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Stamhui~,

een Adelijk
onder het Dorp Hyuln, in
de Grietenij Leeuwaarderadeel; een ander, van dien zeJfden
naam, legt bij het [)orp Btye, onder Ferwerderadeel. beide in
het kwartier Dos/ergo, in de Provintie Priesland. _ De Edele!l
van JEhillga State. zijn, in de vroegere Gefchiedenisfen van
Friesland, zeer bekend, wegens de geweldige Partiifchappen,
tegen de Edelen van EMINGA en HU1EiVl~.
De laatile van het Geilacht van lEBlNGA, waar van wij gewag
gemaakt vinden. was TZE~IK VAN lERINGA, Huisvrouw van TJALLING VAN CAl\!STRA, die overleed 1614, volgens aanwijzing van
haar Graffchrift, in de Kerk van Sexbirum.
Zie GABBEMA , HALMA, WINSdlilUS en BACHIENE.

AEBINGA,

lEBINGA , eerre verilrooide Buurt, in de Grietenije vlln Stel.
lingwelf Oosteinde , bij Appelfche, Oostwaarts.
Geograp. fVoordcnboek, 119. DACHIi>NE bI. 1379.
lEOGERUS, (Conzelit/s) of Edgerus van Engenlzuis, werd
geboren te Leet/waarden. Men zegt dat hij onbedreeven was in
vreemde TaaIen, maar, door aanhoudenden ijver, en oplettende
verkeering met voornaame Wiskon!l:enaars, een zeer ervaaren
Landmeeter werd. Hij was van zeer veel dienst bij Koningen en
VorGen. Nadat hij, met den aanvang der NederlandFche Beroer.
ten, naar Keulen was vertrokken, vervaardigde hij aldaar eene
zeer naauwkeurige Kaart van 't Keulsch gebied, die, in het Jaar
1583, in het licht gegeeven werd.
Zie s. PETRI) Dcfcript. PriJ.

lEDO, (Jonga1l1a); zie IONGA:\!A (lJmo.)
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lEGIDIUS van Delft. lEGISTUS.

lEGUM.

lEGJDJUS, of /Egidii, (Guitielmus ) ook IFiïlem, gebooren
te IFisfeherk, in Zeeland. wa~ een vermaard Wiikonfienaar,
hebbende gefchreeven een Boek, genaamt: de Grlestium Mott/uin
illdagatione, fine Ca!cu!o 1494, hl 4t9. Deze is de zelfde,
door c. Gl!SNERUS, in zijne Bibliotheca, p. 299. zeer te onrechte
genaamd GUILERMl'S IEGEDIVS DE VUISLELRECII. Dij H. CORDANUS,
in zijne Verhandeling de Sub/imitate, p. 579 en SKo. word melding gemaakt van eellc!n GUiLELl\1US ZIlELANDUS, als van een WiskonHenaar , die een konstfruk, de IVaere!d ill het kleil! verbeeldende, gemaakt had; het welk, door ]tlNNELL{lS TURRUNVS 1'01Z
C;·emont1, eenigen tijd daar na, herHeld werd, die 'er ook een
na mllakte , ten dien!1e van Keizer KhREL DEN V. Men kan met
geene zekerheid zeggen, of deze de zelfde Zeelrmder zij, dan
of 'er een Deen door verHaan warde; de naam, de gelijkheid van
Leeftijd en Konstöeffening, doet vermoeden f dat het de
ZeezmiZ·he GUILIEL;\lFs IEGlDlUS geweest zij.
Zie F. SWaRTJ} Oudh. vaJZ Zeeland; LA RUE, Geletterd
Ze/mld, bI. 414.

l'an Delft, word geteld onder de Geleerde Mannen
die Stad, in wiens gezelfchap ERA~l\IUS groot vermaak vond.
Ilij was, zijnen leeftijd in aanmerkinge neemende ,geen onervaaren Digter, noch onbekwaam Godgeleerde.
BLEISWJJ", BcfchrifY. Yfm Delft; Oudh. yar; Ddftand.
lEG,D!US

v~n

lEGISTUS,

onder de Roomschgezinden

gen~mnd

de Heilige; zie

iGlSTUS.

lEGUM, een der agt FrieCche dorpen van de Grietenij ldaardet·adeel, onder het hvartier van Oostergoo; dit was voorheen de
Vischrijklle Oord in Friesland, door middel van een Meir, naderhand droog gemaakt.
iEGUM,

legt een kwartier uur gaans van '1äaard.

In 't lFóor.

denboek van Frieslû11d. word deszelfs ligging bepaald, op vier
en een half lIur van Lec21waarden, ten zuiden; drie kwartier van
Grol/w, en een half uur van IFarrega, bijna iu '[ midden tus-

Cehen de twee laatstgemelde Plaatzen.
Zie

iEKINGA. iELST. lELSUM. iEMILIUS..
Zie HALMA, V~N DER HOUVE,
graphiesd Woorde1Jboek.
AEK~!ARIJI';

zie

WI:'iSEMIUS, JlACHIENE,
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AELl\lOESSENJE". In de vrocgfte tijden der Republiek, waren
'er Ae!moesfmiers, die, in deeze hoedanigheid, het Gebed dee.
den I'oor de Vergadering der Heeren Staaten , in het begin en op
het einde van elke zitting. Doch het misbruik, om het onderwerp
der beraadJ1agingen in de Gebeden te moeten voordragen, onder
voorwendzei , van den Hemel de verlichting voor de Leden der
Vergadering af te bidden, en dus de zaak en aan den Aelmoesfe.
nier bekend te moeten maaken, was oorzaak dat dit Ampt vernietigd, en het formulier van een Gebed is o)!gelleld, 't welk
fteeds wordt voorgeleezen.
AELST, (D'ert e1l fVillem ,.tm) twee vermaarde Delffche
Schilders; zie AALST.
AELsu:vr, weleer een Klooster, ten Noordwesten van Akrum,
onder de Grietenij Utingeradeet, in Friesland, door de Graauwe
Bagijnen bewoond, in het begin der XVII Eeuwe nog zichtbaar,
op die plaats, alwaar de Rivier de Boorn in de lf7eeringa-Stroom
valt•
.lEMIUUS, (Allthonius) voorheen Hoogleeraar in de Gefchied.
kunde te Uti-ecllt • was gebooren te Akm, den 20fien December
1589. Tot Jaaren gekomen, veranderde hij zijnen Naam MftLES
in MMILIUS. Zijn Vader geneerde zig met den Koophandel, dien
hij eerst dreef te Alitwerpen, en daarna te Rome. Maar den
Hervormden Godsdienst willende aanneemen , vertrok hij van daar,
eerst naar Aken, en verder naar Dordrecht. Na dat lEMILlUS, te
Aken onder Johanl1es Çuneus, te Dordrecht onder Adr. Mar·
cel/us en Gerardus Vosjius, en te Leiden onder D. Bauditls
gefiudeel'd had, bracht hij vier Jaaren buiten 's Lands door. Op
het 26fie Jaar zijns Ouderdoms werd hij, in de plaats van Vosjius,
Reaor te Dordrecht, drie of vier Jaaren daar na te Utrec!lt. en
daar na Hoogleeraar op de Academie. Eindelijk beriepen die
Z2
valt

354 lEMILIUS. lEMINGA. lENGWERDEN. lENJUM. enz.
van Leidm hem, om zijnen Leermeefter fósJius optevoJgen;
doch de MagifIraat en de Senaat van Utrecht, zijne wedde verhoogende , hielden hem aldaar. In 1651 gaf hij in 't licht, eenige
Latijnîche Redenvoeringen in Vaerzen. Hij flierf den 10
Nvyembcr 1660.
1E;VilLln, (Theodorus) een deftig, geleerd en godvruchtig
Mnn, die, mtdat hij eenigen finaak in den verbeterden Godsdienst
had gekregen, voornam, zijn Priefterfchap te Oudewater te laten
vaaren, en geene Misfén meer te doen. Dus vond hij nodig,
om de vervolgingen te ontwijken, dikmaals van woonplaats te
veranderen; onthoudende hij zig nu te Parijs, dan te Leuyen,
dan weder te Keulen, en ook veel te Utrecht. Deeze is het,
van wien verhaald word, dat hij, in JAeoB HERMANS, naderhand
vermaard geworden onder dm naam van JACOBUS ARlVHNlUS, eeni.
ge groote bekwaamheden ontdekkende, hem tcn Vader verftrekre,
ter Schoole bezorgde, en in de eerile gronden der TaaIen en
Godgeleerdheid deed onderwijzen.
Zie BR~NDT, Hist. der Reform. 1. Deel, bI. :;01.
1E~lINGA,

een oud Adelijk Huis, in de Grietenije lfón!erfJ.

dee!; zie EMINGA.
lE~GWERDEN,

een Friefehe Grietenije; zie AANGWIPtDEN.

lENJVlVI, meede een Frlesch Dörp; zie AAr\GIUM.
iENJuM, een Klooster vun dÎen naam; zie AANJU'U.
AERTSWEERDE; dus is de regte Nederduitfche vertaalillg van
den naam eener Plaatze, geleegen in de groote luidhollandCche
Waard, in de twaalfde Eeuw reeds bekend, bij den naam van
17!la llereU'ordz!s. In eellen Latijnfehen Brief v~n het Jaar 1272,
word deeze Plaats vermeld, olider den naam van HanojiJYfJrd.
Verrcheidentlijk wordt dezelve ge[pelcl, gelijk men zien kan bij
OudenhoJ'eJJ; die, nogthans, deerlijk mistast, daar hij dit met
l!art/illxyeld verwart; zie zijne Befdtrijv. van Zuid-Ho/kmd,
bI. 146, 614 en 615. In 't verdrag van Vrede, tusCchen Herro,
Hm-
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Hendrik den Eerjlen van Braband en Dirk den Zevenden,
G1'2afvan Hotland , te vinden in de Handvesten van Dordruht,
door den Heer en Mr. P. H. van der JF'alt in 't licht gegeeven,
I. Stuk, bI. 15. wordt het genaamd Harmsweerde.
Zie aldaar eiJ in de Aant. bI. 15 en 16.

lESGO, was de naam, dien men, in Friesland, gaf aan een
Perzoon , die, nevens den Graaf, de gewichtigfl:e handelingen
waarnam, en ~ls deszeifs Adjunct of mederechter moet worden
aangemerkt. Hij werd door het volk gekoozen, en door den
Koning in zijn ampt beëdigd en bevestigd. Volgens de Erie.
fche Landrechten, moesten zij oordeelen in Civile en Geld.
zaken.
Zie SCHOTANUS , Friesch Landrecht, p. 57. F. SJOERDS, O. en
N. Friesland, J. Deel, bI. 437.
lESGO, zou, volgens H1nfemius en anderen, geweest zijn, de
Zoon van FRISO, naar wiens naam, volgens de oude beuzelachti.
ge verhaaIen , die Land!1:reek Friesland zoude genaamd zijn.
Zi~

J4'7IlfemiZ!s.

lESGO, gcbOOl"Cn te Jf'?nfum, werd, 1384, de XIX Abt VM
Lidtttllt, en flierf 1386.
AESGO DE Ir werd, in '470, de XXVI Abt te Lidlum, in
welken post hij van 't GeOacht van Roordema veel leeds moest
verdraagen, die hem zelfs gevangen namen; doch door W,BO
OROVESTINS verlost zijnde, fiierfhij in rmt, 1480.
AFFERDE.'I.

zie

OFFERDEN.

AFGI!VAARDlGDEN; zie AMllfissADEuas. enz.
AfGODEN, Alhoewel, door het geopenbaarde Euangelillln,
alle Afgoden en derzelver fcha1ldelijke dienst, aan aHe plaatzen ,
waar 't zelve zijn hierlijk licht verfI,reid heeft, uitgeroeid en ver·
nietigd zijn, zal het, echter, niet geheel ondienfiig wezen, eene
fchets te geeven van de aloude Afgoden, welke onze voorzaaten,
ZJ
nog
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nog in 't Heidendom zijnde, vóór en bij de komst van W LLEBRO D,
hier te Lande, eerden en aanbaden; op dat hier door de kracht
van 't waare geloof en de daar op gebouwde gronden van 't waare
Christendom, van des te meer aanbelang mogen gefchac worden.
JULIUS Cll.':SAl\ zegt, in zijne aantekeningen, dat de Duitfchers, (waar all der de cerlle bewooners deezer Landen insgelijks
moeten worden verflaan ) noch Priesters, noch Olferaaden gebruikten; noch eenige Goden eerden, dan die der menfèhen zin.
llen onderworpen waren. van welke zij daaglijks hulpe ontvingen;
geliik de Zon, de M~:ln en 't Vuur: want andere waren hun
onbekend. Doch dat deeze bij de oude Duitîchers geëerd werden, was, volgens TlIcn l'S, uict hun eigen doen, maar een gebruik, van buiten aangenulllen. Waarbij in aanmerking moet genomen worden, de verandering van namDen en opîchriften, die
nu en dan op deeze en gcene Goden werden toegepast. Ten
voorbeeldc hier van kunnen dienen TOlSTON or TUJSC08, welke
niet anders beteekent dan de Zon, en ~L\t'UUS de M~.all. En
hoe toch zouden zij kennis hebben gekreegen aan de Afgoden der Romeinen. voor dm deeze dezelve hier te lande gebracht, en onder hun verkeerd hadllen? JULlUS ClEaR begaat
evenwel eenen lTIisOag, in zijn zeggen: " dat zij daarom geene
" andere Goden eerden, nIs de Zon, de Maan, en 't Vuur, en
., dat zij noch Pdesters, noch Offeranden hadden; want, dit
" niet gevonden is, bij eenig volk die Afgoden eerden". Nauwkeuriger is dan TACITUS, die zegt, dat zij Priesters en Heidenfchen Priesterlijken dienst en Kerl.;:gewoomen hadden. Dan ook
hij, zo min al~ C~SAR, kon alle de gewoonten en gebruiken der
wijd uitgebreide Germanen kennen, wier taal hij niet verHond ,
en wier land hij nooit gezien had Dit [chijm echter zeker, dat
deeze Volkeren, ten tijde van TACITUS, die 15° Jaaren na J. CffiSAlt. leefde, meerder kennis van de Afgoden der Romeinen hadden: wam, zegt hij, van alle de Godell eerden zij allermeest
llfercurius: en dat j}fercurius hier te Lande is geëerd geweest,
bij de komst van WILLEBRORD, bevestigt MELIS STOI{E, in zijne
Rtjm-Chronij k.
Doch om hier geen gewllg te maak en van die zeer uitgebreide
oude N:ltien, bepaalen wij ons tot de eerlle bewooners van 'e
Noorder en Noordooster gedeelte van Germanien, daar de Ro-
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meinen niet waren doorgedrongen, maar die l1:aut genoeg ge.
weest ziin, die Waerelddwingende Volkeren in Italien aantelolallen. Decze waren het, die den naam van Cimbren , Kelten en
ook Gallen droegen; welke eerlle, gelijk bekend is, zig ook in
Zeeland, Braband en Vlaanderen onthouden hebben. Onder
deeze moeten wij nafpooren den oudcn Heidenfchen Godsdienst
der Duitfc!le Volkeren, als van eene Natie, die ook onder de
oude Saxen in Nederland gewoond heeft. Hier vinden wii, dat
zo wel in onze Nederlandfche als in de Engelfche taal, de zevèn dagen der Weeke de oude ben:lamingen nog behouden heb·
ben, die zij, in de oude Saxifche taal, voor meer dan 1000 jaaren, droegen. Maar hier is de vraag, de betekenis van deeze
naamen te weeten. JULlUS ClESAR, gelijk wij gezien hebben, bekent, dat de oude Duitfclzers de Zon, de Maan, enz. voor Goden hielden; en T,ACITUS, dat zij den God TuiJlo eerden. Zijn
nu Zondag, Maandag en Dingsdag , zo als in 't algemeen word
aangenomen, aan deeze drie Goden gewijd, zo moeten de o~eri
ge dagen insgelijks aan Goden toegeëigend zijn geweest. Wij
behoeven niet veele moeite te doen om te vinden, dat de Dingsdag was toegeëigend aan Mars, Woensdag aan Mercurius, Donderdag aan Jupiter, Vrijdag aan Venus, en de Samrdag aan
Saturnus, in navolging van de Romeinen.
Doch laaten wij die Afgoden ieder op zig zelve befchouwen.
Op den Zondag, bij de Christenen, den eerfl:en dag der weeke ,
eerden zij de Zon, en noemden die, volgens de oude taal,
SZlfZllcmdeag. De Romeinen bewaarden het beeld van dezelve in
Tempels. waarin zij dezelve eerden en olreranden tocoragten,
als geloovende, dat de Zon in 't uitfpanzel met deeze in den
Tempel overeenkwam. De tweede was de lVIaan , naar welke zij
den dag 1J;1aandag noemden; de derde van TUISCO, zijnde de oudfl:e Afgod, welken de bewoon ers van geheel Germanie hadden; de
dat; wed, naar hem, in de oude Saxi[che taal, genaamd Tijwesdcag; tij hielden hem voor den fl:amvader van alle Dttitfchers.
Op hem volgde Wodon of Wodan, die veele overeenkomst had
met den Romeinfchen Mars: 'er zijn 'er, die zeggen, dat hij
ook Herman, dat is Man of God van den krijg genaamd werd;
en dat de taalbuiging overeenkomt met lIermes en JY/eret/rius.
In eene andere Landl1:reek, en wel in Westfalen, werd hij /rtllon.
Z 4zuil,
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zlIil, Hermanzui! genoemd; en deeze was het, wiens beeltenis door W:I.LEBRORD verbroken werd. Maar bij de Batm,leren
werd hij geëerd en gediend, onder den eerllen naam van lFodan,
waar van de naam van Wode:lsdeag of Wodnesdaag afkomfiig is.
Daarba volgt Thor of Thw'ne, die, buiten de Saxen, ook bij
!TIeer afgelegene Volken geëerd werd. Zij ontleenden zijnen oor~
[prong, als befiaande uit Vuur, van de Zon: waar om de dag,
l1a~r hem, den naam droeg van Tfitinersdac.'t. De Afgodinne
FRIGL\ was de zesde, die ook diJor anderen voor eene mannelijke Godheid werd gehouden; de na~lll van den dag, :lan haar of
hem toeeewijd, was Frigedeag. De laatl1e was de Afgod SEATOR.
en de laatl1:e dag der weeke S<'aters'tli'f1g genaamd. Behalven
deeze, die zij van d~ Romeinen hadden leeren kennen, hadden
zij nog ver[cheidene andere Afgodeh, doch met dit onderfcheid,
dat zii de hUl1ne binnen geene muuren of Tempels beGoten,
maar dezelve dienden in duistere en dl111f toe geheiligde Bosfchen.
De Offeranden aan hun ge[chiedden door hUllne Priesters, Druï·
den of Barden gen:lamd; en hoe verfchrikkelijk deezt' Afgoden
zonllijds waren, zal men zien op't Art. STAVO, den f/'il.'j2·0m
Afgod, a:m wien zij zelfs hunne geliefdGe panden, de vruchten
van hunne kui[che HuweliJksbedden, ten beste gaven, en voor
hem Gagtten. Tegen deeze gruwelijke afgoderij, als ook tegen
het Vogelgefchrei, het brieFchen der paarden, 't raad vragen aan
eene Fel/erfa, en in haar& plaats aan zogenaamde Wt'ttewijJ'c;z,
heeft zjg W!LLEilRORD, met meer dan mannenmoed, veilet; vernielende de Beelden, de Bosfchen en Altaaren, waar in en (.p
welke de Afg;odtrij gepleegd werd. Op eelle andere plaats zu!ivn
wij gelegenheid bebben, de reden na te fpooren, waar dour
deeze Landen en derzelver bewooners , tot bijna 700 jaaren na
CHRISTUS geboorte, in de duisternis van 't Heidendom zijn g.:bleven: zie, onder andere, de Art. IlATJlVIeREN, NEH.\LENNIA, VELLE.
Dil, WITTEY!,jVEN, WODAN, en op dat vap de GEHl:JLIGDE BOS'CHE::\.

Zie de ne es te Schrijvers, die van de Oudheden l'on Neder.
land gewag maaken, en bijzonder R. VERSTE.GE, Nederl.
4ntiquitrit ,'11,
~~H.AArEN,

In 'c voorgaande Arr. hebben wij gezegd, hoe de
ver·
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vermaarde WILLEBRORD, met het grootll:c gevaar des Levens.
met zijne medegenooten, zig beijverde, om onze Voorouders
van den Afgodendienst der Heidenen vrij te maak en ; om deeze
loffelijke pooging verdient zijne nagedachren iu waarde gehouden
te worden. Maar in 't vervolg, 't zij dat hij, uit menfchelijke
zwakheid, zig verbeeldde, het noodzaaklijk te ziin, zig zei ven
aan 't Pauslijk gezag te onderwerpen, of dat zulks gcfchiedde
om hier door meerder grootheid en gezag te bej:.J.agen, zag men
hem het eene kwaad uitroeijen , en het andere, door de invoering der Roomfche Kerkgebruiken , in de plaats brengen. Onder
eene menigte fchandelijke en onbcll:aanbaare misbruiken, die mell
daar van zoude konnen optellen, komen hier in aanmerking de
zogenaamde Aflaaten, die, van tijd tot tij.d, een Goudmijn voor
de Roomfche Geestelijkheid geworden waren. Om dezelve onuitputbaarder te maaken, was dit reeds in de dertiende Eeuw een
aanzienlijke Koophandel geworden, waar door zo wel de grootfie als de klein!1:e misdaaden konden worden afgekocht, en waar
voor 't verblinde [\Jenschdom, zig verbeeldende dat het Opperhoofd der Kerke m~gt had d~ zonden te vergeevell, hunne beste
fchatten aan zijne Marktmeesters of Commislionarisfen gewillig
overgaven. Om biel' in te zekerder te gaan, bel m~n, te
ROllie, alle zonden op prijs gefield, waar naar de Biechtvaders
genoodzaakt waren zig te regelen. Zie hier 'er een fchetze van.
Een Jood, dien het geoorloofd was, een Sijn~6()be in zijn eigen
Huis te hebben, wierd dU:.J.r voor gefchnt op dertig TOllrnoifen,
zeven Ducaten en zes Karlijnen. Een Vergiflig[l'::r of Bezweerfier, na dat zij haare bi;geloovigheid had afgezwoon:n, voor ieder
keer dat zij dit kwa~d bedreven had, betaalde zes Tournoifen en
elf Ducaten. De abfolutie van Kew:fs, wel verllaande die zig
weder tot de Roomrche Kerke begeeven hadden, was gell:eld op
zesëndertig Tournoifen , drie Ducaten en zes KarlijneH. De abfolutie van allerhande Onkuisheid, door een Klerk bedreven, ook
met een der Nonnen binnen of buiten de muuren van een Klooster, of met Bloedverwanten, of met Getrouwde, of met eene
Geestelijke Dogter • was mede zesëndertig Tournoifen en drie
Ducaten. De Onkuisheid tegen de Natuur, negentig Tournoilèn,
twaalf Ducaten en zes Karlijnel1. Het houden van een Boere,
eenëotwintigTournoiH:a, vijf Dncaten en zes KarIijnen. De ont·
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Dag van den Eed om een zaak uit te voeren, koste voor een
Perfoon , en in eene verbintenis, zeven Tournoifen, elf Ducaten
en drie Karlijnen. Vader-, Moeder., Broeder , Zuster. en Vrouwen-Moord, vier 'fournoifen, een Ducaat en agt Karlijnen. Op
deezen vóet werd Jonkheere HENDRIK VAN MON1FOORT, omtrent
het Jaar 1448, een zoort van Vader-Moord vergeeven; deeze
had zijnen Vader in hegrenis gehouden tor der dood toe; en dit
kwaad werd hem, door Bisfchop RUDOLF VAN DII!:PHOLT, voor
een Geldboete kwijtgefcholden. Kort daarna, omtrent het Jubel.
jaar 1450, zond Paus lWcolafls de Vijfde den Kardinaal CUM,
een Duit[cher, vermaard, zo door zijne Taalkunde als Geleerd.
heid, ten deele om de AfiaatclJ te prediken, en ten deele om
de gebreken der Geestelijken te verbeteren. Men omving hem
hier te Lande als een Gezant van 't Hof van Rome. Van zijne
verr:cheingen, zal op het Art. Cl1S_~, breedvoerig gefproken
worden; bier plaatzcn wij alleen zijne gedachten over de Afiaa.
ten. Zomtijds deed hij zjg hooren, dat zij de l\Ienfchen niet
beter maar erger maakten: want men woog de zonden niet zwaar
genoeg, die zo ligt vergeeven werden; dat de regte boete de
AJ7a,;tw wcl kon de derven; dat het Jubeljaar de Beurze en de
Zielen befclladigde; dat de rechte Aflaatbrieven in de H. Schrift
te vinden waren. Dan, hoe hij 'el' zig dus onder vertrouwde
Vrienden over uitliet, hij verkocht, echtcr, dezelve in 't openbaar.
Het was niet alleen de Kardinaal CUM, die hier door groot Geld
bij een verznme!de, maar zelfs voornaame Steden, onder anderen
Am/lc!d:ml ,d:-eeven met de dezelven een ruimfchootfchen Koophandel, en maakten zelfs aan die van Haarlem bekend, dat zij
te /imjleldmn te koop waren, van de zelfde kracht en magt als
binnen Rome, die voor het gemelde Jubel i;eveiJd werden. Onder 't Art. LU1HRR zullen wij gelegenheid hebben, om een verhaal
te doen, boedanig hij zig tegen dezelve verzet hebbe. Hier moeten wij nog bijvoegen, het geen de Roomfche Schrijvers 'er van
zeggen.
'Er zijn onder hen Mannen van naam, die verhaaIen , dat de
/i/Zanten door Paus Bomfacius den Agtjlm (lerst zouden zijn
inteûeid; andere daarentegen beweeren, dat het waar is, dat hij
allereerst het Jubeljaar heeft ingefteJd en gevierd, met bevél dat
men zodanig Jubelfeest in het toekoomende om het hopdertlJle
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Jaar zoude houden; maar dat de Ajlaaten ouder zijn dan Boni_
facitts. Dit bewijzen zij uit de Verhandelingen van Urbaan den
TUIeeden , en van Pasca! den TUIeeden. De eerfle, die bijna
twee honderd Jaaren voor BoniflJcitts de Pausfelijke waardigheid
bekleedde, heefe, in de vergadering van Clermont, Ao. 1 °96,

volle Ailaat verleend aan alle die geen en , die zig op den rol der
Kruisvaarders deeden opfchrijven en regen den Turk zouden optrekken. In de Lateraanfc/te Kerkvergadering, Ao. IJ 06 , heeft
de gemelde Pasca! , aat~ alle de geen en , die tot de Sijnode gekoo.
mer. waren, veertig dagen AjltJats gegeeven. In eene andere
Kerkvergadering aldaar, onder ltmoce;ztius den Derden , in 't
Jaar 1216, zijn bekwaame middelen beraamd tegen de misbruiken, die van langzamer hand in het fluk der Aflaate n waren ingekroopen. Waar uit dan klaar word aangetoond, dat BomfaCÎus de Ag~(le hier van als de Uitvinder niet kan worden aange.
merkt. Men zou 'er, echter, nog konnen bijvoegen, dat zij,
die op de dfltJatm gefinaald hebben, in '[ Jaar 1170 al beruchter
begonnen te worden. Hoe de Katholi)ken, (zegt onze Room~.
gezinde Autheur) een begin van de AvatJteJZ in de R Schriftuur
en in de eerfte Kerk \'inden, z~1 ik hier niet aanraken; alleen zal
ik aamuerken, dac de fchrikkelijke misbruiken, die op het 11:uk
der AflaatcIJ zijn ingefloopen , en de onhebbelijke Leeringen van
eenige Godgeleerden, de kracht cn uitwerking van dezelve veel
groOlcr maaken dan ze indedaad is.
Om nu alleen van de misbruiken te fpreeken; voor eerst is het
zeker, dat de Predikers, die door den Paus gemagtigd waren de
dflaaten te verkoopen en aftekondigen , en de penningen, die
daar voor belleed werden, in te zamelen, zomwijlen zulke uitfpoorigheden begingen, dat '~r de lVIel1fchen van opgetogen
ftonden. Vee!e voorbeelden wil ik niet ophaalen; fommige van
onze Hisroriefchrijvers hebben dit ten overvloede gedaan; ik zal
'Gr flegts eenige melden, die mij van zelfs in de hand vallen.
De Duitrche Vorlten, te NetJretlberg vergaderd, deeden, door
hunne Gezanten, klar;ten daar over aan Paus ddriaan deu Zes.
den: zij zeiden, dat daar door al het Geld en alle de Godsvrucht
uit Duitschland weg geraakt is; dat de Menfchen, door het verkondigen van die dfltJate n, aangemoedigd zijn om allerhande
Schelmfillkken, zonder knaging des gemGeds, te konnen beo
drij-
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drijven: wam, met een zekeren penning op te brengen, waren zij
vrij, en zo zuiver als te vooren. En laat ons dit hier bij voe·
gen, W;1.arwe dit de Menfchen brengen moest, daar Leo de TjetJde
naderhand goedvond, onder voorgeven van den Turk te beoorlogen, doch meest om de ledige fchatldst te vullen, en voorname·
lijk om den bouw van de St. Pieters Kerk te voltooijen , de ver·
krijging der Aflnats - brieven te doen afkondigen, en daar bij
beloofde, niet alleen vergeevinge van alle zonden. maar dat
verder gaat, zelfs 't Eeuwige Leven, mids de bepaalde prijs daar
bij op ieder zonde betaald werd. Ja, hIj deed verzekeren, dat
flraks l1a de Overgave van het geld, de arme zielen uit het Vage.
vuur naar den Hemel zouden overgaan,
Al dat geld, zeggen de opgemelde Vorsten, kreegen de Ne·
ven van de Pauzen in handen, die 't wel haast verteerden en
doorbragten. De ziden der overleedenen wierden te koop gefield,
dewijl men dezelve, voor eene daar opgellelde fomme, losfell
kon. Dus werden de Dliit!chers arm, en de Allaatkramers leef~
den weelig en lekker. P. LAMGIVS vaart even geweldig uit. in
zijne G'troiiica E;dejiae Cytifetljis; fchoon 't ook waar is, dat
deeze Scllrijver, door zekeren 1. UPUS, Diet vrij van Lutk?FtlJlerij
gehouden word; doch zijn oordeel is veel te voorbaarig, alzo hij
alle zijne fèhrilten, waar in hij zig tegen die misbruiken verzer.
aan 'r oordeel der Kerke onderwerpt. Lupus zelf zegt, dat deeze
llitfpoorigheid h?~.r begin ièhijnt genomen te hebben van CJemtttS
dm f/; en volgens WESSELUS, hebben de Hoogleeraars van Pa"ijs de roekeloosheid beteugeld van die lieden, welke aan de
Kruisvaders de magt gaven, om drie of vier zielen, die zij beo
geerden, uit het Vagevuur te losren. En op eene andere plaats,
Ct zijn nog de woorden van LUPUS) fpreekt dezelfde J. AVesfelus
op de volgende wijze: De Aard~bisfchop van FloJ"e1lce, ANTONI·
NUS, die groote voorl1ander der Aflaaten , belijdt openlijk, dat
Je af!èbriften del' Bullen van CfeiJims den f/ zo groot eene uie·
fpoorigheid behelzen, dat hij niet geloven kan, dat dezelve ooit
bezegeld zijn geweest: Welke brieven, nochtans, te FieJIne, te
Limoige~, en te Poit/ers, IDct de zegels daar aan, in de PriviIe.
gie.k!st bewaard worden. (Dan van CLEMENS, nader op 'e einde
van dit Art.) Laat OI1S eerst iets zeggen van de mildheid, of'
liever inhaligheid van Bomfacius den IX, die, zo men Bernardi.
1IIIS
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I1US CoritlS gelooven mag, buiten de maat ging, dewijl hij aan het
Hertogdom lIfilarm een Aflalltsbrief zoude hebben toegellaan , van
die kracht, dat een ieder, als hij tlegts de vereischte penningen
opgebracht had, van alle zonden zoude ontilagen zijn, al hadde
hij zelfs nier gebiecht, noch berouw daar van getoond. Niet
min was de Geestelijkheid van Luik gelloord op de Aflaaten,
door Pascal den 11 verleend, waar bij mede vergeeving, zonder
berouw of biecht, belooft werd; ja zelfs vrijheid om in 't toekomende nog andere te begaan. Maar laaien wij de reden plaats
geeven: eene befchuldiging is terllond geene waarheid, el1 een
befchuldiger mag op zijn bloot zeggen niet geloofd worden. Ik
zoude liever, zegt onze Autheur. met Chr. Lupus houden, te
weet en , dat de gemelde befchuldiging hier op ziet: Dat Pascal
de !I, den Graaf van Vla:mderen ROBERTUS en deszelfs Krijgsvolk,
door het belooven en aanbieden van groote Aflaaten, aangezet
heeft, om de burgers van Luik en van KameriJk, die den Paus
in alles niet te wille waren, door de wapenen te temmen. Dit
llreed wel tegen de regels van Christelijke Liefde, tegen den Geest
van 't Euangelium, en tegen de plichten van een Kerkoverlte ;
maar het was nog geene vergiffenis zonder berouw, noch vrijheid
ge even om allerlei zonden te bedrijven. Dan om-weder te keeren
tot Bomfacius; Th. de Niem, die eenigel1 tijd Beamptfchrijver
der Pauzen geweest is, kan geene woorden genoeg vinden, om
de geldzucht en Simonie van dien Paus naar behooren te beCchrijven. Onder anderen verhaalt hij, hoe deez!! BO:1ifacius, niet
vergenoegd met al het geld, op het Jubeljaar, dat in zijnen tijd
gevierd was, bijna uit geheel El/ropa te Rome gebracht, een
ander middel bedacht. om nog meer bij een te fchraapen: namelijk, om aan hUil, die geene gelegenheid gehad hadden om te
Rome te komen, Aflaatsbrieven te doen aanbieden voor zo veel
geld, als zij anders zouden verreisd hebben. Hier mede achtten
zig de onnozele menfchen gelukkig; als kUl1l1cnde dus den Aflaat
winnen, zonder de moeite van de reis te hebben uitgeltaal1; W:lar
door, volgens 's mans zeggen, wel minder menfchen, maar meerder geld te Rome kwam, zo dat 'er meer d:m 100,000 Gl. uit
ééne Provintie werden zamengevoerd. En wat behoeft men zig te
verwonderen, over de mildheid der lVIenCchel1, als men in aanmerking neemt, dat de Gaarders, als hun de handen Irel ge!lopt
wer·
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werden, de menfchen vertelden, dat zij alle magt om te binden
en te ontbinden hadden, die volgens hun .zeggen) CIIRISTUS aan
Pl:TRUS gegeeven had. Deeze Gaarders, door alle die ingezamelde
[chatten rijk geworden ziinde~ keerden als Vor/len naar Rome,
daar eenigen, zo als zi i b est konden, den Paus rekening deeden;
andere, die ontrouw bevonden werden, zette men op 's Paufcl1
bevel geY:mgen ; fiervende eenigen een kwaaden dood, anderen zig
zelve te kort doende, wordende ook fommigen door 't Volk als Bedriegers in Hukken gehouwen. 't Is bekend, wat al Konstgreepell,
om geld te krijgen, zijn in 't werk gefield; wij achten het onnoodig, ze alle op te noemen. Het was niet alleen LUTHER, die 'er
zig tegen verzette; maar een teer verfl3ndig Schrijver en Lid van
de Roomfche Kerk CARN. FERkON) zegt: dat de onbefch:l,30ltheid
der Aflaat - Preekers zo hoog geficegen was, dat ziJ openlijk
zeiden, dat het onmoogliik was, zonder die Aftûaten, de Hemelfche Erfenis te bekClOOlen. Hoe fJegt zij het maakten, blijkt
ten ovelTloede uit de be fluiten van eenige Concilien en Decrceten der Pauzen; als uit dat van Lrtf eraaIJ , onder [lllloccntilts
den Derc!m; dar van L~"o!1, onder [l1lloce12tius (dm f/il'rden;
te rio71Je, onder Ckmc1IS den n;fr/en; welk laatl1:e van alle de
Roomschgezinden verdicm geleezen te worden; dit en de woorden van den Propheet Jezaia zullen hun ten kla~rflen overtuigen, dat zij hUil geld geven voor dat geene, 't welk geen brood
is.
Zie BRANDT, Hist. der Reformatie, 1. Deel, bI. 38. enz.
DAPPt:R, BefchrijJ'ing ,'an Amjle!dam, bI. 139. lIlAIN
BOLJRG, Ilistoire tilt Lut/lcranisliZC, p . .24. l\1lER!S, IJist.
der eraFcn, I. Decl, foL 97, H. Deel, fol. 52. KOK,
A111/fcrd. Eer cn Opkomst, door de HenJorm., lIl. Boek,
bI. S. H. V. I1HYN, Aant. op de Oudh. 1 ml Grouillgcl1,
bi. 149 enz. Taxa Cal1celaria, in 8vo.
J

AFSTAND, der Utrecht/che Bisfchoppm van al hun regt op
Ilo/land. Dit opfchrift doet ons duidelijk zien, dat de zaak wel
waardig is, in 't kort verhaald te wordcn.
Na het ombrengen van Hertog Godevuart ')'1111 Lotht!rillgen,
bekend bij den naam van Goverd met de Bu!t, werd het gebied
over Ilo/land en over de Abtdij YlUl Egmond, door Bisfchop
WIT .•

A F STA N D.

365

WILLEM. aan wien het reeds te vooren, in het Jaar 1065, door
Keizer HENDRIK onwettig geîchonken was, aangenoomen. Het
bleef, echter, niet lang in zijne magt, alzo hij, WILLEM van Gel.
re, den gezegden Godevaart , binnen den tijd van twee maandea, naar de eeuwigheid volgde. Robbert de Fries kreeg dus
gelegenheid, om zijnen behuwd,zoon, Graaf DIRK DEN V, in het
beZit van die goederen te her1l:ellen, die hem van zijnen Vader
FLORIS DE:-I I, waren nagelaten. - Graaf DIRK, ge1l:erkt met de
magt van RO&BERT, en van alle de gevlugtte Hollandfche Edelen, die hem waren toegedaan, verzamelde met hun een îchooue bende Vlaamfche Boogrchutters, en kwam daarmede in Hol.
land, 't welk toen zonder Opperhoofd, en vol verdeeldheid
was. KOENRAAD zat op den Bisfchoppelijken zetel; doch
had nog geen tijd gehad, zig daarop te vestigen. DIRK, wetende dat al zijn hoop be1l:ond in de vaardigheid, rukte, met al zijne
magt, voor het fl:erke Slot 2Sfelmonde, gebouwd door Bisf.:hop
WJLLI!M, en waarvan de herkrijging en behoudenis van Holland
afging. - - Aldaar ontmoette hij de magt van den Bisfchop,
die het SIQt met mannenmoed verdedigde, doch, echter, getlagen werd. Van de vlugtenrlen. die op de hielen gevolgd wer·
d~n. ontkwamen 'er veelen. GEElU.ACff, Graaf van Zutphen,
helper van den Bisfchop. îneuvelde mat veele Edelen; doch de
BisfChop begaf zig met de rest zijns Legers binnen het Slot.
Dit Slot lag tegen over den TIJd, en befchermde den mond
dier Rivier. Het was wel voorzien van Volk en Oorlogsbehoeften. En, echter, belette dit den Graaf niet, om, in vervolg
zijner overwinninge, het zèlve aantetasten; hij beaormde het zo
geweldig. dat de Bisîchop wel haast begreep, dat hoe hij langer
beaormd werd, hoe minder hoop van verdrag 'er voor hem over·
bleef. Dus vond hij geraaden, Graaf DIRK te laaten verzoeken,
met hem in onderhandeling te treeden. Doch deeze, geen gevaar voorziende, vond zulki niet raadzaam; hij maakte Rekening, binnen weinige dagen meester van het Slot te zullcn zijn.
Dus Doeg hij den Bisfchop alle onderhandelinge plat af, ten ware deeze, alle recht, welk de Utrechtfche Kerk, zo van ouds,
als uit de gewaande gifte des Keizer, op Holland meende te heb.
ben , met geaaafde Eeden, voor eeuwig amond; en dat hij,
Graaf DIRI(, door den Bisfchop herfield werd in alle de Staaten •
wel
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wel eer, door zijnen Vader FLORIS bezeeten. De Bisfchop, hoe
hard dit ook ware, moest daarin bewilligen. Ook vorderde DIRK,
dat het Slot ten gronde toe geil egt moest worden.
De Graaf daar na met zegepraal in Ho/tand komende, werd van
ieder minzaam ontvangen; hij noemde zig, van dien tijd, d::t
u1nmerklijk is, GRII.!\F VAN HOLLAND: wij zeggen aanmerk/ijk.
om dat zijne VOOfznatell den naam of tij tel van Gra(lyen ')Jan
Fries/tlnd gevoerd hebben; en ook, om dat men mag beOlliten ,
dat deze plegtige Affiand van den Bisfchop daar toe geleegenheid
gegeeven lleeft, naardien de Heerlijkheid 1I1erwede, en de aangeleegene Heerlij!;heden, en ook de Groote ZZlid-Hollandfche
lPàard, eigenlijk, ten dien tijde, HOLLAND genaamd werden:
een naam, die zig naderhand, in ruimer betekenis, over het ge·
heele Iandrch~p dezer Provintie heeft uitgebreid.
ÄLKnlADE) fWmlt der GrtlrWe1Z J'flJZ Holland, fol. 2 r , 22.
AFSTA]\;D der Landen, door Vrouwe Jacoba Win Bei/erm,
aan Hertog FlUPS van Bourgondien.- een zeer gewigtig nuk in
onze J7aderlaJ1dfche Gefchiedej)isfen; doch ook een !luk van
het grootfle nadeel. Want daar door werden de Landen, en bijzonder Holland, het eerst ontheven van de magt der gemijterde
Kerkvoogden: doch, door dezen gedwongen afi1:and, vervreemd
van het Huis en GeOacht der Ho!!andfche Graal'e11 , en overgebracht onder het heerschzuchtig Juk van BOttrgo17dien, waaruit
~jet naderhand o~'erging in het Huis van Oostenrijk, waardoor den
Landen zo ycel onheils is toegebragt.
]ACOlH, na het doorftaan van ontelbaare wederwaardigheden,
moest ook nog ondergaan, dat zij, in het Jaar I428, binnen
Gouda zijnde, en geen kans ziende, het aanl1aande beleg tC veró:urCI1, genoodzaakt werd, met haaren Oom dcn Hertog in onderhandeling te treeden ; waar toe FJLIPS, die niets anders bedoelde, dan de Regeering van Holland meester te worden, fpoedig
€;ereed was. Doch hoe zeer hij hier na verlangde, wist hij,
"oor overmagt, zijne Nichte te noodzaaken. 't geen haar
het zwaarfie drukte. voor de vierde maal , buiten toefiemming des Hertogs, in geen Huwelijk te mogen treeden. Voor
het overige kon zij niet meer dan den n~am vnn Groyimze behouden, en flechts een gering deel in de begeeving der Ampten;
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ten; blijvende den Hertog Ruwaard en naasten Erfgenaam der
Landen. Op den 3den van Hooijmaand in 1428. werd dit verrlrag getekend. Het eer!l:e en zwaarfl:e point van deeze overeenkomst werd vprbroken, door haar huwelijk met Frank yan
Borsfelen; waar op Filips niet zuimde, daar mede zijn voordeel
te doen. Hij nam Borsfelen gevangen, en dreigde haar, hem te
zullen doen dooden. Zij, die alles ter Liefde van hem over
had, maakte hier op met den Hertog een nieuw verbond, waar
bij zij Holland, Zeeland en Friesland, in 't geheel en voor al.
toos, aan hem amond: Waar door de gemelde landen, uit
het huis van Bei/eren, welk dezelve nu tachtig jaaren bezeeten
had, overgingen in dat van Bourgol1dien. Zie verder de Arr.
JACOBA; F:LlPS VAN 1l0vrwoND!EN.
Chronijke der Graayen, enz.
AFSTAND van Karel den IC/en, aan zijnen loon Filips; zie
OVERDRAGT DER NEDE.RLANDEN.
AFZWEER.ING Vem dm Koning van Spemjéll. STRADA, in zijn verhaal van 's Lands gefchiedenisfen, tot dit gewigtig tijdlHp genaderd zijnde, zegt: " Nu moet ik een Schelm!l:uk verhaaien ,
welks vertelling ik tot nog toe als nIet een affchrikkend gemoed
overgeflagel1 heb;" waarop dan zijn verhaal aldus volgt: .. In het
begin des voorgaand en Jaars (1580) had de Vorst van Oranje,
verbaasd door den voortgang der tegenwoordige zaaken, en bekommerd voor de toekomel1de, in eene lange reden, met de Staaten te AntWe/1JClI van den Staat des Lands gefproken en gehandeld." " Aangezien aan de zijde des Konings, de magt en 't gezag daaglijks toenam, dat zii, door de tollen van zo veel dag
aan dag afvallende Steeden verminderd werden, verzwakt in
krachten, om de nieuwe nederlage ViJortekoomen, of men moeste wederom met den Koning verzoenen, en de Heerfchappij der
Spanjaarden verdraageri, of indien de voorwaarden, die zij voorftellen voor vrije Volkeren, niet te lijden waren, gelijk in de Vredehandeling te Keulen (welke toen nog traaglijk werd voortgezet, dog met dien tijd ecn einde nam) te zien is, dat men te
zijner tijd den band met zodanigen Heer moest affnijden , die eene
gehoorzaamheid van 't Volk afeischte, als van de zijnen, en met
Oorlog behandelde als Vreemden. En dat men het Spaansch geU. D EB t.
A. a
bi~d
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bied afgezwooren hebbende, een Vorst behoorde aanteneemen,
door wiens tegenwoordigheid der Landen moed en magt mogt
aangefpr,ooken en verdedigd worden; en dat men niet lang behoefde te rWijlfçlen, wie voor anderen mogt worden voorgef1eld ,
aangezien na gemeene fiemmen met A/2I1ÇC;1, Broeder des
franîchcn Konings, gehandeld is, indien de Staaten gedwongen
wierden 0l:J. van Vorst te verwisîelen, dat hij dien voor anderen
zoude goed achten, en dat dit in de bijeenkomt:e der Keulfche
Heeren, door brieven van de Stnaten, voor den dag gebragt,
bevestigt is. Hoewel indien daar al fc1lOon g:!en gemeene onderhandeling en beloften tusîchell beiden kwam, dat 'er nochthans
veele dingen w~ren die als l1emden, om hem voor anderen te
houden. Dat daar toe nodigden de nabuurige krachten van Frankrijk, en des Konings, zonder twijffel na die zjjde zullende toege.
trok;,en worden, indien niet uit liefde tot zijn Broeder, altoos
uit lwnt tegen de Spanj,larts, en zorge des Rijks, het welke daar
aan gdeegen is, dat ./Nmçoil elders warde opgehouden, Dat
daar toe nodigde den bijlland der KoningÎIll1e van Engeland, de·
welke het zij, zij als Huisvrouw van A/el/çon zal meenen, dat
het haar in Nederland geldt, 't zij fij op den Koning v"n Spanje
verbeten, de beroertt:n in lerltmd onlangs door aanhitzing der
Spanjaarden verwekt, met wederom beroerten in Nederland zal
aanrechten, zal zoehn te wIeken; dat daar toe nodigende de
1100p, om de \Valfche Landen weer in te krijgen, aangezien zij
zelfs Alc'iÇo;;, nu van te vooren uit haar vrije wil tot een V,)orfi:lnder der vrijheid "erkomen hebben; zullende voor zo \"ed vcr11:oorder Vij::nd vreezell, indien zij tem nu vernchten. Teu luat11:en , dat daar we nodigden de imborst van dea Jongeling, h~
lijk levendig tot Heer[chcn geboorel1, alîo ook niet 11r"f en h:!nnekkig, m~.ar geneigd tot goeden raad, en b,kW:.lam om te ge·
bieden, en een gebieder te leiden." "Te weten, è.it hunne,
(dus g:i:.lt hij voort) was na de wensch van Oranje, zullende heel
tB al h::ui\;iltn, door ,ie ijdele naam van :md.;rcl1, daar hij
ond.;rtll~r(;hen overDoeg dat hij had het Prinsdom van Gonje in
Frankrijk, uit Fran 1,rijk een Vrouw, en Jaar d00! 01111:: verbintenisîe, dewelke hem, gantsch op zijn profijt zÏi:l;de, te barder
l<anporden, 0111 een Vorst uit Frankrijk te ol1lbie,:en. Dc.;ze groo:e :.a:1k dool' i/Ue de Lu:dfcJl>lppen beh~lldeld word.;;nde, kon den
l'
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Koning (dus vervolgde hij) niet langer verdraagen de wederfpannigheid van een Onderzaat, vcrboaden door zo veele ver.
clicnflen, óoor zijnen Vader den Keizer, en door hem zelven beo
weczen , heefe hem ten laatlteil in Lentem:l~nd. door een Pla.
cant tot Utraht van den Vorst van Par:;:a afge/eezen, en v:m
daar, door Nederland afgekondigt, als èen Verrader. en algemeene Vij:md des Lands nirg.::bannen, en [lelde lOt vereering voor
de Doodnatiers, of haar Erlgènamen, vijr;;ntwintJi; duizend Gond.
guldens." (Wcll:e ièheilddaad des Konitl::;s, dvor deezi:n Je[uit;
met eene toclrcmmcnue goedkeuring. z01hkr cdiige de minne
llanmerkinge van verontwaardiging, als lel' bewoninge van zijnel1
opzettelijken haat en partijdigheid, verhaald word.) Dan hier
van zullen wij na,!~~ handelen, als wij van den Prillfe zelfs
fprceken. En na verder het v~rtrck van den !\artshcrwg ilJtltt/iias verhaald te hebben, zet;t hij:" is goedgevonden 'c geen
in de bijeenkomst te /};;l;;'CftClJ bcDootcn was, buiten ondlll" het
Volk te bren:~en en te gebreden. En in den Haag, de Hofp!ûats vr,n Hoi/anc!, is 'r \'c:rbod afgel:ond:;d, in wd!;e, om
vede oorzaakc dllar bijeen geraapt, PiI!}s de KOIJi:l(J 1'il!1 SpmJjen. uit den naam der Vereenigde LandCchap;,en, uitgerocpetl
werd van de IJl'erji,'}zapplj vervallen te zijn; wordende tcrl10nd
de Beeldten:~fen des Konings overal wegge!loomen; de vVaape.
nen van boven nCèr gewo:'jJ('n; de Nam.::n uitgdi.:hrapt; de Zegc!rillgClJ geb,'oken; en verbG,~ea hief namaals iets met den naam
des }{oJli17gs te Zcg~l::n. En ve:'der wc,ct Qan de Opziend~rs der
Munt belast, dat geen Gond, Zilver en Koper met dl! kgniiJklijke H 7áape7JCJl of iVf/f/meIJ zouden gcflagen worden. Van d~
0'täti,'zOlulers der Plaatzen • OJli!i',~cden en KrifgsoJlerflens, is af.
gevorderd de Afzwcièring des Koniiigs, en hun een nieuwe Eed
belast, in den Naam dcr St:totclI, i\::hooa 11011c;u! en Zeeland
wel'cl roegeiaaten, dat zij zoudell zwecren iu den Naam van
Orûnje en hunne Landfdlflp/Jm. En teu laatllcnis aan ieder
hevuokn, zo wei die R..:chts- als Bllrgeramptcn hadd::n van den
KJilÎ:Jg, tint zij de Brieven daar vün tef verniL'ti;;in(; wudl.:l1 teIl
vOlwf(:hijn bn:llgeIl, en andere van de S.!titl!t1J ei"Cch':ll." De
Jlh;",le 'L~S[ hiJ! fchl'ikt.:n voor de uitl:onm van dat T<.>])cc!, en
!lid Wd'Üb~il iV~ig2id:;n den ope,lbaaren Eed, en tr()l~ken doutr(;f.1 1;" d" ;:.,j,~c: \;'ll den Kó'l:ing en hl'r Leg~r "all PiJTI/NI.
Aa 2
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Dit verhaal van STRADA, dacht ons nodig, hier vooraf te Iaaten
gaan, en dan de oorzaak van het gedrag van 's Lands Staaten
nader uit hunne Afkondiging zelve te doen blijken. hoe wel het
ook billijk zal zijn, een verhaal van anders denkende Schrijvers
te doen volgen.
Reeds zeden eenige jaaren hel'waards, was 'er in Holland ge.
raadpleegd, en ook in Zeeland, over het verlaatell van 's Konings
naam; doch eenigc, zo Hollandfche als Zeeuwfche Steden, hier
toe niet kOl1llenJe beiluiten, was 'er, van 's Prin[en zijde, wei.
nig op aangedrongen, dewijl Amjleldam en Haar/em, als Ste.
den van groot aanbelang. zig tot deezen gewigtigen flap niet
wilden doen overhaalen. Maar zo las dit ge[chied, en de Regeering van die beide ileden verandert w~s, werd het point op nieuw
tcr vergadering in overweeging genomen. In Januarij van 't jaar
1580, Iloeg men ter Dagvaart voor, om zijnen naam niet meer
te gebruiken, maar voortaan regt te doen, van wegen zijne Door·
luchtigheid en de Staaien, uit naam van de Hooge Overightlid
en Graaflijkheid van Holland; waar toe, op den achtentwintignen van l.\laart, eenparig beiloten werd. Doch alzo men hoopte, dat de nader vereenigde gewesten, of de vergadering der
Algelllcene Stanten, tot dergelijk een beiluit koomen zouden.
Helde men de uitvoering' nog eenigen tijd uit.
Ook werd 'er, in l\Iaij des jaars 158 I , ter algemeene Staat.~.
vergaderinge, overwoogen, of men den Koning van Spanje niet
voor vijand behoorde te verklaaren. Doch Brabal1d en Holland
zelf oordeelden toen, dat men, vóór de komst van ANJOU, zo
vetTe niet behoorde te gaan. Nogthans verliepen 'er maar weinige dagen, of Holland beiloot, op de Vergadering der algemeene
Staaten te Allljle!dalfl, nevens de andere Gewesten, het afzweeren te helpen bevorderen. Hier toe werd, op de algemeene
vergadering der Staaten der Vereenigde Nederlanden, in den Ha·
ge, bel100ten , en '[ Plakaat op den 26!Ï:en van Julij gedagteekend.
De Gemagtigden, tot dit gewigtig beiluit, heilonden uit die van
JJrabond, Gelderland, met Zutphen. P7aanderen, Holland.
Zeeland, Utredt, Friesland, Qvertjsfel en lIfecheletl; hoewel de afkondiging van 't Placaat niet alomme gefchied is; ook
maakten fommigen zwaarigheid in 't doen van den nieuwen Eed.
!\Iaar dewijl 'er, iJl dit en dergelijke gevallen, niets beter [pre-

ken
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ken kan, dan de woorden van de Staaten zelve, doan wij het
hier volgen:
PLACCAAT }'on de Staaten Generaal, waar hij
de Koning ,'an Spanje yerklaard werd, veryallen
te zyn "tm 't recht dat /rij op de Nederlanden
hadde. enz. enz. e1Jz •
•' De Staaten Generaal der geunieerde Nederlanden. allen den
gheene die defe tegenwoordige fullen fien ofte hooren lefen. faluijt. Alfoo een iegelijk kennelijk is. dat een Prince van den
Lande van Gode gefield is hooft over zijne onderfaten. om dezelve te bewaaren ende te befchermen van alle ongelijk. overlast ende geweld. gelijk een Herder tot bewaareni~fe van zijne
Schapen. En dat de Onderfaten, niet en zijn gefchapen tot be.
hoef van den Prince, om hem in alles, wat hij beveeld. weder
het Goddelijk of Ongoddelijk recht is , onderdanigh te wefen,
en als flaven te dienen: maar den Prince om der onderdaanen
wille, fonder dewelke hij geen Prince is, om dezelve. met recht
en redenen te regeeren. voorteftaan en lief te hebben. als een
vader fijne kinderen, ende een Herder fijne fchapen. die fijn lijf
ende leven fet om dezelve te bewaaren. Ende fo wanneer hij
zulks niet en doet. maar in !lede van fijne Onderdaanen te befchefmen, defelve zoekt te verdrukken, t'overla~ten. hunne ou.
de vrijheid, privilegien. ende oude herkomen te benemen, ende
heur te gebieden. en te gebruiken als ilaven, moet gehouden
worden. niet als een Prince. maar ~Is een Tijran tnde voor fulkxs
na recht en redene mag ten minfte van zijne Onderfaten, met bef;)ndere deliberatie van de Staten van de Lande voor geen Prince
meer bekend, maar verlaten, ende een andere in fijn fl:eden, tot
befchermcnisfe van hen lieden, voor Overhoofc, fonder misbrui·
ke gekofen worden: Te meer zo wanneer de onderfaten. met
ootlUoedige vertooningen niet en hebben heuren voorfchreven
Prince konnen vermurwen, noch van zijn Tijrannig opzet kee.
ren, en alzo geen ander midael en hebben. om heur eigene,
heur huijsvrouwen, kinderen, ende nakomelingen aangeboorne
vrijheid (daar iij na de wet der Natuur goed en bloed fchuldig
VOQr zijn optezeccen) te bewaaren en te befçhermen, gelijk tot
Aa 3
di-

AF'/: ,V' E 1: R I N G.

