
berg,
om 't leven
leven kwam
kwam,, en wel
wel op
op die
diewijze,
wijze,dat
datzijzijelkander
elkander
berg , om
met eigen hand
hand doodden.
doodden. Suada
getuigt, dat
dat eenigen
eenigen,, die
die daar
daar
Strada getuigt,
Åremtegenwoordig
waren, hens
hent verhaald
verhaald hebben
hebben,, dat
dat Arem·
tegenwoordig geweest waren,
herg.,
en ziende
ziende dat
dat de
berg, merkende
merkendedat
datzijn
zijn vol.k
volk in
in wanorder
wanorderWjlS,
was, en
Graaf van
Nflsfllu zeer
mannelijk vocht,
hem aanviel
aanviel;; en
en
van Nasfau
zeer mannelijk
vocht , op hem
hem wondde;
wondde; dog
dog dat
dathij
hij manmoedig
manmoedig voortging,.
voortging, /ldolph
u dolph doorenzijnen
zijnendegen
d~gentrekkende,
trekkende, hem
hemdoorflak.
dOQrllak. ~1dolph
fchoot, en
Åfdolph had
nog magts genoeg, het
betpaerd
paerd van
van Aremherg
doorileeken,, en
en
te doorileeken
Åremberg te
bern
veeltetegeeven
gecve~,
beiden
dicht.
elkanderleggenleggen.
, datdatzijzijbeiden
dicht.
bijbijelkander
hem zo veel
de, den
den geest
gee~t &wen.
g;lVeD. Doch
Dochdewijl
dewijldede
FrieCcheKronijken
Kronijken de
de
Friefche
zaak
anders v~rhaalen,
aan dit
dit bericht
bericht van
van Sirada
getwijfStrada getwijf.
zaak anders
verhaalen, word aan
feld.
Alle
onzegeloofwaardige
geloofwaardige Schrijvers
S.chrijvers verhaalen
verhaaien eenparig
eenparig,,
feld. A
lle onze
dat Adolpl:
den aanval
aanval op
op het
het Klooster.
Klooster. Dus
Dusblijft
blijft
,dolpk [neuveld~
fneuvelde in
in den
dan
mis(Jag, in de
dan dit
dit ook
ook ecn
een mistlag,
wij van dien Slag,
de afbeeldiDg,
afbeelding , die wij
naam van Heiliger-Lee.
onze konstverzamekonstverzamebekend
bekend onder
onder de
de naam
in onze
Heiliger-Lee, in
l[nten
verhaal van
van Siradil
door
lingen hebben,
hebben , waar
waar in 't" verhaal
is, door
Strada gevolgd is.

van
v an
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die men
van
Wijngaarden,, en
en die
!!len,, in
in de Lati
Latijn[che
Ne/er.
j n fche en Neder.
van Wijngaarden
laf/diche Historie van
van Strada
Strada,
in folio
folio,, in
in 't't Eerfte
Eerfre Deel
Deel,, ge
gelandfiche
, in
plaatst
plaatst vind.
HAL.'\'IA zege,
van Åremberg
Aremherg en
en Nasfau
Nas[au in
de
HALMA
zegt,dat
dat de
de Lijken van
in de
Kerk des
Kloosters te
te Heiliger-lee
Heiliger-lee begraven zijn
zijn:: maar
maar anderen
andere!!
Kerk
des Kloosters
willen,, dat
dat wel
wel 4remberg
dremherg in
in de
de Kerk
Kerk van
van het
hetKlooster,
Klooster,maar
maar
willen
dat vair
vau Adolph
Ado/ph te
te Wedden
Wedden begraven
begraven werd.
Dit
kannen
wij,
met
werd. Dit konnen wij , met
de groottle
grootfie verzekering,
verzekering, melden,
melden, dat
dat zijn
zijn dood
doodde
deoverwinning
overwinning
duur genoeg
deed tete ílaan
flaan koomen
koomen,, dewijl, in
in 't'tgemis
gemis van
van deedee.
duur
genoeg deed
zen jongen
jongen Held, de
de Staat
Staat een
een Man
Mlm verloor,
verloor, wiens
wiens deugden
deugden en
en
dapperheid,
in
de
lente
van
zijn
leeven,
een
heerlijker
oogst
in
dapperheid, in de
van
leeven, een heerlijker oogst in
zijn mannelijke
mannelijk~ jaaren beloofden.
Hij was de
de broeder
broeder van
\'an Graaf
Graaf Lodewijk,
Lodewijk, en dus
dus ook
ookvan
vanPrins
Prins
Hij
Wil/em
van Oranje,
Oranie, Zoön
Zobn van
van Graave
Graave lillem
,nl/em van
Nasfau_
Willem van
van Nasfau,
en
van fjuliana,
Dogeer van
van den
denGraaf
Graafvan
van Stolberg
Sto/berg in
in KoningKoningen van
uliana, Dogter
fiein. Deeze Graaf
Graaf Wil/em
had vijf
vijf Zoonen,
Zoonen, van
van welke
welke vier
vier
Willem had
flein.
hun bloed en
en leeven
leevenininhet
hetverdedigen
verdedigender
derNederlandfche
Nederlandfchevrijheid
vrijheid
hun
namenlijk Prins
Prins Willem te Delft,
Delft. Graaf Lodewijk
Lodewijk en
en
verlooren; namenlijk
Graaf Hendrik
Hendrik in den
den flag op de
de Mokerheide,
Mokerheide , en
en deeze
deeze Adolpl~
Ado/pit
~e Heiliger-lee.
Heiliger-lee. Zijn
Broeder behaalde,
behaalde, buiten
buiten dit
ditverlies
verlies,, hier
hier
Zijn Broeder
te
grooten"buit,
:mdere zes Metalen
Metalen Velditukken
Veldfiukken,, die
die de
de ftad
flad
grootren buit , onder
onder andere
GrollJingm
den Grave
Grave vvan
Árcmberg had
had bijgezet.
Deezeoveroveran Aremberg
bijgezet. Deeze
Groningen den
winning verwekte
geen minder
minder roem
roem onder
onder de
de welmeenenden,
welmeenenden ,
winning
verwekte geen
dan toom
toorn bij
bij-den
van lllva
Alva,, die door
door nijd
nijd befloot
belloot het
het
~den Hertog van
vonnis tegen
tegen den
den Prins
Prinsuittefpreken.
uittefpreken.
HALMA,, VAN
VAN METfREN,
REYD,, SCHOTANUS,
W1NSEMIUS , REYD
METEREN , WINSI!:\llUS,
Zie HALMA
STRADA,
HOOFD,, WAGENAAR
WAGENAAR •, VI. Deel,
Deel,bl.bI.274..
274.
MONTAMONTASTRADA , HOOFD
NUS
LevelI der Prinfen
Prin[en van
vanOranje,
Oranje, bladz. 40.
40.ORLERS,
OltLERS.
NUs ,, Leven
GeJlachtboom.
bI. 38.
Gejlachtboom , bl.
VAN NASSAU
NASSAU de longe,
jonge, Zoon van Graaf ,Ian
.'Fan van Nas•
NasADOLPH VAN
enz. de tweede Zoon
Zoon van Graaf
;Ian
Jan van Dillenburg,
Dil/enburg, gewonnen
bij zijne
zijne eerre
eerfle Gemalinne Ifa.
I[ae
gewonnen bij
van Luchtenberg,
Luchtenberg ,nam,
nam, in
in het
het jaar 16o8,
1608, in
in dienst
bella van
dienst der
der
Staaten •, den
last op
Brandfchattingen of
ofContributien
Comributien
den last
op zig, om de Brandfchattingen
in 't land
land van Luxemburg,
Luxemburg, die zeer traag
traag werden
werden opgebragt,
opgebragt, in
in
te
te vorderen.
vorderen. Hij
Hij trok,
trok, den
den 77November,
November, uit Nijmegen,
Nijmegen, met
met
35o0 Ruiters. In het
35
het wederkeeren
wederkeeren eeneri
goeden buit
buit behaald
behaald
eenei goeden
beb.
heb.

[Otl
CillU/IJellebogen,, l"ianden
nanden,
fan Catzenellebogen
,
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heb~nde,
onnnoetten hem,
op den
den weg
weg,
vijandelijke Sol.
hebbende, ontmoetten
hem , op
, 6o60vijandelijke
Sold ten ,f uit
, iie
dáátell
uitRijnberk
Rijnóerlr,
hij weI
wel gevangen
gevangen nam,
doch tot
tot zijn
zijn
t ie hij
nam, doch
ongeluk
losliet,, op 't'twoord
woord des
desStadvoogds
Stadvoogds van
van iJ'leurs.
ongeluk weder
weder losliet
Illeurs.
Deeze , in
Deeze,
in hurine
hurlne bezetting
betettlng te
te Rhiinóerlt.
ga.
Rhijnberk wedergekeerd,
wedergekeerd, ga•
ven den Gouverneur
ven
GouVerneur te kennen
kennen,, dat
dat Graaf
Graaf lIt/olph
Nas{1I11
1dolph "an
van Nasari
niet flerker
Rerker dan
man,, en
en zeer
zeervermoeid
vermo,eid en
enafgereden
afger~éD
dan IS0
15o of
of i160
6o man
was; dat
dat hij
hij voorgenomen
voorgenomen had,
bad,tetevernagten
vemageen in
in de
dedorpen
dorpen Spirit*
Finurll
èn Wanum. beneden Zante
ZlInte:: op dit
dit berigt
berigt befloot de
de Spaanjèhe
Spaanlcke enWaum,
Gouverneur,
bem bij nagt te overvallen.
overvallen. Hij zond
zond SlanJ'].
Zoon
Gouverneur, hem
Stanly,, ZOOD
van den EngeIfchen
'fan
voorbeen,, ten
ten tijde
tijde!
Engelfchen Colonel Stani']
Stanly,, (die voorheen
van Leijceste,r.
Deventer aan
Lei+cester, Deventer
aan de ·Spanjaarden
verraderlijk hhad
ad
• Spanjaarden verraderlijk
overgegeeven) met 768 man zijner· bezettinge, zo Engelfehen
Engelfchen als overgn)mt768azijerbng,o
Spanjaarden,
Waleh en
enDuitfchers
DuitfeIters, , daar
veele Officiers,
Spanjaarden , Walen
daar zig
zig veele
lIevens eenige na bnit vlammende Burgers, om dien aanflag te sevnigabutlmendBrgs,oianflte
volvoeren,
bijvoegden. Des
Desavonds
avondsomtrent
omtrenttien
tienuurera,
uuren, trok.
trok.
tolvoeren, bijvoegden.
ken zij
reen
zij uit Rhijnberk,
Rizijnóerk,enen kwamen,
in den
den morgenflond,
morgentlond, aan
aan 't
kwamen, in
g-emelde
vonden geene
geene wacht
wacht,, en
en vielen
vielen aan
aan met
met een
een
gemelde Dorp;
Dorp ; zij
zij vonden
geweldig gefchreeuw
gefchreeu\v en geraas.
geraas. De
DeStaatfche
StaatfcheRuiters
Ruiters,, zig
zigverrast
verrast
:tiende,
zij best
best konden.
konden. Eenige
Eenlge
Ziende, redden
reddenzig
zigmet
metde
de vlugt,
vlugt, zo
zo zij
vnn
bun werden
werden gevangen
gevangen,, en 40
40ofofSo50
paardenbuit
buitgemaakt.
gemaakt.
van hun
paarden
Zij",
dieininhet
betandere
andere dorp
dorp waren, door
door't't fchieten gewekt,
moes.
tij , die
gewekt , moesten,, op
op bevel
bevel van
van Adolph,
Adolplt, terllond
opzitten,
om
hunne
makkers
ten
terilond opzitten, om hunne makkers
re
te koomen.
koomen. De
Degevluchten
gevluchtenberichtten
berichCtenhun
hun,, dat
dat de
de SpaanSpaan.
te hulpe te
jchen
Ichen niet meer dan
dan 300
300 man
man tete voet
voetflerk
fierkwaren;
waren;waarop
waarop Adolph
Adolp"
beGoot, hen
hen zelfs
zelfsininhetbet
Dorp
aantetasten;
·dochterwijl
terwijlhij
hijder.
der·
besloot,
Dorp
aantetasten
; 'doch
waarts trok,
hij, dat
dat zij
zij iningoede
goedeorder
orderop
ophem
hemafkwamen,
afkwam én ,
waarts
trok, zag
zag hij,
voomeemen om hem
hem ook
ookteteoverrompelen.
overrompelen.Graaf
Graaf lido/pit
be.
met voorneemen
Adolph bedat zijne
zijne Ruiters
Ruiters met
met lange
lange Roers
Roers zouden
zouden atzitten,
atzitten,
tal hierop,
hierop, dat
ta]
onder bevel
bevel van
van den
èenRitmeester
Ritmeester Croonmbnrg
den vijand
vijand
en onder
Croonenbnrg op den
want dceze
deeze was
was door
door het
het kwaad
kwaad berigt
berige misleid,
misleid, aangeaange.
los gaan; want
tien de Graaf
in plaats
plaats van
bij zig
zig had.
had. Zij
Zij bebeo
2ien
Graaf350
35o man,
man, in
vanISO,
iso, bij
il1tusfchen, op
ruime veld, buiten
buiccn het
het Dorp,
Dorp, 't't
gaven zig, intusfchen,
op het ruime
~'elk aan
ecnSloot
Sloot,
aanden
denanderen
anderenkant
kact
Welk
aande
deeene
Benezijde,
zijde, met ecn
, enenaan
lliet een hage omgeven was
was,, waar
waardoor
doorhet
hetongenaakbaar
ongenaakbaar lag. De
De
iiiet
~~ptlal1fc!Je.n fchooten
fchooten hevig,
bevig,dog
dogmet
met weinig
weinig vrugt.
vruge. Graaf
Graaf Adolph
Ado/ph
Spaanfclien
:Zocht een
een doortogt,
doortogt, en vond
vond dien
dien eindelijk,
eindelijk, dog
dog zo
zo eng
eng,, dar
dat
zocht
'.:r
niet
meer
dan
ét!n
paard
te
gelijk
door
kOD.
HIj
IlU
eenige
'Ar niet meer dan één paard te gelijk door kon. Hij nu eenige
Ruiters &;elast
neernen, om
om·- de Spaar.
Sj}(idfto
Ruiters
gelasthebbellde,
hebbende, deezen
deezen we~
weg te veemen,
,.,
j):/un
‘ tien
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fchen te naderen
!"'en
naderen,, vond
eene andere
andere opening
opening van gelijke
gelijke wijd.
wijdvond nog eene
te, als
al.. de
de voorige.
voorige. Hij
Hijdrong
drongevenwel
evenweldedeallereerfle
allereerfie daar
daar Øor;
door;
en zo haast
hij van
en
haast hij
van 3•
30van
vandedezijnen
zijnen gevolgd
gevolgd werd,
werd, onderfond
onderfiond
hij,
daar mede
de vijanden
vijanden los
kJsteregaan,
gaan,zondir
zonder
naaranderd
anderd
hij , daar
mede op de
naar
te wagten. Zijnen
Zijnenhoed
hoedinindedeooges
oogengetrokken
getrokkenhebbende
hebbende,, moe
moedigde hij
paerd de fpooren , en viel op
opde
de Spaanhij hun a:m
aan,, gaf
gaf zijn
zijn paerd
in: draaijende
[ehen
draai jende zig
geduurig naar
naar de
regeer hand,
hun
fchen in:
zig geduurig
de regter
hand , om hun
den,
naar 't't Kerkhof
Kerkhof aftefhijden.
Dus alleen
alleen vooruit
vooruit zijnde,
zijnde f
den, weg naar
aftefuijden. Dus
Joste
hij zijn
wierp het weg,
weg,nam
namzijn
zijn dedeloste hij
zijn pistool
pistool op
op den
den vijand, wierp
cen
in de
de flinker,
flinker, en
enzijn
zijntweede
tweedepistool
pistoolinindederechterhand
rechterhand;
keergen in
; keer.te,
naa 't't affchieten
affchieten,, weder
weder naar
naar de
zijnen,, en beval
beval hun, den
den
de, naa
de zijnen
vijand
bejegenen. Mier
Hieropopreed
reedhijhijandermaal
andermaal vooruit,
vooruit,
vijand ook
ook zo tete bejegenen.
en
vijanden, aan
aan den
den eenen
eent>n kant,
kant,niet
nietwel
welgeflooterr
geflootell ziende,
ziende,
en de vijanden,
brak
en geraakte
geraakte gantsch buiten 't't gezigt
gezige
brak hij
hijalleen
alleen bij
bij dezelve
dezelve door,
door , en
van de
de zijnen
zijnen door
doorden
dçngeweldigen
geweldigenrook
rookvan
vanhet
hetfchieten
rehietender
derSpaan.
Spaan.
fehen.
Dusbevond
bevondhijhijzigzig
't middender
derSpanjaarden
Spanjaarden,, en deed
deed
fchen. Dus
in in
't midden
hun zo
zo veel
veel afbreuk
albreuk als
als mogelijk
mogelijk was
was;; maar
maar door
door de
de menigte
menigteomomringd, en
en van
van alle
allekanten
kanten met
met pieken
pieken en
enrappieren
rappieren befprongen,
befprongen f
gefioken
engehouwen,
gehouwen,ontving
ontvinghijhij,
zijndeongeharnast,
ongeharnast,eene
eene
gefoken en
, alsalszijnde
menigte
wonden,, waar
waar door
door zijne
zijne krachten
krachten vervielen.
vervielen.
menigte doodelijke wonden
Terwijl
hij dus ter regter
zijn paerd
paerd overzeeg,
overzeeg ,onrving
Terwijl hij
regter zijde
zijde van zijn
ontving
hij nog
het hoofd,
hoofd, van
van 't'teene
eeneoor
oortot
tothet
hetanan·
hij
nog eenen
eenen houw
houw over het
der, met
met een
eenfleek
fteekonder
onder't'tflinker
flinker fchouderblad.
fchouderblad. Zijn
Zijnhart
h:m bleef
bleef
onverzaagd.
Hij fprak
fprak geen woord
woord,, noch
noch gaf
gafeenige
eenigeblijken
blijken,,
onverzaagd. Hij
grootlle heldenmoed
heldenmoedonwaardig.
onwaardig.Intusfchen
Intusfehenwerden
werdendedeSpaanSpaanden grootfle
fehen,, van
van de
de aankomende
aankomende Staatfche
Staatfche Ruiters,
Ruiters,van
vanagteren
agteren en
envoovoofchen
met groot
groot geweld
geweldaangetast
aangetast,, met
met hun
hun eigen
ei~en fpiezen
fpiezen gedwongedwonren, met
gen,naar
naar den
den gedagten
gedagten Sloot
~loot te wijken. Onze
Onze Held,
Held,inin't'tmidden
mIdden
gen,
van hun,
door 't'tf^.rn
l"üllikelén
dezelve,door
door
van
hun , viel,
viel , door
kelén \'an
van ziJn
zijn Paard, in dezelve,
welken val
hij,, aan
aan den
den wang,
wlng, zeer
zeergekwetst
gekwetst werd.
werd. Zeke
Zekere
re Ruiwelken
val hij
ter,, Walraven
fYalmven genaamd
gcnaamd, ,tete voorelI
van de
de Spaijaards
Spttnjnards gevange vanvoores van
ter
~en, dit
ditalles
allesgezien
gezienhebbende,
hebbende,riep
riepaan
aandedeKorporaal
Korporaal van
van den
gen,
Ritmeester Croonenburg
Croonmburg,, die aan
aan de
de andere
andere zijde
zijde van
van de
de Sloot
Sloot
was. Deeze
Deezefchoot
fchoottoetoe,
vondden
denGraaf
Graafopopzijnen
zijnenrug
rugleggenleggen.
was.
, vond
tot de
dekin
kin toe
toeonder
onderhet
hetwater,
watcr,met
methet
hethoofd
hoofdop
opden
denkant
kant
de, tot
van den
met de
dearmen
armen en
enbeenen
beenen uitgefrekt,
uitgeflrekt, zijn
zijn paard
paard
van
den Sloot, met
aan zijne
Toen men
men hem
hem 'er uitgehaald,
uitgehaald, en
of rua
dood aan
zijne zijde.
zijde. Toen
en 10
io of
fchreeden voortgedragen
voortgedragen had,
de !inane
zijns
finarte zijns
fchreeden
had , begeerde
begeerde hij,
hij, om de
hoohis,
hoofds,
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boofds,
dat men
men hem
bern zoude
zoudenederleggen.
nederleggen. De
DeKorporaal
Korporaal Dekker
Dekker
hoofds , dat
ging
onder een
een boom
boom zitten,
zitten, en
ging onder
en leide
leide het
bet gekwetfle
g~kwetll:e hoofd
hoofd van
van
den Graaf
Graaf in
zijnen fchoot.
Naaeen
eenweinig
weinigrustens
rustens,, bragt
bragt men
men
den
in zijnen
fchoot. Naa
bern in
boeren huis, ,en
Maar de
de
hem
in een
een boerenhuis
en verbond
verbondde
de wonden.
wonden. Maar
flaauwten
en wel
wel meest,
meest,doordien
doordien
flaauwten namen
namenhand
handover
over hand
hand toe,
toe, en
in 't't gevecht
gevechtzeer
zeerverhit,
verhit,daar
daar na in 't't koude
koude water
water leggende,
leggende,
hij,, in
hij
de natuurlijke
natuurlijke warmte
had.
fiierf, onder
onder het
het
warmteverlooren
verlooren
had. De
De Held
Held Bierf,
dikmaal
uitboezemen
der
woorden,
0
Godt!
verzoekende
zelfs
de
dikmaal uitboezemen der woorden, o Godt ! verzoekende zelfs de
omnanders, zo
Dedood
dood
omflanders,
zo lang
lang hij
hij leefde,
leefde , voor
voor hem
hem te
te bidden.
bidden. De
deeezen Vorst
Vorstwas
was1oorzaak
'Oorzaak van
van het
hete nederflaan
nederllaan van een
een groot
groot
van deeezen
aantal der
haast zijn
loc onder
onder de
deStaatiche
St(latfche
aantal
der vijanden:
vijanden :wam
wantzozo haast
zijn lot
Ruiters
bekend was
was,, werden
werden deeze
deeze eerst
eent bedroefd
bedroefd en
endaa
daarna
rn a verRuiters bekend
woed;
datzijzijgezamentlijk
gezamentlijk zwoeren
zwoeren,, hem
hem tetezullen
zullenwreeken:
wreeken:
woed; zozodat
een fchelm
fchelm zoude
zoude het
hetzijn
zijn,
dieeeneen
Spaanfchenkwartier
kwartiergaf
gaf
, die
derder
Spaanichen
of
het leven
leven liet.
liet. ZijZijvolbragten
volbragtenhunnen
hunnen Eed
Eedgefireng
gefireng genoeg:
genoeg:
of het
want zij verfloegen
nrfloegen hen
hen niet
niet alleen
alleen vegtenderha
vegtenderha:ld,
maar ook die
,id, maar
want
geeneb zelfs,
zelfs, tegen
tegen den
denwil
wilhunner
hunnerOfficieren
Officieren enenkrijgsgebruik,
krijgsgebruik I
geeneii
vooren gevangen
gevangen genomen
genomenwaren.
waren.Niemant
Niemamdan
daneen
eenDuitsch
Duitsch
die te vooren
Serjant
t zwaar
werd verfchoond.
verfchoond. Van
Van der
der
Serjant,
zwaar gekwetst
gekwetst zijnde,
zijnde , werd
Staaten
bleven flechts
Ilechts acht
acht man
man;; omtrent
omtrent 20
20 waren
waren 'er
'er gegeStaaten zijde
zijde bleven
DeGouverneur
Gouverneur van
van Rhijnberg
R ltijnberg deed zijne dooden,
dooden, meer
meer
kwetst. De
dan
600 in
in getal,
getal,ininpontons
pontonsafafhaalen;
daar nog 56
56 gewonden,
dan 600
Naalen ; daar
en 14 onbefchadigden , die zig onder de dooden gelegd hadden,en14obfchadig,ezonrdgelhan,
te behouden, onder
onder gevonden
gevonden werden.
werden. Anderen
Anderen verom 't leven te
haaien,
dat 'er
'er,, van
van de
de gantfche
gantfche menigte
menigte,, alleen twee
twae gekwetfien
gekwetfien
haalen , dat
ontkwamen. Graaf
Graaf Adolph
Adolph was
niet alleen
alleen -bij
zijn volk,
volk,maar
maar
ontkwamen.
was niet
bij zijn
bij allen,
die hem
hem kenden,
kenden, ongemeen
ongemeen bemind,
bemind, en
enzeer
zeergeroemd
geroemd
bij
allen, die
wegens
zijne gadelooze
gadelooze dapperheid,
dapperheid, geen
geen gevaar
gevaar ontziende,
omziende, en
en
wegens zijne
een
menigte
andere
deugden.
Hadde
hij,
in
dit
geval.
zig
niet
een menigte andere deugden. Radde hij, in dit geval, zig niet
al te ijverig
ijverig getoond
getoond,, wat
wat zou
zou de
deStaat
Staat van
van zijn
zijnlanger
langerloeven
I~even
al
groote diensten,
diensten, en
enhij
hijmenigvuldige
menigvuldigelauerkroonen
lauerkroonen hebben
hebben kun.
kun.
groote
nen verkrijgen?
verkrijgen? Te
Te vroeg
vroeg helaas!
helaas! flierf
merf hij,
hij, op
op 't't bed
bed van
van Eer,
Eer,
ouder dan
dan 22
jaar en 33 maanden.
maanden. Het
HetLijk
Lijkwerd
werdnaar
naar Nij•
Nijniet ouder
22 jaar
meteen
endaar
daar met
met veel
veelpragt
pragtbegraaven.
begraaven.
meefen gevoerd,
gevoerd , en
HALMA,
SchriJvers,, als
als:: Dl.
DE
HALMA,enende
deverder
verderdaar
daarbij
bij aangewezene
aangewezene Schrijvers
KLERK,
der Hertogen
Hertogenenen Graven,
Grl1Vell, fol.
fol. 279..
279. _Nas.
Toneel der
KLERK , Toneel
Deel , LI.
lauwer
Helden Pronktoneel,
Pron/rloneel, H.
Il. Deel,
bI. 283
Z83,e 384.
384fauwer Belden
Leven en
en bedrijf
bu/rijf der
der Pripfen
Printenven
vinOranje,
Oranje,
Deel,
Leven
II.11. Deel,
bi.bl.

r
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bl. 3
bI.
317-319.
ORTENS. Neder/.
Gefçltiedenis(eif
Nederl. Gefchiedenisfe
20 . ORTENS.
1 7 - 3 1 9. 3320.
bl. 464, 465. VAN
METEREN Nderl.
Nederl. Oorlogen,
bl.464,465.
VAN METI!.REN
Oorlogen, fol. 613.

ADOLPH, Graaf van
Hesfen, Zoon van
AOOLPH,
van Hes[en,
van Nas{ou,
Nasfau, en Voogd van
Diderik .",verkreeg,
, het
Graave Dideri!t
verkreeg,inin 't'tjaar
jaar682
682,
hetgemelde
gemeldeGraaffchap
Graafrchap,,
dat
hij den tijd
tijd van
van 221[ jaaren bellierde.
ZijneGemalin
Gemalin was
wai eene
eene
dat hij
beflierde. Zijne
Dogter
van
Wijbrecltt,
Hertog
van
Sa
"en
,
Clodugunda
Dogter van Wijbrecht , Hertog van Saxen Clodugunda genaamd,
welke hij
hij twee
twee Zoonen
Zoonen en
eneene
eeneDogter
Dogterverwekte.
verwekte.
naamd, bij welke
bl. 14.
Zie_ ORLERS, GejlagtbooJn
Zie.
Naslau, bI.
Geflagtboom van
van Nasfau,
AOOLPH,
Nas[au', nevens
andere KinKinADOLPH, Zoon van Jo!zall
Johan van
van Nasfau',
nevens andere
deren , jong geflorven. Ibid. bI.
deren,
20.
bl.

ADOLPH, Zoon van Georg, Craave
AnOLPH,
Groave van Nas[au,
ErfNasfau, wiens Erfgenaam hij
genaam
hij was;
was; deeze
deeze had
had ter
ter Vrouwe Ifabella,
1{4bella. Dogter
van
Dogter van
Henriclt,
St. Paul,
Poul, (ofte Sinpol) waarbij
drie
Henrich , GI"aove
Graave van St.
waarbij hij
hij drie
Kinderen verwekte.
Kinderen
'bidem.
Ibidem.

ADOLPH , Graaf
AOOLPH,
van Nasfau
Nas{tmDillenburg,
Dillenburg , Zoon van
van Graave
Graave
Graaf van
Jan.
wien hij
hij volgde
volgde ininde
deRegeering,
Regeering,-welke
-welkehij
hijbekleedde
bekleedde gegeJan, wien
duurende
Jaaren;; hij
hij was
was gehuwd
gehuwd met
met Jllt/a,
eenige
duurende twintig
twintig Jaaren
Jutta ,
Gerard, Graave
van Gerard.
Groavevan
van Dietz,
Dietz, welk
welkGraaffchap
Graafrchap zij
zij
Dogter van
haaren
ten Huwelijks
Huwelijks aanbragt.
aanbragr. Uit
Uitdele
dezeEchtverbintenis
Echtverbintenis
haaren Man
Man ten
verwekt eene
Dogter , mede
mede Jutta
Jutta genaamd. Adolph
Ar/olp" merf
werd verwekt
eene Dogter,
flierf
Dilienburg,
I4:!o.
Ibid. bI.
~7.
. , Ao. 1420.
bl. 27.
Ibid.
te Dillenburg
AnoLPH van Nasfau,
Nos[tlTl, Weilburg,
Jrei/burl!, Wijsbaden,
JP;;sbadcn,fd/leijn,
Id{1eijn.enz.
e/lZ.
ADOLPH
na den
den dood
doodvan
vanzijnen
zijnenVader
Vader Walraven
Walral'en van
"tin Nasfau,
Nas[au,
volgde, na
Jaar 1289,
in de
deRegeering
Regeerlng zijner
zijner Landen
Landen en
Hij
1289 , in
en Steden.
Steden. Hij
in 't't Jaar
van Gerlacus,
G,.aallevan
van
Gerlacus, Graave
Irrvagina , Dogter van
had ter Vrouwe 11Hogina,
Lfmburgh, 'bij
hij verwekte
verwekte vijf
vijfZoonen
Zoon en en
en drie
drieDogters.
Dogters.
bij welke hij
Limburgh,
dood van
van Keizer
Keizer Rudolph van
"tln Hapsburg,
Hap;burg, werd
werd hij, Ao.Ao.Na den dood
1'292,
zijne uitmuntende
uitmuntende deugden
deugden,, tot
totdeszelfs
deslelfsRijks-OpvolRijks-Opvolx29'2, om zijne
verkooren, volgens
v~lgenseenigen,
eenigen,met
metalgemeene
algemeenegoedkeuring
goedkeuringder
der
ger verkooren,
Keurvorflen; doch
zijn., die
die flaande
fiaande houden,
houden, dat
datdedekeuze
ketÏzealalKeurvorflen;
doch 'er zijn
leen door de
de Geestelijke
Geestelijke Vorflen
Vorllen was
wasdoorgedrongen
doorgedrongen,, om
omdat
datzij
zij
met hem
hem hei
het beflier
befiier van
van 't Rijk
Rijk zouden
zoudenhebben;
hebben;enendat
datdaarom
daarom
A/bertvan
vanOostenrijk,
Oostenrijk. Zoon van
van den
den overledenen
overledenen Keizer,
Keizer, was
WIlS
Albert
I. DEEL.
DEIL.
X
voor·
voor.
X
I.

als
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zij , wij weeten dat
voorbij
gegaan. Hoe
Keizer Ado/ph,
Adolph,
dat Keizer
voorbij gegaan.
Hoe 't zij,
zijn Oom was, eerst in
door
in eenen
door den
den Bisfchop van Mentz, die zijn
Oorlog
Lodewijk, Paltz
Pa/tz-Craaf
den
Oorlog werd
werd ingewikkeld tegen Lodewijk,
-Graaf op
op den
Albrecht, Landgraaf van Duringen. De
Rhijn, en daarna
daarn a met A/breekt,
Slag tegen dlbert
van Oosu1Irijk,
Oostenrijk, die reeds te vooren , te Ment:.
Albert van
Mentz,
tot Keizer verkooren
hem doodelijk
doodelijk geweest: Atlolpli
verkooren was, is voor bem
Adolph
verloor in
denzeJven zijn
Leven,, op den
den 22 Julij
Julij 1298.
1298.
in denzelven
zijn Rijk en
en Leven
i
Spier
De gemelde
A/IJert
doodde
hem
eigen
hand,
omtrent
Spier;
Albert
hem
met
lde
ge me
gen na
na dat
Maanden en zeven-elHwmtig
Dagen,
dat hij
hij zes Juren,
jaaren, vijf Maanden
zeven -en.twintig Da
geregeerd had.
ORLERS , bi.
bl. 93
93 en
en 940
94.
Zie oaLERS,
Gerlacus, en
AOOLPH,
en Kleinzoon van
ADOLPII, Zoon van Ger/aeus,
van den zo eveneverAdolph , bleef, bij
gemelden Keizer .ddMph,
bij deeling
van zijns Vaders
Vaders
deeling van
goederen, Graaf van Nlnfau
en lYe;sóaden.
Nasfau en
beisbaden. lbill.
Ibid. bI.
bl. !».
96.
van Nasfau,
AOOLPII
Nas[au, Zoon van den laatstgenoemden
Ario/ph;
ADOLPH van
laatstgen oe mden Adolph;
Jaaren Bisfchop
Bisfchop van
nadat
van Spier
nadat hij
hij tien Jaaren
Spier was geweest,
geweest , werd
werd hij,
duor
gantfche Kapittel van Mllentz,
Mentz, tot Aardsbisfchop
Aardsbisfchop en
en KeurKeurdoor het gantfche
maar Paus
Paus Gregorius
Bisvorst verkooren; maar
Gregorius de Elfde frelde
melde den
den Bis[chop
van Bamberg aan,
aan, het geen door Keizer Karel den
den Fier.
nero
fchop van
Adolph, hoewel hij een
dm
een grooten
AT00ten aa
aanhang
den bekragtigd werd. .ddo/ph,
nhang
had, geraakte
geraakte niet in
in het
het geruste bezit,
bezit, dan
dan na
na den dood des
Bis!chops, , l380.
Zedert dien tijd
tijd regeerde
regeerde hij
hij met lof en rust
rust
Bisichops
1380. Zedert
tot 1388,
1388, wanneer hij
hij flied.
ilierf.
Ibid. bl.
bi. 96.
tot
Ibid.