~ï~

diverfehe reijze, uit gelijke oorzaak en , in verfehciden landen,
en op divcrfehc tijden gefehied is. ende Exempelen ger'ocg beo
kend zijn: 't ,reIk prlnC~p:l:11ijk in def~ voor{chrevene L~nden
behoort p:a~ts re helJoc!; e:l fhnd re grli~'CD, als die \'an ~Jle tijden zijn geregeerd gCH'ccst, e:J o0k hc:)ben lTIOeten geregeerd
worden, navo!:;cndc cen Ed, bij h2::~e Prinee, bij hunne aank:'~11~tC ~ed:J(.n

(;', je

>:r;; c:m ,0"

na l!invf.Jcn bc:::-C'!" P:ivilegicn, CostulUen,. ende
hebbe\1,~e oo:~ l;;~e,t ~l~c ce voorfchr. Landen

;

L:';," Î':i:iC:: nETr:l i wen op CO!1cii,icn, Com~::ften, en Accoor(~c;~, dé'\~·,:r:(' brc;;cnde, ook !HWI' recht den Prince van de Heer·
fC:'~p;):i van de ~~I1(1e is vervaiJcn. N,] is 't allo, Gilt den Ko·
!lil';:: '.'~'1 S;1ar-je, n~ar 't overiîide'1, \'~n hooger l\Iemorie Keij.
ze' V?;~: den \,jjf.lcn, van ",ien hij :llle defè Nederlanden ollt·
f,1!'~0!1 hadde, vcgetc!1(le l:e dirnf1cn, die [0 zijn HeeT Vader,
als hij, van dcfe La:;Gcn f11de Ondcrr.!tcn derfdve hadden ontf.'mgen (lnnr d~ ,re!;·~e beft,eder de I\onjng VQJ1 Spanje, zo lüiTeii.1ke
l/l~--;J)ri L t:e;2;C::s ziir~e \·'i :.l!"":dc:1 verkreGen h~HJdê, dat zijn arnl en..
de 111:<cht, :1'1~ de W'lCield door, n:rn;:;ard en omzien wier'cl:
Vérrerende -ook de vermnani,;ge die de VOOlfchrevcllc Kei7.er:ijl:e
Majef1eit, hem t'andere tijden ter Contrarie b:ldde ç;C(;af.tl, heeft
cl'en van den Rade van Spanje, nevens 11C\11 \V~felltle; (die naa·
dien uj in deze Landen vermochten geen bevel te hebben V:ln te
GOlWCrl,Ceren, of de PlÎncir:::le St"~ten te bed;cI;cll, geliik zij
in de Koninkrijken N8;1els, [icI!L~n . tnt r.1U:F:c:1, in de Indien
en andere Plaatzen onder des KonÏi:;s g.2'":.'c;d \\1C~~~?1~~,1C, deden;
kennende het meestendcel V"ll hen de!] ri);'(~(';11 e:1 lL::.cLt derze\·
ve, hadden cenen nijd ter'cns de vooircln~ve Lwdcn en Vri;hcid
vun dien in hun I~:~nc) ~cLoor é11 g'cloGf g\:L~\~Cl~., \vclken· rand
van Sp~;1jr, cf (c~'nige \-:1t1 de principo.lc van dien ~ den voorfdIl'even l{onill:: tot di\'CrfclJe reizen, voor ogen gehouden hebben, dat voor zijn repmati:: en lVhjcf1:cit l~er"r was, de voorfz.
Lar.clen V:1:1 nieuw te COl1';Ucl:ccleli, om daar over vrijelijk en
ahf{)'melijk te mogl'll bCI'l>el::!l Ct welk tijrzl;nife:erell is na zijn
believen) dan onder a:fu;;,c COi:di,dcll ende reHriéticn (als hij hadde in 't overr;ccmen Vlm de heerü:brrij v:ln dezelve Landen
moctm Zwccrcn) die te regeeren. Wtike volgcl1óe dell Koning
Leden alle middelc'll gezoch, beeft, deze voorfl. Landcn tc brell'
gen, uit hc!.!re oude VrijL.:;d in een ilavcrnîj, onder 't GOU\'crne0)
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aement van de Spanjaarden: hebbende eerst, onder 't dekfel van
de Religie, willende in de principaall1:e en magtigne Steden fiel.
len nieuwe Bisfchoppen, dezelve begiftende en doteerende met
toevoering en incorporatie van de rijkfie Abdijen, ende hen bii~
zettende negen Kanonikken , die zouden weren van hare Rade,
waar af de drie fouden bijzonderen last hebben over de Inqnifitie: door dewelke incorporatie dcfelve Bisfchoppen (die zoude mogen geweest hebben, zo wel vreemdelingen als ingeboorene) zouden hebben gehad, d'Eerl1:e plaatze en fl:em in de ver!!:aderinge van de Staaten van de voorz. Landen, ende geweest zijn
Creaturen, [bande tot zijne beveelen ende devotie. Ende doo!
de voor!: toegevoegde Kanonniken de Spaanfche Inquifitie inge.
bracht, dewelke in deeze landC!n, zo fcllrikkelijk ende Odieus,
als de uiterfl:e Gavernij, zelve geweest is, zo een ijgelijk is kcnnelijk; zo dat de Keizerlijke Majeneit dezelve t'anderen tijden,
de Landen, voorgeflagen hebbende, door de Remon!l:rantie, die
mcn aan zijne Majefleit, daar tegen gedaan heeft (toonende de
alfeétie, die hij fijne Onderraten was toed:-agende) die heeft laren
varen: Maar niettegenGaande diverfche Remonl1:ramien, zo bij
particnliere Steden ende P;,evintien, als ook van eenige Principale
HcerCll van den Lande, namentlijk de Heeren 11107ltigny, en den
Graven rail Egmond, (tot dien einden bij Conrence van de
Hertogi12l1c Wlf1 ParlIla , toen ter tijd Regente over deze Landen, bij advijfe van den Rade van State en Generaliteit 11a Spanje, tot diflinéte reifen gezonden) mondeling gedaan, ende, dat
ook dezelve Koning van Spanje, dezelve mondeling goede hop~
ge ge even had, van, navolgende hen verzoek, daar inne te voor·
zien, heeft ter Contrarie karts daar na bij Brieven fcherpeli k he.
voolen de voorz. Bisfchop}1Cn, op zijn indignatie, tedrom te
omfi111gen, eade te nellen in de pos[esf!e vatJ haare Bisdommen,
ende geïncorporeerde Abdijea de InquiGde te werk te ftellen daar
zij te vooren was, ende Ordonnantie van het Concilie van Trente (die in vele poincen Contrarieerden de Privi1egien van den Lan·
den) te achtervolgen. 't Welke gekomen zijnde ter ooren va:l de
gemeinte, heeft met reden oorzaake gegeeven van een grote be.
roerte onder haar, ende een vermindering van de goede Affeétie.
die zij, als goede Onderdaallen, den Koning van Spanje ende zij.
z:e voorfaten altijd hadden toegedragen, bijzonder aanmerkende ,
Aa4
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€lat hij niet alleen en zocht te Tijrallni[eeren, over hunne Per[Qonen En goed, maar ook over hunne Concientien, waar van zij
ver1l:onden aan niemand dan aan Gode alleen gehouden te weren
rekening te geven ofte verantwoorden: Waar door, en uit mede.
lijden van de voor[z. gemeenre, de Principaalile van den Adel van
den Lande hebben in den Jare I566 zekere Remonf1:rantie overge.
geeven, verzoekende dat, om de gcmeinte te [HIJen, en alle oproer te verhoeden, zijne Majei1eit zoude de voor[z. pointen , ende bijzonder nopens de rigoreu[e pointcn van onderzoekinge en
Ilraffe, om de Religie, willen verzoeten, daar mede wonende de
liefde en affettie, die hij tot zijne Onderzaten, als een goedertiefelle Prince was toegedaan. Ende om het zelve al naarder en
met meer Autoriteit, den voor[z. Koning te kennen te ge even ,
ende te vertoonen, hoe nodelijk het was voor 's Lan'ls welvaaren, ende om 't zelve te houden in ruste, zulke nieuwi!~'heden
aftedoen , ende het rigeur van de Contravenrie van den Plak aa te
op 't iluk van de Religie gemaakt te verzoetcn, ter begeerten van
de voor[z. Gouvernante, Rade van State, en van de Staten Gene·
raai, van alle de Landen, als Gt<zanten naar Spanje zijn ge[chikt
geweest de 1I1arkgrm'e 'J!tl!Z Bergen, en de voor[z. Heer d~
flfolltigmj, in ilede van welke gehoor te geeven, ende te voorzien op de Incon veniemen , die men voorgehouden hadde , (die
mids het uiri1el van daar inne in tijds te remedieeren , [0 de nood
vereijste, alrede onder de gemeente meest in alle Landen begonnen waren hen te openbaart:n) heeft door opruijng van de Spaan.
fehe Raad, de PerCoonen, die de voor[z. Remonfl:rantie gedaan
hadden, doen verklaaren voor Rebel, en [chuldig aan 't Crimen Le(te jl1ajejhltis, ende alzo i1rafbaar in Lijf en Goed. Hebbende daar en boven de \'oorfz. Beeren Gezanten namaals (meenende deze voorCz. Landen, door't geweld van den Hertog ')JfJll
Alba geheel gebracht te hebben, onder zijn fubjedie ende Tijrallnie) tegens alle gemeene rechten, ook onder de wreedi1e en tij.
rannigfl:e Princen, altijd ollv!irbreekelijk onderhouden, doen van·
gen, dooden en hunne goederen Confisqueeren. En alzo was 't
dat meest de beroerten in deze Landen, door toedoen van de
voorrz. Regente en haare adherenten, in 't voorfz. Jaar 1566 opgefiaan was, was geilist, ende vele, die de vrijbeid des Lands
\loorilonden, verjaagt, en cl'andere verdmkt) end~ onder 'e oog
ge.
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gebracht, fo dat de Koning geen oorzaake ter waereld meer had.
de (zo openlijk de opgehoudene en geintercipieerde Brieven van
den Ambasfadeur van Spanje Altma, in Frankrijk wezende, aan
de Hertoginne van Perma, doen ter tijd gefchreven, dat uitwijzen) om te niete te mog'en doen, alle des Lands privilegien, dat
haarent wille bij Spanjaarden tijrannig te mogen gouverneeren , als
de Indien, en nieuwe geconquefl:eerde Landen, heeft door ingeven van den Raad, van dezelve Spanjaarden (roonende de klei..
ne affeétie, die hij fijne goede Onderfaten, was toedragende , contrarie van 't gene hij hun, als hun Prince, als Befchermer en goed
Herder fchuldig was te doen) na deze Landen, om dezelve te
overvallen, gefchikt met grote Heirkracht den Hertog van A/ba,
vermaard van firafheid en crudeliteijt, een van de prlncipaale
Vijanden van dezelve Landen, vergezelfchapt om als Raden, ne·
vens hem te wezen perzoonen, van gelijker natuure ende humeuren. Ende al was 't fo, dat hij hier in de Landen gekomen was,
zonder Dag of fioot, en met alle reverentie ende eere, is ontfangen van de arme Ingezetenen. die niet en verwachten, dan alle
goedertierenheid ende Clemelltie, gelijk den Koning, hen dikwilS'
met zijne Brieven geveinsdelijk hadde toegezeid: ja dat hij zelve
van meening was te komen in Perzool1, om in alles tot genoegen
van een ijgelijk order te l1:el1.:n: hebbende ook ten tijde van 't
vertrek van den Hertog l'(m A/ba na deeze Landen een vloot
fchepen in Spanje, om hem over te voeren, ende een in Zeeland, om hem te gemoete te komen, tot grote en Excesfive
kosten van den Lande, doen toeroepen, om zijne voorfz. On.
derzaten te abufeeren, en te beter in 't net te brengen; heeft niet
te min de voorfz. Hertog van A/ba, terflond na zijne komfl:e,
werende een Vreemdeling', en niet van den bloede des Konings,
verklaart gehad, Commisfie van den KO>ling te hebben, als Opper!1:e Kapitein, en kort daarna van Gouverneur Generaal van den
Lande, tegen de Privilegien en oude herkomen , Openbaarellde
genoeg zijn voornemen, heeft terl1:ond c1~ Principaalfl:e Steden en
Sloten, met Volk bezet, Kasteelen, fterktcns in de principaalfl:e
ende machtigf1:e Steden, om die te houden in Subjeétie opgerecht: de principaalfl:e l-Iceren, onder dek zeI van hunnen raad
van doen te hebhen , ende te wille emploijeeren, in den dienst
van den Lande, uit last v:m den Koning vriendelijk ontboden,
A'l 5
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die hem gehoor gegeveil hebben. doen van;;en, teG;ens de Privi.
legien van Bnlband, daar zij ge\'an~:en waren gevoerd, voor hem
zelve Cniet werende heure Competente ReclJtcr) doen betichten:
ten laatfl:en, [onder hem volkomelIjk te hooren, tcr dood veroor·
deeld, ende openbaarlijk en [chandclijk ()oen dooden: de ande·
re, beter kenllis[e van de geveir:qheid der Spanjaarden hebbende, hen uit den Lanc:cn houdende, ve,ldnrt verbeurt te hebben
I.ijf cnde Goed, VGor zulks hun goed aanvaard, ende Gecollfisccen, or.ibt de vom'ri. anne Ingezetenen, hun niet en zouden,
't ware met heure fl:d,tcn, ofte Princen, die hunne Vrijheid,
zouden mogen voorl1:1:1n, konnen ofte mo[;en, tegens 't Sp~~I1SCh
geweld behelpen: Behalvcn noch amallijk andere Edelen, ende
treffelijke Borgcrs , die hij, zo om den hals GeIn'acht en verjaagt
11eeft, om hunne Goederen te Confi~qucC'cn. De Rcste van de
goede Ingezetene (boven den Over hst , die fii in 11::,,1' Vrouwen,
Kinderen, ende goede Leden, door cemecne Spnanfche Zoldn·
ten, teil haare Imijzen in GJ~rni,; )(n kc~:clJl1e) tf:lval eerende ,
met zo \'Cele divG:-che Scl1altingen, [u pMs huer bedwingende
te ge:de, tot de bomvlng VUil de niellwe Kast~e!e:l, ende FortifiC~,;'ll van de Steé:e:l, tot ha:ll-eI' eis",ne onderdrukkingc" als met
OpbrCl[;ingc V:ln d~ I o')[le, :ofle en Iode penning, tot betaaIing van de Krijgsliedcn, bii hem mc(le gebracht, als die hij hier
te Lande lichten, om te implüJjcGcn te;::c;", de Ingezetenen, en
die gcenen, die 's b"ds Vrijheicl met prij;;el van haar lijfaven...
mul', op dm de \'OO1"Z. Landzaten VC;'"rnlt zijnde, geen middel
ter v:acrcld en zoude overblijven, 0111 zijn YOOl'llecmcn ite beletre:], en de II1!lruc::;c, 11cm in Spnje gf'::ccven, van het Land te
,rf2{:eerC}1, nI~ Y~:l l~iclnYS geconq'--1t~~tecrt, te beter te volbren.
[:en. Ten "t,.v::ikGl ci;~dc, hij ook begonnen Ilccft, in de princi ..
paa;üe plaat zen , d'orère van (:c Jmtitie, naar de m:micre van
~p:'je (èireekt tc::cr: de Priv:!e;Jen van den Landen,) te vem1)deren, nieuwe Raden te nenen, en ten !;:atfte zijnde lllliten alle
vrezen, zo bcm d~chtc, eellen tiende Pellning fonzclijk te wil.
len oFcchtE'n, op rie I~'oFmanfcbappcn Cl: b;:Gwerken, tc;t de
gant[che bedcl'fc:~i5 vr.n dcn Lande, geheel op de KOOpll1:111[ch~p
pen en handwcrl;cll f1~ande, niet te~:enn~ande menigvuldige Re.
monnranticn, bij elk Land, in 't Particuiier, en ook bij alle gader in 't ~eneraal hem ter Contrarie ged;1an: 't welke hij ook met
ge·
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geweld zoude volbracht heiJben, teel wa:1rf~, dat door toedoen
van mijn Heere de Prince van Oranje en andere Edelen, en goede Ingeboorene, bij den voorz. Hertog uit de Landen gebannen,
Zijn Vorst. G. volgende, en mee,t i:l haaren dienst wezende, en
2ndere Ingeze:enen wel Gedfet1ionC'crde, tot de Vrijheid van 't
Vaderbmd Holland en 7.eel:md, kort daar na meest van hem afgevallen, en hun begeven, onder de beFcherming van de gem. Heere Prinee, regens welke twee voorz. Landèn, den voorz. Hertoi;-en van Al/,a, gednnrende zijn Gouvernement, en da:lrna den
Groot Commandeur (die l1a hem, 11 iet om te verbeteren, maar
om dezelve voet van Tir'1nnij bij bedekter middelen te vervolgen, de voorz. Koni;;g van Spanje likr te Lande gezonden) hebben d'andcre Landen, di~ 7.ij met hun GuarniFoencn en opgerechte Kastcelen hielden oader Sp~:ln[ehe Subjeaie, bedwongen,
om hunne perzoenen , en al hun 1:1acht te gebruiken, om die te
helpcn ten o;ldcr re brengen, dies niet meer dezelve Landen, die
!ij. tot hunncn adG1l:entie, als te voo,en Imploijcerenl~e, verfehoonc;lde, dun of het hunne vijanden geweest waaren, la,ende de Spanjaarden, onder dekzeI van gemuitinccrt te zijn, ten
aanzien van de Groot Commandeur geweldiglijk in de Stad Ai;t.
werpen komen, daar zes weken lang, tot laste van de Ilorgeren,
naa hun discretie keeren, en daarenboven tot beta~lling van hunne geifle Soldij, de Borgeren dwingende, binnen korten tijd (om
'Van 't ge'vveld van dezelve Spania2rckn , ontfb:~cn té wezen) 40,000
Guldens op te brengc:l; hebhcii,;e (;aarnaar de \,oor[;\. Sp~anfi;hc
Soldaaten, meerder l10mighcid gebr:lÏk"l1.:l~, hen vctvorderd de
Stad van Bntsfd, in te lleCm,,], yoome;]!cns zijn'1e, ten dien
einde. de wapenen op te necmen, en iu plom;:c y;;n de voorigc
Reudentie van de Prinee van den Landen, dnr wezenele, tot cen
Roofnest te honden, hei welke haar niet gellll~kelJde, hebbende
de Stad Aalst, overweldigd, daarna de Stad ,"an il!Jaastriclzt,
ende voorFz. Stad Antwopen geweidig overvallen, geFaceageert,
gepaalleert, gemoord, gebrand, en zo getraacert, dat de djrannigfLe en CHleH1e vijanden, van den Landcn, niet meer, of Cfger en zouden konncn doen, tot o~l;itfl)j"cckclijl;:e Gehade. niet
alleen van de arme Ingezetenen, maar ook meest \"an alle. de na·
tien van de Waereld, die aldaar hadden hun Koopmunfchuppcn,
en J;:cld. En IlÏl;t tegenfiaand:.! dar de ';oorD:. Spanjaarden,
bij
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bij den Raad van Staate (bii welke doen ter tijd vermids den
dood van den Groot Commandeur 't Guuvernement van "r Land
was, volgens last en Commisfie van den Koning van Spanje aanvaart) ten bijzijn van Hironimo de Rhoda, om heur overlast fàrtre ende geweld, 't welk zij deeden , verklaard en aangekondigd
voor vijanden van den Landen, beeft dezelve Rhoda, uit zijn
Authoriteit , (of zo te Prefurneeren is, uit krachten van zekere
geheime in/1ruétie, die hij van Spanje hebben mochte) aangenomen, Hooft te wezen, van de Voorfz. Spanjaarden, en hunne
Adherenten: en zonder aanzien van de voorz. Raad van Staten,
te gebruikèn den naam en Authoriteit van den Koning, re Conterfeiten zijne Zegelen, hem openbaar te dragen, als Gouverneur
en Luitenant vun den Koning; waardoor de Staten zijn genoodzaakt geweest, ten felven tijd met mijnen voorz. Heere Prince,
ende de Staten van Holland en Zeeland. te Accordeeren, welk
Accoord. bij den voorz. Raad van Staten, als Wettige Gouverneurs van den Lande, is geapprobeerd en goedgevonlien geweest,
om gelijkerhand , en eendrachtig, de Spanjaarden, als gemeene
Lands vijanden te mogen aanvechten, en uit het Land te verdrijven, niet latende nochthans, als goede onderzaten binnen middeler tijden, bij diverfe Ootmoedige Remonllrantien, den Koning aamehouden, biddende, dat zijne Majelleit dog wijde regard neemen , op de troubelen ende Inconvenienten, die alrede
in den Lande gefchicd waaren, en apparent nog fiondell te gefchieden , de Spanjaarden, dog eindelijk uit den Landen te willen doen vertrekken, en te llraffen die geene welke oorzaake geweest waren van 't faccageeren en bederven van zijne voornaam!te
S:eden ,en andere onuirfprekelijke Overlasten, die zjjne arme Onderzaten geleden hadden, tot vertroosting van den geene die 't
overkomen was, en tot Exempel van anderen. Maar de Koning,
al was 't dat hij met woorden hem geliet, of tegen zijn dank en
wille hetzelve gefchied was, en dat hij van meening was te fhaffen, de Hoofden daaraf, en voortaan op de ruste van den Landen, met alle goedertierenheid (als een Prince toebehoord) re
zullen order !tellen, heeft nochthans niet alleen geen Jnflitie of
ftraffe over dezelve, doen doen, maar ter Contrarie genoeg, met
de daad, doen bliJken. dat met zijn Confent, en voorgaande
mad van Spanje, alles ge[chied was, is bij opgehoudene brieven.
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korts daarna, bevonden, dat aan Rhoda en andere Kapiteijnen
(oorzaak van 't voorz. kwaad) bij den Koning zelve gefchreven
word, dat hij niet allecn hunne faiten goed vond, maar hun daar
over prces, en beloofde te vergelden, bijzonder den voorz.
Rhoda, als hem gedaan hebbende ec:n zonderlinge diens~, gelijk
hem ook tot zijnder wederkomfl:e in Spanje en alle andere (zijnen Dienaars van de voorz. Tijrannije in deze Landen geweest
hebbende) met der daad heeft bewezen. Heeft ook ten zelve tij.
den (meenende dies te meer de oogen van zijnen onderzaten te
verblinden) den Koning in deeze landen gezonden, voor Gou.
verneur, zijnen Bastaard Broeder Don ."fan y an Oostenrijk, als
wezende van zijnen bloede, die welke oader het Dekzei van
goet te vinden ende te approbeeren , 't accoord gemaakt tot
Gend; het toezeggen van de Scaaten voor te flaan, de Spanjaar.
d..:n te doen vertrekken, en de Autheurs van de gewelden en disorders, in deeze voorz. Landen gerchied te doen flraffen, en de
Order op de gemeijne ruste van den Landen, ende heure oude
vrijheid, te fteIIcn, fochte de Staten, ende Landfchappell den
eenen vour den and!!r na, te onder te brl!ngen, zo karts, dàar·
na, door de gehengenisfe Gods (vijand van alle Tierannije) ontdekt is, door opgehouden ende geintercipieerde brieven, daar
bij bleek, dat hij van den Koning last hadde, OlU hem te reguleeren , naar de Inflruétie ende het be[cheijt, dat hem Rhoda zoude geven, tot meerder geveinstheid verbiedende, dat zij elka:1der
niet zouden zien of fpreken, ende dat hij hem tegens de Principaale zoude minnelijk gedragen, ende die zoeken te winnen, tot
ter tijd, dat hij door hunne middelen ende asGll:en:ie Holland en
Zfeland in zijn geweld mogt krijgen, om dan voorts met de andere te doen naar zijnen zin. Gelijk ook Don Jan, niettegenflaande hij de Pacificatie van Gend, en zeker Accoort, tusfchen hem
en de Staaten van alle de Landen, doe gemaakt, hadde folemneel in Prefemie van alle de Staaten beloofL en bezwaaren, t' onderhouden; Contrarie van dien, alle middelen zocht, om de
Duitfche So!daten. die toen ter tijd, alle de principaaHle frerkrens en freden in bewaaring hadden, door middel van hunne Co.
Ion ellen , die hij hadde tot zijnen wille, en devotie, met grote
beloften te winnen, en daar door, die frerktens en fleden, in zijne magt te krijgen, gelijk hij dan ook het meeste deel, alrede
ge.
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gewonnen hadde, en de plaat~e hiel:1 voor hem toegedaan, om
door dien middel, die geene, die hem zouden wille zoek ma ..
ken, om den Prinf~ van Oranje en die van Holland en Zeeland,
den Oorlog aan te dO::l1, daadelijk daar toe te dwingen, en du~
ecn fira!fer en cruelder Inlanclli.:hen Oorlog, te verwekken, daa
ooit te vooren geweest liadde: 't welke (gelijk dat gene dat geveinsdeli jk ende tegens den meening uitwendig gehandeld word,
nkt Iuu(ie kan bede1:t blijven,) uitbrekende, eer hij volkomen
zijne intentÏc geëxc::meerd haclde, heeft hem belet, dit niet na
zijn voorneem en te kannen volbrcrgen, maar nochthans cenen
nieuwen Oorlog Îll plaats \,;<11 Vrede (d,m hij bij zijne komfie
bn:ed van opgaf' ycnvckt en !lach daurende is. Alle het welke
ons meer dan genoeg ",Jettige oorzaake gegeven heeft, om d~n
Koning van Spanje te verlaten, ende een ander machtig en goe.
dertieren Prince, om de voorz. Landen te helpen, en te bcrchermen, en voor te ftaan te verzoe!~cn, te meer d~.' in ::lzLilke disordre, en overlast, de Landen lT~cer èan !:o Jaarcn \-an hemen
Koning zijn verlaten geweest, en getraéteen, niet als Onderdaanen, maar als vijand.;n, zij zut'kende hun ei:;~lJ Heer, door kraC:lt
van wapenen ten onder te bre11;.:en. Hebbende ook !la è~~ af:ijvi.;heid van Dan Jan, door de Baron de Se/les, onder dekzeI
van ecnige bc~ \17.1E,'; rnidddcn van accoorden , genoeg verl~12ard,
de
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tus(chen dezelve te bewerken, om daar gem:1k!=clljker, den een
voor den :l.l~der ten onder te brengen, en het eerfl:e voorneem en
tegen de zeI veil , met rigcm te werl,: te nellen, dat naderhand open.
baar gebleken is, bij zeker Plal~!I.:1t V311 Profcriptien, bij den Ka.
tüng uitgegeven, bij den wdkel1 wij, en alle de ORicieren en
Ingezetenen, van de voorz. Landen, en haare partij volgende
(om ons tot meerder dcCpe:atie te brengen, alom me odieus te maa.
ken, de tranque eu handelingen te beletten) verklaart worden voor
RebelIe , en over CnIx v~ó~urd te! hebben lijf en goed; z~ttende
daar en boven, op 't Lijf vau cl;:: voorz. HI.!~l'e Prince groote fomme van Pe:mingcn: zo dat ga:1tfclij!,: van alle middelen van rccon.
fiIatie wanhopende, en ook van alle andere remedie en fecours
verlaten werende, hebben, vol~ens de Wet der Natuur, tot beo
fcherming en bew~:arin:; van onze en de Olldcrdaanen, Rechten.
Plivilegien, oude Herkomllell, en VaderJandièhe Vrijheden; van
het Leven en,!e gel' van onze Vrolllven en Kinderen en nakome.
lingen, op dat zij niet zouden valien in de Stavernije der Span.
jaarden, verlatende met rechten den Koning van Spanjcn, andere midd.::lcn bedwongen geweest voor te wenden, die wij tot ons
meeste verzekeringe en bcw:-.arillge, van onze Regten en Vrijheden en Privilegien voorz. hc\)::'cn te raden gevonden.
" Doen te weteli : dat wij, 'c geen voor[z. aangemerkt, ende
cloor den uitterllen nood, als te vooten gedrongen zijnde, bij
gemeen accoord, de!iber~tiEl1 ende overdragen, den Koning v:m
Span]en verklaard hebben, ende verklaaren bij deezcn Jpfo Jure.
vervallen van zijne Heerfchappije. Gerechtigheden cade .En;enis.
fe van de voorfz. l.anden, en voortaan van geene meeninge «!
zijn, denzelven te kennen, in eenige zaak.:n, den Princé, zijne
Hoogheid, Jmisdittie ende Domeinen, v:m deze voorfz. Landen
rakende, fijnen na:1m àls Overhcc~ rr.cer te gebrt:iken, of hij ie.
mailt toetdatel1 gebruikt te worde!1: Yerkl~:trende Gok, di.:lJsvo!.
gens alle Officiers, Jufticiers, fmalle I-leeren, Yas[:llen, ende ~n
dere Ingezetenen van den L~1!1de, van wat Conditie en KI'.la!i:eir
die zijn, voortaan olllfla;.:en van dca Eed, die zij den Koning na
Spanjen , !lJs Heere van deze voürÎL. Landen gCII'':!est hé'bb:::1Ge,
eenigzims mogen hebben gedaan, ofw in hem gehouden wdèn.
de. En aangemerkt uit oorzàaken voorfz. den meefl:endc~l v:m
de G':'_!liieeJ:de Landen, bij g::llle~n accoord, en ccdèm v::u heilre
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re Leden, hebben hun begeven gehad, onder de Heerfchappij,
ende Gouvernement van den Doorll1chtigen Prince den Hertog
van AnjotJ, op zeekere Conditien ende Poinéten, met zijne
Hoogheid aangegaan en genoten: dat ook zijne Doorluchtigheid,
den Aartshertog lHatthias, het Gouvernement Generaal van den
Landen, in ollzen handcn heeft gereGgneert, en bij ons is geae.
cepteert geweest, Ordol1neeren en Beveelen allen Jttfticicrs, Officiers en andcren, die 't zelve eenigzints aangaan en raaken
mach, dat zij vooraan den Naam, Tijtel , /;roote en kleine Zegelen, Contra Zegelen en Cachetten van den Koning van Span.
jen verb.ten , en niet meer gebruiken: en dat in plaat ze van dien,
zo l311ge de Hoogheid van den voor[z. IIertog van AIJ/ou, om
noodelijke affaire, het welvaat·en van dceze voor[z. Landen rakende, l10gh van hi:;r abfent is (voor [00 veele den Lande met
den IIoogheid van dcn voorfz. I-Iertoge van AIljON gecontraEteert
hebbcnde aonguar ,) ende ander.dms, d'andere bij manic:re van
voorraad cr.de ProviGc filllen aannecmen , ende gebruiken den
Tijtel en Naam van 't Hoofd ende Land Raad, en midderlenijd
dat het zelve Hoofd ende Raden volkomen en dadelijk genoemd,
be[chreven, en in de oeifening van hunnen nam, getreden zullen
zijn, onze voor[z. namen. Wel verfiaande, dat men in Holland
en Zeeland, zal, als hier voormaals, gebruiken den naam van
den Hoog geboorenen Vorst, den Prinee van Oranje, en de Sta.
ten van de zelve Landen, tot der tijd, dat de voorlz. Land
Raad, daadelijk zal zijn ingefield, en zullen hun als dan reguleeren, agtervolgens de ConCcmen, bij hun lieden op den Landraad, ende Contracten " met zijne Hoogheid aantegaan". En
in plaatze van des voor[z. Konings Zegelen, men voorts gebruiken
zal, onzen grooten Zegel en Cachetten, in zaken rakende de ge.
meene Regeeringen, daar toe den Landraad, volgens haare InfiruEtie zal geauthoriCeerd weezen ; maar in zaken rakende de Politie, Adminifiatie van Justitie: en de andere Particuliere, in elk
Land in 't bijzonder, zal gebruikt worden, bij de Provinciaale
ende andere Raden, den Namen, Tijtelen en Zegelen van de
Landen re[peétivelijk, daar 't zelve te doen vaId, zonder anders:
alles op pene van Nulliteit, van Brieven, befcheiden DepechCes,
die Contrarie van 't geene voor[z. is, gedaan of gezegeld zullen
weZe!l ende tot beter en zekerder volkoming, en efeétulitie van
't
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't vOOlfz. Hebben wij geordonneert en bevolen, ordonneeren,
beveelen mits dezen; dat alle des Konings Zegelen, in deze
voorfz. Landen wéfende, terftond na de Publicatie, gebracht
zullen moeren worden, in handen van de Staten, van de refpee.
tive Landen, of den genen die daar toe bij de Staaten zullen wezen gecommitteerr en geauthori[eert, op peenen van arbitrale
Correél:ie. Ordonneeren en bevelen daar en boven dat voortaan,
in geenerhande manieren, in de voor[z. Landen, zal geflagen
worden den Naam, Tijtel of Wapellen, van den voor[z. Koning
van Spanje, maar al zulk flag en fimne als zal worden geordonneen, tot eene nieuwe Goudene en Zilvere Penning met zijn gedeelte. Ordonneeren en beveelen insgelijks den Prefidem , en
andere Heeren van den Secreten Raade, midsgaders alle andere
Canceliers, Prefidenten en Heeren, van den Raden Provintiaal
en alle die Prefidenten of eerfte Rekenmeefters, en die van alle
de Hekenkameren , in de voorf.:. Landen wezende, en alle andere Officiers en Jufl:iciers, dat zij (als heur voortaan ontflagen
houdende van den Eed, die zij den Koning van Span jen , bij
den aanvang hunner Commisfie gedaan hebben) fchuldig en gehouden zullen wezen in handen van de Smaten, waar onder zij
bdlOoren, of hUll11e Speciale Gecommitteerd te doen een en nieuwen Eed, waar mede zij ons zweeren , getrouwigheid tegen i den
Koning van Spanjen , en alle zijne Aanhangers, naavolgende het
Formulier, daar op bij de Generaale Staaten geraamd. En za!
men de voor[z. Raden, Jnfliciers en Officiers, gezeten onder de
Landen, (met de Hoogh. van den Hertog van /injot!, gecontraeteert hebbende van onzent wege) geven aél:en van Continuatie
van hunne Officien, en dat bij maniere van Provifie, tot de aankomUe van Zijne voor[z. Hoogh., in plaatze van nieuwe Commisfien, inhoudende Casfatie van hunne Aél:ens. En de voorfz.
Raden J llfl:iciers enz. enz., in die Landen, met de voorfz. Hoogheid niet gecontraél:eert hebbende, nieuwe Commisfien onder onzen Naam en Zegelen, ten waren nochthans dat d'Impetranten
van heure voor[z. eerfte Commisfie wederijJrokell, en achterhaald
wierden, van Contraventie der Privilegien enz. Ontbiedende
voorts den Prefident, en den Luiden van den Secreten Raade,
Cancelier van de Hertogdoll1me van Braband , ende Cancelier van
de Furftelldol111Ue Gelre en Graaffc11ap Zutphen; Prcfident en Lui
Il. DEEL.
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den van den Rade in Vlaanderen, in Holland, Rentmeefl:eren
enz. van beoosten en bewester Schelde in Zeeland. PreJldent en
Raden in Friesland, den Schout van Mechelen, Prefident en Raden van Utrecht, enz. enz. dat zij deze onze Ordonnantie Condi gen en doen Uitroepen, door haar heeJe Jurisdit'tie, daar men
gewoon is dergelijke afkondiging te docn, op dat niemant de
Caufe van Ignorantie Pretendeer en magh; ende dezelve doen ondeïhouden en achtcrvolgcn, onverbreekelijk en zonder infrat'tie,
en daar toe rigoreufelijk bedwingende, die Overtreders in manie.
ren, zond"r verdrag of dlsumulatie. Want wij tot welvaatcn van
den Landen, aJw hebben bevonden te bi:hoorcn. Ende van
des te doene, en wat daar aan lilccft, geven wij U, en elk die
't aangaan magh, volkomene macht, anthorifttie en zonderling
bevel. Des te Oorconde, hebben wij onzen Zer;t:1 daar aan doen
hangen; gegeven in onze Vergadering in 's Gravellhage, XXVI.
Jl1l1ij 1581."
Op dc plijke aont gefchreven. Ter Ordonnantie van de
voornoemde Staten, ende Getekend

J.
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AOEL'\TEN; dcezen naam draagcn zel,ere Bedienden van dcn
Staat. De Arelit vall Hunne Hoog Moag. heeft meest betrekking tot de Ministers der Buitenlandrche Mogendheden. Hij is
de geleider der nicuwe Ambasfadeurs; wanneer deeze eenige voor11:.1gc11 ge~aan hebben, wordt hun het antwoord daarop door den
,1.'::Cllt ter hand gel1eld. Een buitengewoon Gezant, in 's Hage
gekoomen zijnde, wordt door den AgCIJt, uit naam van IIunne
Hoog' Moogende, verwelkomd. Een der ReJldenten , (die mede èoor den Agent venvellekomt worden) openbaar gehoor verzoekende, wordt door hem in zijne Koets afgehaald, en in de
Vernac1cring ingeleid. De bllitenlandfche ./lgruten bekleden ge,
noe{\zamn, fcl100n verfchiIlende in naam, den post del' Reildente11, en hunne Daggelden wordcn ook, even als die der ReGdenten, bij den fiaat van Oorlog bepaald. De AgetJten der Buitenlandlèhc Mogendheden konnen, aan den Prefident van H. H. M.
(na overlevering yan h1.Ume Schriftelijke Lastbrieven ,) fchriftelijke
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ke voorfl:ellen inleveren, doch geene onderhandeling met de Afgevaardigden van den Staat houden.
AGGl~, was de Zoon van Pieter van Wijkel, een voornaant
Heer in Frieslrmd. Onder alle de oordeelen, welke dat Land·
fchap, in 't Jaar 14-2 I, drukten, was niet van de minfl:e, de
twisten tllsfchcn de Sc!zieri:zgers en Vetkoopers ; de eerstgenoemden waren, in alle gevallen, de onverzettelijkll:en en hevigflen.
Eenige van hen, waaronder WIjBE l\IlNNEiHA en BEJNTE RO~IMERTS,
begaven zig onverhoeds naar 'e Dorp H7jkel in Gûastertand,
alwaar zij den Heer PIETER VAN WI]KI1.L, Pastoor aldaar, met geweId uit de Pastorij rukten, en veele doodelijke wonden gaven.
Dus zieltogende, voerden zij hem naar Sonde!, voor het Slot
( Stins) van zjjnen Zoon AGGE, aan wicn zij zijnen gevangenen
Vader toonden, en eischten 'e Huis van hem op; dreigende, bij
weigering, zijnen Vader op 'r oogenbllk te zullen vermoorden.
AG GE , deeze vertooning ziende, hadt bijna benooten, zijne!l
Vijanden het Slot intenJimen, om het Jeeven van zijnen Vader
te behouden; doch de oude Man riep hem, met al zijne magt
toe, zulks niet te doen, dewijl hij tag fl:erven moest. De Vijan.
den, dit hoorende , gaven hem rerfl:ond den doodfreek, in 't aanzien van AGGE, en vervolgden voorts hunnen weg. Om de bedenking voor te komen, welke zoude konnen ontfiaan, op 't
zeggen, dat neer PJETER Pastoor was, en een Zoon AGGE had,
(Hem men te weeten , dat hij een Adelijk Per[oon was, die veele
jaaren gezach in 's Lands dienst gehad had, en meenigmaal, als
Gemagtigde, verbond~n met de Groningers ge{1oten had; en dat
hij, waarfchijnlijk, den Geestelijken Staat eerst omhelsd heeft,
na dat hem deeze Zoon gebooren was; van hoec!anigell aart ons
meer voorbeelden zullen voorkoomen.
AGGE, om den dood zijns Vaders te fl:rajf~l , trok, na zijn not
wel be;:et te hebben, buiten Lands, en bragt, in 'r volgende
Jaar, rerwijl het water de meeste Velden in Friesland overllrool11de, eenige benden vreemde Imegten daar binnen, waarmede hij
op WIJBE ~I1NNElVlA aanviel, hem het Leeven benam, en zijn \'alk
verjaagde. Hierop belegerden HlLLE 1.l0NNEMA, EDO KD1PJS JONGAMA van Boofum, en andere Heeren, de Schieringers toegedaan,
Bb 2
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het Huis van AGGE te Sondel. Doch decze on verzaagde Edelman deed zulk een geweldigen uitval op zijne vijanden, dat hij
een groo; deel Doeg, en de overigen ver!l:rooide. JONGA:\1A zelf
iheuvelde bij deeze gelegenheid, en werd in 't Klooster Tabor
begraaven.
Doch hier mede was de haat niet verzoend: want, in het Jaar
I4.'P' werdt het Huis van gemelden /lGGE, door RmI~IE:RT G/lBlNGA en andere, belegerd, hij zelf, na een lang gevecht, over.
wonnen, zodanig gewond, dat zij hem voor dood lieten leggen.
Naa den afragt des Vijands, vonden AGGE'S Vrienden hem, zwemmende in zijn bloed; zij namen hem op, hoewel half dood, en
brachten hem, door uitz·!.1iging ziiner wonden, zo verre, dat hij
biechte, 't Sacrament ontving, ei> hope van beterrchap en Ieeven
gaf. ROM;\1ERT GABBINGA en zijn Zoon SIJTZI!, verneemende
dat hun doodvijaná nog niet ge!l:orven was, huurden een en boos.
wicht, die hem op zijn bedde vermoordde; bij het gemeene Volk
veroorzaakte deeze euveldaad zeer veel nadeel voor de Sc/zieringers.
Zie

SJOERDS, FriefcJie Jaarboeken, V. Deel, bI. 69,70,? J.
SCIIOT,\NUS, Friefche Htstorien, bI. 297, 308, 309.

F.

Ac GE DonifJ; zie DONIA (Agge.)
AGGE, Abt te Heme!um, en teVens, in 't Jaar 1480, Abt
van het Klooster te Stm'eren, had een zwaar verlèhil met IGE en
zijne broeders DOUWE en HART~iAN. De grond van deezen twist
was, dat IC", als voorfhmder van de Schierillgers, het Convent
van Heme!lI1Jt veele Landen en Renten had ontweldigd, en dezelve
veele Jaaren onder zig gehouden. De AbtAGGE, wetende, met waereldliike magt niet tegen hun be!l:and te zijn, nam de toevlucht
tot de Geestelijken. ICE en de zijnen, weinig acht op den ban
geevende, bedienden zig van het zwaard. Aan het Klooster
fiond een Uerk Huis, of SjJlJ'ker, welk de Monniken, met beo
hulp van eenigê Sc1zieringers, tegen GALAM/I en zijnen aanhang
hadden doen opbouwen. ICE. echter, verbitterd om den Ban.
verzocht van JAN VAN EGMOND, Stadhouder in Holland, eenig
Volk, dat hem terll:ond werd toegell:aan; vergezeld van JUW JONGE-
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CRMA, en andere Vetkopers , (die met de Kabefjaauwfchen in
Holland één lijn trokken) Doeg hij terflond het beleg om dit
Huis, of Spijker. De Abt, in 't naauw zijnde, zocht hulp bij
PIETER IlARI"'X~1A, die, zo fpoedig m:Joglijk, eenige Schieringers
bij een bracht, en naar Hcme!U171 deed trekken; hier koomende,
verftonden zij, dat zij vrugtclooze moeite deeden: vol van
toorn moefl:cn zij te rug trekken. Zo dra IGE de Spijker hadt
bemagtigd, deed hij dien aanilonds tot den grond toe Degten.
AGGE, dus harde partijen te bef1rijden hebbende, en wel de zulke, die zig aan zijn Banvonnis niet bekreunden, nam. tot verdediging van zijne zaak, eenige Gelder[che Krijgsknegten a:m.
Doch deeze waren nauwlijks tot hem overgelwamen , of de partij[chap werd nog grooter; de Pétkopers wilden van geen ver·
drag hooren, of de Abt moest eerst zijne hLJlpbenden doen vertrekken.
GABBI::MA, in zijn verhaal van Lecl/!Poarden, fpreekt met kleinen lof van deezen Abt AGGE; hij befchïijft hem, onder anderen, als fier en o,vgeblaze11, trots op de magt zijns Kloosters,
~l'aal1ende, (zegt hij) dat ijder verpligt was op den wenk zijner oagen te ge,~oorzaame/Z. Doch bij Wlj\;SE"nus vindt men hem
zo haarelijk nIet afgefchilderd. Hij doet wel zien, dat de Abt
zig buiten noodzaaklijkheid, in den twist der Landzaaten gemengd had; dog ook dat G"~LAMA een wrevel en twistziek man
was, die zig nergens aan aoorde; dat AGGE in den haat der Mail.
niken gevallen, en door hen, met de overgave van de Spijker,
verraaden was, doordien hij, als Abt, al te il:reng was 111 het
berispen en firaffen van hun kwaad en ergerlijk leeven.
Zie

GABBEMA , SCHOTTANUS

en WINSEMlUS.

AGGE~IA, wel eer een Adelijke State, in de Grietenij van
Wonferadee!, een half uur van Pinjum, ten Zuid-Oosten, niet
verre van 't Dorp fVitmaarjial1 , of Witmarjitm.
Zie Georfi. ll/oordenboek yan Friesland, bI. 119. McmENE, bI. 1334.

AGGEMA, (Alef) en niet Agannia, zo als deeze naam verkeer.
delijk in de Selltelllien van ALVA gefpeld wordt, was oorfpronkBb 3
lijk
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lijk uit een Friesch Adelijk Gellacht, dat, in vervolg van tijd,
verbonden is geweest met de aanzienlijke huizen van /ijlvIt ,
BurmalJia, Goslillp;a, Harim:lJ!a , Starl'::lIborg cn anderen, doch
waar van, in deeze Eeuw, het mannelijk oir uitgeflorvcn is. ALEF
hield zig aan de zijde der verbondene Edelen, en tekendè mer
hun. Na het verdrag, met de Landvoogdesfe, den ~311en V:1:1
Oogtsmaand geliooten, werd hij aldaar, den loden Septembt:r
1568, door ALVA gebannlm, met verbeurllverklaaring zijne" goe·
deren.
Zie SC1Ite1ZtieJl van Alya, bI. Î2. 12Î. enz. WINSElIm;s c;;
SCHOTTANUS.

AGGER, voorheen eene voorname Heerlijkheid in Zeeland, op
't Eiland Zttidbeye!am!, Bewcster[chelde, welke, in 't Jaar 153 2 ,
nevens veele andere Lan:!en en Dorpen, door 't Zeewater over·
firoomd en verzwolgen werd. De Heer Ja1l van ReigersbCïg,
in wiens tijd zig dit toedroeg, ijxeekt van eene zeer fchadelijke
inbreuk in Zuidbe)'clmzd, in 1530, en nog fchadelijker in 153:2,
op welken tijd aldaar, volgens een oud Zeeuwsch gedicht, 17
Dorpen drijvende bleeven. Doch hij voegt 'er bij, dat Cnmingen, 't Wad lnkc!en-oord en Agger, \v:eder bedijkt zijn. Naderhand heeft dit zelfde onheil Agger op nieuw getroffen. Volgens Smal!egallbe, zijn de grootC en kleine Agge;-, in Zuidbe.
')Je/mld, beoosten 'lèrjike, geleegen rusfchen de Zuidkreek en
Croii2)'tt'et, waaromtrent de fCharen Woondsredt, zeden J 55 2 •
overfrroomd zijn; en in 't Register op zjjn Werk, heeft hij AGGER, groot en klein, eene Heerlijkheid in 't verdronkenl~ Zuidbel'elrmd. 'Er zi,in 'er die meen en , dat hier bij SmoJ!ega •.'ge
een drukfo"c ph::,['; heeft, en dat in de plaats van 1552, moest
gcleezen worden, zo als bij Reigersberg ,1532. Doch dceze
dienden te hebben aangemerkt, dat de laatl1e zijn Kroni]k met
Privilegie van Keizer Karel den J7 heeft uirgegecven in 155 1 ,
en met zijn fchrijven is geëindigt in 1550; zo dat hij van 't ongeval van 1552 geene melding heeft konnen maken. G1\BBEMA,
in zijne Watervloeden op dat jaar, den Pontiormsl'loed befchrij.
vende, aemt hi~r mede over een; zonder, echtcr, te bepaaJen, wat [chade Zeeland daar door leed. In de befchrijving van
den Tegen woordigen fiaat van Zeeland, vind men den Grootell
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en Kleinen Agger be[chreeven, als twee Polders van of buiten
't Eiland Zttid-BcJlc!tl/ld. 't Wapen van Agger, is een zwarte
Ie/ij op een gOUdCiZ "cfd.

Zie

iIAL~!A,

VANZ:!EL,

en de da:1r bij aangcb:1alde Schrijvers, en ook ST.
bI. 103.303. DAcmENE, GeograjJ!zie, a9I.

AGGEUS van Harinx71iff; zie

HARINXl\1A.

(AggcZlS)

AGILEUS, (Hendrik) een zeer 1l:erke aanhanger van Lei ees·
ter; wr,3.r door hij dan ook, [choon van geboorte een Boslelie.
1Jaar, na de verandering der Regeering te Utredt, in 15;16, al-

daar tot Raad en Procureur Gencraal werd aange!1eld. Het is
bekend. welke oneenighedén alomme de LcicestCJfehe Faétie
veroorzaakt hadde, bijzonder te Utrecht, alwaar de Edelen, bij
aanhoudenheid , zig beklaagden over de vcrandering in de regee.
ring gemaakt; deeze kla:;ten hielden nog aan, zelfs na 't ver·
trek en den dood vanLcicester. De Graaf van NIEUWE:NAAR gaf 'er
den Algemeene Staat en ker:nis van, en de Leden der Sticht[che Re.
geering aan AGILEUS last, eenige dier E3elen te dagvaarden; doch
eer zij ver[cheellen, vond hij raadzaamst, de wijk naar Engeland
te neemen.
AGNES, (St.) wel eer een Convent van Adelijke Juffers, binnen Groningen.
Zie BOR, Boek XXI en XXIV.

AGNI~TENDAAL, eertijds een Nonnen-klooster in BrabtlJJtl, nabij het dorp Domme/eli. In eenige Kaarten vindt men 't aan gewee zen , als of het nog in fland was; doch zeden den lIJ/mllcr{de;) Vrede 1648, is het aangellagen en op order van de Hooge
Overigh",id verkogt; de bewoonfl:ers moesten haar verblijf elders
zoekèn. ~ogth:1ns hebben eEnige zig daar omhanden tot het jaar
I ï 15, wa1111l-,~r zij genoodzaakt werden, zig bij haare Zusters,
in het Stedeke IPéert, te begeeven.
BACHlENE, Geogr. bI. 60I.

Am·nETEN (St). Ktoosti!r, ook wel Berg-Klooster genaamd, om
reden dat het wel eer op cenen Berg, anderhalf uur gaans van
Bb 4
7.,1'01.

lI90

A G N I E; TEN.

A G R I COL A.

Zwolle, gelegen was. Het werd bewoond van Reguliere Ka.
nunniken, naar den Regel van ST. AUGUSTIJN. Zeer berugt is het
geworden, door de inwooning van THmlAS à KEl\lPJS, die aldaar
ge[chreeven heeft het alombekende Boekskcl1 van de lVl"o!gin,a;
Cltristi, 't welk bijnól in alle taaIen en in ied'Jrs handen is, ea
van alle gezilllheden met vrugt kan geleezen worden. Daare;,:-'oven heeft hij een Chronijk van dit Klouster ge[chreeven en in 't
licht gebragt. Het Klooster is tot den grond roe verwoest; doch
de heuvel of plaats, daar het gell:aan heeft, word dool' de Roomschgezinden nog ijverig bewgt. Ver[cheidene andere Kloosters zijn
'er geweest, die deeun Ilaam voerden, zo als uit de :lijst daar
van blijken zal.
Ibid. bI. 69.
ACHTHOVEN , /fglitim/10;'eJ),

er;z. zie

AGTHOVEN,

enz.

AGRICOLA, (Rl/rhlplllls) leefde in de XV Eeuw, en was een
man, die benevens WESSELUS GA:"SFO',TlUS, onder alle de Geleerden van dien tijd, geen weerga had. lIet dorp Bajlo, in de
Groninger Ommelanden, had de eer van zijne g?boorreplaats te
zijn, in 't jaar 1442. Van zijne cerll:e jeugd af aan toonde hij
grooten lust voor de Boeken; en ook al vroeg openbaarde zig bij
hem een fèhra:lder vernuft en v~st geheugen. Op de rchoolen
fireefde hij zijne makkers voor bij; lliet alleen die gelijk met hem
in jaaren waren, maar zelfs de oudere: zo dat zijne meesters hem
altoos tot een voorbeeld van naarfiigheid aanpreezen , en hem als
een goeden voorganger fielden. Dus vorderde hij in weinig tijd
zo verre, dat hij bekwaam gekeurd werd, om de Academie te
betreedell, waar toe Leuren gekooren werd, daar hij zig ook
fpoedig met roem deed kennen. Al den tijd, welke hem van het
beöeflèncl1 van /fristotdes overfchoot, beaeedde hij aan Cicero en
0!intiliaall,' want wen begon men reeds eenen wan!in::1k voor
het I\~"nl';:: !·-f· Lati:i1 op te vatten; hij zelve was niet ,,·':D van de
millnen, dit: 'er zijn afkeer voor betoonde. Ook muntte hij uit
i11 FitoîcJ?bifèhe Z;lll v. istingen; de tegenwerpingen onder.wcht hij
u:i.l\\l.ct::ig, ftelde deLelve in orde voor, en drong zijne bC'wijr.ell met kracht r.an. In zijne jeugd maakte hij, door vlijtig leezen, zui1;e fcrnanderc aanmerkingen op Cicero en QpilltiliatJll,
dar zeLs zijne l\Ieegers 'er zjg over verwonderden. Dus beklom
hij J
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hij, met roem, den trap van ~Meester in de )Jrije /{onften. Bij
zijne geleerdheid fprak hij lieflijk Framch, en had eene zonderlinge genegenheid voor de Zangkunst. Niet minder fraai fchreef
en fchilderde hij. Om aan zijnen leerlust te voldoen, deedt hij
cene reize naar Frankrijk, van daar naar Ita/ie, om zig verder
in deWelfprekenheid eh Wijsbegeerte te oeffenen. Doch fcllOon
hij zig aldaar gedroeg, niet als Onderwijzer, maar als Leerling,
werden echter zommigen naaijverig op hem, en zelfs nijdig; zij
konden niet verdraagen, dat de Lof der Italianen door een
Duit/der zoude verdonkerd worden. Evenwel genoot hij, te
Ferrare, de gunst van den Hertog HERCULES D'ESTl':. Hij deed
openbaare Redevoeringen: iets, het weI,k ER,\S~1US nooit had durven
wangen, hoe zeer daartoe aangezocht. Ofîchoon AGRICOL1 voor·
treffelijke Eerampten, aan Vorll:elijke Hoven en in vrije Republieken, werden aangeboden, begeerde hij, echter, dezelve niet,
op dat hij zijne fl:udien te beter mogte voltrekken; hierom ver·
toefde hij niet lang op eene plaats, maar trok dan hier, dan daar,
altoos eenige boeken met zig voerende, en andere van zijne vrienden leenende. Eindelijk zette hij zig neder in de Paltz, onthieldt zig te lf70rms, doch meest te Hc:jdelberg, daar hij, op
begeerte van den Keurvorst FlLIPS, gefchreevcn heeft, Epitome
de quatztor MOl1archiis. De fiudeerende Jeugd van dien tijd,
zig bezig houdende met ijdel zint wisten , weId door hem vergast
op heerlijke en bondige Redevoeringen. Dezulken, die met hun
zintwisrcn niet wel voort kondçn, genootC!l zijne onderf1:euning;
doende hij, bij zodanige gelegenheden, eenige verhandelingen
uit de fchriften van Aristoteles de Ani!."jaliblls verdeedigen ; 't
welk te aangenamer was, om dat, in dien tijd, die Boeken nog
niet in 't Latijn vertaald, althans niet algemeen waren, en zeer
\veinigen de Griekîche taal veril:onden. Ten la:ltÎten wendde hij
zijnen vlijt tot de kennisfe der H. Schrift; en vennids hij- zag dat
de Ilebreetlwfche taal daartoe zeer nodig was; zette hij zig, om
die magtig te worden; door gebrek aan nooelige hulpmiddelen in
dien tijd, moest hem dit zeer moeilijk vallen. Na lang zoeken
om onderrichting, vondt en verkreeg hij die van een geleerden
Jood. Spoedig maakte hij zo groote vorderingen, dat hij, bin.
nen wdnige maanden, reeds eenige Pfalmen in 't Latijn overbragt.
Van dien tijd af aan werd hij genoegzaam geheel omgekeerd: hij
Bb 5
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dacht op niets, dan op dcn Gekruisten JEWS; ziine tong [prak
en ziine hand fchreef van niets, dan \'an dcn VERLossm; cn blIi·
ten dien begeerde hij, met ;',\VLUS, ni~~s te weten, d2n CURJSTOS, die hem ook in 't kort tot zig nam. \!\Tant, van eene koorts
aangetast, overleed hij den 28f1en Oc1:Jber, 1485, (en dlls lang
vóór de Reformatie, wa~r van hij reeds een goeden finaak had)
in den ouderdom nll 42 Jaaren en tlvee maanden. In zijne jeugd
was hij zinrijk en boertig; zijn klceding was gemeen; zijne zeden w~ren wel niet bO(~rsch, doch ook niet Hoftiijk; zo dat hij,
hij anderen ter 111:lnltijd zittendc, in gedachten geraakt, wel eens
met de ellebogen op de tnfel glng leggen. Schoon niet afkeedg
van de Vrouwen, heeft hij zich, echtcr, nooit in den Echt begeeven. Ook zocht hij met zijne fchriften geeuen roem te beo
haaien; hebbende weinig gefchrecven, en nog minder in druk
gegecven. l\1C:1 vindt nn hem eenige BricJ'C1!, Getlichten,
Oraltm, en eenige Hukken \'an Vcr~aalingcn uit het Grieksch in
't Latijn. Ziine fchriften zijn bij een verztmcld door ./l!ardtts
van AilJflclJoiJ), in twee nukken, die eerst te Kez:!m gedrukt,
en dD~rna te Gro/'Ï1igc71 hcrdrukt zijn. ER!\s~ll's gcmigt van
hem, dat L;en aan dceze zijc1e der /l!pi(~·,~e Gebergten, in geleerdheid, nooit vermaarder man gcvo:.dc:n had; zijnde zeer er.
vaal'en in 't Griekscl en Let!j::; O!lgemecn kmldig in de PoC:zij,
als een tweede VlRGlUUS, in ongebond~ Stijl de tl1icede POUT/AI'L'S; een zeer IVclfjll'ekend Redenaar; een groot cn ICherpzil1nig
Filoiàof; e<.:n goet': lJIU2J'::t!ilt, en treffdijk Sc!IJ'ijl'cr. Onder
ec:J. zi;ner atb~cldillgcn nant: R:i{:o~jh/ls Agrico!a, Bcflo OiJlknd!!;, iJ} ./lc(;(!emia IJeidc!bergc::fi pj'ufcsfor. El') onder eelle
andere in plaats varlBoJlo Om/am/us, zo als oDder dic van Ownjl'ldius:

B,;:!!;i

O:lltaJirlus.

IIERMoLAus BARBAlWS,

ge[ee~d Pa-

triarch te h't:ctiw, fchl'ecf op hcm een Graffchrift of Epit'7.
p 'ziu1II, 't welk dc vermaarde VIGLlUS ZUlCIlE:.IlUS, door Heide/berg reizende, ter liefde van deezen zijnen Landgenoot, op zijn
Grafzark deed uithouwen:
Epitaphiulll. Ilerlllolni. Darbari Veneti. Patriarch~.
Aquilegienns. In. Obitium Rudolphi AgricuLe.
Frifii.
Invida clauferunt hoc Darmore f:;ta Rudolphum

Agri.

AGRICOLA.
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Agricolam, Phrifii fpemque decllsqlle folio
Scilicet hoc vivo meruit Germani'a laudis.
QlIidqllid habet Latimll, Grrecia quidquid habet.
~
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Men moet het als iet zeer zonderlings aanmerken, dat Brd/et,
AGRICOLA zeer hoog roemen, daar
zij doorgaans de DuitfclJers (waar onder de Friezen toen mede
gerekend werden) in kleine waarde houden. Doch men moet hier
ook bijvoegen, dat de Lof van ERASilIUS, hier boven vermeld,
in den druk van A ldz:s lJ!1a:mtius niet gevonden wordt, als zijnde, op bevel van het Concilie van Trentcn, daar uit geligt; zeker om geene andere redenen, dan om dat hij de dwualingen van
het Pausdom had ontdekt. L. Guiciardijn, fèhoon mede tot de
RoomfcJze Kerk behoorende , noemt hem en zÎinen vriend WE5SELUS GANSFORTIUS , de twee flarren "fin Groningen, die NederRo/andus en lJfarcJius deezel1

kmd en Duitsc.lzlalJd ,'crliczt hebben.

Zie

HALMA,

en de daarbij aanb'ewczenc Schrijvers, als SCHaHollalldfche Sc.~oo/- C1Z Kerk/laat.

TANUS, BENTllEM,

Julilts) een der vermaarditc Romeinen, wiens Ledoor den niet min vermaarden TACITUS, bc[chreeven is.
liju vader was JULIUS GRl!'.Cll'lUS, een man van Raadsheerlijk gezag, en zijne moeder JULIA. PROCILLA, beroemd· om haare on.
gemet!uc kuischheid. A GR;COLA werd, om zijne groote verdienftell, tot de voornall.mfte Staatsampten gebruikt, en bijzonder
in den krijg. T A.ClTOS tekent, op 't 79 Jaar onzer tijdrekening
aan, dat hii, met het puik der Bat fiJlifche keurbenden, eerst
MUlla en daarna Erittanie overmeesterde; en dat de gemelde
Batavieren, onder zijne aanvoering, in het volgende ]~ar, de
Britten, die met veel hevigheid op 't Leger van AGR:COLA waren aangevallen, een volkomene nederlaag toegebragt hadden.
AGRlCOLA, (

Vi!I1,

Bij
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Bij den aanval had de Veldheer drie Benden Batavieren, en
twee der Jongere afgezonden, om hun het hoofd te bieden, en
den Gag aan te vangen; naar 't gebruik dier tijden, war,en deeze
in de konst des Oorlogs zonderling geoejfend; de Vijanden
daarentegen, zo door onwetenheid als flegte wapenen, voerende
kleine fchilden en groote zwaarden zonder punt, wan:u onbekwaam om tegen hun in een gedrongen gevecht te l1ri;den. De
Batal'ieren vongen dan, met hunnen gewonen ijver, den firijd
aan, fl:ieten, met Leeuwenmoed, met hunne fchildpennen, de
Brittaz in 't aangezicht; vóór 't naderen van den nacht, welke
hunne overwinning bepaalde, waren reeds van de Britten 10,000
verflaagen, daar 'er, van de Romeinm, en derzelver medehelpers, flechts 340 gebleeven waren. Hier voor werd AGRICOLA,
te Rome, een overheerlijke Zegepraal en Triumphl1atie toebereid,
die hij uit zedigheid weigerde, en des nachts binnen kwam. Doch
hoe bemind en geacht hij ook ware bij GALM en V~SPAS,ANVS, en
welke waardigheden hij ook bekleedde, kon hij, echter, den
haat van DOM1TlAAN niet ontgaan, die zo verre ging, dat men
zegt, dat die de oorzaak van zijnen dood was.
Zie TACITCS, Lel'cn vall /lgrico!a. Zeden der Ge)"mt71i11et1.
CAP. XVII. XV!II. XXX. XXXVI. XXXVII. Vaderl. Historie,
I. Deel, bi. 183. 185.
AG1\lPPINA, de Gemalin van GERMANJKUS, was eene Vrouw van
ongemeen en moed en dapperheid, die zelve meer dan eens het
:nnpt van Veldheer heeft wuargeuomen. Het is bekend, dat men,
onder de oude gebouwen hier te Land, een heeft gehad, \Jaar
haaf genoemd, PrcetoriulIZ /lgrippince, of het Hof van Agrip.
pillt7. Nogthans zijn 'er, die dit gebouw aan AGRIPPINA, de
Gem::lin van KUUDIUS, toe[chrijven; en wederom anderen die
zeggen, dat de Vrouw van NlLRO , welke dien zelfllen naam voerde, het zou geflicht hebben. l\1iet min ver[chillende zijn de gedachten, over de plaats, daar dit gebouw geftaan lJ,~eft. De
meesten hoeden daar voor Roomburg , bij Leidt"!; doch an<~('re
hebhen daar voor genomen, en Hiet zonder redenen, het lIui,
tc Bi;'tim. Zie BRITTEN ,Hds te) en HOOSmURG.
Zie PARS, J{flNijkfche Oudheden, en de daar bij aangehaalde
Schrijvers, die over deeze zaken ge[chreven hebben, en
bij.

AHA. AHREMBERG. AHUIS. AILARDUS.
bijzonder SCHRIVliRIUS, JUNlUS en anderen,
Historie, I. Deel, bI. 69.
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AllA of Aa; wat dit woord, in de oude DuitCche taal, bete.
kende, en welke Kivieren zo genoemd werden; zie AA, I. Deel.
AHltE~18ER G

of Aremberg, zie

LIGNE

(Johannes de) Graaf

,'(/n Aremberg.

AflUIS, (Hendrik) was eerst Vikaris van de Kathedrale Kerke te
iWlmfter; naderhand begaf hij. zig, in 't jaar 1400, onder 't befHer
van eenen /Emilim, den tweeden Regent van 't Fraterhuis ,te De.
,'('nter. Doch in 't volgcnde jaar werd hij, door den zeI ven , weder
naar 1W/lJJster gezonden, alwaar hij, op zijn eigcn Landgoed, een
Broeder. Konvent fiichtte, onder den naam van de Springbron.
Hij voorzag het met groote inkomll:cn, en bef1:ierde het in Per·
foon, tot het jaar 1439, wanneer hij, in den ouderdom van 70
Jaaren, overleed. Te vooren, op den 5 Jan. 1434, had hij
het genoegen gehad, dat zijne !lichting, door Paus MARTIJN DEN
V, was goedgekeurd, terwijl hij, reeds Aa. 14°1, den 15
Oétober, van EUGR;>;n;s DEN IV, verlof bekomen had om 'er eene
Kerk te bouwen, die, 1439, tot eene Kollegiale Kerk verheven
'werd, en nog tegenwoordig, door de Broeders van 't Convent,
bezeten word.
Zie Ottdh. von Deyenter , I. Deel, bI. 242.
AILARDUS, (Focco) voorheen Abt der Kloosters van den H.
Petrtls en PflUlus, onder 't Bisdom van 1/iltmfter, werd, in't
jaar 14°8, op de algemeene klagten, wegens het i1echr gedrag
der Nonnen van de zwarte order van St. Benedittl!S, bnder CrI),zingen behoorende , volgens openbaare Bulle van Paus GRf!GO·
RlUS, aang~ll:eld tot bezigtiger van alle de Benediktijner Kloos·
ters in Fries/mld. De woorden, daar in vermeld, zijn onder an·
deren deeze: " Ons is ter ooren gekoomen, dat 'er in de oor·
" den van Friesland 22 Kloosters van S:. Benedié'tus order Il:aan,
" die ten deele onder 't Bisdom van Bremen, en ten deele on.
" der dat van Utrecht behooren: in welke Kloosters, als zij eerst
" ge·
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" geil:icht waren, en ook langen tijd daarna, alleenlijk Nonnen
" van de gemelde order plagten te woonen; maar door verloop
,. van tijden is 't gebeurd dat 'er ook mansperzoonen, van de" zel,'lle order, bij de NOllnen van gemelde Kloosters, op wat
,. wijze dat het zij, in groot getal gewoond hebben, en nog
" wooncn; zo dat elf van die Kloosters geregeerd worden door
" Ahten, twee door Priors en negen door Paters. In welke
,. Kloosters alle Godsdienttigheid, mitsgacters de onderhouding
" van den regel, en de vre~ze Gods, fchier gamsch en al te niet
" gegaan is; de onkuisehbeid en bedorvenhcid des Vleefches tus·
" fehen gemeUe l\~ai1Sperzoonen en Nonn~n, buiten veele ande" re ongeregeldh<:dcn en fouten, die 't fehancte zoude zijn te
" noemen, overal d;; overhand genoomen hebben. en van dag
" tot dag nog meer aangroeijen.
" Want het is zo gelegen dat de l'vTonniken, de Lekebroeders,
" en de gemelde Ncnnen, in de voornoemde Kloosters, bij el" kanjer woonen. Ja, dat in fommige van die, welk,: hunne
" Prelaaten verlooren hebben, in plaatze Viln die, ciikwijls men.
" fehen van waerddlijken ftaat en waereldlijk leeVCll worden aan.
" genoomen, fchoOll in de waereld een onkuiseh keven geleid
"hebb2nde. De zodanige, die in de regels van gemelde order
" gamscIl onkundig zijn, ontzien zig niet, zonder pamlijk ge" zag, in de regeering daar van in te dringen, zig zelven ver" volgens met groote roekloosheid den naam van Prelaat aante" matigen: En daar zij uit den wacreldfchen fiaat genornen zijn,
" zo is 't, dat zij hunne bijzitten, die zij in de waereld plagten te
" houden, en ook de kinderen, daar bij geteeld, ook in de
" Kloosters brengen, en daar openlijk opvoeden en onderhou"den. Bij alle die gruwelen omzien zij zig niet, c.!e Mis[e te
" doen en andere Kerkdienllen te verrigten.
" Wat aangaat de Nonnen, die gaan zo dikmaal 't haar be" haagt bUÎlen het Klooster. om waereldfehe Gastmalen bij te
" woon en , en haare vrienden te bezoeken, enz.
" Maar vooral, hrt geen te verfoeij'in is, gaan zij in den oags.
" tijd met de Lekeb~oedcren uit haare Kloosters, om h~t Koom
" en Hooij te verzamelen; wanneer zij, zo lang als de oogst
" duurt, veele dagen op de velden en in de Beemden, onnut,
" op eene oneerbaare wijze doorbrengen.

" Waar
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" Waar bij komt, dat veele van de Nonnen, met haare Pre.
laaten, en met Monniken Converfeeren, Hoereeren , en in de
gemelde Kloosters, vClfcheide kind~rcn baaren, die zij bij de
Prelaaten • Monniken, Lekebroeders, op een hoerachtige en
heilig[chendende wijze gewonnen hebben, welke naderhand tot
Monniken en Nonnen van deeze Kloosters worden aangeno.
men; ja, dat !log fchandelijker is, Commige van die Nonnen,
alle moederlijke liefde vergetende, ftaapclen het eene kwaad
op het andere, en brengen fomwijlen haare vrugt om 't leeven ,
of dooden de kinderen, zo ras zij gebooren zijn, als hebbende alle vreeze Gods ter zijde gel1eld, zodanig, dat zulke Nonnen, indien zjj waereldJijke Perzoonen waren, door den
waereldlijken Rechter, om haare misdaaden, tot eene wrede
en verdi~nde doodfl:raf zouden venveezen worden.
" Daarenboven, [chier alle Nonnen, (als of ieder van haar de
" Dienstmaagd, of Huisvrouw der gemelde lVIansperzoonen was)
" maaken hunne bedden, wasCchen hunne hoofden en kleedcrel1,
" kookcn lekkere fpijze voor hun, en brengen den meesten tijd
" dag en nagt in Oemperijen en dronkenfchappen over, waar
" door de on~~dschheid en vuile begeerte des vleefches dcs te
" vieriger wordt.
" Onder dezelve Pcrzoonen gaan, buiten dit, meer andere
" zwaare cn ollB'eoorloofde misdrijven om." Dit alles wordt toe·
geCchreven aan nalaatigheid der nisfchoppen in 't bezoeken VllU
hUllne Kloosters; waar bij wij hier aanmerken, dat, om 't ge.
mI van 'l:! wel te verftaan , men die van Oost-Friesland, en die
van Noord-Holland, en ook die van de Ci(le;-cie-Iaoostcrs, mede tellen moet, dewijl die van de EeJicdiktijner Orde, in Fries.
laml, op verre na dit getal niet konden haaIen.
" Hier om is 'L (leest men in gemelde Bulle verdd) dewijl ons
" daar aan gdegcn is, door de groote zucht, di~ wij voor i.::ders
" zaiigheId h.::bben, deeze ziekte, zo veel als de Allcrhoogfl:e
" verleencn zal, door bekwaame middelen willende geneezcn,
., en daar tij begeerende , dat opgemelde Kloosters, door 't uit" roeijlin van dergelijke duornen en diste)en, voortaan heilzame" lijk en gell1k);i[;lijk bel1:i'~rd worden, dat wij op uwe behendig" heid en vromigheid ten vollen in Qen Heere betrouwende, u
" door de~l inhoud deezes, voor den tijd van vijf achter een voln gen"
"
"
"
"
"
"
"
,.
"
"
"
"
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gen de Jaaren, tot Bezigtiger over de gemelde Kloosters aan.
ftellen, en als zodanig bemagtigcn; behoudens in alles ons
rechtgebied , en dat van onze nazaten de Pauzen van Romen,
met volle magt, om dezelve Kloosters, zo in de Hoofden als
Leeden , zo wel 't geestelijk als waereldlijk te bezigtigen, en
al wat gij vinden znlt dat hervormd moet worden, te hervormen, en dat verbeterd moet worden, te verbeteren, etlz. enz.
enz". - Zie 01!tlilcdw en Geflichten l'ml Groningel1 , in de Aant.
bi. 175-181.

AILVA, of Aijll'cl, ook A/ua genaamd, is een oud Adelijk
Stamhuis, (Stins of Slot) in de Frie[c!ze Grietenij Ferwerdera·
deel, onder 't Kwartier Oostergoo. De Gelder[che1l, in hunne
oorlogen tegen die Provimie, hebben dit huis afgebrand, fchoon
andere dit verbranden toefchrijven aan den bewooner zelven van
't Adelijk Slot of Heerenhuis.
AIl,VA, een ander Slot in de GrietelJij Oûst-Dongcradcel, onder 't Kwartier Oostergoo.
Zie IIAUL1, op Ai/va, WIl\"SEl\HCS, GABBEMA , Ferh. "tm
Leeuwarden, bi. 196. Bt\CllIENE a 1288 - 129(). 1334.
FKRWEllDA en TE WATER.
Au.\'", (DozrJ'c W/II) of AJ'lva, Grietman van Héstdo/zgera.
dccl, een man van groot gezag, vond zig, nevens andere Grietmannen, en hij zonder Ems: j'flli Aill'fi, den Vader van deezen
Douw!', om den h~at van 't gemeen te ontgaan, voor een korten
tijd gt:noodzaakt, het {ilOer der regeering los te laten: de reden
daar van, zegt men, hier in bei1aan te hebben: De Algttmeene
Staaten hadden, zedert het jaar 1625, reeds gepoogd, de gemeene middelen in Friesla1ld, bijna op den zelfdcn voet als in Hollcm?!, te doen invorderen, ten welken einde eent! bezending derwaards gedaan werd. lFestl'i'goo en een gedeelte van Oostergoo
ftemden daar in; doch 't ièheen omllooglijk , de Steden te be wee·
gen: hierom werd benooren , de uitl1Jraak, voorheen hier op çe"
daan, bij voorrand te volgen. Om dit bef1uit ten uitvoer te hrengen, werd Graaf lillNST KASJMIR, als Stadhonder van dat gewest,
ge~
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gemagtigd, de gemeld~ middelen, bij panding, met magt van
Krijgsvolk, te vorderen en re doen betaalen. Terwijl, in April
des jaars 1626, de L:l.l1ddag gehouden werd, kwam het graauw
te Leeuwallrden op de been, en viel den Grietman DOUWE met
zo een hevige drift te lijve, dat hij zig nauwelijks in een huis
verbergde, waarop de woede aanviel, en het zeker zou geplon.
derd hebben, zo het niet, door twee Vaandels Burger Schutters,
ware befchermd geworden. De Landdag fchcidde met verwarring. Graaf ERNST had wel orders bekomen, om de oproerige hoof.
den aantetasren en te doen f1:rafl~n; doch hij, als een voorzich·
tig opperhoofd, zocht eerst, met alle behendigheid, meerder
magt, dan de gewoont bezetting, binnen Fries!{l1ids Hoofdfl:ad
te brengen. De Burgerij, hier van de lucht hebbende, verlèheen
in de wapenen, en belette dit. Vervolgl211s dwongen zij den
Stadhouder, de bezening te doen ontwapenen, en be!etrcl1 voorts
h:;:t graauw de plondering van de naast bij gelegene Adclijke Huizen; hoewel het, op andere pl~atzen en Dorpen, alwaar dit vuur
f1't1Jedig overi1oeg, voor de Omvungers, zo wel niet afiî.:p. 'Er
was geen bedaarcn aan de onzinnige gemeente, of men moe.5t
eene nièl!WC [chikking in de regecring maaken, die, in 't begin
des Jaars 1627, werd vast gelL:ld; dog die, echter, niet lang fl:and
Ilil2!d. Dij deeze verandering vonden ERNST en DOUWE VAN ALLn, zig veiligheidshalve genoopt, voor een wijl tijds, 't bewind
te (baken, dat zij en anderen, echter, naderhand, even gelijk zij
het te vooren gehad hadden, hernamen. Het misnoegen op de
Regeering hield aan, en fcheen, in 't jaar 1635, van meerder
gevolg te zullen zijn, doch werd andermaal, door de Regeerings
vcïandering, gell:ild, gelijk wij zien zullen op 't Art. ROORDA.
(Abraltilln)
Zie AITZEMA, ZfltJken Fan Stl!flt en Oorlog, I en II Deel;
YA::-.I DE;'{ SAC'iDE, Neder!. Historicn, IX en Xln Doek.
ArLvA. (Ernst Sicco 1'1l1l) Geduurende ccn geruimen tijd, had
men, in Frieslflnd en elders, vertcheidene onderlinge verlèhillen
gehad; met het jaar 166~ omaond in die Provintie, een nieuwe
onlust, namelijk over het recht om op den Landdag te verfchijnen, waal' oVt:r de Gedeputeerde Smaten zig het oordeel aanlllQtigden; doch, uaar 't oorde':l van fommigen, gingen zy te parIl. DLEL.
Cc
tij-
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tijdig te werk, als fluitende eenigen daar van uit, die men zeide,
daar toe gerechtigd te zijn. De Gedepnteerde Staaten , die het
anders ver11:onden, weerden nic hunne vergaderingen de zodanigen, die door Oostergoo en H7estergoo gemagtigd waren om daar
in te verfchijnen, en bedienden zig d.1ar toe van de bezetting van
Leeml'aarden. Onder die oneenigheden verCcheenen de afge zondenen der Algemeene Staaten te Leeuwardeu, om te beproeven,
of zij de Staat en van Fries/and, door msCchenko1l1st van 't Stadhouderfehap , en Kapitein en Admiraal-GeneraaHèhap, tot eenighei~ konden beweegen. Deeze, hier van kennis gekreegen hebbende, de.eden 'er hunne Hoog Mag. verflag van, ,die wel hadQen gewenscht. dat men 't gefchil aan hunne be{]jsfin~ had overgelaaten. Hier toe waaren de zwakfl:en , (die men de Hol/andsgezinden noemde) wel geneigd; onder deeze bevond. zig ER.NST
,'>leeo VAN h1LVA, Grietman van !Festdongeradeel, KAREL ROORDA en andere. Doch de partij::!n namen zeer kwalijk, dat de afgevaardigden der algemeene Staaten zig met hunne huislijke zaaken
bemoeiden: dus verbl~f de zaak aan die van Friesland, zonder
dat men weet hoe die naderhand bijgelegd is; :.1Ileen is 't bekend,
dat de fterkfl:e partij, die zig Prinsgezinden noemde, boven dreef.
en de llndere buiten 't bewind hield.
ArrZE;\1i\, V en VI Deel.
AILVA, (Hans IVi/fem, Baron Va11) Luitenant-Generaal der
Vereenigde Nederlanden, Luitenant Admiraal van Frieslalld, Gouverneur van CoeverdelJ, en de onderhoorige Forten, Colonel en
DrosCaurd van Lieroort, was een dapper Held, die veel dienst
aan den Staat deed, door zijn voorzichtig gedrag, 1~lod( beh:id,
enz. en ook veel nadeel aan èen Koning van Fralllmjic, in den
oorlog van 1672 tot 1678, als ook van 1689 tot 1697: waar
door zijn naam, voor eeuwig, in 's LÎlilds Jaarboeken, met Juf
zal gemeld worden. Hij was bij alle veldfl:1gen en bdegeringen,
geduurende zijnen krijgsdienst, tegenwo'wdig geweesr:, gevende
alQmlUe bewijzen van ziine 1;,rijgskunde en dapperheid> en wel
bijzonder in den l1ag V.ln Fleuryen elders. D~ Staat zou meerder
dienst vall hem genootell hebben, ware hij niet, door een onverWazte!l val, uit de waereld gerukt.
Hij voerde naamelijk het g~bied in Eravand over de Krijgsmagt van den Staat, welke, in 't jaar I G.91 , tcr hulpe van Span-
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je gefchikt was. Te Leuven zijn Kwartier houélende, reed hij
naar buiten ter Jagt; ongelukklg fleigerde zyn Paard, en wierp
hem ter aarde; waar door hij een buil in zijn hoofd kreeg, welke, in den beginne, van weinig belang werd geacht. Doeli kon
daar op vertoonde zig de zwarigheid: wam het hoof1 van binnen
gekneusd zijnde, veroorzaakte dit de koorts, met zodanige toevallen, dat hij, binnen weinige dagen, overleed; in 't algemeen
van ieder, doch van 't Krijgsvolk in 't bijzonder betreurd, als
zijnde een van de beste Legerhoofden van dien tijd.
Wat zijn Perfoon aangaat, hij was een groot Veldheer; ge[lreng en krijgshaftig van gelaat: zo dat hij onzachlijk was voor
z:ijne vijanden, en zelfs voor die geen en , welke hem niet van
nabij kenden. Bloodaarts vreesden hem. En, echter, moet men
hem den lof geeven, dat hij, bij deeze uiterlijke verwoning van
(l:rafheid, zeer minzaam, heusch en zagtzinnig was; edelmoedig
van gedrag; vrij van alle baatzucht en eigen belang; en te recht
voor den behouder van Friesland, en, voor zo verre de nood
vorderde. van 't guntfche Vaderland te achten. zo als de Gedenkfchriften van dien tijd melden. Dit uitmuntend Legerhoofd
werd, op die ongelukkige wijze, uit de waereld gelUkt. Het
Lijk, te Brusfe! gebalzemc!, en voorts naar Friesland gevoerd.
werd te Ho/wert, in 't Koor der Kerke, in 't Pronkgraf zijner
Voorvaderen, begraven, VI/aar van de Wapenlèhilden, Standaarts •
Vaan en en andere veldheerlijke Gedenktekenen zijnen roem vereeuwen. De Heer HALMA heeft den wem zijner deugden, door
Ilit onderl1aande Graffchnft, mede vereeuwigd.
Een fprang van 't fchigtig paard fiorre AILVA laas I in 't graf,
Dat dapper Heirhoofd in 't gebied der Zeven Smaten;
On(l:erfelijk in Eer door zijnen Veldheers l1af.
Want fchoon hij 't Krijgsbewind op aarde heeft verlaaten,
Zijn deugd l1aat, als de Zon, alle eeuwen door ten prijk
Op duurzaam perkament met goud in 's Lands Kronijk.
Zie HALMA, op AIl.VA; V,\LKENIER. J7er'Y. Europa, p. 547.593.
793. SYLVIUS, YeTi'ofg op Aitzema, UI Deel, 3 I bI. fol. 5 r.
(waar in men 's naaIJs afbeelding vindt) MONTANUS Lev. van
lP/item Hmdrile,bl. 351. Romeinfchi Adelaar. U Deel,bl. 1°7.
Ces
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AILV."\. (Ilobbe, EMOil V(Jlt) Oppenlulmeester van zijne Hoogheid den Heere Prinfe WILLDI KAREL HENDRIK FRISO, en Dros[aard van 't Grunf(chap Bz/ltrcn, was een van 's PrinFen gemagtigden j ter vereftèninge V~Hl eenige zWl2cvende geFchillen, zeden
17220' over de Na1aatel1rchap van Koning WILLDI DEN DERDEN
ont!l:aun, met zijne Pruisffc.'ze Jllajesteit; welke vereffening getekend werd den 14dcl1 van Maij, des jaars 1732, door 's Konings gevolmachtigden tc Eer!tj"n, en den I6den van Junij vall
het zelfde J:.1ar door gemelden Prins zeI ven , op 't Lusthl1is ~e
Dieret2.
Vaded. lIist. XIX Deel, bI. 94. enz. alwaar men het gemelde verdrag vinden kan. Zie bij ons, "1rt. WILL.E.\I
K:\REL HENDRIK FRISO.
AILVA, (Pictcr J'flll) Zoon van PIETER V.IN AILVA van !Jallum; decze had ter vrouwe RIGT JEJ3lNGJI, welke overleed zonder Kinderen. Cic deszelfs Stamlijst blijkt de oudheid en Edelheid van zijn Gel1acht, en tevens deszel[s luister, zo door uitmuntende Staatsmannen, als Krij~shelden, van de vroegfle tijden
af. \Vant fcilOon men, op die lijst, aildeerst gemdd vind DOl;WE en EPO, is het, echter, bekend, dat eelligcll uit dit huis,
reeds in de XI en XiI Eeuw, in DlJitsctiloJl(!, r;'lgd(/II;!, Sc/otltJijd en IJmbolJd, door hunne Krijgsvtrrigtin:;cn, ~.ig oultl:rllij!{
gema:lkt hebben. Van zekeren EPO, als Kleinzoon van gemelden
r:po, vindt men, op 't jaar 1456, melding gemaakt, in 't C"flrterbock J'OIl Frics/oud, I Deel, hl. 592; en bij IFj'/ijèmil!$ en
Sc/zotflllliS, op 't jaar 15°0, wordt gemeld van eeuen S}iCRT \'"',:,
AlLVA, als hoofd der Edtlen, die zig tegen de ,'):;xifc'te pan;j
verbonden had. Doch deeze kwam ongelukkig, met zijn huisgé'ûn, om 't leven, in den watervloed, op den !;:6 September VJn
't faal' J 509, volgens gemelden SC/JO/mms, bI. 532. Verd~r
vind men genoemd cellen JOl);;N AtLVA, die lid was van de StJUtSvergadering 1567; Il!~m:1. V-IN "l\.l1.V.\, verlj(~\'ell tot den railg \':iil
Baron des n. R. Rijks, en KOI1l111andt:ur der Staatich~ ,roepen
in O~st-Frieslfllld, en aldaar, in een en op!1:and, dcn :1 I April
1660, doorfchoten; de3Z\?lts Zoon, HANS WILLEl\'! , BflI'OIJ ) ',,';,;
AU,·ft, en bij onze tijlk;1, HOllllE JESALlS Vk\J MLVJI, LUÏlCr.:\iH
G:!neraal en Gonvcmeur van lJJiJ/JSI ri./Jt, wil!n~ verde,liging è:tl.
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andere Krijgsdaden , binnen die Vesting hem zo gezien maakten,
dat de Koning van Frankrijk hem twee metaalen Veldflukkell
deedt vereeren, met het opfchrift: DONF~l VIRTF'I'IS AILVlE;
" Eeregift voor AILVA'S dapperheid". Op last der Staatcn van
Friesland, zijn deeze Veldflukkcll, met welke, bij '8 Mans leeven, het Gouvernemellt te l~laastriclzt praalde, zeden ,'oor de
Hoofdwacht te Lat/waart/fit geplaatst. Deeze Held o\'erleed
den Isden December 177l!. Op den 3dcn Maij 17ï6 il:i;:rf IHNS
\\'JLLD!, Baron "all Ai/va, ileer "all IJoF7IhllizCJZ, Kloosterhuizen en Kal1l111illgahllis, Luitenant Generaal in dienst van dé'!l
Staat, met den roem van een oud ervaren Krijgsman. PIET;::'::,
tot wien wij te nlg keercn, onderging, nevens a;,(; ;;'e 1: ci::::n,
het banvonnis van A/ba; niet alleen om dat hij ~:1' (;': YCrh::ldene Edelen behoorde, maar om dat hij eftl a.l,)I'<lllgc1ing nm
den Vader des Vaderlaüds was: en hier in, als eeD': d:::1(: yan
eere volhardende, werden naderbmd zijne gocd.:ren vcd;-~urd
verklaard. De dood, die hem te vroc6' yerraste, maakte een einde van zijne loffelijke poogingen voor de vrijheid.
WIKSEl\IIUS, Chromjk, bI. 554. SC1itmtiell )'(lj) A/ba, bladz.
19 2 , - AlIXA, (lratze van) Broeder van den zo even genoemden
PIeTER, en van JELLE VAN AlLVA, gehuwd aan GE~HT.'\. VAN BUR"'JAN!.\; hij behoorde mede tot de verbondene Edelen, en werd
daarom eerst te Antwerpen gedagvaard, doch niet ver[chijnende, op den 23l1:en December 1596 gebannen.
AILV<\, (lP?ibrand )'all) Zoon van RIl\CK, geteeld bij HIL
of HlJLK RoorWA, was getrouwd met Al;K GALA~iA, onder Huwelijks voorwaarden, getekend op den 19den van Maart/1564, Hij
verwekte bij dezelve ecn Zoon, THEL'NIS VAN AlLVA, die, voor
dat hij, door zekeren KUl!{, doorfioken werd, zig had in den
egt begeeven met eene Dogter van den vermaarden BARTEL , of
BARTHOLD ENTENS VAN 1IIEl\'TIlEDA, en DOKA VAN MARTENA. Na
het gemelde ongeval, hertrouwde zijne Weduwe aan SjUK VAN
nURilIAl\'IA, Grietman van lYimbritzeradeel, De Zuster van
dcezen WIJBR' ND was gehuwd aan J1\N BOi\'GA, en daar door te
fterker verbonden aan de partij der Edelen. Na den overgang
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van SJJeek aan de zijde van Ora;zje, betoonde hij zig openlijk
daar voor, bekleedde aldaar den aanzienliiken post van Olderman, en kreeg dus vergelding \':111 gdeedcl1 Ballingfehap en fehade, door het vonnis van Alba.
De vermaarde GELLlUS Sl:'ECANUS zegt van hem, in een zijner
vaerzen:

Hic piettltis aman.> H7fbranclus ab A/ua, qui film
Ex:ilio l<? vil1clis tri/lid ql!à!que tulit.
Sed ne cede malis, in Christo fortior ito;
Hune fi reipicias mi ti us ifl:a feres.
Na dat de berugte LEICESTER , door zijne doorfleepene geveinsdheid, veelen hadt weeten te verleiden en aftetrekkel1 van
de verfehuldigde gehoorza~llnhcid aan de wettige hooge Overigheid, ja het gedng der Staaten yerdacht maakte, wierpen veelen, en wel in het bijzonder de Geestelijken, hl'l1 oog op Koningin ELlZ\BETH, om aan haar , (die men als de eenigfle be[chermfler aanzag) de oppennoogenhdd aanrebieden. Utreclit
was hier in voorgegaan, en de bèruchte Prounillck bevlijtigde
t:ig, om meer andere LandfclIappen te doen volgen. Groningen
en Ftiesland helden mede reeds tot deeze gedachten; ten minnen de Predikanten, in de laatstgenoemde Provimie, gaven hier
zo veel gehoor aan, dat zij, na 't houden van twee bijeenkomflen, tegen de vermanning van Graave WILLE;\I LODEWl}K, die
hun op 't ernf:igl1e ried, zig met geene Staatszaaken, als zijnde
buiten hun beftek, imelaaten, eeÎlter, op kosten der Kerke,
eenen Leeraar mar Engeland zonden. Dewijl dit den weg baande,
voor hun, die naar verandering haakten, was het oorzaak dat
een groot getal andere Ingezetenen van dat gewest, en inzonderheid uit Oostergoo, te Lccuwaarden, van tijd tot tijd, bijeenkomllen hielden, en zeer onbedacht, zonder voorgaande zamenroeping van den Adel en de Eigenerfden , of volmagtigden ten
Landsdage , twee gezanten verkooren, waar van deeze WI}llRAND
AJLVA de eene, en DOMINICUS IUCHiEUS V,~N POSTELLA de andere
was, om, in naalne der gemeene Volmagten van Oostergoo, en
de Volmagten en Bondgenooten van H'ésta~r;oo, de Zevenwouàen en de Steden, aan gemelde Koninginne de Hooge Overheid
van
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"fm FfÎeslm1d :tantebieden. De Hoofdamlleiders van dit onbezonnen cn onbellaanbaar ontwerp waren HRSSEL AISTMA en zyn
Broeder en Zwager.
AILVA. (Tjeert vall) Na dat de Fra12fchetl, met het eindigen
van den Veldtogt, in het jaar 1744, onder den Mar[chalk DE
J,fAILLF..BOIS, een Leger aan den Bencden-Rhijn gezonden l1adden, en het zelve eene groote oplettenheid, zo wel aan de
Bondgenooten der Koninginne van Hongarijen veroorzaakt had,
als bijzonder aan de Staat en der Nederlanden, zonden dezelve,
behalven de verdere nodige maatregelen, den Graaf van WASSENAAR TWIKKEL aan den Keurvorst van Keulen, en den Baron
van AILVA naar eenige andere Duitfche Hoven, met oogmerk
om dezeive te bewegen, hunne gemaakte verbonden met het
Huis ,'011 Oostenrijk te houden. En men moet tot hunnen lof
zeggen, dat zij beiden zig van de aanbcvolene Commisfie, ten
genoegen y:m hunne Hooge'lenders, gedragen hebben. TJEERT
VAN MLYA, omtrent het jaar 1760 overleeden , was getrouwd
met eene dogter van den Baron Thoe Swartzellberg en Ho.'zenlombel'g, Gouverneur van Namm ; bij welke hij geene kinderen
heeft verwekt. Van het geflagt der ilIINA'S zijnen nog eenigen in
Jeeven , ondcr andere de twee beroemde Vaderlandfehe Regenten ~ICCO DOUW~ VAN AILVA en ERNST FRANS VAN lILVA, de
eer!1:e Grietman van rlTestdongeradeel, de andere van Baarde,·adeel.
rader!. Ifist. xrx Deel, bI. 489, 490.