AOOLPH, Zoon van Gerlach,
Ger/aeh, wiens Vader
Vader /ohannes
Johannes de jong
jongADOLPH,
fie Broeder
Broeder van
van den
den gemelden
gemelden Keurvorst Adolph
Ado!plt was. Deeze-ile
.Adolplt volgde zijnen
zijnenVader
Vader op hi
in zijne Graaffchappen
GraafTchappen van
van NasAdolph
[(ju, Wjsbaden,
WijsbadeiJ,Festeijn,
Festeijn, enz. Zijne Vrouw
Vrouw Margareta
Margareta was
fau,
Dogter van
van Bernard,
Bernard, Markgraave
Markgraave van
van Baden.
BaQm. Hij flied
fiierf
eene Dogter
in 1426,
1-4-:26, na Bene
eene regeering
regeeriug van 33
33 Jaaren.
}aaren.
ADOLPH
AnoLPH,, de 69í}e
69fieAardsbisfchop
Aardsbisfchop en
en Keurvorst van Mentz,
Mentz.
Ado/ph van Nasfau;
Nas[au; men zegt dat
dat hij
hij zig met
met geweld
geweld
Zoon van Adolph
tegen Dintherus,
DintIterus, die wettelijk
wettelijk van 't't Kapittel
Kapi((elbero~n
tegen
beroepen was, heeft
illgedrongen, waar
\Vaar over
over,, tusfchen
cus[chen hem
hem en
en het
het Kapittel,
K~pittel, groom
groote
ingedrongen,
.ncewiueid isÏiontllaan.
ontllaan. Volge
Vol,eIll
verhaal van
vaD ff~1IlIlli~eu,
•neeuigbeid
tamigen , zouden
ns verhaal
tiltsite-
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dee~ gefchillen
Bisdom en
en de
deStad
Stad Mentz,
Men/z, meer dan.
dan.
gefehillen aan
aan het Bjsdom
deeae
IlIIintigmllll.lhonderd
!tonderdduizend
duizend
Goudguldens gekost hebben.
twintigmaal
Goudguldens
hebben. Nogtba.n.s
hij naderhand'
naderhand' zijne
door
tbans heeft
heeft hij
zijne bevestiging
bevestiging bekoomen;
bekoomen ; en door
denTweeden
T.,.,eeden wettelijk
wettelijk aangefleld
aangelleld zijnde, beflierde
bellierde hij
hij
Paus Pius den
iii
Aardsbisdom denien
Hij overleed
overleed te Eltenfeld,
Eltenfe/d, in
het Aardshisdom
dertien Jaaren.
Jaaren. Hij
bl. 991.
'475,
begraven in
in het
bet Klooster
Klooster te
te Erbarch.
El'hQrdt. ibid.
Jhid. bi.
I.
7475 , en werd begraven
AOOLPH, Zoon van Johannes
Jo!tanneJ Lodewijk
Lod,wijlr van Nasfau
Nas[au,, SarSarADOLPH,
1;,.,,,k,
die, na den dood van zijnen
zijnen Broeder
Broeder Philips,
Philip.,
enz. die,
Mick , enz.
hem in
Regeering volgde, had
had ter
ter Vrouwe Anna,
/lnn(J, Gravinne
hem
in de Regeering
VlD. Mansfeld.
MansfeJd. Dewijl hij
bij'• de
laacfie van
van het Mannelijke geflacht
gef1acht
de laatfie
van.
1Wl
Nas[aN
Sarhruch
was,
is
Graaffchap
Sar;ruch
ver-Sarbruch
ver
het
Graaffchap
Nasfau
Sarbruch
was
,
is
Ø
fi<u'ven
naasten Bloedvriend
Bloedvrielld van 't geflacht
geflacht van.
van Nasfau,
Nas[au,
en aan den naasten
t~
/lIbertus., Graave
van Nasfau
Nas!au Ll'eilburg,
Ul'eilburg, die
ter
Graave van
die ter
weeten Albertus
te Weef!!n
V.ouwe
/Inna, Dogter van
van Wil/em,
Graave van
van Nasfau
Nas!au
Willem , Graave
Vrouwe had /Ana,
Dillenhurg, Zuster van
Prinfe van
van Oranje,
Wil/cm den
den I.1.
van den Prinfe
Oranje , Willem
Dillenburg,
oRLeRS ,bi.
bl. 103.
103.
Zie ORLERS,
AOOLPH, Graaf
Graaf van
van Meurs
Meurs,, Ni
Ni~uwenat1r.
dlpen ,enz.
.enz. van
eu wenaar , Alpen
van weADOLPH,
Staaten
Generaal der
Gouverneur
der Vereenigde Nederlanden, Gouve
rn eur
aaten Generaal
gen de St
van Gelderland
Wanneer,, inin het
hetJaar
Jaar 1585
15ll5,, de
de
Utrecht. Wanneer
Gelderland en Ulrecht.
Stad Nijmeegen
Nijmeegtn ,, [door list
list van
van den
den Overise
Overlle Sc4ell/r,
in dien tijd
tijd
Schenk, in
der Spaanfchen
Spaanfchen zijde,
door befchikking
befchikking van
van eenigen
eenigen,, die
die
op der
zijde , en
en door
binnen
Stad het
het beflier
bellier over
over het
het Geld
Geld hebbende
heb~nde,, zig
zigvan
van het
het
binnen de Stad
doen der
der rekeninge
rekeninge zogten
zogten teteonttrekken
onttrekken ,],}zig
de Staatfche
St:I:u[ehe
, zig van de
partij
de Roovifehen,
RoomCç\ien.
partij wilde
wilde affcheuren.
affcheuren en,
, en , ten
ten dien
dien einde,
einde , de
door die
kwade beflierders
bellierders, , aanhitfte,
was hier
hier uit
uit een
een kwaad
kwaad
door
die kwade
aaiihitfle , was
gevolg voor
voorde
deNederlandfche
Nederland(cheProvincien
Provintientetevreezen,
vreezen. Graaf
/ltioiph,
gevolg
Graaf Adolph,
e1.e beweegingen
beweegingcn der
der Root
Roolufehen
ontwaarwordende,
worde\1de,tragtte
tragttemeermeerde
fchen ontwaar
der
daar binnen
bihncn te bren[;en;
maar de
dit
de Burgerij
Burgerij Hond
ilond dit
brengen ; maar
der bezening
bezetting daar
lf'gen:
waar door
door de
de eerstgemelden
eerscgemelJen noch flouter
fleMer wierden,
wierden, en
en de
de
tegen: waar
zaak
met Sçhenk
zodanig beleiden,
Da
beleiden ,dat
datde
de Stad
Stad overging.
overging. De
zaak met
Schenk zodanig
Roomsehgezinden
in andere
andere Celder[che
fiaken hier door
Steden , slaken
Gelderfche Steden,
Roomschgezinden ,, in
iRsgclijks de
hoorns op. Doelburg
Dotshurg dreef d.er
Staaten bezetting
bezettinfl
der Staaten
insgelijks
de hoorns
\Iit
zijne
Vesting,
en
nam
Spaan[eke
in.
Die
van
/irnhem
van Arnhem zouuit zijne Vesting, en nam Spaanfche in.
Adolpli tijden
het
zelfde
verrigt
hebben;
dan
hier
in
wist
Graaf ddolpii
wist Graaf
den het zelfde vcrrigt hebben ;
dig te voorzien
voorzien,, en
en verzekerde
verzekerde zig van
van de
de Stad,
Stad. door
door de
de PoorPoorten [~
ovenneestcrea
t
terwijl
hij.
dOOf
een
val~ch
alarm,
de
te overmeesteren , terwijl hij , door eez val$ch alarm , de
X2
BururB
X2
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Burgerij naar
naareene
eene andere
anderePoort
Poort lokte.
lokte. In
Burgerij
Jn het
hetvolgende
volgendeJaar
Jaar overover·
Nuits ; Parma
rompelde
hij Nuits;
Parma herwon
kort daarna.
In
rompelde hij
herwon het
het zelve
zelve kort
daarna. In
Amerongen, tegen
tegen de Spa"jllartlen,
Spanjaarden , was
den Slag bij dmero.ngen.
Graaf
was deze Graaf
Overfile van
van het Stllatfche
vlln
doch kreeg
kreeg door
door
Staatfche Volk, doch
ván Meurs OV'erlle
Taxis de
nederlaag•. •InIn1588,
werd hij
hij,, op
opverzoek
verzoek van
van eenige
eenige
de nederlaag.
x 88, werd
rn eur van Uttecht.
Utrecht. Veele
Burgers,
Gouverneur
van dezelve
dezelve,, en
en van
van
Burgers, Gouve
Veele van
de
Magillraat, en onder
onder die
die de
deBurgemeefler
Burgemeeller Proun;nck,
de Magillraat,
Prouninck, anders
van Deventer
D.eventer genaamd, waaren
waaren Leycesters
Die hevige
hevige
Leycesters gezind.
gezind. Die
Stokebrand
door zijne
zijne
Stokebranden
en oproerzaaijer
oproerzaaijermisleide
misleidededeme(lSten,
meesten, zo
zo door
veinzerije,
uÎ!wendigen athijn,
~hijn, en
en ijver
ijvervoor
voorden
denGodsdienst
Godsdienst
veinzerije, als uitwendigen
der
D!)s woedden
woedden de misleiden
~isleiden ook tegen
tegen de HolHolder Hervormden.
Hervormden. Dus
lànders,
die zij
zij meenden,
meenden, den
den welftand
weiRand der
der Kerke
Kerke zo
zo nauw
nauw
lànders, die
Utrecht werden veele
Ifiet
Binnen Utrtc1tt
veeleblaa'uwboekblaauwboekniet ter
ter harte
hartetete neemen.
neemen. Binnen
~
jes,, tegen
tegen die
die van
van Holland,
Holland, gedrukt,
gedrukt,uitgefirooijd
uitgellrooijd enenverkogt.
verkogt.
jes
De Stnatrm
Generaal,
reden,, bedugt
bedugt,, dat de alge
a1,e--,
Staaten Generaal
, niet zonder
zonder reden
meene vijand daar uit zijn voordeel zou trekken, deed en , om dit menvijadrutzoelkn,domit
voortekomen
Graaf Adolph
Adolpb binnen Utrecnt
een
Utrecht komen,
voortekomen,, Graaf
komen , om
om een
goede gelegenheid, tot
tot de
deuitvoering
uitvoering van
van hun
hun voorneemen,
voorneem en , afaftete
Wachten.
Wanneer aldaar,
vol.
wachten. Wanneer
aldaar,inin't't begin
begin van
vanOél:ober
Otober 1588, volgens gewoonte
gewoonte,, de Magiflraat
Magillraat zou veranderd
veranderd worden, hadden
hadden die
die
van
de flad
lladGedeputeerden
Gedepureerden naar
naar Engeland gezonden;
vervan de
gezonden ; doch vermits LEIJC~STER
overleeden was
was,, bemoeide
bemoeide Koningin
Koningin ELISABETH
LEIJC.:STER overleeden
niet verder
verder met
met de
deMagiflraats•verandering.
Magillraats-verar.dering. De
DeBurgerij
Burgerij van
van
zig niet
El/recht was
was geheel in
in ioproer,
'oproer, het
het volk
volkonder
ondçrelkander
elkander verdeeld,
verdeeld,
Utrecht
en gereed
gereed tot
tot de
de Wapenen.
Wapenen. Doch
Dochdede.Gouverneur
Gouverneur wist
wist zijnen
zijnen
en
tijd zo wel
wel waar
waar te
te neemen,
neemen ,dat
dathet,
hef..eene
eenedeel
deelder
derBurgerij
Burgerijhem
hem
tijd
het andere
andere werkeloos
werkeloos bleef~
hij dus,
dus, meester
meester van
van de
de
toeviel, het
bleef, en hij
ftad zijnde, de
deMagiflraat
Magifuaat,, op den
den 6den
6denOctober,
Oétober,veranderde.
veranderde.
ilad
gevlugten kwamen
kwameR· •weder
belofte van
van
De gevlugten
wederbinnen,
binnen ,onder
onderEed
Eed en belofte
nimmer te
wreeken over hun,
hun, die
diedeel
deelaan
aanderzelver
derzelver
zig nimmer
te zullen
zullen wreeken
bannisCement gehad hadden.
hadden. Prouninck
Proun;nck,, die onder de
de misleiden
misleielen
bannisfement
werd, na
na42
42weeken
weekengevangen
gevangen geweest
geweest te
te zijn,
zijn, nevens
nevens an·
was, werd,
an
dere omqagen.
-derontfagen.
Kort daarna
daarna,, isis Graaf
Graaf Adolph,
Adolph, op
op den
den 55 O5tober
Oél:ober 1589, door
door
Kort
een ongelukkig
ongelukkig toeval,
om het
het leven
leven geraakt.
geraakt. Terwijl
Terwijl hij
hij eenige
eenige
een
toeval, om
uitvindingen van
van'vuurwerken
vuurwerken te
te Arnhem
Arn1tem bezigtigde
bezigtigde,, vievie·
nieuwe uitvindingen
len de vonken
vonken van
van een
eentoorts
toorts in
in 't'tBuskruid;
Buskruid ;waar
waardoor
doorhij
hij doodoo.
len
delijk gewond
gewond werd
werd,, en
en den
dentweeden
tweedendag
dagdaarna
daarna overleed.
overleed. InIn
delijk

'e
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algemeen word
dapper, vroom,
vroom,goedgoed't algemeen
word hij
hij befchreeven
befchreeven als
als een dapper,
aartig Man, die
dieonberispelijk
onberispelijk van
van zeden
zeden was.
was. Hij
Hijflierf
fiierfzonder
zonder
nartig
kindfren, , en
de ongelukkige
ongelukkige wewe·
kindEren
en fielde
flelde zijne
zijne Gemalin,
Gemalin , voorheen de
van den
den onthalsden
onthalsden Grave
Graave van
van Hoorne
Hoorne,, tot zijne
ziJne ErfgeErfgeduwe van
naame.
ZieHALMA
HALMA,, Toneel
Toneel der Nederlanden,
Nededanden, VAN MEETUREN,
IIIEET!REN, HOOFT
HOOFT,,
Zie
DE GROOT,
CltaOT, MUDART
, en
andere.
DE
EAUDART,
en andere.
~noLPH van Kleef.
Kleef. Zie KLEEF.
KLE!F.
4DOLPH

ADOLPH Venator,
P'enator, of anders de Jager
Ja!;er genaamd
genaamd,, was,
was, ten
ten tijADOLPH
van de
de hevigile
hevigf1:etwisten,
twisten,Remonflrantsch
Remonfuantsch Predikant
Predikant te Alk
Alltde van
maar; zie van
van hem
hem en
en zijne
zij~e bedrijven
bedrijven VENATOR (dds/ph).
(ldelph).
-ma r;

vn.

AnoLPII van Heemskerk
Heemskerk;; zie
zieHEEMSKERK.
HEEM5KERK. Bor. VII. Boek.
ADOLPH
AnoLPIIS·LAND;; zie
zieOOLTGENSPLAAT.
OOLTCENSPLAAT.
ADOLPHS•LAND
AnoRP
lIarsfens, twee Dorpen
Dorpen,, westwaard
westwaard van
van NoordNoordADORP en Harsfens,
en Zuidwoude
Zuidwoude gelegen,
aan de oude
oude Hunze.
Hunze, In het
het Kerklijke
Kerklijke
gelegen, aan
zijn
Dorpen gecombineerd:
gecombineerd: jajazelfs
zelfsinindedeRoomfiche
Roomfchetijden
tijden
zijn deeze Dorpen
was
Kerk van
van Harsfens
Hars{ens aan
Parochie van
van Ådorp
Adorp onderwas de Kerk
aan de Parochie
àoorig.
DeHeer
Heer A,'ij
de Graaf
Graaf is, volgens
volgens Bachiene,
Ceogr.
hoorig. De
Årij de
Bachiene , Geogr.
tier
Nederl. Heer
Zie m.
bi. 592.
192.
der Nederl.
Heer van
van deeze
deeze beide
beide Dorpen.
Dorpen. Zie
III. Deel,
Deel, bl.
AnRANA
ADRANAwas
wasdedeoude
oudenaam
naamder
derRiviere,
Riviere, nu de Eder
Eder genaamd.
Aan
de Batten
en
Batavieren,
[Oen
Aan dezelve
dezelve zouden de
Batten
Katten
Batavieren, toen de Natten
hunne
Landslieden, , hen
zochten tete verdrijven
verdrijven,, hunne
hunne woonwoonhunne Landslieden
hen zochten
plaatzen
Mer. beluit
beOuitditdituituitdedealoude
aloude.
overblijfplaatzen gehad
gehad hebben.
hebben. Men
overblijfzelen
hunnen naam,
in BlIttenberg
zelen van hunnen
naam, in
Battenberg ~n
en Battenhallzen.
Battenhauzen. DeeDeeAdrana, of liever
ze ddrana,
liever Eder,
door het
hetGraaffchap
Graaffchap.IValdelt
Eder, loopt door
galdek
en door
Hesfenland ,,,.en
en
door Hesfenland
vereenigt zig,
,en vereenigt
zig , boven Kas{el"
Kasfel, met de
de
Fulda, en
FuJda.
en beneden
beneden Minden,
Minden, met
met de
de Were,
daar den naam
naam
I'fere , die daar
van Wezer
Wezer aanneemt.
ALTING , Not.
Zie ALTING,
Cet'm. Inferior.
lnferiol'. P.
p. 15.
15. en
daar uit
uit
Not. Germ.
en daar
P. I.I. p.
radert.
Bist. I. Deel
Deel,, bl.
bi. i12.
faderl. Hist.
2.
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ADRIAAN, Opvolger van den
AnRJAAN,
den Roomrchen
Roomfchen Keizer Trajaan,
beTrafaan , beo
diende zjg
zig nn
van de lJalavi[che
diende
de
Romeinlche
Batavifche Ruiterij, onder
Romeinrche
onder
X
LeX3
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Legers,
en deed
Legers, en
deed zig van
van dezelve,
dezelve, op
opzijne
zijne tógten
in'e
Oosten,
togten in
't Oosten,
verzellen.
Lekend , dat
verzeilen. Med
Merlheeft
heeftgang'
aang'.!tekend,
dat Keizer
Keizer Adriaan,
Adria"n, in 't
Ot
I 20 Jaar
Jaar onzer
omttent den
den bonau,
Donau, aan
bijonzer tijdrekeninge,
tijdrekeninge, omtfent
aan zijne bij120
hebbende
Batavifche Ruiterbenden
Ru.iterbendeo beval,
beval,die
dieRubber
RiViergewapend
gewapend
hebbende Batavifche
en te
te paard
paard over
over tete zwemmen
zwe~'men;; dit
ditwerd
werdmet
metzulk
zulkeen
eenvaardigheid
vaardigheUl
'Verrigt, dat de
de woede
woefie bewooners
bewooners van
van die
diegewesten
gewesten'er
'erverbaasd
verbaasd
verrigt,
over fonden.
fionden. Van
Van een BatavÎer
tijd leefde,
SORANUS, die in deezen tijd
Batavier SO.ANUS,
wordt
lIehendig met
met den
den boog
wist om
om
wordt getuigt,
getuigt , dat
dathij
hij zo
zo behendig
boog wist
te gaan,
gaan. dat
dat hij
hij een
een pijl,
pijl,eerst
eerstdoor
doorhein
hem opgefchoten,
opgerchote'l, in
in 't't ne•
nee
derdaalen
anderen zodanig
treffen,, dat
dat dezelve
dezelve
derdaalenmet
met een
een anderen
zodanig wist
wist te treffen
aan
zeer verwonderde,
verwonderde,
aan twet:n
tweën brak;
brak; ·waar
"waarov'êr
overde
deKeizer
Keizerzig
zig zo zeer
dat
zijn bevel,
bevel, dedebehendigheid
behendigheidvan
van SORANUS in
een omlian.
omfianin een
dat op
op zijn
dig Graffchrift
GroJfcll"iJt bewaard
bewaard is.
Volgens
de
meeste
waarfchijnlijkis. Vo'gens de meeste waarfchijnlijkheid hce:t
deeze Adriaan
AdrÏtuln,, in zijne
zi~Ile togten
togten naar
llaar Germanien,
Germanien, zig
heid
heet deeze
eenigell
tijd in
in 't't Eiland
Eiland der
der Batavieren
B,1!m';eretl opgehouden.
opgehouden. En dedeeenigen tijd
wijl aldaar
aldaar de
Koophandei merkelijk
niee
wijl
de Koophandel
merkelijkininbloei
bloeiwas,
was, is 't ook niet
ongegrond
ter begunstiginge
begunstiginge van
dit
ongegrond tete denken,
denken, dat
dat hij, ter
van dien, inindit
Eiland,
eene ruime
ruime markt
markt geflicht
Want inin de
deoude
oudeReisReisEiland , eene
heflicht heeft.
heeft. Want
kaarten vind
eene lIftu'kt
vanAdrianus
Adrianus,
(ForumAdriana)
Adr;ani)
Markt van
, (Forum
kaarten
vind men eene
welke markt
markt of
plaats niet
niet verre
verre gefield wordt
wordt van
van het
hettegenwoortegenwoorof plaats
dige Dorp
Dorp Voorburg
PóDrhurg bij Leyden.
Lcyden. Zie het
hetkaartje
kaartje,, geplaatst
geplaatst in
in
dige
van Leeuwen,
Lauwen , Befchrijv.
Bejchrijv.van
vanLeyden,
Le'Jdell, bl.
bI. 9. en
en de Befchrijy.
Befehr;;",
van
iy

bI. 349•
349.
bl.
Yader!.
bI. 19a\
19(\, en
en 191.
191.
(list. I. Deel, bl.
Vaderl. fJist.
ADRlAAN
Adrianus Florentius,
Florentius. gebooADRIAAN FLOR:SZOON,
FLOR:SZOON,of
of anders
anders Adrianus
ren
te
Utrecht
den
28l1en
Feb.
des
jaars
1459,
werd Paus
Pau3 van
vnn
Utrecht
den
2
8
tien
Feb.
des
jaars
werd
ren
Rome,, onder den
den naam
naamvan
vanADkIANUS
AIHUANUS DEN
DEN Vl.
VI. De gedachgedachRome
Eeni·
beroep van
van zijnen
zijnen Vader
Vaderzijn
zijnzeer
zeer verfchillende.
verfchillende. Eeniten over 't beroep
gen zeggen dat
dat hij
hij een
een Schoenlapper,
Schoenlapper,anderen
anderen een
eenBrouwersknecht;
Brouwersknecht ;
anderen
wederom een
een Houtzager,
Houtzager, een
eenBrouwer
BrouwerofofTapijtwerker
lapijtwerker
anderen wederom
was. Wij
Wij gelooven
gelooven dat
dat Floris een Schuitemaker
Schuitemaker geweest is,
door
was.
is , door
fpaarzaamheid
Zeldzamer isis het.
dat 'er
'er gevongevonfpaarzaamheidmaatig
maatigbegoed.
begoed. Zeldzamer
het, dat
den
worden., die
die Utrecht
van zijne
zijne geboorteflad
geboortellad tete zijn
zijn
den worden
Utrecht de Eere van
onmeemen
willen,, dan
dan eens
pens Amfleldam
AmJltidllm,, dan
weder Ronfana in
in
onmeemen willen
dan weder
ftll/ie daar
Pater Hazart
Haz'!,.t met
daar voor
voor fiellende.
biellende. Pater
met meer andere
anderefuekt
gekt
Italie
een wettigen
wettigen getuige. Hij
dat Hadrianrrs
HadriamIS een
een Neons tot een
Hij zegt,
zest, dat
derlander, te
te Utr~t:ht
getnigen ~lle,
die van
van hens
hem
derlander,
Utrecht gebooren
gebooren WIS,
was, getuigen
alle, die
ge-

(Paus)
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be~rchreeven hebben. Opmeer.
dmßeldamsch Schrijver, beOpmeer , een dm(lûdamsch
gefchreeven
zoude zijn
weert,
dat hij
hij tete Amfleldam
AmJleldam gebooren
gebooren zoude
zijn., nanaweert, egter, dat
menIijk
van G:llie/mus
Eggert,
zeer treffelijk
treIT'elijk burger,
burger, die
die
Gulielmus Eggert
, een zeer
menlijk van
om het
het geloof buiten
buiten lands
Ofdit
dit zo
zozij
zij,, wil
wiliki~niet
niet bebeo
landsging.
ging. Of
twisten; ; zeker
dat niemant
niemant ooit
op de
degedachten
gedachten gevalgeval.
twisten
zeker isis 't dat
ooit op
len
was,, dat
dat Hadrianus
Hadr;anus geen
gebooren Hollander
Hollander was,
tot
geen gebooren
was , tot
len was
aan
tijd, , dat
dat,, op
op 't'tJaar
Jaar 1536
1536,, zeker
zeker Italiaansch
Italiaanseh CaCaaan den
den tijd
pucijn., met naame
naame Matthias Bellintanus,
Bdli"tanus. in
in zijne
zijne Historie
Historie
pucijn
ons
willen wijs
wijs maken
maken,, dat
dat Adriaan
Adriaan een Italiaan was,
ons heeft
heeft willen
~ebooren in
Dorp Ronfana
ROt/Jana;; dat
dat zijn Vader
Vader was
was yohannes
Johannes
gebooren
in 't
't Dorp
Bonus;; en
en dat
dat hij,
zijnegeboorteplaats,
geboorteplaats, Ludovicus
Ludovieus werd ge.
gehij , in zijne
Bonus
noemd, maar als Jongeling in Nederland gekomen zijnde, zijnennoemd,arlsJginNedakomnzije,
naam had
veranderd in
in Hadrianus.
Hadrianus. Bellintanus
Bellintanu: voegt 'er
'er nenenaam
had veranderd
eenige bijzonderheden
bijzonderheden,, rakende
rakende ziine opvoeding
opvoeding,, wapenen
wapenen
vens eenige
en familie.
familie. Henricus
Hem';eus Spondanus
Spondanus,, in
in zijne
zijne Kerklijke
Kerklijke Historie
Historie,,
merkt
daarop aan,
is, of'
of een
een droom
droom van
van iemant, die
die
merkt daarop
aan , dat
dat dit
dit alles
alles is,
flaapt,
wel een
een Godvruchtig
Godvruchtig gepeins
gepeins van
van een
een opgetoogen
opgetoogen gege·
ílaapt , of wel
van zijn
zijnVaderland.
Vaderland. Over
Overhet
heteerfle
ecrftemaake
maake de
de
moed, tot
totluister
luister van
oplettende Lezer
Lezer zijne
zijneeigen
eigenaanmerkingen.
aanmerkingen. Adrianus
Adrianus is geboogebooren
en Willem
l-Pil/em Eggert
Eggert., Heer
Heer van
van Purmerend,
Purmerend, was
ren in
in 1459; en
reeds,
volgens zijn
zjjn Grafi'chrift
GrafTchrift ininde
Kerk,, overover·
reeds , volgens
de Nieuwe
Nieuwe Kerk
leeden 1417. Dus
Duskon
konhijhijdedeVader
Vadervan
van onzen
onzen Adrianus
Adr;anus niet
zijn,
moest mede
mede,, in
in een
een droom,
droom, eenen
eenenanderen
anderen Willem
Willem
zijn, of men moest
Eggert verzinnen.
Hetlaatfile
laatfle gezegde
gezegdevan
van Bellintanus
Bellintanus verdientEgert
verzinnen. Het
deminfile
minfie aanmerking.
aanmerking. FLORIS
FLORIS, die de Vader
Vader van
van Adria•
Adriageene de
tlUS
is, zond
zond zijnen
zijnen Zoon,
Zoon, inindedeeerfie
eerflejeugd,
jeugd,naar
naar de
de
geweest is,
nus geweeit
fchool
te Leuven.
Leuven. De gemelde
gemelde Ha
HaZllrt
andere Roomfiche
RoomCche
fchool te
zart en andere
fchrijvers
dat Floris artn,
mlm Godvrugtig
dat
fchrijvers feggen,
zeggen, dat
arm, maar
Godvrugtigwas;
was; en
en dat
zijn
Zoon,
zeer
genegen
tot
de
WetenCchappen,
door
hem
niet
zijn Zoon , zeer genegen tot de Wetenfchappen , door hem niet
aan
Cchool kon
kon onderhouden
onderhouden worden,
maar dat
veel
aan de
de fchool
worden, maar
dat hij
hij zo veel
verkreeg, , dat
in 't't Porttiener
Portfiener Kollegie
Kol/I'gie of LeerlingsgeLeerlingsgeverkreeg
dat hij
hij in
nootCchap, , vrije
vrije wooning
wooning zou
zou hebben.
hebben. Onufrius
Panv;n;us
nootfchap
Onufrius Panvinius
fielt, dat
fielt.
hij in een
een Kollegie
Kollegie te
te'I_leuven
geraakte,
alwaar
vroome
dat hij
euven geraakte ,
en behoeftige
behoeftige Jongelingen,
Jongelingen ,eenige
eenigejaaren
jaaren lang,
lang, op
opgemeene
gemeenekoskosten. konden
konden fludeeren.
fiudeeren. In
In de
de Ulreehtjche
Ge~nkrchriften vindt
vindt
ten,
Utrecht/che Ge4enkfchriften
men, dat
men.
dat Floris,
Floris. Vader van
van Adriaan,
Adriaan. met zijn
zijn Schuitemaaken,
Schuitemaakel1,
(onbepaald
hij Meester
Meester of Knecht
Knecht was,)
was,)wel
weleenige
eenigemiddelen
middelel1
(onbepaaldof
of hij
bad vergaderd;
geno~ om
om zijnen Zoon
Zoon le
te laaten
laaten
vergaderd; doch echter niet genoeg
,

X
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f1:udeeren,
zei ven , tegen
tegen den
den ouden
ouden dag,
dag,iets
ietsover
over te
fludeeren, en
en voor
voor zig zelven
houden
dat hij,
hij , derhalven
houden; ; dat
derhalven •, door
door goede
goede vrienden
vrienden tete Leuven,
Leuven,
zijnen Loon
Zoon in
in een
een Kollegie
Kollegietete brengen.
brengen. P.
P. Ilazart
Hazart
verkreeg, om zijnen
meldt, dat
dat hij.
uit armoede,
annoede , gewoon
gewoon was
was tetefludeeren
!ludeeren bij
bij de
meldt,
hij, uit
Kaars,
ieder nacht, voor
voor het
het beeld
beeld van
van de
de H.
H.Maagd,
Maagd,dat
da,
Kaars, die
die ieder
nog op den
den brug
brug bij
bij dedeVischmarkt
Vischmarkt (laat
!laat,, ontdoken
omlloken werd; dit,
dit,
voegt hij
hij 'er bij,
eene overlevering,
overlevering, die
die tete Leuven
Leuven voor
voor waarwaarbij , is Bene
achtig
word gehouden,
gehouden,fchoon
fchoongeene
geenederder
Schrijverendaar
daarvan
van
achtig word
Schrijveren
gewag maakt.
maakt. Adrianus,
AdriolillS, 't zij
zij dit
dit waar
waar of
ofonwaár
onwa:lr is, nam
nam zozodanig
geleerdheid,, dat
dat hij
hij tot
tot Decanus ván
Je Leuvenfche
Leuvenfche
danig toe in geleerdheid
v a n de
aangelleld ,en
tot Vice-Kancelier
Hoofdkerk werd aangefleld
, en vervolgens tot
Vice-Kaneelier van
de Leuvevfche
Leuvl!llfche U'niverfiteit,
Ûniverf!reÎE, die
heefe over
over alle
alle de
de KolleKolledie opzicht heeft
gicn.
Dusmaakte
maaktehijhijzig
zigeen
eennaam
naamonder
ondermannen
mannenvan
vanverdiensverdiensgien. Dus
ten;
dat Maximiliaall
deEer
Etrfle
tot ononten ; met
met dat
dat gevolg, dat
Maximiliaan de
fle hem
hem tot
derwijzer
van zijnen
zijnen oudflen.
oud!len. kleinzoon
kleinzoon,, Prins
Prins Karel,
Karel, aanllelde,
derwijzer van
aanflelde,
fcllOon
anderen deeze keuze
keuze toefchrijven
toefchrijven aan
aan Margreta
Mllrgret/1 van OosOosfchoon anderen
ten
rijk ,, Landvoogdesfe
Landvoogdesfe der
der Nederlanden.
Nederlanden. waarfchijnlijkst
Waarfchijlllijkst isis
tenrijk
het dat
dat Maximiliaan
lIIflxill1i1jaQn,, die
over den
den jongen
jongen {(arel
die Voogd over
Karel was,
alzo zijn
zijn Vader
Vader Philippus
Philippus ,, op zijnen
zijnen ouderdom
ouderdom van
vanzes
zesjaarera
jaarcn,,
over:eed,
dit, opopaanraden
aanraden van
vangemelde
gemeldeVrouwe
Vrouwe Margreta,
Margreta, zijzij·
overreed, dit,
ne
Moeij,, zal
zalhebben
hebben gedaan.
gedaan. Karel,
Karel , naderhand
naderhand bekend onder
on del'
ne :Meij
oen naam
naam van
van Keizer
Keizer Karel den
den Vr,
betoonde zo
veel genegenezo veel
, betoonde
den
genheid voor
voorzijnen
zijnenLeermeester
Leermeester,
nadat
dathij
hijeerst
eerstKoning
Koningvan
van Span, na
je,, en
daarna Roomsch
geworden, , dat
hij hem
hem tot
tot
en daarna
Roomsch Keizer
Keizer was
was geworden
dat hij
je
G0uverneur
Stadhouder over
O'Ver de
de .Epaan[che
aan !lelSpaanfche Monarchie aanflelGouverneur of
of Stadhouder
de,, na
na dat
dat alvoorens
alvoorens Ferdinand
Fertiilland hein
hem tot
tot Bisfchbp
Bisfchop van
van Tortoze
Tonoze
de
had
bevorderd. Geduurende
G~duurende zijn
zijn verblijf
verblijf in
in Spanje,
verhief hem
Spanje , verhief
had bevorderd.
Paus Leo
Leo de
Kardinaal. Door toedoen
toedoen van
van Keizer
Keizer {(arel
Karel
de X tot Kardinaal.
den
r, beklom
beklom hij
rds opvolger
opvolger van
van gemelden
gemelden LlO,
Paufelijhij als
Leo, den Paufelijden V,
ken Stoel.
Volgens Guiciardjjn,
verRiezing, op
op
Guiciardiin , gefchiedde
gefchiedde die verkiezing,
ken
Stoel. Volgens
den
Jan. des Jaars
Aan niemand,
niemand, zegt
washij
hij
Jaars 1522.
1522. Aan
zegt men, was
den 66 Jan.
te Rome
Rome bekend
bekend, , en nooit
nooit was
was hij
hij in
in Italie geweest.
Zekere
geweest. Zekere
Abr4halJ1 Bazo,'ius
Bf/ZOJ'jus verhaalt 1i dat
dat nimmer
nimmer iemand
iemand minder
minder naar
naar '-t'.(
Abraham
l)ausdom getracht,
niemand ooit
ooit minder
minder vrienden
vrienden tot
tot dèeze
dèeze
Pausdom
getracht , en niemand
onderneeming
dan Adrianus.
Adrianus. In dertien dagen liepen
liepen
onderneeming gehad
gehad had, dan
de
uit Rome,
Rome, door Fr,/lnkrjjlr.
.'lpanje, om zijne
FrAnkrijk, naar Spanje,
de posten, uit
verkiezing
Hem vonden
vonden zij
zij tete YifJor;a,
/-'iForia, in
verkiezing bekend
bekendtete maken.
maken. Hem
lJlscaijen, komence
komenqe van
hij bezocht had.
had. Zij
ZIj
van eenen
Benen~ieke,
zieke, dien hij
.lsscaijen,
vie·
vie-
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zijne voeten,
voeten,groetten
groetten hem
hemals
alsPaus,
Paus,en
enleverden
leverden hem
hem
vielen voor zijne
Brieven zijner
zijner verkiezing
verkiezil1g over; waarop
waarop hij
hij,, zonder
zonder eenige
eenige
de Brieven
veranderingvan
vangelaat,
gelaat, zig dus uitliet
: „ Indien
verandering
uitliet:"
Indien deeze
deeze boodfchap
boodCebap
,.
waarachtig zii,
heb ik
ik groote
groote reden
reden om droevig
droevig te zijn."
zijn." Een
Een
,, waarachtig
zij, heb
bijzonder vvriend
van hem
bem was
was Mr.
Mr. Floris
FI(}ris van Wijngaarden.,
Wijngaarden.,
bijzonder
ri end van
der
beiden rechten
rechten Donor
Doétor en
en Penfionaris
PenÎ10naris der
der flad
!lad Dordrecht;
Dordrecht;
der beiden
haast hemben~ deeze tijding
tijding bekend
bekend was, zondt
zandt hij
bij hem
tem den
den volvolzo haast
genden brief, met
met dit
dit opfchrift
opfchrift:"
dm uitneemenden
t4itneemellden Man,
1I-/an,
genden
: „ Aan den
111,..
Wijngaarden,, Donor
Doftor in de
de beide
bei(/eReckten
Rrch:en,t mijmij.
Mr. Floris van wijngaarden
11en
bi)zonderellVriend,
Vriend,
nen bijzonderen

Doftor,, blj.ondel'e
JTrielld.
Heer Donor
bijzondere Vriend.
"„ Daar
Daar isis niemant,
niemant, die
diemeer
meerverwonderd
verwonderd en
enverbaasd
verbaasd Baat,
!laat,
dat een
een arm
arm mensch,.
mensch" bij
bij ieder
ieder onbekend
onbekend, , zo
lW verre
verre van
van de
de
,,I, dat
hand zijnde
zijnde,, door
dooreenpaarige
eenpaarige ßemmen
flcmmen der
der -Kardinaaien
,.„ hand
-Kardinaalen tot
tQt
",, Christus
Christus Stedehouderfchap.
StedchouderCchap. isisaangenomen,
Maar't
aangenomen ,dan
danik.
ik. Maar
't i$i,
"„ ligt
ligt voor
voor God
God den
den armen
annen fchielijk
Cchielijk tete verheffen.
verheffen. IkIkfchep
fehepgeen
geen
"„ vermaak
vermaak inin die
Cchrik voor
grooten last.
last. IkIkhaai
ha~
die ecre,
etre , en
en fchril:
voor zo
zo grooten
"„ liever gewild
gewild buiten
buitenPauCelijke
PauCelijke., Kardinaalfche
KardinaalCche en
enBisfchoppelijBisCchoppelij"„ ke
kewaardigheid
waardigheid inin mijne
mijne Proostdi
Proost dij j te
te dienen
dienen::
te U/redt
Utrec!it God te
maar ik
roependen God niet
niet wederflaan
wederflaan,, verhoopenverhoopen"„ maar
ik durf
durf den
den roependen
",, de
de zelf,
zelf,datdathijhijdede
onvolmaaktheidzal
zalvervullen
vervullen,, en
engenoeggenoeg·
onvolmaaktheid
zaame kracht
kracht verleen
en , ,om
Ikbidde
bidde,
"„ zaame
verleenen
om dien
dien last
last tete dragen.
dragen. Ik
,
",, bidt
bidt God
God voor
voor mij
mij,, en
endoe
doeook
ookuwe
uweGodvruchtigen
Godvruchtigen bidden,
bidden,
dat hij
hij mij
mij onderwijze,
onderwijze , om
omzijne
zijnegeboden
gebodenwel
weluit
uittetevoeren
voeren.
",, dat
,
"„ en
en mij
mij waardig
waardig te
re maaken
maak en , ,om
zijne
Kerk
te
bouwen.
Uiç
om zijne Kerk te bouwen. Uit
",, Vi8oria
VieJoria,, den
152:!.
den 15den
:sden Feb. 1522.
Op
de woorden
woorcen,, Proostdy
Proostd'J te Utrecht,
Utrecht, Haat
!laat aan
merken,
aan te
te merken,
Op de
dat
Keizer Maximiliaan
Maxi1lliliat111 hem allereerst
allereerst tot dat
dat Proostdijfchap
ProostdijCchap bebedat Keizer
vorderd had.
Behalven den
denaangehaalden,
aangehaalden , zijn
zijn'er
'ermeer
meerandere
andere
vorderd
had. Behalven
brieven van
van 'deezen
'deezen Adrianus
Adr;anus voorhanden,
aan den
den gemelden
gemelden
brieven
voorhanden , aan
ftor;szoon van
van Wijngaarden,
IPijngaardell, terwijl
hij nog
nog Bisfchop
Biiifchop en
enKarKar·
!loriszoon
terwijl hij
dinaal
en aan
aan Mr.
Mr. Laurens
LaureIls du
du Bliou
[Wou,, Griffier,
dinaal was,
was, en
Griffier, gedagtekend
den iIIdfi!n
Augustus 1519,
ten voordeele
voordeelevan
vandenzelven
denzelven,, om
ornhem
den
i den Augustus
1519, ten
heen
in Zijne
zijne verloorene
verloorene Eere.
herflellen :: zij
zijn te
te vinden
vinden in
in van
van
Eere. tete herflellen
zij zijn
Balem
Befchrijy.
Vlin
Dordrecht.
Zie
verder
F,LOI\IS
VAN
Balens Befchrijv. van Dordrecht.
Zie verder FLORIS VAN
\VIINCMRD~N.
11JNGMARDEN.
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Tot nader
nader flaavinge
flaavinge zijoer
zijger gedachte
gedaclKe,, over
overde
deverheffinge
verheffinge tot
tot
de Paufelijke
Pau[elijke waardigheid,
hier nog bij,
bij, eenen
eenenBBrief
waardigheid,voegen
voegen wij
wij hier
rief
r.m
inhoud., als
als dien
dien
Iran den
den Kancelier des Keizers,
Keizers , bijna
bijna van
van gelijken inhoud
riend Mr.
bij fchreef
fchreef aan
aan zijnen
zijnen V
Vriend
Mr. Floris
Floris;; zie hier
hier een
een gedeelte
gedeelte
hij
van denzelven
van
denzelven :: ",, Ik warde
bijna met
met alle
alle droefheid
droefheidaangetast,
aangetast,
worde bijna
,t
enoch
ochofof't'tmij
mijgeoorlofd
geoorlofd ware,
ware,dat
datzware
zwarepak,
pak,'t'twelke
welkemij
mij
„ en
"„ tevens
tevens zo
zolastig
lastig en
~ngevaarlijk
gevaarlijk is,
is,buiten
buiten vreze
vrezeGod
Godtetemishamisha" gen
gen,, van
van mijne
mijne fchouderen
[chouderen te
te werpen
werpen,, en
enliever
lievereen
eenampteampte"„ loos
loos armelijk
armelijk leeven
leeven ,, in
in eenig
eenig hoeksken
boeksken te
te leiden,
leiden, enenmijn
mijn
alleen te bezorgen, ininplaats
" Confcientie
Conrcientie alleen
plaats van
vanrekenfchap
rekenfchap voor
voor
"„ de
degeheele
geheelewaereld
waereld tetsmoeten
moetengeeven
geeven!"
Aandedevijf
vijf
Kapitte!" Aan
Kapittelen van
van U/richt
uwepligt
pligt,, vuurige
vuurige gebegebefchreef hij
hij dus:
dus: „" 'tttIsIsuwe
Utrecht fchreef
"1 den
den tot
tot God
God uitteflorten,
uittefiorten, op
dat hij
hij,, die ons
ons uit
uit het
het flof,
il:of, tot
tot
op dat
",, deeze
deezehoogfle
hoogfiewaardigheid
waardigheid op
opAarde
Aarde,, heeft
heeft verheven
verheven,, ons ook
ook
",, verwaardigde
verwaardigde krachten
krachten te
en de
deflerkte
!lerktedes
des gemoeds
te geeven, en
",, en
enook
ookdes
desLighaaien
Lighaams mede
mede te
te deden
deelen,, om
0111dat
datampt
amptheilaameheiIz-ame"„ lijk
lijk te
te bedienen."
bedi('nen."
verm31lnde Erasmus,
Erasmtu, in
in zekeren Briaf
eerfien DeDeBrief vnn
van den eerflen
Hij vermaande
cember 1522,
dathij
hijded'etreffelijke
treffelijke gaaven
gaaven des
des verf
verllands
van
cember
1522, „" dat
ands,, van
"„ God
God ontvangen,
ontvangen, ook
ook tot
totGods
Gods Eere,
Eere,gelijk
ge!ijk hij
hij tot
totdien
dientijd
tiJ<i
"3P toe gedaan
gedaan hadde,
hadde, zoude
zoude befleden;
beil:eden; door
door dit
dit middel,
middel, meende
meende
,t
de Paus
Paus,, kon
kon hij,
hij, door
door Gods
Gods hulp,
hulp, een
een groot
groot deel
deel der
der verver,, de
"„ doolden
doolden te
te rug
rug brengen,
brengen, die
die nog
nogniet
nietgevallen
gevallenwaren
waren flaande
il:aande
),
houden, en
endie
die aan
aan 't wankelen
bijna aan
aan 't vallen
vallen waren,
waren,
wankelen of
of bijna
„ houden,
" voor den
den val
val behoeden.
behoeden.
,ti
Gij moet
moet ook
ook,, zeide
zeidehij
hij,
aandedefpreuk
fpreukvan
van den
den H. tacoJnco"„ Gij
, aan
"„ bus gedenken,
gedenken, dat
dat hij,
hij,.- die
zijnen Broeder,
Broeder, van
van de
dewaarheid
waarheid
die zijnen
" afgedwaald
bekeert, en
eheenen
eenenZondaar
Zondaar van
van de
dedwaadwaaafgedwaaldzijnde,
zijnde, bekeert,
"1 lingen
Hngen zijns
zijns wegs
wegs te regte
regte brengt,
brengt, dien
dien van
van de
dedood
doodbehoud
behoud
eene menigte
voorwaar niet
zeg" en eerre
niet te zegmenigte zonden
zonden bedekt.
bedekt. 'ttt Is I voorwaar
l t 'gen,
voegt hij
hij 'er
'er bij
bij,, hoe
hoeaangenaam
aangenaam een
een dienst
dienst gij
gij zoud
zoud
-gen , voegt
" doen,
indien,, door
door uwen
uwen arbeid,
arbeid, te
te wege
wegewerd
werdgebragt,
gebragr, dat
dat
doen , indien
,t de geeven
geen en ,, die
diedoor
doordedefnoodfle
fnood!leKetterij
Ketterijbefinet
beCruetzijn
zijn,
zigliever
liever
, zig
hen de
"5P van zelfs bekeerden,
bekeerden, dan
dan dat
dat zij wachten
wachten zouden
zouden tot
totdat
dat he'n
"1P tuchtroede
tuthtroede der
en der
Keizerlijke Wetten
Wetten
der Keizerlijke
der Kerkelijke
Kerkelijke Canons, en
" ter
Nu,, hoe
hoezeer
zeerzulks
zulksmet
metonzen
onzenaart
aart flrijd,
flrijd, was
was
ter nederfloeg.
nederiloeg. Nu
ti ons reeds
reeds bekend, toen wij
wijtetezamen
zameninindedevermakelijke
vermakelijkeonleonle" di,.
,,
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n AmpteiII~hehi der
der Studien
Sfudien nog
nog tete Leuven
l.etJvtn waren
waren,, en
en ee
een
Ampte„,.di$heid
loasLeeven
Leeven leidden."
leidden."
,,,tloos
DeHeer
Heer BRANDT
BR/INDT zegt,
zegt,dat
datzijne
zijneaangeboorene
aangcbooreneGoedertierenGoedertieren_
ne
heid,
heid,enendedevooroordeelen
vooroordeel ender
derScholastijlce
Scholastijke Theologie,
Theologie, daar
daar hij,
hij"
Yan Kindsbeen
Kibdsbeeo,, in was
was opgebracht,
opgebracht,zoentijds
zomtijds tot
tot eene
eenehevigheid
hevigheid
Van
van zijn gevoelen overging.
regen Luther
Lflflret° en
en andere
3Ildere Leeraars
Leeraars van
overging. Hij
Hij
tegen
liet zig
zig voorslaan,
voorllaan, dat
dat deeze
deeze lieden
lieden de
de Roomfche
RoomfcheKerk
Kerkvoor
voorwaarwaar.
liet
achtig hielden,
hielden,en
en uit
uitWaereldfche
Waereldfche inzichten
inzichten zulke
zulkeeene
eenefcheuring
fcheurîng
achtig
ri ng van
hadden aangeregt;
aangeregt; hier
hier door
door was
was 't,
'c, dat
dat hij
bij de
devergade
vergadering
vaa
hadden
den Rijksdag
Rijksda~ te
te Neurenberg,
Neurenherl{, in
in de
dc Maand
Maand November
November te
te voovooden
gehouden,, door
door den
denBisfchop
Bisfchopvan
van Fabriane,
Fabriane, Franciscus
Franfiscu$
ren gehouden
ger:l)lden,, na 't't beproeven
beproeven van zagte
zagce middelen,
middelen,
Cheregatlls',
Cheregatus
, had geraaden
rot harde
harde tete koomen.
koomen. Het
Het vooroordeel
vooroordeel,, noch
noch dedcpartijdigheid
partijdigheid
tot
had hem
hem echter
echter zo zeer
zeer niet
nict verblind,
verbl ind, of
ofhij
hij zag
zagen
enerkende,
erkende,dat
dat
'er veele
veelc dingen
dingen inindedeKerk
Kerkwaren
wareningeslopen,
ingeflopen ,diedieReformatie
Reformatie
Doodig hadden.
hadden. Hij
Hijzocht
zochtook
ooktottot.
verbeteringetetekomen
komen;
maar
noodig
verbeteringe
; maar
kwamen., van alle
alle kanten
kanten,, zo
zoveele
veelezwarigheden
zwarighedenen
enverhindeverhinde'er kwamen
ringen in
den weg
weg,, dat
dat hij,
hij, op
opzekeren
zekeren tijd,
tijd, aan
aan twee
twee van
van zijne
zijne
ringen
in den
vemouwdile Vrienden
Vrienden., Wil/em
Enkefort en David Hez,
Hez,
Willem van Enkefort
vertrouwdfle
bekende.
dat der
der Pausten
Pausfen Conditie
Conditie ellendig
ellendig was
was,, aangezien,
aangezien,
bekende , „" dat
hij bevond,
bevond,dat
dathun
hunook
ookdedemagt
magtontbrak,
ontbrak,om
omnaar
naar hun
hun goed.
",, hij
"„ vinden
vinden wel te doen
doen,, enendaar
daartoe
toehunnen
hunnenarbeid
arbeidenennaarfligheid
naariligheid
,.,, aanteleggen.
aanteleggen. Dewijl
Dewijl dan,
dan,vóór
vóórzijne
zijnevoorgenoomene
voorgenoomene Reize
Reize
geene
Reformatie
door
hein
konde
uitge"„ naar
nallr Duilschland,
geene
Reform:uie
hem
konde
uitge•
Duitschland ,
..
werkt worden,
worden, zo
zo was
was'er
'eranders
anders niet
niet te
te doen
doen,, dan
dan teteverver„ werkt
"„ trouwen
trouwen op zijne
zijne beloften
beloften,, welke
welke hij
hijvast
vastbeflooten
beflooten had
bad te
"„ volbrengen,
volbrengen, al
al zoude
zoude hij
hijzijne
zijnegeheele
geheeletijdelijke
tijdelijke magt
magt verlieverlie·
,.„ zen,
zen,of,
of,tentenExempel
Exempelvan
vaneen
eenApostolisch
Apostolischleven
leven,
totde
deuiteruiter, tot
",, fie
fie armoede
armoede te rug
rug keerent'
keeren." Ook
Ookbelaste
belastehijhijwel
welgeflrengelijk
gef1:rengelijk
aan
van welke
welke zijn
zijnAalmoezeAalmoezeaangemelde
gemeldezijne
zijneVrienden,
Vrienden,de
de eene van
zij, middelernier,
de andere
andere zijn
zijn Geheimfchrijver
Geheimfchrijver was,
middeler·
was , dat zij,
nier , en de
wijl,
toeilaan van
van afaaten
aflaaten,, dispenfatien
dispenfatien en
en coadjutorien,
coadjutorien,
wijl , in het toeslaan
fPaarz:lam
dîngen,
fpaarzaamenengematigd
gematigdzouden
zoudenzijn,
zijn,tot
totdat
dat men
men deze
deze dingen,
tot eenen
eenen zekeren
zekeren Regel zou
zou hebben
hebben gedoor
door een
een vaste
vaste Wet,
Wet, tot
bragt.
Wanneer hij
Rijksvorilen, , op
den Rijksdag,
Rijksdag, tegen
tegen
bragt. Wanneer
hij de
de Rijksvorllen
op den
Luther
ter zelver
den Bisfchop
Bisfchop
liet vergaderen,
vergaderen,deed
deed hij,
hij , ter
zelven tijd, den
Luther liet
van
beroerten uit
gondelijkbekennen,
bekennen , dat
dat deeze
deeze beroerten
uit de
van Fflhriane
Fabriane tondelijk
Prelaten,
tonden
Zondender
derMenfchen,
Menfcheb , voornaamelijk
voornaamelijk der
der Priesteren
Priesteren en Prelaten,
Wawa-
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waren voortgekomen
voortgekomen; ; dat
in den
den Heiligen
Heiligen Stoel
Stoel,, eenleenlwaren
datook
ook zelfs in
aa n ; da;
ge Jaaren
Jaaren herwaarts,
herwaarts, veele
veelegruwelijke
gruwelijkeBukken
/lukkenwaren
warenbeg
begaan.?
daÇ
ge
'er
veele
misbruiken
in
het
Geestelijke,
en
veele
onbehoorlIJkheveele
misbruiken
in
het
Geestelijke
,
en
veele
onbehoorlijkhe'er
den in
in 't'tuitgeven
uitgevender
derKerklijke
Kerklijke geboden
geboden waren
warell gefchied
gefchied,, en
enalalden
les van
van timmer
flimnier in
in erger
erger veranderd
vmmderd was
was;; dat
datdie
diebefinettende
befmettende
les
Krankheid, ,v:m
Hoofd tot
tot in
in de
deLeden
Leden.
vandedePaufen
Paufentot
tot
Krankheid
van het
het Hoofd
, van
mindere Prelaten
Prelaten voortkruipende
voortkruipen de ,, zig
zig wijd
wijden
enzijd
zijdverfpreidverfpreidde mindere
de; dat
dat 'er
'er naauwlijks
nnauwlijks iemand
recht deed,
deed,
de;
iemandgevonden
gevondenwerd.
werd, die recht
van deeze
Doch alzo
alzo hij
hij uir
uit- zig zelven,
zeI ven • en
en
en van
deeze kwaaIe
kwaaievrij
vrijwas.
was. Doch
gelijk Amptshalven,
om het
het
te gelijk
Amptshalven,gehouden
gehoudenwas,
was, zijn
zijn best
best te doen om
kwaad te
genezen,, zo
zowenschte
wenschte hij,
hij,naar
naarzijn
zijnuiterfie
uiterfle vermogen,
vennogen,
kwaad
te genezen
vlijt aantewenden,
aantewenden , op
op dat
dat boven
boven alal het
hetRoomfiche
Roomfche Hof,
Hof,daar,
daar,
allen vlijt
misfchien, het meeste
meeste kwaad
kwaad van
van laan
daan kwam
kwam,, gebeterd
gebeterd werd,
werd,
misfchien,
Allen beloofden
beloofden hier
hiertoe
toehunne
hunnewaare
waaregenegenheid
genegenheid:
w~shalven
Allen
: wgshalven
hij zo
zo veel
veelteteflerker
/lerker dit
dit beijverde.
beijverde. Niemand
Niemandkan
kan het
hetevenwel
evenwel
hij
vreemd dunken,
dat de misbruiken
misbruiken niet
niet op
op ,een
,een oogenblik
oogenblik werwer~
vreemd
dunken, dat
weggenoomen. „" Want
Want gelijk
gelijk het
het kwaad
kwaad verouderd,
verouderd, en
en ververden weggenoomen.
menigvuldigd was
was,, zo
zomoest
moëst men
men,, om
omdat
dattetegeneezen
genéezen, "niet
,nie~
,,,. menigvuldigd
"„ anders
anders dan
dan voet voor
voor voet
voetvorderen
vorderen,, beginnende
beginnende van
van 't't gege" wichtigile,
wichtiglle,opopdat
datniet
nietalles,
alles,mooglijk,
moogl!jk,door
doorBenen
cenenontijdigen
ontijdigen
„
" lust,
lust, om
omtot
totgeneezinge
geneezinge tetekomen
komen.
verwarring werd
WCI'Ó gege„
, ininverwarring
,.,, bracht,
bracht, of
ofover
over hoop
hoop geworpen."
geworpcn." Wij
Wijzullen
zullenhier
hiCJl' op
op nog
nog een
een
floffe , als
weinig
meer moeten
moet,enflilf}aan
ailflaan,, aangezien het gewigt
gewigt der /loH:e,
als
weinig meer
de grond van
\'::n de
de Reformatie
Reformatie der
der Kerke.
Kerke.
Deezc
ronde bekentenis
bekentenis van
van den
den Paus
Paus (rervolgt
(vervolgt BRANDT) die
Deeze ronde
de
oorfpronk vlm
hetkwaad
kwaadaan
aandedeKerkelijke
Kerkelijke Perfoonen
PerfQonen toe.
toe·
de oorfpronk
vn het
werd van
van hun
h'un zeer
zeer kwalijk
kwalijk genoomen
genoomen;; dezelve
dezelve zouden
zouden
fchreef,
fchreef, werd
hem
alleen in nog
nog grooter
grooter haat
hallt en
en verachting
verachting brengen
brengen bij
bij het
het
hem niet alleen
Volk,
maar ook de
deLutherfchen
Lutherfchen flouter
aouter en
cn moedwilmoedwilVolk , zeiden zij, maar
liger
Dochinzonderheid
inzonderheidmishaagde
mishaagde hun
hun,, dat
dat zij
zij hier
hier Bene
eene
liger maken.
maken. Doch
deur
zagen,, waar
waar door
door die
diegehaate
gehaa[evermindering
vermindering der
der
deur geopend
geopend zagen
Waereldfche
en noodzaaklijk
ofdat
dat
Waereldfche voordeel
voordeelen
noodzaaklijkmoest
moestinkoomen,
inkoomen, of
men
anders voIarekt
overtuigen., dat
dat hunne
hunne kwaade
kwaade
men hun
hun anders
volflrekt zoude
zoude overtuigen
zeden
Maar de Duit!cllc
Volkeren , die heDuitfche Volkeren,
zeden ongeneeslijk
ongeneeslijkwaren.
waren. Maar
"igst
tegen het
het Pausdom
Pausdom waren
waren ingenomen
ingenomen,, namen
namen deze
deze reden
vigst tegen
zeer
verkeerdelijk
op;
zeggende,
dat
dit
een
trek
was,
aan de
aan
was,
zeer verkeerdelijk op; zeggende, dat dit een trek
Pauzen
eigen,
gewoonlijk
het
kwaade
bekennende,
met
belofte
met belofte
Pauzen eigen, gewoonlijk het kwaade
van
nochthans de waare
",aare meening te hebben
hebbeq
verbeeteririg, zonder
zonder nochthans
van verbeetering,
OID
om
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om
uit te werken
werken;; op dat
dat zij
zij de
deeenvoudigen
eenvoudigen met
met dit voor
vooróm het uit
wendzel in flaap
wiegen , en
wendzel
flaap mogten
mogten wiegen,
en tijd
tijd winnen
winnen om
om zulks
zulks tor
tot'
voordeel waar
voordeel
waar te
te neemen.
neemen.
Wat aanbelangt
aanbelangthet
hetzeggen,
zeggen ,van
vanvoetvoet voor
voor voet tete gaan
Wat
gaan,, in
Ot nuk der
dit hebben
hebben zij
zij,, daar
daar mede
mede fpottende,
fpottende, 'tfluk
der Reformatie,
Reformatie, dit
aartiglijkuitgelegd,
uitgelegd, ,eggende:'t
zeggende: ,, dat
aaniglijk
datmen
menininder
derwaarheid
waarheid toen wel
wel
,, langzaam
, even
'erertusfchen
"
langzaam voet
voetvoor
voorvoet
voètging
ging,
evenals
alsofof'
tusfchenieder
iedervoet
voet
„ of
.,
oftreede,:
treede Jo een
een afiland
afHand van
van een
eenEeuw
Eeuwtusfchen
tusCchen beiden
beidenging."
ging."
Doch zij
Doch
zij ,°die
diededeoprechtheid
oprechtheid van
van dezen
dezen Adrituln,
zijn
Adriaan , vóór
vdór zijn
Paus[cltap
ondervonPausfcbap ,, toen hij nog Biifcltop
Bi cfchopen
en [(ardinaal
Kardinaal was,
was , ondervonden
voorneemen , het
het welke
welke in
in alle
allezijne
zijne
den hadden,
hadden ,en
en zijn
zijn goed voorneemen,
woorden
werken zig
zigten
ten -klaarden
-klaarfien vertoonde
vertoonde,, kenden
kenden,, namen
namen
woorden en werken
alles
niet twijffelende,
twijffelende,ofofdeze
dezebelijdenis
belijdeniswas
was
alles van
van heom
hem ten
ten goede,
goede, niet
met
ronde oprechtheid
geloofden zij dat
dat hij
hij wel
wel
met ronde
opfechtheidgeCchied;
gefchied; ook
ook geloofden
geneigd was
was om het verval
verval te
te herflellen
-herfiellen,, zelfs
zelfs ook
ookfpoediger
fpoedigerdan
dan
hij
beloofd had.
had. Hij
Hijbegeerde
begeerde dat
dat E,"annus,
hij met
met
Erasmus , welken
hij beloofd
welken hij
vriendelijke
-en. en
groote
hem op
op het
het
vriendeli;'ke
grootebeloften
beloftentottotzig
zig noodigde.
noodigde , hem
fpoediglle
de Lllther[che
fpoedigfleen
en heimelijkO:e,
heimelijkfle ,zijnen
zijnenraad,
raad, om
om de
Lutherfche beroerten
fiillen, zoude
zoudeoverfchrijven.
overCchrijven. Erasmus
Erasmus ontCchuldigde
roerten te
te flillen,
ontfchuldigde
zig van
reize nnaar
Rome, wegens
Ouderdom, zwakke
zwakke Ligvan de reize
aa r Rome
wegens Ouderdom,
Lig
haamsgeO:eldheid,
en
om
dat
zijn
doen
en
laaten
aldaar
aan meermeer,haamsgef}eldheid, om dat zijn doen en laatera aldaar aan
der misduiding
zijn,, dan
dan wanneer
wanneer hij
hij tete Bazel
misduiding onderworpen
onderworpen zoude zijn
bleef. Hij
Hijmaakte
maaktederhalven
derhalven aan
aan den
den Paus,
Paus, tot
tot driemaal
driemaal toe
toe,,
bleef.
zijne bedenkingen
bedenkingen,, over 't't wegneemen
wegneemender
derKerklijke
Kerklijkezwarigheden
zwarigheden,,
Brieven,, bekend,
bekend, daar
daar het
het bij
bij gebleeven
gebleeven is. Op
Opdeze
dezemama·
door Brieven
fpreekt BRANDT van hem
hem;; waarbij
waarbij wij nog
nogmoeten
moetenaanmerken
aanmerken ,t
nier .fpreekt
dat, hoe
hoeoprecht
oprecht men
men Paus
Paus Adriaan
Adrilltln,
voorgaande hanhan.
, uit zijne voorgaande
delingen,, mag
mag béfchouwen
béfchouwen t , eer
eer hij
hij den
den Pausfelijken
Pausfelijken Troon
Troon bebedelingen
klom, , hierop,
nogthans , weinig
weinig flaat
O:aat te
te maken
maken was
was',, alzo
alzo wij
wij
klom
hierop, nogthans,
weten, hoe
hoezeer
zeerdedeMenfchen
Menfchen,
doordedeprikkeling
prikkeling der
der hoogheid,
hoogheid,
weten,
, door
hunne gedraagingen
gedraagingen en
Einde.
in hunne
en gemoedsneigingen
gemoedsneigingen veranderen.
veranderen. Einde.
Leerbeelden van
van Koningen
Koningen en vorflen
Vorflen,, die
die inin de
degewijde
gewijde
looze Leerbeelden
ongewijde Historien
Historiell voorkomen
Ook
en ongewijde
voorkoment , bevestigen
bevestigenons
ons dit.
dit. Ook
dat Adriaan,
Adrilllln t fchoon hij
hij het
het vrije
vrije en
en rondrondmoet men bekennen, dat
borfiige antwoord
antwoord van
van Erasmus
Erllsrnus met geen wederfchrijven
wederfchrijven befØfbellraf.
borflige
te,, zekerlijk
zekerlijk daar
daar in weinig
weinigheuschheid
heuschheidenenHollandfche
HolJandfcherondborrondborte
fiigheid deed
opdrie
drie Brieven
Brieven van
van Erasmus,
Erasmus , van
V:ln
stigheid
deed blijken,
blijken , dat
dat hij,
hij, op
dien inhoud
iBholid cu
dat gewigt,
gewiit, hem
hemniet
nietéén
~énwoord
woordwaardig
waardigachte;
achte;
dien
en dat
iets,
iets,
,

334

A
D R.
R ,II A
AD
AA
AN
N

.