AIRE of Arien, een !l:edeke in de Provintie van Ar/ois, mct
den tij rel "un Burg-gràaIJchap, behoorende aan den Prinfe van
Robccq, afkom!1:ig luit den huize "an !r101Jtmorencij, gelegen aan
de Rivier de Lije, welke de i1:ad, 3 uuren V:lU St. Omer, in
tweeën verdeelt. Nadat Aire, in 't jaar 1676, aan de Fral1fchen was overgegaan, werd het door hun zeer verllerkt, en
bleef in hunne magt tot in 't jaar I? 1 0, wanneer Prins Eugmius
en lJ.1arlborough, als Bevelhebbers van 't Leger der Bondgenoo(en. zig daar van meester maakten. In het Jaar 17'3, bij het
fluiten van den Utrechtj(:hen Vrede, is het weder aan Frankrijk
afgeftaan. Dit fredeke, [choon van weinig belang, heeft, ech-

CC4

m,

406'

A I RE, A I TON A. (Mal'kgf'aaf wlIJ )

ter, meermaaIen , dan de Vaderlandfche Historie-fclwijver aantekent, het lot des Oorlogs ondergaan: want in 't jaar 1641, werd
het, door den Frmz[c,'zcJ? Maarfchalk de iJlt/flleraije, den Spatl1z[den O11t\yeldigd, hoewel het, in dat zelfde jaar, aan hun moest
re rug gegeeven worelen.
Tegenw. Staat der Oosterf. Prtti.«ifche C11 Fralljêhe Neder!.
bI. 48. Fader!. Hisl. XiV Deel, bI. 397. XViI. Deel.
bI. ;;8il. SCHEeR, lYcr!cr!. Gi!Ócurtmisjèn, I Deel, bi.
4.05 en 406. F. HALMA, Leven V(/N J. W. "FIUSO.
AITON:\, (ir1.7rkgraaf J'ftf)) voerde, na den Markgraaf van
St. Croix, het bc:vd over het Spo(lll/è/Ie Leger, tenvijl Prins
l',-rdrik Htildr!k, in 't jaar 1633, den Sptmjooi"dm, Rijnberk ,
als de ecnig!1e en laatfle fl:ad, die zij aan den Rhiin nog bezet
hielden, ontnam. Doch geduurend2 het beleg, was Aitollo mct
zijn Legcr naar den lVIaaskant getrokken, als of hij voomeemens
was, FCi7!o of Rocrmoud a;dltetasten, of o\'er de Maas wilde
trekken, om Ri/Illcrk te o!lt;:enen. [j"cd,!k JIclldrik deed alle pooglngen om dit te \'o01';;:0111cn. l\'b1.1· eer de arg~zol1de.
ne b~ndcn hem fienadcrd waren, had hij zig in S/eYeils"JI'flord,
een klein .Eiland in de lVTaas, geworpen, :1lwaar de Graaf Yrl11
den Berg ecn Sjot had, waal" omtrent altoos de onzijdigheid \Va.
in acht genomen. AITONA maakte 'er zig niet alleen meester van,
maar deed het ook geregeld vcrfl:erkel1, dewijl het hem den overtogt over de ilirJOZC verzekerde. Ora1lje bml, op van Rihberk,
en t10eg zig te Boxtel neder. J\nos.\ yolgc1e hem op de hielen,
en zogt hem, ll1(!ef door been en weder te trcl:kcn te vCI"moeijen, dan een nag te wa~cn; mm toe de Staatfchcn cchtcr zig
zeer begcerig too1}den. Het .iaat"getij vCrlOOPC'11 zijnde, noeg de
Prias zig hij iWoostricht, eil A1TONA bij HOlJlwijc neder, in
zulk eene ll.'gging, dat hij gamsch SjJtlflrZgh Brabolld dekte.
Na den dood van d.:: I!J;r:7,"ite lZ.\BELI.A KLMlA EVGEl\IA, was Aitona een der geen en , die door PIIlLlPS DEN IV, als Regenten
tot het bemcr der Nederlanden benoemd waren. 't Liep aan tot
de maand Junij van het volgende jaar, eer d~ beide Legers weder re yelde kwamen. ORAJ\p:, onkundig van des vijands oogmerken, deed het Leger é!cr ~talltcn omtrent Nijmrgm bij een
uekken. A1TOé'iA vertoonde dcn fchijn, ab of hij tot de belegering
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ring van Maflricht geneegen was. Hij maakte zig meester van
het Slot Argenteau, boven, en van een ander Slot beneeden
die fl:ad, en deed verder de toegangen rondw111 dezelve bczet~
ten; verder toonde hij, niet door geweld, maar door uithongering, zig daar van meester te willen maaken. Doch het beleg van Breda, 't welk ORANJP. voorgaf te willen ollderneelll~u
deed den Markgraaf terftond het beleg opbreeken; hij iegerde
zig eerst te Turnlzout , en mdcrhand te Diest. SdclJkejdans,
in het jaar r635, door (!c SpaniaardcII, bij verrasfing ingenomen zijnde, voerde hij, onder den Kardinaal f;:fmt )'011 Sptln~
ie, het bevel, tot dat hij, aan eene ziel,tC', ter dier plaat:-:e
overleed; de Hertog 1'il1l Lermét volgde hem op in het be~
,\'ind.
LC)'CiZ van FREDriIK HENDRIK, II Deel,
AITZE:\lA, (Foppitls l'tl7J) Ridder, eerfl:e Rcfidcnr van den
StU:1t der Vere~nigde Nederlanden te Ha1llbm:'J, O~)l11 van den
hier na te noemenen LJEUWE V~\N AITZE}I:\. Van J-famDII;g" werd
hij, Ao. 16:0, gezonden aan den Hertog van Frirlla12d, en
Grave van Ti!!y , 0111 een verdrag van wederzijdfche onzijdigheid
met die beiden te Duiten; doch zijrîê onderhandeling liep vrugtloos af. In dat zelfde jaar ont!l:onden eenige twisten tusfchel1
de Deenen en de fiad Hamburg, 0\'21' eenen nieuwen tol, welken de Koning te GIIJkflad vorderde; de laatstgenoemde verzocht om de bemiddeling der Algemeene Staaten : deeze, be~
lang hebbende in een vrijen vaart op de Elve, zonden MTZEAIA
naar Dme1llarken, om den Koning te beweegen den opgeleg~
den tol weder afteièhaffen; maar dit was vruchteloos: dewijl
de twisten, tusfchen den Koning en gemelde Stad, reeds tot
daadeli:kheden waren gekoomen. In 1636 werd hij aan den
Keizer te fVemen gezonden, 0111 van hem te verzoeken eene
fiipte onzijdigheid in den Duitfchen Oorlog, die de Staat, van
zijnen kant, aanbood. Ook was hij, door de Koninginne van
Bo!zeewm, gelast, 0111 haare zaaken aan het Hof van den Keizer te behartigen, gelijk hij ook, in 't geheim, van den Prins
hed;-ik Hetldrik bevelen had ontvangen, 0111 te onderfl:aan, of
zijne Keizerlijke Majefl:eit dien Prins met het Graaffehap lrJem"s
zoude willen beleen en , en voorts verlof ge even , om zijne gol'ec5
de·
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deren, onder 't Rijk geleegen , aan zijne vrouwelijke en mannelijke Erfgenamen, bij uiterfien wil, te mogen l1alaaten. AITZE'ilA [c11ccn in den beginne te zullen flagcn: dl' onzijdi;;hcid
went hem genoegzaam beloofd: ook [prak men vr,u lIiCZI/'S, t~11
gnl1stc van den Prins, tot een Vorf1endom te zullen verhcflcn.
Doch de Spflall[chell el1 Frtl7lfcltm i1aken een fl1aak in 't wiel:
7,0 dat AlTZEMA niets verrigtte.
Daar zi;n 'er die zeggen, dat
zijne reize nog een verder oogmerk hadt, dan 0111 het Hof van
l{7eeliCII te polzen. Geduurende zijn ycrblijf aldaar, werd hij,
uit aamncrking van de diensten, door zijne voorzaten aan 't Rijk
heweezcn, van den Keizer tot Vrijheer v:m 't Rijk gekozen.
Deeze zijne reize, e11 de daar op volgende omvangene gUlIstbetooning, gaven aan Fro1JkrUk groot;: ergernis: te 111eer, daar
de Staaten , bij het Jaatstgef100ten verbond, beloofd hadden te
zullen bree1;:en. De Staat~n bedienden zig van deczen argwaan,
0111 AITZEMA, in het volgende jaar 1637, te rug te ontbieden,
onder voorwendzeJ, dat hij zig van de befchuJdiging, ten ziinen laste, zonde verantwoorden. Doch het waare oogmerk
was, om van de gef1:eJdllcid van het IIof onderricht te zijn:
('n, 0111 de zaak meerder fchijn te geeven, benoemde mcn
COl11i11isfarislell 0111 hem tC ondervragen. JIet verDag d:mr yall
behelsde, dat aan COll1l11isfllrisfel1 gcblcekcn was, hoe de geruchten, ten zijnen nadeele yerfim:id, waren voortgekomen van
cenen MENZf:f,U", Keizcl'iijken C01111llismris te lJambU/:fi; waarop bij de Staaten verfiaan werd, de verdediging van All'ZEMA
Mnteneemcn, met begeerte dat hij in zijne posten getrouw zoude volharden. E ven te voorell was, bij de Sm aten , bef1.Clten,
ceue bezending te doen aan de vergadering \"an den NederSaxifchen Kreits, e11 met een goedg~vonden, den Heer
AITZE~IA daar toe aftezendc11 , om, ware 't mooglijk, de Leden
van die vergadering tot eensgezindheid te beweegen. Door
.hITZEMA (zegt men) onderhielden de Staatcn een heimeliik verHand met de Keizerlijken , om daar door tot eene afzonderlijke
onderhandeling met Spanje te koomen; zOl11l11igcn zelf.~ wEden
hem geduurig aan dir Hof honden. Ook werd hij, in den zelfden zomer, met een geheime boodCchap, aan den Zweedfchel1
Kaneelier , die zig te JVflfl/!:dmburg beyond, gezonden. Hoe
veel belungs men dus in zijnen dienst ièheen te fiellen, was hij.
cch-
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echter, bij veelen gehaat. De Prins van Oranje, die hem befchouwde als oorzaak, dat zijne geheime zaaken ruchtbaar ge.
worden, en daar door verijdc:ld wareri, trachte al het kwaad
daar van hem te wijten. De Franfchen, die alle de gangen der
Zweeden nafpoorden, befchuldigden hem, dat hij den Keizer
en Spanje meerder dienst deedt, dan den Staat. AITZEi\IA had,
nevens anderen, en daar onder twee Beeren uit de Regeering
van IJoJlmid, het Eiland Ameland van den Keizer ter leen ontvangen; dit werd met den naam van Omkoopi11g bef1:empeld;
en de gemelde Ileeren geraakten daar door in grooten haat van
't gemeen. AITZE~TA kreeg hier \'an, door brieven, te Hamhurg kennis: Hij fchrec:f daarop, den 26f1:en Maart, aan de
Sta:ltcn, dat hij Ht!irlbt!rg, bij zijne komst, vervuld had ge-vonden met zeel' kw~ade betigtingen tegen zijn Perzoon ; dat
hij zi:~, den 19den Maart 1637, op weg had begeeven, om
a:lll H. H. M. M. van zijne verrigtingen mondeling verllag te
doen; dat hij te Oldenbu:i.!;r zijnde, als door een Mirakel, was
onderricht, dat zijn Logement was gereed gemankt op de Voorpoort in den IIaag; dat men zeide, dat hij in twintig of der.
tig pointen den dood verdiend had; dat zijne zagtf1:e firaffe zoude zijn, in vier kwartieren gelegd te worden: verzoekende
verders vrijgeleide, en, wegens zijne onpasfelijkheid, eenig uitfiel. De zaak van Ameland, die zo veel gerucht maakte, werd
onderzocht, en daarin niets gevonden, dat met de eerlijkheid
van een getrouw onderdaan fireed; en ook niets diergeljks ten
annzien van de Heeren BEAmWN"'f en van WAVEREN" , die, te
gelijk met hem, beticht waren; dceze werden dus mede vrijgefproken. De Staaten beDoren , den Isden April, Commisfarisfen naar Hamburg te zenden, met last 0111 aan AITZEMA eenen Brief van H. H. M. M. over te leeveren , behelzende eene
vennaaning en nodiging om in den Haag te koomen, en na de
Ieezing hem te verzekeren van de achting, die H. H. M. M. voor
hem hadden; en dar zij Commisfarisfcn gekoomel1 waren tot zijne gerustf1:elling, met verzoek, dat hij ten fpoedigfien met hen
naar Holland wilde vertrekken; doch indien dit niet gelukte, dat
zij als dan aan de regeeril1g van Hamburg zig zouden vervoegen.
en verzoeken, dat AITZEMA gevat, en nevens zijne papieren, aan
hen zoude worden overgeleverd; en indien de Perzoon l110gt
wor-
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worden fcweigcrd, dan te zien meester te worden van de papieren. AnzE"r;" van dceze bezending te vooren vcrwictigd , nam
de ylugt naar Praag, daar hem zijn grootc jiver YOOj de Neutraliteit verwcetell werd; men zcidcè t:at hij zijn Joon kreeg. Dus
1;011 hij bijna lJergens veilig zijn: in Fral1krnl" Spalije, Zweedcn
(11 Ent;ebnd, ',\:1, men op hem vergramd.
De !{oning van Denemarken hield h~m voor den drijn~r ntn 't affchaffen y~,n den
C1IIJ./lûd(c';clI 7(1!; om 't welk te bewcrken, hii óaar de Staarcn
gela~t gewee.<t was. Die Vorst gaf' hem, in een brief fr~n de Staaten, den !lckcnde!1 tijtcl nu Bi/rOl! 1'(17/ ./liilclrliid. Zljne landgenooten de Friezen, w:m::n het ficrUte op hem çebeetcn: fi:hrijven de de S,1ar;::n nn dl:; Provin:ie "an Hjl.~L ;\1. dat men hun
de pointCll van zijne befc!1Llldi~'ing: Z;)Ul;e toczc,;dcn: zij zOlidcn
intusfchen op zijne gocckn::l1 procedcercll, j,;j alt\iel1 zijn Perzoon a[wcezig bleef. 1\ Î en zond hun dl:' (h, kL:l~: doe 11 zi i riepen tell;cns om andere, en om dat 'cr nic~s met zl:LcJl1eid in de
beZi"-Q~ren gevonden werd, dccden zij ook niet,. AITZE.\fA, dus
zwen'cnde, Ylugt!c van Proag naar /1((77(11, alw:lar hiî kort
daarna overleed, en in de Kerk dei" Predi1;heercn, d<:\\Ïjl hi}, zo
men zeide, den Roomfèhcn GOlhdic:nsl had aangcnoolllcn, begraYCen wcrd.
rader!. Jlift. XI Deel, bladz. 121. IZ9. 140 CIl 241.
AITZE~lA, Z(wkm l'O/J Startt CJl Gorlog, I I Ded, fol.
PUFFENDORF.
AITZEMA. (Ikt[cl wm) In den hcnarden fbat des Land" gcdUUïcnde den j~rrre 1584, W.1ar in men gcnüc,~;::::ll11 gamfcheiiik
beflotè!1 h::d, de o~'pcrmogenhciè n:111 den KOl1ill~ van FmJlkri;/.:
optcllraagen, bevond hij zig, tot het doen V~l1 ('i'211 \'cn;itzienden flap, onder d(~ I'\ ederlandtche Gczmltcn, tUI diclI einde benoemd, wegens de, Provimie Frieslnnd, alwaar hij den rang \'~11
Prefident van 't Hof hekleedde. Wij zullen elders gelegenheid
hebben, deeze gewigtige gebeurtenis, over welker te nietloopen
men in dien tijd ,,,cl rouwig \ras, maar naclerhand flolTe had de
Voorzienigheid te danken, in :alle haare om~andigheden te nr]malen. Deeze handel dan. door cle weigering des Konin:~s, 'te
niet geloopen zijnde, vonclen de Sraatcn goed, op nieuws, over
het zelfde point, met de Koninginlle van Engeland in onderhan-
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deling te treeden ; ten welken einde, na genomen befluit, in 't
volgend Jaar, onze !tITZE~IA. onder anderen, naar Engeland
werd· afgezonden. Die Vorll:in, mt:de haare reden hebbende,
om het aanvaarden der opperheerfchappij van de hand te wijzen.
zo wd als de altoosduurende befcherming, werden echter met
deeze bezending, eenige voorwaard;;n tot ltand gebracht, wegens 't verleenen van bijO:and, wdkcn de EngeIfchen zig duur
genoeg wisten te doen bet::talen. AITZIDIA was, nevens NOOROWYI{, VALKE en BUIS, te Londen gebleeven , en wLten de Kol}illgin, naa het overgaan van Antwerpen, tot de vermeerdering
van onderHand te beweegen. AITZE:\IA, nevens eenL;e anderell~
de partij van Leicester te zeer toegedaan, werdea uit den Raad
van Staaten geweerd. Op't Art. WYIlRA:><D V.\N AILVA hebben
wij gezien, hoe de misnoegde Friezen bell:aan 'hadden, op eigeil gezag, de Opperheerfchappij andermaal aan Koningin ELIZ.\EETII. aanti;!bieden; hier dient nog bijgevoegd te worden, dat
lIESSEL !in'ZE:'IA, nevens zijnen Broeder en behuwd-Droeder,
(a:s menfchen, die meer haakten naar eene Koniaglijke dan
Vrije Staats-Regeerillg, om, door dien weg, 't beleid del."
Fricfche Landzaaken wederom als voorheen gefl:eld t~ zien) a!s
de voornaamfl:e aanleiders en hoofd'~n daar van befchomvd moe.
ten worden. Deeze zaak, hoe gunstig bij de Koninginne aangemerkt, had voor hun een gantsch anderen keer, ten aanzien
van der Staaten zijde. Want vooreerst erkenden de Staaten van
Friesland hen niet als gemagtigde Afgezanten, en weigerdl;n dll<'1rom
den brief, door de Koninginne dezelve mede gegeeven, op den
vollen Landdag te doen !cezen; doch na dat Leicester wed'Cr ti!
rug gekomen was, meenden ilITZDB en de zijnen, zeker fpc!
te hebben; en om hun doel te treffen, hadden zij DI/dltj, de
reize naar Friesland in perfoon , ten il:erkfie aangera.:lden. Deeze dan, om hun aan de hand te gaan, had, met voorbijgaan
van den Stadhouder en Gemagtigden der Staaten , aan de Grietenijen en Steden, uit Medenblik , gefchreeven, dat zij eenen
dagvaart befchrijven zouden, waarop hij wilde verfchijnen.
Doch, eer deeze Brief van uitwerking kon zijn, hadden de
Gemagtigden der Stuaten van Friesland den Prefident A1TZÓlA
eerst in zijn huis in bewaaring gefield en nuderhand van zijn
ampt ontz~t; en zonden verder eenen Brief aan Leicester, wuar
hij
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bij hem vertoond werd, hoe 't alleen aan hun fiond, eenen
Landdag te befchrijven, dien zij thans voor ondienstig oordeelden; verzoekende dus aan hem, die reize te futaken , dewijl
daar uit niet dan onrust te voorzien was. Deeze handelwijze
gaf een verderen krak aan 't. daalend gezag van Ldees/er. Nogthans fchijnt AITZEl\lA naderhand wederom in 't bewind herlteld
te zijn: want TE WATER meld ons, volgens bericht van den Heer
U. Burmilnia, dat hij, op een reize, tot de Staatsvergadering
te Breda, o'lerleeden en aldaar begraven is.
rader!. Nijl. VIII Deel., bI. 56. 95. 97-2°3. 242.
249· WINSEMIUS Chrom"jk, bI. 650-743 en 744.
BOR. X Deel, zde Boek, bI. 491. REYD, bI. 182.
183. 186. 240. GABBEMA, YerhanJvan Üeuwtlrdm,

5 83-587.
AITZEMA. (Liewe van) mede een Friesch Edelman, gebooren te Dokkum, in het Jaar 1600, uit het Huwelijk van Meif1ilrdll~ Aitzema , Burgemeester aldaar, en teffens Secretaris van
de Admiraliteit, en Co/harina Epo van 'Jukema tot Sexbierum,
wiens Vader Burgemeester te Franeker was. Nauwelijks 16 jaaren oud, werden van deezen Lieuwe gedrukt de Poëmata Juvenilia, in 4to. ralerius maakt hier wel gewag van, doch
zegt niet dat het zijn eigen werk was. Tot meerder Jaaren gekomen zijnde, werd hij Raad van de Hanfelleden, en Refident
van dezelve in '. fIt/ge; zijn Oom, FOPPIUS VAN AITZEMA, boven gemeld, hadt hem deeze waardigheid bezorgd. Ook heeft
hij tweemaaIen , ten behoeve van de Hanfefreden, eene reize
naar Enge/alld gedaan. Grooter en beroemder naam heeft hij
verworven, door zijn Boek, genaamd Saaken 1Ian Staat en
Oorlog, beginnende met den Jaare 1621, en eindigende met
1668. De eerlfe uitgave van dit werk is gedrukt in 14 of IS
fiukken, en, met den Yredchandel en ller/fetde Leeuw, tot 16
deelen in 4to uitgedijd. PA.RS, in zijnen Naamrol der BfJtfJvifche Schrijvers, zegt dat deeze druk van de Liefhebbers meer
begeerd wordt dan die in folio; Om reden dat, in dien tweeden
druk, veele aanmerkelijke zaak en zijn uitgelaten, of veranderd.
vermids hij goedvond, zig naar den tijd te fchikken. Doch dit
betlaat meer in de verbeelding dan wel in wezenlijkheid. Door
e<:ne
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eene na:luwkeurige vergelijking heb ik bevonden. dat de voornaam1l:e verandering be1l:aat, in de beruchte zaak der Utrechtfche Predikanten, die, in 't jaar 1660, door order van de Staaten dier Provimie en de Regeering dier Stad, dezelve moesten
ruimen, lliullelijk ABRAlLlllf VAN DER Vr LUE en JOHANNES TeLING;
(waar van de eerile, kort daarna, te lIlit/de/burg, en de andere te Kampen in Overijsfel beroepen werd. alwaar zij beiden
hun Leeven en dienst geëindigd hebben). Van deeze twee
fpreekt AITZEMA zeer voordeelig in den Eerilen druk, en niet
zeer gunstig van de Utrechtfèhe Regenten; maar in den tweeden druk is hij merkelijk van taal veranderd, en heeft de partij
van de laat1Ie gekoozen. Nog dient hier bij gcweeten tc worden, dat van den eerilen druk jaarlijks ét!n !luk uitkwam: zo
dat de Schrijver, of geen genoegzaam en tijd, of te weinig oplettenheid, in 't nazien der proefbladen, gehad heeft; waar
door het werk in 4to met veele gebreken ten voor[chijn gekoomen is, terwijl de tweede druk in Folio, met veel nauwkeurigheid uitgevoerd, dus meer in achting is. Daarenboven heeft
men in de laatfle uitgave, tot groot gemaIL van den Leezcr,
den kerten inhoud der verhandelde zaaken, meest al op den kant
bijgezet, met een volledig Register, 't welk met den l/i'edehandel en llerjlelde Leeuw, het zeJ'ClJrle deel in Polio uitmaakt.
In 't Jaar 1693, maakte men, in de Rotterdam[che Bockzaal >
bekend, dat een Hollander en beminnaar der Nederlandièhe geft:hiedenis[cn voorneemens was, het groote, werk van AlT?IO!!\.
dermaate te bekorten, dat het maar één ilul{ in Folio zouue
uitlcveren. "Na het einde van 't beiland (zegt die Schrijver)
" neemt de beroemde /lITZEi\I ~, opgevnld mct 1l:apcls van ge" den:~[chriftcn en oorfpronkc1ijke bewijzen, eell nrbcid ojJ den
" /lais, die nie1l101It als zulk een .At/(IS der /listoricjè.'Jriji'crs
" past• . Doch dewijl (gaat hij voort) zo groot een werk,
" door de meenigte van in~elaste fiukken (die wij voor de ziel
" van 't werk houden) tot overgroot beflag is uitgedegen , vee" len onzer Batavieren te hoog in Prijs, of te lastig in 't door" bladeren valt, heeft het mij goedgedacht, en de moeite waar" dig, ten dienf1:e mijner Laudgenooten, een kort en bondig
" begrip, van alle de zaaken van Staat en Oorlog in en om" trent de Vereenigde Nedel'laudCI1, met hçt uitgaan des gcmeJ" den
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" den bell:ands tot op * * * op temaaken ," enz. enz. Dan het
is alleen bij dit bericht gebleeven , daar wij echter niet gelooven, dat onze Landgenooten veel bij te kort gekoomen zijn.
AITZFJlIA hadt, uit hoofde van zijne ampten, toegang bij de
voornaam!len van onze Staatsbel1ierders van dien tijd, en kon
dus zaaken onm':!ar worden, daar andere onbewust van bleeven. nier kwam bij, dat hij, door zijnen vlijt en vlugheid,
zig meester vren veele geheime fchrif1:en wist te maaken, van
Ac1en, Rcfolutien, Beraatflaagingen, zo van de Staaten Generaai, als van de Staaten ,"an Holland en Westfriesland , en andere Proyinticn. Zommigell denken, dat hij zelfs niet ontzien
heeft, zig van onbehoorlijke middelen te bedienen, om dezelve magtig te worden; ja, dat verder gaat, hij is openbaar befchuldigd, van 'er meer dan eens kwaad gebruik van gemaakt
te hebben. Want, toen, in 't Jaar 1670, eenige perfoonen,
in den Haag, OHr verboden verll:andhouding ge!lraft werden,
waarondcr de voornaamll:e was JlJlRAIIA:\! KEIZER, voorheen in
dienst van IIITZEi\!A , (die reeds den 23ll:en Februarij des voorigen jaars on:rleed ,) welke KEIZER, volgens zijne Sententiè,
belcedcn had: " Dat A, TZEMA daaglijks berigt plagt te krijgen ,
" van 't geenc ter Algemeene Staarsvergadering voorviel, al
" werd het zelfs niet in de Registers geb ragt , uit den mond
" van BOOTS~IA , die wegens Friesland, of uit di<e van de Heeren
" van Overijsfel , namelijk PALLAND , die tcr Generaliteit was
" afge,"aardigd, en dat hij, KEIZER, en andere Klerken, hem
" bezorgden alle Brieven en !lukken, die zij konden magtig
" worden", yoegde hij 'er nog verder bij, dat AITZ~i\!A ge" woon was ,briehrisièling en verll:and te houden, met buiten" landfche Hoyen, ~elfs met Engeltlnd en den Bisj/:.'zop van
" ilJzmjter, ten tijde van den jongflen Oorlog, en ook zelfs
" met KRmIWEL, met ue Gezanten van Sprmje. Zweeden en
" Bmlldcllbttrg: hebbende hij zelfs zeker geheim bel1uit, we" gens de verzamelplaats yan 's Lands Vlooten , naar Engeland
" willen overzenden, 't weik hij, KEIZER, zoude belet heb" ben: en verdct, dat I\lTZfilIA, voor gemelde Briefwisfeling,
" geduurende den Oorlog, 10 or 11000 guldens in 't Jaar,
" van 't Hof van Engeland, zoude getrokken hebben."
Doch hier bij dient men aan te merken, d\\t dit eene beken-
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1

dat hij dit zeide na den dood van A1TZE~H, en dat hij zelf met
den Fran/chen Ambasfi1deur PO:M?ONE: en :mderen verftand hield.
Hoe 't zij, men heeft AITZR)IA een werk zien ten uitvoer brengen, dat men niet alleen als een Historie, maar ook als een Staatkundig Verhaalboek moe! aanmerken. Behaiven die onmisbaan'
verzameling van Staatzaaken, vervat zijn Strijdellde Leeuw al
het voorgevallene in de Jaaren 1621, 1622, 23, 24 en 25, in
de Nederlanden. Zijn Vredehondel behelst een Vei-haal )'on
den Mzmflerfclzi'n ri-ede, 1648, en dl! Herfle!de Leeuw, het
voorgevallene in de Juarcn 1650 EU 1651.
Eenige, meer heethoofdige dan \re:1 oOl'lleclknndige beoordeelaars , befchuldigen hem geweest tl! zijn een i'.lan geheel zon~
der Godsdienst: om reden dat hij niet fpaarzrram geweest is, in
de Leeraars der vastgef1:elde Kerke, nu en dan, hevig door te
llrijken. 't Is waar, dat openbaare !l,olters met den Godsdi,nst
zig nooit meer verlustigen, dan met ,!è Leeraars befponelijk te
zien manken; en 't is tciTens waar, dat AIT?:f~i\lA, doorgaans, in
zijne fchriftcl1 weinig achting betoonde yoor lUmmen, die tot de
Geestelijke order behoorden. Dan, 't za! nimmer waarheid worden, dat een I-Iistorierehrijver, de gebn:ken van eenigcn uit die
orde voorfl:ellendc, daarom een Ongodist, of een idan zonder
Godsdienst zijn zal. Dat, echter, lilT?: RilIA , aan zijne Pen wat
al te vrijen loop gegeeven heeft, kan niemand ontkennen; CIl
hij zclye fchijm 'er, op zijn doodbc,lde, berouw van gehad te
hebben. Zie hier een geloofwaardig getuige van zijn Karakter,
op 't einde zijns leevens, in de woorden van den Hao/ifdm
Predikant s. SI~lONID:'S, aan den Heer Korel Roorda. "Het is
" zc:kcr (zegt hij) dat gïOote mannen, di.: zig door hunne fchrif" ten vermaard maaken; aan veele oordcelen ondl!rworpen zijn,
" en hm:ne gebreeken 't bitst uitgefchreeuwd worden; even ge" lijk de Eclipfen der I-reillelièb~ Lichamen van ieder worden
" waargenomen; cn de misflagen eener Klok in de hoogte gchan" gen, VRn ieder gc:hoorél worden. Even zo min is het te vcr" Yl'onderen, dat zod::nige trekken, die eenige \'a,] mijne Orde,
" in 't werk van den Hee;- RE1Îdent, in geen al te gunfEig licht
" p'a:ctzen, niet weinig aanfloot gegeven hebben, en oorzaak
zijn, dat na zijnen dood niet al te ganftig WIl hem cloor veelt:
1I. D Jó: E L.
D d
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" gedacht word. Dan mij, na door eene Ziekte te zijn aange·
"
"
"
"
"
"

tast, ontbood en hebbende, na dat wij weinige weeken te
vomen kennis hadden gemaakt, zo onderhield ik hem, met
kracht van reeden naar tijdsom!tandigheid. Hij betoonde mij,
een verbrijzeld gemoed, met verzaaking van al 't Aardfche, ja
zelfs van zijne fchriften, die hij voorheen, zo u bekend is,
zijne Kinderen pleeg te noemen, 110emende die nu (Opera
" Plttida & [oetida ,) mnkende fchriften, zig beklaagende den
" tijd, daar aan ten kosten gelegt. Ik melde dit niet om dezel" ve in verdenking te brengen, maar om aan te toon en , het be·
" rouw dat hij had, over het geene 'er hem in mishaagde."
Niemand, echter, de Zaak en en Gefchriftcn van ons Vader·
land maar eenigzins kundig, kan ontkennen, of AITZEl\I' heeft
door dezelve aan zijne Landgenooten , zo in 't Historieele als
Staatkundige, den grooti1en dienst gedaan: want, wat heeft hij
ons niet in i1aat gei1e1d om over veele zaakel1 woordeelen ! wat
heeft hij niet al tot onze kennisfe gebracht, daar wij, buiten
zijnen arbeid, onkundig van zouden gebleeven zijn!
Dus dan gelaakt en gepreezen, nuttig en nadeelig geweest zijn.
de, betaalde hij den tol der natuur, in 's Hage, de gewoone
plaats van zijn verblijf, den 23i1en Februarij I669, in den ouderdom van 69 jaaren, hebbende bijna 40 Jaaren zijn Refidentplaats
bekleed. Zijn afbeelding gaat in Prent uit, en in 's Hage ziet
men nog zijn Grafzerk, met een fraaij GJaffchrift pronken. Zij,
die hem waren toegedaan, zeggen, dat hij was, opregt , minzaam, gedieni1ig en mildadig, van ecn fchrandere Staatkunde,
en geleerd in ver[cheidcne taaIen en Wetenfchappen. Het is bekend, dat het Werk, handelende over de Sijbilten, van eenen
ander, fcllOon denzelfden naam voercnde, gefchreeven is.

Zie BAILE, Art. AITZè'l\IiI. PARS, bI. 1I3-1I8. 417. Vader·
la:ldfc/ie Hijlorie, XIII Deel, bI. 357. Ho/lt!12dfc/Je Merclwius, 167°. bI. 41 -43. Brief l'a7Z Si1llonides aan ROOl'da,
AlTSM., , (Rink Of Rie"l~) Burgemeester der fbd Lecmraarden, en wegens Fn'eslalld gecommitteerde tcr vergadering van

Ilaare Hoog Mogende, was ecn der Rechteren van
en DE GROOT.

OLDfNIlAR-

'1I:.VELD, HOOGEr-BiETS

Zie

llRflNDT,

Hij!. der RechtsjJleegil'f., 4to, bI. 167.
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AKEN, (Cornelis 1'fm) was Predikant te Delft, en werd, Aa.
1679, te Amfteldam beroepen; dat, echter, geen voortgang
had. aij gaat in Prent uit, in zwarte konst, door J. van
Schaek, en nog eens, insgelijks in zwarte konst, doch grooter,
door J. f7erkoije.
Zie CHORSE, Naantf'egister der Predikanten.

AKENDAM , een bijzonder gerecht in de gemeene Ambachtsheerlijkheid van Schaoten, onder het Baljuwfchap van Brederode , thans naar derzelver gelegenheid en verdeeJilige, onderfcheiden in Noord- en Zuid-Akmdam; hebbende te zaamen tétl

Regtbank , befl:aande uit den Schout, die aldaar teffens Secretaris en Bode is ~ met 3 Schepenen, twee uit Noord- en één uit
Zuid-Akendam. De Ambachten van Schootm, Akendam en
Schotervlieland, welke de Armen der drie gehugten gemeen
onderhouden, hebben te zamen twee Arm-meesters, die door
Schout en Schepenen van ieder gehugt bij beurten worden aangefl:eld. Deeze twee Akendammen leggen ruim ecn half uur
gaans van elkander, benevens de Ambachten van lIogerwoerd ,.
Schooterbosclt, Zaanen, Sc/lOotm en SCftMter F/ie/and.
Zuid-Akendam, mede tllsfchen het SPaarne en dcn Delft ge~
legen, firekt zig genoegzaam tot aan de Stads Cingel van Haarlem ten Zuiden, en de Ambachtsheerlijkheid van Hoogef'woerd
ten Noorden. In de ez en Gereclltsban, ziet men, bijna 200 roeden buiten Haarlem, de nog weinige overbIijfzels van 't huis te
Iaaf, ter rechter zijde van eenen weg) de Klever/aan genaamd, die aan dit huis behoort. Zie verder de befchrijving hi\~r
van, onder 't Art. KLEEF. (Huis te)
Noord-.dkendam legt tusrchen Schooten en Pelze:z, ten Noor~
den; ten Oosten paalt het aan 't Spaarcnland of Spaarendam "
loopende langs den Slaaperdijk , Vallamtrent Spaarendam rot
r,:In de Zandpoort , door het zelve heen.
Tegenwoordige Staat, VIII Dcel, bI. 292 cri 293AJ{fLAK~N ~ (JIJr. Bart/lOM vall)
Raadsheer van Graaf Lodcwijk van
yermaard, door zijne groote kennis
tn bijzonder die der Nederlanders.
D cl 2

een gehoorene Dortenaar ,
Egmond; maakte zig zeer
in de Gei1achtrekenknnde;
Door hC't.1 is gefchreeveri

een:-
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eene Verhandeling over het rec,ht der Gram'en van Egmond op
Gelderland; die, echter, voor zo verre mij bekend is, nooit ge~
drukt is. Hij 1l:ierf, volgens 1'an BaaIen, Ao. 1646.
Zie Befchnjv. rtm Dordrecht.
AKER, (Lambert/{faasz) gebooren te Hoorn , 1616, en overleeden 169°. Geduurende den tijd van 40 jaaren, was hij geweest Leeraar der Oude J7riefche Mennonitel1, eerst te Hoorn,
en laatst te Ilm·/ingell. Zijne afbeelding is te vinden in H.
SCHIJNtZ, Hifi. der lJlen11Olliten, 2de deel, bI. 432. door P.
Tanie; zijnde, echter, een Copij van 't Origineel, 't welk,
zonder naam van den meester, veel grooter in prent uitgaat.
AKERSDIJK , of J7rOllll'C7Jrcgt, een Ambacht in De!fsland, behoorende , ten aanzien van 't hooge rechtsgebied, onder de
Heer!~ikheid of Abtdij van Rhijmburg, paalt, ten Noorden,
aan J7rijenball; ten Oosten aan Berkel en Rodenrijs; ten Zuipen aan Sclziel'een; en ten 'Westen aan [{ete! en J7rijenb{711. De
oorfprong van den naam AKRRSDIJK is onbekend; die van J7roulJ'e1Jregt word afi~eleid uit den eigendom, die 'er de Abtdisfe van
Rlujnsbttrg van -toekwam, waar van nog heden twee welgebborene Mannen, uit Akersdijk , in den Roogen Vierfchaar van
R1tijnsbul:!i te recht zitten. Het heeft in 't burgerlijke een
Schout, die te gelijk Secretaris is. De grootte van dit Ambacht
word gefield op 377 l\'forgen en 89 Roeden Lands; en bij de
laatfie opneeming, was het getal der huizen 113; waarom de
kleine gemeente van geen Kerk voorzien is.
Zie Tegc;nJl. Staat, VI. Deel, bI. 600. l3ACIlIEl\E, bI. 606.
AKERSTE,-, een !ln'ezflte in Ol'erijsfel, nabij het Dorp Batten, een half uur van DeJ'eI1ter, OostlVaards van de Kerk aan
de zog~naaU1dc Sdijbeek. BACJllENE, bI. 77.

AKERSLOOT, van om!:;, zo men wil , het lloornaamfl:e of
lIoofddorp van /{cJIIlemerlal1d, een groot uur gaans ten zuiden
van Alkmaar gelegen, digt aan het Lange iJ/eer, langs welk
het zig ter wederzijdel1 uitflrekt; zijnde de If/oude een Buurt en
Polder, beoosten gemelde Meer geleegen. Ook behoort de
dmog-
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drooggemaakte BOl'kc!:lZfCl" , mede bij Alh.'ltlar, voor een gedeelte tot de B~nne dezes Dorps. en 't ander gedeelte tot die
van Heiloo.

B;j de l~ntfte opneemil1[l" der Bnizen, in 1749, w~s

't geml aldaar 185, en 2 lVIooIens , en de begrooting der Landerijen 1332 lVIorgen en 691 Roeden. De Kerk van dit Dorp is
een fraaij gebouw, met een fievigen Ipitfen tooren voorzien.
Ook hebb\.'n de llool11scbgezinden aldaar een Statie. Van ouds
was hier een aanzienlijke handel in zont en kaas, die thans ge·
noegzaam vervallen is. De Ingezetenen geneeren zig dus tegenwoordig meest met den Landbouw en 't :tankweeken van Aard·
vrugten; brengende den grond hier vcele goede Alperfies voort.
Oudtijds behoorde dit Dorp a:m 't gellacht van Akcrjlool. waar
van SOLTl<.BOü.'d, op AI). 1565, gewag maakt. Voorheen
l10ndt hier een Adeliik Dot, dat geheel verdween en is. Dit gelhcht uirgeflorvél1 ziji1de, is Akerjloot aan de Graaflijkheid vervaHen, van well,e het dllor (1e R"genten gekogt is, die het lllderhand weder aan de fiad LJ/lwlflflY hebben overgedragen. Vol.
gens de Keuren van /{cm7emedfllJd. hèbben de Burgemeesters
aldaar regt 0111 een SChOdt aantd1:eilen. lIet gctal der Schepenen
was 'er, reeds voor r 399, agt in getal. Daar zijn 'er, die dit
Dorp noemen Aklcrfloat. de benaming aflddende van Akker;
waarfchijnlijker is "ibrfoot afgeleid van Akers, of Ekels, dil'!
hieromtrent in groote menigte ~lan de Eikcboomen plagten te groeijen. Bij 't droogmaken V:Hl de Scizc:-mcr J[eer, heeft men he.
vonden dat' er veele van deeze boomen hebben gefiaan; I<:hoon
de wapens van Steden of Dorpen tot geen vast bewijs van den
n:\ali1~oorr1)ron k ihekken, zoude men 't gezegde uit het wapen.
dat 1Iit drie J~I:'c!S beHaat, konncn goedmaken. Graaf Floris de
deuk, il; 't hli,r I I Sa, mct een groot deel Volks in lJ7est-];i-it's·
1i17ld gcvallen zijnde, cn de Dorpen iFh;i:, t en JYie/t!i'Joip verbrand heöhllde, ,kien, tweeiaaren daarna. de lFestji-iczcn in
F:071lcwC/ land, en wel in - "1kfj:f1oot; doch werden, door de
XOliiCilifl"S. zo wel Olltv3ngl'n, dat zij met groot verlies te fU 6
wijken moestcn. Dat die van akerfloot , meest :droos getrouw
cn \'an veel belang voor de Ho!!rmdfr:ill' Grnaven moetêl1 geweest
zijn, zou mcn mogen bcDuitcn, uit de kwijtrchelding van het gewoone Jaarlijkiè Scliotgdd, door Floris dm fT, voor den Jaa.
ren 1277, I:!;,8 en 1279 tocgeftaan, op dat zjj nog darperder
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tegen de H7éstfriezen zouden firijden. De Roomfchen, die, ge.
lijk wij gezegd hebben, alàaar lJog een Statie hebben, waren
'er, naar de grootte des Dorps, vóór de Reformatie, uit hoofde
van de Parochie, zeer menigvuldig. en bijzonder bij de feestvie·
ring van de Fillding n;n liet Il. ]{yuis. Na de Hervorming was
het eerst vercenigd met Uitgeest cn Lil1!t:leJI; doch werd van 't
eerne gefcheiden Aa. 1584, en van 't Jaat1te i598. De eerîre
Predikant der Hervormden, dien wij gemeld vinden, was SIMON
PAULUS, die aldaár in ) 583 beroepen werd van Sc!Jcrmerliorli.
ZOETEBOO~I, Zewil!. Arcadia, 4de Boek. bI. 400. LolllS,
Keu/"eiz eII Hand". vtm f{omeilierl. bI. 27. ~lELIS STOKIT.
in Floris dm derden, 49 I. Oud/z. van Kennemer/a1ld,
Hl. Stû:Jt d:T Neder!. VIn Deel, bI. 2J9. M. VP.RIS.
Afp/zabet, 187. ~7I. sr,HDS, Schatkamer der N. Ot/dh.
zie

AKReL!;

ACIHWM.

AKKERWOLDE;

AROl},

zie Ackcrwolde, of Ac!cerwOZ!de.

een Dorp onder Leerdam; zie

ACKOIJ.

Adc!flt7rd, doch meest bekend bij den n;\\1.111 V:ln
r,aar de plaats zijner geboorte. I-lij
was, in zijnen leeftijd, een zeer ervaaren man, en groot vriend
van den reeds gemdden AGRICOLA, wiens fchriften wri gezegJ
hebben, door hem verzameld en uitgegeeven te zijn. Anderen
zeggen, dat bij zelfs eenige fiukken uit de Griekrche in de Latijnfche taal heeft overgebragt ; doch andere beweeren, dat hij de
Griekfche taal nirt m3gtig was. Men hield hem voor geen on,
gelukkig Digter, brengende daar toe bij zijn Lofdigt op KARêL
DEN V.
Ook begaf hij zig tot de beoelfening der H. Sc!zrift, er.
was dus Digter, Filofooph en Theologant of Priester. 13ehalven
A[';rico!a hield hij ook gemeenzaamen ommegang met R. Tappet,
J. Latomus, Coelinus, NatmillS, Eras:mls en andere. De
laatstgenoemde getuigde van hem, (doelende op zijne doofheid)
dat het geen aan zijn gehoor ontbr:>.k, dOOf zijne tong vergoed
werd; om welk gebrek, waar mede hij van der jeugd af aan behebd was, hem zijne makkers de iqove Elk,.t noemden. VolALAARD 9

ALAUDUS VAN Al\ISTELD.,~!,

gens

ALARDU~

ALANU~

ALANE~

~I

gens Boxhorn fiierf hij 1543 of 1544, te Leuven. Voor zijn
overlijden, maakte hij dit volgende Graffchrift op zig zelven.
Tota tegit te/lllS, qui Tellus Tota yocatur:

Zinfpeelende dus op zijnen naam Alard, of Al-aerd, AI-aerde,
zeggende dus:

Al

d~

aarde dekt hem, die AllOrd was geheeten.