Ø
DE

VI. CP4(ls)
Vi.
(Paps)
_s

iets,
welk meer
meer zijnen
zijnen weerzin
weerzin en
en afkeer
afkeer van
v.an ~.
iets , 't welk
me 8Ol fii"
Hervorming
fchijnt te
te kennen te
~ervonning fchijm
te geven
geven,, dan
daneerre
een~ ongev^oeligbeid.
ongevoeij~id.
Waarfchijnlijk heeft
denPausfe
PausfeUjkeR
Sloel
Waarfchijnlijk
heeftonze
onze Landgenoot,
Landgenoot, op den
ijken Stoel
zittende. het
teld onkruid
:tittende.
het ingawo
ingowondd
onkruid en
enkwaad
kwaad de
derr ~elij~ea,
en
tee tiijicen, en
zijner naaste
naaste Voorzaten
Voorzaten, , wel ingezn
ingeZin, maar
, maargefehroomd
gefchrQomd,,
zelfs zijner
den
bijl aan
aan den
den wortel
wortelvan
v~ndien
diengevreesden
gevreesden ilpom
qpom te lecgQll~
hec
de n bijl
leggen; het
geen dus
geen
dus dat
dat groot
grOot verloop
vt:rl09P van
van tijden,
tiiden, tot
tot op
opdedeReform
R.eformatie,
atie,
onvermijdelijk
onvennijdelijk vorderde
vorderde:: want, wat
wat baate
~ate het,
het, hier
hier van
van hechts
llechts de
de
weçligfie
takken af te fnoeijen.,
fuoeijen.,. die vervolgens
ve,volgens zig weder
weder ruim
ruim zo
zo
weeligíle takken
groot en breed konden
konden uitzetten?
wtzetten? Het
Het berigt
Qerigt va,n
zijne
verheffigg
van zijne verbeen$
het Pausdom,
Pausdom. was
was die
dk van
van Leuven
Leuyen zeer aangenaam,
aang~naam, vennita
vennu.,
tot het
luj op hunne Academie
Academie getituleerd,
gelludeerd, en
en de Do5torie
DoétOfJlewaardigheid
waardigheid
Inj
verkreegenhad.
had. Men
in een
een opgehangen
opgehangenTapijt,
Tapijt, deedei
vefkreegen
Men las
JI\S aldaar,
al~lIr, in
woorden:: UTRECHT
UTRECHT heeft
hecfi geplant
gf,ltJnt;
Ineft nat
nat
ze woorden
; LEUVEN
LEIVEN heft
J g (zUn
,emaa/ct;; de
de KEIZ
KEIZE~
gI'QQtQeBevorderaar)
Bevorderaar) lItefl
dm
gemaakt
(zijn grootíle
heft den
gegte)'!!'!. Iemand,
Iemand, die zig verborgen
v.erborgen w
wiSt
'rt houden
houden.,
wasdom gegeeven.
ilt 'ta
had
de floutheid
om ddaar
bad de
fiourheid om
fchrijvell:: Zoo
~o heeft.
huft. ûn
GOD
aar bij tgt~fchrijveu
dan GOD
fot dit
ditalles
aiJ!!sniets
nietsgedaan.
gcr)alm.
tot
De Pauslijke
Pauslijke I-Iistoriefehrijver
Historief<:hrijver., ONUFRIUS
Ol\'VFRlUS PANVINWS
PhNVll'UOS., die.
bet
die het
werk
van PLATjM
PLA,T~ heeft
geeftdeezen
deezen dJriaDIIS
werk van
heeft vervolgd, geeft
van
Adrianus \"all
Utrecht , bovt:n.
Utrecht,
alle befchrevene
befchrevene Paufen, den
hoo~en Lof.
boven, alle
den hoogyen
Wanneer
lO October
OCtober 1522,
1522,gekroond
gekroondwerd,
werd,gaf
gafmen
mentote
Wanneerhij,
hij, den
den jo
Dordrecht
J)lJrdrecht bevel,
daar over
over een
een algemeenen
algemeen en Omgang
Omgang te
bevel, daar
te houdell.
houden,
en in
in 't St. 'a.:o/;s
ieder arm
ann Perroon,
BroDtt
Yaeobs Casthuis,
Gasthuis, aan
aan ieder
Perfoon , een Brood
uit te
te deelen.
deelen. ADRJANvs,
Pauslijk Paleis
P~leis gekomen
ge~omen zijnde
zijnde
ADRIANUS, in het Pauslijk
door de
deStalknechts
Stalknechts van
van den
den voorjgen
voorigen Pais,
Paus, Leo
teo de
denn TienTienwerd door
den,, verzocht,
verzocht, ofofzijzijininhunne
hunneAmpten
Ampten mogten
mogten blijven;
bHjveQ; dog,
dog,
den
op zijne
zijne vraag,
vraag, hoe
hoe groot
groot hun
hungetal
getal was? tot.
tot·antwoord
antwoord krijgenkrijgendeo, honderd
houderd., werd
zeer verbaasd,
verbaasd, cn
zeide,, hoewel
hoewel vier
vi"deM,
werd hij
hij zeer
en zeide
genoeg waren, dat
dat hij
hij echter
echter twaalf
houden,, om
om de
de KarKartwaalf zoude houden
Qinalen
overtreffen., Ook
Ook was
was zijn
zijnmond
mondvergenoegd
vergenoegd
dinalen hier
hier in
in te overtreffen.,
met
kleederen. Al
AI
met weinige
weinige fpîjze,
fpijze , en
en zijn
zijn lighaam
lighaam met
met weinige
weinige kleederen.
Wat hem
hem vvan
dePaushijke
Pauslijke Inkomflen
Iulmmfien overfchoot
overCc:hoot,, zoude
2!oude aangeaap gewat
an de
legd worden
worden ten
ten bete
berevan
vandedeChristenheid;
Christenheid;dus
duswas
waszijne
zijQebelofte.
belofte.
Hij w
was
zijnen Bloedvrienden
Bloedvriend~ niet
en, echter,
echter,bebeniet ongenegt:n;
ongenegen; en,
Hij
as zijnen
vorderde
hij dezelve
dezelve niet
niet gaarne
gaarne tot
totKerkelijke
Kerkelijke Ampten:
Ampten: hi
hil.j zeide
z~ide,,
vorderde hij
dat Zion
Opde
!teAcaAcadat
Zion niet
niet ru~t.
met. bloed
bloed moest
moestopgebouwd
opgebouwd worqen.
worden. Op
demie
Leuven deed
deed hij,
dan tRedevoeringen.
kiij voer
voer
hij., nu en dan,
Redevoeringen. Hij
m ie te
de
te Leuven
behe-
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hevig uIt
uk tegen
hevig
tegen het
het bezit
bezitvan
vanveele
veeleAmpten
AmptenenenJaarwedden
Jaarwedden door
do or
één
aan,, dat
dat ieder
ieder Prelfltlt
..
Prelaat van
mrtPerfoon,
Perfoon ,en
en toonde
toonde aan
vande
de Room
Room.
van lnilokte
fche
Inllokte als
Paus gefche Kerke
Kerke daar
daarzo
zo veel
veel vau
als mogelijk
mogelijkwas.
was. Paus
worden,
groot deel
deel der
der Kerklijke
Kerklijke Inkomflen,
Inkomllen.
worden , trok
trok hij
hij aan
aan zig
zig een groot
inzonderheidder
der Nederlandfche.
Nederlandfche. Wanneer
Wanneer een van
van zijn grootfle
grootlle
inzonderheid
eu
venrouwdfte Vrienden
Vrienden hem
zelfdat
dat
eu vertrouwdfle
hem vraagde,
vraagde, waarom
waarom hij
hij nu
nu zelf
geen
welk hij
hijvoorheen
voorheenininanderen
anderen had
had benraft
beflraft,, en
en het
het
geen deed,
deed , 't'r welk
ook
in anderen
aDderen duldde, daar
daar het in zijne magt
dit groot
groot en
ook in
magt was,
was, dit
ergerlijk
fuaffen, gaf hij
hij,, niet
nietzonder
zondermisbruik
misbruik der
der H.
ergerlijkkwaad
kwaadtete flraffen,
H.
Schrift , ren
Schrift,
ik een
een Kind
Kind was
was,, fprak
fprak ikik^aLs
;als
ten aUlwoord:."
antwoord:. „ Toen
doen ik
een .Kind;
Kind ; maar
maarnu
nu ik
ik een Man
"„ een
Man geworden
geworden ben
ben,, heb
heb ik
ik afga•
afge.
het geene Kindsch
Kindsdl is." Op
Opden
denRijksdag
Rijkstiag te Neurenberg ,
" legd het
zond hij
zond
hij zijnen Gezant
Gezant Frlltiçiscu.
Therogatus. om
Franfiscus Therogacus,
om de vervolgingen tegen de
deProteflanten
ProtellantenoF
of Onroomfchen
Onroomfchen inin Duitschland voort
voort...
rezetten "en
, , en liet dé
tezecten
de vergaderde
vergader;e Duitfche
Vorllen te
gelijk aanzeg.
aanzeg..
Duitfche Vorflen
te gelijk
gen,
dat hij
hij erkende
erkende, , hoe
de wortel
wortel van
van 's'g Volks
Volks boosheid
boosheid
gen , .,
,, dat
hoe de
"„ uit
uit de
dePxieflerfchap
Ptiefterfchap, , ja
zelfs van
van 't'tGeestelijke
Geesteliji{e Hoofd
Hoofd (den
(den
ja zelfs
",, Paus)
Paus)voortkwam
voortkwam,, en
en nu
nu alallang
was voortgelopen
voongelopen tot
tot de
de an•
an.
lang was
"„ dere
dere Leden
Leden;; dog
dog dat
dat hij
bij cAdrianus)
vlijt wenschte
wenschte
(Adrianus) zulk eenen vlijt
.. aantewenden
, dat
geneezing ook
ook wederom
wederom van
van Rome
Rome zou
aantewenden,
dat de
de geneezing
afdaalen; dat
dathij
hij de
deGeestelijkheid
Geestelijkheid wilde
wilde reformeeren,
reformeeren , en
en een
een
„" afdaaleu;
vrij Concilie
Cuncilie aanflellen
aanlleUen;; en
eu of
ofwel
weldededwaalingen
dwaalingeneneugebreken
gebreken
„" vrij
" zo
zoterflond
terflond door
doorhein
hemniet
nietverbeterd
verbeterd waren,
waren, zulks
zulksalleen
alleenwas
was
„
„" nagelaten,
nagelaten, om
om dat
dat de
deziekte
ziekteniet
nietflegts
flegtsverouderd
verouderdeneningekaningekan •
kerd,, maar
maarook
ookvan
vanveelerhande
veeJerhande zoort
zoort was, en
enderhalven
derhalven noo.
noo„..kerd
dighad,
'had,zagt
zagrenenlangzaam
langzaambehandeld
behandeld teteworden,
worden,omdat
omdatalle
alle
,," dig
haastige veranderingen
veranderingen zeer
DeJefuic
Jefuic
„" haastige
zeer gevaarlijk
gevaarlijkzijn,
zijn , enz."
enz." De
P. C.
C. Hazart
Ha3tlrt laat
laat deze befchrijving,
befchrijving, ininzijn
ziJnTriumph
Triumph der
àer Kerke,
Kerke,
kort
kort. en
en verminkt
venninkt afloopen
afloopen; ; hij
hij zegt,
zegt, na
nade
devoorílelling
voorftelling vvan
an 's's
Paufen
Paufcn Brief
Brief aan
aan den
denKeurvorst
Keurvorst van
van Saxen,
Saxen, „" dat
d:tt zijne
zijne Heili
Heilig.
heidten
tcn laatflen
laatllen beloofde,
beloofde,een
eenalgemeen
algemeenConcilie
Concilietetezamen
zamen tere
„" heid
roepen,, om
omdedebedorvene
bedorvenezeden
zeden,
voomamenlijk die
die van
van de
de
„" roepen
, voornamenlijk
Geestelijkheid,teteverbeteren.
verbeteren.Bier
Ilierover
over
fchreefhijhijaan
aanalle
alledede
„" Geestelijkheid,
fchreef
„" Keurvorflen
Keurvorflcnen
enPrinfen
Prinfcn des
des Rijks,
Rijks, die
dietetezamen
zamen tete Neurenberg
N~urenbtrg
vcrgaderd waren."
warcn." Een
Ecnweinig
weinigdaarna
daama laat
laat hij
hij volgen
volgcn:: ,,"Hij
Hij
„..vergaderd
wasbezorgd
bezorgd,
omtetereforineeren
reformeeren de
degebreken
gebrekender
der Kerke,
Kerke, en
cu
„" was
, om
bedon'cneZeden
Zedender
derGeestelijken."
Geestelijken."
„" dedebedorvene
Evenwel heeft
heeft hij
hij de
d. regte
regte Reformatie,
RIlformatie ,voor
voordat
dat hij
hijPaus
Pallswas,
was,
Evenwel
in
in
„
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in zijne
zijne leere needs
fieeds hevig
hevigtegengeflaan
tcgenge!1:aan,, en
en de
de Duitfclie
DuU[che VorfleIi
in
Vorgeri
dapper aangehitst,
Doaor Marten
Marlen Luther
LUIher op
het flrengtle
dapper
aangehitst ,om
om Donor
op het
grenge
vervolgen. Zie
Ziehier
hier
L. GODFRIED., UJrtclttfclze
Chrcte vervolgen.
vanvan
L. GODFRIED
Utrechtiche Chrc.
nijk
155 I. Buiten
Buiten twijfel
twijfel zou
hij wel
wel iets
ietsgedaan
gedaanhebhebzou hij
,rijk 1551.
ben,
totverbetering
verbetering van
van het
het Godlooze
Godlooze leeven
lee ven der
der GeesteGeesteben , tot
Iijkheid. , van
den hooggen
hoog!1:en af
af tot
rot den
den laagalen
laagfien toe.
wel
lijkheid
van den
toe , en ook wel
iets in
in eenige
eenige Bukken
llukken der
der Leere
Leere,, als
als mede
mede ten
tenaanzien
aanziender
derAflaaAtlaatcn. , (in welke
welke te
te geeven
geeven,, zegt
zegt P. Hazart,
Hazart, hij
geheel maatig
maatig
ten
hij geheel
was) veranderd
veranderd hebben,
wegens hunne
hunne menigvulmenigvulhebben , omdat
omdat dezelve.
dezelve , wegens
digheid, op
opveele
veeleplaatzen
plaatzenmisbruikt,
misbruikt, op
opandere
andere veracht
veracht werden.
werden.
het mogt
mogt hem
hem niet
niet gelukken
gelukken,, zijne
zijne beloften
beloften tete volbrengen,
volbrengen,
Doch het
vermids een
immers naar
van veeveevermids
een vergiftende
vergiftende brok,
brok , immers
naar het
het gevoelen van
len, den draad
draad zijns
afTneed. Vermoedelijk
Vermoedelijk hebben
hebben de
deGeesGeeszijns levens affneed.
telijken hem
roegebracht ,, die geen lust
lust hadden
hadden om
om van
van hunne
hunne
telijken
hem dit
dit toegebracht
fnoode ongebondenheid
ongebondenheid en
onchristelijk leeven
leeven gereformeerd
gereformeerd te
te
fnoode
en onchristelijk
worden. BRANDT
BRANDT zegt,
datzijn
zijn aangezicht
aangezicht na
na zijnen
zijnen dood
dood hevig
hevig
worden.
zegt, dat
opzwol;
hetgeen
geeneenigen
eenigenaan
aanvergift
vergifttoefchreeven
wefchreeven.
anderenaan
aan
opzwol ; het
, anderen
de hitte van de
de ademhaaling
ademhaaling des
dat in
in groote
groote menigte
menigte toetoedes volks.
volks, dat
liep,, om
om zijn
tijn lijk
lijk., als
als dat
dat ván
een Heilige
Heilige,, teteaanfchouwen.
aanfchouwen. Dus
Dus
liep
vin een
flierf
hij in
in September
September 1523
1523;; eenige
eeuige gellen
llellen den
den14den
14den,
andf:re
Bierf hij
, andere
*.
den i3den
13denvan
van die
diemaand,
maand,naa
naaomtrent
omtrent 20
20maanden
maanden den
den Paufe
P'aufelijden
ken tijtel
tijtel gevoerd
gevoerdtetehebben.
hcbben.PLATINA',
PL...TIN ...•• zijn opvolger,
opvolger, verhaalt
verhaal~
overlijden aldus:
aldus: Vermids
Vermids hij, met
met alle
alle magt,
magr, de
de Kerk
Kerk zocht
zocht
zijn overlijden
reformeeren-.-, bragt
bragt hij
hij te
te wege,
wege.dat
dateenige
eenigeChristen
Chris,enVorsten
Vorsten inin
te reformeeren
verbond
traden. , namelijk
vrije sleden
fieden van
van Italie
[talie,, de nieuw
nieuw
verbond traden
namelijk de
de vrije
verkoorcn
Keizer Karel de
de Vp.
Hendrik van ,Engeland,
Ellgtland.
verkooren Keizer
, Koning Hendrik
en Lodewijk
Lodell'ijk van Hongarijen,
Ho"gar~itn, nevens eenige Vorflen
Vorfien van
van Italie,
[lalie ,
wier Ambasfadeurs
Ambasfadcurs de Kardinaal
K\lrdinaal Pompeus
Pompeus Columma,
Columma, te Rome,
Rome.
op een
eenKoninklijken
Koninklijken maaltijd
mallltijd onthaalde.
ol)thaalde. 'Frankrijk
Frankrijk was
echter
was echter
buiten deeze verbinténis
verbintenis -geflooten.
De plaats,
plaats,tot'oprichting
rot 'oprichtingvan
van
buiten
-geflooten. De
dit verbond
verbond., was beflemd
befiemd in de
de Kerk
Kerk van
van Maria
Maria Maggiore.
Ma{{gio1"e. Paus
ADRIJlAN wilde,
raad zijner geneesmeesteren,
gene.::smeesten:n, daar
daar bij
bij
ADRIAAN
wilde,tegen
tegen den
den raad
tegenwoordig zijn.
Hij begaf
begaf zig,
zig Jden
denOden
4den Augustus
AugustUs 1523,
1523.
tegenwoordig
zijn. Hij
derwaarts
J wanneer
zeer heete
heete dag, en
en de weg,
weg, door
door
derwaarts,
wanneer het
het een zeer
het menigvuldige
menigvuldige flof,
zeer
lastig
was.
De
Paus,
door
dit
heen
Plof, zeer lastig was. De Paus, door dit heen
J ging.
zonder iets
iets te
te eeten,
eeeen.naar
naar
en weder rijden,
rijden , zeer
zeervermoeid
vermoeid,
ging, zonder
Denvolgenden
volgendendag
dagverfcheen
verfcheenhij
hijinindedeKerk
Kerkvan
vanSt.
St. Ma.
MQ.
bed. Den
r'ilJ Maggiore,
MaggiDre, bijna
bijna ademloos, zwaar
zwaar beladen
beladen met
met zijn
zijnPauslijk
Pauslijk ria

ge·
ge-
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gewaat.
Dehandelingen
handelingen en
en afkondiging
afkondiging des
duurden
Verbonds duurden
gewaat. De
des Verbonds
vrij
na het
het einde
einde keerde
keerde hij
hij teterug
rugnaar
naar het
het Paleis
Paleis,, alwaar
alwaar
vrij lang;
lang; na
hij
dat zijne kleederen
kleederen doorvochtigd
doorvochtigd
hij vemagt
vernagt had,
had ,zo
zo zeer
zeer verhit,
verhit , dat
ging te
te bed
bed,, terwijl
terwijl het
het zweet
zweet
waren.
waren. Hij
HijIcide
leidezijn
zijn gewaad
gewaadaf,
af, ging
hem van
hem
van alle kanten
kamen za
zd geweldig
uitbrak,, dat
dat alles
alles doornat
doornat werd.
werd.
geweldig uitbrak
lost tot eeten bekaf
begafhem
hem,, en te gelijk alle zijne
zijne krachten.
krachten. EchEchDe
De lust
ter
pijn in
in de
de Lendenen
ter kwam
kwam hij
hij dien
dien nagt
nagtininhet
het Vatikaan.
Vatikaan. De pijn
wierd langs hoe heviger; en
dus overleed
overleed hij,
29llen SepSep-wierdlangshov;
en dus
hij , op den 29flen
ffletera y zegt, den
tember; IUezeray
den 1 14den;
onOden ; Ha~art,
Hazart, den
den I9den:
oden : onder
afbeeldzEI
boek (laat
llaat I4den
I.f.den:: Muzart
en
andeder 't't af
beeldzel in
in deszelfs
deszelfs boek
Muzart en andere zeggen
re
zeggen,, den
den i I3den
3den:: oud
oud,, volgefis
volgens Onufrius,
Jaaren, , 6
Onufrius , 64 Jaaren
maandenen
en 16
i 6 daagen;
maanden
daagen; volgens
volgens Bral/dt
anderen,, 65
65Jaaren
Jaaren,,
Brandt en anderen
maanden en
dage,"!. Hij
Hij werd
werd begraven
begraven in
in de
de St. Pieters
Pieters
6 maanden
en 13
13 dagen.
Kapel , te
Kapel,
te Rome
Rome,, tllsfchen
twee Paulen
Paufen,, Pius
den II en
tusfchen de
de twee
Pius den
Pius
dm III.
lIl. Willem
Wil/emvan
"all
Enekefort, , een
Brabander, , de
de
Pius den
Enckefort
een Brabander
eeniglle
Kardinaal, , dien
hij ooit
ooit gemaakt
gemaakt heeft,
heeft, deed naderhand
naderh~nJ
eenigfie Kardinaal
dien hij
een uitmuntend
uitmuntend en
en overheerlijk
overheerlijk praalgraf
praalgrafvoor
voorhem
hem maken,
maken , in
in de
Kerk van
Kerk
van St. Maria
Maria del
del Anima,
Anima, en
en bragt
ziine
overblijfzeis
bragt zijne overblijfzeis
derwaarts.
Behalven het
het daarop
daarop geplaatile
geplnatHcGrafrchrifr,
GrafTchrifr, had
had AdriaAdr;üderwaarts. Behalven
nus voor
l1US
voor zig zelven een
een in
in de Lati
Latijnfchc
ttal gemaakt, waar
waar van
jnfchc taal
inhoud hier
hier op
op uitkomt
uitkomt;; dat
dat hij
hijhet
hetachte,
achte,zijn
zijngrootfile
groot{l:eongeongede inhoud
welk hem
hem ooit
ooitkonde
kondeoverkomen,
overkomen,dat
dathij
hijPaus
Pauswas
wasgeworgeworluk, welk
den. Hij
Hij zeide
zeide''daarom
daarom in
in zijne
zijneleven
levendikmaals
dikmaals:
Indien ik een
een
den.
: Indien
vijrmd had,
had,wilt
wi,t
ik he1l1
geen
u"ger
plaag
toewenfchen
te wenfeken
vijand
ik hem
geen
erger
plaag
toe te
, ,
dalI dat
dat hij
IzijPaus
Pausmoest
moestworden.
worden. Toen eenige
eenigelasteraars
lasteraars hem
hem,,
dan
diewaardigheid
waardigheid verheven,
verheven, zijn
zijnvreenidelingfchap
vreemdelingfchap en
engeringe
geringe
tot die
afkomst verweeten
, flopte
flopte hij
hij hun
hun den
den mond,
mond, met
metdeeze
deezewoorwoorafkomst
verweeten,
den:: Ik ben
beneen
"renggelooren
bllrgervan
van Utrecht;
Utreckt; het
hetaanzien
aanzien van
van
den
eLooren burger
llad,, ten
ten dien
dientijde
tijde,, kan
kan daar
daar uit
uit worden
worden afgenomen.
afgenomen. Dus
Dusbebedie flad
riep zig
zig ook,
ook,bij
bijzekere
zekeregelegenheid,
gele~enheid, de
deRoomsch
RoomschKoning
Koning WilIl1t.
riep
/fm, Graaf
Graafvan
van Holland;
Holland; daar
daar op.
op. Weet gij
gij niet, zeide
zeide hij,
hij, dat
dat
lem,
het Burgerrecht
Burgerrecht van
van de
de flad
fiad Utrecht
U/reel:t hebbe,
hebbe, het welk
welk die
die!lad
flad
ik het
gefchonken
l\'iettegenllaandedes
desPaulen
Paufen deugden,
deugden,wordt
wordt
mij gefchon
ken heeft? Niettegenaaande
hij zeer
zeer veracht
veracht door
door den
den Fi•anfc
F;-anfclen
lIis toriefèhrijver Illezeraij,
I1lezemij.
zen IIistoriefchrijver
hij
mogelijk omdat
omdat Adriaan
AdritJal1 het
het voorgemelde
voorgemelde Verbond
Verbonll bewerkt
bewerkt had,
had,
mogelijk
daar Frankrijk
Fra/lkrijk buiten
buiten gefloten
gefloten was
was:
zijne belchrijving
befchl'ijving komt
komt
: zijne
daar
hoofdzaaklijk hier op
op uit.
uit.
hoofdzaaklijk
Den29~9Januarij
Janu~rij 1522,
1522, kwamen
kwamen de
de Kardinaalen
Kirdin:lalen overeen,
om
overeen, om
„" Den
I. DEEL.
DEEL.
Y
.ddr;.
I.
„" ddri.
Y
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"„ 3driaan
,1dritulIlFlorens,
Plo/'nlS, Kardinaal-Bisfchop
Kardinaal,BisCchop van
van To,.t~fa,
Tortefa, eenen Hof.
Hot.
"„ lander
lander,, geWel.fn
Leermeester van
van Keizer
Keizer Karel
[{arel den
den Vden,
f/den.
gewezen Leermeester
ten dien
",, die
die,, ten
dien tijde
tijde,, Spanje
Spanje beflierde,
bellierde, tot
[Ot Paus
Paui teteverkiezen.
verkiezen.
Degantfehe
ganrCche WTaereld
Wacreld verwonderde
na dat
dat de
deverkiezing
verkiezing
,.
,, De
verwonderdezig,
zig, na
",, gedaan
gedaan was
was,, dat
dac zij
zij,, ik
ik weet
weetniet
niet door
door wat
twat gril, een
een perfoon
perCoon ,
I. die
die op
op hen
hen niet
nict dacht
dacht,, gelijk
tol op
op dien
dien tijd,
tijd,niet
nier
,,
gelijk zij
zij ook, tot
veelom
omhem
hemgedacht
getl:lcht hadden
hadden,, van
van zo
zoverre
verre waren
waren gaan
gaan zoezoe"„ veel
"„ ken."
ken."Even
Evenals
alsofofdedeKardinaalen
KardinaaIen niet
niet wel
weleen
eenerger
ergerkeuze
keuzedoen
doen,
,
of een
een Perfoon
PerCoonvan
vanverachtelijker
verachtelijker geflacht
geOacht hadden
had~en kunnen
kunnen vinden.
vinden.
of
Ook
fchrijft hij
het verlies
verlies van
van Rhodus.
Rhodus. Paus
Ook fchrijft
hij aan
aan hem
hem toe,
toe , het
AD , LAAN
liDlMN bad
voorgenomen,
het
oude
Beeld
van
Pasquin,, te
had voorgenomen , het oude Beeld van Pasquin
Rome
Rome,, in den
den Tijber
Tfjöer te laten
laten werpen
werpen:: doch
doch de
deHertog
Hertogvan
van .Sef.seifa
[a,, Keizerlijke
Ambasfadeur
aan
't
RoomCche
Hof,
wederhield
Keizerlijke Ambasfadeur aan 't Roomfche Hof, wederhield
bern
in,, zeggende
zeggende:: dat
dat indien
indien hij
hij Pasguit
Pnslfuil1 in
in de Rivier
ru,ier deed
deed
hem hier in
werpen , hij
hij wel
wel in
werpen,
in een
een !Okvoruh
mog! veranderen,
veranderen, en
dan,, in
in
en dan
Kikvorseh mogt
de
plaats van
alleen heimelijk
heimelijk bij
bij nagt
nagt te zingen,
zingen, openlijk
openlijk bij
bij
de plaats
van nu alleen
('ag
Zijne vaderlijke
vaderlijke flad
!lad Utrecht
c'ag zijn
zijn gekwaak
gekwaak aanvangen.
aanvangen. Zijne
Utrecht is
door
hem met
met een
eentreffelijk
treftèlijk Gebouw
Gebouw verfierd,
verlierd, heden
heden nog
nogoveroverdoor hem
CclJOon merkelijk
merkelijk verbeterd
verbeterd, , en
het Paufez
Paufer.-HuÎs
gcb!eeven,
geb!eeven , fchoon
en het
-Buis geno-~md;; voor
voor den
den Geevel
Geevel Baat
{bat nog
nog een
een Paufelijk
PauCelijk Beeld
Beeld,, van
van
noemd
JI Jard!leen
HetIIluis
luis,, van
van binnen
binnen en
en buibuilarditeengehouwen,
gehouwen , uitgebeeld.
uitgebeeld. Het
ten herbouwd
herbouwd en
en vernieuwd
vernieuwd zijnde,
zijnde, diende
liiendeden
denGraave
Graave VAN
VAN ZINZINten
ZENDORF,, eerhen
eerf1:ell Afgezant
Afgezant des
des Keizers
Keizers op
op de
deVredehandeling
Vredebandeling tere
ZENDORF
U/recht.
zijn verblijf.
verblijf: In
In het
het Jaar
Jaar 1672,
167:2,nam
namde
deHertog
Hertogvan
van
Utrecht, tot zijn
Luxemburg, als
als Landvoogd des Konings,
Konings, van
van Frankryk
Frankrylr zijn
zjjn intrek
intrek
Luxemburg,
da:;r
Men zegt
zegt dat
dm Adriaan
AdriofJn gcbooren
in een
een Huis,
Huis,flaande
!laande inin
daar in. Men
gebooren isis in
boveneinde der
der Stad
Stad,, op de oude
oudeGragt,
Gragt,voorbij
voorbijhet
het ReguliersRt'guliershet boveneinde
K:oo.<ter. nu het Burger-Weeshuis,
Durger-IYeeshuis, tusfchen
tusCchen de Smee- en Rcgu.
R('gtl'
K'ooster,
licrshrugge,
afbeeldzei eertijds,
eertijds, tegen
tegen een zeer oulicrsbruge , alwaar
alwaar zijn
zijn afbeeldzel
den houten
homen Gevel,
Gevel, aan
aan de eene zijde
zijde van
van een
eenUithangbord,
Uithangbord,Hond,
O:ond,
met dit bij- of
ofoaderfchrift;
onderfchrift; In
In Pars
Parls Arien.
Árien. De houten,
homen, nadernaderhand
een fraaijen
fraaijen fleenen
O:eenen Geevel
Geenlverwisfeld
verwisCeldzijnde,
zijnde,isiszijn
zijnBorstBorsthand in
in een
met een
een Pauslijken
Pauslijken Muts
Muts op 't Hoofd,
Hoofd,en
envoorgemelde
voorgemelde bijbijbeeld, met
Cchrij[, konftig
kOllfti~ in hard
hard gehouwen
Dochhier
hierdient
dient
fehrift,
gehouwen !leen
Reeningezet.
ingezet. Doch
aangemerkt tete worden,
de overlevering
overlevering der
derHuizinge
Huizinge
aangemerkt
worden , dat
dat indien
indien de
va,'!g!:lt,
en
Zi,ll1
Vader
aldaar
waariijk
heeft
gewûond,
tOcn
hem
vastgaat, zijn Vader aldaar waarlijk heeft gewoond, toen heil
~".ze
Zoon
,ebiJrcn
werd,
hij
voorzeker
Z0
behoetiig
lliet
moet
titze Zoon geboren werd , hij voorzeker zo behoeftig niet moet
eCe-c-
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zijn,, aangezien
aangezien dit
dit Huis
Huis vrij
vrij groot,
groot,met
metaanzienlijke
aanzienlijkeverver·
geweest zijn
goeden Tuin
Tuin en
en Stallinge
Stallinge voorzien,
voorzien, in
in het
het beste
beste
trekken
trekken en
en een goeden
Stad llaat,
en altoos
altoos pragtig
pragtig moet
moet geweest
geweest zijn,
zijn,
gedeelte
gedeelte van
van ~e
de Stad
laat, en
fchoon het, in
in dien
dien tijd,
tijd, van
van buiten
buiten zo
zo veel
veelaanzien
aanzien niet
niet heeft
heeft
fchoon
gehad.
aangaat, zij
zij zijn
zijn in
in het
het Latijn
Latijn bij
bij een
een verver.
Wat's
Wat 's Mans Schriften aangaat,
bij Hazart
Hazart vind
zameld,
zameld , en
en maken
makeneen
eenklein
kleindeel
deel in
in folio
folio uit; bij
men
de opfchriften
opfchriften der
der Verhandelingen
Verhandelingen opgeteld.
Men plagt
plagt
men de
opgeteld. Men
hem doorgaans
doorgaans den tegengeflelden
tegengellelJen Paus te
noemen: want
want zo
z~ op.
op.
te noemen:
geblazen
,
listig
en
verkwistende
Paus
listig
en
verkwistende
Paus
leo
de
Tiende
was
ge.
geblazen,
Leo Tiende
geweest, zo nedrig,
nedrig,fpaarzaam
fpaarzaam en
en bovenal
bovenal eenvoudig
eenvoudig gedroeg
gedroeg hij
hij
weest,
Joh. 4lnth.
Allth. Flaminius
Flaminius noemt hens
hem een volmaakt
volmaakt Prins,
Prins, maaman.
zig. Yoh.
tig, wijs
wijs en
engodvruchtig.
godvruchtig. Wat de aanmerking
aanmerking aangaat,
de
aangaat, welke de
Heer HALMA
HAL:\!A hier
op laat
laat volgen, namelijk,
namelijk, dat
dat hij
hij zoude
~oude bebeo
lieer
hier op
fchuldigd zijn
met Toverij
Toverij ofofDuivelskonf1enarij
Duivelskonih:narij tete
fchuldigd
zijn geweest,
geweest , met
hebben
om~egaan, dunkt
dunkt ons
ons niet
nietwaardig
waardig natefchrijven.
natefchrijven. Wij
Wij voevoe.
hebben omgegaan,
gen
ten befluite
beO uite hier
hier bij,
dat hij
hij van
va;] de
de Romeinen
Romeinen niet
niet zeer
zeer bebeo
gen ten
bij, dat
minä was, alzo
alzo hij
hij de
depracht
pracht en
enoverdaad
overdaad haatte,
haatte, aan
aan hunne
hunne LeLe.
mint
venswijze ongewoon
ongewoon was, en
en de Hervorming
Hervorming dreef;
ter.
ven,wijze
dreef; dat
dat hij, terwijl
Paus was, zijne
zijne verkiaaring
verkiaaring over
van den
den
wijl hij
hij Paus
over de
de IV Boeken van
Bijfpreuken (D.
Meestl.'r der I3ijfpreuken
( D.T%romas)
T-iomas) liet
liet herdrukken,
herdrukken, zonder
zonder
Meester
veranderen van
van het
het voorige
voorigegefclirevene
gefchreveneomtrent
omtrent de
de dwa.
dwa.
iets te veranderen
lil/glll n.lèr
gem tot
tot het
hetgeloove
/{eiDovebehoort;
hehoort; waarwaar!inga
derPauzen
Pauzen III
in het geen
op (Ie
de lieer
Heer HAI.~IA
vraag en
en dit
dit antwoord
antwoord toepast.
toepast.
HALMA deeze vraag
Heeft Utrechts Ådriaan
AdrifltllJ gedwaald
In 't't fchrijven
fchrijven dat
Paus zelfs
zelfs vaalt,
vaalr,
In
dat de
de Paus
Ter\vijl hij
hij was
was tot
tot Paus
Pausverheven?
verheven?
Terwijl
Of fchreef
fchreef hij waarheid?
waarheid? IYoe
Hoe men
var)
men 't't vat,
Hij
van Roanens
Romens leer
leer gefpat,
geîpat,
Hij is van
Voor 's's Paus
Pausonfeilbaarheid
onfeilbaarheidgefchreven
gefchreven::
Want
of
hij
dwalld,
of
waarheid
fchrijft,
Want hij dwaald , of waarheid fchrijft,
't Blijkt
Blijkt dat
dat de
de Paus
Paus hier
hierfeilbaar
feilbaar blijft.
blijft.