Welke regel, op zijn Grafzerk, in de Francisk:mer Kerk, te LeuYen, gefield werd. Vóór zijn overlijden, gedacht hij aan zijne
geboortef1:ad, en maakte zijne Boeken aan 't Weeshuis aldaar.
Bij Guiciardijn vind men de meeste zijner fchrifren opgeteld.
Zijn Afbeeldzei , dat zeer zeldzaam is, plaatst men onder de
Nederlandfche Digters.
Zie HALlVIA , BOXIlORN Toneel, BENTHEM , COMMIi.LIJN,
GUICIARDIJN, en WAGENhAR.
ALARDUS,

Alaardlls, zesde Abt van Egmond; zie

ATHALAR'

DUS.
ALhNUS, gezegd de la Roche ,-"'tm Rupe. een Dominikaner
Monnik, die in de XV Eeuw leefde. Zommigen houden hem
voor een Duitfchcr, anderen voor een Nederlander. Na veel verricht te hebben, tot infiandhouding van den Roomfchen Godsdienst, f1:ierf hij te Zwolle. den 14 Aug. 1474.
Zie VAL. Biblioth. Belg.
ALMNEN, of A/aaitCII; deeze waren de voornaamlle der Setjtlti[c!le Volkeren, welke. volgens het getuigen van A. Marce!intts,
de omliggende volken overwonnen, en den naam van Afaanen
noodzaakten aanteneemen; hunne woonplaats was in Tartarijen,
omtrent de Rivier de DOIl en 't ilfeotlsch Meer. Na dat in 't Jaar
395. een der lPa1Jdaalen, Stiliko genaamd, het gezag van }Jonodus , door deszelfs broeder Arcadius, in handen gel1eld \vas,
was deeze, tot in den aanvang der vi ifde Eeuwe, de Geeszel der
Cothen, Wandalen en andere Volkeren; dan na dien tijd van ge·
Dd4
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drag veranderd zijnde. zette hij, door heimelijke afgezanten, de
Alanen, Sl/eYen, JV,mdalen, en andere Scij,hifche Volken op.

om in Gallien te vall'en , en de verheffing van hem, of zijnen
Zoon noodzaal;lijk te maaken; op het einde van het jaar 406 gin~
gen deeze woeste Volken op weg, en trokken over den Rhijn in
Gallien, overwonnen fpoedlg de Franken, wen met de Romei·
nen in verbond fraande. Si iliko had vooraf zorge weten te draa·
gen, dat de Rome:n[che bezettelingen , die in de Gal1ifche en
Germanifche bevestigde fterkten lagen, hunnen loop niet kon·
çcn fluiten, dewijl hij dezelve daar uit ge ligt , en tegen de West·
gotten had docn optrekken Dus liepen zij dan, zoader veel
verhindering, gantièh Galli~n af, verdelgen de zelts veele Steden
op de kusten van het tegenwoorçlige Vlaanderen. Ons ontbreken
~ekere berichten van hun verwoesten en pion deren hier te lande,
fchoon men uit g.:loofwaardige Schrijvers van dien tijd befluiteu
lUag, dat de lIt:lzt!twim (Zwilldch) ook hier te Lande, met
branden en plo!ldcren, veele clenden hebben veroorzaakt, en dat
de Landen, tmfchen de Alp/zijè/ze en PijrC1ii'e(clze gc!m,--::;teJJ,
den Oceaan en Cl:l1 lUu/:J gelegen. een prooij geworden waren
van de QJf<lt!efi, ffT,mdat7!cn, Sarmaten , ./l!anen, CetlijJ{}ïS,
lIerulel's, Saxen, Blirgol/(!it'l's en Pmmollie;·s. Andere meIden, in 't bijzond:!l", dat het gedeelte van Gallien 1 dat voorheen
door de Saxers overvallen was, !m door de Alrmen en Jf7rmdooJen verwoc'st werd. Welk lor lllooglîjk op een gedeelte der Landen aan den Rhijn gelegea. en thans tot Gelderland of lIo/hwi
behoorenl!e, gepast mOi:t worden.
ALAND (N.) of AltIui, bekleedde, volgens de lijst der Ba Ijl'wen "on Zuid-lIo!ltllJd, te vinden bij OudenhoyclI. in ;djne b~
iChrijving van Zuid-Hol/mld, en van Bolen, Beji:/zrijviJ!/'; Wil!
Dordreót, dit Ampt in 't jaar I304, of weinig te vooren : h"t
gedrag dat de Heer Jf/ó!fo(lrd ,'an BorsfelClZ voerde met Gra~f

Jan den Twuden, oorzaak zijnde van zijn ongelukkig einde, gevolgd op de binnenlllndfche beroerten, was teffens oorzaak van
het flegt gedrag en omkomen van deezen Alalld. Na dat Glaa(
Jan, onder befiier van Borsfelen, Aa. I ~9g, na een eenjárig
beleg, het flor !Jsji:!,flei;z in zijne magt gekreegen had, werden
de gevangenen, uit zestien man befiaande, naar J)orJrecht gevoerd,
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voerd, om aldaar, volgens 't Lot, den dood of het Leeven te
trekken, dewijl volgens verdrag bij de overgaave gemaakt, beo
paald was, dat de helft daar van hunne mannelijke verdediging
met den h11s zoude moeten boeten. Dordrecht geraakte ia op.
roer, dewijl aldaar veele gev8ng;enen bnvaard werden, waar van
eenige fchuldig en andere onfchuldig waren. A/and, die BonJeZw was toegedaan, reisde in zijn ampt als Ba~·uw van Zuid.
/Joltand naar Dordredt, vcrzoc~(ende aldaar van de lVIagiHraat
om de gevangenen te mogen te recht Hellen, op dat de [chuldi·
ge gefl:raft, en de ol1fchl!ld~e vrij gelaaten werden. Hoe aanzienlijk dit !lmpt ook was (als ziinde de Baljuw van Zuid-Holland
de eerGe Oilide,. van Holland, hebb.~llde onder alle de overige
der provintie den ecrf1cn nmg en plaats; wordende den Per·
zoon, die 't zelve bekleedt, door die rail Dordrecht, genomil1eerd, mits ::an de vereisclJtel1 voldoende. als moetel1de van egten
b,~ddc zijn, een Poorter en In wouner dier ltad:) de Maginnat
zeide nogthans dat nicmant, dan zij e:enig recht had om hunne
gevangenen te recht te Hellen; dat zij evenwel hem toe!1onden,
benevens de and~re Rechters te zitten cn te Hemmen, d0ch d~t
zij dit alleen toeHonden voor deeze keer, zonder dat die gunst,
in 't vervolg tot een rt!cht zollll~ getrokken worden: waar op
A/and hun pll'gtig beloufde, dat hij, voigens zijnen Eed, altoos
de voorrechten der Stad Do,'·drec.lzt zoude helpen handhaven,
en dat zij hier door iil 't miust uiet verkort zouden worden.
Ie'uc,fcben, dat ll1n mêt de zaak der gevangenen bezi6' WlS,
i-:ümt lVoifaaït lDet Grrraf Je;: !!1 de Stad, trad terlrond tcr
vergadcring, vilrdl'ruc de na~:mC'l der befchuldigdel1 in gefchrifr.
en alle de geVUll!!,cncn in 's Crav.:n hand, om daar mede naar
goeddunken te handelen; de Rer:hrcrs zeiden hier op, dat ni:lîIand
een recht over dezelve had, dan zij, en dm de Baljuw zelf zoude moeten getuigen, dat Lcm geen plaa,s gegund was, dan op
voorwuade, d.t hunne voorrechten geen inbreuk zouden lijde:.
Maar A/and, die zig diep in de gunste van Bun/den zocht te
dringen, ontkende van eenige voorwaarden te wele:1; de Rcó·
ters, A!t:md zijn loogentaal in 't aangezicht verwijtende, beriepen zig op hunne voorregten van H'zJlem dm tweedciJ, en w.:,
Graaf Ft07is, en dat zij die tot het uiteri1e zouden verded:geu
en handhaver:. BonJe/eii, van toorn blal:mde, gaf VÜUl", dar
Dol '1
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de oude voorregten op 's Graven wil kragteloos en nietig waren.
Die van Dordrec/tt echter hun recht vasthoudende, vertrok
Bon[elen nevens Graaf Jan naar Delft, bevelende den Baljuw
eenigen der Stads Overigheid voor 's Graven vierrchaar te daagen.
De fbmdvastigfie voorfianders, dus dag gefield zijnde, trokken
met A/and naar Delft. Aldaar werd heftig gedongen, zo voor
de Hoogheid van den Graaf, als voor de vrijheid en het recht
van die van Dordrecht. De laatfie niet bukkende, werd door
Bonfe/en en A/and benooten, de afgezondenen, tot een rchrik
voor de andere, in verzekering te neemen ; doch twee van hun,
met naame Hendrik en Pt/l/llIS, wisten te olltkoomen en namen
den weg naar Dordrecht. Welke vlugr voor BOTSfe/en als een
bewijs van rchuldbekentenis gefield werd, die de overige tragtte
te overreeden om zig naar 's Graven wil te fchikken. Dan deeze
beriepen zig als voorheen, op hunne Graaflijke Voorrechten, en
op de voorwaarden door Altmd zelven beëedigd. Alaud, met
woorden de waarheid niet konncnde verkrachten, zeide, dat hij
bereid was dit in een Kampvecht te beflis[en. De Regters van
Delft de zaak tot het uiterfte gekoomen ziende, kwamen met
een mannelijke reden voering tUs[chen beiden, waar in zij de
wettigheid der Voorrechten !taafden, het btelijk gedrag van
A/and, en de drift van Borsfelen naar vereisch van zaaken met
egte kleuren affchilderden. BOJ4e1en, vrezende zijn gezag hier
door benadeeld te zullen worden, gebood den Delffchen Rechter te zwiJgen, en bande die van Dordrecht uit hunne Stad, op
bevel van den Graaf (zo als hij zeide); dan ook deeze wisten zijne
lagen te ontkoomen.
Hierna volgde het beleg van Do,~drecht, waarvan wij, van die
Stad [prekende, omfl:andiger verhaal zullen doen; hier dient echter gezegd, dat lritte j'{IJ) Haam/lede, (hoewel tegen zijnen
zin ,) nevens Klaas Kt/as en A/and, de Stad op bevel van den
Graaf, en Borsfelen, rondsom bezet hebben; nemende de eerfl:e
zijne plaats te Putten, de tweede te Alblasferdam" en de
derde te Slijdrecht; deeze, Borsfelen in zijne verraderij het
meest zoekende te bt::haagen, verfierkte zijnen post geweldig; en
op eenen donkeren nacht een aanflag voorhebbende, ging hij met
ziin Volk in Vaartuigen, en was reeds onder den Wal genaderd,
wanneer hij ontdekt en genoodzaakt werd de vlugt te ncemen.
Wei-
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Weinig had het gefaald, of zij zouden hem zelven op 't Slot van
Slijdredt overrompeld hebben; dan hij ontging toen nog den
dood voor ecn korten tijd. Bors/eten, hoe te onvreden hier over,
moest Dordrecht, om geen meerder fchande te behaalen , verlaaten; (zie zijn verder wedervaaren , als ook zijn deerlijk om.
komen, op 't Art. BORSSELEN). /lIOl1d fchijm hier van onkundig
geweest te zijn: wam deeze begaf zig op 't Huis te Kraaijejlein;
IJatl1fljlede en Puttetl deed men het gamfche beleg opbreeken.
Die van Dordrecht, reeds den dood van Borsfelen kundig, volgden vol moed Alaml, welke zig eindelijk, op de genade en ongenade d"s Volks, moest overgeeven, en naauwlijks met vier
Edellieden binnen de Poorten van Dordrecht gekomen was, of
wierd van 't Graauw, newns de vier bijhebbende Edellieden,
en den Schout van DordrecM deerlijk vermoord; hij onderging
dus he~ loon zijner verraderij, bijna op dezelfde wijze als Bonje.
/m. Bij VAN DE WALL, in deszelfs Handvesten van Dordrecht,
I. Stuk, bi. 109. vindt men den Br'ef, waar bij .Jan 'JltllZ Hene·
gfJuwen, Graaf van Holland, de Dordrechtenaars den begaanen
moord vergeeft, gedagteekend 12 September 13°0, zijnde van
den volgeaden inhoud: ,,\Vy J,uz Graue van Henegouwen,
" van Holland. van Zeland ende Heere van Vriesland , maken
" cant, allen luden, dat \Vij onzen lieuen ende getrouwen Sche" penen, met, ende al ghemeenlike, den luden van onzer porte
" van Dordrecht, omme menighen trouwen dienst die fi onfen
" vorders en ons dicke gedaan hebben ende ons noch doen fLlI.
" len, quite ghefcouden hebben ende verdragen van alder mis" daet di fi tieghens ons mesdeden ende mesdaen hebben, en
" dat fi Aloude die haer baeliu was fine, ende fine help@re in
n hare porte vorfeijt bederueden. Om dat wi willen dat fi hier
?' olf vri ende quite bliuen, alfe uan den misdaet tieghens de
" heerlichede van ons Ende van ollfen nacomelingen foe hebbe
~, wij hem deze lettere ghegheuen, bezegelt met onfe Zeghel'!
.. uithanghellde. Ghegheuen in 't Jaar ons Heer MCCC. ende
1" des manendaeghs na onfer Vrouwendach ter latere in de porte
n voerfeijt."
Zie M. VOSSIUS, Nederlalldfche .Jaarboeken, bI. 233 en
~.p. OUDENHOVEN , Befchrij'Jl. YalZ Zuid-Hol/mld, pag.
10,9 en 437ALAR.
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ALARDIJN. ALBA. (Ferrli1Wl1d .dll'arez enz.)

ALARDIJN, (Casparm) gebooren te Bremen, door zjjne Ouders Van der Jeugd af aan tot den Predikdiellst gefchikt zijnde,
fiudeerde eerst in de Stad zijner g..:boone, en naderhand in de
Nederlanden; met dcn ouderdom van 23 Ja~ren werd hij beroepen te Sluis in Vlaanderen. De moeite, wcl!.e de berucht..: Koelmail, in die gemeen te ycnvekt had, en d'~ last nn den dienst,
voor zulke tedere fchouderen te zwaar Zij1ll1ê, deed en hem eenigen tijd aarzelen, om de gedilane beweping te aanvaarden; dan
die aangenomen hebbcnde, deed hij veel tot rmt van die gemeente, en tevens veel tot nadeel van zijne gezondheid. Gdukl;ig
voor hem, dat hij van da~r I1lur JFèzc/ beroepen wierd, om in
de Nederduitfche Taal te prediken. In 't Jaar 1688 werd hij beroepen te Arnher:t, alwaar hij 1692 overleed; zijn karakter wordt
befchreven als vrknddijk, zagtmoedig, en zijn verfiand zeer
geoeifend; in 't doen zijner Leerredenen trdTende cn dd1ig.
Hij liet drie Zooncn na, waarvan 'cr een te lJaarlem Predikant
geweest is, als ook eenige gedrukte Leerredenen over de Pio//llm.
ALM, (Ferdi12olld .diJ't1rez de To/edo, Hertog 'Tl) de Eerfie van dien naam, werd in 't J<l2r lS0g, tol een Hraf van 'e
lVIenschdom gebooren , "(JI] CfIljias, lIertog van A/ba, en Beatrix yan Pimmte!, Dogter V;ln den Gral'e van BCJleywte.
Zijn Vader Gatji(IS verloor als Admiraal \'an de Spaanfche
Vloot, twee Jaaren na de geboorte van deezc zijnen Zoon, het
lee ven , in den Afrikaanfchen Oorlog. Na den dood van zijnen
Vader werd Ferdilland door zijnen GrootvalleI' opgevoed, die
ook niets aan hem fpaarde, Weinig leide hij hem echter tot de
fiudien op, vrezende dat te veel vermoeijing van Letteren zijnen
geest zoude ftomp, en hem aan de Grandes van Spanje gelijk
maken, die wel op hunne geleerdheid roemen, doch in ledigheid
gaan kwijnen; hij voedde daar en tegen zijne neiging voor de
W:!pencn. Hij nog maar een Kind zijnde, ,'ermaakte zig in de
verhaaIen der bloedigfte Oorlogen, zonder dar hem de gevaaren
ver[chrikten; en om liit vuur te meer te doen ontvonken, nam
zijn Grootvader hem met zig in het Legw, ,,'aarover hij, als
Veldheer tegen de Franfchen, en tegen de OnJerdaanen van den
Koning van Navan-e. gebood; hij deed hem in 't midden des
Legers in den Wapenhandel onderwijzen. Ze~tien Jam'en oud
zijn-
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zijnde, deed hij zijnen eer/ten Veldtocht, onder den Co:mtflabe!
van Callilie, tegen de Fran[chen; hij was dus tegenwoordig bij het
beleg van Fontarabie. Men zegt, dat hij, hoe jong ook, veel
toebracht tot de verovering dier Stad, en daarom tot Gouverneur
van dezelv~ werd aangef1:eld. Ao. 1527, verloor hij zijnen Op.
voeder; in 't volgende jaar begaf hij zig in Huwelijk met illaria
Henriquez, Dogter van Don Diego, Grave van A/ba r/'Aiisto,
en van deszelfs eerl1e Gemalinne Cad"dna 1'an To/edo. Deeze
eenigen tijd verlatende, volgde hij Keizer Karel den Vijfden in 't
jaar 153 I naar Hongarijen , alwaar die Vorst zig verzette tegen
de voortgangen, die Soli/JZ(!n maakte. In IIongarijen ge]women
zijnde, verbond hij zig aan den Graaf Natlasti, van wien hij
leerde al wat die groote Oorlogsman bekend \Vas. Soliman van
daar verdreven zijnde, keerde A/ba met den Keizer weder naar
Spanjen , bevlijtigende zig, geduurende zijn verblijf aldaar, in de
opvoeding van zijnen Zoon J'l'edrik de Tolcdo, tot dat hij hem
met zig nam, om deel te hebben aan de overwinning van Tunis,
waarbij hij den Keizer verzeide , en zeer veel toebracht aan de
Lauweren, die Karel aldaar behaalde. Weinig tijds daarna onder·
nam Karel het beleg van iJ/aFfeil!e, tegen den raad des Her·
togs, welke Don, rijker en welbewoonder , doch zwakker Stad,
vooraf wilde in bezit neemen ; zijnde zijne gedachten, dat men
daar door Fronçois den Eel:(lcn op wiIlekell1'ige voorwaarden tot
Vrede zoude kannen lloodzaaken; doch ter dier tijd was zijn
raad nog van dat belang niet, als naderhand. Hij moest dus
gehoorzamen; trok met de Ruiterbel~de over de Alpen, en
wierd fpoedig door het gros van 't Leger gevolgd •. Voor lIfarfei Ife gekoü:nen, onderzocht hii de l1erkte der Plaats, en .men
verhaalt, dat hIj de onmooglijkheid der veïOvcring rcrfl:ond zoude voorzegd hebben; ook deed hij nieuwe doch vrugteloze po.
gingen, om den Keizer het beleg afteraadcn. Men kan 'cr van
zeggen, dnt het beleg uflngevangen, en met verlies van veel volk
door ziekten, opgebrok~n werd; dat de Keizer daar door genoodzaakt werd, in wanorder naar ltaZien, en van daar naar
Spanjm te keeren, na dat hij zijnen Vijand, die hem niet [chroom.
de, te Aiges-1l1ortes gezien had,. A/ba bleef lleeds bij hem.
De Keizer beGoten hebbende naar Duitsch land te gaan, ahaar
de Hervorming van Lut!:c!" het zeer beroerde, zo dat men voor
hu:"
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burgerlijke en bloedige Oorlogen beducht wierd, liet A/ba in
Spanjen , zo om dat hij vreesde voor eenige beweegingen van
Frankrijk, als omdat hij nodig oordeelde, een Man als A/ba bij
zijnen Zoon Filips te ilellen, aan wien Karel, bij zijn vertrek,
bevel gaf, den raad van A/ba zo hoog te achten, als zijn eigen
bevel. De eerste onlusten in Duitschland fpoedig gel1i1d zijnde,
gaven aan Keizer Karel gelegenheid om den vennaarden itoeleg op
Algiers te onderneemen. De Hertog had niet alleen last om
hem te verzeilen, maar ook om alles tot dien tocht te doen ver·
vaardigen. Onder Karel den FiJfden zullen wij gelegenheid heb.
ben te zien, hoe ongelukkig deeze onderneeming ten einde
liep, fchoon van den kant des Hertogs niets verzuimd was.
Frfwçois de Eetfle, die ilekende doorn voor den Grooten Karel, verklaarde hèm, in 't Jaar 1542, den Oorlog. A/ba werd
daarop aangellcld tot Veldheer over de Benden, die tegen de
Franlèhell gefchikt waren; hij hield Crdalonim buiten overlast,
bewaarde Perpignan, en verijdelde met weinig Volk, alle de
~anl1agen van Frankrijk.
~a die verrigtÏng weder aan '1: Hof ge.
kaam en , trouwde hij zijnen Zoon Fredrik de To/cdo uit aan de
Dogter van den Hertog van Cordua. De Franfchen, hoe zeer
het hoofd voor Perpigllan gefloten hebbende, behield:~n echter
nog hunnen moed, en de Duitfche Vorsten fcheenen tol een opHand gereed. Karel bel100r andermaal naar Duitschland te gaan,
latende de Regcering van Spanje aan Fi!ips, en 't Opperbevel
over de Krijgsmagt aan den Hertog van A/ba; hij gaf hem de
eerste plaats in alle de Raadsvergaderingen, en verpligtte Filips
zijnen raad te volgen in alles. Duitschltmd meer en meer beroerd wordende, gebood hij A/ba in F/aa1Jderen te koomen,
daar hij hem Grootmeester van zijn Huis, en Veldoverfte van zijne
Legers maakte. Hadden de Duitfche Vorsten, bij den aanvang
van den Oorlog in DuitscMa1Jd, zo veele misllagen niet begaan,
die zjg A/ba alle ten nutte maakte, zij zonden door hunne overmagt over den Keizer gezegevierd hebben, daar hij zig nu voor 't
eindigen van den Veldtocht, fterker dan zijne Vijanden, en zo
v 2el fierker, als hij in den aanvang zwakker geweest was, bevond. De Hertog van fVirte1Jberg alleen had geweigerd zig te
ondt'rwel'pen; A/ba kreeg bevel hem duar toe te Iloodzaaken:
hij l1elde met een ilerke Bende uitgeleezen Volk ganrsch Wirten/Jerg
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herg in vuur en vlam, en trok' er een zeer grooten buit uit, waarmede hij het Leger Klederen en Geld verfchafte, en niet alleen het
achterfiallige, maar zelfs eenige Maanden Soldij in voorraad betaalde. De Hertog van Wirtenberg hier door verOaagen, bood
de onderwerping aan; Karel wees die af; A/ba, meende men,
moest hem die gunst doen genieten. De Keizer was voorneemens,
het gemelde Hertogdom hem aantebieden, en deed het ook werkelijk; maar A/ba wees die gunst van de hand, zeggende dat
de Vorst eenen der Prinfen van 't Huis van Oostenrijk daar medebeleenen zoude;, doch Karel hier toe ongenegen, bleefhet,onder
eenige voorwaarden, in de magt van den eersten Eigenaar. Ge·
lijk deze onderwerping, was de Keizer ook aan A/ba de zege
bij den VeldOag voor Mu/berg behaald verfchuldigd. Voorzich.
tig had hij tot hier toe het gevegt gemijd; doch nu beOoot hij,
dat men de Elve moest overtrekken, aan welker overzijde zig
de Hertog van Saxen verfchanst had; bij was bijna de eerste
om te Water te gaan, en 't Krijgsvolk aan te moedigen: Kortom, de Hertog van Saxen werd geOaagen en gevangen, en
Karel in fiaat ge!l:eld zijne Vijanden de /Wet voortefchrijven.
De Vrede in Duitschland gemaakt zijnde, beOoot de Keizer.
zijnen Zoon FiUps uit Spanje te doen koomen, en de Hertog
werd met de zaaken des Rijks belast. Filips weder naar Spanje
keerende , kreeg A/ba last om hem te vergezellen; in Spanje
gekomen zjjnde, week hij op zijne Goederen, als niet wel overeen kUImende koomen met den aart van een Prins, die zo verwaand was als Fllips, en hij zelf te trots om hem te vleijen.
Spoedig werd hij van daar geroepen om zig met een aan.
zienlijke magt bij den Keizer te voegen, die zijne hulpe tegen
J.Waurits '!Jan Saxen benodigd was. De Vorst zijne aankomst
hoorende , zeide tegen de Groten en Kri jgsover!l:en, die hem
verzelden , hartelijk zuchtende: " Gij lieden zijt de getrouwe
" medgezellen geweest van mi:ne vlugt voor 1J1aurits, maar
" indien A/ba daar geweest was, hij zoude het geweest zijn
" van mijne overwinninge." Na zijne komst de Vreede te
Pasfau geOoten zinde keerdeKare! al zijne magt tegen Frank.
n'jk, en ondank, de raadgevinge des Hertogs, ondernam hij
het beleg van ll'!:.lz; maar na eene menigte vruchtelooze poo.
gingen, waar in A/ba alles deed, wat van eeu Man van moed
en
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en hmde in den 001-10>; vcrwagt en gevorderd kan word el? ,
moest het beleg, met fchande, opgebroken worden. Na den
V/inter te Bms[el met den !(eizer doorgebracht te hebben, keerde hij weder na::!r Spmzje, om Pil/ps naar EJ.g(lrn;r! te geleiden,
tot voltrekking van zijn ITU\w!Ijk met JlI.7rit"
Vervolgens hel:
gebied in 'tilli1allcefche en iVapc!$ voerende, muntte hij daar in
v.::rCcheidene gelegenheden uit. 'Er waren ten dien tijde aan 't
Hof vr.n Filips twee Partijcil. De He;"tc)!i v::tl1 ADa was aan 't
1wofd van een van die; Rndigc.:; iJlende;::, {:e S:':!V(l, Prins van
Ehrli , was het hoofd \":\11 de andere; de laat(1e was buigzaam, behendig, indringende, vleijende en welfj.Jfekende: hij had,
i;~dien de HistorieCchrijvcrs de waarheid zeggen, de gunst van den
Koning TUips gevvonnen, alleen door de Hetde, die deezc Vorst
voor deszeis Gemalin had, en wier a:llll1orclijkc zaamenlceving
hij zorgvuldig onderhield. De wijLe vun ommcg~ng met deu
Hertog was in tegendeel vrij llandvastig, zonder vleijCïije; zijn
firaftè en fiere aart was in gcenen deele naar dca fina~k zijner
vijanden, en mü haagde dik wils zelf, a:m TiliJ's. De,! Hertog
dus een gevreesd medcdinger voor Eboli fèhijncnde, bewcrkte
deeze, dat hIj van de hand gezonden wien!. De rranfchell
maakten grootc voortgangen in 't J1filrmcesc/l. Eboli, om zijne
heerochzucht te vleijen , bewerkte d2t het beleid van dien ]Uijg
Îlem werd opgedraagen: en dat hij OI](\..::1'ko11ing van Nc7jJcis,
GOLlve111eur van 't 111ilt!1Jusc.'t, eil \'c:ldCJvert!c der Krijgsbenden
in ha/ien werd, met onbepaalder magt, da:l iemand voorheen.
I lij \"01,d de zaak en aldaar zeer reddeJc.os; het geld:> dat hem
beloofd was, blt'cf door de kuiperije \'an den Frins \"an Eba/i
~~ter: de Duitfèher~ geraakten aan het muit·en , dus bij in diea
Veldtocht weinig verrichtte. In zijne Al[:emCe!le LcycnsbeCchrij.
\i:lg vind men zijne verdere bedrijven in die gewesten omfmndig verhaald. Onderzoeken wij nog een w.:inij l1~d~r zijn g,>drag
11: zaak en , wa:;!r in hij meester was, en (~;C ons Land bdrefl::i1.
Dekend jo 't lIit de G,,[chiedenisCcn van j\J~derla\1d, hoc in den
J301l'e I539 de GC;7tel7(la/"S zig tegen de Goun.'ril::m:e, Vrouw
.ïltiria 1'011 O~f!I';;r;/1; en h8:lren ra~,d, met hevigheid \"crzettcden, en 23.n 't Inuiten iItJcgen; zo dat d~ Keizer zig Z\?l1ood··
~TQ~kt vOBd, 111et groot gevaar, uÎL SptJ:Jjc, dnor F;,.t71Jkrt)'k, l;Uf!t
l\l:llcrlal1d te komen; dien Vorst aan /ilba vra~gcl1dc; wc:::\e ((ram~
Je
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de Gmtenaars hier over l1a~r zijne gedachten verdiend hadden,
gaf, naar zijne gewoone geaartheid , ten antwoord: dat het oproerig volk, en de geboortel1:ad van den Vorst, verdiend had, tot
den grond toe uitgc.;roeid te worden. fl"arel de V, verre van
zo wreedaardig, en daar bij " even als alle andere menfchen, een
natuurlijke zucht hebbende, voor de plaats waar in hij ter waereld gekomen was, vertoornde zig over dat antwoord, gebood
hein op een tnren te klimmen, om van daar de Stad te pverzien,
en Haagde hem daarna, hoe veel Spaanfche vellen 'er van noden zOlld':ll zijn, om zulk een grooten h:mdlchoen (zinfpeclende
op 't Franfche \Voord Calid) te maak en , en betoonde verder
zijnen loorn tegen hem. Dan na den dood van Karel den V,
die de l\'edérlanders altoos bemind had, boven andere zijner
onderzaaten, en ook van hun, als een Vader, weder bemind
werd, p:cbruikte AUlA al zijn gezai van wreedheid, bij Koning
Filips dm twccdCII, en f1)oorde hem door zijne raadgecving tot
alle flrengheid aan. Het ecrfle bewijs daar van werd gezien
in den Jaare 1565. De Gereformeerden in Frankrill, op dien tijd
zeer toeneclllcnde, begon Fi tips te dugten, dat in Nederland
mede zoude uitbarsten, dnt geenc, het welk: nog door Ilrenge,
Plakaaten, .en "Teede flralfen in toom gehouden werd; want
volgens COOR~Il; J:T. in zijne 'Wortel der NederlaJJdfc,~e Beroerten, zouden 'cr, tot het jaar 1566, reeds over dc 6::>000 menfchcn,
om 't Gelouf omgebrat;t zijn, voigcm de E-xtrac1en uit eenigé
Provintien. Waar tegen dan \Vierd goedgevonden, op raad van
ALIlA, een onderling verbond, tustchen Spanje en Frankrijk te
maak en , (dnt zij 't heilig verbond noemden. om den Roomfchell
Godsdienst va,t te l1:ellen, en alle andere Godsdienstcn uitte·
roeijen:
Ter fluiting van dit zogenaamd heilig yerbond, trok de Gema·
lin van Fit/ps, Elizabeth de ra/ais, naar Frankrijk, onder voorgeeven, dat die reize alleen gcfchiedde om ha are l\1oeder en
Broeder te bezoeken. Karel de tweede en Cat,torina de 1Ueilicis ,waren mede, ten dien einde, uit Parijs naar Bajo:me ver·
trokken. Voor't uitwendige vertoonde het zig, dat dceze aanzienlijke perfoonaadjen tot geen ander einde aldaar waren zaamgekomen, dan om zig te verlustigen. De looze Catlzarilll1 wist
bier onder bijzonder te veinzen; de meeste nachten ging zij, uit
Il. DUL.
Ee
het
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het Hof van den Bisfchop, door een beilotene Galderij ) in 'c
naallc huis, waarin zjg haare dogter en de Hertog van AtEA be~
vonden; de lar:r!1:e geleidde de Koninginne Elizabet,r" en had
volkoomene magt van Filips, om met Kare! en deszelfs Moeder
te handelen: de gevolgen van de ez en handd, hoe bedekt ook
gehouden, heeft d:tarna niet alleen Frmlk;'tJk, maar ook Nederla lid, dour het moorden en brandèn van dllizcnt!cl1 onfchuldi!;e
fhgtoffers, maar al te deerlijk ondervonden. OR.~NJ~ , welke zjg,
op dien tiid, als Gijzelaar voo!' den vrede, in Frankrijk bevond,
wist het geheim van den KOlling zeI ven aftcpersfen, en beklaagde zig zeer over die voorgenoomcne Wrl'cclheden; geli,k men
leest in zijne Apologie, bladz. 48. in 12VO.
De l"enneetC'ne wreedheid van ÁLB.\ ging als bij trappen voort;
zelfS bleef de Zoon des Konings daar Diet voor beveiligd. Ili]
bevlijdgde zig, nevens DOil ,"fan ,'eli Oollmrijk, om FILIPS te·
gen KARn, Erfprins van Spanje. o? te ruijC:ll, als of deeze voor
hadde, zonder voorweeten des Konings, naar Nederland te trek·
k.;n; welke aanblnazinp;e. bij den argdenkelldr:n FJLlPS, van die
uitwerking was, dat het KMtEL eerst de gevangenis, en naderhand den dood veroorzaakte. Zie hier een verhaal van zijne
ontmocting met gemelden Prins K.1REL. AWA, het werk dcr JVederlalldCil zodanig befrookt hebbende, dat hij denvaards \'crtre!:·
kcn zoude, en nu daar toe gereed f1:ond, kwam hij om deIJ
Prins de hand te kusfen. Karel greep hem met een toornig we·
zen aan, zeggende, dat niemand naar Nederland zoude gaan,
dan hij. Den Hertog daarop geuntv:oord hebbende, dat hij alleelI
van zijnen Vader vooruitgezondcn werd, om de beroerten in Nederland te f1:i11en, als zullende het daar voor hem anders niet
veilig ziin, werd hij in gramfchap O1ltfrokell, trok den Poniaart uit, zeggende: ik za! lt eerst hier door/feke1l. De Hertog
l1ud den fieek nauwlijks ontweeken, of hij zag den raazenden
Jongeling weder op zig afkoomen , om hem een tweeden toe
te brengen. DClCh ALlIA omvatte hem, biddcild~, dat hij tog
geen geweld wilde gebruik~n tegen zjjncl~ oud~n en getrouwen
Dienaar, cn hield aldus de kracht van dcn vUurigèll Jongeling t~
gen, tot zo lange, dat door het ontlIane gerugt eenige oppasfers
toefchooten, die Prins KAR!;L in een ander vertrek bragten. Had
deeze f1:eek niet mishlkt, ALM zou, kort daama, zo veel bloed
in Nederland nkt hebben doen f1:roomell.
Ne-
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Nederland, onder deeze bedrijven, meer en meer beroerd
wordende, verzocht de Gouvernante, Hertoginne van PAR~H,
door verfcheide Brieven, uan den Koning, om in Perroon her,vnards te koomen, en door zijn gezag de beroerten, die zij
niet langer meester was, te fl:ilIen; dat het Volk zijne komst
voor eene weldaad zoude rekenen, in tegenoverllelling van die
van zijnen bloedgierigen Dienaar. Vee!en van de voomaaml1en
in Spanje raadden hem de rcize aan. Paus PIUS echter, zocht
hem, met fchriftelijke en mondèlijke berichten, door zijnen
afgezant, daar toe te vermaanen; raadende hem; zig zelven gewniJpend in Neder/mul te vertoon en , in de vaste onderllellinge,
dat hij, door zijne tegenwoordigheid, de bcroertcrt en gehdme oogmerken onder den voet toude werpen. Maar bi aldien
hij, in zo hevig eièn kwaad, uitrJ:d nam, of iemant van zijne
Dienaars zond, dat hij dan zeer bevreesd was, dat Nederland
Van Godsdiell5t, en de Koning van NederlalJd zoude ontbloot
worden. Men weet, hoe lange (k Koning het Volk in onzekerheid hield, over zijne aantlaande reize; maak ende dezelve
alomme bekend, fchoon hij, wat toeHel 'er ook in fchijn gemaakt werd, zulks nooit voorneemens was. En wie ,zoude
ooit konnen gelaoven, dat de Koning, zo regeerkundig als hij
was, zoude willen verlaaten het hoofd en de !terkte zijner
Staaten ; te meer, daar in dien tijd de geruchten zig openbaarden van de oproeren onJel· de NIooren, in 't Koninkrijk Granada, en hij veel onrust ophopte wegens zijnen Zoon, dien
hij geenzins met zig durfde neemen , uit vreeze dat hij voor de
zaak der verbondene Edelen, die men geloofde dat hij. heimelijk gunstig was, (gelijk hij ook betoonde, door zijne gemeenchap met de Nederlalldlèhe Gezanten, den l\Iarkgrave VAN BERGEN, en den Veldheer VAN 1IIOXTIGNIJ) tot eenen voorfpraak zou
dienen. Hem in Spanje te laatcn, om d~ar opl1and te verwekken, was van geen minder gevaarlijk uitzicht. Doch FILIPS
verborg deeze zwar~gheden inwendig, en kweekte de hoop op
zijn. vertrek daaglijks aan, om alzo 't Volk van Nederland, zo
veel hem lUooglijk was, in toom te houden, en den Keizer
MAXIl\IILlAAN (aan wiens uitfpraak de Nederlanders zeiden, alles
te willen verblijven ,) voor zijnen goeden wil te bedanken, en
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,;an de toerusting een es Legers aftctrekken, om ge ene hulpe aan
de Geuzen te bieden.
Een voorgewende derdendaagfchc koorts, w"ar aan hij lang
zukkelde, hielp tevens om de gewaande reis te doen yertragen,
fchoon het 11lQaken van toerustingen zijnen g:ll1g ging. Den Koning geneez2n zijnde, gaf voor, het vertrek te zullen verhaasten, dewijl het bedrog al te kcnndijl;: werd. Door brieven van
gemelde Gouvernante had bij bericht om\'ai1,~cn, van den afval
van eenige Steden, en dat gmmch Ncrb'!:md gevaar liep,
bijaldien hij niet ten fpoedigftc bclloot oycr te koomen. De
gramfehap en de fpijt feheen aIIcs tot YCrh2:1stin;; der reize toe
te brengen: dus nu ieder, ja zelfs de l.Vcderl(iI7r1fc!Je Gezanten,
begonnen te denk2n, dat het ernst Kas. Echter was alles bedrog: want 't gecn FILIPS nu fchcl'n te doen aarzelen, was, dat
l\IARGR'éTA tcifcns gem21d had, dat de vcrbo:llb1C Edelen beflooten haddell, bijaldien de Koning gC'.'\:1i'cnd in Nederland
wilde komen, zo de roep ging, zij als d:m hunnen eerbied
zouden ter zijde Hellen, en bC!l11 het inl:ol'1en in de Pr'J\'intiell,
door kracht van wape:lcn, beletten. Schoon de Kuning uitwendig hier mede lachte, kwdde het, echter, ziji1en hoo,Çmoed op 't gevoeligst.
De omflandighcdcn, eindelijk, een bdbit van zij'1",Jt weg2!1
vorderende, belastte hij, in de laatf1:c raadsvergadering, hierover in j}far/rid gehouden, tht men nauwkeurig zoude ovcrweegen , wat in dcezcn geraden was; of het beter ware, g':wapend d:m ongewapend naar Nederland te ;~an. Gt zijne
Raadsheeren, als de voornaanillen des Rijks, waren hier toe
bijcengeroepen, de IIertog V.\N ALB.\, de reed~ gemelde Prins
V,L), E30L1, de Kardinaal D1TèGO' SPINOSA, een man van geringe
afkomilc, opgeklommen tot de waardigheid van Prefidem van
CoJlilie, e11 OpPc1'-Inquifiteur, waar door hij zo veel gezag
aan 't Hof had, dat het volk hem den 11[o/lOrcrl ,'011 Spanje
noemde; verder Go:m:z FIGL"ERO.'\', Hertog ya71 Feria;
JEAN ~11\I\RlOUE DE LARA en ANTOl'\:IO DE TOLWO, Prior van
Leoll; alle mannen van een vlug verltand. De IIertog van FERIA
was vriendelijk en zagtzÎnnig; lIlANRIQUE diepzinnig; TOLEDO
ijverig voor de Religie; ALB,\' en BROLI hebben wij reeds doen
ken-
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kennen, als den eerften nerJe voor den oorlog, en den anderen voor den vrede. Buiten deeze verfclwenen 'er nog BÈRNI\RDO FRESNEDI\, des Konings Bicchtvader; AI\:TO;\IO PERES,
Secretaris, en- ecnige andere, die allen wel den Koning getrouw
waren, doch ieder dc zaak naar hunne bevatting uitleiden. De
Koning voegde zig bij hunne raadsvergadering: I. Om ALB.{ en
llBOLl, die ge([adig over hoop lagen, door zijn bijziin, te tcmmen; II. Om, zo een van hun zijnen Zoon KAREL wilde voorl1aan tot het doen der reize, deezen terflond den mond te [noeren; te meer, dewiil den Koning bekend was, dat MAN'IQUE
'cr voor was, dat FILIPS het voorbeeld van Keizer TIBERIUS zoude volgen, en dc buitenlandfche Oorlogen, door zijnen Zoon,
dQcn eindigen. RDIJ GO:VIEZ, of EBOLI, dien wel de zin zijns
meesters bckend was, vond, echter, niet goed, dat de Nederlanden, op eenige wijze, door Soldaaten gekweld zouden worden; zeggende " dat het ontijdig was, een fiil cn gellOorzaam
" Volk met wapenen te oven'allen, 'cn met eenen de nabuuri" ge Ketters, geneegcn tot de hulpe van hunne medemakkers ?
" gaande te manken. Dat men inzonderheid behoorde te ver" mijden, den brand van een Inlundfchcn oorlog, in zulk eene
" plaats, alwaar omtrent zijn, die gecnc, die hun voeden.
" en verre van die, om ze te beilisfell. Want dat 'er bij het
" burgerlijk verlies van Steden, Menfcl!en, Goederen, denPrin" ie ontnomen word, 't geel1e de overwonnenen verliezen; ttat
" al het geene de Nederlanders, tot dien ,bg, misdaan hadden,
" nl1 reeds door de Vrouwe Gouvernante vcrbeterd was; en bij
" alclien 'er nog wat overig was, om te winnen, dat zulks be" kwaamer en gevoeglijker ware voor des Kbnings goedertieren" heid, en den aart der Nederlanders. Waar van Keizer KI\RJ!L
" DE V met waarheid gezegd hadde, dat 'er geen Volk ",ns,
,,' als zij maar vaderlijk gehandeld werden, dat den naam van
" dienstbaarheid meerder vloekte en gewilliger onderging. Daar
,. na op de Legerkosten komende, op 't gevaar, op 't kwaad
" nadenken van andere Prinfen, beOoot hij, dat 'er, in Neder" land, niets zo verward [chcen te zijn, noch eenigc knoop zo
" verward gelegd. die niet zonder 't Zwaard, in mlte zoude
" konnen worden losgemaakt. En dat al het geene van buiten
" was, door den Koning van verre koude geilild worden, blijE c3
t, vea-
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" ven de zijn gezach in 't geheel, dc tegcnwoordighci"i uitael·
" lende, die beter tot het uittcde gcfiJ:lard diende." Deeze
raad van EBOLI was de raad V:111 hem, die het groodl:e gezag aan
't Hof had; wien de rust en vrede ter hartea ging, en die niet
anders bezorgde, dan dat de zaakea niet door oor:og in verdere
verwarringe werden gebragt. Van 't zelfè!e gevoelen waren 's Konings Biechtvader FRESNEDA, M\TONIO PEREZ, die een afhangeling van EBOLI was, en de Hertog van FE H, die, door ~~ne
redenvoering , de ondienstigheid van dcn oorlog mede aantoonde; zeggende:
" Om eene ziekte te gencezen, (Loffdijke l\Tajetr. ) behoeft
men niet te twijfelen, dat 'er vooral zorge moet worden gedm,
gen, om dezelve wel tel:ennen. Om d~n acht te gee\'en op
de o:1gelegenheid. waar mede Nederland tegenwoordig belcm.,
mert is, zo dient men vooraf daar van te kennen de waure oorzaak; en die moet zonder tlVijffel geweeten worden aan den
fchrik, waar in die landen gebracht zijn, door da invoering der
lnquifitie en bloedige Plakaaten tcgen de Ketters. De Nederlanders hebben die gevreesd, en vreezen die nu nog meerder
dan ooit, dat zij door zodanige wegen zullen ged,mngen WOfden in hunne ConCcienticn, en dat zij zullen te lijden hebben
alie andere zwarigheid, en groote clende; die vreeze heefe hun
doen vallen in deeze verbolgenheid, die wij ontwaar worden.
Het is dan een dolligheid uit vrccze, daar lVcderfol1d mede geplaagt is, en die van eenige onrustige geesten gevoed word, om
fioffe voor hunne nieuwe opinien te vinden. De voorJ1ellinge
van deeze naakt het vuur der beroerten aun, als dat meest behoorde gebluscht te worden. Indien de blaote naam van Inquifi.
tie (als men 't zeggen mag) nog niets te werk ge1leld, maar
alleen in fchaduw Nederland zo beroerd heeft, wat zal 'er dan
van worden, als men hnll met vreemd Krijgsvolk op den hals
valt? Wat angst, wat fchrik zullen zij niet krijgen? Het minfle, dat zij vreezen zullen, zal, zonder twijffel, de Inqui11tie
zijn! Zij zullen gelaoven, d:lt men in Ned~rI{md de Regeering
van Spanje zal willen invoeren, hunne voorregtcn en privilegiell
vernietigen, hunne begaane misdaadelll. ten zwaarflen llraffen.
hunne vrijheden, door krijgsknechten, .met voeten doen treden t
en geheel onder de op te rechtene kasteelen begraven. Maar
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genomen dat 'er verfl:aan werd, een Leger herw:1arts te zenden,
wie verzekert U l\'I. dcn veiligcn wcg? wie verzekert U lVf. het
inkoo1Ucn? De fèhrik des vulks vcrandert veeltijds in w~nhoop,
en Hls dan gebeurt, het gC\!l1 V:\3t gebeuren zal, dm uwe Nederlanders, door de wanhoop, zo v<;rre zullen gedreeven worden,
dat de Adel, uiet meer it:hl1ilcnde ondièf verbinwnislèll en verZOeke!l, en het gcmcenc Vulk zig nict meerder bewcegcndc tot
ligte bewerte, 1l1~2r Jour '[ gantfi.:he Land de Vaan v{m a!ge11:C[;;C/1 afval oprccht,,:ndc, een eenp:writ,:cn tegenftand zullen
doen, oln den Koning of zijne Dk1ll1arS, door wapencn, 'er
buiten te houden. En al eens ['elleld, dat Nederland van zig
zelven nict bebv:um of I1crk genoeg was, zodanigen tegenHand te doen, zullen hunne Nabuuren , als benijdende de grootheid van U lVe M ajen:eit, wcl in gebreke bHivcn, hun de bebulpzaa:l1c hand te bkden? Wie onzer weet niet, wat [chrik
de SpaaJlfc/ze Wapenen, in Neder/mld overgebracht, zullen
maken in Duitse/d{md, Fl'l1l1knj,f en Enge/alld? Maar genomen, dat zij 'er inkoomen, dat het van dien kam nic,t kan belet
worden, zijn wij daarom te meer verzekerd, dat 'er daar na
geen beroerte in 't land oml1aan zal? Zonder twijifd zoude men
tot veele fl:raJfcn moeten koomcn; in wrfcheidcne opzichten met
geweld het geweld verikrken: En wat is het gevolg hier van,
dan de wanhoop tcn hoogllcil top te voercn; dc {1:raf, hoe regtmaatig ook voor eeaibc, zal dcn naam dragen van Tirmmij; de
Kaw;c\cn, Gcyang::}!s[en en Garnizoenen dien van ·Werkmigcn der
!nq!.1Ïlitie: cn dan 105barsten tot oproer en wapenen. Zie daar dan
dcn brand des Oorlogs! En wie voorzegt on.<, dat het dan tegen een vertoornd volk, dat voor zijne vrijheid (hijd, zo gcmakkelijk zal zijn het uittehouden , of ze te doen eindigen, als het
nu nog is dit niet te beginncn? Voor hun zal de natuur fuijden, met de t1crke gelegenheid van de Zee. en de Rivieren.
Zij zelve door waanhoop aangedreeven, zullen met hartnekkigllcid vegten , ter bcfcherming van zig zclvcn, hunne Huisvrouwen, Kinderen, en Vrijheid! hun zal groote magt bijt:;ebracht
worden, door den rijkdom van hun eigen land, cn nog meer
door hunne nabUUrCl1. Daarentegen wat zwaare oorlogskosten
zal U M. niet te draagen hebben! Al wat tot hulpe tocgezon~1e!1 word, z~l, van wegen den affl:and, zeer langzaam overkoooE e 4
men,

438

ALBA. (&rdinal1d A/ron'/', de Toledo, Hertog

1'411)

men, en dus kostbaar vallen. Men zal den 11:ef': een ander moeten afbeedclen, of afkoopcn ; cn hoe v('e!'-'11 Zl1::ell dan nog verloopen, eer dat zij in lVcder/twd ziin [ De t:itf]~lg des oorlogs
is onzeker, en het fortuin, dat zig', in r.:.dcre gevallen, met
ecn deel te \Teden bond, begec:~t hil!r her g'checl. Indien Uwe
lVIajetleit al de oyclwinnin,;; hchaait, zo zal dezclw gehaald zijn
met het bloed van Uw VGlk tegen dat van uwe Onderdaanen.
l\Taar zo neen (dat God velhoedel) d:m zal, met de Menrchen,
hd Land verlooren gaan, en met het Land de Godsdienst; en
dan, helaas! zal men zien, hoc veel voeglijker z~gte dan fcherpe middelen geweest zouden zijn. Ik raade Uwe Maje(1eit dan
het eerrte. Elke Provimic, elk IConingl'ijk beeft zijne bijzondere gtrteldheid: en wie bn dm bctc'r dan Uwe iVIajeJ1eit weeten, vütJr wic:l!S Scepter de wa"rdden ü:hijnen gemaakt te zijn,
en onder wiens hecrrchappij zo veele Volkeren van onderfcheidene geaartheid bukken. Spallje mOGt dus geregeerd worden;
de Illd;'ëIJ weder,Jin anders; anders ook de L~nden in /talie;
en zo ook Neder/(mt!,' even als alle de andere van Uw wijduitgebreid gebied, Maar éénc zJak is 'er, waar in zij allen moeten één zijn, nUl11enlijk de Godsdienst; dan hier in, moet de
ijver voorzkhtig be11ierd worden, om in pl:iatze van e:ni::l'heid,
geene fcheuring te veroorz::Jk~i1, en claar door geheel en al te
verliezen de gehoorzaamh.::id, d:L' m~n na:1 de Kerk en aan Uwe Majeri:eit fchuldig is.