F. 11.
H.
Paus "'''ri.·uw
.'1driaan is, te Rome,
P:1US
R?I1U, door Johannes
Joh.mnes Schovelius,
Schovdius. twee.
tweemaal
lilaal naar
naaf 't Leven
Leven gefchilderd;
geîchilderd; het
het eene
eene Fonre[
hij aan
aan 't
portret fchonk
fchonk hij
't
y 2
Kol~
Y
Kol,

~4o
...o

ADR
R II A
AA
AN
N Z. (Broer
(B,"ser Kornelis)
Kornelis)

Kol1egie te
te Leuven
Leuven;; het
het andere
andere liet
liet hij
hij in
in St.
SI. Marien
MarienKerk
Ke"', te
Kollegie
Urn'dl ophangen.
oph:lngen.
Uri-cc'2t
HALMA, en aafigeiiaalae
aal/ge!taa/ae Schrijvers.
Schrijvers.
Zie HALMA,
VAN BERGEN,
BEr,GRN, isis de,
de,inindedeNederiandfche
Nederlandfche Gefchieded
Gefchiede.
ADRIAAN VAN
nisfen bekende,
bekende, Turfschipper
TurfTchipper , , door
door wiens
wiens beleid
beleid,en
,enlist
list de·
de Stad
nisten
BIl,tI,J.
in'[
Jaar !S90,
in handen
handen der Staaten
Slaaten kwam.
1590 , in
't Jaar
P 'Ja , in
Bi
het Art.
Art. BREDA.
Zie het

ADr.IAAN VAN
VAN BLEIJENBURG
BLEI]F.NBURG;;
ADRIAAN

zie

AD~JAA~Z, (Broer
(Rroel' Kornelis)
Kornel;s)
ADQIAANZ,

BLEIJENBl'RG.
BLEIJENBURG.

naam van
van
meest bekend onder den naam

Bf'oe," Kornelis
f{6rllelis van
,'an Brugge,
BrtlKge, alzo
hij daar,
daar, den
den tijd
tijd van
van dertig
dertig
Broer
alzo hij
Jallren,, als F;-ar?ciscaner
Frrmciscaner Monnik
Motmik en Got"dinan
van die Orde,
Orde,
Jasren
Gardiaan van
met grooten
Hij was niet alleen
alleen een
een GodgeGodgemet
grooten ijver
ijverhad
hadgepredikt.
gepredikt. I-Iij
leerde,, maar
mallr ook
ook,, nnar
n~ar de omflandigheden
omfiandiglJeden der
der tijden
tijden,, in
Taa'-,
in de Taa-,
leerde
kn
\\'el ervaren.
cnarC!l. Zeer
Zeer veel bemoeide
bemoeide hij
hij zig met
metStaatszaken
Staatszaken,, de'en xvel
zei \'e
Predikftoel brengende
brengende,, en als
als dan
dan zijne
zijne
7A
Ivedoorgaans
doorgaans op den Predikftoel
ui:leggingell
draaijende
zaken,, van
ofandeande.
naar dat
dat de zaken
van den
den een
een of
ui:leggingen draai
jende ,, naar
ren
kant, ten
ten voorvoor- of nadeel
nadeel liepen
liepen,, en
en de
de Spanjaarden
Spanjaarden of
of
ren kant,
Maaien hem nabij
nabij kwamen.
Hij wist,
wist,gelijk
gelijkhet
hetfpreekwoord
fpreekwoord
kwamen. Hij
.taaten
zegt, de
deIIuik
Buiknaar
naar den
wind te
was gebooren
geboorcll te
te
den wind
te hangen.
hangen. fHij
Iij was
Dordrecht,
Aa. 152I,
heeft gefchreven
gefchreven de VII
rlI Sáéi'a1llentis;
Sáci=amentis;
1521, en heeft
Dor -dreciit, Ao.
CO/leio/les
DofJisjill1~;
verhaalt ZlI'ee/"tillt
zijn Alhen.
in zijn
4tlien.
Z'A'eertiul in
Conciones DoElisfnix
; dus verhaalt
Belr;.
Belg.
johfJ111/fS Lernutius
ll'f'lIutiIlS zegt,
verfcheiden geleerde
geleerdeLeerredenen
Leerredenen
zegt , verfcheiden
,7ohannes
van
hem gezien te hebben,
hebben, die,
die,na
nazijnen
zijnen dood
dood,, op
opzijnen
zijnennaam
Ilaam,,
van hem
uitgegeven,
zijn met
met den
den naam
naam van
van SerSer.
uitgegeven , eu
eu or.der
onder ons
ons bekend
bekend zijn
B,'oer Kornelis,
Kornelis. doorzaaid
grillen en oneerlijke
oneerlijke
,noc/un
doorzaaid met grillen
inoencn van
van Broer
Loopjes, welke
welke Sonderus
doordedeKettets
Kettetsdaar
daar inin geSanderus voorgeeft, door
flanst
De Proteflanten
Protefianten fpree.
fpreeflanst te
te zijn;
zijn ; doch
doch dit fieunt
(leunt op'geen
opsgeenbewijs.
bewijs. De
ken doorgaans
lompen onbefchaafden
onbefchaafden GrootGroot·
doorgaans vnn
van hem,
hem , als
als van
van een lompen
Hij werd
werd
fpreeker,
fpreeker , een
een volkerd
volleerd Meester
Meester in
in fchelden
fchelden en
en lasteren.
lasteren. Hij
voor een
een geilen
geilen en
en onkuifchen
onkuifchen Boef
Boefgehouden
gehouden;; doch
doch wij
wij vinden
vinden
onnodig, die
dietetemeermaalen
meerm:lalen herhaalde
fchandelijkheden hier
hier ter
herhaalde fchandelijkheden
Jleder
te
fiellen.
Hij
moest
Brugge,
om
die
reden,
verlaten;
om
die
reden,
verlaten;
neder te flellen. Hij moest
doch
vond,, een
eenVerdediger
Verdediger onder
onder de
de Nede,"ltl1lders
Nederlanders ,, gelijk
doch vond
-

l11en
kan in
in de
deKerklijke
Kerklijke Oudheden
Oudheden van
van Zuid-llol/lmd,
Zaid -Holland,
men zien kan
in
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in de
deAantekeningen
Aantekeningen op
bi. 133:
133:hoewel
hoewelook
ook
aldaarbevestigd
bevestigd
op bl.
aldaar
dat de
de Monniken,
Monniken, voortijds,
voortijds,veele
veeleFabelen,
Fabelen,ininplaats
plaats van
van
wordt, dat
Euangelifche
waarheden, op
op den
bragten.l\Jen
I\jn zegt,
Euangelifche Waarheden,
den Predikfloel
Predikfloel bragten.
zegt.
dat de
de vermaarde
vermaarde Schilder
Schilder Hubertus
Haver/us Coltzius
Co/tûus zijne Sermoenen
SermoenelI in
het licht heeft gebragt.
gebragt. InIn't
Jaar r576,
fS76,werd
werdheen
hemhet
hetprediken
prediken
't Jaar
verboden, , en,
niet lang
lang daarna
daarna,, het
hetMinnebroeders
Minnebroeders Klooster
Klooster,,
verboden
en , niet
(waarin
van het
het gruwel
gruwelder
derSodomiterij
Sodomiterij bebe(waarin zijn
zijn verblijf
verblijf was,)
was,) van
fchuldigd;
Monniken met
met het
hetVuur
Vuurgeflraft
gel1raft
Ichuldigd ; waarom
waarom eenige
eenige der
der Monniken
Korne/is' leefde nog
nog eenigen
eenigen tijd
tijd daarna,
daarna, maar
maar elenelenzijn. Broer Kornelis
dig kwijnende, en
en aan
aan veele
veele ziekten
ziekten onderhevig,
onderhevig,tottotdat
datdededood
dood
den 14
14Julij
Julij 1581,
IS81,ininden
denOuderdom
Ouderdom van
van 6o
60 Jaaren,
Jaaren, wegweghem, den
nam;; volgens
volgens zommigen
zommigen werd
hij in 't Klooster
Klooster te
te Brugge
Bruggt!,, volvol·
nam
werd hij
gens anderen
anderen in 't" St. yans
Jans Cm/huis
begraven. Op
Ophet
hetKerkhof
Kerkhof
Gasthuis begraven.
te Brugge
Brugr,e ziet
ziet men, inin 't'tLatijn,
Latijn,een
eenbreedvoerig
bre@dvoerigGrafllhrift,
Gr:llli:hritr,
waarin
Doch
waarin zijne
zijne deugden
deugdenten
tenhoogflcn
hoogbentop
topgevijzeld
gevijzeldworden.
worden. Doch
om dat
dat wij
hem in
een ander
ander licht
licht befchouwen,
b~rchouwell, dunkt
dunkt liet
het ons
ons
om
wij hein
in een
der
moeite
niet
waardig,
het
zelvehier
te
plaatzen.
der
waardig, het zelve hier te plaatzen.
Zie
HADIA,, VAN
VAN MEETEREN
MEI!TEREN, , I100F
IlOOF fr,, enZ.
enz.
Zie HALMA
AORIAAN
ADRIAAN

,'an
Co~s,
Advocaat van
van Holland;
Holland; zie
zie GOES
GOES,,
van der Coes
, Advocaat

(I\1r.
Adriaan van der)
der)
(Mr. Adriaan

ADRIAAN Antonisz
Anlonisz., Burgemeester
Burgemeester van
van Alkmaar
Alkmaar,, enz.
zie
enz. zie

( Adriaan)
ANTONISZ. (Adriaan)
ADRIAAN Berkhout,
AORlAAN
BerklrfJut, Zeekapitein;
BERKHour. (,dJrlflflll)
Zeekapitein ; zie,zie
BERKHOUT.
(il.lilaan)
ADRIAAN van I3redehof,
AORlAAN
BreddoJ, Overlle
over een
een Regiment
RegimentSchutters
Schutters
Overile over
der Noordhollandfche
Noordho/landfohe Steden;
BREDENIlOF. (Addaan)
Steden; ziezie
BREDENIIOF.
(Adriaan)
ADRIAAN Krimpen;
ADRlAAN
Krimpen; 'zie
'zie

KRDlPEN.
KRIMPEN.

(Airiaan)
(Adriaan)

ADRIAN!, (Adrianus)
ADI!.[AN[,
(Adrianus) een
Jefilit van
van Antwerpen
AfJtwupe1l.
die veele
ve~le
een Jeluit
, die
boeken,
in
den
Nederduitfchen
fchrijfrrant,
in
't
licht
heef,
;..;e.
boeken , den Nederduitfchen fchrijftrant, in licht heeft gebragt
G. Brunel,
bragt,, allen
::l\en door
door C.
Brunei, Kanunnik
Kanunnik te
tc Deventer,
Deventer, in
in 't't LaLa.
tijn
tijn,, uitgegeeven
uitgegeeven:: hij
hij Bierf
flierf te
te lef/ven.
IS8 I.
Leuven , 1581.
ZieVAL.
VAL.ANDREAS
A,;QRRAS,, Bibl.
Bib/. Belg.
Belg.
Zie

y.
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ADIZIAAN
A
D R I A A N SIMONSZOON.
SIM 0 N S ZOO N.

AORIAAN
ADRIAAN

Haarlem.
Hoarlem.

Contra--Remonflranten
'Jacoh
der Contra
R,,,,o,,p,.a,,ten te
Predikant der
Yacobz ,t Predikant
Zie SPRANIWUIZEN.
SPRANI;IIUIZEN.

Si;nOnszoon , omtrent
omtrent den
den Jaare
ADRTAAN
Jaare 1618
16111 Predikant
Predikant te
ADRIAAN Si:nlJ,zszoan.
Charlois , werd.
werd , volgens
netden , van
CJ..orlois.
volgens verhaal
wrhaal van
van bovenge
boVengeinelden.
van zijnen
zijnen
dienst
en naderhand,
naderhand, om
om het
het bijvroonen
bijwoonen der
der IletnonRemondienst afgezet,
afgezet, en
firantfche Sijnode
Sijnode te
firantCche
te ROllI!rdam.
met
Rotterdam , naar Waallûjlt
IVaalwijk gevoerd, met
nog zes
zes andere
and~re van
van hunne
hunne Predikanten
Predikanten,, welker
welker voorheen
voorheen gemelde
gemelde
vonnis
hij zegt)
zegt),, fchoon
fchoon zij
zijreeds
reeds het
het land
land wa•
wa.
vonnis van
van afzetdng
afzetting (zo
(zo hij
ren uitgevoerd,
uitgevoerd , door
door de Dal'dfclze
ren
bevesligd werd
werd:: om
om
Dordfche Sijnode
Sijnode bevestigd
reden,
onreden , dat
dat zij
zij niet
niet alleen
alleende
de bekende
bekendevijf
vijf pointen
pointenmet
met groote
groote on
/luimigheid
om dat
datfommige
fommigevan
van
fluimigheid hadden
haddengedreven;
gedreven ; maar
maar ook
ook om
hUI:,
dien,, met
met andere
andere dwalingen
dwalingen waren
waren beflnet,
door
hun , boven dien
befinet, en,
en, door
hunne
Anti-..,ijnode. , fchadelijke
fchadelijke en fchandelijke
Cchand~lijke Ligue
Ligue,, binnen
binnen
hunne Anti-,,fijnode
Rotterdam, tegen
Ro!tcrd,1I1:.
regen dedeRepublijk
Republijken
enkerk,
Kerk.zigzig
zwaadiikhadden
hadden
zwaariijlt
verlopen. Hij
6~ I, na dat
Hij tekent verder
verder aan,
aan , d;tt
dat in
in 't't jaar
jaar J1621,
dat de
Remonl1ramen
tegenhun
hunbannisl'ement,
bIlnnisremcnr, weder
weder in
in 't't
Remonfiranten het
het waagden, tegen
land
prediken,,onder
onder anderen
anderen,,00k
ook deene
deez.e dJr;olln
land te
te komen
komen en te prediken
4ldrfaan
Si;ronszoon dit verrigte
SiilJonszoOIl
verrigte op
op zijne
zijnevoorgemelde
voorgemelde fiandplaats,
fiandplaats. inin liet
liet
bijzijn
dan 2000
2000menfchen
menCchell;; dat
datdedeRemonflranten
Remonfiranten., fclcbijzijn van
van meer
meer dan
den
met hem
hem veele
veele moeite
moeite gehad
gebad hadden;
hadden; dat
dat men,
men,
dert eenigen
eenigen tijd, met
lla
maanden twistens,
toeleg was,
was,
na eenige
eenige maanden
twistens ,ontdekte,
ontdekte, hoe
hoe het
het zij'l
zijn toeleg
aan
Heeren Gecommitteerde
Gecommittecrde Raden
Radcn,, bij
bij Requeste,
Requeste,landwinlandwinaan de Heeren
ning.
vrijheid om
om inin het
hetland
land tete mogen
mogen woon
en en verkeeren,
verkeeren •
vvoonen
ning, ofofvrijheid
verzoekcn, mits
mits tekenende
tekenende de
de bekende
bek\!nde Acte
Aéte van (lrltIand,
tUHtand. Eeni·
Eeni•
te verzoeken,
gen (zegt
(zegthij)
hij)verhalen
verhalcn,, dat
d::t de
deHeeren
lIeercnRaden
Raden,, zijn
zijnverzoek
verzoek in
in
beraad
hebbcnafgcëischt:
beraad neemende,hem
neemende,hem harde voor\\":!ardcn
voorwaarden 1Jouden
zouden hebbenafgeëischt:
dat hij
hij de
de huizen
huizen zoude
zoudemoeten
moetennoemen,
noemen,waarin
waarinhij
hijgeleer
geleerdd.
als, dat
had, de
delieden,
lieden, die
diehem
hem gehoord
gehoord hadden,
liaddcn, en
en hoe
hoe veel
veelde
decolleccollecte, welke
welkedaar
daargedaan
gClban was, had
had bedrangen
bedraagen ,enz.
Doch ik
ik heb,
te,
, enz. Doch
konnenvernemen,
vernemen,ofofhijhijdedeHeeren
Hecrendaar
daarinin
hii, niet
nktverder
"erderkonnen
zegt hij,
ren genoegcn
geweest,maar
maar wel
wel dat
dat hem,
hem. den 2.5flen
.2sfien van Herfst.
Herfst..
ten
genoegen isis geweest,
maand, 1621
1621,, zijn
zijn verzoek
verzoek is,
is.ingewilligd;
twee of
of
maand,
ingewilligd ; en
en dat
datbij,
hij, twee
drie weken
weken daarna,
daarna, de
vanflilfland
fiiHlandtekende
tekende,, langs
IrulgS hoe
boe
drie
de Me
Ae van
de Renionfirarxen
RemontlraDteu afweek
afweek,
diehem
hemhethetlaatfile
laatflevierenvie,ren..
meer van de
, die
gagie deden
volgen,, of
offchoon
Cc1JOon hij
hij de
dc Broederfchap,
Broedcrfchap, en
eu
deel jjaar
aar gagie
deden volgen
Direél:clIreg,, met
metvuile
vuileverwen
verwenafmaalde,
afmaalde,dreigende
dreigendehun
hWl
derzelver Diretevren
llog wel anders
anders te zullen
zullen bejegenen,
bejegenen, indien
indien zij
zij hem
hem de
de gewoone
gewoone
nog
bo-
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betaalingonthielden.
onthielden. Ook
Ook zegt hij
bet2aling
hij,, dat
dat Adriaan
Adria!ln eene korte
korte
f,
verantwoording fchreef,
en het
hetvolgende
volgende Jaar
Jaar in
in 't'tlicht
1icht ga
Raf,
verantwoording
fchreef,, en
waar
SoCÎeteit,volgens
volgenszijn
zijnverhaal
verhaal,
nietwaardig
"'aardig oordeelde
oordeelde
waar op de Societeit,
, niet
te antwoorden.
te
antwoorden. Hij
Hij was
was het
hetKruis
Kruis moede, (gaat
(gaat hij
hij voort),
voortl.
daarom
hoofd naar
naar de
de Kerk;
Kerk; en
en het
her leed
leed ook
ook niet
niet
daarom hing
hing hem
hem het hoofd
Contra- Remonflran
ten , ondertekende hunne
lang, of
of hij
hij ging
ging bij
bij de
de Contl'jl·
Remonfimlten
Confesfie, Catechismus
Confesfie,
Catechismus en de
de Canons
Canons der
der Dordfche
Dordfdte Sijnode.
Bij
Sijnode. -lij
deed zijn
zijn best om
omde
deRemonf{ranten
Remonfirnmen tot
tot de
deKerk
Kerk te
te brengen,
brengen, en
en
op zijn
zijn verzoek,
verzoek, bij
bij de
de Zuid-Hollandfc-'e
Ztlid-Hollalld/i;,~e Sijnode, te Gor.
werd, op
Gorhet Avondmaal
Avond!!laaJ toegelaaten,
toegelaaten, onder
onder voorwaarde,
voorwaarde, dat
dat
nichem tot het
zijue
fchuldbekemenis voor de
de Klasfis
Klasfis van
van Rotterdam
Rotterdam.
011zijne fchuldbekentenis
, waar
waar oneerst had
had behoord,
behoord, zonde
zoude worden
worden gedaan,
als ook gegegedaan, zo als
der hij eerst
fchiedde.
Om deezen
deezen afval,
afval,zozoalsalszijzijhethetnoemden,
noemden,geraakte
geraakte
fchiedde. Om
bij zelfs
zelfs inin verdenking,
verdenking, ininhet
hetjaar
jaar 1622, als
verrader van
van
als een verrader
hij
hun, te
te Rotterdam,
hebben,, fchoon
fchoon men
men zulks
zulks nooit
Rotterdam , gediend te hebben
bun,
kunnen bewijzen.
bewijzen.
heeft kunnen
l<eformatie.
Deel, lil.
lil. 34.4.-791.
3-1-4-791. 899.
III.
, H. Deel,
Zie BRANDT, Reformatie
899. III.
03, Boo.
Deel, 463, 592,
59~, 77°3.
800.
Del,46359
2 , 593,
ADRIMN
I'all der
der
ADRIAAN vast

Mijlen; zie
Mijlen;

r.IlJLEN.
MIDGEN.

(ddriflfJn
(Adriaan I'.
vv. d.)
d.)

ADR1MtNSZ,, (Jasper)
een van
v~n die
die geenen
geenen,, die
die, bij
,:,ollnis
bij vonnis
(hasper) was een
ADRIAANSZ
Vlm den
den IlIertog,AIM,
/lage., tegen den 2o
20A7aij
l\f~ij 11563,
wer·
lertog,4lva , inilJ 's's hage
563 , wervan
den
ingedaagd, om
om dat
dat hij
hij was
wns een
een aanhanger,
aanh~l1gcr, zo
zo als ilJ
d~
Sen.
den ingedaagd,
in de Senlenti~ gezegd
wordt, van
van de
de nieuwe
nieuwe Predikanten,
Predikan:cn, en
endezelve
dezelve getentie
gezegd
'I
huisvest
en geholpen
geholpen in
in het
het hunren
hUlJfen van
huis om
0mhunne
hunne
huisvest had; en
van een huis
Predikatien
doen, niettegenflaande
niettegenl!aande het
vcrbod van
van den
den BalR.l.
het verbod
Predikatien tete doen,
van 's Hag
Har:.e;
zijnd\! overile
over!1e van
e ; dat
dat hij,
hij , als zijnde
van amle
arme",eezen,
weezn,
juw van
dezelve fchande
fchande1ijke
gezangen had
had geleerd, (waar
(waar mede
mede,, waarwa~r·
1 ijke gezangen
fchijnlijk, de
de Pfalmen,
Pfalmen, door
door D.ztheen
D.1lhem berijmd,
berijmd, zullen
zullen bedoeld
bcdo~ld
fchijnlijk,
zijn) hun
hun twee
tweeKetterfche
KetterfcheCatechismusfcn
Calechis1l1usfcn te
te Zeezen
leczeli g,geevetl;
g~gcc\'ell;
boosaardig de
Kerklijke Perfoonen
Perfoonen tegengefproken
tegengefproken,, des
des nachts
nachts
boosaardig
de Kerklijke
ten onrecht getlagen
geflagen,, met
met het
hetplatte
plattevan
vanzijnen
zijnen deg:n:
ert;~~!i;l(e
deg; n ; erger!i?ce
fpreekwoorden, tot
tot verfmaading
verfmaaJing van
den Kerkeli)ken
Kerkt:l~k~n S:aat,
S~a:lt, had
had
fpreekwoorden,
van den
de Beeldbreekers
Beeldbreekers behulpzaam
behulpzaam geweest; zeggende
ze~g~mle
voortgebracht; de
dat indien
indien zij
zijzig
zigvan
vanzijnen
zijnenraad
raadbediend
bediendhadd'-n
b:ldd':~ ,,
onder andere, dat
;tij alle afgoderij
hebben afgeflagen;
afgeflag\!l1; om
om alle
:ll!e welke
welke bebeafgoderij zouden
zouden hebben
y 4-4
z'r',aarzwarY
,

ADRIAANS
A D R I A A N S Z. gasper)
('asptr) enZ.
enz.
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zwaarnisfen,
zwaarnisfen, hij,
hij, nevens
nevensvier
vierandere
andereperfoonen,
perfoonen.uit
uit 's Hagt,
enz.
Hage, enz.
en zijne
zijnegoederen
goederenverbeurd
verbeurdverklaard.
verklaard.
werd gebannen en
Zie MARCUS,
MARCUS, Sententien,
Senltruien, bl.
bI. 55.
55.
AORBAN-PIETI!RSZOON AMBACHT,
AMBACHT, vindt
men,, onder
onder de
deverdoe•
verdee.
ADRIAAN-PIETERSZOON
vindt men
ling
Iing van
van Holland
Holland en West-Frje
sMnd. aangetekend.
aangetekend. In
In het
hetjaar
jaar
West-Friesland,
1436 verflond
verllond men
men dat
dat hetzelve
hetzelve behoorde
behoorde gefield
gelleldtetezijn
zijnonder
onderdede
Rieder
Ri.:J.:r of
of Rijderwaert
Rijderwatrl,
het Baljuwfchap
Baljuwfchap van
van Zuid-Holland:
Zuid-Hol/and:
, en het
dus is
is het
het ook
ook gebleeven
gebleeven , in
in de
deverdeelinge
verdeelinge van
van 1635.
1635.
dus

ADRIAANZ
ADlUAANZ, (7an)
(Jan) geboortig
geboortig van Leyden,
LtyJen, bekend als
als een
een konsLandfchap-fchilder.
tig Landfchap•
fchilder.
,

AO'lJAAN IFillemszoon
IYi/ltl1!szoon, , Admiraal
Admiraal,
Boifol, be.
beo
ADRIAAN
, nevens L. Boifot,
roemd om zijne
zijne dapperheid,
dapperheid, betoond
betoond in
in het
het ontzet
ontzet van
van het
het belebeleroemd
Le)'dm,, 115ï4.
Zie
Art.
BOISOTenen
LEYDEN.
Art.
BOISOT
LEYDEN.
gerde Leyden
57 4. Zie
raded.
His!. VI. Deel,
Deel, bl.
bI. 487.
487.
1 aderl. His:.
ADIlIANi\ of
Arlriaantjt, eene
oude Dogter
Dogter , van
van welke
welke
eerre zeer
zeer oude
ADRIANA
of Adriaantje,
te Zutpen,
ZUIpen, 1624, in
in den
den ououte
derdom van
derdom
van 104 Jaaren overleeden.

II.~L~IA
gewag
HALMA
gewagmaakt",
maakt,als
als zijnde
zijnde

ADRICHElIT,
zeer oud Slot,
de verblijfplaats
vtrblijfplaats der
der
Sjot, de
ADRICFIEM,voortijds
voortijdseen
een zeer
Edelen
van Å?drichern
Adl-ichem,, uit
uit het
huis van
van Brederode.
Brederode. Vernlits
Vermits
Edelen van
het huis
het, door
door de
deOorlogen
Oorlogen,, .zeer
'zeer verwoest
verwoest was
wasgeworden
geworden,, heeft
heef[
Antonius van
"'m der
dtr Burg:
Burgt of Burgh,
Burgh, als
als Erfgenaam
Erfgenaam van
van zijzijAntonius
ne
Moeder,, Wz11zeJmina
Adrichem,, op
dit Adelijk
Adelijk
op dit
Wilhelmina van Adrichem
ne Moeder
erf,
wederom een
een treffelijk
treITeIijk huis
huis doen
doen bouwen;
het ligt hij
bij het
het
erf, wederom
bouwen; het
vermaarde dorp Btvtrwij..
Oud
Adrichem
was,
door
de
invaldoor
de
invalBeverwijk. Oud Adrichem
len
der kleine
kleine F,-iefen,
grond 'toe
vernield, , en
op desdestot den
den grond
toe vernield
en op
Frieten , tot
len der
Abt van
zelfs puinhoopen
puinhoopen isis't'tNieuwe
Nieuwe
gellicllt.
THEOFRJDUS,, Abt
van
gefticht.
THEOFRIDUS
Epw-llo.-h,
die
onder
Keizer
H!NDRI~
DEN
IV,
in
de
XI
Eeuw,
onder
Keizer
HENDRIK
DEN
IV,
in
de
XI
Eeuw,
Epternach ,
Zoon van
geleefd heeft,
heeft, geeft
geeft'er
'erdit
ditbericht
bericht van: Karel,
Kartl, Zoon
V:ln Pipijn ,
Karel den
Groot-Hofineester
Frankrijk, en
en Grootvader
Grootvader van
van Ka,-et
dtn
Groot-Hofineester van
van Frankrijk,
Crooten.
te Tritr
221len Maij,
Maij, de
degeheele
geheele
zijnde, den
den 22flen
Trier zijnde,
heeft, te
Grooten, heeft,
Hofllede
ic hem in Friesland.
Frifio) geleFriesland, (Adrichiu11l
(4drichium ininFrifta)
fldi ic/lern
llofïtede Adl
itivier re/fen
Yellen (luper
"en
in de
de landitreek
landllreek {UIJhtlÏm,
cruptr
boven de Rivier
Icinhaim , boven
gen in
b
n~
Flu-