\\'~1t

heeft nor,
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niet

:ti beproefd, om tcn tijde van Uw l\Iajeflcits Vader, als Onderkoning van NajJr's, de Inquifitie in dQt Rijk intevoer.:n? • De
HOdfä!'l:ld J1tll1d 'cr tegen op, eD ;;;<)\',lc vr,I} 't gantfch:: Rijk
fpoedig g(\'GIgd ziÎ:1, h:dd~ hij de 001'Z::11, des opflands niet uit
dcn weg genomen. Laat dan de iVedcrlm:de:'s bthouden de regeering \'an Ncd{'r/and; 1::1t ,1.1 wm :1chtcrded:cr: kan veroorzaa~
ken, wordcil Wl'ggellomClJ; zo v:m Inquiutie, vreemde krijgsknegten, als andere ge\Tcc.,de middelen; de fchrik voor deeze
gewC'eken zijnde, z;:1 hun doe:1 bedaar<~n, en de beroerten weg
neemen. Daar is geen twiijfe! nan; de ketterij zal in fiilte worden te onder gebracht, en ~el11akkeiijker dan met Yl'apenen. Voor·
beelden hier van h('('f[ men in D1Iitsd!a71rl en Frankrijk, daar
men dezelve tegen de harde vervolging ziet :tuiJgrocijell. En
daar in Nederland zeker zo veel misd"an is, dat de lnisdaadeu
niet
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niet geheel ongefiraft kunnen blijven, laaten eenige, van hunne
misdaaden overtuigd, firekken tot een voorbeeld van andere;
doch men tlratT'e nooit allen om de misdaad van veelen; en laat
dit met matigheid gefchieden, ten aanzien van de perzoonen,
de plaatzen en tijden, daar zulks de minfie verbittering kan veroorzaaken. Betoon, magtig Vorst en Koning, den rang, die
U van uwe Onderdaa~n onderfcheid, in 't oeffenen van Bermhartigheid; want alle uwe andere deugden zijn gemeen, zelfs
aan de allcrgemeenfien."
Hier tegen bracht de Hertog van ALM, volgens zijne gewoone geaartheid, deeze volgende Rede in, roepende om
wraak en wapenen, en dat noch de Religie, noch 't gezag van
den Koning, door andere middelen konde herfield worden.
Zie hier zijn Redevoering.
" Om te beginnen (hoogmagtige Koning) daar de Hertog V4N
FERfA 't gela:tten heeft, zo zegge ik, voor ,zo veel mij aangaat.
met geen minder 'waare dan vrije woorden, dat het thans aan
Uwe Majesteit niet meer !laat om Bermhartigheid te gebruiken~
Die deugd, U Maj. alleen toegeëigend, kwalijk befieed, komt
beestachtig te verbasteren, in een '(noode Slavernij; en zo veel
zij, op de eene ziide, het Rijk behoudt, zo veel brengt zij, aan
de andere zijde, verbastering en verwoesting toe. Hoe lang zoudt
Gij nog wel verdraagen , dat de Nederlanders U Wetten voorfchreeven, in plaats van die van U te omvangen'/ Wat is 'er nu
meer overig, als dat zij, die gefiadig in den mond hebben, iJiet
minder ~'rij te z'JI1 als onderworpen. U onuokken hebben alle
gehoorzaamheid, en ook aan de H. Kerk? Wat heeft men met
goeddoen dus verre uitgeregt, dan dat aan den Koning de gehoor-.
zaamhcid) en aan de Wederfpannigen de vree ze benomen is?
Eerst hebben zij verzocht, van de SpmJl)fche Krijgsknegten out·
fJagen te zIin, en daar na 't zelve gedwongen; voorgeevende dat
.dit vereischte, om 'c Volk in rust te houden. Zijn zij, hier iu
voldaan, daarna in rust gebleeven ? Neen! Daarna begeerden zij
zo veel re heviger en onbefchaamder her vertrek van den Kardinaal lli' GRANVELLE, van de zijde der Gouvernante, en van het
roer der zaaken, waar aan hij door Uwe Maj. gefield was, en
het recht hield. Zij hebben daarmede niet afgehouden, voor dat
xij, door lastige verzoeken, faamrovende fchriften, en alle zoort
Ec 5
van
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van fpotternije, hunnen zin kreegen. Zijn, door de fchipbreuke
van deezen éénen Man, de winden gefiild? In het minfie niet.
Maar gelijk de moedwil Iigtelijk groeit wanneer zij begint, zo is
zulks een trap geweest, dat de Luiden, gerust in onze goedheid,
tegen het verhoogen van de Prelaten, tegen 'c vernieuwen van 's
Keizers Plakkaten, tegen de geboden van 'c Concilie van Trenten, tugen de Pausfelijke lnquificcllfs, met l'asquillen en Schotfchriften opgefiaan, verzochten met gewapende Bede, verfchrikkende met dreigementen de Gouvernante, met onbefchaamde ar.
zendinge van hunne Gezanten naar Spanje. Hierin was de bermhartigheid des Konings zo veel doende, dat hij, als een goeder.
tieren Vader, deell matigen het geene bellooten was; en aan de
Gouvernante toeliet, (meer dan behoorde) onbehoorlijke zaken,
die zij begecrdcn. Maar wat is van alle die toegevcnheid gekoomen? Anders niet, dan dat zij hunnen zin krijgcnde, vergaten
dat z.j Onderdaanen waren, af[chuddende allen eerbied, en den
afval van de eenc Provintie hcgtende aan dien van de andere. In
maniere dat 'er niets meer overig is, dan dat 111en een tweede
ZU'itferfche Republiek in NEDERLA~D ziet oprechten, tegen Uwe
:Maj.; zo als de eerlte tegen Uw Majesteits Voorouders opgeworpcn is: Of dat in plande van eene tijrannifche heerfchappij
dcr gemeentc , ORA;\"JE, EGilIOJ\1) cn andere fmeders van die onbehoorlijke nieuwigheden, verdrukkende ten laatlten de vrijheid
d~s volks, onder fèhijn van die Voorteltaun, de Provinticn onder zig vercleelcn zullen. Dus fiaan tegenwoordig de zaakcn in
NederItmd. En zal nen dan nog fpreeken van genade? Staat
het ,,-cl rlDn U, om tel:wtcn ,-erlocreft gaan voor de Ker!{, het
goed van zo rCele Godvruchtig'èll, en zo vee ie rijke Landen van
Uw Kroon? De Kettcflj fteekt alèaar met duizeno fchrikkelijke
Godloo"hedt!1l het hoofd op; en wordt Uw hoog gezag niet mede
van alle kactcn be[prollgen, met verhonden , verzoeken, en duizend andere dingen van trouwloosheid ? Daar is dan tot heden
toe genoeg, 111isdaan, onder't gebruik van zagte middelen. En
om de waarheid te zL'ggen, waar toe heeft dit oelfenen van geduld, en door de vingeren zien, anders gediend, dan 0111 de
beroerten te meer te doen aanwasfcn, en de voornaamllen des
te fiomer te maak en ? Of't GODE behaagde, dat U Maj. zelfs
naar Nederland konde trekken, dat zoude zonder twijflèl een
groot
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groot middel zijn, en daar van hebben wij een voorbeeld in Uw
Maj. Vader, tegen de Gentenaars. Maar die Vorst, in Nederland gebooren , ja in de Stad Gend zelve, ilrafre niet dan die
Stad alleen, hebbende al 't Land van rondsomme in volkomene
gehoorzaamheid gelaaten; en echter wilde hij van daar niet vertrekken, voor en aleer hij te Gend een fierk Kasteel had doen
opwerpen, en van alles wel doen voorzien. Zij beril:en ook wel
uit in klagten; zij beriepen zig, naar gewoonte, als op BefChermtioden, op hunne Privilegiel1, noemende het Kasteel een
haate'ltjk 'Juk. Doch te vergeefsch, dewijl het nodig \Vas dat
de Gentenaars hunnen oproerigen hals boogen onder zo een
rechtvaardige Ster~te. Indien dan zijn Keizerlijke Majesteit meende, dat zijne tegenwoordigheid alleen niet genoeg Was in die
gelegenheid, hoe vee! te minder moet zulks geoordeeld worden,
van U Maj. die in plaats van eene Stad, nu een geheel Land in
beroerte ziet. Waar bH komt, dat het Van binnen met KetterijeIl
beCmet is, en van buiten alom gedreigd word. En fchoon het
nu Cehijnt, dat de wederfpannigen zig wat fiil houden, zo verbergen zij niet minder het Oproer in hunnen boezem, dat zig
haast weder openbaaren zal. als de vrcezc voor wraak geweeken
is. Nu genomen dat U Maj. de gelegenheid zo wel diende, om
zelfs hecqe te trekken, zo moest hetge[chiedcn om te gebieden;
dat is gewapend, en na Uw vertrek daar Krijgskncgten laaten,.?
tot behoud van Uw gezag, fierke Kasteelen fiigten zo als U
Maj. Vader gedaan heeft. En buiten Gend, rechtigt U daar toe
Napels. GODT gave, herzegge ik, dat gij zelve in P'erCoon ~
met middelen, die Uwe hooge wijsheid zoude weeten te gebruiken, konde in die ongeregeldheden v,)Orzien, die Neder/and
thans zeer kwellen. Maar daar andere groote noodzaaklijkheden U thans beletten in Perfoon te gaan, zo zoude mijn raad
zijn, dat U Maj. zonder langer uitl1el, een Leger naar de Provintien zond, met zodanig IIoofJ, als U Maj. daar toe bekwaamst
zaloordeelen, om het zelve te geleiden. U 1\1aj. hier toe befluitende, wil ik noch aan den weg, noch aan dl' inkomst
twijffden. Van den Hertog van Sal'oijen, .zo na U Maj. befiaande, en die zo veel bdang in U Maj. heeft, kan U Maj. zig
veel belooven. Zo zal dan in 't uitgaan van Italie, het Leger
door Sm'oijen trekken, even als door Uw eigen Land. En indien
het
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het gelegener was door Zwitzerland, zo zullen zeer ligt de Catholijke Kantons, Uwe Bondgenoten, U dat gerief doen. Van
daar komt men in Bourgondim; Lotharingen kan, noch zal U
eenig belet. doen. Dus zal het Leger komen op de Grenzen van
Luxemburg, dat de deur van Nederland is. Van dien -kant alleen, zoude iemant misîchien durven denkcn, d':zelve te fluiten
voor uwe 'Vapenen ; maar wie zoude h<.:t b'~giIln<':ll? Mbfchicn

de Nederlander: als of het even ligt was, een Leger op de been
te brengen, als zamenrottingen te maak en ; en als of het ilegte
Volk zo bekwaam en gereed was, 0111 in eellen ilag tegen geoeffend en welgewapend Krijgsvolk te vechten, als het geweest
was tegen H. Beelden en Almaren , die zij zo godloos geîchonden hebben. Mogelijk zal men zeggen: nabuurige VorIl:en zullen het doen. Brandt niet geheel Frankrijk in burgerlijken Oorlog? In Engl'la17d zit êen Vrouw aan 't roer; en wat fraat 'er te
duchten van Duitsc.'Jlond, verdeeld onder zo veeie Prinîen, die
onder elbndcr verdedd en oneenig zijn, behalven dat Uwe zaak
ook de ha~re zijn zal! De ongehoorzaamheid van 't Volk ilaat
gelijk op alle Prinfen. Wanneer is 'er ooit in Uw Rijk grooter
magt en meerder rust geweest! De firijd bij het invoeren Uwer
\Vapenen is, of men die meerder zal eeren, dau vreezen ; en ingekomen zijnde, zal naar mate van de misdaadelI , de frraf mOden
zijn; indien dnarna de dolligheid, die men zegt oorfpronl:c1ijk te
zijn uit [ehrik , m:mr die inderdaad uit trouwloosheid voorkomt,
kan overflaan wt wederfpannigheid, om welke voortekomcn
men alles goeds van uwe Waapenell verwagten kan, tegen de
hunne, dnr aan uwe zijde het recht en de malit is gel1eid, tegen
een in haast opgeraapt en hoop, bertaande uit het îchuim van Volk,
wederf}lannig tegen GOD en hunnen HEER! Toevoer en hulpe zal
ook van dien zelven kant niet ontbreeken, als dezelve zOlde benodigd zijn. Doch dit zal, naar mijn oordeel, niet eens nodig
wezen, noch om de Wapenen te roeren, veel minder om 'er
hulpe toe te behoeven. Met den geenen, die nu in Nl.'derlalld
zeude gaan, zal men de wederfh'evigen eerder verplet zien, als
gebooren worden; ja zelf.~ het zaad daar van zal uitgeroeid zjjn
en blijven, door middel van welbezette Kasteelen. En wat îchoonder gelegenheid dan deeze, zoud gij ooit kannen krijgen, om
een Leger in Nederland te brengen, en die Provintien tot een
Wa-
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Wapenplaats van Uwe andere Lànden te maken, en door zijne
gelegenhcid, dat, om zo te [preken, hct ingewand van Europa
is, dc waarc Kerk zo nel te meer te doen eeren met de hoogheid van Uwen Naam? Verfcheiden ziJri zel{er de Regeeringen,
maar zij konnen niet verfchillcnd zijn in de Onderdani~heid, die
zij haaren Opperheer fchuldig zîjn. Met die wet worden de Onderdanen gebooren ; en zo zij die breeken, doen zjj zelve ge~
weld, zonder geweld te lijden: en zo gaat hët thans in Nederland, alwaar alle Goddelijke en lVIenfl:helijke Wetten ten eene·
Inaal met vocten worden getreeden; zo dat U ~\1aj. geen geweld
gebruikt, dan om 't geweld in toom te hOlld::n, en geene fcherpe, dan na dat z,achtc middelen alvoorens vcrgeefsch beproefd
zijn."
Dus voer de Hertog uit, met een vergramd gemoed, tegen
Nederland; welks bitteril:e gevolgen deszelfs DeIVoonders niet
dan te treff~nd gefinaakt hebben. Zijn dreigend· oordeel, komende van een ervaaren Iüijgsmun, woog- fpocdig boven dat van
andere, die den Oorlog weinig hadden gezien. IIij werd daarenboven ollctcrltcund door den Kardinaal SI'INOSA, die mede in
een h':vig gdi'rek klaagde, dat de \'j.:rfchaar van de /J. 1l1qZlifi~
tie in l'\E.DERI.AT\j) gefchonden was; waadn andere hem bijvielen.
1Iaar de Herro6 V"lN FERL\, die AWA nader in den bloede, dan
in de vricnd:è:hap bc:lond, en zag,ziGni 6er van aart was, fprak
hun tegen, l::nll het woord weder op, en zeide:" Het is waar,
dat, gelijk te \'OO1";;n door mij bezegd is , Ifeàrlalld een goed.
Geneesmi,ldcl vordert; maar ik zegge als nog, d:<t men het zel,oe eerder diende te zoeken in het wel te h~halldden, dan 111et
de W~,pcncn. Het is eerlijker en roenl1v,lardi,.;cr \foor ccnYorst,
dat hij de ontt1aane gefchilJen, zonder mocijcl:jJ;hcid, zelve flegt,
en geen partij trekt; want het heeft niets 0:11 't lijf, dat 'cr \'oorge\~cnd werd, hoc uwe Maj. Vader de Stad Gend met de Wapenen heeft aangetast. De tegenil:reving vari ééne Stad was toen
ljgt te brekcn, dewijl geheel L,\TC(!crlaIJd in gehoorza:llnhcid was.
Maar nu waggelen bijna alle Provintien , en zul1en dus eene, gemccne zaak maaken, en in 't algemeen gevaar te zamen fpannen.
Daar zijn tegenwoordig veele zaaken, die nu beletten zullen,
welke toen medewerkten.
" Dllitsdlltmd fiond onder 't rijk des Keizers; men was in
ver-
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verbond met Engeland; en de Frallfchen zelfs nodigden zijne
IVrajelteit tot <{en doortocht. Nu zijn de eerl1e noch door recht
v:m heerfchappii, noch door kragt van verbonden, aan ons ver·
pligt, maar in tegendeel, uit kracht van verfchil in dèn Godsdienst;
bereid en aangefpoord door haat, ons allen tegenlland te doen.
" Dus zou l11ij 't raadzaamst dunken, dat men de wraak en de
wapenen over 't hoofd ziende, eenige 1Jnar Nederland zond, om
de gelegenheid der Provil1tien op te neemen , en daar van verfiag te doen; laatende intusfchen aan den tijd over, om de gemoederen in rust te brengen. 't Is ons belang niet, hun te leeren het oeffenen der wapenen, en die zij voorheen zo dikmaals
voor ons aangegespt hebben, nu tegen ons te gebruiken."
De redenen, voor of tegen het gebruik der wapenen, van
wedetzijden ingebragt zijnde, wagtte ieder van hen het belluit
des Konings. Doch deeze achterhoudende van aart, hield
zijne gedachten verborgen; en gaf een wenk aan deszelfs
Biechtvader om zijne gedachten te uitten.
Deeze fprak: " Ik aehte dat alle de raadllagen, het ampt van
een Christen in 't oog houdende, hun voornaatne oogmerk moeten hebben op de geboden Gods, met onderwerpinge aan zijnen
wil, alzo wij moeten gcloovcn, dat alle de Raadllagen, die zonder dat fondament gehouden worden, en dat doel misfen , nimmer een goed einde bereiken. Ook dient men hier wel aeht
te geven, dat men zig zelven niet bedriege, en de zaaken
verkeerd uitlegge, of daar aan, tegen de waarheid, een valfehen draai geeve, maak ende van God, een weezen vol van Bermhartigheid, een God van wraake; want de opperfte voorzienigheid vernietigt den raad van dezulken menigmaal, als hij hUil
firaffen wil. Men moet (ging DE FRESNEDA voort) ook >:J:m de
eelle zijde onderfeheiden, dat aan den Prins het Recht, of de
Justitie naat, welke hij verpligt is aan zijne onderdaanen te be,djzen; en, aan de andere zijde, wat hij heeft te doen aan zig zeI·
v~n, om de driften van zijn gemoed te betoomen. De verl1andigflen houden lllet reden fiaallde, dat een Vorst het voorfchrift,
waarnaar hij 'Wil regeeren, behoort afteleiden uit het voorbeeld
van den Opperllen Regeerder, en uit de wet der Natuur, veel
krachtiger dan alle andere, welke ons leert, een ander niet te
doen, dnt wij niet zoudm willen dat aan ons geft:hiede.
1,

Een
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" Een Vorst dient dan wel te letten, hoe God regeert, hem
zo veel mooglijk te volgen, en wel op die wijze, dat hij handele, zo hij wenschte van God gehandeld te worden; op dat hij
zal geoordeeld' worden, zo hij andere geoordeeld heeft: die daar
allernaast bijkomt, is zonder twijffel de ~este Regeerder! Ik wil,
echter, de zaaken van Staat zo niet vermengen. dat ik dezelve
met die van de Godheid één ftelle te zijn, om geen achterdenken te ge even , als of ik deeze verdorvene Eeuw wilde doen
ftemmen met den ouden tijd der onnozelheid:" maar gelijk eene
goede Regeering niet ftrijdt tegen de Goddelijke wetten, du~
moeten wij het eene met het andere zodanig vermengen. dat de
Koning zijnen Throon en den Scepter vast houde, zonder noch
geloof, noch geweeten te bevlekken. Men kan niet omkennen.
dat die van Neder/mul zeer zwaar misdaan hebben; maar noch
bij Goddelijke, noch Menfchelijke wetten, moet volfl:l'ekt op
de misdaad de fl:raf volgen. Want zo dat doorging, dan zoude
medelijden, bermhartigheid en vergeving(!, zo onaffcheidbaar
bij de Eeuwige Godheid, en zo noodzaaklijk voor een Koning,
gantsch ijdel zij!l. Dus moet men zo haastig nier tot de fl:raffen
loopen; maar men dient wel te overleggen, of men met minder
kosten, minder gevaar, door minzaumheid, de rust en volks zekerheid benevens die van den Staat kan y;;rkrijgen: want hier
door dat einde kOllllcndc bekomcn, zal vomzekcr de aangenaam.
fte vrede zijn. 't Zal ook misfchien niet ondicn!lig zijn, wel te
overleggen de oorzuaken, die welligtelijk de Dienaars van Uwe
Majefl:eit gegeeven hebben tot de misduaden: niet dat ik verll:aa.
dat men hUll daarom laat verzekeren; ma:lr om de ll:raffen, als
minder rechtvaardig, te verminderen; ho'.:\\'el eeil onderdaan
verbonden is te dragen zijne Overheid, hem van God gefchonken, zelfs in hunne groot!le misDagen , e!l hoe negt zij ook zoude mogen zijn. Boven dit al, i1:aat ons acht te ge even , wie
het zijn, die misdaan hebben, en als dan zllllen wij bevinden,
dat 'er twecderhande zoon van mcnfchen zijn; te weeten , eenige weinige Edelen, en vcele van 't gemeenc volk. Indien het
lalmeien niet ware, die fpoedig haare firaf gehad heeft, wij
wecten niet dat 'cr eenige ftad buiten deeze is. Letten wij op
den voortgang, men zal ligt een kwaade genegenheid, maar geen
bedrijven van groot gewicht, bevinden. Wam, zonder het za-

men-
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menloopen en de ongeregeldheid van 't {jegte zoon des Volks,
die de AItaaren en Beelden braken, en onbezonnen 't land doorliepen, weeten wij niet dat 'er iets hevigs be!laan is: die misflageI1, alle zaaken zonder fondament, ziJl! fpoedig door Vwe 1\1.
Zuster, en hulpe der getrouwe onderdaan en , verbectcrd en geflraft; zo dat nu genoegzaam alles in vrede en gehoorzaamheid
gebracht is. Dus gij geene w2penen, ge ene wraake benodigd
zijt, en niet anders te verrigten hebt, dan door goedertie'enheid
de zaaken te houden in dien !land, waar in zij nu zijn, en door
minzaamheid en goed beilier van de f/romre G01l1'CrnaIJte, te
her!lellen, het geen 'er nog aan mag hapeten. Een goed Koning moet nimmer zijne Onderdaancll tergen, maar door een aanlaklijk voorbeeld, als zÏ'ne vrienden, op 't fi:erkfie aan hem verbinden, en zjjl1l~ vijanden , (daar nooit een m?gti~ Opperhoofd
gebrek aan heeft ,) tot zig trekken. Een Veldoverrte , met een
Leger, dat niet gering zijn kan, daar heen te zenden, kan niet
gefchieden, dan met groote kosten cn moeite, en met den naam
der Spaniaardetl ha:Helijk te manken; cn door die nieuwigheden,
die daar door te lande zullen veroorzaakt worden, zal de goeden
en kwaad en , de vreedzaame!1, zo wel als de onrustigen, eene
\'reeze wordcn aan;;eja2gd, dat de ingevoerde W:1penen wel tot
een ander dode zulkn gefchikt zijn, en door die Vfeeze allen
aangefpoort, die men behoorde in fust te laaten. Zo ik mii niet
bedriege, is ]1.', der/cnd opgepropt met volk, verre verwijderd
van de Oaafachtige denkbeelden der Spanjaarden; met een
volk, jaIOlm;, flerk flaunde op hunne verkregl'ne en dubbel '1erdiend~ voorrechten en vrijheden, ell op die hun van Natuure
toekomen en eigen zijn; met een volk, waar van men met zachtheid alles, en met Hrafheid niets kan verkrijgen. Op dit hun
eigenaartig karakter, vordert de zaak, dat uwe J\1ajefieit en zijne doorzichtige raadslieden voornamelijk acht geeven. Daarenboven, hoe zul;en \\ij gelooven, dat Duitsch!and, Frankrijk
en Enge/allet, opgehoopt 111et Ketters, en gezwoorene vijanden
van Spanje, verneemellde dat zodanig een Leger afkomt, teIl
nadeele van hunne nabuuren ,zullen fcilftaan, cl1nict denken, dat
de nabuurige oorlog een algcmeenè brand is, dien elk verpligt zal
zijn te helpen blusfchen. En moeten wij tevens niet verzekerd
zijn, dat de Edelen en gemeeneh, die misdaan hebben, en, mii..,
[chien,
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fchicn, als berouw hebbende, HiJ zFn, al wat hun mogelijk is
zullen bijeenbrengen, om het naderend"Leger tegen te ftaan, en
't Inkomen beletten; en dus, door recht111atige vreeze voor [traffe, de nog in rust zijnde Provintien tot oproer aan Hok en ? Dm
zal het, naar mijne gedachten, zo gemakkelijk niet zijn, hun te
overvallen, als anderen wel voorgeeven: hoe gevaarlijk zal het
zijn, de zaaken tot dien ftand te brengen, als men der Steden
voorrechten, zo men nu voorneemens is, vernietigt, en zig genoodzaakt vindt, die niet alleen te bei'estigen, maar nog andere
daar bij te voegen. Maar eens gefteld (dat echter ondoenlijk is)
de tocht des Legers ge[chiedde met weinige kosten, en 't zelve
trok zonder tegenftand d~ Landen in, wat zal 't dan nog zijn?
Alle de fteden. fterkten en pInatlen zijn gehoorzaam; de Adel,
de Geestelijkheid, het volk zijn getrouw; waar zal de ftraf begimlen? De Edelen ell Onedelell, ja allen die misdaan hebben,
zullen die nuar hunne Rechters en Bcul.:n wachten? Neen, zij
zullen vertrekken naar hunne nabllurige Broeders, en med .-Ketters. Dus, zo m2lJ den rechtvaardizen niet doet betaaIen voor
den Zondaar, dat mcn van Ui'>'': 1:I1a;. !liet wa.::hten mag, zullen
alle de 1,osten en moei:" te vergee~fsch zijn. Zonder noodzaaklijkhcid zal me"1 maken van nienden, neutraalen , van neutraaJen , vi1anden, vun vijQndcn, hardnekkige oproennake:·s. U.lVI.
heeft niet van noden, zijne onderdaancll te ver[chrikken, maar
wel te verzekeren, dat zij tot voorftand van hUIlnc i'oorrechten ,
huizen, vrouwen en kinderen, hun !cc\'cn niet in de waag[chaal behoeven te Hellen, zo als zij, als hun 't Leger nadert,
zonder twijffel doen zullen. De oude ellende v~n Spollje, en
mooglijk ook van Frankrijk, geeft ons de:"gelijke voorbeelden
genoeg, wat é~n eenig Ede111Jan j geHoord en" vlugtende zijnde,
doch bÏlmells lands verfranà houdende, een gevaarlijk inftrumem
7.ij, om 't Vaderland in oproer te brengen; want het is een bekendc zaak, dat die gecLe, die zig niet verzekerd houdt onder
zijne eigene, zig zoekt te verzelceren onder vreemden. Dus,
naar mijn oordeel, behoort U lvlaj. niet rot de wapenen te 100'
pen, tenvijl gij, bui~en dien, uwe macht en hoogheid laat in
dien üaat, wnar in zij is, dezelve kunt handhaven, zonder oorzaak te geevell dat veel en het land verl:;aten, en tot andere overgaan. Maak hun, en voor:!l de oproerigen, door uwe goedheid
11, DECl.
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befchaamd; trek de gemoederen, door middel van Goedertie~
renheid, zo tot U, dat zij uwe macht wel eerbiedigen, maar
nimmer vreezen.
" Behoeft een Perzoon , gc[chikt tot den Gce~teJjjken iJant,
aan een Vorst als uwe lVIajeileit, te erinneren , dat het Zwaard,
eens uitgetogen, niet zo gemakkelijk weder op te ïleken is. Dus
dan fineeke ik U, om uwe Eere, en volks voordeel en behoud,
nog eenige middelen van goedheid te werk te fiellen; en die
vruchteloos zijnde, zal het als dan nog tijd zijn, eenen anderen weg te kiezen: te meer, daar de zaaken 'er verre van afzijn,
om wanhoopende te zijn, maar dan gevaar zullen loopen, ZQ
fpoedig gij U van uwe magt zoekt te bedienen. Ik voor mij ge~
loove vnst, dat zo Uwe n1aj. geen hout onder dit vuur flookt,
dat het, even als alle Iigte fl:offcn, wel eene fl:erke flikkering
ge even , van zelve uitdooven zal. Ook weet ik, dat alJe deeze redenen te vergeefsch zijn, voor't oordeel, voor de wijs.
heid en goede genegenheid van Uwe Maj.; dus ben ik ook
verzekerd, dat Uwe Maj. al dat geene, dat gezegd i~, zodanig zal doen uitvoeren, als 't beste zal dienfl:ig zijn, voor den
dienst van God, en het welvaaren uwer Kroone."
Niet weinig fl:ond FiUps verzet over de redeneeringeri, waar
mede de laatfie hem zeer getroffen had, aangezi~h mE'n zegt.
dat hij groote achting voor FRESNED.II had. Maar het aanzienlijke
gezag en de ervaarendheid van AUlA deed en hem, tLlsfchen den
raad des Hertogs en dien van zijnen Biechtvader, beide zo
zeer verfchiHende, bijna beiluiteloos zijn; waar bij nog kwam,
de neiging van zijn eigen hart, welke meer voor den vrede, dan voor den oorlog was. Maar, even als in alle Raadsvergaderingen, hoe groot die ook weezen mogen, gemeenlijk
gevolgd wordt dat geen, het welk door de meesten geHemd is,
en dus de meeste fiemmen voor den vrede waren, zo fchecn het
gevoelen van· den Biechtvader, zo 11:erk aangedrongen, doorgang
te zullen hijgen. Doeh de invloed van den Hertog, nevens dat
Y,\I1 den Kardinaal SPINOSA, vermogt zo veel, dat zij het beiluit
deeden naken: zo dat, op dien tijd, niets vastgeHeld werd, dewijl, il1tl1s1èhen, de Raadsheeren elkander ieder hun gevoelen
zochten fi.n~,akc!ijk te maaken, en te doen omhelzen. De drift,
w:m mede IlI.B.\ zo fterk ten oorlog r:l:lcide, ont11:ond eensdcels
om
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om dat hij, als Veldoverfie , zijn gezag, grootheid en voordeel
beter konde doen gelden en fiaande houden, dan als Hoveling;
waar toe hij genoegzaam verzekerd was; wel In 1l:aat te zullen
zijn, als het bevel aan hem werd opgedragen: anderdeels, door
den ouden haat, dien hij den l'federlanders, en bijzonder den
Adel, toedroeg.
De Kardinaal SPINOSA, die, zo als wij gezegd hebben, een man
van geringe afkomst was, en meer gewoon de befchuldigingen
tegen de Ketters re hooren, en hen te helpen doemen, dan zaaken van Staat te behandelen, viel dns ligt den Hertog toe; de
andere, die den vrede aanraadden, had,~en mede hunr~ bijzondare inzichten. Men geloofde in 't algemeen, dat de lliechtvader
het met een goed geweeten deed. Den Prinfe VAN EBOLI was
het [e doen, 0111 den Koning, bij wien hij alles vermocht, in
Spanje te houden; en als zijn partij met het Leger werd afgezonden, had hij wel het voordeel, dat hij van 't Hof verwijderd
was, maar ook al den hN op zijnen hals. ALM, daarentegen,
wist zeker, dat, zo de Koning vertrok, 11 ij als meester van de
wapenen, ook meester in Spanje zoude ziin; en zo hij zelf het
bevel moge erlangen, wijde hii EBOLI gaarne al de grootheid aan
l1et Hof laaren. Dus beget:!rde hij d~n lief,t, door het veld en
de wapenen, van zjjn partij gefcheiden te zijn, De Hertog VAN
FERIA betoonde zig tegen de wapenen, uit, wangunst, als wel
merkende ,dat het bevel niet aan hem, maar 9an ALilA zoude worden opgedraagen. Doch de doortrapte AL13,\ wist alle de geen en ,
die het hem misgunden, met loosheid, het net over het hoofd
te haaIen. Zig dekkende met de onnozelheid van SPINOSA, veinsde hij zig ziek, en gaf voor , naar rust te neigen, en dit de oorlog niet voegde met zijne jaar.:n; zeggende zelfs, dat hij 't laatfie deel van zijn leeven Gode wilde opofferen. Des hij ieder in
den waan bracht, dat al ging de oorlog voort, hij te rug zoude
blijven; zelfs rlrooide hij uit, dat die tocht niemand beter Z0Ude voegen, dan den Hertog V.\N FERIA, die, min cloor{]epel1 dan
ALM, niet afkeerig fcheen van 't Opp;:rbe\'elhebberfchap, en dus
mede in den oorlog aemde. Dus veranderde de onberadcne Raad,
tot het aanneem en der wapenen tegen deeze Gewesten, tot [marte van Nederland, en nadeel van Spflnje.
Zij dan genoegzaam allen étn lijn trekkende, bepaalde de KoFf2
ning
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ning wel haast zijn befluit, zeggende: Dat hij lang had voorgenomen, in Perzoon naar Nederland te trekken, en tegenwoordig, hoe veel daar tegen was ingebragt, nog niet verancl,~rd was;
maar dat hij niet zonde gaan, voor en r.leer 'er voorafging een
Opperhoofd met een Leger, ni2t 0111 de gehoorzaamheid en rust
van 't yolk te ftooren, maar om dezelve, vóór zijne komst, in
zekerheid te brengen. Doch dewijl de keuze van eenen Kapitein
:tan hem ftond, en de Hertog van ALM de vermaardfte Krijgsman
was van gantsch Spanje, ftelde hem zijn Maj. hun voor. De
Hertog V.~N FER!A, nog onder de misleiding van ALIlA zijnde, en
meenende dat hij dit zoude afwijzen, prees ten hongCten die keuze; doch deeze den p03t daarop aanlleemende , deed aan FEG.IA
zien, hoe listig hij hem bedrogen had.
Met de gedaane keuze, die zo zeer ten bederve van Land en
Volk geürekt heef[, verviclmet een dl! reizc des Konings, waar
mede Neder/t!lld zo lange tllsCchen hoop en vreeze gef1ingerd
was. De gewaande vloot, die, ten dien einde, te Biscaijen ,
met zo veele kosten bijeen gebragt was, werd gefcheiden. Wel
hnast was ALIlA gereed, Ilam met zig zijne beide Zoonen, DON
FREDRIK, die zig, door zijn moorden en branden, waar in hij
zijnen Vader niets toegaf, in Nederlaud zo berucht gemaakt heeft,
en wiens naam alleen IJaarlem en Naarden, op de bloote herdenking, nog doet beven, en DON FERDINAND DE TOL"DO. Hij
ging te Barce/olla tl! ICheep; van daar voorfpoedig te Gmua gekomen zijnde, om verJ'rerking van volk te ontvangen, truk hij
doo~ ,St/voi/eIJ ,Bolll"golJdielJ, Lotharingen, en voort,; op Llt.vemburg.

De Hertogin VAN PAR.\!A, binnen Brw/,cJ v,,"rCraan heb;)ende, dat ALIlA, in italic, veel vol-k, gefi:hut. enz. terwijl hij
zelve te .Milaail aan de KoortCe lag, deed bij een brengen,
gaf, bij herhaalde 13rievcn, den Koning op 't ern!iig·~te t~ kenll'~n, dat zulks anders nergens toe konde Hrckken, ,:uu om de
bed::arde gemoederen weder in onrust te in cngen; verd,;rs meldde
zij aan FILlPS, dat het Land in vollen vi'cdc was, de Gud,dicllst
en gehoorzaamheid hcrfteld; dat 'cr noch Illagt, noch krijgsvolk
lIlltbrak, om d~n Staat, zo 't behoorde, in order te houden, en
Ï'i (Ie grootfte ondl':'tlanigheid tc brengcn, die men begl~ercn kon,
d,,,')r e~ne enkele k())jl$t V.111 den Koning'; en dat 'cr, vall de
aan·
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aankomst van een gevreesd Leger, niets te wachten was, dan
zwaare en ontzachelijke kosten voor den Koning, en drukkende
armoede voor 't Land; dat, op het eer!l:e gerucht der wervinge ,
veele huisgezinnen, aanzienlijke Koop- en Ambachtslieden, vertrokken waren, en nog daaglijks vertrokken, en verder doen zouden, zo fpoedig zij ontwaar werden, dat het Leger afkwam;dat
de vaan, onder de wapenen, zoude fiil!l:aan, en de Ingezetenen,
echter, rchattingcn maden opbrengcn, tot onderhoud der Soldaaten, enz. Eenen brief, vervuld met deeze en andere klagten en
ernfiige fmêckingen, deed de Gouvernante, op ecne buitcngewoone wijze, naar Spanje brengen, door G.~SPAR DE ROBLES ,
Heer WIJl Bi!!y, GottJ'emetlr l'fliJ P,hlijJpe)li!!e, opdat, door
het gezag en aanzien van dien EGde, haar verzoek te meer inJ':lng zoude vinden. Doch vergeefsch waren deeze heilzaame po·
giilgen van MMWRETi\: want zij deeden den KO:ling niets van zijn
beO uit veranderen; en men heeft meer d~n eens in het karakter
\"all HUPS aangemerkt, dat hij altoos jaloers en agterd~llkende
fcheen op zijne Veldoverfien en Gouverneurs, als zij eenige vor- _
dcringen voor hem maQkten; waar door hij hllll dan. door gebrek aan geld en munf(:Îlap, in verlegenheid liet.: zodat hier door
wel zijne zaak en te rug gingen, doch zij ook van de overwinning zig niet beroemcn konden. Men behoeft niet te twij1fekn, of FILIP, kon met geene goede Dogen zien, dat zijne Zuster
zig in haare brieven beroemde, den vrede herfleId te hebben, en
dat zij magt genoeg be?at, dien te behouden; als vreezende, dat
haar gezag hier door te hoog in top zoude klimmen. Hij ant·
woorddc dus U.lll ROllLES , dat het Leger met geen ander oogmerk
!laaf Neda/aJlt/ gezonden was, dan 0111 den vrede te bevestigen.
Ell dit was ook bet bericht, dat de Gouvernante, uit naam des
Konings, door den Prins van EDiJLl kreeg. Ook had J\1AfiGRHA
riet nagelaa:cn, aan den Hertog t~ fchrijven, of hij het, dewijl
hij nog in !talie was, niet m~er geraden zoude oordeelen, om
een gedeelte. van zulk een magtig Legw aüe(!3nken, dan de bevredigde Provi'iJtien, liKt ontijclige magt en kos[cn, te tergen;
want zodanige remedie, ais hij voor had, werd üimll1er geacht
dan de zi(kte zelve. Doch ALB~, te zlier dorli.:ende naar 't bloed
der Net/erlanders, olltièhuldigde zig met den last des Konings.
In plaat ze van zijne magt te vermilld'~ren. wrme~rderde hij dezelH3
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zelve zo veel mooglijk was. Uit Soyoijm was hij door BOtlrgOlldien gereisd, en had zig aldaar verfrerkt met vier honderd
paarden. Van daar in Lotha1"ingen, en 't land van Luxemburg
gekomen, voegde de Graaf VAN LODRON zig bij hem, met 3QQQ
Hoogdllitfche Voetkl1fgten, en 300 Ruiters, weIlce hij in 's Konings dief1st hield; dit deeJen ook de Graven VAN SCHOUWENBURG en OVERSTON , met hunne Duitfi'he Regimenten en Paarden: hem werden daarenboven aangeboden, ;2000 Duitfche
Ruiters, waar \'an hij eenigen tot zig nam, Te Luxemburg gekomen, zond de Gouyernante aan hem, de Heeren V;·N Nom.XAR~lES en BARLAIMONT, om zijne last- en bevelhrieven in te zien;
waar aan ,hij, in eenige dee!en, voldeed, en l\BGRETA zig
mede moest vergenoegen.
jVfet deczcll ftroom vall vreemde kriigslmegten, kwam de Hertog in Brabant. en werd, op den 28Îten van de maand Augustus des jaars 1567, door die van' Brt/sief, met groote Triumph
en eerflcwijzing, ingtha~ld; weinig dagten zij, wat monfter van
wreedh~id zij dll.o tere beweezen. Men zegt dat hij, door ecnige Netler/twd(c·'!t Heerr,n en I:delen. te Luxemburg ;'vcrwellekomd worden,1c, tOt antwoord gaf: TFe/kom of l2iet, i/r: ben' er
al; en um die zelfde reden zeide hij van EG:\IOND, wanneer deeze aan J{\\ am rijdeJl: Zie daor dim GrootelJ Ketter! die dir, echter, uit eene Ho!lundfche eenvoudigheid, voor boert aannam.
Binnen Brusfel zijnde. hegrrf hij zig terflond naar de Gouvernante; en na haar de handen gC];ll5t te hebben, nam hij zijn verblijf in 't hl_1is van den Graaf VAN KUIVNllVRG, laatende het Hof
voor de GOUWi nante. Den volgenden dag zond hij haar, tcr
leezinge, de Brii.'vcil des Konings, en verklaarde daar op gedeel.
telijk zijnen :ast, di,:, veel uitgebreider was, dan die van de Gouvernante: wnnt hem was de magt gegeeven, alle de GOll\'erneurs
van de Provintien en Steden jlf en aanteftellcn. Hij was Rapitcin
Generaal van alle de Fonresfen en Sterkten, en van al bét Klijgs.
volk, mr.gt hebbende die te ontmantelen, te verfterken , KasteeJen te doen bouwen, Krijgsvolk aanteneemen en aftedanken ,naar
goedvinden. Hij had volkomen magt over den Raad van Sraate
en dien der Finantien. In zo verre als hij goed vond, dat zjjne
magt bekend zoude zijn, deed hij deze! ve in opcnbaaren druk
uitgaan. De Gouvernante hem vraagende., of dezelve nog uitge-
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breider was, bekwaam tot ancwoord , ja; doch dat hij als nog
niet oorbaar vond, zulks te openbaaren. lVIARGRETA, die hem
gantsch geen goed h~.rt toedroeg, en, bij zijne eerll:e komst,
zulks niet onduister had te kennen gegeeven, kreeg nog te meer
afkeer van den trotCchen ALM, terwijl zij duidelijk zag, dat het
bewind, welk men haar gelaaten had, meest bell:ond in Cchijn,
en hij volkomen l\1ees:er was. ALM had het bevel over de Ruiterije gegeeven aan zijnen Bastaard Zoon, DON FERNANDO; CHa..
PINI VITELLI was Velclmarfchalk; GABRlEL SE r; BELONNI Grootmees.
ter van de Artillerij; en onder zijne andere volgers, als R oMmo,
lItONDRAGON, S,~NCHIO D'AVILLA en VERDUGO, waren de voornaamfle ampten bij het Krijgsvolk verdeel<l. Door deeze deed hij het
volk rondsol11 binnen de VOOrmlaIll fle Steden leggen, en wel in
zo cngen omtrek, dat Uj dezelve binnen drie dagen bij een brengen kon de. Te Brusfel lagen de Regill1emen van Lombard/jen; binnen Gmd de Spanjoordm; en te Antwerpen de Dl/itfchcn onder LODRON; de Jf7fwlen, waárop hij geen vertrouwen
fielde, had hij afgedankt. De eerll:e bewoning van zijn gedrag, hoe
hij voorneemens was re handelen, gaf hij aan die van Gend; ei[ehende van de Magiflraat de i1eutelell der Stadspoorten, om die
in handen der Spanjaarden te geven. De Gmtenaars deeden
hier over hun beldag aan den Graaf VAN EG}IOND, als Gouverneur
"an Vlaanderen, begeerende van hem, dat hij, van hunnen 't wegen, aan den Hertog zoude verzoeken. hunne vrijheid te mogen
bdlOuden; de Graaf deedt dit bij ReqllCste, en mondeling', aan
den Hertog. Maar wat was het antwoord? H;j wilde doen, wat
!wn tot diemt van den Konillg best gert1aden dacht, en }'fl1J
,lie/7/flllt gemeestert noch berispt zift!.

De lIutog, in wiens magt het was, over alle bedreevene
zaaken onderzoek te doen, die te [hafFen of vrij te fpreekcn,
had bij ziL~ zc]n:n voorgenomen, de firaffc te beginnen aan eenigcn der voornaamt1c Neder/[I1J(1jè!ze Heeren; deeze van kant
zijnde, had het gemeene volk geen toevlugt meer. Om hen te
gemakkelijker in 't net te lokken, g·.:droeg hij zig zeer geneegen tot hun; waar door hij eerst EG:VIOND, en daarna HOORN,
en anderen tot zig trok. De eerste, waar van hij zig deed verzekeren, was JOHAN IL\SE~mROOT, Heer van Bac!urzee!e, dien
men hield voor den geheimen Raaû van EG~lOND. Op denzelfFf4
d9
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den dag, zijnde den 9 Sept. beval hij, aan LODRON, om A1'\TONI VAN STRALEN, Burgemeester van Al1twerpm, gevangen te
neemen , en naar BrllsJè! te zenden. Geduurende deeze verrigting, had hij de voornaamlle Heeren des Lands, als EGMOND,
IlOORN, M11'\SVFLT, AmSCIlOT, ARENllERGH en BARLAIMONT, in
't Hof van Kuilmburg.'t bij een vergaderd, nevens zijnen Z0011
FERDINAND, en de l\Iarkgraven VITELLI, SERllE.LLONI en IBERA.
ALB.'\., om zeker te zijn van de gevangenneeming van VAN STRALEN en IL\S!DIBROOT, verJengde de Raadsvergadering, onder
voorwelTdzel van over de hOUlving van 'e Kasteel te Antwerpen
te willell fpreeken; doch hij had de hegtenis der gemelde Heeren niet verf1:aan, of deed den Raad fcheiden. De andere ver~
trokken ziinde, werd EG:VIOi'O ter zijde geroepen, even als of
men hem iets geheims wilde mededeelell. Hij dan, in een ander vertrek gekoomen, vond aldaar DON FREDRIK DE TOLEDO,
die hem, uit 's Konings naam, aanzei de , dat hij zijn geweer
moest afleggen, en zig ge\'angen geeven. Weinig baatte wed:::rfiand? zo van hem, als van den Graave VAN HOORN, aan wien
dit in een ander vertrek gebeurde, naardien zij tcrltond van eene menigte SprtrtIJfclze Kapiteinen omringd werden. Even min
hielp het, dat zij zig beriepen op hunne voorrechten als Ridders van 't Gulde Vlies, als dat zij aanboden, zig te zullen
verdedigen. d'AvlI.A had, intusfchen, de wooning des fIertags
rondwm met gewapende manllen bezet, tot fchrik def gemeente, die hier niets van wist, noch begreep wat zulks te beduiden had. Groot \\'~,s de verOagenheid, toen zij hier van onderrigt werd: men zeide, dat met deeze Edelen 11et gantfche Va·
derland gevangen wa" en roemde de voorzichtigheid van Prins
WILL l\! DEN EEfi STE", die zig bijtijds te zoek gemaakt had. De
Hertog, op dat de Gouvcrn~nte niet te veel vertoornd ZDU worden, zond haar, op het fcheiden van den Raad, de Graven
VIIN l\Bl\'SFEI.D en B~RLAUIONT, om van 't gebeurde kennis te
ge even , en hem tevens te ontfchuldigen, dat zulks, op bevel
des Konings, tot na de nitvoering, was verborgen gehouden t
om haar voor den haat des volks, dat zij moest regeeren, te
bevrijden. Op 't Art. AI~RGrzETA VAN PII.R;\IA zullen wij zien,
hoe zij, uit onvergenoegdheid hier over, bij den Koning om
haar omf1ag aanhield. WILLEl\I DEN EERSTEN hem ontfnapt zij!1de,
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de, {lor.te AUlA zijnen wraak op dcszclfs Zoon PHILIP WILLE;\!
uit, doende hem, op ee!len derticnjaarigen ouderclom , tegen
alle rechten van de Academie van Leuven, van daar naar Spanje wegvoeren, daar hij, gedllurende 28 Jaaren, gevangen ge,
houden werd. Ligt begrijpt men, welk een fchrik dit in de
gemoederen veroorzaakte; en men vindt hier op aangetekend,
dat meer dan 20,000 menfchen vhlgtende het land verlieten.
Den 30[ten December des gemelden Jaars 1567, nam de lIertoginne VAN PAnIA de reize en uittocht uit Brusfel aan, wordende zelfs door ALUA, die niemant liever dan haar zag vertrekken, tot. OP zekere hoogte, mct alle ftatle uitgeleid;' waarop
hij het bewind als Gouverneur Gen~raal aanvaardde. Terftond
werd de Raad der beroerteIl , door de Nederlanders de Bloedmad genaamd, aangelleld: welke bedrijven en per[oonen deezen Rechtbank uitmaakten, zal, bij andere gelegenheden, nader door ons befchreeven worden. Alleen moeten wij aanmerkcn, dat in dicn Raad de zodanigen veroordeeld werden, als
fchltldig aan het Crimen /'e;:e ;.llfljejlatis, tam Dh'illte, quom
ht1llJ011te, of, de misdaad V:ln gekwetfte zo Godlyke als menschlijke lVlaje!l:eit, " die de inlc\'eraars en t'Jeftemmers waren van
" Requestcn, tegen de niellwe Bi,l\:hoppen en de InquiGtie;
" zij die de Predikanten h'1ddcn tocgelaaten, ollverlchillig door
" wat dwang of tijds gdt!g.:nheid, of die zulks nict met alle
" magt geweerd hnddcl1; zij die de Kerkplondering begaan ell
" niet belet hadden; 't zij door oogluiking, vreeze of verbaart" hl:id; die zig durfden vermeten te zeggen, dat deezc Recht" bank en Hechters zjg moesten fchikkcn mm de IIandvestcil
" en PIiI'ilegien des Lands," Hoc groot het aantal R-:wordell
zij van hun, die dus gedaagd en gélrra[t werden, zo met d;;ll
dood als verbeurd verklaaring hunner goederen, kan men opn~aaken uit de geflagenc vonnislcn des IIertogs en zijner Raaden,
bij een verzameld door d"n Heere J. MARCUS. Zie hier, wat
de vermaarde Dros[aart HOOFT van deezcn berugten Rechtbank
zegt: "Wien, in alle gewesten, waggelde het hooft ni"t op den
" halze, daar men dus eenen voet van recht en rechtsvurdl.!l"Ïl1" ge volgde? Daar de zaaken van 't uitterrte belang, zonder
" aanfchouw van plaats, of hoven, daar zij onder gevallen wa
" ren, zonder uitvlugt, tot hooger beroep van vier[chaar, of
Ff 5
" na-
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" nader onderricht, bij t\Vee of drie fchurken, alle naar den
" mond van eenen Fàrgas ziende, geilootcn werden, enz.
\'oor dien zo gevaarlijken als gevreesden Rechtbank, werd de
Doorluchtige Vorst en Heer, Prins WILLE~l VAN ORANJ~, nevens
andere voornaame mannen, gedaagd. ORANJE, in plaatze van
te verfchijnen, gaf zijne treffende eerste en allerzeldzaamfl:e Apologie in 't licht. In Spanje werden alle de Nederlanders, wier
namen VAR GAS daar heen gezonden had, door de InquHitie,
voor Ketters verklaard, hunne vonnisfen door FIUPS bekragtigd,
en door ALM ten flrcngfl-en uitgcvoerd. Wij hebben, onder 't
Art. ADOLPH V,IN NASSAU, gezien, wat 'er voorviel bij dcn Veldllag tC Heiliger/u, op den 23f1:en lVIaij des Jaars 1568; hier
door was ALB.\ niet weinig vertoornd; en het gedrag van die
f:eencn in PFcst-J7/tla12dercn, die, om hunne woeste bedrijven,
den naam van !Ft/de GeiJze:1 verkreegen, ontflak hem niet minder: hij zond tegen hun wel eenig gcw~~pend volk, tot befchcrming der Geestelijken, die zij fchandelijk handelden;' doch dit
had weinig gevolg voor hem. Op den !!den Junij van dat
Jaar. deed hij de Sententien van Bannisfement en Confiscatie van Goederen, tegens ORANJE, LODEWI]K VAN NASSAU,
.&t\TONIJ VAN LALAING, Grave 1'tm IloogjlratC/t, FLOHIS VAN
PALLANT, Grave van Kttilmbllrg, I-leer II': NDIW{ VAN TIREDERODE, en GraafWILLEM VAN DEN BEr.GH, afkondigen, en die geenen indagen, die ten lande uitgevlugt waren. Zijn wraakzwaard
deed hij gevoelen aan de Edele Gebroeders, GIJSBERT en DlDElUK VAN nATWBURG, en 18 Edelen van rang, door dezelve te
Brusfd op de Paardemarkt te doen onthalzen; zonder eenige
acht te ge even op de voorbiddinben , zo van den Keizer en
eenige Duitfche Vorsten, als van de Moeder der Balmbllrgcn.
(Zie BATENBC'RG.) Op den vijfden dier maand werd het vonnis
tegen de Graven VAN EGMOND en Hom NE uitgevoerd, tot grooIe verwondering van alle ycrftandigen, die van gedachten waren, dat de Hertog te fwutkundig zoude zijn, om de hand aan
die Edelen te flaun, maar hunne ftralfe zoude hebben opgeièhort
tot de komst des Konings. Doch ALM, verhit op w-raak, én
mooglijk wel weetende dat die anders nooit volgen zoude, deed
de Nederlanders zidderen voor zijne onmenfchelijke wreedheid.
(Zie EGJIlOND en HOOR:\E.) Na deeze verrichting, trok hij.

met

ALBA. (Ferdinal1d Alvarez de Toleio, Hertog van) 457
met een groot deel volks, naar Oost-Friesland, tegen Graaf
en behaalde, op den 2Iften Julij, de,
overwinning bij Jemmillge, meer door flaauwhartigheid van 't
volk van NASSAU, dan door zijn eigen mannelijk ftrijden, dewijl
de meeste van de Duitfche troupen haar geweer wegwierpen,
latende zig llit opzet liever do 0 dfla:.m , zonder zig te verweeren ,
dan dat zij tegenftand wilden bieden. Aan de zijde des Hertogs
bIe even niet meer dan 70 man; terwijl, aan de zijde van Graave
LODEWI}K, het verlies op 700 man begroot werd. Hier op volgde de eerste tocht van Prinfe WILLEM VAN ORANJE over de Maaze, die, met een magtig Leger, in de maand September, in
Nederland kwam; doch ALBA een openbaaren VeldOag fchuwende, vond die Vorst, na dat hij, door zijnen togt over de Maas,
zelfs in de oogen des Hertogs, wonderen bedreevcn had, nit
hoofde van gebrek aan geld en toevoer, zig genoodzaakt, door
Frankrijk te rug te trekken. ALB~ de .handen daar door ruimer
hebbende, begon op nieuw, met branden en blaaken, zijne wreede vervolging tegen de Onroomfchen; om hun, aan de brand!tapels , het fpreken te belett~n, deed hij hun de tong tusfchen
twee ijzers fchroeven; en bedreef dus de wreedfte folteringen.
die ooit de fnoodrte dwingeland had uitgedacht. Ond::r alle
deeze moorddaadige bedrijven, tt:rwijl de Landzaten, Edelen en
Onedelen, Roomfchen en Onroomfchen, in de grootfte verOagenheid zaten, wrmaakte hij zig, nevens zijne moordzieke
Spanjaarden, zo binnen Brt/sief als elders, met Tournoij- eu
Renfpelen, waarin zelfs ecnige Nederlandfche Heeren een goed
gelaat moesten toonen. Paus PIUS Dl! V, zijn genoegen over
dit geweldige moorden willende betoonen, zond aan dJlA, door
zijnen Legaat CAROLUS DE EUCiL!, een kosbaar' zwaard van goud,
en eenen hoed met veele edele gefl:eenten omzet, die hem,
den 26 Maij 1569, in de groote Kerk re Brusfel, met veeIe fiaatelijkheid, werden behandigd. Het Volk, echter, .liet niet
na, hier op fmaddijk uiltevaaren. Onder alle de Beulen, die
ALM met zig uit Spanje gebracht had, was 'er geen erger daq
JAN GROWELS, anders SPRL genaamd; deeze, dOGr hem :umgefield tot Landdrost, of draager van de Roode Roede, na dat hij
duizenden had doen omkomen, en ook bij de gevangenneeming
en ombrenging der Graven van EG;\lONO en HOOilN tegenwoordig
ge.
LODEWIJK Vl\:'< NfISSAU,
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~ewecst wa~, bad bet, door ~eld- en bloedgierighcid, zo grof gemaakt •. dat (volgens St,oad,,) ALM hem, om de meenigte zijner
misdaaden, tot blijdlèbl\p des Volks, te Brusfcl deed opknoopen.
Aan den galg bangende , werd dit volgende voor zijnen borst vast
gemaakt: " Dit is de Justitie, die zijne Excellentie wil, en ge" bied gedaan te worden, over deezen menfcbe, om de navol" gende oorzaake : dat hij geld omvangen en gratie gegeeven heeft
" aan de Rebellen, en aan :mdere grove zaaken fchllidig zijnde:
" Om dat hij de ollIlozele geweld. en ExecUlie ;r.~daan heeft
" over zijnen Knegt, ende Dienaar, hebbende den rechter daar
" "all verkeerd bericht gegeevcn, en om dat hij on,ler dekzd
" van Jllstitie , heeft bedreeven omnatig geweld." Dit vonnis
Cl; de uitvoering daar van word voor de ecnigfl:e daad van rechtvaarè,i;;heid gehouden, die "LlU in Nederland heeft bedreven. De
Pricfc/le Doélor GE:\L1I!\, zo men wil, had dit reeds aan SPEL
voorzegd.
lJe Staaten der l\'èltcrlanden vonden goed, 0111 aan den Tiran,
en den Paus, den fcbijJ] te vertoonen dat zij hem genegen waren, of wel om zijlle firafheid een weinig tot bedaaren te bren~en, hem aan te bieden 20,000 Dllcaaten, voor den dienst, zo
zjj zeiden, welken hij aan 't Land had beweezen. Eerst weigerde hij dezelve, coch naderhand nam hij ze aun. Thans dacht hij
veilig te zijn, door het ombrengen van zo veele Edelen en :mde·
ren, wier getal niet zonder fchrik genoemd kan worden, door
hel verdrij\'cn van ORili'i]E, en van duizenden met hem. Dus was
nu zjjne beczigheid, eenen Regeeringsform intevoeren, naar den
fkaak des Konin[;s, dut is, volf1rckt willekeurig, en zig nn de
bezüting der nog overgeblevenen, door het eisfèhen van den tien_
den penning, mee"rer te martken. Doch wc! voorziende, door
~,a;lhoudeiJde frrarheid, zijnen wil nid te kannen krijgen, ging
hij over tot veinzer'j, en maakte een begin daar van met de af:
/,({'iltNgit!g vaIJ een algemeen Pardon: een middel van bedrog,
'.\'aar mede de heerzuchtige FILIPS en de wreede ALM zogten , dit
l'<tderland aan Kluisters te leggen. Men zag, op den 17den Julij des Jnars 1570, te Brusfel voor 't Stadhuis, op de f;roote
m~,rla, opgericht een pragtig roneel, met eenige trappen opgaan.
de, geheel met rood bken bekleed; aan het bovcnfl:e der trappen
W~.s '~en Koninglijkc Stoel gcplaat,t, bedekt met goud laken; op
deez<:!1
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deezen , als verbeeldende de plaats des Konings, ging de dwingland zitten 1 zig dus éenen rang aanmatigende, welken nooit Gouverneur noch Gouvernante genooten had. Ecn weinig, lager daa
dit monster in wreedheid, zaten, tcr wedcrzijden van hem, twee
der fchoonlle vrouwen van AlItwrrpen, om aan, te duiden dat
de fl:rafheid nu verdweenen was, en liefde met genade plaats bij
hem zouden vinden. Op de andere trappen zag men een menigte van Heeren. Aan zijne zijde fl:onden de Hellebardiers ; de
markt was rondom mct Soldaatcn bezet. De inhoud val1"t Par·
don, dat onder deeze vertooning werd afgekondigd, bef10nd
hoofdzaaklijk in deeze Pointen : " Overmids dat vecle zig mis" gaan hadden, door ilegtheid, vervoerd door invoering vall
" nieuwigheid, en uitrpoorigheid der jeugd, dali nu bereid zijn" de zig te beteren: Zo is 't dat de Koning, verfl:aan hebbende
" de groote genade, die de Paus PlUS DE. V gebruikt, door den
" fchoot van gratien van de Moeder, de H. Roomfche Kerke, te
" openen, ook bewogen, door de genade en gratie, die hij
" daaglijks van God onzen He ere ontving, wiens goedertieren.
" heid alle Prin[en behoorden na te volgen, zo wilde hij, vol" gens de zagthcid van zijnen aart en genegenheid zulks doen,
" en betoonen: l'effens acht neemende op de goede dienf1en,
" die d~ SubjeCten en hunne voorzaten hem beweezen hadden.
" Zo heeft hij dan, uit groote liefde. met advijs van den Her·
" toge van ALBA, voorgenomen, alles te vergeeven, en zijne
" onderzaten eer met zagtheid dan firafheid te handelen, om
" geen verder oorzaak re zijn, vun 't vIngten der Inwoonders."
Voorwaar, het was meer dan tijd voor FILlPS, wilde hij het land
behouden, 0111 met de d~ad te betoonen, dat hij met zagtheid
had willen regeere;l; doch nict in valfchen ichijn.
Verbeelden wij ons dien dwing'iand, zittende op een verheven
Zetel, gevest op de lijken der vermoorde Edelen; van bo\'en om.
gecven met de ijsfèlijldte moord· en pi;nigmigen; houdende in
de eene hand zijne ijzeren roede, en eenige van's lands g.ofcheurde voorrechtsbrieven , en in de andere eene ijzeren keten, W2ar
aan de xvn Provintien , nevens een aantal weerlooze k:1iclende
Maagden, voor zijnen Zetel gefl~ept, om genade en recht fineel:·
ten. Hij, door den Duivel, met aanbieding van de Keizerlijl:e
Kroon, tot hoogmoed aangefi1oord; verder, door den lisri:~cn
GR:\:-~.
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GRANVELLE, tot wraak opgehitst, die geholpen door VARGhS, en
andere leden van den Dloedraad, hun best doen, om de gev~ngene Edelen> de MTENBUR(,;EN, EGMOND, HOORN, KASEMBROOT, voor hem !laan de , naar den Hals te dilJgen.
Be.
fchouwt men Brusfel en andere plaatzen , de Kerkers zijn opgepropt met onfchuldige gevangenen; de openbaare moordCchavot_
ten beCproeid met firoomen van om wraak roepend bloed; de
Achtbaare gehoorzaaIen der Rechters veranderd in naare en doemenswaardige pijnkamers ; de galgen overJaadcn met onCchuldigen; de moordraderen alolTImc bezet; de boomen tot galgen bereid; ja zelfs den gezegenden NederlandCchen grond als overdekt
met de asfche der beenderen van verbrande Patriotten. Terwijl
tot overmaat van finarte de getrouwfte Lands Vaderen, als ballingen, moesten zwerven, om buitenlandfche hulpe te zoeken, ter
afkeering van de verdere ijsCelijkheden; andere, wilden zij niet
voor den gevloekten Bloedraad gedaagd worden, moesten als
fpraakloos, met den vinger op den mond. zitten, en aanzien
dat het recht der burgeren , de voorrechten hunner Steden door
dwingende kasteel en gekneld, ja zelfs Gods Heilig Woord verfcheurd en mee voeten getreedcn werd, niet flegts nIs niets
waardig, maar als oorzaaken van de beroerten; den Bijbel, dat
onfchatbaare geCchenk des Hemels. befchouwen als erglijk , aangezien veele Leeken daar uit geleerd qadden, de onbe{1aanbaarheid der Geestelijkheid, en al wat aan Romes Kerkleer verknocht
was, aantetoonen. De Handvesten en Privilegien, om dat zij ah.
20 veele banden waren, waar door de heerschzuchtige FILIPS en
de tiranniCche uitvoerder zijner bevcelen ecnigermaate verhÏl;derd
werden, waren als zo veele redenen, om eerst duizenden het
land te doen ruimen, en nu weder zo te hun delen , dat het verder van bewoonncrs mogt ontbloot worden. Volgens deeze
[dIets, vind men. bij de verzamelaars der NederlandCche Historiepo'enten, een fraaij Tafreel , door 1'm2 der f7emie vervaardigd,
onder de benaming van de Ellendige Staat der iVederlrmde!! 012'
der de Tiranni ya7Z Alba. Het Par(bn werd (bil alleen verieend aan de zodanigen, die binnen den tijd van twee maanden.
na de afkondiging, berouw toonden; doende belofte van afzweering, herroeping, en weering van al:e zogenaamde Ketterijen e:1
dwöalingen; zig onderwerpende tet het doen en ontfangen van
al-
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lIJzulke Penitentien , als hun zouden worden opgelegd, door die
geen en , die van den Paus daar toe zouden worden aange!l:eld;
met uitfluiting van de Leeraars en Predikanten der Onroomfchen.
en die de Leeraars hadden ingevoerd en geherbergd, of hunne
Predikatien bijgewoond; zij, die zig als Confiftorianten, of Diaconen hadden laaten gebruiken; ook alle Brand1lichters, Beeld·
fiormers, verbreekers van Kloosters, Kerken, Beelden, Altaaren,
of gewijde plaatzen : verder alle die geene, die reeds gebannell
waren, daar onder mede gerekend alle de Inleveraars en Tekenaars van 't Request, met allen, die in den laat!l:en opftand de
wapenen hadden aangenomen; alle Wethouders, lVIagi!l:raaten,
Raaden, Gouverneurs, enz. enz. die te flap in 't fl:raffen der
moedwiIligen geweest waren; en eindelijk zij allen, die in eenige
deelen de Ketters hadden aangehangen, ten ware zij zig nog in
perzoon wilden ter purge fl:ellen, of binnen de zes maanden, vergiffenis verzoeken. Dit durfde niemand onderneem en; en dus
was het gantfche Pardon alleen een voorgewend middel, tot geen
het min!l:e wezenlijk nut; waarom veelen in dien tijd, het woord
Pardonam veranderen in Pfll1dwam, als een voorbereidzei tot
alle Ellenden. Met dit alles is het zeker, dat fommigen uit de
gemeenen het gewaagd hebben om te rug te ke~ren, die men
ook de voordeelen van dat zogenaamd Pardon deed genieten,
llizo ALBA hun zijner gramfchap onwaardig keurde, of 'er de
meervermogenden door dacht te verfchalken.
In deeze gef1:eldheid van zaaken werd ALBA, die niet gebooren
fcheen, dan om fchrik en vreeze aan te jaagen, van dag tot
dag meer gehaat: te meer nu hij een volflagen eisch deed van den
Tienden, Twintigften en Honderflen Penning: de Tiende voor
altijd, van alle Koopmanfchappen, zo menigmaal als die vcrkogt
werden; de Twintig!l:e voor altijd, van aIle onroerende Goede.
ren, zo dikmaals die in handen van eenen anderen bezitter overgingen; de Honderfte eens, van de waarde van alle Goederen in
de Nederlanden. 's La11ds Ingezetenen boden den Hertog te vcr·
geefs, tot afkoop van den TieJlden Penning, twaalf millioencn;
heimelijk beloofde hij aan de Staaten van Henegouwen en Artois.
verfchoond te zullen worden, mids zij daar in flegts bewilligden,
om de andere Provintien dus over te haaIen. Holland voli'de
in de toefl:emming, fchoon Amjleldam 'er zig lang tegen \'er;~t-
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te. Die van Utredt blcevell voWandiger dan al!c de andere bij
de weigering. ALBA drei.~de All/fielt/am met tWèC Kastcclcn; in
Utrec.;t zond hij twee Regimenten Soldaaten, die d;! lngezeetenen wceklijks 24°° Guldens afdwongen, en veel moedwil bedreeven. De andere Landlcbappen volgden bet voorbeeld van
Utredt, zelfs met herroeping "an 't gccile zij aan den Hertog
reeds hadden toegezegd; alzo de belofte was gcfchicd, onder
voor\\'~arde, il1dim 0 Ik de LOlldJi:/zoppcIJ bewilligde1J; het geen
tbans, wegens Utrechts weigering, ontbrak. ALM verleende
hierom over hun het docl11Y0i1l1is, en verklaarde, dat zij vervallen waren van alle hUllne voorregten en vrijheden; dat hunne
ftad, boven dien, verwoest en tot een Dorp zoude gemaakt
,,,'orden. Doch hoe fierker hij drong, héJe mcerder hij te rtl";
ging: want Bakkers e11 Brouwers weigerden hUlllie bezigheden te
verrichten, als dê Timde Pe;mi71!!,' moest betaald worden. ALB"~,
die zig zo gemakkelijk niet liet verzetten, deed, om den C:hrik
'er onder te brcngen, tc Bi"lIS!" eenigen van de voornaamfl:e
Burgers bij nacht vatten, met bevel um hen, den \'oJgcI:den dag,
Ïil de deuren van hunne huizen te doen oFhangen. Doch dit
tijdflip baarde den wonderlijkften ommekeer van zaak en: dm
B rit! werd, op den eerften April 157 'J, ingenomen; en deeze
beroemde dag word te recht opgemerkt, en met gouden letteren
in 's bnds Jr.arboekell aangetekend, dewijl daar op de grondflag
van Neerlands Vrijheid gelegd is. Op dit inncemE'n van dm
Bric!, volgde de Afval van verfchddcne zo groote als kleine
Steeden ; de zaak en van ORM'IJE kreegen een gantsch andere ge·
daante. Graaf LODEWI]K V,\N N,~SS"1-U nam, op den 'J4f1ell der
volgende maand NIaij, Bergm in lJmcgOfiwen in; dit trof ALBA
geweldig; en hoe zeer het vedies van r!['1! Brie! hem fi1J(:rce, ging
hem, echter, 't inneem en van Bergm nog meer ter harte. Om
deeze wonde te geneezen, verzamelde hij veel V( 'Iks, en deed
een opombod van LecnJiZf!7JllclJ. Hij zond zi:nè11 ZUOll, Don
1l:.EDRlK, met bijna 4000 zo .spoIIjoorden ;)ls JPéia!Cll , en 400
Panrden \'an de benden van Ordonnantie, onder het beleid van
l\OIRKi\I(1I1ES, véJoraf naar Bergen, om den toevoer te beletten;
deeze legerden zig, in '[ laaN van Juni], voor Bc,'gen , en maaktcn eene [challs bij 't Kloost~r Bethle/zem; hij zelve. met een
.ant:!1 van wel 28000 Mallllell, de Stad gelluderd zijnde, begroef
zi~
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mond, Leul'e7t, Nil'e!!e, Dendermonde, ]vleche/en en andere

Plaatzen in. Doch alle deeze voordeelen werden verijdeld, door
de tijding van den Parijfèhen Moord, aldaar gepleegd op den
.24 Augustus. Die groote Vorst hier uit ontwaar wordende, dat
men hem, met de hoop, die hij op Frankrijk !lelde, misleid
had, trok regelrecht op .1LBA aan, om zijn geluk in een openbaaren Veldllag te beproeven. Doch ALM, fchoon meer dan eens
zo !lerk, weigerde hier toe te koomen; het gevolg hier van
was, dat aan hem de Stad bij verdrag werd te rug gegeeven;
waar op hij weder naar Brt/sfel keerde, en, in de Maand Oétober,
Mee/telen herwon en fchandelijk plonderde. In de volgende
Maand moest ZutplzCIJ 't lot des (jorlogs lijden, op eene zeer
geweldige wijze. Na deeze begaane 11l00rderi'en, vertrok Don
lRI- DRIK naar Naarden, alwaar hii, in de Maand December, tegen Eed en belofte, alles liet ter neder ilaan, wat hem te vooren kwam; maakende de ganrfche ~tad, ontbloot van bewoonde~
ren, tot een puinhoop Toen moest Haar/em bukken; en na
het bedrijven van alle deeze onmenfchclijke wreedheden, tragte
.J.LBA nog, door Brieven en aanbieding van genade, alle de Ho!itll2dfèhe Steden weder onder zijn geweld te krijgen. Te veel
h:ldden zij, tot haare finarte, ondervonden, hoe ontrouw hij aan
zijn Woord en Eed was, en 't nakoomcn van zijne beloften niets
achtte; van hier ook dat zijn beleg voor Alkmaar mannelijk
doorgeItaan , en zijn Zoon met fchande werd afgewezen. Terwijl
deeze geesfel van Neder/and zig te AIil/Ieldar!1 beyond (als de
cenigfl:e Stad in Holland, die ,hem nog aankleefde) , deed hij alle
poogingen tot het uitl'usten van een Vloot onder Bo;{u, om daar
mede gantsch Noord Holland te overmeesteren; (zie 't Art. BOSSU)
dit liep zeer rampfpnedig af, en \vas van dat gevolg, dat hij Am/leidam, met agterlating van veele ongelukkige Schuldeisfchers,
ter iluik ontvluchte: latende Nederland, dat hij, bij zijne komst,
bijna in rust gevonden had, in een vollen Oorlog, die voor hem
hoe langs hoe meer nadeclig begon te loop en : W2arom hij ook
den !zoning om zijn om!1ag verzocht; verzwijgende, echter, de
fchande, die hem te wagten !lond, en a1leen voorwendende zijnen roeneemenden ouderdom, welke hem, volgens zijn voorgeeven, buitèll !laat i'Lelde, het bewind bngl;r te dragen. Op dit,
II. DEH.
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en hct aan~10udendc vcrzoek der Staatcn van Utrecht, benevens
de klagten van andere, verkrceg hij het zelve kon daarna. Don
1,01:18 DE R~QUESEl\S werd, in Sponje, in zijne plaats aangefield.
Vóór zijn vertrek zond hij derwaards veele kisten, opgepropt
met Geld en Goed der Nederlanders; laatende , fchoon hij daar
toe aanzienUjke fommen uit Spanje ontvangen had, het Krijgsvolk, nevens zijne eigen fchuJden, onbetaald. Zijn uittocht /jeièhiedde uit Brztsfe/, op den 2den December 1573, wordende
hij vergezeld. van zijnen Zûon Don FREDRIK, zijnen beminden
VARGAS, en den Secretaris D'AR.MENTeROS, en anderen van dat
zoort. Op zijne terllgreize, zegt men, bezogt hij, op de grenzen van Dllitsclz!(md, den Graaf VAN !{ONINGSTEIN, bij wien
hij zijne llagtrust nam, en aan dien Graaf, zijnde een Broeder
van de Moeder van Prins WILLEi\I DEN EEitSTEN, met roem verhaalde, dat hij, geduurcnde zijn zevenjaarig befiier, allecn door
Beuls handea. 18000 Ketters en Rebellen had doell ombrengen,
buiten die geen en, die hun Jeeven in den Oorlog gelaatcn hadden, en de Burgers, die bij 't inneemen van Steden waren vermoord. Nogthans durfde de Bloedhond V.~RGAS zig naderhand
nog vermeetcn te zeggen, dat iVederlol1d, door malle Bermhartighcid, vcriooren ging. In't begin van den Oorlog in l\Tederland, wa,; ALSA zo bloeddorstig, dat hij in 't gevecht nicll"111d
wilde verCchoond hebben, maar alles liet vermoordell, hangen
of verdrinken, tot dat hij, door d,~ wet van wedervergeldinge.
eindelijk leerde beter naar krijgsgebruik te handden.
Zeer \Tielldlijk werd hij, bij zijne komst. in Spa/à ontvangen door Koning FILlPS, die hem, over zjjne gruwzal;le handelwijze, in't minfl:e niet befirafte; ten bewijze dat alles met 's Konings bewilFglllg gcfchied was. l\1aar nict lang daarna toonde
FILIPS zich zc:er vertoornd, over 't bedrijf en bedrog van Don
lRWERIK (gepleegd lTIr:t toef1emming des IIertogs) aan zekere
Staatjuftèr der Kotlinp;illlle, welke hij, onder belo[ce van een
Huwelijk, tot zijne hegeerte verleid hebbendc, liet zitten, en
zelve met een ander in her Huwelijk trad. ALM werd hier om
,'an 't Hof naar [heda gebannen, daar hij blèef, tot (kn aanvang
van den Oorlc;:; in l'ort:;ga!, om welken te voeren FILIPS hem
nodig ha:.1. Want zig niet willende vergenoegen met d,~ uitrpraak
der a:\1JgeflclcL; R~cht;;rs, die bcf1isf~n moesten, wie naa '[ üverI ij-
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lijden des Konings de naaste tot de Kroon van Portugal zoude
zijd, bereide hij zig om dat rijk te Water en te Land aametasren , verkoos tot hoofd des Legers den Hertog van ALB.\, en
ombood hem ten dien einde van Uzeda te rug. De Hertog deed
hierop weeten , zeer yerwonderd te zijn, dat zijne Majeiteit, om
een Koninkrijk te veroveren, een gevangen Man benodigd was.
Doch FlLIPS kennende zijne bekwaamheid en moed, 1100rde zig
niet aan die bits verwijt. ALBA begaf zig, op last des Konings,
van Uzeda naar Badajas, een klein Dorp, tien mijlen van lIfadrid, alzo hij geen verlof verkreeg, aan 't Uuf te mogen koomen; zelfs niet toen de Koning zijnen Zoon ]ACOB deed huldigen. FILIPS nam zelfs geenen raad met hem over den krijg, dan
langen tijd daarna. Dus trok IIL!)A b:indeling naar 't Leger,· dat
hij veel geringer vond dan hij gedacht had, zo door de l1raffen
als door't bedrog der Kapiteinen; hij verzocht derhalven aan
FILIPS, om hem de oude Soldaten uit Nederland te z~nden :
fchoon hem dit verwek werd toegefl:aan, kwamen zii, echter,
te laat. De Koning, twijff~lende aan de uitrpraak der gemelde
Rechters ten zijnen voordeeIe , had zig mede bij het Leger gevoegd, en omungelde, met ALBA, dien hij nu minzaam ontmoette, genoegzaam geheel Portugal, eer de uitfpraak kon gedaan
worden. Weinig baatte het den Portugeefcn, zig tegen de magt
van Spanje te verzetten: noch hunne verfi:crking, noch hunne
krijgsknegten, veel min 't prediken der Monniken, die zig mede wapenden tegen de gehaate regeefÎng der Spanjaarden ,
konde verhinderen, dat FILlI'S de eene, en ALBA de andere Stad
voor en na innamen. Na de overmeestering van 't geheele rijk,
werd FILIPS DE II, in de maand November 1582, gekroond.
en zijn Zoon tot Erfgenaam verklaard. Weinige dagen daarna,
op den 12dcn December, overleed IILB,~ te LisbolZ, de Hoofdf1:ad
van 't nieuw veroverde Rijk, aan een heete koorts, in den ou.
derdom van 77, of, zo anderen zeggen, van 74 jaaren; welk
laatile waarfchijnlijkst is. Zijne tijdgenooten befchrijven hem,
als lang van postuur, van aangezicht vrij wel gemaakt, fcllOon
niet bevallig; mager; holöogig en I1raf van gelaat. Zie tlÏer hoe
de Dichter J. NOMSZ, in den eerJle1l Zalig van zijnen Wtïlem
den EerJlen , hem geCchilderd heeft, daar hij hem befchouwt, als be-veI van den Koning ontvangende om n:m lVeder!m:d te trekken.'
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Tirannige Alba voelt, hoe doof tot vreugd en wroeging,
Voor 't eerst in 't ijzeren hart een trek van vergenoeging,
Daar 't 1l:uursch van 't mager ell loodverwig aangezigt
Een poos, voor 't uiten van een boele grimlach, zwicht,
En 't neevlig oog. voor 't licht in 't voorhoofèl diep verfcholen,
Scheen, voor élIl ooge!lblik, ontvonkt door Helfche kolen,
lIij grijpt den grijzen baart, ten gordel uitgebreid,
Daar 't haïl' der bovenlip zig fchier tot de oogen fpreid,
En zweert, met naar geioei , een' 1l:ier in gramfchap eigen,
Dat Phlips zijn muitend volk niet vruchteloos zal dreigen,
Ja noemt zijn Konings last ten uitter[l:e aangenaam.
Zijn handen, uitgeteerd, vouwt hij met drift te faam' ,
En fineel~t, om in zijn wraak op de eedlen niet te misfcH,
Te veinzen, op dat nooit zijne offers 't vonnis gislèn.
Hij buigt zig, en vertrekt, en ftraks ten togt gereed,
Schiet hij een Hal'llas aan, in 's afgronds vuur ge1111eed,
En door een dolle moord aan Alvaas huis gcfchonken,
Om, als een heiligdom, daar gruwzaam meê te pronken.
Hij zet den ftalen helm, elk buiten hem te zwaar,
Slechts met één hand, vol drift op 't ijzeren ftoppelhaïr,
En gord het zwaard op zij, dat eertijds 't bloed deed firomen
Des Afi'ika::ms, ten gunst van 't kettermakend Romen:
Dat zwaard, een gift van hem, die, daar hij moord en doemt,
Zich Stedehouder van een God van liefde noemt!
Door langduurige ervarenheid was hij een groot krijgsman, doch
meer loos, dan dapper of voorzichtig; zonder wederga wreed
en bloedgierig; onverbiddelijk van t;elllocd; doortrapt in hooffche lIre eken en listen; eergierig en loos van aart; een gezworen vi'and der Onrool11[chen, en van allen die hem tcgcn[l:onden;
bemind, echter, nn de Soldaaten, die hem hunnen goeden Vader Iloemden. Hoe groote genegenheid hem de Paus voormaals
betoonde, ];:ollde deeze hem, echter, van zijnen zielenangst , op
het Ilerfbeddc, niet ontheiTen. Zeker Portllgr:esd Schrijver
verhaalt, dat hij zijn einde zÎC'nde naderen, zijn geweten hem
vreezelijk begon te b,'ellen, over zijne handelwijze, gehouden
in het onderdruk:: l,','derlalJd, dat hein nu met zwuaren angst
voor oo~en îpceldc; AL1ólutie, noch de vertroostingen zijm
.
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Biechtvaders, konBen hem bevredigen. FlLIPS daar van vérwittigd, deed hem ten fpoedigfien weeten , "dat hij zig niet moest
" bekoll1meren, O\'er het ge ene hij, door de Jufiitie en 't Zwaard,
" verrigt had: vermits hij dat dIes op zijne Ziele nam; maar
" het onmatig woeden met het Zwaard des Oorlogs, moest hij
" zelve verantwoorden." De eenigfte daad, daar men blijkb8are bewijzen van heeft, dat FILIPS, in ziin befiicr o\'cr de TIe·
derlondm, zig aan geërgerd heeft, is de oprechting van 't .FetaaIen BeeN, ter verccmvigingc yau z;jr~cn na~.m te ./inNerpen , dewijl daar door de hoogmoed des Konings te veel ~)cle
digd was. Het voetfink van dil Beeld rnstc op drie trappen van
biaaU\ven fieen; onder zijne voeten lag een Lichnm met twee
hoofden, en vier armcn; hebbende, i,] de eene band, een tr,ort~,
in de andere een bijl, in de derde een knods, en in de vierde
eenen gebroken vuisthamer, met een grijns of momaangezicht
onder de zijde; om àen háls eene tas, waaruit verfcbeiden foorten van Slangen kroopen. In het Pedeftal of Voetfluk Hond
eene Infcriptie, welke, naar de vertaaling van den groot en Drosfi\art HOOFT, dit uitmaakt: " ./ian Ferdinand A/varez yan To" ledo, Hartoghe yan A/ba, Oyerfte in Nederlandt , ~'oor
" -Filips den twuden Koning yan Spanje, om dat hij, na het
"flisfen der muiterije, verdrijyen der wcderjpannigen, ver" zorgen ww den GodsdiC11st, boltH'e1J ~!on 't Gerecht, de
" Vi-eede ~!Oll 't geweste ge1'redigd heeft, is dit opgeredt: fltI1Z
" den getrozmflen Bewindsman des allerbesten ItoIJings."
Ter recbter zijde zag men den dageraad (in 't Spaansch ./ilba)
opgaan, verdrijvende Vledermuizen, Uilen en viervoetig Nacbtgedierte; ook een Herder, die zijne SCh:l3pCn in het Veld dreef,
met een Grieksch bijlèhrift, betekenende, de kwaad Yerdrtjvmo
de Dageraad. Ter Dinkerhand fl:ond een Alta~r, met eene' van
daar opgaanclt: Vlamme : wederzijds vertoonden zig Zegetekens
1:!11 Krijgswerktuigen. Op het voorfte vierkant van het Altaar,
las men in het Latijn cleeze Nederduitlèhe betekenis: den God
onzer P'adcren, en daar onder GQd~'rtlchtighcid. Beneden de
voeten van ALB.\ fiond de naam van den Meester van dit werkHuk; JilfjUeS Jungeling. Het was vervaardigd van cCl1ige fiukken metaalel1 Ge[chnt, Graave LODEWIJK VAN NASSAU, in den
Dag van Jemlllinge, in Oostvt'iel'/(md, ontnomen. Het Beeld
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was veel grooter dan AL BA zelve, fci10011 het anders zijne gefl:alte zeer wel vertoonde. Het tweehoofdig lic11:lam onder zijne
voeten. betekende den i\del en het Volk V!lll Nederland, met
uitfluiting der Geestelijkheid: w~nt deeze twee had hij in zijne
verbeelding al te ondergebracht, en daarop ['loefde hij. De
Hertog VAN AARSCHOT had het geluk bij hem bemind te zijn, zo
dat zijne fpotte1'llijln hem niet ouaan::;enamn waren, hoewel van
dien aart, dat bij ze van andefC'll niet zoude gedoogd hebbell,
Deezc, het Beeld met opmcr;;i!li~ bcfchouwcnde, wierd geHaagd
van ALM, welke zijne hcdachtcn WJren? l1ij a:mmordde, dat
de troniën onder zijne voete:l zulk een grimlIli;; g~laat toonden,
dat zij wraak drcîgden, zo zij hem konden ontworl1elen. Men
hield dit als eene Y0ü17egging, welke ook mderhand haare vervuiling gehad heeft. Dit Pron!zbceld fl:ond nitt lang: de Antwerpenaars arkmtocht bel;oomcl1 hebbende, vernielden het, in
1577, met het Kasted, fc1100n het reeds door REQUESENS weggenomen, en in een hock gcfleld was. N,t het vermorzeld te
hebben, deeden zij \'all de brokken weder Gefchm gieten, zon- .
der te weet en , dat Rli.QUESENS h.:t, op 's Konings bevel, dien
het zeer in de oogen (lak, had doen wegnecmcn. De rleer
HOOFT zegt, in zijne lVederlontifc/ze Historim, bij de AfbQ~l
dinge v:m dit Praalbecld, dat AR LAS l\JONTANUS zijllen Ge~st a:m
't verzieren der Blawellcn te werk gen~Jd heeft, en, zo men
aeht, bij 't dubbelhoofäig lijf dat der tvvee Staaten getoond, cu
van Adel en Gem::cnte, ofte Steden verllaan , hoewel anderen
het op Prins WjLLe~I "EN EERSTEN, en Graaf LODEW JK, of op
EGMOND en HOO"N geduid hebben. 't Was, leest men een wCÎnig verder, een gTOèlWc! in 't oog der Landzaatcn; 't werd henijd bij de Sprliljt'I7i"d.i; gelasterd van de Uitheemfchen: waai'om de Nederlandcls naderhand wel wenschten , dat het Beeld,
tot fèhande der Sj'a(11,iC!l~ TI cgeering, hadde blijven fimm. De
I'rcntve:"becldi:f;, ,He mel1 bij HOOFT ziet, is eene onr:liddclij.
ke en echte afh.'clding van het origineele. Nogthans dient hi~r
re worden aangeme.]n, cbt mcn, hij de naauwkeurigc nOR en
HOOFT, in hunne 13efchrijl'inge, ten a:ll1zien van 't gedrochtc:likc leggend Beeld, met nwe hoofden en vier armen, zig: fclliint
te hebben vergist: want beiden getuigen, dat het in de eene
band eenen toorts, cn in de andere een vuisthamer had; (;;aCt
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zegt, naar waarheid, eenen gebrooken Hamer) doch liever een
geknak!le flul, dewijl het a(!\ebrooken deel niet in de lucht
hangen konde, zo als men 't kwalijk, in den ouden druk van
BOR, ziet afgebeeld; dus vindt men 't ook bij H.\LMA, fcllOon
wij in zijne aanmerking, die wij hier volgen, deeze berisping
op nOR vinden. In de derde hand, vervolgen de Schrijvers,
een KlJods; in de vierde een Bijl. Doch waar vindt men, in
de derde hand van ons Beeld, een Knods? Integendeel wordt,
onder de ilinkerhand van ALM., als een vierkant langwerpige
Brievekooker, (of wat men 'cr beter van manken kan ,) gezien,
die den Hertog als toegereikt of aangeboden wordt: veelIigt
verbeeldt het 's Lands Voorregts-Bricven, welke den Landzaaten, bij den Geweldenaar, (zo als wij gezien hebben) weinig
te fiade kwamen. Hoe ·nu deeze beroemde Schrijvers, in de
verklaaringe van 't geene in de eene hand is gevat, dus hebben
konnen mis zien en feilen, [chijm bijna onbegrijpelijk: gelijk
dan ook de Knods met Punten bezet, als e~n Jllorgmjlar, (in
het Krijgsgeweer bekend), onder de Slangentas , op den zelfden
grond met het Momaangezicht legt, verre van daar dat het Monfterbeeld haar in de eene hand zoude hebben: waarfchijnlijk ter
beduidenisfe, dat L\L13A de dapperheid en kloekmoedigheid der
Nederlrmdc1'l, door zijne Krijgsmagt, zo verre had gedempt
en te ondergebracht, dat hij die, nevens hun gezag en vrijheid,
met al wat hun heilig was, onder zijne voeten vertrad. Aan
de ooren v!m 't leggende Beeld hangen Bedelaars-Nappen, ter
beCchimpinge der Nederlanclfche Edelen, die het beruchte Smeeklchrift aan de Gouvernante hadden overgegeven.
ALll.'\. had, o;mrent dien zelfden tijd, als hij het Beeld deed
oprechten, een i\kdailjc lamen ilaan, op welker eene zijde nond
zijne afbeeldinge, met dit om[chrift: FERDlNANDUS TOLETANüS
ALBlE DLJX, IlELGAE PRAi':Ft.CTUS; en aan de andere zijde een
Leeu\v, en twee Kraanen, die eenen toorts onder!l:eunden, met
oe \voorden, D,;,O & REGi; 0111 te toonen, dat hij, door zijne
kloekmoedigheid, zorge en wakkcrl;cid, den RoomCchen Godsdienst be[chermd, en het gezag des Konings herileId had;
dempen.ie den op!1and der Nederland~rs. Onder den voet
Hond Vit,e Uflts, gebruik des LeJ'ens. Zonlluigen hebben hem
de weldaad aan Fric.\lnild toegekend, van het doen leggen der
Gg 4
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Zeedijken, waar door die Provintie aan mindere overllroomingen
werd bloot gef1:eld, dan in de vroegfie tijden. Hij dwong (zeg
men) alle de Ingezetenen aan dezelve te werken, of geld te gee.
ven. De Edelen wilden 'er niet aan, voorgeevende alwos van
diergelijke lasten vrij te zijn. ALB~ zou hierop gezegd hebben:
Gaat, haalt uwe VrijbricFCf); le;It die op jll'and, al,~ de zee
op ZUIJ hevigfle ziin za!: 1'11 i!ldien da."e tie goll'N1 lU/mum
karen, ?:ult p;ij ~'Tiid!mJ {{mieten, en anders, neffom flllderen,

1floeten arbeiden, of be/aa/CII. 't Kan waar zijn, dat AUlA dec·
ze taal gevoerd heeft, toen ClSP:1R ROllLES, als Sredehonder van
Friesland, zijn verfchil daar over met de Friefche Edelen, voor
hem als algemeellen Stedehouder bracht. Doch' de Eer van '(
ma![cn der gemelde dijken belwort aan ROBLES , en niet aan ALM,
zo als wij op 't Art. ROllLES zien zullen.
Wij vindell, onder de me!iigI'lJ!dige afbeeldze!s vart ALDtI,
een, en wcl het lantlle, door de kunstige hand vall den beroemdm J. HOUllRAKlN, om in de Vaderl. Hijforie en in dit OI1S
Fi/derft/mLd H1JordelJbock te kO!1i,en geplaatst worden.
Zie STR,\DA Neder!. Oorlo(JefJ, 1. Deel. THUlli\US I-/i(l. Lib.
pag. 57 - 65. GROTJlJS Ncdf!r/, Jaarboeken; AVll' Rl)
GedCllAj(:/lri[teli. MUDART l\~/lSfatmfche Oo;·/egen. 'r
Levffl 1'a1l A!.3,\, r. en H. Deel. HALi\H op 't A!·t. B'I"'
d;12alldo, \:Je. U'.LO'. Leyen l'all Karel den Fij;/m.
elJ aildere; Allljlerdû!llls Eer e72 Opkomst, en (lok het zeldzaam fiukje, getijteld: ALM Gas·

HOOFT, DOR, RElD

fc! der lYcderiaJldm.
ALllAD.\, (AggetJs) een vermaard Rechtsgeleerde te Doornik,
was et:n der Nederlandfche Gezanten, op den vrugte100zen Vre·
dehandel te Ket/klJ, in 't j~ar J 579. Zie VIU:Df.HM'IDEL.
ALBADA, een ndelijk getlacht in Frieslalld, waar van de eer.
ii:e bekend is, onder den naam Sicco Albada, reeds in het Jaar
1407. Door lJuwelijk heeft zich dir gef1acht vermaagfchapt aan
velfcheidene ~l1de' e Edele famiiitl1, als aan dat van Bonllinga,
Siaerd{l, Jongema, Regllald{l, Roorda, Oe/relllo, Decama,
Poppi12ga, Heslinga, Ga!a1lla, /ltlrillxmo, DOlJia, ll.1l1ck~
tIJa, Mockemtl, en DOZlVltl.
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ALBADA van POIJjJingawier. Dit geDacht is eigenlijk oorfprong.
lijk uit dat van GALA~lA van KOllduw; door aangeërfde goede.
ren, nam 't eerst di/n naam van HESiJNG, aan, en naderhand dien
van ALB,\"A; zijnde door Huweliïken daar aan vermaagrchapt,
gelijk het ook groote goederen daar door bckoomen heeft. De
eerfl:e, dien men vermeld vindt, was GAtE H!!SLINGA. VAN GALAMA, die, in 't jaar 1330, te Poppingawier leefde, en huwde
aan Je/du Binllarda; deszelfs nazaten hebben dit geDacht niet
alleen voortgeplant, maar het ook met andere verbonden: als
met dïe van Hottinga en !larinx11la, Sytfema, Roorda, Jaat-ia, fVijbrallda, !f7.ytfma , valJ Es{en, Donia, Glim, Hobbema, Hottewa, EelcaJl1a, Ba/uw, Soete/onde, Btllming.
nat/fen, Beiljè!, Greis1J:tl1" in Camwinga.
ALIlA!JA, een vervallen Slot, of Adelijk Huis, onclerhet kwartier fVestergoo, in de Frie[che Grietenij fVimbritfertlded, bij
't Dorp GoÎnga.

ALB1!.RT, of Ae/bert, A/bertus, Hertog van Saxen, was eerst
in dienst van den Room[ch' Keiz(;!r FltEDRIK DEN DERDEN, en zijnen Zoon Mi\XrMILlAAN OEN EtRSTEN, in hunne Oorlogen tegen
de Vlamingen, en werd naderhand aangefl:eId tot GOt/vermur of
Stadhouder over Hol/and. Geduurende de binnenland[che Beroerten, bekend onder den naam vau Kaas- en Brood·Spet, kwam
Hertog ALBERT, met een deel plunderend Kïiigsvolk, derwaarts,
onder voorgeven van de kwaadwilligen te zullen fl:ralfen: [choon
naderhand bleek, dat het me~st was om zijne beurs te maaken;
doende zijne Soldaaten nog erger handelen dan de Boeren voor·
heen gedaan hadden. Hij liet hun Noordwijk) Zandvoort, vet;;en en andere Dorpen planderen ; en, onder dat roven, plonderen, vrouwefchendel1 en andere fchandelijke bedrijven meer,
voerde hen de Hertog tot voor de Poorten van Haarlem. Dit
begon, in het Jaar 1492, na dat her KOflS- en Broods-Volk eens
geDagen was, te verflauwen; (zie KAAS- EN BROOD-SPEl..) De
Hertog, met eere binnen Ham·tem ontvangen, na dat de Oproerigen gevlugt waren, deed de misdaa.d van eenigen door
veelen betaalen: eene fomme van 34°00, of zo anderen zeggen 7 :27000 Gouden Andrielii-Guldens, was de ollverztmelijl:e
Gg 5
eiseh,
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eisch, welke in dien geldeloozen rijn moest opgebragt wor.
den; ieder werd hoofd voor hoofd gefchar, en ter voldoeninge,

moesten veele onièhuldigen hun zilverwerk op 't Stadhuis bren.
gen: want deeze waren het, die betaalcn moesten, dewijl, vol.
gens een meng bevel vnn de l\1agifcrnat, geene der [chl1ldif:cn
in de Stad mochten geherbergd worden: hunne misdaad befiand
hier in, dat lammige onl'llstigen de poortlèn opgebroohen, en
den oproerigen hoop binnen gelaaten hadden. I-lier door zakte
de moed der overige\1 zo verre, dat zij om genade baden. ALUERT verleende hun dezelve, maar wel deegelijk ten koste van
hunne beurs: hij deed het platte land van lFést-Frieshmd op·
brengen 6000, de Stad Alkmaar ~600, Hoorn 1000, Edtl!JI
300, 1I1alllzilulldalll 4°0, j1fet/m/;/ik 3°0, Texel 100, IJ7ieringen 300 Gouden ./Jndrics Gttléc;;s; waar van ieder Huk, ia
dien tijd, deed 18 l1uivers, en in 1536, onder LEICESTER, 49
fl:uiv., rijzende in 1597 tot 53 finiv. , 1603 tot 55, 1606 tot
56, 1608 tot 5:~. en 1610 tot 59 ftllivers. Na het jaar 16I9
werden de Gouden Andries Guidens, "an 74- fiukken in een
mark, in de muntzettinge niet meer gevonden.
Nog moesten, uit KWilflller/al1d, voor den Hertog, binnen
Haarlem, verfchijnen, 100 der voornaamfie opgezetel1el1: uit
Alkmaar 25; van Texel 20; uit l"iedcJJblik 5; en uit lYestFriesland ISO. lij alle moesten te zumen, blootshoofds en bar·
revoets, met een l10kje in de hand, en op hunne knie,~n, om
yergeeving fine eken , welke zij voor hun geld gekocht hadden;
met uitGuiting van 100 per[oonen uit lYest-Fries/rmd, 50 l!Ît
Kcm;cmer!alld, en IS burgers uit Alkmaar; houdende deeze
Woekeraar aan zig, om op zijnen tijd, met hun naar welgevallen
te handelen. Onder deeze waren nog niet begreepen , die bevonden zouden worden aan het openGaan der Poorten, en de
berovinge der Huizen fclwldig geweest te zijn. Eene gcnadebewijzing, waarlijk, zo flmf, als immer een wraakzick Vo;,t
konde nccmcn: vooreerst ten aanzien van de wreede geldafpl;rzinge en finaadeJijke fineckinge 0111 vergiffenis, zelfs door de onfchuldigcn; en vervolgens wel inzonderheid, om dat niemand
yan deeze zogenaamde genade, hoe duur ook betaald, konde
verzekerd zijn, vermids ieder onkundig w~s, wie onder het bepalde getal begreepen wa.; \\:lllt Hertog IILllER T had dit voor
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zig behouden, fchoon het ligt te vermoeden was, dat zijne keum~est gegoed waren.
Enk.'tuizm, welk zig buiten dit oproer hild gehouden, was dus
ook de ecnigf1:e Stad, daar aan hij zig niet verrijken kon, gelijk op de Art. 1IIAXli\I1LIMN, Roomfch Keizer e11 Graaf van
Holland; HOEKSCfiEN EN KAllELJAUWSCIlEN; en inzonderheid
KAAS- EN BJWODSPEL, hier van omfbndig zal gefproken worden.
Hertog ALnERT, Ho/land dus, onder fchijn van rechtsoeffenin·
ge, ge[llonderd hebbende, hield genadig aan met den Keizer te
v~rzoeken, dat dc regeering van Friesland hem mogt worden
aanbevolen; hij hoopte, op deeze verfclle weid~ en vetten
grond, voori}10edig te grazen, en zig vet te mesten. De FrieZeil, die den naam hadden van oproerig te zijn, om dat zij zig
van hunne vrijheden niet wilden ]aaten berooven, hadden lang
bij I1IAXli\IILBAN in een haarelijk licht gefl:aan, en waren, in zijne
gedachten, reeds lang gevonnist, om door hem, of door eenen
vreemde, onderworpen te worden; dus werden dan de verzoe.
ken yan dBERT gemakkelijk toegeffemd. IIij dus verheven, en
door den Keizer tot Landvoogd over dat gewest aangefl:eld.
zond eenige gemagti,sden naar Friesland, onder fchijn van de
ingezeetenen in hunne voorregtcll voonefiaan en te befchermen :
doch hij zoude hier mede weini;; hebben uitgevoerd, indien hem
in Frie'slrmrl de Landverderflijke filctie der Schieringers en Vetkoopcrs , even als het Kaas- etJ Brood-Spel in Hol/and, de poorten niet geopend hadde. Te FrtJtleker hield men een Land·
dag, en op denzelven liet hij, door zijne gel.uagtigden, gunfl:ige voodiagen doen, Oin de gemelde partijièhappen, die het land
zo lang gedrukt hadden, weg te ncemell. De Friezen, die
hem, uit zijne bedrijven in IJJllfmd, hadden leeren kennen,
gaven tcn antwoord, dat zij van hunne Vaderlijke voorrechten
geen aflland wilden doen, noch in den vorm van RegeerilJ~, die
bij hun, lang vóór de tijden van KAREL DEN GROOTEN, plaat,
had gehad, verandering wiJden gedoogen; en dus konden zij
<reene vreemde he~rrçh:lppij dul':en. Zij vertrouwd;:n ook dar
b
Keizer i\IAXnilLti\-\,~ \ an hun niets anders zoude begeeren, d~n
het gl!cne hij van vrije "olken wachten kon. ALBY::RT, niet ge.
woon tegenftand te vinden, deed, in toorn, groote bedreigingen.
Eenigen van hun, l1erker vervoerd door drift tot eigenbaat, dail

ze zig zoude bcpaalen tot hun, die het

ge-
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gedreven door liefde voor de belangen van hun Vaderland, ver~
wekten eene fcheuring, die hij zig ten nutte maakte. De ver~
warde handel tusfchen hem en deFriezen was van een zeer grooten naafleep; de Leezer kan deeze gefchillen, in de Chronijken
van WINSEMIUS en SCHOTANUS , oml1andig befchreeven vinden.
·Wij tekenen hier alleen aan, dat de SchieriIJgcrs en J7ctkoopers.
in den uitter(1en nood gebnicht , aan de listige voorOagen van
ALBERT gehoor gaven, en hem tot befchermer aannamen. Dit
zoude zo fpoedig niet gelukt zijn, indien de Groningers niet in
Friesland al te deerlijk hadden huis gehouden. Doch nvee van
de voornaamfle hoofaen der Sc/zieringers, GOSLI:\"G JONG.\IIIA en
HERO HOTTINGA , porden ALBERT aan, om zijn volk in Frics/mul
te zenden. ALBERT, den krijg gewoon. en wectende dat geweId door geweld niet kon worden gekeerd, paarde dit met
list, door een uiterlijk bevel, om Degts eenigc Ballingen in hun
bezit te hcrf1:ellen, en, zonder andere Friezen te moeijen , tegen de Groningers op te trekkcn, ten einde deeze te beteugelen. Zij werden hier door in Daap gewiegd; fcllOon andere wd
z:lgen waarop dit was toegelegd; doch deeze niets te zeggen hebbende, werden zij overl1emd. Haat en nijd vertrouwden op
eigen magt; een onderling gemaakt verbond, gepa~rd met drifc
en onver{land, drecf altoos boven; maar als 't op verdedigen
n:mkwam, had de haat dc overh~nd. De Sdieri71gers hadden
den doortogt aan eenige afgedankte' benden geweigerd, die
onder de hand foldij van den Sax trokken, en, onder fchijn
van TjARCIIO WALTA, een Fétkooper, op bevel van den Geldersman, in zijn Vaderland te willen brengen, in 't bart van Frieslalld gedrongen ,varen.
Deeze bdden aan de SclIicrillgers wel verzekering gedaan,
cl2,t het op hun niet gemunt wa" en ekt het herl1ellcll van WALTA
i!egts diende om de GrOiziJ/gers, hunne gemeene vijanden, t'lt
r~den te brengen. Maar de eene en de andere partij, van dien
heilnelijken trJclcg kundig, antwoordden, dat zij van 't verbond
niet mogtcn amappen, en dat het houden van hun woord hUIl
meer ter harte ging, dan 't kastijden van de Groningers; dus
maanden zij d,e vanLeetnf'aarden en Grol1ingcn aan, tot het 011dcrhouclcn van 't verbond, en toondcn, hoe nodig het "are,
de vreemden buiten 't Land te hou,:ea. Deeze befchouwden de
zaa ..
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zaaken mee andere oogen, en meenden dat het hun niet gelden
zoude, maar dat het alleen te doen was, om WALTA te herfiellen =
zo dat de Schieringers zig aan de plonderzugt der vreemde ben~
den bloot fielden. Aldus woedde de haat! Liever zagen zij hunne eigene nabuuren uitkleden, dan die hunne vrijheid verdedigen! Ja, EMMIUS getuigt, op 't jaar 1498, dat de Groningers
hier toe onder de hand geld gaven, met oogmerk om de Friezen,
dus verdrukt, hun te voet te doen vallen. Naderhand, echter,
is al dat roven, planderen , moorden en branden, op hunne eigen hootäen te huis gekomen: want, die van If7estergo namen,
op aanfpooring van ]ONGAl'viA en HOTTINGA, toevlugt tot ALBERT,
wien zij de heerfchappij opdroegen. Hij, die niets dan dit gezocht had, lachte in zijnen vuist, en bewiiligde niet, dan na
fierk daar om gebeden te zijn, ten einde dus alles te kunnen beo
dingen. MAXII\!ILlAAN ( eerst Graaf van Holland en Zeeland,
enz. door Huwelijk met MARTA, Dogter van KAREL, Hertog Ytm
Bourgondien, en naa haaren dood als Voogd over hunnen onmondigen Zoon FILlPS) vond zig nu in fiaat, om hem, in 't iaar
1498, in 't bezit te doen fiellen. Nauwelijks was hij aange"nomen, of hij zond Heer