ADRI"CHEM.
AD R IC HEM.
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Tluy;.mVelfianam)
Yeljianam) daar
daar de Zee aan
aan de
de andere
andere zijde vloeit,
vloeit,door
door
Fluvism
een Koninglijk
KoningIijk Testament,
Testamem,aan
aandedeKerk
Kerkvan
van Utrecht
Utrecht gegeeven.
gegeeven.
een
Zie HALMA
HALMA,, BRUGMAN
BRUG~tAN,, VAN
VAN DER
DER. HOUVE
HOUVE,
]UNlUS,, VAN
VANLEEUW
LEEU.
, JUNIUS
Zie
WEN,
enz.
WEN
, enz.
ADRICIIO!,, en
en Adrichum
Adrichum;
een Adelijk
Adelijk en
en van
van ouds
ouds ver.
ver.
; een
ADRICIIEM
geOacht in
in Hollánd
Hollánd,, door
doorhuwelijken
huwelijkenvermaagfchapt
vermaagfchapt aan
aan
m:md geslacht
maard
die van
van van
van der
derDusfen',
Dusfen',van
vanLeiden
LeidenenenMeerman.
Meerman. Heer
Heer I7oFlo.
die
ris van
vanAdrichem,
ddrichem, Ridders
Ridder" leefde
leefdeomtrent
omerem het
hetjaar
jaar 130o.
1300. Lu.
Lu.
ris
o$6 melding
Jolph van
VIIII Ådrichem
Adr;ehem,
wien reeds
reeds op
ophet
hetJaar
Jaar iloif6
melding
dolph
, van wien
gemaakt wordt,
ziin,, een
eenZoon
Zoonvan
van Dirk
Dirk
gemaakt
wordt , fielt
fielt men
men geweest
geweest te
te ziin
Jen Ilden
/lden,, Heere van
van Brederode.
Brederode. Dat
Dathet
het Slot van
van dit
ditgeslacht
geOacht
den
ouder,enenalalomtrem
hetJaar
Jaar 730
73°,, aan
aan St.
St. Marten
Marten, , of
of de
de
veel ouder,
omtrent het
Utreehtfehe Kerke, gefchonken
ge[chonken is,
is,blijkt
blijktvan
van elders.
elders. Floris
Floris van
van
Utrechtfche
361, was
Adriehem, die geftorven
gellorven isis 11361,
wasgetrouwd
getrouwdaan
aan Vrouwe
Vrouwe
Adrichem,
595
,
nalatende
Floris
1
Elizabeih
van
Zanen.
Hij
oferleed,
in
1595,
nalatende
Hij
overleed
,
in
Elizabeth van Zanen.
"(In
Adrichem, die zeer oud
oud werd
werd,, en
en ter
ter Vrouwe
Vrouwehad
had N,
N. van
valS
van Adrichem,
Brakel. Hij
Hij verwekte
verwekte bij
bij haar
haar vier
vier Zoonen
Zoon en :: Simon
Simon,, zijnen
zijnen opop·
Brakel.
Utrechtfche Bisdom
volger,, alzo
alzo Adrichem
.ddriehem een
een Leen
Leen van
van het
het Utreehtfehe
volge!
was;; Klaas
Klaas van
van Adrichem,
.ddriehem, Burgemeester
van Haarlem,
lIaarlem, die,
die,
Burgemeester van
was
Kabeljaauwfchen,
Hugo A/bout,
der Kaheljaauw[ehen,
onder een
een oploop der
Albout, onder
benevens Hugo
Simon van Adri•
in zijn
Dewijl Simon
,.Ur;.
zijn huis
huis overvallen
overvallenwerd,
werd ,inin 1444.
1444. Dewijl
chem voor die facie
fattie,, en
endus
duseen
eentegenfireever
tegenllreeverwas
wasvan
vanzijnen
zijnenbroebroe.
der, die'
die' de Hoek[ehen
toegedaan,, beftormde
bellormde hij, onder
onder aanaanHoekfchen was toegedaan
voering van de Vleeschhouwers
Vleeschhouwers,, met
met alle
alle hevigheid
hevigheid,, het
hethuis
huisvan
van
zijnen
Broeder Klaas.
Wil/em van Adrichem,
ddr!chem, gehuwd
aan
gehuwd aan
Klaas. Willem
zijnen Broeder
Beatrix
vanLoenrefloot,
Loenrefloot, verwekte
Dogters;; eene
eene
verwekte bij
bij haar
haar elf
elf Dogters
Beatrix van
van
aan Philips
andere aan
aanBaltBalt.
Philips Fait; eene andere
van dezelve was gehuwd aan
ha:l.ar
van Buuren
Buuren;
andere aan
aan Are1ld
Piek,ininGel..
Ge/.
Arend Piek,
hazar van
; nog eene andere
wederom eene
eene andere
andere aan
aan Wil/em
derland; en
Willem ,'an
van Bloemen.
en wederom
daal, te
te Finnen.
Pieter van
1588 gef}orven,
gellorven,
in 1588
Adrichem, in
Vianen. Pieter
van .dt!riehcm,
de
laatlle van
mansoir van dit
dit adelijk
adelijk geslacht
geOacht,, liet
lietna
na alleen
alleen
de laatfie
van het mansoir
eene
vall Adrichem
ddriehem benaamd,
man had
had
genaamd ,die
die tot
tot man
Clara van
eene Dogter
Dogter,, C/ara
Jacob
der Does,
Does, te
te Leydm.
oudlle Zuster
Zuster van Pieter
De oudf}e
Pieter
Leyden. De
yacob van der
yan
van
Lieven van
getrouwd met Lieve/Z
Wilhelmina , getrouwd
was In/he/mina,
Adrichem, was
van ddriehem,
Burg,
Adri.
die bezitter
bezitter van
van 't huis Adr;.
Zirickzee , die
Burgemeester te Zirielrzu,
Burg, Burgemeester
ehem
en wiens
wiens Zoon
Zoon het
het zelve
zelveheeft
heeftherbouwd.
he~bouwd. Sm;t
Smit
werd, en
chem werd,
zegt,
in zijn
zijn Scllallcomtr:
Heden het
bet Stamhuis
Stamhuisvan
van den
den Heer
Heer
zegt, in
Schatkamer: ,," Heden
yy .55
"„ van
van
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A
A DRICHEM.
D 'R [ C H Z M. (Christiaan
(ClwIstiaan van)
".,,)

vanBlocqueri
B/ocquerij."
dien zelfden
zelfden Schrijver
Schrijver,, zijn
zijn van
van den
deD
„" van
j. " Volgens dien
laatstgemelden Erfgenamen
deHeeren
Heeren Pieter
Pieler en Fe.
F8laatstgemelden
Erfgenamengewee$t,
geweest , de
RII;s,"., die
diehet
het na
na huns
buns Ooms
Ooms overlijden
overlijden,, benevens
benevens
rijk Ruisch
an den
Merestein., geërfd
geërfd hebben.
In 1750
behoorde het
het aaan
den Heere
Heere
hebben. In
Merestein
1750 behoorde
Mr. 'Jonas
Rochman vertoont
venooDt het
het in
in drie
drie gezichten
gezichten,,
'`onas Witzen.
Witzen. Rockman
en Mr.
zo
, met
Vleugelen
zo als
als het
betwas
WIlSden
denz 515Aug.
Aul§.1707
17°7.
mettwee
twee
Vleugelenuit
uithet
het
water opgebouwd;
vooren met
met een
een muur
muur gefloten
gefloten., en
en ter
ter
water
opgebouwd ; van
van voores
ilinker zijde met
met een
eenuitflek
uitRek,, waar
waar op
op een
een Toorentje (iaat.
fiaat. Nog
Nog twee
twee
flinker
, hadden
andere Zusters
Zusters van gemelden
gemelden Pieter van
"a"Adrichem
Airickem,
andere
den geestelijken
geestelijken fiaat
weeten , Cornelia,
Corne/ia. Nonhaataangenomen:·
aangenomen te weeten,
de Beverwijk
Beverwijk., en
en Elizabeth
EIi31Ilil,th.
Kovi"l!.sv6/d. Het ververne in de
, te te
Koningsveld.
dere
GeOachtregister kan
men vinden
vinden bij
bij Goudhoeven
en van
van
Goudhoeven en
dere Gellachtregister
kan men
Leeuwen.
Het
wapen
was,
gelijk
dat
van
fJrederode,
l3rederode,
gebro.
Het
wapen
was
,
gelijk
dat
van
Leeuwen.
ken,, met
meteen
eenzwart
zwanradertje
radertje in een
eenfchild
fchild .van
'van zilver,
ûlver, op
opde
deborst
borst
ken
van een
een Leeuw.
Leeuw.
van
ADRICH\!M. (Nico/alls
van) was
was Abt
Abt van
van Egmond;
Egmond; zijn
zijn leven
leven
(Nicolaas van)
ADRICHEM,
is door
door Bokkenburg
BJltkenburg befchrcven
befchrcven;; zie EGMOND.
AnRlcHEM, (Christlaan
cen Roomsch
RoornschPriefler,
Prieffer, geboo,choo(Christiaan van) een
ADRICHEM
ren te Delft,
van Heere
Heere Adriaan
AdriaQn
14. Februarij
Februarij1533,
1533 , Zoon van
Delft, den 14
.4drichem, Burgemeester
Burgemeester der
Zijn
C/aasz.
der gemelde
gemelde Stad.
Stad. Zijn
van Adrichem,
Claasz. va"
Oud-Oom,
Moeders zijde,
zijde,was.
was.dedeberoemde
beroemde Martinus
Mart;nus
an Moeders
Oud-Oom , vvan
DfJrpius,
de Godgeleerdheid
Godgeleerdheid te Leuven.
Leuven. Deze
Hoogleeraar in
in de
Darpius, Hoogleeraar
Christiaa",
wel Cltristiaan
Kruiftvan
vanAdrichem
Adrichem is
Christiaan Kruik
die ook wel
Christiaan, die
genoemd, werd, op
op den
dep 77Maart
Maan 1566,
1566,tot
totPriester
Priefier gewijd, en,
St . Barbevan Michiel
J.IIJ;ckie/ Doensz
Doe"s:,, tOt
Overae van
van St.
Barhe-na
na den
tot Overfle
den dood van
,aas
Klooster aangelleld.
Eenzeer
zeerbijzonder
bijzonder Vriend
Vriend was
was hij
hij
aangefleld. Een
raas Klooster
van den
den vermaarden
vermaarden Pater
Pater Co,"nû;s
Mujius. en tevens groot gungun.
Cornelis Muffus,
fieling
van Maximiliaan
J.IIJax;mi/;aan,, Markgraaf van Ter
Peer, die
hem,,
die hem
Ter Vecr,
fleling van
in den
den gemeenzaamen
gemeenzaam en ommegang,
ommegang. St. Barberaas
Ba,-heraas Vader
Pade,. plagt
te noemen.
eerlledrift
driftvan
vanvervolging
vervolp;ingtegen
tegen de
deRoomschROOlllschnoemen. InIndedeeerfle
gezinden, werd
werd hij
hij uit
uit Holland verdreeven
,
verfchuilde
zigeerst
eerst
verdreeven , verfchuilde zig
te Mechelen,
Meche/en. daarna
en eindelijk
eindelijk te Keulen. Op
Utrecht, an
daarna te Utrecht,
den
naam van
van Cr!lcius
hij uitgcgeeven.
leven vvan
den naam
heeft hij
het leven
Crucius heeft
uitgegeeven , het
an
)ESUS
Euanf!.clisten
zamengeJESUS CHRISTUS, beknoptelijk
beknoptelijk uit
uit de "ier
vier Euangelisten
bragt.
Achter hetzelve
hetzelve vindt
vindt men
men eene
eeneRedenvoering
Redenvoering over de
bragt. Achter
Christelijke Godzaligheid, door
door hem, in
in een
eenalgemeen
algemeen Kapittel,
Kapittel,
c>p
Julij 1570,
uitiefproken.
op den 23 Julij
1 57o , uitgefproken.
,

Ter

.

~
V4Jt)
III" van)
AD
E M. (ChristÜ
(Christiaan
HEM.
CH
R II C
DR
A
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tijd
zijnen tijd
hij zijnen
be!1:eedde hij
bevond, betleedde
Terwijl
hij zi&
zig te
Keulen bevond,
te Keulen
Terwijl hij
Stad
de
over
zo
geen zo over de Stad
met
bet geen
bijeenbrengèn van het
doorzoeken en bijeenbrengen
het doorzoeken
met het
een
Dus als
was. Dus
gerchr~e\"l!n was.
Land, gefchreeven
H. Land,
als een
yerufalem
als over 't't H.
Jeru{alem als
geIleeJaaren,
52
van
m
zijn
leven,
tot
op
den
Ouderdom
Jaaren,
Ouderdo
den
op
cot
gellee
5
2
leven,
balling
balliag zijn
in 't't
werd in
1585,, en
Julij I585
dèn 20 Julii
ten
hij,, den
en werd
overleed hij
hebbende, overleed
ten hebbende,
befiierd
Pater beflierd
tijd als
eenigen tijd
als Pater
welk hij eenigen
Klooster Nazareth.
Nazare th. 't't welk
gedagtenis ,
zijne gedagtenis
had,
naderhand goed, zijne
vondnaderhand
Menvond
begraven. Men
had, begraven.
'
vereeuwigen.
Graflèhnft",., tetcvereeuwigen.
volgende Grafichrlft
door 't't volgende
-

M
O. M
D. 0.
D.
ERUD:TJ
ET ERUD'•TI
REVER.
MONUMENTUM
MONUMENTUMREVER. ET
DtLPHl.
II
II
ADRICuo
DLLPIHI.
ADRICIIO~
NI
CHRISTIANI
CHRISTIA
C.
D.
D. C.
BARBARlE
. S.
SACRATALWM
VIRGINUM.
S. BARBARÆ
RlJ.\l VIRGINU~I
SACRATA
HiERARCU.'E.
APUD DELPHOS
D"LPHOSIItERARCUI.Æ.
ApUD
DO~IINI
N.\TlVlT . DOIIINI
OBIIT ANNO
ANNO NATIVIT.
OSiÏT
JULII.
JULll.
KAL.
XII.
Xl!.
LXXXV.
CD. D.I::>.LXXXV.
LIl.
JETATIS LII.
ANNO
ANNO ÆTATIS
VERO
EXILII
EXILII VERO

QUO

FJDEI
CAUSA FIDEL
CAUSA

XlII.
EXPlTLAVIT XIII.
PATRIAEXPULAVIT
A. PATRIA
A.

DELPII I
patri.e DELPHI
jed patriot
ADRICHO~lA
oBIA Deo nomen, Jed
Gens ADRICH
dedit.
e
dedis.
potclISlju
clllrtl
BtJtlwo$clara potcnsque
interBatai'os
Vitam inter
ntam
lorores,
"lbc forores,
(ine lobe
rex; lilac
fanum rexi
BAR JE apud
apuá fanuro
BARBAR.
BAR
[Ic/it.
Paxque
Fidesque
fietit.
Fidesque
domi
Ijlillndo doms
/n/egra quando
Integra
1"(({'ft,
:lura,
Pax,
Fides,
Pax,
.7ura
,
receji,
Fides,
rulte,
czmfta
rapre,
ubi
list
eunt1a
Ost
l%.
Vbirmasolo.
ruraVbiana
patriarura
Anteferens
Allteferens patrio
di,ab/l1/1
gentedicabam
Bal'ara
lIrbem Ba
Hic Solymorum
vara dedegente
SoJymorum ur•beru
opus.
meworahill!opus.
prlZpallS, &&meraorabile
NES T 0,
ER NEST
0 , præflans,
Ea
fI/rox
feJatrox
p/ura,
IcripjiIemplura
, fed
pel'lteIIlS,, fcripfilem
Otia pertæfus
1NeUiil.
orjlrue Mcum.
fujlulil Oll1lle
jtudiumfujiulit
Mors ftudium
Vtile
f/ti/e Mors

uitgegeelTen
zijnuitgegeeven
door zijn
gemaaktdoor
beroemdgemaakt
meerberoemd
Ilij
nogmeer
zig nog
heeft zig
Hij heeft
't
van
ing
't Heilige
befchrijv
of
befchrijving
van
of
SantJ.e,
Terr.eS'an?æ,
m Terre
Theatrum
Doek: Theatru
Boek:
en nader1603,
603
,
1600,
en
600
,
1
1593
i
KeuJm,
te
593
en
gedrukt te Keulen, 1
eerst gedrukt
land, eerst
) dat
Zeilerus
(zegt
Zeilerus)
hij
waarin
waarin
hij
`zegt
16:!8,
Leyden,
te
Leyden
,
i6a3,
herdrukt
hand herdrukt

Adr:.
verder) fldri.
hijverder)
(zegthij
Wanneer (zegt
afineet. Wanneer
voetafmeet.
den voet
gewest als bij
bij den
heelt
e,
bediend
bediende,
heeft
Delft
te
Pater
Delft
Nonne
van
ampt
nog
het
ampt
van
Nonne
Pater
te
het
,hem
chem
dus
ft,
afj;efcha
afgefchaft,
dus
Utree/lt
te
Kapittel
Utrecht
mdc
lo~eDaa
bei
zogenaamde
Kapittel
te
Y het
Ii, V
Pius de
Pius

ge~c ..

348
348

ADUWARTSWOUD,
ADUWARTSWOUD, ADUWART,
ADUWART , enz.

om dat
dat de
deKloosters
Kloosters,, tot
totdat
datKapittel
Kapittel ofofdie
dievergadevergadegenoemd, om
ring
en door
dooronderlingen
onderlingen band
band vereenigd,
vereenigd, gelegen
gelegen
ring behoorende
behoorende,, en
waren
Sticht van
van Utrecllt.
Konvemen hebheb.
waren onder 't Sticht
Verfcheiden Konventen
Utrecht. Verfcheiden
ben het hoofd onder
ben
onder de geweldenarij
maar andere fiel(leIgeweldenarij geboogen;
geboogen ; maar
den
dapper voor
welke ononden zig dapper
voor hunne
hunne Vrijheid
Vrijheidininde
de weer;
weer; onder welke
iidrichern uitmuntte.
ze IIdric!mn
Nonnen,, en ook
ook de
de Pater,
Pater, werwcruitmufitte. De
De Nonnen
den , door
den,
door den
den Biechtv
Biechtvader
van den Hertog
Hertog van
van A/I'(J
ad er van
Alva ,1 en
en door
:mdere
beandereTrawanten
Trawantendes
desHertogs,
Hertogs , op
op eene
ee.ne onbefchofte
onbefchoftewijze,
wijze, bejegend;
den Ban
Ban tegen hem
hem uit
uit te
te blixemen,
blixemen,
jegend; zo dat
dat men
men dreigde,
dreigde, den
en
hem in den
den Kerker
Kerker op
fluiten. Ook
Ookwerd
werdhet
hetgantfche
g~ntfche KonKonen hem
op te fluiten.
vent, tegen
tegen de
de Wetten,
Wetten, ininden
denban
bangedaan.
gedaan. Die
Diezelfde
zelfdeSchrijver
Schrijver
zegt , in de
zegt,
de Oudheden
vall Kennemerland,
KC'Inemerlrmd, bI.
tot Iof
lof
Oudheden vaas
bl. 371.
371. veel tot
van de bovengemelde
van
bovengemelde Cornelia
Adr;chem.
Cornelia van Adrichem
, als
als Nonne
Nonne in
in de
Beverwijk, welke hij
Bel'tI·wljk.
hij befchrijft
bcfchrijft als
als waarlijk
waarlijk Godvruchtig
Godvruchtig en
eneerie
eene
bekwaame
Latijnfche Dichteresfe.
Dichteresre.
bekwaame Latijnfclie
ADUWA R TSWOUD , een IIIollan.-lsch
ADUW,BTSWOUD,
verbasterd inin [{a~arts
Iollandsch Dorp,
Dorp, verbasterd
Hazart swoude of Haf
érzou ; zie
",oude
Hajèrzou;
zie I1AZhRTSWOUDE.
IiAZARTS WOUDE.
ADUWART , eerl
ADU\VhRT,
een
ADUWART ,
ADUWART,

Dorp in
in Groningen;
Groningm; zie
zie ~DEWERT.
ADEWERT.

een van
van ouds
oudsvermaarde
vermaardeAbdij
Abdij;
ADEWERT.
; ziezie
ADEWEIT.

ADUARDERDIEP,
Eiroom,
welke, uit
uit de
firoom,
welke,
de Drenthfche
Drenthfche VeeVu.
ADUARDERDJEP, eeneen
Groninger Trekvaart
Trekvaart,
noordwaards ,
Groninger
, noordevaards,
naar
naar de Hunze vloeit;
vloeit; daar
daar zij,
zij, bij
bij de
degewezene
gewezeneSchans
Schans AduarAduardcr-Zijl,
der-Zij!. uitwatert.
uitwatert. Het
Het Dorp
Dorp eldewerd
Adewerd of
of i.1duwerd
heeft daar
daar
lduwerd heeft
zijnen naam
naam ontleend.
ontleend.
van zijnen
BACIJIENE,
nllCIIlI!NE, Geograph. der
der Nederl.
Neder/. III.
III. Deel,
bI. 228.
~128.
Deel, bl.
ven ontslaande,
11rn
onttlaande, door
doof. de
de

AnUARDER·ZYL. BijBij
den
UitwateADUARDER.ZYL.
denbovengemelden
bovengemeldenStroom
Stroom of
of Uitwatelag weleer
weleer een
een flerke
fierke Schans,
dezen naam
naam droeg.
De
ring, lag
Schans, die
die dezen
droeg. De
Saxen
Saxen hadden
hadden dezelve
dezclve aangelegd
aangelegd,, ten
teneinde
eindede
deScheepvaart
Scheepvaartder
der
Groringer•s
, laxigs
CrofiÏngtrs,
larigs de Hunze
H/!tIze,, te
te flremmen;
firemmen; om
deeze reden
reden werd
werd
om deeze
dezelve
dtzelve Weer
IFeer--Groningen
Groninffen genaamd.
genaamd. Die
Die van
van Groningen
Groningen,, het
het
nadeel,
nadeel, welk
welk hunne
hunne Stad
Stad,, door
door deze
dele Sterkte,
Sterl.:te, leed,
leed,ontwaar
ontwaar
wordende. belegerden
belegerden dezelve, ininden
denJaare
laare 1'5'5;
cene
wordende,
515 ; enennanaeene
kloekmoedige verdeediging
verdeediging,, werden
werden zij
zij'er
'ermeester
meester van,
van, bij
bij verver.
kloekmoedige

drag

ADUATIKtN,
ADUA
TIKEN, ADULPHUS,
ADULPHUS, ADVOKAATEN,
ADVOKAATEN, enz. 349
349
drag van
den 17
17Maart
Maart;
waamazijzijhaar
haarten
teneenemaal
eenemaal deeden
van den
; waarna
hegten , en te
te gelijk
die over
over 't Zuiderdiep
Zuiderdiep
flegten,
gelijk den
den houten
houten Brug,
Brug, die
geflaagen
Eenige Jaaren later
weder.
geflaagenwas,
was, afbreeken.
afbreeken. Eenige
later isis dezelve weder1593 , met
om opgebouwd
om
opgebouwd, , en, in
in 1593,
met Staatsch
Krijgsvolk bezet.
bezet.
Staatsch Krijgsvolk
Willem van
den Berg
Berg belegerde
flerkte. Na
Natweemaal
tweemaal
Graaf Wil/em
van den
belegerde die
die flerkte.
vergeefs form
florm tete hebben
hebben geloopen
geloopen,, geraakte
geraakte hij
hij,, den
denaanval
aanval herhervattende, daar
daar binnen.
Degantfche
galltfche bezetting
bezetting werd
werd,, zonder
zonder gegevattende,
binnen. De
nade, , om
Leven gebragt.
gebragt. Door
Door de
deStaatichen
Staatfchen,, werd
werd,, in de
de
nade
om 't Leven
van Nas/au
billem I'RII
onder Graaf
Graaf Wi/lem
Nas!at/,, dit beftaail
beflaan
Jaaren , onder
volgende Jaaren,
betaald gezet; de
deVesting,
Vesting,flormenderhand,
ftormenderhand, bemagtigd
bemagtigd hebben.
hebben.
betaald
die uit
uit 135
J 35 Man
Man befiond,
beilond, nevens
de, doodden
doodden zij de Bezetting, die
den Kapitein Presager.
Prel1ger.
denKapit
bl. 232
Ibid. bI.
232 en
en 233.
233 •.,
Ibid.
ADUATJKEN,
een
de [(jmbriers,
die
ADUATIKEN,
eenVolk,
Volk, afflammende
afflammende van
van de
Kimbriers, die
aan den Rijn
Rijn waren
waren agtergelaten
agtergelaten, , en waar
waar onder
onder zig de
de Tel/tonen
aan
Teutonen
hebben gemengd,
ennaderhand
naderhand door
doorCÆSAR
CJE.SAll geheel uitgeroeid
uitgeroeid
gemengd , en

zijn •••
zijn.
Zie CÆSAR
ClESAR, de
de Bello
Be/!o Gallico
Gallico., en daar
daar uit rader!.
fJistol'l'~,
Zie
rader/. Historie,
H.
bi. 4o.
,\-0.
II. Deel, bl.
,

ADULPll~S,
Geestelijk Perfoon
Perfoon , die
die,, door
doorfomnaigen
fommigen,, voor
voor
een Geestelijk
ADULPIIVS ean
dl:n Opvolger van
van Grillebrordus
H7tUcbrordtis 'gehouden wordt.
wordt.
den
Sacra, I. Deel, bl.
bI. 280.
280.
Zie Batavia Sacra,
,

ADVOKAATEN , zijn
zijn openbaare Lands .'\mptenaaren,
onder dezen
dezen
Amptenaaren,onder
ADVOKAATEN,
naam bekend,
ofparticuliere
particl1Ii~re Vooffpraaken
Vooffpraaken in
in gerechtszaken.
gerechtszaken •
naam
bekend , of
.ddro!raaten
derKerke
A'edre waren,
waren, in de
oudfle tijden
tijden,, zelfs
ulfs KoKode oudfie
Å(d rokaal en der
ningen en Vorflen
Vorilen,, die
die 'er
'er hunne eer en voordeel
voordeel in
in voneden.
\'onden. De
ningen
Bisfcboppell,
om zig
zigvan
vandedebeflolnmeringen
beflommeringender
dertijdelijke
tijdelijkezaken
zakell
Bisfehoppen, om
te ontdoen
ontdoen,, fielden,
Helden, van
van ouds
ouds,, eenigen
eenigenaan
aan,, om
omop
ophunne
hunneGoeGoete
deri!n
waakend oog te
te houden
houden,, en
en dezelve
dezelve tegen
tegen geweld
geweldenen
deren een
een waakend
kwaadaartigheid
Maar als
zij, naderhand,
naderhand, dikdik·
kwaadaartigheidtete befcherrnen.
befchermen. Maar
als zij,
wijis,
grooten aanfloot
aanfloot, , van
of geene
geene Vorflen
Vorflen,, moesten
moesten
wijls , grooten
van deze
deze of
verdragen, , hebben
hebben zij
zij magtige
magtige en
cn doorluchtige
doorluchtige Mannen
Mannen tot
tot BeBeverdragen
fcherlllheeren,
als zij
zij die
dienoemden
noemden,, A
/Jdl'okailfe:/
/y o ke:ate hunfchermheeren , of,
of, zo als
ner Kerken aangc:lUmcn.
werden 4dvokaaten
Ad,'okaaten genoemd
genoemd,, om
aangenomen. Zij werden
dat
zij
voor
den
llbfchop,
als
zijne
Goederen
van
iemand wervoor
den
Bisschop,
als
zijne
Goederen
van
iemand
iverdat
den aangetast
aangetast of
de zaak
zaak moesten
moesten opneemen
opnecmen en
en voorvoor·
den
of gemoeid,
gemoeid, de
fiaan.
flaan.
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ildvokaaten te
1tnan.
Veel hadden
hadden deze Arlvo1rllllten
zeggen;; zonder
zonder hunne
hunne
te zeggen
ilaan. Veel
toeftemming
geene Goederen
Goederenvervreemd
vervreemd",• geene
geene zaaken
zaak en
toettemming mogten
mogten geene
van
veeltijds hadden
hadden zij
zij de
de
van groot
groot belang
belang afgcdaan
afgedaan worden:
worden : Ja,
Ja, veeltijds
magt
Zwaarde. tete rechten.
veel.
magt om
om met
met den
den Zwaardo
rechten. Wij
Wij hebben
hebben gezegd,
gezegd, veeItijds :want
wantoveral
overal hadden
hadden~ij
zij die
die mogt
magtuiniet
ook isis dezelve, van
et ; ;ook
van
tijds:
tiid
grooter geworden.
Eerstmoesten
moestenzij
zijden
denmisdadige
mi~dadige
tijd tot
tot tijd,
tijd, grooter
geworden. Eerst
Y~or
den Rechter
ontbieden,, en de
de befchuldiging
befchuldiging tegen
tegen hem
hem ininvoor den
Rechter ontbieden
brengen;
brengen ; maar
naar naderhand
naderhandwerd
werdhunne
hunnemagt
magtIlerker;
flerker;zo
zo dat
dat zij.
zij,
zelfs
onder dien
Want Hendrik,
Hendrik,
zelfs onder
dien tij
tijtcl,
tel ,oorlog
oorlog gevoerd
gevoerd hebben.
hebben. Want
llertog
van
Beiiercn,
zeide,
(gelijk
blijkt
uit
de
Chronijk
van
I lertog van Beijercn , zeide, (gelijk blijkt uit de Chronijk van
Rejf!.crsberg,
op
Jaar
I
I
62)
dat
hij
het
zwaard
dco@g
als
Her.
't
Jaar
1162)
dat
hij
het
zwaard
droog
als
Her.
Reigersherb ,
tog
Advokaat der
Eigenlijk hadden
hadden zij
niets te
zeg.
tog'en
en Advokaat
der Kerke.
Kerke. Eigenlijk
zij niets
te zeg.
gen,'
noch in
in 't't verkoopen
verkoopen,, ver•
vergen , •ininde
de bef1icring
beflieringder
der goederen,
goederen, noch
veel zij
zij moesmoes·
l'adlten
pachten ofvelTuilen
of verruilen van
van Landerijen,
Landerijen, dan
danvoor
voor zo
zo veel
dat de
de Abten
Abten,, door
dooronbehoorlijken
onbehoorlijken handel
handel of
of door
ten
toezien,, dat
ten toezien
door
hlIll
bra. fen of
flempen,, de
degoederen
goederen niet
nietverkwisteden.
verkwis:eden.
of dempen
hun brasfen
Ook werden z;j
Pro:etlores (Be.
1 ïce-donthii c\ Olldcrheeren),
zij /"jee,domilli
Oüderheeren), Proteélores
(13e •
yitrici (Stiefvaders) genaamd.
Il:IJl.:rmlleercll)
en Fitrici
ki rntheeren) en
genaamd. De l:!atile
láatile
ll:lam
hun gegeven
gegeven in
in een
een open
open Brief
Brief van
van IJ'encelaus
IPenee!aus ,
word hun
n aam word
lIertog van
van Saxen
.5I1XCIl:: en
Iliet ten
ten onrechte,
om dat
dat zij
zij het
het zo
zo grof
grof
en niet
onrechte, om
Hertog
maakten, , met
alsof zij
zij op vijands
vijands bodem
bodem en
en kosten
ko~ten
maakten
met de
de goedl:ren,
goederen, alsof
tecr,1en. De
DeKerken
Kerken en Kloosters
Kloosters hadden
hadden eerst
eerst zodanige
zodanige AdvoAdvoteerden.
k2aten aangetleld,
aangef1eld, om
om hun
hun tegen
tcgen alle
alle geweld
geweld te
re befchermen;
beCchermen; en
kaaten
naderhand hadden
dandie
dieBef+herra
BeC~he~.
naderhand
hadden zij
zij geene grootere vijanden, dan
heeren. Zij
Zij hadden
hadden, , voorwaar,
nieuwe Advokaaten
Advokaaten nodig
nodig
voorwaar, wel nieuwe
heeren.
gehad, om
om hen
hen tegen
te:.;en de
d~ eerfie
eerf1e te
te beveiligen.
beveiligen. Wil
Wilmen
menhier
hier
gehad,
van bewijs, men
men Iceze
keze de
deChronijk
Chronijk van
van Egmond,
Egmond. door yob.
Jolt.
van
Leidis ,, en
cn men
men zal
zal zien
zien,, hoe
hoedie
dieAbtdij
Abtdij geduurig
geduurig door
door dedeati Leidis
gepl~ngd is, Ook
Ook leest
leest men
men van
van 4.li'okaati,znen
AJl'okl1l1tinnm ,,gelijk
men
zelve geplaagd
gelijk men
bii Bokkerihcrg
BoHetdJt'rfZ zien
zien kan
bn,, alwaar
alwaar het
het Advokaatfchap
Ad\'okaatCchap over
de
bil
over de
J\btdij van
van Egmond,
E,:;molld, na
na don
den dood van
van Willem,
/f/ii/I'I1I, bij
bijgebrek
gebrek van
van
Abtdij
i\1:::melijk Oir, wordt
wordt gezegd te
tè verfierven
verllerven op de
de oudfle
oudf1e Dog.
Mannelijk
(~r. Zie 001. Mir,eur,
Mir,NIS, bij wicn
wien men
men een
een Brief
Brief vindt,
vindt, aldus
aldus bebeotor.Zie;
gir.nendc. Ik 11:leli
.1.1e1i!{tI,
Advokatinncvan
I'nn
Grimberfc!u
A'er.
ginnende.
fa, ,ldvokatinnc
dede
Grirnber/c/ie
kerAt'. enz.
enz. (Not.
(Not. Eccl.
Fcc!. Btlg.
Bt/g.cap.
cap. 183.)
183.)
Ae,
Ba/a)'ja Sacra,
S,1cra, H.
H. Deel,
Deel, bl.
bI.i C2
I C2 - 120.
120.
Batavia

BERICHT
Plaat

AAN

DEN

BINDER.

vo<,>rhet
hetTitelblad.
Titelblad.
I. voer

Il. tegen
tegen over
bI. 4.
4.
over bl.
II.
------ III. -- bl.
-bI. 189.
18!).
------------ I'rT.
IV. -------- ------ bl.
bI. 228.
22B.
---
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V
I E R~ OF
0 F
~. E EST
VIERk'EES
TDAGEN
DAG E N
D
nay
! K

RO
OM SC HE
ROOMSCHE

K
E R K E.,
KERKE,

GelroU
en uit
uit het
helNederduitsch
Nederduitsch MARTELAARSBORK
Getrokken
MARTEL MRSBOIl K
van 't
'I
Stichl
van UTRECHT
UTRECH T, opgefleI
Sticht van
d volgens
opgefleld
volgensde
de gedachte
gedachte van
van
J.J. MOLANUS,
MOLANUS , door
door . JAN
JAN VERNE
VERNENBURG,
NBURG, ;n
in 't paar
Jallr
13
64; zijnde.
TJo/gens de
zijnde , volgens
1364;
de Lijst,de
Lijsi ,de XLVIII
XLVm13isfchop
Bisfchop, en
'e
'JI;j{tieonder
onderden
de vijfde
tiennaam
naamvan
1'on JAN, we/ke
welke den ZeZe·
tel bezat
bezat van
,'an den
den Jaare
Joore 1364-1
1364 --1371.
371.
,

Dee reden
reden,, waarom
waarom deeze
deeze Ujst
Lijst door mij
mij hier
hier is bijgevoe
bijgevoegd
gd;; is,
is,
ter aanwijzing
aanwijzing van
dagteekeningen van
ter
van de
de dagteekeningen
van eene
eenemenigte
menigteGraaveGraave·
lijke
Brieven,, enz.
enz.waar
waarvan
vaninindit
ditWerk
lijke Brieven
gemaakt wor.
wor.
Werk gebruik
gebruik moet 'gemaakt
den,
en waar
waar van
van veele niet
niet geteekend
geteekend zyn
en, en
zyn met
met den
den dag
dag of
ofdatum,
datum,
maar
men vind
vindna
na de
maar waar
waar op men
de lIiRding
Kruis,, na
usndin3. van
van het H. Kruis
na iontiPont;aans
Dag,, enz.
Ziehier
aans Dag
hierkeen
\een enkel
enkel voorbeeld
enz. Zie
voorbeeld:: De
DeKerk
Kerk van
van
Gouda,
het Jaar
Jaar 1552,
Gouda , in het
door den
denBlixem
Blixemaangeflooken
aangeflaaken, ,verteer1552 , door
verteer·
de
tot Asch;
de opbouw
de geheel tot
opbouw werd
Asch; de
werd kort
ter hand
kort daar
daar na
na ter
hand gege·
nomen,
op kosten
kostender
uerGemeente
Gemeente,
welke
nomen , op
, welke
Jaarlijks
Jaarlijkshaare
haareofferhanolferhande
daar toe
toe moest
moest doen,
de daar
doen , op Kersmisfe
[(ersmisfe Dag
DfI;;,, zijnde den
den eer(len
eerl1en
Zondag na St.
SI. lans
J,msOnthoofding
Onthvofdil1~,
Zondag
, waar
waar van
van de Vierdag
Yierdag valt
valt op
den'
Auguuu s: dus
moest de offerhande
den' 29
olfcrhande gefchied
dus moest
gefchieden,
en, den
29 Augustus:
den eereer·
ften
Zondag na
fien Zondag
na den
den 29 ,dub
duguslu
usrus.s.
Om
deeze ncrdo~
Om nu deeze
Vierdagen
en gemakke
lijker tete vinden
vinden,, dacht
dacht mij
gemakkelijker
mij
best,
die tete dellen
ilêllen bij
bijwijze
wijzevan
vanRegister,
Registerhebbende
best, die
, hebbendeniet
nietblotelijk
blotelijk
de
naamen van
men n
de naamen
van ariie
i de
in
deR.R.Kerk
Kerk voor
ie men
voor Heiligen houd
houd,,
opgegee
ven,, maar
maar tevens een fchets
fchets uit
uit-haare
haare Legenden
opgegeeven
Legenden'er
'erbijgebijge.
voegd,
om die een
een ieder
ieder tete doen
doenkennen.
voegd , om
kennen.
ST.
eeneJonkvrouw
JonkvrouwininKatanië
ST. AACHT
AACHT,, eene
Si-Si·
VIERDAGEN.
Kataniëbijbij
VIERDAG&N.
cilien,
werdgemarteld
gemarteld onder
onder den
cilien , werd
den Rechter
Rechter .Q;ÛI1.
Ouin.
tÎaan;
zijfiierf , na veele foltering
Liaan; zij'flierf
en,, in den Kerfolteringen
Kerker.
5 Februarij.
Februarij.
AGNIE T, eene
eene Jonkvrouw
Jonkvrouw te
AGNIET,
te Rome,
Rome. werd onon·
der
Overfle Sempron
der den
den Overile
iuster
Sempronius
. 12I
ter dood
doodgebracht
gebracht.
21 Januarij.
Jalluarij.
ALLER
HEILIG EN, een
ALLERHEILIGEN,
eenIloogtijd
Hoogtijd>, op
op wglken,
w~lken.
door
last van den
den Paus
Paus Boliifacius,
BO/lifàcius, Maria en
door last
alle de
de H: Martelaa
rcn tot Rome moesten worden
Martelaaren
alle
worJen
gevierd;
door GregDri
gevierd ; welk bevel door
us den
den VierFierGregorius
dm
werd vernieuw
d, met bijvoeging,
bijvoeging, dat
vernieuwd,
den werd
dat zulks
zulks
alom in
in alle
moest
gefchied
alom
alleKerken
Kerken
moest
gefchieden.
1 November.
en.
1 November•
...*
AL.
AL-

a
JI

TAFEL DER
D~1l ROOMSCHE
ROOMSCHE

ALLERZIELEN;
afgeftorvene
Geloovi-.
VIERMAGEN.
ALLERZIELEN;van
vanallealle
afgeftorvene
GelooviVIERDAGEN.
gen moest
moestgedachtenis
gedachtenis
gehouden
worden. 2 2November.
gen
gehouden
worden.
November.
AMBROSIUS
;e Milaan,
BisCchpp (e
Milllan, ConfesCor,
AMBROSIlJS,, Bisfchop
Confesfor,
een groot IJveraar
Ijveraar voor de
de Kerk
Kerk en
enGemèente
Gemeente.
.
zo dat
dat hij
hij,, door
Leere,een
eengroot
grOOtdeel
deelvan
van
door zijne Leere,
ltalien weder
de Leere
Leereder
der
Italien
weder te,
te, rug
rug bracht,
bracht, en de
Arianen
verlaaten. 4 September.
Arianen deed
deed ver/aaten.
+ S~ptember.
ANDREAS ,.de
ANDREAS,
.de A
Apostel
en Broeder
Broeder van
van Petrus
Petrus
po stel en
had
Patras in Achajen,
Achajeo. Te Si
had zijn verblijf tete Patras
,hem predikende,
predikende, werd
werd hij
hij van
van den
den Rechter
Rechte
chern
Egra gegreepen
Erva
gegreepen,, in den
denKerker
Kerker gefloten
gefloten,
gefla.
, gefla.
gen,, en eindelijk
eindelijk met
Cnoeren tan
aan een
een Kruis
Kruis ge.
ge'
gen
me t fnoeren
bonden., daar
daar hij twee dagen
dagen hangende
hangende,, niet
niet
bonden
ophield
te te
leeren
en onderwijzen.
November.
ophield
leeren
en onderwijzen. 3o 30
November.
volgens Beka,
Bdra ,
APOSTEL-SCHEIDYNG;
APOSTEL-SCHEIDTNG ; dit
dit zou volgens
in
het twaalfde
twaalfde Jaar
Jaar nå
Oli den
den dood
doodvan
vanChristus
Christus
in het
gebeurd
zijn.
15 Julij.
gebeurd
zijn. 15 Julij.
eene jonkvrouw,
Jonkvrouw, die onder Keizer
Kèizer
BARBERA,
BARBERA , eene
Maximiliaan gemarteld
gemartetd, , en daarna
daarna met
met het
het
Maximiliaan
Zwaard gedoodgedood
werd.
... December.
Zwaard
werd. 4 December.
BARNABAS, , de
Apostel,, een
een Difcipel
DiCcipel van
van
BARNABAS
de Apostel
Paulus; ;zijne
gevonden ononPaulus
zijneReliquiën
Reliquién zyn
zyn gevonden
der
van van
KeizerKeizer
Zeno. Zeno. I tI Junij.
I Junij.
derdedeRev:eeriog
Regeering
Apostelpredikte
predikte het
het
BARTHOLOMEUS;
deeze Apostel
BARTHOLO.VIEUS ; deeze
Euangelium
ophet
hetEiland
Eiland
Euangeliuminin Indiën,
Indien, en
en zou op
Li/Jari$
zijn gekruist,
gekruist, gevild
gevild enendaarna
daatoa
Li
-'aris eerst
eerst zijn
onthoofd.
Augustus.
24 Augustus.
Cend.
eenConfesfor
ConfesCorre
Ii Oétober.
B "VO,
WO, een
te Gend.
O5tober.

BENEDICTUS, was
wasAbt
Abtbij
bijhet
hetKasteel
Kasteel Casflnj
DENEDICTUS,
Casflni ••
zijn leven
leevenenendeugden
deugden zijn
zijn door
door Paus
Paus G/"ego
zijn
Crego
rjus
beCchreeven.
'11
ri us befchreeven.
21 Maart.
was Bisfchop
Bisfchop te
te Sebastiaan;
Sebastiaan; hij
h'ij flier
mer
BLASIUS, was
Rechter llgrftolaur.
IfgrlcolafJf.
3 Februarij.
Februatij.
Martelaar onder
onder den Rechter
als Martelaar

nO~IFACIUS,
uit
BONIFAC
IUS , BisCchop
Bisfchopvan
van Mentz;
Mentz ; deeze uit
Britannie in Friesland
Friesland komende
komende,, predikte
predikte daar
daar
Britannie
het Euangelium
Euangelium onder
onder de
de Heidenfche
HeidenCche Friezen,
Friezen,
en
werd van
van hun
hl1n met
met veele
veele van
van de
de zijnen
zijnen gegeen werd
dood.
5 Junij.
Junij.
BOODSCHAP aan
door eenen
een en EnEnBOODSCHAP
aanMARIA,
MARIA , door
25 Maart.
bij de
deStad
Stad Nazareth.
Nazareth.
"
Maart.
gel bii
DRICTlUS,
wasBisfchop
BisCchopenenConfesfor
ConfesCortete Ta;rs
Toi rs ,•
BRICTIUS, was
een Leerling
Leerling van
van $t.
Marlijn, en
en na deszelfs
deszelfi
St. Martijn,
dood, zijn, zijn
Opvolger.
13 November.
dood
Opvolger. 13 November.
CECILIA.
eeneJonkvrouw
Jonkvrouw te
te Rome,
RIJme, bracht
bracht haahaa·
CECILIA, eene
r~n
Bruidegom Paleriaan
zijnen Broeder
Broeder Ti
Ti
Valeriaan en zijnen
ren Bruidegom
.

J,urfil1an
tot het
het Christendom;
Christendom; en
als deeze
deeze
burtiaan tot
en als
~emarteld wierden
onder den Rechter 4/mll·
gemarteld
wierdea onder
Jlma-
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V I E lt- E'& NN FEESTDAGE
FEE S T DAG E N.
VIER-

111
in

tf'(J. ilerkte
fierkte zij hun
hun beiden
beiden;; zij
zij wierd
wierd gedood
gedood VIERDAGeN.
VIERDAGIN.
tro,
ten tijde
tijde van
van Marcus Aurelius
Aurelills en Cvmmo
Ccimmo
ten
dus.
2I
tlus.
21 November.
November.
CLEMENS, , die
gezegd word
word de
de IV.
IV.Paus
Paus
CLEMENS
die gezegd
Petrus te zijn
zijn geweest
geweest,, heeft
heefthet
hetVormzel
Vormzei
na Petrus
den Doop
Doopingeíleld;
ingefield;hij
hijregeerde
regeerde 9 Jaar,
Jaar, 2
na den
en 110
dagen,, wierd
wierd door
doorlast
lastvan
vanden
den
Maanden en
o dagen
Tf'ajanus in Zee geworpen.
23 November.
November.
Keizer Trajanus
DENIJS ,,Bisfehop
PlIrijs ,, Martelaar;
Manelaar; hij werd
werd
DENIJS
Bisfchop tete Parijs
àoor Paus
Paus Clemens
Clement naar
naar Walschland
Walschland gezonden,
gezonden,
door
eenige Jaaren
Jaaren daarna
daarna, , onder
onder den
den Rechter
Rechter
en eenige
Testtnflijn, nevens kastficus
Rasticus en Eleuterus
Eleuterus, ,ontTestennijn,
onthoofd.
Oéloher.
9 Oétober.
KONINGEN DAG.
DAG.
,
6 Januarij.
januarij.
DRIE KONINGEN
ELISABETH, Dogter
Dogeer des
desKonings
Konings van
van HongaHongaELISABETH,
riien ,, en
en Weduwe
Weduwe van
vanden
denLandgraave
Landgraave van
van
rijen
Thuringen;
deed zij
zijWerken
Werkenvan
van
Thuringen ; bij
bij zijn
zijn Leven deed
Barmhenigheid ,en
leidde zij
zij
Barmhertigheid
, enWeduwe
Weduwe zijnde,
zijnde, leidde
een
Heilig leeven,
leeven , tot
tot haaren
haaren dood,
dood, doende
doende
ee n Heilig
veele Mirakelen.
Mirakelen.
19 November.
November.
FABIANUS, die, zo
zo men
men wil,
wil,dedeXIX
XIXPaus
Paus na
na
FABIANUS,
Petrus was,
was, werd onder
onder Keizer
Keizer Decius ter dood
dood
Petrus
gebracht.
20 Januarij.
Januarij.
FRANCISCUS,
Confesfor te
te .t1sfJs
StichFRANCISCUS , Confesfor
Asfys ,, was de Stichter van de Orde der Minder Broeders.
Broeders.
44 Oélober.
O6tober.
GALLUS
Geboorte een
Schot, werd
werd Abt
Abt
GALLUS, , van
van Geboorte
een Schot,
en Confesfor
Con fe sfor in
in Allemannie
Allemannie , flerft
fierft ininSwaben.
Swaben. 16
16 Oélober
O6tober.
GEERTRUIJ
eeneJonkvrouwe
Jpnkvrouwe inin 't'tKlooster
Kloostl!r
•
GEERTRUIJ,, eene
te Nievelle
Nit'vel/e;; zij was een Zuster
Zuster van Hertog
Henog Pepyn.
Maart
Pepyn. 17
17 Maart.
GILLIS, Abt.
Abt.
II Septe~ber
September.
GREGORIUS,
werd
Ao.
585
Paus,
zijnde
de
•
GREGORIUS , werd Ao.
Paus , zijnde de
eerfie van dien
dien naam.
naam.
12
Maart
12 Maart.
JACOB,
bijgenaamd de Mindere,
•
Mindere, word genoemd
JACOB , bijgenaamd
een
Broeder des
des Heeren
Heeren,, en
en was een ReisReiseen Broeder
broeder
van Fi/ippus;
te yerufalem
jeru[olem zijnde.
zijnde ,
broeder van
Filippus ; te
werd
hij van
van den
den Tempel
Tempelgeflooten
gefiooten,, wordenwordenwerd hij
de aldaar begraaven.
be~ven.
I1 Maij.
Maij.
JACOBUS.
broeder van St.
St. Jan
JACOBUS, de Apostel
Apostel en broeder
den Euangelist,
werd,, op bevel
bevel van
vanHerodes
Herodes
Euangelist, werd
te Jerufalem
zijn lichaam
lichaam van
van daar
daar
Jerufalemomhoofd,
onthoofd, zijn
vervoerd
naar Spanje, alwaar
alwaar 't begraven
begraven zouzouvervoerd naar
de zijn.
201 Junij.
JAN BAPTIST
BAPTIST,, de voorlooper van
van Christus;
Christus; zijn
zijn
geboone
24
geboorte word gevierd,
24 Junij.
JAN
BAPTIST,, onthoofding
onthoofding of
vinding van
van 't
JAN BAPTIST
of vinding
hoofd;
wantzijn
zijnflerftijd
fierftijd was
wasomtrent
omtrent Pa(lrc./z
Paasch ii
hoofd ; want
** 2
doeb
doch
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doch
doch het
het hoofd
hoofdzou
zounaderhand
naderhandinindedeflad
lladEtnasEmas· VIERDAG/11.
VJERDAC1N.
fa gevonden
gevonden,, en
en inin de
deKerk
Kerk verheeven
verheeven zijn.
zijn.
fa
, op bevel van
JAN,
JAN, Euangelist
EUiJIIgelist en
en Apostel
Apostel.
van KeiKei. 29 Augustus.
Augustus.
zer Domitiaan
Domitiaanvan
vanEp
Epluten
Rome gebracht
gebracht,,
lieten teteRome
zer
aldaar inin ziedende
ziedende Olij
Olij gefloken,
ge!loken, waar
waar hij
hij
en aldaar
onbefchadigd uitkwam.
uitkwam.
Maij.
66 Maij.
naveele
veelevervolgingen
vervolgingenenenballingfchap
ballingfchap
die na
te Ep 1"e!e
komt., rechtte
rechtt!"daar
daarde
deKerk
Kerk op
op,,
efe komt
weder te
en flierf
l1ierf in
in 't't 66f1e
661le jaar
jaar na
Christus, , het
991le
na Christus
het 99fte
zijnen ouderdom
ouderdom,, en
enwerd
werddaar
daarbegraven.
begraven. 27
27 December.
December.
van zijnen
werd in
in Per/ïen
Perfien in de
de flad
llad Deapolis
Deapolis ge
JORIS, werd
marteld en
23 April.
martelel
en gedood.
gedood.
23
KATRIJN
te ,llexandrien
Alexandrien., om
KATRI
J N, , een
een Jonkvrouw te
het geloof
geloofzwaar
zwa~r gepynigd
gepynigd en
en eindelijk
eindelijk op bebe,
liet
van Keizer
Keizer !Waxi,nres
Mflximus onthooft.
('onthoofr.
25 November.
vel van
25
KINDEREN (ONNOZELE)
(ONNOZELE) DAG, ziende
zlende op
op
KINDEREN
het bevel van
van Herodes, die
diealle
allede
deKinderen
Kinderen te
te
het
a.ethlehem deed
deed ombrengen.
ombrengen.
28 December.
Bethlehem
2g
KE't~TIfD, dat
dat isis de
deviering
vieringvan
vandedegeboorte
geboorte
KE':STIID,
van Christus,
Christus, in
42!lejaar
jaarvan
vanKeizer
Keizer
van
in 't't4pile
./IU!;ustus., in de 193
193 Olimpiade.
Olimpiade.
December.
Augustus
25 December.
KRUISVERHEFFING, door
door Keizer
Keizer Heraclius
flerac/ius;;
KRUISVERHEFFING,
die
uitPerfien
Perfien wederbracht
wederbracht , teteJerufalem,
Jerufalem,
die 't't uit
eenige
Jaaren daarna
daarna vond Paus
Paus Sergius een !&oot
groot
Benige Jaaren
ftuk
daar van,
van, dat
dathij
hijalle
alleJaaren
Jaaren door
door 'tiVolk
'c' Volk
(luk daar
liet kusten
kusfen ,, op den
den
14 September.
September.
KRUISVINDING,
Jerufalem, , door
door de
de -Ko-Ko·
KRUISVINDING , te Jerufalem
ningin HdeuIJ,
de Regeering
Regeering van
van
Helena , onder
onder de
COlzlllJnti;n..
3 Maij.
Maij.
Con/lantiln..
LAM.BRECHT,
Ludic,Martelaar;
Mártelaar;
Bisfchop te Ludic,
LAMBRECHT, Bi~fchop
deezen de
de Opziender
Opziender van iet
'tJetKoninklijk
Koninklijk huis
huisbe.
be.
Tispt
word hij
hij,, in
in zijn
zijn gebed
gebed zijnde,
zijnde,
rispt hebbende,
hebbende, word
in <ie
17 September.
.cie Kerk
Kerk gedood.
gedood. .
LIBBIJN,
Pries·
Lebulnus) zijn verheffing tot PriesLIBBIJN, (of
(of Ltbuinus)
ter
Confesfor.
25
Junij.
25 Junij.
ter en Confesfor.
LIlmijN
Priester en·
Deventer
Confesfor te Deventer
en - Confesfor
LIBBIJN ,, Priester
flierf
• • .•
. 12 Novembe.r.
flierfAo.
Ao...
November.
LOURENS,
onder Keizer
Kéizer Decius
Decius,, werd
werd hii
hii
LOURENS , onder
buiten
een Rooster
Roostergebraaden.
gebraaden.
fI8 Augustus.
Augustus.
buiten Rome op een
LOl
(of Eloij)
Confesfor der
dei' flad
fiad
Bisfchop en Confesfor
Eloi j) BisÎchop
LOUr (of
Namen.
Ii December.
LUCIA.
een"Jonkvrouw
Jonkvrouwen
Martelaresfe, in
in de
de
LUCIA , eenl
en Martelaresfe,
!lad
Pafchafius. 13
onder den
den Rechter Pafch.t1fius.
13 December.
Sijracu/a onder
flad SijrIJcu1à
LUCAS,
de Euangelist,
Euangelist, was
wa! oud
oud73
73jaaren
jaaren toen
toen
LUCAS, de
hij
fiierf in Bethanien
Bethanien;; zijn
gebeente is in
in 'I't
hii flierf
zijn gebeente
!ofle
jaar van
van Keizer
Keizer Conjlllfllijn
overgevoerd
Conflartijn over~evoerd
toile jaar
rr:1ar
I18
g Oelober.
Oétober.
Con/1an`tinepe1en.
naar C(mflllnlin~p~/tn.

.
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MAAGDEN (IJ
die teteKeulen
Keulenzouden
zoudenzijn
zijn.
^V VUlEo.\G
MAAGDEN
(i i 000),
000) , die
I REDAG ~N.
cN.
gemaneld,, waar
waar van
van de
devoomaamneUr[elawas.'2I
Oétober.
gemarteld
voornaamfle Urfela was. 1 21 Otober.
MAGDALENA,, uit
uit welke
welke zeven
zeven duivelen
duivelen zijn
zijn
MAGDALENA
uitgeworpen.
uitgeworpen.
'
22 Julij.
22
te Antiochien;nog
A,II;ochielljnog
MARGRIET,eene
r,eeneJonkvrouw
Jonkvrouwte
MARGR1E
maar 15
jaaren oud
werd zij
zij onder
onder den
den
maar
15 jaaren
oud zijnde, werd
Baljuw Olsberus
Olsberus gepijnigt en
en daarn
daamaa onthooft.
onthooft. 13
IJ Julij.
Julij.
Baljuw
MARIA,, de moeder
moeder Gods
Gods,, deszelfs
deszelfs geboorte
~eboorte
MARIA
word gevierd.
gevierd. ,.
September.
8 September.
MAR
IA Ontfangenis.
MARIA
Ontfangenis.
8 December.
December.
MARIA Hemelvaart,
Hemelvaart, die
die inin't'tbijzijn
bijzijnvan
vanPetrus
Petrus
MARIA
Apostelen zoude gefchied
gefchied zijn.
zijn.
Augustus.
en andere Apostelen
55 Augustus.
MARIA Lichtmis
Lichtmis;; dit zegt
zegt,, dat
dat zij
zij haar
haar Kindeken
den
Heereofferde
offerde
Tempel...
den Heere
in in
denden
Te~pel.
2 Februarij.
Februarij.
2
MARKUS , de
de Euangelist,
Euangelist, tete Rome
Romezijn
zijnEuanEuanMARKUS,
gefchreeven hebbende
hebbende,, reist
reist naar
naar Egijp
Egijp
gelie gefchreeven
ten,, word
word te
te i9lexandrien
,dlexandrien gevangen,
gevangen. in
in 't't agtten
fie jaar
jaar van Nero gedood,
gedood,
2S April.
25 April.
MARTIJN,Translatie,
Translatie.Bisfchop
Bisfchopen
enConfesfor
Confesfor te
te
MARTIJN,
Tours,
zijneverheffing
verheffing tot
~ot Bisfchop.
Bjsfchop.
4 Julij.
JUlij.
Tours, zijne
MAR TI JN ,.Bisfchopen
enConfesfor
Confesforin
in Wa/schlalld,
MARTIJN,.Bisfchop
GI'alschland,
in dat
in jaar
jaar400.
400. I11
I November.
Patroon in
dat Bisdom, flerft
fierrt in
Novembel.
was Patroon
MATTHEUS,
deEuangelist
Euangelist,en
Apostel,, predikte
predikte
MATTHEUS
, de
. en Apostel
in Ethiophien,
Ethiophitn, en droeg
droegdaar
daar zijn
zijn Martelaarfchap.
lVIartelaarfchap. 21
21 September.
September.
MA
TlUAS,
Apostelen,, bij
bij 't't lot
lot
MATHI
AS ,word
worddoor
door de
de Apostelen
gekooren,
de plaats
plaats van
van 'Judas
7udas lskarlo/h,
gekooren , in de
Iskarioth, en
dus de i12de
2dc Apostel.
dus
Apostel.
24 Febr
.. 24 Febr
MICHIEL;
deeze zoude
zoudebegraven
begraven zijn
zijn in
in den
MICHIEL ; deeze
GargtlllllS, alwaar
zijner gedachtenis,
gedachtenis,
alwaar ter
ter zijner
berg Garganus,
een
Kerk
gebouwd
is , 29 September.
een
Kerk
gebouwd
is ,
29 September.
MOR US,
6666Heilige
tIeiligeMannen
Mannen,, onder
onder de
de
US , nevens 6666
r geering van
regeering
van Maximiaan
Maxim;aan gedood.
22
22 September.'
September.'
NICOLAAS,
Bisfchop,, die Keizer
Keizer Confiantijn
Confiamijn
NICOLAAS , Bisfchop
bewoog
tot barmhertigheid
barmhertigheid, , met
met eenige
eenige
bewoog tot
Ridders,
die ter
terdood
doodveroordeeld
veroordeeld warm
waren,,
Ridders , die
Anno 358.
Anno
6 December.
Decembor.
ODULFUS, Priester
Priester te
te Oirfchot,
Oirfchot, trok
trok naar
naar UtUtrecht, en
envan
vandaar
daarnaar
naar Friesland,
Friesland, daar
daar hij veeveelen
tot het
hetChristendom
Christendom bekeerde, en
en ftierf
merf inin
len tot
hoogen ouderdom
ouderdom te Utrecht.
Utrecht.
12
12 Junij.
Junij.
OLOF
OLAUS; deeze
deeze (laat
flaat wel
wel niet
niet in
in 't't
OLOF of
of OLAUS;
Utrechts Martelaarsboek,
Martelaarsboek,maar
maar J.
.7. ~lo/(znus
Molanus
heeft
bij geplaatst,
geplaatst, om dat
dat hii
hii hier
hier tete
heeft hem
hem 'er bij
Lande in groote
groote achting was;
was ; zijnde zelfs ter zijner
de SI.
0/0[$
Kapel te Amf1:elner gedachtenisfe
gedachtenisfe de
St. Olo
fs Kapel
Amfleldam
Hij was
wasKoning
Koningvan
van Noorweedam gelticht.
geflicht. Hij
len
Koning der
, anno
1028.
129 Julij.
Julij.
gen en Koning
derMarteluren
Martelaaren
, anno
1028. 29
*3
PAN-

VI
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ROOMSCH'Lf
ROOMSCH"E

PANCRAS, nog
4 jaar
nog maar
maar J4
jaar oud
oud zijnde,
zijnde, werd
werd VIERDAGEN.
VIEitDAGEl'f.
RII"'~ onder Diocletiaan
Diocl,lilliln gedood.
l!l Maij.
Maij.
12
hij te Rome
PAULUS BEKEER1NG
BEKEERING,, 't't welk
welkwas
waseen
eenjaar
jaar
PAULUS
naa Christus
Christus FIemelvaart.
Hemelvaart. ,
2S Januarij.
Jlnnlrij.
25
in bandente
te Rome.
R ome.
Augustus.
.• . •. . •in• banden
iI Augustus.
PIETERSverheffing,
t
S. PIETERS
verheffing , inindeCathedraaleKerk
de Cathedraale Kerk te
Antiochi~n ,,tot
Bisfchop, in de
de plaats
plaats van
van Si~;.
tot Bisfchop,
4ntiochien
mon
TO'fJtnaal·. en vervolgens tot Paus,
2!l Februarij.
Februlrij.
m
on de Tovenaar,
22
PIETER EN
EN' PAULUS
PAULUS,, beide
beide Apostelen
Apostelen., ge
ge·
van hunnen
hunnen dood,
waar vair
van de eereer·
dood, waar
dachtenisfe van
fie te Rome
ROllie wierd gekruist,en de andere
Junij.
andereonthoofd.
onthoofd. 29 Junij.
fle
't land
land der
derScijten
Scijten
PHlLIPPUS dede Apostel,
PIIILIPPLIS
Apostel, 't
doorgetrokken,, rust
rust eindelijk
eindelijk inin Mien.
Afien. i1 Maij.
Mlij.
zijnde doorgetrokken
bijdedeflad
fiadSpoleta
Spoleta als
lis Martelaar gege·
PONTIAAN, bij
PONTIAAN,
flerven.
fierven.
14 Junij.
Junij.
diealien
allenininden
denBerg
BergArato
Arato
RIDDERS
DDERS (10,000)
(I o,000) die
RI
gekruist.
ellexandrien wierden gekruist.
bij Ale%andrien
22 Junij.
SCHOLASTICA.
eene Jonkvrouw,
Jonkvrouw, bij
bij 't't KasKasSCHOLASTICA , eene
Casfenium,, de
de Zuster
Zuster van
van St.
St. Benedi6lus.
Benediétus: 10
Februarij.
teel Casfenium
1 o Februarij.
SEBASTIAAN.Ilierf
merralsalsMartelaar
Martelaaronder
onder K.
K. DioDio·
SEBASTIAAN,
cletiaan
Rome.
20 Januarij.
Janulrij.
cle/;ann te Rome.
Bisfchop van
van Tongeren,
Tongeren, op
opzekeren
zekeren
SERVAAS, Bisfchop
,

d~g
dag in
in

winter, dienst
dienst doende,
doende. geduurende
geduurende
den winter,
eene flerke
fierke fneeuw,
fneeuw, viel
viel 'er
'erop
opde
deplaats
plaats,, die
die
hij tot
tot zijn
zijn graf
grafgefchikt
gefchikthad
had,, niets
niets:: 'daarom
hij
- daarom
werd
daardaar
een Kerk
Maij.
werd
eengemcht.
Kerk geflicht. 13 13
Maij.
SIMON en JUDAS
JUDAS,, beide
beide Apostelen
Apostelen., de
de eene
eene in
in
Egijrte,
anderininMefopotamie,
Mefopotamie,enendaardaar·
Egijrte, enendedeander
na
Perfie ,alwaar
28 Oélober.
na beiden
beiden in Perfie,
alwaar zij
zijgemarteld
gemarteldzijn.
zijn. 28
OE}ober.
5TEVEN
ofST
STEPHANUS,
deeerfee
eerllc, , die
die
STEVEN of
: PHANUS , de
gellenigt
wierd,, inin't'tjaar
jaarvan
vanChristus
ChristusHeHegeflenigt wierd
melvaart.
.
,,6
26 December
December.

THOMAS, predikte
predikte in Perfien
Perfien en Medie't
Medie'tEuanEuan· •
~eIiLlm,
wordgezonden
gezondennaar
lUIarIndien
Indien,
daar hij
hij
gelium , word
, daar
fierft,
eenige Jaaren
Jaaren daarna
daarna na
na PerPerflerft , en
en eenige
fien gevoerd.
fien
21
2 i December.
THOMAS; zijtJe
dat zijn
zijn Ii.
zijfie verheffing,
verheffing, dat
dat is, dat
Ii•
chaam uit Perfien
Perfien werd overgevoerd na
na Edes{lI.
Julij.
Edesfa. 3
3 jUij.
T1.lBURT
TIJlmRTUS
werd nevens
nevens ral,.
Yale
OU RTUS ,, werd
TIM
BU R T of
of TI
,.;nlln
en illa
Mn:rimus
onder den
den Rech
ximus te Rome,
Rome, onder
riaan en
ter
gemarteld ,en
ter dood
dopd gebracht,
gebracht,
ter Almalro,
4lmatro , gemarteld
,en ter
waar
eerfie gevierd
gevierd word.
14 April.
waar van
van de eerfle
word. 14 April.
VALENTllN,
een Priester
Priester te
te Rome,
on·
Rome, word onVALENTI1N, een
der
K. Klaudius
Klaudius onthoofd;
lichaam zou
zou
der K.
onthoofd ; zijn lichaam
door
enen
Martha
begraven
zijn. zijn. 1414
Februarij.
doorMarcus
Marcus
Martha
begraven
Februarij.
VICTOR
de XVde
XVde Paus
Pausreg.
reg. 15
ISjaaren,
jaren, word
wordte
VICTOR de
te
Rome
ondtr K. S,,,,r;UI.
JO
so April.
Severius.
Ro me gedood onder
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VII
YIJ

VICTOR van Xanten
Xanten,, bibijjK Keulm.
wa.s net
met 33o
330 VIERDAGRN.
VIEIIDAG~N.
eu len , was
1
:mderen Martelaar.
10 O
Oaober.
cto ber.
inderen
een.Spanjaard,
SpanJaard, in
in de
de flad
fiad Valencia,
I'alencia,
VINCENT,een.
VINCENT,
fierft als Martelaar
Martelaar onder Keizer
Keizer Domitiaan.
Dom;fiaan. 22 Januarij.
Januarij.
derft
in Sicilien
Sici/fen gemarteld, en
en onder
onder Diocletiaan
DioclelÎflan
VITI in
15
IS Junij.
Junij.
gedood.
de XVI Paus, werd te
te Rome
Rome gemargemar.
URBAAN, de
teld,, onder
onder den
den Rechter
Rechter Alexander.
AlezantJer.
~1'aij.
25 Drlaij.
teld
, uit hetklooster
hetkIoostervan
van Epternach,
Epternach,
WILLEBRORD ,uit
tE land
land van
van Trier
Trier,, word Bisfchop
Bisfchop en ConCon·
in 't
739.
77 November.
Ao. 69',
696, flerft
fafor te Utrecht,
Utrecht, Ao.
fierfe 739.
November.
feufor
'

VASTEN AVOND
AVOND,, isisDingsdag
Dingsdagna'
na'QuinquagefJlJlIo
VASTEN
Quinquagefima.
ASCHDAG,, isisWoensdag
WoensdagnanaQuinquagefuna.
Quinquagefun••
ASCHDAG
WITTE DONDE
DONDERDAG.
Donderdag voor
voor Paafchen.
Paafcben.
WITTE
RD AG, Donderdag
GOEDE VRIJDAG,
VRIJDAG,daags
daagsdaar
daar aan.
aan.
SINXEN.DAG,
zijnde Pinxter-D.,.
SINXEN - DAG, zijnde
Pinxter - Dag.
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L
L
AANWIJZENDE

VIERV
I E R-

EN

DI
DL

FEE
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FEESTDAGEN
DER
DER

RO
HH
EEK
R O OM
MS
SC
C
KERKE,
R R K E,
Drie Koningen
6 Jan.
Jan. Drie
Koningen of
Derof Dertiendag.
14 -14
- Pontiaan.
Pootiaan.
20 -- Fabiaan
FabiaanenenSebastiaan.
Sebastiaan.
21
!l
I ---- Agniet.
22
22- - Vincent.
25
- Paulus
PaulusBekeering.
Bekeering.
2 5 --2 Febr. Maria Lichtmis.
3—
- Blafius.
BIafius.
5—
- Aegt
AegtofofAgatha.
Agatha.
10
Scholastica.
1 --- SchoIastica.
14 —
- Valentin.
Valendn.
!l2
Verheffing.
22- - Pieters Verheffing.
24 -- l\1athias.
Mathias.
24
12
Maar t Gregorius.
) 2 Maart
Geertruii.
17 -— Geerrrllij.
~
Beneditlus.
Benedidus.
21J 25 w
Maria Boodfchap.
25
- Maria
Tijburt.
14
1 4 April Tiiburt.
20
Viétor.
Victor.
20 23J —
23
Joris.
25 -- Markus
Markus Euangelist.
I1 Mali
Maij Philippus eh'
ePf' Jacobus.
Jacobus.
Kruisvinding.
33 <> Jan
Euangelist.
Jan de Euangelist.
6
Pancras.
12
I2 13 ---- Servaas.
25 - .. Urbaan.
25
Junij
55Jun
i^ Bonifacius.
IJ --namabas.
Barnabas.
11
12
Ocolf.
Odolf.
I2 .,._. Pontiaan.
14
14 15
IS --- Vitis.
22 _ - 10,000
10,000 Ridders.
22
Tan Bapt;st.
24 Jan
Baptist.

25 _ Luibinus.
Luibinu~.
25

29 --Piet er en Paulus.
Paulus.
Pieter
29

J ulij Thomas Verheffing.
33 Julij
Martijn.
4- -Manijn.
4
13 -— Margariet.
Margariet.
?3

IS --15

Apostel·Scheiding.
Apostel
Scheiding.

Jacobus.
so --..so
,~ _ - Magdalena.
;2

29 JuIij.
Julij. Olof.
1I Aug.
Aug.Paulus
Paulus in
in banden.
55 -- Maria
Maria Hemelvaart.
8—
- Laurens.
Laurens.
24 —
- Bartholomeus.
Bartholomeus.
29 —
29
- Jan
Jan onthoofd.
~I Sept. Gillis.
4—
- Ambrofius.
Ambrofius.
88 -- Maria
Maria Geboorte.
14 -- Kruisverheffiing
Kruisverheffiing
17 -17
- Lambrecht.
Lambrecht.
!U
Mattheus de Euangelist.
21 _
22 . _

Marcus.
Marcus.

29
29- - Michiel.
II O
Oétober
ftober Bavo.
4 Franciscus.
9_
9
- Denijs.
Denijs.
10
Viétor.
10 _
Vigor.
16
Gallus.
16 __ Gallus.
18
Lucas Euangelist.
18 __ Lucas
Euangelisr.
21
JJOoo Maagden.
21_ - limo
28 —
- Simon
Simon en
en Was.
JVdas.
28
I1 November.
November. Allerheiligen.
Allerlieiligell.
en.
22 -— Allerzielen.
7—
- Willebrord.
Willebrord.
II
_ Martijn.
Martijn.
II —
12
12 _- Lebuines.
13
- Briétius.
Briétius.
13 -19
- Elifabeth.
Elifabeth.
19 —
21
21 ---- Cecilia.
23 -- Clemens.
Clemens.
23
- Katrijn.
Katrijn.
25 --30 —
- Andries.
Andrie~.
3o
I1 December. Eloij.
Elolj.
- Barbera.
Barbera.
4—
6 —
- Nicolaas,
Nicola:!!,
6
--Maria
Maria Ontvangenis.
8 -13
- Lucia.
Lucia.
13 —
21
2 T -• Thomas Apostel Pred,
Pred.
- Kersdag.
Kersdag.
225
5—
26 —
- Stephanus.
Stephanus.
~7—
- JanJanEuangelist.
Euangelist.
V
28
28 .—
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Kinderen.
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Groote.
Carel de Groote.

.•

.

Lodewijk.

800 Henrik VI.
800-Henrik

Ono IV.
IV.
814-84c Otto
84o·8S~Fredrik
Frédrik II.
11.
840-85-

Lotharius I.J.
.
855.875
.•
Lodewyk II.
U.
855-875 Willem
Willem
Lodewyk
Carel de Kaale.
875-877 [COenraad
Coenraad IV.
Kaa/e.
•.
875-877
IV.
Carloman,
111.
Richard en
en
f Richard
Carloman, Lodew. III.
en Carel
Alphonfus.
.
77 Alphonfus.
1'77
Carel de Dikke
880
Rudolfvan
van Hapsburg.
Hapsburg.
88o Rudolf
Amold
881
Adolfvan
van Nasfau
Nasfau
.
.
Arnold
887 Adolf
895 Albertus
Albenus I.
Zuentibold
•
Arnold
896
Henrik VII.
896 Henrik
.
.
912 Fredrik
Fredrik III.
lIl.
.
Lodewijk IV.
Conrad I.
918 CareliV.
Carel IV.
.
.
Wencelaus
Henrik I.
936Wencelaus
918 936
.
•
Ouo
J.
9::-6-973 Rupertus
Rupertus
Otto I.
9:;6-973
.
Ouo
973.982
Sigismundus
II.
.
973-982 Sigismundus
Otto H.
Ouo
lH.
983-1002
Alben II.
H.
983-1002 Albert
Otto III.
Henrik
Il.
1002-IO!)4
Fredrik IV.
Henrik II.
1002-1024 Fredrik
Coenraad
1024-1039 Maximiliaan
Coenraad Il.
II.
Henrik III.
Ill.
1039-1056
Carel V.
.
1039-1056 Caret
•
Henrik
1°56-1106
Ferdinand I.J.
1056-1106 Ferdinand
Henrik IV.
Henrik
h06·1
125 Maximiliaan 11.
.
Henrik V.
1106.1125
II.
Lotharius.
lUS-IJ
37 Rudolph
Il.
•
1125-1137
Rudolph II.
Coenraad
1138-1152
Wierd gevolgd door
1138-1152 Wierd
C oenraad III.
Fredrik
J.
JIS2-1190
Matthias,, enz.
enz.
1152-1190 Matthias
Fredrik I.
°

1190 1197
119011
97
1198.1218
1198.1218
1218-1248
124 8
12181248-1256
8-1 2 56
1'24

1256-1291
12
56.12.91
12911
12
1291-1298
1
29 l-l 298

9

0

1298-1308
12
98-1308

1313
28 -l l46
13
1328-1346
1 346-1
6-1376
134
376
1376-1400
6-1400
137
1401-1411
1- 14 11
14°
1411-1437
11 -1437
14
1437-1451
1 4')1
1.4-37.
2• 1485
145
1452-1485
1486-1519
86-15 19
14
1 9"1551
1519-1558
15
J1558-1564
558-15641564-1576
64- 1$76
15
1576

F
R A N·K I S C H E
FRAN-KISCHE

K
G EE- N.
N.
K. ÖÓ N
N IINN G
Childebert
Childebert III.
Pipijn, Oost-Fr.
Oost-Fr.
.
Dagoberd
C)1i1prik
.
C)iilprik lt.
II.
'l11eQdorik
IV.
TheQdorik 1V.

695-7
Karet Martel.
11 ICarel
695-7 IJ
68o-714'Carloman,
Pipiju.
680-714Carloman, Pipijn,
71J-716!
Childerik III.
Ul.
71I-7161 Childerik
7 16-72o+
6-720jPipijn.
Pipijn.
72c-n6
72C-736 Carolus M.

·5
*5

736-741
2 -75°
74742-75o

75°-768
750-768
68-81
-81 4
77 68
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Lodewijk de Godv.
Godv_
814-840 Filips
H.
814-840
Fl1ips Il.
•.
Lodewijk Germ.
Germ.
8.i- odewijk vrn.
84
VIII.
Lodewijk IX.
Care!
Kaale
Carel de Kaale
840.875 Lodewijk
84°·875
flips III.
Lodewijk Il.
II.
875-87 i1ips
Lodewijkm.
88l
882 Filips IV_
IV.
.
Lodewijk
'Ill.
•
Carloman
88
884 Lodewijk X.
Carel
.
Carel de
de Dikke
888 Filips V.
Care! IV.
Ouo
Otto
•
888-889
888-889 Carel
•
Carel
Eenvoudige
. 893 Filips VI.
Carel de Eenvoudige
Rudolf
II.
.
Johannes 11.
•.
9366Johannes
93
Lodewijk IV.
Çarel
Wijze
Carel V. de Wijze
Lotharius
.
986 Carel VI.
••
arel VII.
Lodewijk V.
.
.
986-987
87 Carel
986-9
Hugo Capet
Capee
9516 Lodewijk XI.
996
•
:Robbert
Robbert
.
.
1031
10 31 Carel VIII.
Henrik 1.
I.
1031-1061
I031-I06I Lodewijk XII.
••
Henrik
Francois T.
Henrik H.
II.
Francois
I.
0
lIl.
Henrik II.
Henrik III.
Henrik
•
lo61-IIOB
Filips I.
.
i061-I I08 Francois IL
•.
Lodewijk VI.
.
1I08-II37
I !08 - I1 3 7 Carel IX.
•
Lodewijk V:I.
11
37- II 80 Henrik JU.
1II.
I137-I180
.

.

.

.

.

.

i i80-i2s3
1!80-uiJ
1223-1226
1226-1270
1226-12
7°
1271-1285
I286-1314.
1286-131
41315-1316
1317-132a
17- 1 3illa
13
1328
1350
60- 1 3641360-1364
13
1364-1380
136
4-- 1380
1381-142s
8I -I 4i '
13
1 3-1
14
4(')1.
.423.46
6 1-1483
14
1 461-1483
14
3-1 498
1 4883-1491
8-'55 11 5
149
1 498-1
1 5 16
16-1
15
-1547
547
15471 547-11559
156o IS60
1561-1574
61 -157415
1575-'
9
'575-1 55 339
---

HER
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BRA
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P.
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ANP.
Pipijn
Lande
Pipijn v. Lande
Grimoald
.,
Anfegifus
};egga
Anfegifus en
en Fegga
Pipijn van
van Herílal
Herfta!
Carel Martel
Mant>l
•.
Pipijn
m.
Pipijn III.
.
Care!
Groote
Carel de Groote
Lodewijk de Godv.
Godv.
Lotharius I.
.
Lotharius II.
11.
.
Lotharius
Carel
Kaale
Carel de Kaale
.
Lodewiik lIl.
III.
.
Lodewijk
Lodewijk en
enCarloman
Carloman
Karel
Karel de
de Eenv.
l..odewijk
Lodewijk IV.
••
Lotharius
•
Lodewijk V.
Lodewiik
.
Carel
.
•

64-7 0Otto
615tto
•.
6 1 5-647
en GerGer658 Lambert
Lambert J.I. en
658-687 berga.
.
687-714
687 -7 14 Hendrik d'Oude
Otto
.
714-741
7.4-74 , OltO
7411 7768
6874 Lambert Bald.
768-8 '4768-14 Hendrik 11.
II.
.
SI4-84-0
Hendrik
ri k III.
8 .4-840 Hend
840-8S5
Godefried I.
8 40-855 Godefried
•.
85S-869
II.
855-869 Godefried Il.
84°-877
III.
Godefried lIL
8 40-877 Godefried·
877-879
.
8 77-8 79 Hendrik IV.
884 Hendrik
Hendrik V.
.
879-929
8 79-929 Hendrik VI.
929-9_S4
A,Ieid voor
voor haare
haare
929-954 Meid
954986
954 986 Kinderen.
.
987
J.
987 Tan I.
Jan 1I.
u.
991
.
99. Jan

991-1005
lOOS
1015
ioo5 IOI
1031l
1015-103
101S10
10384039
38-1039
0 39- 105411039-1054
1 068
IOS41054-1068
1068-109<>
Io68-1oØ

u 36
10961096-1136
IJ
36-U4!!
1136-1142
2 - 1J86
1142-I
186
JJ4
118'-12
35
1186-I235

U3S47
12 35- u
. 247

2 47- 1260
J1247-1260

u60.u66'
x260-1266
1266-1294-126-94
13 U
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Jan III.
Tan
•
Wencelaus met
met Jo.
Wencelaus
hanna
•
Antoni van
Antoni
van Bourg
Jan IV.
Jan
Filippus I.
Filippus
•
Filips de Goede
Karel
Karel de Stoute

XI
xi

1312 1 335 Maximiliaan
13[21335
Maximiliaan en Maria
Maria 14771477-1494
1494
Fillps
Filips van
vanOolleorijk
Ooftenrijk 1494-15o6
J494-1506
1406
Karel
1355
Karel
V. V. .•
15-1555
15
1 355140
15.5-1
555
1406.1415 Filips
II. door over14°6,1415
Filips Il.
1415-1426
1555-1598
4 1 5- 1 426 dragt
.555-1598
J1427-1430
427-1430 Af
Algefiaan
aan Albertus
Albertus en Ifabelle
Ifabelle
e(laan aan
flierf 1621; Zij
1430-1467
Zij 1633
16 33
•430-1467 J598:hij
159 8 : hij ftierf1621;
III.
1 467-1476 Filips lIl.
1467-1476~i1ips
1634-[641
1634464.
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V
L A A N 0 ERE N.
VLAANDEREN.
Diderik
622-692 Gui
Gui van
van Dampiere
Dampiere
1105
.
13o5
Antoni
".
692 Robbert
Robbert de
de Bethune
Bethune
1322
llouchard
---- Lodewijk
Lodewijkvan
vanNevers
Nevers
J1346
346
.
Bouchard
Estorede. Ob.
Ob.
792 Lodewijk van
van Male
13841384
•
Diderik
792 836
836 Filips
Filips de
de Stoute
Stoute
1384.
.
1 3 84
Male
.
Ingeram
836-852 Maria
Maria van Male.
14°4.
1404.
Odoacer
•.
352-863 jan
Jan van
van Bourgondien
Bourgondien
'419
.419
oede
Boudewijn I(le
me Graaf
Graaf
863.879 Filip de G
Goede
1425-1467
Boudewijn de
de Kaale
Kaale
879-9'
Karel de Stoute
Stoute
•
1477
8 Karel
8 79.9' 8
1477
919.964 Maria
Arnoud de Groote
1482
Amoud
Groote
9'9-964
Maria van Bourg. Ob.
;482
Boudewijn UI.
964
Maximiliaan van
van OostenOosten.
III.
•
964 Maximiliaan
Arnoud
965-989 rijk.
Amoud de Jonge
Jonge
965-989
rijk.Ob.
Ob.
•.
1519
BoudewiJn tv.
.. 989-1o30
989-103~Filips
Filips de
de Schoone,
Schoone.trekt
trektnaar
naar
Boudewijn
IV.
Boudewijn V.
Boudewijn
1067
Spanje ,,
1505
1 067 Spanje
.
1505
Boudewijn VI.
•
1070 Karel
•.
1515-1555
Karel de
de V.
Amoud dedeOngeluk.
[°7°.1°72 Filips UI.
Graafvlln
III. als Graaf
Arnoud
Ongeluk. io70:1o72
van
Robert de Fries
Fries
1072-1077
Vlaanderen, de lil.
III.
I072 1077 Vlaanderen,
Il.
1081 van Holland
Holland., en
en Il
II
Robert II.
Boudewijn VII.
1119 Koning
Koning van
van SpanSpanBoudewijn
.
Karel de
1127 je
1555-1593
Karel
de Goede
1 555- 1598
Willem de NormanNorman.
1598'16zr
Willem
Albert
1598-162r
•
11127-I
U7-I129Ifabella
Clara
]598'1633
dier
129 Ifabella Clara
1598-1633
J 168 Filips de IV.
162
Dirk
.
1168
1621[
•
Filip
.
1168-1191 Karel II.
II.
1665
•
Margriet
1194
Filips V.
V.
".
J700
1700
11 94 Filips
•
Boudewijn VIII.
1192.1195
~arel III.
UI. als
als Koning,
Koning.
Boudewijn
1192..!
195 Karel
Boudewijn IX.
J 205 als
aJs Keizer
Keizer VI
VI., als
als
Boudewijn
.
1205
.
Johannt
I205-11l44
Graaf gehuldigd
Tnhanna
1717
gehuldigd .
1244 Graaf
1205'7 17
Margriet
.•
Margriet
".
IIl44: Maria
enz.
1244;
Maria Therefia enz.
1745
1 745
Willem van Dampiere
Dampiere I.I.
IiFranciscus
Franciscus
Willem
65
1765
17
van Dampiere
Dampiere II.
Il.
U5I']ofephus
de II.
Il.
Willem van
178
17800
125
1 ' Jofephus de
BIS.BIS
.
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UTRECHT.
U T R E C H T.
11198-1212
J9B,ult
696-739!Theodorik If.
096-739\Theodorik
H.
Willebrord
•
.
1212'1215
S. Bonifacius
Bonifacius
U12- 121 5
739'755
Otto I.I.
739-755 Otto
.
1215I:226
Gregorius
U 15'1226
755.776 Otto
Ono II.
11.
7766 784
Adelbricus
.
122677
784Willebrand
WiIIebrand
U~6-I233
• 2 33
784.790
- 1249
Theodardus
784-790 Otto
Otto III.
IlI.
•.
2 33-1249
11233
.
790-806 Gozewijn
790'806
Gozcwijnvan
vanAmft.
Amft. 12
Hacmarus
1249'1~5°
49-1, 50
8o6-828 Henricus I.
S06-8!l8
.
1250-1267
Rixfridus
I250-1!l67
828-838 Johannes
•
.
h8·83S
Johannes I.
J.
Fredricus
1267-1287
838145
845Johannes
1287-1296
Albericus
838JohannesIII.
111.
128rl!l9~
II.
.
Ludgerus
845·854
WilIem Il.
1296-1.301
.
12
845- 854 Willem
96'1.3 01
.
854-876 Guido
Guido
1301-1317
Hungerus
01 '1317
13
876-899 Fredrik
.
.
1317-1322
Odilbaldus
876-89'
Fredrik
17" 1 322
13
.
1322-1323
900 25
!l5Sept.
Sept.Jacobus
Jacobus
Egiboldus
22 '13 23
13
901-918 Johannes
RadbÇldus
901-918
Johannes III.
lIl.
Radbodus
13
3'134
231 32
134 11
918-977 Nicolaas
.
.34 1Baldricus
918'977
Nicolaas
I 'J34
1 3422
134
Volkmarus
977-990 Johannes
Johannes IV.
2' I 3
.
)1 34
342-1
3 64
Balduinus
990-994
Johannes V.
64'I37
364-1
990-994 Johannes
1J3
37 11
994-1010 Arnoldus
Ansfridus
994'1010
Arnoldus II.
.
137
1-1377
1 37%%377
.
Flotens van Wevel.
1010-1027 Florens
WeveI. 1377-1393
Adelboldus
1 377 - 1 393
.
1027_1054 Fredrik
Bernulphus
Bemulphus
1027.1054
Fredrik III.
•.
11393393.r.p3
1 42 3
Willem
I,
1054.1076 Zweder
Willem I.
1423
1°54.1°76
Zweder van
van Cull.
CuiI.
2 3--.430
143 0
14
1076,10o R. van
1076·1l00'R.
vanDiepholt
Diepholt
Conradus
143
1 455
.43 00'"455
.
1 loo-11 J2!Gijsb.
1100·11
Bred.
Burghardus
van Bred.
12 Gijsb. van
145"145
.45'14566
.
I1112-1127
112'1127iDavid
David van
van Bourg.
Godebald
J45
491
.45 6ï
6- .497
.
I11.7-1139
127-II39 Fredrik
Fredrik IV.
IV.
•.
Andreas
1497-15
1 497'15 16
.'
1139-1150
ourg.
Filip van
van B
Herebertus
Bourg.
JJ39'1I5o'Filip
15 17,15 2 4157-24.
.
J-1ennanus
1150-1156 Hendrik van
van Bourg. 15
I-lermanus
1 5 224
4-'5
- •5 28
.
1156.1178
Godcfridus
Jl56.1
178 Willem
Willem III.
lil.
Godefridus
.
15
9- 1
1 5l4
1 5229·
534
1178-1196 Gregorius Egm.
Balduinus
1178.1196
1534'1559
.534-1 559
1196 - 1197
Amoldus I.
Arnoldus
1I96ä
197 Fredrik
Fredrik Schenk
Schenk
156o
•
1560
Theodorik
Theodorik I.
25 Au,.
Aug. JsKa
158A
2S
.
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D.
H
L E,
Dirk I.
I. van
van 863
863
Dirk
zo anderen
anderen willen
willen
zo
Dirk II.
11.
Dirk
Ärnoud
Arnoud

1296
of
of 922
922Jan
Jan I.J.
•
1296 1299
1299
939
Jan II.
II. van
van Heneg.
Heneg. 12
B 99-1304
99-13°4939 1'n
113°4--1337
3 04-1 337
9 Willem
9'\9"989
Willem III.
111.
919-98
993 Willem
Willem IV.
IV.
9 89-993
317- 1 345
11317-1345
989of
of1003
100,3Margreta
Margreta
11345-'356
345- 1 35 6
13561357
Dirk
Dirk III.
993-1°39
V.
1356-'357
.
10 39 Willem V.
9931039_1049
Dirk
Dirk IV.
1039-1°49 Albert
Alben
.
11358-/40435 8 ' 1 404•
•
1404-1417
Florens
1J 049
049 1061
Florens I.
J.
1061 Willem
WiIlem VI.
VI.
14°4-14.17
1061-1091
Jocoba
J4 1&
1415
- i091 Jocoba
i061
Dirk V.
.•
Onder de
de voogdij
voogdij vat:
,'a~ zijne
zijne Trouwt
1 rûuwt yan
'Jan van
va" Brabant;
Brahant;den
den
GeertruM -"1061-1063
Hertog van Glocest.
Glocest. 1422.
1422. rereHertog
Moeder Geertruid
1061-1063
Fries 1Ø31063- geert
geert met
met Filips van Bourg.
Bourg.
RohhertdedeFries
onder Robbert
1072. regeert
regeertzelfs'
~eifs' 1072.1091
I072-IO~)1
1428-1429. trouwt
trouwt Frank
1428-1429•
1091-11 12 van Borsfelen
Borsfeltn 1434. regeert
regeert
1091-1112
Floris II.
II
12-' i 57 met
met Filip:
Filip' tot
tot
•
1436
.•
1112-1i57
Dirk VI.
Met zijne
zijneMoeder
MwlerPePeFilips van
van Bourgondien
Bourgondien
1436-1467
tronel/a.
1111 van
1436-146r
tronella.
1467.1477
FlorisI lIl.
J1157-100
1.57'1 i 90 Karel
•
1467-1477
Floris
I E.
Ditk
Jl90-U03
Maria , Vrouw van
1190-1203 Maria,
Dirk VII.
Ada
I1203-1218
!203-1218 . Maximlliaan
1477,,+8
Maximiliaan
.
1 477-1 481[
1482-1506
Willem
I.
1203-1223 Filips H.
I I.
Willem I.
1482-15°6
Floris
U:l3-1234
i.
Karel I11.
Floris IV.
1 507- 11 555
1 22 3 -1 234 Karel
'5°7Willem II.
H.
J234-1256
III.
1234-1256 Filip lIl.
1555
'555
1581
Floris
1256-1~96
afzweering
1256-1 296 tot de afzweering
.
Floris V.
V.
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DE
CE
Wichard
Wichard I.
I.
.Gerlach
Gerlach
Godefried'
Godefried
Wichard
II.
Wichard U.
Mengo
Mengo
Wiking
.
Wiking
Wichard
Wichard UI.
III.
Aleida
Aleidaen
en Ouo
Otto I.I.
Oao
van NaJfau
Otto van
Nasfau

878_91
Gerardus r.
I.
8.9 1 0 GerardlIs
87
Henrik I.
9'
0-937 Henrik
9 10-937
Gerardus n.
II.
937-95
937'9588 GerardlIs
Otto
H.
Otto
II.
8
95
'973
95 8"973
Gerardus m.
1011 Gerardus
III.
973973-1011
JOIl-t025
Otto lIl.
III.
I0I1-1025 Otto
IO~5-1061
Reinald J.I.
1o25- I061 Reinaid
106'-1079
Reinald H.
II.
1061.1079 Reinaid
1079-1107
Reinald III.
III.
1079-1107 ReinaId

I1107.1131
J07-113 t
113T-1162
113
I-I I/h
1162 - 1180
IJ62-'18Q
1180.1204
JI80,
12°4
11204-1229
204-'2~9
.

1229-1271
12'29-1~71

.

1272-1326
1~72-J326

•

1 3 26_1343
13:).6,1343
1343- 1 361
1343-'
361
Ever.
Ever-

arm
Ø
n TAFEL
TAFEL VAN
VAN l)l!f
LtEF- EN
EN REGEERANGZIJD,
REGEERING.TIJD, en%.
DØ EËEF'-

Everhard
Everhard
.
Wilhelmus
.
Wilhelmus
ReinaId IV.
IV.
.•
Reinald
Arnold van
van Egm.
Egm.
Arnold
I.
.
Adolf I.
Adolf II.
Il.
.
Adolf
Carolus
.
Carolus
Molf III.
III.
Adolf
.

136
1-137i Maxi
miliaan
.
J361-1371
Maximilfaan
arel I.J.
- 1402 'arel
.
1371-140~
1371
.•
Willem II.
Il.
402 11423
42 3 Willem
1J40A
II. van
CarelIl.
var. Ooft.
Ooft.
11423"1471
42 3-1 47 1 Carel
1-4-711473147.3 b ilip
i1ip en
en Carel
Carel
11473-1477
.•
i1ip
473' . 477 F ilip
••
de afzweerirg
afzweerit1g
1147}-1473
473r 1•473 Tot de
11477
477

149 11
71477477- 149
11491-1538
49 1 - 1 538

1538-1544
1538'1544
15441549
1544- 1549
549-1 555
11549-1555
11555
555
1581
.
15 81

-------NEDERLANDSCHESTADHOUDERSEN
NEDERLANDSCHE
STADHOUDERS EN
GO UVERN EURS.
GOUVERNEURS.
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1399 P. E.
E. van
van Mansfeld
Mansfeld
.399
.
J'j-!15 j.J. Ernestus
Erncitus
1425
.
1436 K. Albertus
Albertus
i1water
1426
.•
ilwater
.•
Cafunir
Frank van
Borsfelen
.•
Frank
van Borsfelen
114'lS
428 Ernst Cafimir
van Lanoij
Lanoij 1433
Graáf van Bukquoi
Bukquoi
Hugo van
•433 De Graaf
J440 Pr.
Pro Fredrik
Fredrik
.•
Willem. van Lalaing
LaJaing
1440
Willem
H~ndrik Cafimir
Cafimir
, 1444
.•
de Wilde
Wilde
Gozewijn de
1 444 Hendrik
Jan van Lanoi
Lanoi
:: •
Jan
1]448
448 Ferdinand van Oostenrijk
]465
Fredrik
1465Willem
Willem
Fredrik •
Lodewijk van Brugge
Brugge
van Borsfelen
Borsfelell
1477
Fmnciscus de Melo
Wolferd van
1477 Franciscus
]480 Ein.
Em. de Moura
Joost van Lalaing
LaJaing
1480
.
1484 Leopold
Leopold Willem
Willem
Jan van
van Egmond
•.
Jan
.
1507 Willem
Willem de II.
Il.
lVIargreta van Oostenrijk
Oostenrijk
Margreta
ISIS Don
1515
DonJan
Jan
•
Floris
•.
-Hendrik
1517 L.
U. d.d•.Benavides
Benavides
.
'Hendrik van Nasfau
J1522
sn Hendrik Cafimir
Antoni van
van Lalaing
Lalaing
.
l\1aria
1531
Diaria van Oostenrijk
1531 Franciscus de Moura
Hén~
de Chalon
Chalon
••
IS40
Velasko
1540 Don
Don
Velasko .•
I:énè de
1\I1laxiiniliaan
~ aximiliaan van Kleef
1543 De Zuninga
J5431De
Zuninga
Lodewijk van Vlaanderen 1544 WnIem
Willem III.
.
lIl.,
F.
15'6
deGurreaa
Gurrea
K. de
.
van Savoye
i5 , 6 K.
F. Hertog van
Margreta van Parma
1559 Alexander Farneze
15S91Alexander
Fameze
Parala
•.
1567 `Henrik
Henrik 0«0
Otto
1'.I\"a
.
.
Alva
Don Antonio
Requefcni
Antonio ,I
" 15741
•.
.
IIequerens
1 5741Don
.JS(4
Don Jan
Jan
35? 4 Maximiliaan Emanuel
.
Willcm
•
•
JS1sIJohan
Willem Frifo
Frifo
175ljohan Willem
Willem I.
'Maximiliaan van
1577
Friesland, enz.
C. H.
H. F.
F. Friesland,
van Bourg.
jW.. C.
1 577,W
Don Jan
Jao van
van Oostenrijk"
Oostenrijk
1i 5
77.0ver de 77 Provincien
577;Over
"Alexander
Farncze
•.
IS78'Fr.
15 7 8'Fr. Eug.
Eug. van Savoye
Alexander Farneze
l\1:1urits
Naifau
11584
S84 Maria Elizabeth
•.
Maurits van Nasfau
Wiijem
ErfThldbou.
.
Lcice
.. tcr
Willem de V. Erffladhou.
.
Leicester
der
Adolf van Meurs
Meurs
.
.
.
Wil1em
•. IsB4
1584
Willem Lodewijk
Arkel.
an van Arkel.

van Gaasbeek.
Gaasbeek.
~acob van

•

,

593
11593
11594
594

]5y8
15y8

i6zo
1620
lt)~lI
1621
1625
]62 5
1632
16311

1 634
1634
1640
16+0

641
1
1643
]644
1644

1647
16
47
1648
1658
5916
1659

1664
166
4
1664
16641668
1670
16
70
167a
16
7!
1675
1678
16
78
1682
16855
168
jØ2
'692

1696
16
96
1711
17lJ
1747
1716
1716
1725
J7!tS

1766
1766
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vooaNAAMSTE
ALGEME!N!
VOORNAAMSTE ALGEMZEN6

GESCHIEDSCHRijVER&
GESCHIEDSCHRIJVER S.
voor P. Merula
Julius
in 't 98ile
Julius Cæfar
Crefar in
98fte jaar
jaar voO!
Merula,, geb. 1558,
1598.
1 55 8 , ob. J598.
J.
Christus Geboorte.
Christus
Geboone.
J. Douza
Douza,, geb. 1545,
1 545 , ob. 1604.
15. 1. Lipfius
Strabo
i 547, ob. 1606.
IS·
Lipfius,, geb.
geb. 1547,
16o6.
45. Thuanus,
•
P. Mela
Mela
45·
Thuanus, geb. 155!l,
1552, ob. 1617.
Plinius Secundus
79 Schreef van • 15481608.
1548-1608.
Schrick, gedrukt in
Tacitus
•
97 Schriek,
161
161 S.
100. E. van lVIeeteren
Meeteren
Plutarchus
100.
1404-J
61
I.
404-1614
611.
P. Bokkenberg, g.IS48.
Suetonius
I 12.
g. 1548. 0.16
Suetoniu5
l!l, P.Bokkenberg,
•
17.
0.1617.
0. F.
Ptolomeus
.
Ptolomeus
140. O.
F. Petit,
Pedt, gedrukt 1615.
161 5.
14C.
Goudhoevé, zie O.
0 • Goudhoeve,
Antoninus
•
14
Chrono
Q. H. Chron.
220. H. de Groot
D. Kasfius
!l1l0.
Groot,, van
van
155516°9.
1555.1609.
A.Marcellinus
Marcellinus•378.
A.
37 8• Meerbeek
•
ISOO-16~o.
T500-1620.
425.
•
Sofimus
4 2 5. Cluverius,
Cluverius, geb. 158o,
1580, ob.
ob. i16~0.
6zo.
I077. Gif
rus ,van
L. Schafenburg
Schafenburg
1077·
Gifius,
van
J <:60'1598.
156o-1598.
Contralus
H. Conrraétus
Bor van
•
1555-1600.
1190. Meurfius, geb. 1579,
K. Kolijn
Kolijn
II90.
J639.
1 579, ob.
ob. 1639.
1 305.
0 S· Baudart, van
M. Stoke
•
13
van
1602_
162 4.
5602.1624
L. van
vin VeltheØ
Velthem
1248-1316 P.
P. Pers,
Pers, van
van •
15
60 -1 581'
T 560.1581
tot 1316.
de laage landen tot
Clerk uit
uitdelaagelanden
1316. P.
P. C.
C. Hooft, van
t5S51 55 5 1 587'
5 87,
Beka
Bek. tot
tot
1393·
1559-1609'
1 393. Bentivoglio, van
1559-1609.
ot
Fasciculus
Temp. ttot
1480. Strada,
Fasciculus Temp.
1480.
Strada,van
van
•
15551589'
1555-1589,
1470. Boxhorn,
J. Veldenaar
geb. 1611,ob.
i 6 12 , ob. 16
Veldenaar tot
tot
•
1+70.
Boxhom, geb.
51'
1 655
,tot
an vaan
g. 1576
, ob. 1660.
Jan
wn Leijden
Leijden,tot
1504. P. Schriverius
Schriverius g.
1576,ob.
1660'
Oude Hollands
HolIands Cronijke de
M. Schock,
Schouk, geb. 1618,
9'
1618 , ob. 166
1669
beste tot
•
1636. Aitzema
Aitzema,, van
van
• 16111667'.
1625-1667
Goudfche Chronijk
Chronijk
1598. Silvius
Silvius
.
,66(1693'
6671693,
1 537. S. van Leeuwen Bat,III.ged.r68S·
R.
j , geb. 54711
R. Snoi
Snoij,
14711 ov. 1537.
Bat, I I I. ged. 1685.
A. van
1 482 G.
van Baarland,
Baarland, geb.
1482
G. Brandt
Brandt geb. 16%6,
1626, ob. 1685'
1685.
1542.
obiit.
IS4!1· A. Mattheus geb. 1514,
i 5'54, ob. 1
657'
1657.
Sasfenírpiegel
1ID8~.
82. M. Vosfius,
Vost us, van
Sasfenfpiegel
•
van
859-1432'
859 1432.
Wachtendorp,
165o. Wickefort
165°.
Wickeforr,, gedrukt . 17
Wachtendorp, tot
tot
1
1719.
Halma , geb. 1653
van der
der Hoeve,
Hoeve, tot
863. Halma,
J. van
tot
863·
1653,, ob.
ob_
17
U •
1722.
us , geb.
L . Hortenf
150o. Basnage,
Basnye g geb.
, geb.
1653,ob.
ob. 1736.
Honenfius,
1500.
1653,
173S.
1573. 1.
en P.
le Clerk,
obiit
•
1573,
r. en
P.le
Clerk, van
15 6 7-174°.
V2111567-1740.
15 11, 0V.
1574. G.
G. van
van Loon,
Loon, tot
H. Junius, geb. 1511.
H.Junius,
ov. 1574,
tot
1715
1715.
165o. F.
Mieris,geb.
L. Guiciardijn,
Guiciardijn, tot
tot
1650'
F. van Mieris,
geb ..1689,
689,ob.
175S:
ob. 1755.
P. Opmeer,
Opmeer, geb. 1566
1566 ov.
ov.1601.
1601.Blomhert,
Blomherr,van
van
H55l iJ:l.
1555-1712.
E. van Reid van
1 555-I 60 i ., Scheur , van
E.vanReidvan
15S5_16ol.~cheur,
van
.•
1555'1751.
1 5 55 .1 75..
der Heuter, geb. 1 555 QV. 1574'
P.
Wagenaar, van het begin tot
P.derHeueer.geb.IS55QV,
tot 175S.
1 574. Wagenaar,vanheebegin
i 755.

r.

-1

J.

-

t.

9:

moeten agter het Deel
Deel geplaatst
geplaaut
NB. Deeze Tafels moeten
worden.