WILLEBRORD VAN SCHOMBVRG,

Ridder,

zijnen Rltad en Requestmeester ; Heer WILLEM VAN HARTJ]S,
Ridder, en anderen, met een goed aantal Soldaaten, nanr SI/eeli',
daar SCJIOMBU«'G aan 't kwartier van fYestergoo voordroeg, aan
den Hertog ALllERT VAN SAXEN deeze volgende Artikelen intewilligen: r. Dat hij zou mogen bouwen Blokhuizen, Kasteelen
,en Sterkten, naar zijn wel~evallen. II. Dat de Fri~zem hem,
van alle Kenten en Rechtgelden , den Honderdfien Penning zouden geeven. lIl. Van elk ton bier een /fuhJer. IV. Van alle
Hoornbeesten, boven de 2 jaaren, eelle ouden P7amnfchen /lui'Ver. V. Van halve Leidfche Lakens, of van andere van gelijken prijs, twee /fuiven. VI. Van alle vreemde Bieren, 2/fuIv.
per var; van Graanen, Zuijvel, Wijnen, enz. den 28fien Penning. Eene groote oplèhudding veroorzaakte deeze belasting
onder 's Lands Staaten ; doch de moedwil der Soldaaten nood.
zaakte hun, alle die vorderingen in te willigen. Daarentegen
gaf ALBE' T hun eene tegen verzekering , met belofte om het Land
en de daar in ziinde Geestelijke en Waereldlijke Per[oonen te
zullen befchermen, tegen allen overlast, zo van buiten als van
bin-
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binnen; de Inwoonders der Provintie niet te laten daagell tot het
do~n van eenige dien!lcn, ten ware zij zulks vrijwillig aannamen;
de Juf1:itie behoorlijk te hnndhaven, den welvaart des Lands te
beijveren; omtrent de flnizen, wateren, dammen en dijken geene belastingen meer in te brengen; alle hunne Privilegien in
waarde te lamen. In den Revenzaalbrief van de Steden der Westeilanden, waar onder behoorden Sneek, Frondeer, Bo!swoard,
Workum en Slooten beloofden zij daarentegen, hem en zijne
Erven erflijk voor hunnen HEER aameneemen: maar indien het
mogt gebeuren, dat zij hem, of zijne Erven, niet langer begeerden, dan zouden zij alle de penningen. door hem of zijne nakomelingen ver[chooten, zu tot onderhoud der benodigde Soldaaten, als ter verbetering en herl1:elling der kadijken en kastee·
len. enz. ten vollen moeten voldoen, voor dat zij hem, of de
zijnen konden bedanken. En op dat hij €n zijne Erwn te beter
den Prin[clijkcn fiaat zouden kannen voeren, beloofden zij hem:
J. Dat hij jaarlijks zoude trekken van ied<:!l: huis drie zwaare fiuivers, die de 20 een gulden maaken. Il. Van ieder Koe, Paard
en Os, boven de twee jaaren, jaarlijks één Ylaam[c!zeJ2 jluh'cr,
de 30 vernieuwd tot een goudgulden. IH. Van alle pachten der
Ingezetenen jaarlijks den Honderdjlcn Pt!1Illillg. IV. Van ieder
ton bier, in 't land gedronken, 4 zwaal'e Stuivers, te weeten ,
drie voor Hertog ALBERT en den vierden voor de Stad, daal' 't
gebruikt werd: bchoudcns dat de Prelaatcll, Geestelijkcn, Heerfcbappen en Edelen, van den Excijs des Biers, dat binnen hnnne buizen gedronken werd, zouden vrij zijn; van alle Wijnen
de 20l1:e maat tot Excijs. V. Van een fiuk Leidsch Wollen Laken, of een ander berer, twee zwaare jluivers, en van de mindere één jluiver. Toen ALBERT het dus met Westergoo eens was.
moest Oostergoo vallen; zelfs Groningm bleef niet vrij. Dapper
verweerden zig die van de Zeve1Zwolden; maar Leeuwaarden , iI~
den uitterfIen nood zijnde, moest het opgeeven, en wel haast
volgden de andere Steden. Zommige beminnaars der oude ]\1 untfpeden bezitten nog geldfl:ukken, welke Hertog ALI3ERT VAN SAX~N
te Sneek heeft doen !laan; hebbende op de eene zijde zijn Wapen, lllet deeze woorden: Albertus Dux Saxont',e, GubeJ'l;/ltof
F!zn/tèe; op de andere, NU1lJ1J1tts Regis Romonol'U11I.
In '[ jaar 1499, trok Hertog ALllERT naar MeisJèn, laatende
zi>
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zijnen Zoon HENDRIK in Fries!tmd, die zig, door kwaade Raad.
gevers, liet misleiden, om nieuwe Schattingen te eisfchen. Op
den !!611en September waren de Friezen gewoon, een }aarlijkfchen Vierdag te houden, ter gedachtenisfe dat zij voorheen, op
dien dag, bij Stayeren, WILL~:M DEN Il, nevens eenige der zijnen, verflaagen hadden. (Zie WJLLRM DEN TWEEDEN, Graafvan
Holland.) Hertog ALBERT had hun die vrolijkheid op hooge
llrajfe verbooden; de Frie[de lIifloriefchrifvers noemen dit verbod een Tirannifchen handel, i1:rekkende ter invoering van de
uiter11:c Slavel11ij, tegen zijnen gedaanen Eed en belofte. Decze
en meer andere, ook meer dan Barbaarfche bedrijven der Saxers ,
veroorzaakten eenen nieuwen opfiand onder de Friezen, die zo
verre ging, dat zij zelfs Hertog Hil.NDRI!{ binnen Franeker belegerden. De naam van Fri.fe Priezell was hun te dierbaar, dan
dat zij het juk wilden draagen. Zij namen, uit de Kerken ca
Kloosters van het geheele Landrehap , de Klokken en andere dingen, en zonden die naar Groningen ten onderpand, voor de vier
begeerde i1:ukken Gefchuts. ALB . RT kwam weder in Frieslalld,
en ontzette zijnen Zoon. Deeze twisten duurden, onder hem
en zijne Zoonen HENDRIK en GEORG, tot dat de Heerlijkheid
Friesland aan Keizer K,~REL DEN VIJFDEN kwam, die aldaar eene
vaste Regeering oprichtte.
Hertog ALBERT was geen regeerende Hertog van Saxen, m::::r
des regeerenden Hertogs jong11:c Zoon, die voor zijn Vaderlijk
Erfdeel Meisfen had bekomen. Keizer i\lAXIMILIAAN, als Voogd
over zijnen Zoon FILlPS, had hem, (gelijk gezegd is) dewijl hij
genoeg in Oostmrijk te doen had, tot Stadhouder over Holland
aangell:eld, en daarna tot Gouverneur van Friesland. Hij was
loos en voorzichtig, ongemeen geldgierig, betrachtende boven
alles, Geld te fchraapen. Ho/land had hij tot op het gebeente
uitgezogen, doch tevens een einde gemaakt aan den nrderflijken
Hoek[chen en KabeljauJlfchen tweefPalt, als mede aan 't Kaf7.Stil Brood-Spe!.
Maar dit gefchiedde niet door een gematigd en
verllandig bemer, maar door beroving v~n de bezittingen der
Inwoonders , door het plonderen en v.:rmoorden van de twistende partijen, zonder aanzien van fclmldigen of onfchuldigen , met
i1:raffen en pijnigingen, welke nooit te vooren in Frieslmd bekend waren. Hij deed, (bjj voorbeeld) EVERT DllAGEIl, een
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Burger van Sneek, en AlENNO BOl\GoR, om geringe misdrijven,
gevangen zetten, en op de vreezeIijkf1e en affchuwelijkfie wijze,
n::lar de manier der Turke1J, aan een paal len:ndig fpÎtzen, en
dus ellendig hun leeven eindigen. Onder de belegering van
Franeker, in 't Jaar I503, liet hij alle de Friezen, die in zijne handen vielen, een touw door den keel flecken, en daar aau
ophangen, of Doeg hun ijzeren haaken in den hals, die aan de
galgen waren vastgemaakt. (Die meer daar van begeert, leeze
GABBEMA, Pérhtlal l'an Leet/waardell.) Intusfchen verdween
zijn a(lieperfle geld, in den op nieuw verwekten Oorlog met de
Friezen, die, volgens de berichten van f()lllIlligen, hem het
leven kostte. De Groningers hadden a8n de Friezen Gefchm
geleend; hierom was hij zo verbitterd, dat hij hunne Stad belegerde; doch door die van binnen zo gewond werd, dat hij 't
leger deed opbreeken, en kort daarna flierf. Zo verhaalt het de
Ollde Ho!!anti[che f{ronijk; lllaar SÇHOTANUS maakt van geen
wonden gewag; hij zegt alleen, cbt hij, na dat het verdrag door
Bemiddelaars getroffen was, het beleg opbr:tk, kort daarna ziek
werd, naar den Dam, en verder n~ar E;:zbdm werd gevoerd,
en aldaar overleed. Friesland had hij aan zijnen Zoon HENDRIK
afgefiaan, en zijne andere Landen aan de overige Zoon en. De
üudfie, GEO[{G, die den FriezeIl, (na dat hij, volgens den wil
van HENDRIK, Friesland beheerde) veel fpel maakte, en hen beoorloogde, putte daar door zijne fchattcn zodanig uit, dat hij
lVleis[e;z moest verpanden, zonder iets ..!ot zijn voordeel te kannen verrigten. Dus moede of onmachtig geworden zijnde, en het
niet langer wetende uittehouden , droeg hij Frieslaud aan Hertog FILIPS van Bourgolldie/l op; bij welke gclegcnhci:l hij zig
met een diepe zucht ontvallen liet: Es mag mil' Friesland eiil
7echtes {i-estland fein, weil es ;ûr meilJes mitte! fmt (J"lfgef;-csfelt !zat. d. i. Friesland mag mij een reclzt l'reet/and ZiJll,
yermids het mij bijna mijne middelen heeft doen l'crtceretl_
Na den dood van den Aartshertog SIGIS~WND vtm Ooftenrijk, die
geene Kinderen naliet, was hij, op de volgende wijze, aan 't
bewind over dit gewest gekoomen. In 't Jaar I4y6 of 1+97,
vervielen de Landen des Aartshenogs aan zijnen Nl:2f MAXBllLI'
AAN, Roomsch Keizer, die, om in 't bezit te gcr3aken, d~r
w~;:trds moest koomen. Zijn Zoon FrLlI'", Hertog enz. Graaf
van
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van Ho!!rwd, nu Heer van Frics!(!lJr!, was \vel gehuldigd in de
Landen van zijnen Grootvader, dewijl zijne Moeder, Vrouwe
J\IA1UA, Erfdogter van KAReL DEN STOUTEN, overleden wa< i
doch, in zijne Jonl,heid, moest hij onder Voogdij van zijn gemelden Vader I\IAXIM:UAAN 'gefl:eld worden. De'eze in 't Rijk de
handen vol hebbende, en Neder/mld IDet binnenlandH:he beroerten geplaagd zijnde, moest de Keizer wel befluiten, het Keizer"ijk zelf te befiieren, en in Nedcrland een Stedehouder in zijne
plaats fl:ellen. De kcuze viel op dcezen Hertog ALBERT ,'mi
Saxen.; hij ,verd tot algenlCcnen Lanckoogd, Stadhouder, enz.
over de Landen en IIeerlijkhed:;n van zijnen onmondig:n Zoon
FILIPS geneld. Nadat deeze, veele Jaaren, het ampt van Gouverneur Generaal bekle2d, veele t!.l'Oore zaaken 'lenigt, en dns,
voor zijne Ja~l'Iveddc en veriehootClI penningen, eene grool\!
Somme van FILlPS te ebichen had, dien het aan geld ontbrak,
om ,hem te voldoen, werden hem, tot onderpand, eenige Sterk,
ten en Kastcelen , als 't Slot te f7t'/J!oordcll in BJ'tlballd, het
klein Kasteel te Sïuis in FlatJllderen, het Slot te JVoerdm, het
Slot te Loel'ejlein, het Slot te lJfa!mblik, het Blokhuis re Haarlem, en ook het Blokhuis te Zierikzee in Zeeland, ingeruimd.
Naderhand wèrd bewerkt, dat hij alle die vastigheden wederom
afl1aan, en tot vergoeding daar van zou bekoo111en en. behouden
geheel Friesland, tot aan de Lat/we!'s, om daar aan zijne fchade
te verhaal en. Dit Landfchap werd dus ten prooi gegeeven, tot
voldoening der Graaftijlee SchilIden. Op deeze wijze is hij,
fchoon tot weinig voordeel voor hem en zijne Kinderen, Eigenaar van Friesland geworden. Men zegt dat Hertog ALBERT, op
zekeren tijd, met eenige Vorsten en Heeren aan Tafel zittende.
wanneer ieder de gelegenheid van zijne- Steden en Heerfchappijen
prees, met aanwijzing van de bijzonderheden daar in te vinden,
zoude hebben geantwoord: Ik heb een Stad; daar drie verwonderenswaardige dingen in te vinden zijn: te weeten in Leipzig>
alwaar men driederlei foort van Monniken heeft; de eerfie hebben ·veel Koom, en geene Akkl!rs; de tweede veel Geld, en geene Inkom(len; de derde veele Kinderen, en gecne echte Vrouwen.
De eerfl:e waaren de Franciscaalze1J, de tweede de Dominicaa?1tIl, en de derde de Carme/i/eli.
Dus fi)rak men in SOXC7J van
11. DEeL.
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de Geest~lijkheid, reeds lang vóór den aUll\"ang der Reformatie
van LUTHER.
Zie GOUDH. C/tronijk, p. 55°, 55 1 • M01\TANUS, Bij". op
Guiciardijn, p. 190. ORTENS, J\Teder!. GefcMcdellisfen,
p. 189, J 95. BC:lIORN, TO/lee! l'fm Holland, p. J, 24,
IJ4. VELIUS , f(rollijk l'mz Hoorn, p. 85. HEEMSKERK,
Batm'ifche Arkadia, p. 270. B'lANDT, Historie YtlIl
Enkhuizen, p. 38. WINSEMIUS, Chrollljk, p. 345, 354.
5CHRIVERIUS, GrayelI Fan Holland, p. IJ &. 120. SCHOTANUS, p. 338, 435, 470. G,IBBEMA, Férh. 1'011 Leeu.
waarden, p. 129 - 244·' N. DE CLERK. Tooneel der
flertogen e17 Graven, P.97. VLIEGER, EULE'B, ~'lEISSEN.
Chïomjk. Eerklijke OlldhedeJi Fm) Friesland, III. Deel,
p. 456 - 4.82. F. SJ0Ell.DS; L.~MS, Handl'esten 1'alJ
Kenl1emerlalld.
ALBERT, Ae/bert, Albert1:s, enz. of hoe zijn naam anders
mag worden uitgefprooken, was Hertog van Beijerm, Dweder
van WILLEM DEN VIJFDEN, Gra:lVC van Holland en Zce/milf, enz.
Na dat WILLElIl krankzinnig was geworden, en terwijl hij bijna
20, of zo als andere willen, 30 JDaren, opgef1oten werd gehouden, tot zijnen dood toe, bef1:ietd~ ,\LIlERT deeze Landen
(door aandrijving der IJoelfclJm, en met tegenzin der [{abel.
jaauwfchen) als Voogd, Ruwaard of Stadhouder van Hellegouwen, Holland, Zeeland en Fdes/atzd. De eerfte verbittering,
die tegen he:n ol1t[[ond, had zijnen oorCprong uit de afzetting
van JAN VAN BLOEi\JENSTEIN, die, als hoofä der ll:abcliam:wji;hm,
Dal uw v-an K,'liIICiile;'lanr; was, en om dat in zijne pla:ns werd
gefield REH'\QDT V,lN BREDERODE , een der voornaamfte !Joekfe/lell. Die vnu de Kabcljaau1I'fche partij werden hier (Ner zo
verbitterd, dut zij 's G;'aJ'enlwge plonderden , I':n verfeheiden
Kast::elen in D"und !taken. Doch Hertog "LBERT bezette dceze
woedende hoop binnen Delft, nam die Stad, in 't jaar 1358 en
59, ilormenderhand in, en bragt hen dus tot ontzag. Zo ras hij
uls Ruwaard was aangenomen, deed EDGARD V,\N GELDER op
hem eenen gantsch onbillijken cisch: zo dat ALilERT, om hem
voortekomen , in, J 362, in zijn land trok. Spoedig werd hierop
de
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de Vrede getroffen, en tot bevestiging van dien, ALBERTS oudfle
Dogter , fchoon nog zeer jong, aan den Zoon van EDUAUD ter
Vrouwe toegezegd. Anderen fl:ellen deeze gebeurtenis zes jaaren
la:Hcr. In 1366 toog Hertog ALBERT naar Parijs, om den Koning van Frankrijk te bezoeken; geduurende die reize, ontfl:ond
de argwaan tegen de Adingcns, waar van wij 't gevolg, in den
dood van Heer JAN VAN ADINGEN, reeds hier vooren, op 't Arr.
ADINGEN (Jan 'Yan) gezien hebben. Staande den twist msfchen
de Adingens en den Hertog, werd hij, door gezanten van den
Koning van Engeland, aangezocht, 0111 met hem tegen Frank·
rijk in verbond te treeden ; maar de Hertog wist zig buiten gefchi! te houden, en zogt liever wat anders, om zig werk te ver·
fchaffen; 't welk hij binnen 's lands geloofde aan te treffen.
Onder het doorfiJUffelen van 's Lands papieren, vond hij eenell
Schuldbrief, waar bij bleek, dat JOHAN vlIN DIEST, Bisfchop
nn Utrecht, bekende, aan Graave WJLLE~l DEN GOEllEN, het
Kasteel van Pl'ecdenburg, of Pree/alJd, voor 32200 ponden
verparid te hebben; zo verhaalt het VOSSlUS , fc1lOon anderen
maar van 32000 gewag maaken. ALBERT, f1:raks het Slot heb·
bende doen opeifchen van den tegenwoordigcn Bisfchop, JOHAN
VAN VERNE~BURG, gaf deeze daar op ten antwoord, dat de gezegde fchuld al voorlang door JAN VAN ARKEL was afgedaan, met
betaalinge daar van aan MARGRET.\. Dogter van gemelden Graave
WILLEM DEN GOEDEN, Broeder van den Eisfchcr, met de Intres·
ten van dien, ter f(numa van 70,000 ponden. ALBERT, hier
mede niet voldaan. deed hem zeggen, dat zo· dit waar was, de
Schuldbrief in handen van die van het Sticht, en niet in die der
Hollanders zijn moest. Lang bleef dit gefchil fleepende, ge.
duurende hetwelke VltRNENBURG merf. In 't begin van 't bemer
des Bisdoms , door ARNOUT VAè< HOORN, zwcegen de Hollanders fiil; maar toen decze ondernam, Sluizen aan de Paart, of
Frecswtj,~ te leg;;cn, en die van Do:-drccht, en inzonderheid de
Heer \'an f/ial1ffl, hier over aan ALBERT klagtig vielen, vernieuwde hij zeer onverwacht zijnen eisch. Die van 't Sticht.
om alle moeilijkheden voortekomen , dceden hem berichten, dat
zij eenige perfoonen met het gelei zouden afzenden, zo als gefèhiedde. (De onbtfchaamele onbillijkheid vail Hertog t.L13EH T,
bij en na het omfang2n der gezegde ?emli:lgen, en de gevolgen
Hh 2
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van dien, eener bijzondere opmerking waardig zijnde, ,vorden
oml1andig verhaald,. op 't Art. Afll'\OU',T D~ TiVl':ED~, BisCchc,p
van Utrecht.}: Na deeze neteiige omi1:andigheden, tllsfchen de
Hollanders en Stic/ztmf!ars, veroorzaakt door de geldzucht V3n '
den Hertog, en den daar op gevolgden vrede, overleed WILLKH
de Oil:dllllige. AL13EHT, die dus laD!; de hmden, als Ruwaard.
befiierd had, werd, in 't ]:m 1389 of 139°, als Graaf {;elmldigd, door de Edelen en Sr.:dcn. Want het is zeker, dat Heitag WILLE1\! de Onzin1lige, in 1389, te .0tesiloy in Henegouwen
overlccden is; fc1lOon de oude Kronijkfchrijvers hier omtrent veel
verfchi!lcn; fchrijvende den eenen 1377, den anderen 1379. Doch
de\\Ijl 'cr nog bïÎeven yoor hatidcn zijn, door IILJ3EI1T, als Ruwaard, in 't Jaar 1328 getcekcI1d, en geenc vaa dien tijd als
Graaf te vimLn, moet me11 beQuiten, dat W,LLE:ll DE V
langer ge~eefd heeft: of men moest i1:ellen, dat de Lamlzatem ,
lia den dood van W1LlEII, elf of twaalf jaaren gewagt hebben,
met hem als Graaf te huldigen: waar voor geen de mini1:c reden
kan woden bijgebragt. Dît zij genoeg 0111 het yerfchil oer oude
Schrijvers, uwt latere, die in oe vijftiende eeuw geleefd hebben,
weg te ncerlilen, en zijnen dood te i1:eIlen op 't Jaar 138:l. VELDJ ' 'AA , (bI. 94.) l1elt den vijfden dag van April van dat jaar;
bij l\It\TTlI. in ';- lrde ded der Alla/dta, p. 574. i1:aat de 9de;
en in de GOitd/c/ze Ct'trom/k (b!. lIz.) de 1sde ApïiL Wie
hier nu, ten aanzien van den dag, gelijk hebbe, blijft mij 0:]zeker; waar[chi:nlijk is het, dat men, naar den i1:i:l v!:n 't Hof,
(volgens welken bet jaar met PaaCchen zijn aanvang neemt) 1388
voor 1389 noemen moet: wam m~n vind een Dde!" van i\LIl~FT,
gegceven den 3::lilcn J:1I1md, en eenen anderen den 20nen Al!gustus, (beid,:, mar d':I1 nijl van 't Hof, dien hij altoos vol;dco)
van 't l:lUr 1388, waar in hij zig Ruwaard noemt. Zie SCILEVEI. lUS , Beji:lzr. v(m Haoïlem, blo 14 en 239.
Paafchen nu viel,
in 't Jaar 1389, op den I Sden April, tot welken dag toe men
138 fchreef, zo als VSLDE~:AAn en de Gc:Jr!ji-lzc C'zron/ik zullen
gedaan hebben. 't VeiIigr1:e en zckeri1:e is, dezulken, die niet
lang na LIL]] RT geicefd hebben, te volgen, waarin ook groote
Mannen, als VOSSlUS • MA,,'DT ('J1 W.~GENAAR ons ziJll voorgegaan.
Want ~nders moet mcn in dezelfde ons'elijkheid valkn, als de
H;::cr RE!GERSüel\G, die ocn dood van \VlUUI, in zijn C!j./'G;;ijk
'1'/1 :'
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')fan Zeeland, p. 134- en 135, fielt op den 15den April I.PS,
en de huldiging va:1 tlUlERT op 't Jaar r .39°, zon:ler eeni9:c ',Jo-

gingen van ALB'mT aantetonen, die hij zeker, in dien tllsfchen~ijd
van 14 of IS j~aren, zoude hebben te werk gefield, om als
Graaf te worden gel'é"kend.
In den jaare 1388 dan gd1uldigd zijnje, had hij, naar uiterlijken fchi:n, het land in rust konnCll regeeren; indien hij niet,
na den dood zijner Gemalin r.IMtGRIOTA, zig tot ee:l ontuchtig
leeven overgege~ven had, met de dogter van Heere r,N VAN
FOELGEEST, waar van wij de gevolgen, op 't Art. ADSLHlOlD VAN
POELGEEST , gezien hebben, en op 't Art. WILLEM DE VI, Graa\e van Oostervalld, verder zien zullen. Hier voegen wij 'er nog
bij, om 's Gr~,a\'ell toorn en wraal:zdgt, over 't ombrengen van
2.i;lle Bijzit of Hoen~ te doen kennen, dat wILnrvr V:\N OOSTER\'.\NT, 's Graaven Zoon, vrugteloos bij zijnen Vader hebbende
~angehouden om genad~ voor die gevlugt waren, het hem niet
f;en org was, dat zij gebannen, hunne goederen verbeurd verk!aard, hunne Huizen. Kasteelen en SloJen vernield waren; maar
tot overmaat van betooning zijner gramfèhap, in 't jaar 1394,
een Plakaat uitgaf, w;tarbij " alle onderzaten van Holland en Zee" land vrijheid kregen, om die geene, die iemand binnen den
" lande vCi'1TIoord hadden, te mogen dood(]aan, wuar men hun
" mogt vinden, zonder tegen den Graave 1 of iemant anders, tot
" eenige bettring gehouden te zijn." D\~eze onbezom1ene vrijgeeving fl:rekte nergens anders toe, dan om den begaan en moord
van ADELllEID of ALYT VAN POELGEEST , op alle de Hoekschgezinden , fchuldig of onfchuldig, zonder verantwoording, te docn
wreken; waar van ook vcelen hanner de gevolgen finaakten.
J loe verre d;?eze drift zig over dc perzoonen, en over hunne
);·jederdl uitf'tItléte, z::l 111èn zien op de Art. HODENPYL, DUlVE!\'·OO,.DEN, Z,,"!'WI-lOl\ST, Hl'L:I!STEDE, WAR~lOND en PADDaNPoEL,
.tie allen Gelr,agti~d en vèrnield werden.
In 't jaar 1396, of daar omtrent, als IILBE:RT bijna zijnen
wraaklust g2ko~ld h2.d, ondernam hij, den dood van WILL: lil
DEN VIEKDES op de Friezen te \\T.:eken; of liever, hij zocht
bun tot meerder onJerwerping te brengen, dan zij h?m begeerden te bewijzen. De Friezé'li hadden, na het ombrengen van
Graave WILLEM DEN IV, in 't jaar 1345, zonder door de [-JolII h 3
land·
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landfc/ze Graaven ontrust te zijn, hunne zo geliefde vrijheid geonder hunne eigen regeeringc. WILLEM DE V had,
gecuurende zijn eigen be!lier, genoeg te doen gehad in Holland;
f,:"Il (RT, als Ruwaard, fcheen, behalven zijne Oorlogen met die
van 't StiC/1t, meer naar den Vrede, dan naar den Oorlog te nei.
gen, en had ook werk gi!noeg met de Hoekfi'he en /(abe/jaauwfche nyi.tell. Naar al)," vdmoeden zou hij op Frirsland niet
zijn ~!an~e\'a!len, indiell zij zelve 'er geen grond toe geleid hadden; de twisten tus!èhCl1 de Sc!zieringers en Fetkopers gaven
daar aanleiding toe. l'n:;o E}DnUS verhaalt, dat zekere OI:KO
TEN BROEK", of B R.OtI,) !EU, , in 't jaar 1381, in een twist tegen
andere Edd~n te kort geièhoten zijnde, om "LEERT te bewegen,
dat hij hem uit Hol!mld hulp toezond, zijne goederen, die aan
de overzljde yan de ECJ;:s, in Friesland en GroningerlfllJrl, gelegen waren, opdroeg-, en weder van hem te leen ontving, en
dat Graaf ALB~FT, door hem omlbmdig onderrigt zijnde van de
zaaken in Friesland, van dien tijd af aan be!1omen had, in dat
gewest zijne magt te vestigen; doch dat het aanliep tot in 't jaar
1395) eer hij met ernst zig hier roe geréed maakte) en zig van
het voorwendzei bediende, om den dood van zijnen Oom \\'ILLE'II
DEN IV te wreeken.
ALBERT deed den ccrf1en togt, met een aanzienlijke magt, in
eigen Perzoon ; maar. door 't verloop en van 't jaai'getijde, verrichtte hij weinig. In Engeland en Frankrijk, verz:1.mclde hij
eene groote magt, over weE,e zijn Zoon, Graaf WILlEW VAN
OOSTERVANT, mede het bevel voerde. JUH. \-f>.N LElDEN, in zijn
Cltrollijk, zegt, echter, dm WILLEfif, die, wegens den meergemelden moord van /lUID VAN PO!'.LGREST, in zijns Vaders ongenade was gevallen, Lig in Frmlfirijk onthield, en aldaar befpot
wordende, om dat hij den dood yan gemelden mLLLiI!, zijnen
Oudoom, zo lang ongewrol:en liet, zijnen Vader had aangeboden,
dien togt tegeil de Fricz;C1I bij te wounen, en dien hoon te wreeken, in de hoop van zijns Vf\dcrs gunst daar door te zullen Lerwinnen. VOSSll'S, daarentegen, zegt. dat op deezen tijd de
Kristenen zig gereed maakten, tot een en oorlog tegen den Turk,
en dat de aanleider daar van was FIUPS VAN BOUHGONDlEN, die,
wegens de onzinni~heid van KARliL van Frankrijk, de Voogdije
~ver hem bezat; als mede, dat WILLEM, bcgecrig zijnde. deelnoot~;"
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genoot van dien togt te zijn, dit voorneemen aan gemelden FrUPS, zijnen Schoonvader, bekend maakte, doch van hem fchamper zoude zijn to~gebeeten, dat hij liever den dood van zijnen
Oudoom zoude wr"ken; dat hij, in grammen moede, over dit
bits verwijt, uit F:'(mkrijk naar d~n IIaag getrokken, zijnen
Vader het zelve had bekend gemaakt, en bij hem aanhield, den
voorgcnomencn oorlog tegen de Tl!r,~en te mogen bi]'.voonen:
(hier bij moet men aanmerken, dat VOSSlUS zegt, dat de ver·
zoening tusfchcn Vader en Zoon reeds voorheen getroffen wa0;
doch dat ,\LBmr zig niet alleen onverfchillig, maar zelfs afkee·
rig van dien zogenaamden IIeiIigen Oorlog betoond had, en 'er
niet veel goeds van voorfpelde: met verder betoog, dat niet de
Turken, U1aar de Frie~.CfJ hem beledigd hadden, wier wapenen
hij vreesde: " Onze wapenen (zoude hij gezegd hebben) zijn
" regtvaardig tegen een volk, dat langen tijd wederfpannig ge" weest, en nu door verbintenid~n nog trotfcher is, (fchoon
" ook door oneenigheden gemakkelijker te overwinnenJ Schiet
" dan met mij de wapenen aan: laaten wij hun land verwoes" ten, hunne il:eden il:ormenderhand inneem en: dewijl zij, na
" den dood van uwen Oudoom, nog haHtarriger geworden ziin,
" ons gebied verfmaad hebbende, en hun land bezittende, als of
" het hun van rechts wegen toekwam. Hertog WILUM van Ge/·
derland achte het, echter, niet zo gemakkelijk dit te doen,
~ls te zeggen; den Graave van LANKASTER, die in Engeland
mede tat den optogt tegen de Friezetl genodigd was, voerde
hij te gemoete, " dat aan deeze onderneemilig zeer veel arbeid
" vast was. Dat Fries!tmd was een land vol poelen, eu door
" de menigte van water, dat daar door liep, van elkander werd
" gefheden, en o;lbruikbaar was voor een legennagt ; dat veele
" der Hol/alJG;'::!zc Grave.n daarop hunne m:lgt verfpild, en tot
" hunne lèh1de, dikmaals tot hunnen eigen ondergang, hun
" recht hadden gezocht te naven. Dat het Volk moedig was,
" en niemand dan zig zelî beminde; dat de gelegenll':id van
" het land hunnen moed deed zwellen; dat het bezwaarlijk
" was 'er aan te koomen, doordien het, van alle kamen, met
" de Zee, moerasfen , meiren en rivieren omzet lag; dat zjjn
" Schoonvader ALBF.l1T hem dmir toe mede had aangezocht, m~,ar
" dat hij niet baan zoude; waarom hij hem dan ook aanried,
IIh4
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OOSTERVAt"T b:::wi:Iii';de, erhter, i:l 't yoori1:eI van zijnen Vader, en maakte zig tot de reis gerce'l. De toevoer uit Ho/fond
en Zeelo1ld, naar Fries/ond, wcrd verboden; Krijgsvolk aangeworven, penningen verzameld) en alles 3:1ngcbragt, wat tot eenen oorlog vereischt werd, die met het uitterl1:e geweld zou gevoerd worden, aange;iea een'~ omeJhaare menigte van ijver brandde, o;n den dood van WJLLEM DEN IV te wreken. WJLUlM VAN
KRONE1\TIURG en D.\:',IEL ",~N MERWEDE trokken van l1:ad tot !l:ad,
om het volk tcn O()rlog aantcftJooren. en te EJlidlllizCil) als de
algemeene bef1emde zamelplaats , te verfc1J;jllen, alwaar men zd·
de dat 400 fehepea gCl\:ed lagen. Aldaar vertoonden zig de Fnl"i'lfc/ml het eerst, kort (barm dl! lJe;7f,i','o;lwers, de Hoila;;ders
(l1 Zeellll'Cii. en ten la~t~le cL F"i:1!fc!:m.
De Graaf V"\,\l S )Lè,:5
WDS over de Dui/felle bcnd~l1, die zig aI2a,;r bevonden, geGeid;
het getal der Hol/o ndcrs be;iep ruim 30,OOé) koppen; l11aakc~l1de
de gantCche Hcirfdaat, bij de lllollf1ering, bijna vijicnvijftig duizend gew~pel1dé 111;illl1eli uir. Eer men tegen de Fl'ie.'all optoog, zOlld~, volgens de verhaaIen van dien lijd, een twi,t,
rmCchen de Engel/i'!,,,;z en Ho!!o/i(!ers, bijna oorzaak van de v~r
lliclinge der I3ondg~l1oote!1 geweest zijn, zo nÏêt WILL'!M VA.'>
COSTERVf.NT zig als l1lidclcla~r en fcheid,mun tusfcllcn beiden
gefteld bad. De l>it':::e/!, tecil'1l welke decze groote Illugt bijeen
I!cbragt was, z~tcn lllede niet HiJ, maar weerden zig dapper, 0111
:111es bij een te hrengen. wat tOl bcfchcrming vun hunne vrijheid
konde dienen. Zi: llÎ::dc:l lTQll, hoe den knjg re vocrCi1. Ee·
nigen hielden het voor lest, i;eencn openba~rell vcldnag te waagen; anderen, d8.l mell nict~ te doen had, dan nag te levcrer,.
Een der Fri(fde Edelen, JP'.vo JU\vjNG,~ gènamnd, (de Fran[ch:!
Historie[chrij\'cr FHO<SSART noemt hem JWvo JUINGO van Bul.·
!I'aard) een mail, in de naken dö Oorlogs van dien tijd tot de,]
hoogf1:en ifap volleerd, y,as van oordeel, dat zij de Ho/hinder,
zonder verhindering zOl:den doen landen, en tegen de wei
verfrerkte fteden en bsteclen laaten optrekken, zig vcrlaarcl;·
de op de goede gefieldheid des lands, waarin, naar zijne den~{·
wijze, 1>LllERT en de zijnen zig zdvcn zouden dood loopen.
Hoe verftandig, hoe weloverleid zijn raad ook zijn lllogt, d,~
mlr.:··
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minften vonden daar in behaagen: dus moest het beDllit tot ecn
mannelijkcll te!~enfl:and genomen en te werk gefl:eld worden.
In allerijl werden 30000 Man bijten geraapt, en in gelijke
hoopen verdeeld zijnde, dnor gemelden JUwo ]UWINGA , (die,
om te wonen, dat zijn raad uit geene laffe vreeze was voortgekomen, het Harnas had aangetrokken ,) gelegerd agter een Djj~,
in de /(uillder, als de piaats daar men de Landing verwagtte.
Dit Volk onórak het meer aan Wapenen, dan aan moed; weinigen waren van een Ilafllas voorzien, en de meesten gekleed in
Ledcrel1 Kolders, of Rokken van grof Laken. ALBERT, v:!u
dcezen l1t:gten toeilan,1 ver\\' ittigd, (ked vol nweds zijne magt te
Scheep gaar., (dewijl het verhilcd, door de Friezen, met FREplUK VAN llL/\;'iKf.NHEDl, B;:;khop V~:l Utrecht, gemaakt, hem
b~lette hun te La:1l1 te lladcr~n) OP Zonlhg den 22 Augl)stus.
D2 geheele Vloot, befl:~:tnde in 2.') Schepen van Zierikzee, IS0
van Ilaarlcm, 45 V2.11 ROiterrlt: IJl, ::'5 V:ln Só'hiedtlm, {O van
Gm:dtl, 25 van Dordree it, 26 van Alkilltwr, 25 van Hoorn,
10 van AkerJloot, 5:J van Am/leiJam, behalven de p;roote Schep~n; 26 van EllkhttÎzen en 22 van lVoarde1Z; makende te zamcn
een nantal Vllll 469 Schepen, aak vrrn Enkhujzen over na de
KIIÎnder, en landde aldaar, twcc dagen laater, in 't gezicht der
Fricze7J, die hen, uit hUil Lçgel', 6000 Matlnen tegen zonden ;
doch, na een hevig gevecht, cn groot verlies aan wederzijden •
weHkn de [i,','<;ei) genoodzaakt te rug te wijken. Daags daar
aan volgde een heYig gevecht, waarin de lIolianders de over\vinning behaalden, en de Fri.:,,,cJI op de vlugt dreeven, fchoon
men wil dat 'er niet meer dan 50 van hun gevangen werden, alzo zij liever zig lieten doodl1aan, dan, door gevangenis, hunne
vrijheid ontneemen. Dit ging zo verre, dat geen Stad haan: Bar·
gers, of geen Vader zijnen Zoon wilde losfen , die zig had laaten
gevang"n neemen ; zeggend", dat eel1 gevangene den naam van
nije Fries onwaardig was. 1\'a dceze behaalde overwin~1ing,
duurde het woeden den tijd van vijf achter een volgende wee·
ken. Geduurende dien tijd onthield/zig ALBERT in het St. Oa'u!fs
Klooster te StaJ'orcli. Om den naderenden Winter, befloot hij
naar Enk/mizen te rug te keeren, en het Leger aldaar te doen
fcheiden, zo als gefchicdde, na de betaaIing der hulpbcnd.:!l1, die
nog voor den Wimer na huis keerden,
Hh5
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ALBERT had zig, vóór zijn vertrek, door de Friezen en Gronit7gers , naamelijk die geelle, die tot de partij der Pétkopers
b:!hoorden, tot Heer doen aanneemen; zelfs had hij eenige fchikkin gen gemaakt omtrent 's Lands Regèering. Ook had hij het
Lijk van Graaf W1LL'EnI uit het Oude-K/ooster, bij Bolswaard ,
doen ligten en met zig gevoerd. Ea hier mede meende hij dea
dood van zijnen Oom gewroken. en Fries/,.;;Jd aan zijn gebied
onderworpen te hebben.
Hoewel het eerf1:e rijklijk gefchied was, hnd bij ten aanzien van
"t laatf1:e zig ~rof verrekend. Wallt naauwlijks was 'er een Janr
verloop en , of hij vond zig genoopt, zig op nieuw tegen hen te
wapenen, alzo de bezetting, die hij binnen StavoFCn gelaten
had, door de Burgerij overvaJ!en en verdreven w<:rd; dit gefchiedde ook op andere plaatfen. De Sc,'?icfingcrs, in Gronil/gerland, fl:aken mede het hODfd op, o"crviden de Hol/rmdfche
BezcttelilJgm op het Steenhuis .ditzZInz, namen dezclve gevangen, en wi<:rpen hun naderhand in het D(I1Jifter Diep, alwaar
zij allen verdronken.
Om aan deezen nku wen opfland paal en te fiellen, verzamelde
Hertog ALBERT een ander Leger tlo' Enkl'zuizell, 't welk, onder
bevel van den Graave VAN OOSTERVAi\T, naar Fi"/('s!and overilak ,
verzeld van JAN V.\N ARKLL, JAN V.lt-; B:H D~éRüDE, AI:.'WLD en
EG:\lOND VAN IJSSELSTEIN en veelc andere Hoilt/1ulfc!te Edelen,
d:e, het oproer geflild hebbende, in het Jaar 1399, naar Holland te rug keerden. In 't volgende Jau begonnen de Friezm,
binnen Sten'oren, op nieuw zig te doen zien. ARNOLD, Heer
van Egmond en I'Jsfeljlein, en Jonkheer Wl\LRAVEN VAN BREnRRODE, werden door ALEErlT derwaards gezonden, om deeze nieuwe beroerten in den aanvang te fmoorcn. Zij waren nauwelijks
met hunne b~jhebbel1de magt geland, of de f}-iezen br~.ken het
beleg voor Stavorw op, en verièhanS[Cl1 zig in 't zogel1a~mde
Frielche Doolhof 11lolk,pcrfl2. 13R~DERODE, aan het hoofd d,r
bezetting van Starorm, overviel hun bij nacht'; hij werd gekwetst en gevangen; doch zig de achteloosheid zijner wagteren
tt:n nutte makende, olJtvlugte hij weder.
Eenigen tijd daarna werd 'er een befl:and, voor een bepaaltlen
tijd, tusfchen ALBERT en de Friezen cn Groningers getroffen.
"aar mede de vijandlijkheden een einde namen. Onzeker is het,
of
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of de Friezen, geduurende dat befia!ld, hem voor Heer erkend
bebben, maar zeker dat Stovorm dc eenigfle plaats was, waar
in hij bezetting had: en ook dat zijne omflandigheden hem niet
toelieten, hun verder te dwingen. Geduurende deezen oorlog
waren 's lands geldmiddelen lJitgeput, hij zelf genoodzaakt veele
v:tn zijne heerlijke goederen te verpanden, en zig zwaar in fehulden te !teken. Verfcheiden aanzienlijke perfoonen hadden, om
hem te o~derl1:eunen, hunne gereedfte middelen tot geld gemaakt.
De Steden hadden haare vermogens voor hem verfpild, alzo hij
mild was in 't [chenken van wijd uitgenrekte Voorrechten. Eindelijk geraakte ieder buiten fraat om meer geld op t~ Cehieten. I-lier
kwam bij, dat de Friezen een verbond met de Engelfchett, onder, Koning mNDRIK DEN V1ERDEN, gemaakt hadden, terwijl hl.BSRT teffcns verhinderd werd, door den krijg tegen den Heer VAN
JlRKEL, die hem, geduurende zijnen overigen leeftijd, bezig
hield. Zie ARKI!.L (Jan VtJ1J)
Hier van mogt hij het einde niet beleeven: want, na dat het
Land eer~t een tIjd van zesenveertig jaaren door hem als RuIl'tJm-d, en naderhand als Graof geregeerd was, overleed hij, in
's CraJlen.1zage, op den I:ldcn December in het jaar 14°,,", oud
zijnde bijna 67 jaaren.
Bij zijne eerl1:e Vrouw, MARG~R[ET, Dogter van Hertog LODEWIJK VAN BRIRG, in Silezim, had hij verwekt drie Zoonen:
WILLEl't! VAN OOSTIWVAND, die hem in de regeering volgde; t,LBERT, aan wien hij eenige zijner Duitièhe Staaten naliet; en ]:lN >,
verkoren llis[chop van Luik; en vier Dogters: KATHARINA, die
met twee Hertogen van Gelderland was gehuwd geweest, [choon
het met den eeriten, EDUi\RD, bij deu ondertrouw gebleven was,
door den verraderlijk en moord van de Gulikers ; (zie ImUila;»
en daar na met WILLEM, Heno g van Getder, waar van wij hier
voor 2angemerkt hebben, dat hij hem den bijfl:and tegen de Friezen weigerde, en ook anderen afraadde; (zie WILL!M, Hertog
van Gelderl.1nd;) MARGREET, die met JAN, Hertog van Bour[ot/dien, is gehuwd geweest; en twee JOHANNA'S, waar van de
eene ook IDA bijgenaamd werd. De eerlle werd de Gemalin w.n
WENCEL.WS, Konint; van Boheemen" en Roomfeh' Keizer: de
tweede, of IDA, trouwde met Hertog "LBERT VAN OOSTENHIJK,
on werd iVlo~der va;) d;èn Hertog ALI3ERT, die naderhand Roomsen
~
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Keizer werd. Bij fijne twc0de Vrouwe ~lARGRhTA, de oudfte
Dogter van liDOLPII, Grave van Jauf, die hij op een tameli)ken
oudcrdom trouwde, verwekte hij geene kinderen. Men wil,
dat hij haar, in 't jaar 1394, een treffelijk hais fiigrte, buiten
Haarlem, en naflr h2aren naam noemde het Huis te Kleef, alwaar zij zig, na zijn afl1erven, onthield Hij liet, behalven deeze, ver[cheiden natuurlijke Kinderen na: O1~der mldel'en \\'ILL~M
DEN EERSTEN, Heer van Sc,lage;;; en Jonkheer ADRIMN, welken
HALMA onder de Bû/iuw(JI )ian Zuid-Holland !1dt, doch die op
de lijst daar van, bij OUDEi\HUVEN, niet te vinden i.
Wat zijn karakter aallgaa~, fommige roemen zijne GOdsv~Llgt,
befcheidenheid cn rcchtvaardighdd, zeer hoog; doch als !:Jen
zijn gedrag onpartijdi;:; na~aat, loopt" ten nan%Îen vall het eerile,
zijne Levenswijze met ALEID V.~N 1'01<:! GE.' ST zeer in 't oog; en
niet minder de onrcchtvaardige wrm,koeiT~;li!lg oyer hnarc:n dood.
Zijne kluekmoedighcid jr:'l'l ook ch: rechte pro~f in geen211 deek
doorftaan ; meer dan ér;n bcwiis V211 InCharti"heid zoude daar te(!en kun:lcn worden aangevoerd. Wam zijn~ heldhafdge bedrijven bcl1:ondcn' voorna1l12:ijk in d.: belègering van Delft, en
van eenige Sloten. W:u (;c'n oorlog trgen die van het Sticht be:reft, hij was blijde dar die zo fpocdig eindigde, aangezien hij
denzelven onrechtvaardig had aangevangen. Den Fricfclzm ooriog zoude hij buiten zijnen Zoon niet hebben begonnen; en die
mtt ARKEL viel bijkalls geheel ten zijnen nadeele uit.
Den loop
der rechtspleeging tegen de moorders van "LEID fl:remde hij, dool'
zijnen wraaklust onbezonnen den teugel re vieren. Hij gedoogde dat orTO V,1N ARKeL hem gewapend 0111 vergiffenis vraagde.
De Steden waren meester over hem, alzo dl:zelve zig zijne verlegenheid, door opfchot van penningen, altoos wisten tot llLlt te
maaken. En, voorw~,ar, zijne lafhartigheid >vordt aangemcrkt, als
ce voornaaml1:e oorzaak van den rcddeloozen ilaat zijns boedels
bij zijn af11:erven; zo dat zijne ".:eduwe zig genoodzaakt vond,
denzclvcll met den voet tc fchoppen. Zie ilIARGR:-TA VAN KLEEF.
Zie IJAUIl1, en daar bij VOSSlUS , Neder/rmdfclze JaaïboekeiJ,
Xl[, XiII en XIV. Bock. Goum:OEVEN. KrolJijk, p.
396, 398, 400, 401 en 417. SC][OTANUS, }(;'onUl: ytlJt
Friesland, p. 195 en 2 I 8. I~ ElGERSBERG , J\1'o;;ijk Vtm
ZC/!:mld, bI. 131, 134 cn 135.
VELDI!NMl,R, rmc.
l"c/l:p. ,

A L BElt T

Vtln

Oostenrijk.

49 1

Temp., p. 304 en 305. PONTANUS, Gelderfche Gefchiedenisfen, H. Deel, p. 146. BRANDT, Historie l'{!Il
Enk/tttizen, p. 13. WINSEMIVS, p. 200 - 2 I B. u. E~l
MIUS, XVlI. Boek, en andere reeds gemeld, als: dl!
Kronijk van JAN VAN LEIJDEN, FItOISSMW, en verder w.~

GEN!!AR, lIl. Deel.
KLEEF, enz.

SMIT, Schatkamer, op 't Art.

ALBERT, Graaf van Nas/au, Zoon VanGEORG en van ANNA
1I11lELlA VAN SAARBRUK, in 't jaar 1596, gebooren te Dillènburg,
werd, in den Jaare 1626, in dienst der Republiik zIjnde, door
een musketkogel gedood.
ALBERT, Zoon van FILIPS, Graave van W!nLBURG, en van
ANNA, Dogter van Graave ALEERT VAN MANSVELD , Zuster van Prins
WILLEM DEN EERSTEN, vereenigde de Heerlijkheid van Saarbrttk
met die van Weilburg ,en overleed in 1616, nalatende een groot
:tantal Kinderen.
Zie HOFI\UN, Lexicon Ul1iYerfal~.
ALB,:RTUS, de ZeFende yan dien naam, onder de A(lrtSrtertogetz yan Oostellrijk , in de Ncderlandièhe Gefchiedenisfen bekend bij den naam van ALBmTUS VA:'< OOST.lNRIJK, was een Zusters Zoon van Keizer l\IAXBlILBAN DEN TWgEDEN, en werd, te
Nieuflad in Oostmrljk, op den dertienden November des Jaars
1559, gebooren. Zijne opyocding genoot hij onder het beftiel'
van den vermaarden BUSDEK. In 1.')70 werd hij naar Spanje gezonden, alwaar hij, om zijn gedrag, bij den Koning zeer geliefd
was. Tot den Get?steli,ken [taat opgevoed zijnde, lChonk de
Paus hem, in 1577, een der vakante Kardinaais Hoeden. In
1584 werd hij Onderkoning van Portugal, welken post hij bekleedde tot in het Jaar 1:'95, zijnde het Jaar te voorcn aangef1:eld
tot Aartsbisfc'top )'011 TIJ/eda. Geduurende zijne Landvoogdije
in Portugal, had hij zo veel genoegen gegeeven, dat Koning
FILIPS hem bekwaam keurde tot het be'lier der Nederlanden , werwaarts hii vertrok met 3000 Spanjaarden, die meest al onder de
oude Regimenten gefl:oken werden, en voorzien waren van eene
graote menigte ongemunt Zilver. Op den elfden der vo1iicnde
lVIa:l.1;d
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Maand deed hij zijne Intrede te Bmsfel, daar hem de Staaten ,
na 't vertoonen zijner !a'tbrieven, als Landvoogd aannamen. De
Nederlanders vonden zig zeer misleid; zij meenden de Spt/njaard'iZ hier door kwijt te zullen rnaken : want, fchoon FU~l\TES en
IlllRRA te rug ontboden werden, zagen zij eerlang, dat het opperbeldd des Oorlogs aan Don FRA~CISCO DE r,ll':l\DOZA, Adminmt Yall Arragol1, en ver[cheid"n andere Spanjaarden van
I1:1am werd opgedraagen. A"B~RT[JS had zig, door zijne komst,
bij de Hollanders en Zat/wen getragt bemind te maken, en, op
d:H men iet goeds van hem verwachten zoude, met zig gebracht
een groot aantal Nederlalldfche Schippers en Schepen, wier Olltflag hij bewerkt had; gelijk ook HLlPS WILLEM, ouditen Zoon
van wijlen Prinfe WIt.LDI f'EN EEUSTe.N, die, geduurellde den
lijd van 28 Jaaren, in Spanje gev3ngen was geweest. :Niet zonder reden was men bedugt, dat dit O1ltflag zoude firekken, 't
zij ter bevordering vail den Vrede, of ter verwel.:Jdnge van
Tweedragt onder de vereenigde Stanten. In Spllllje fieunde
men op zijne trouwe, om redén dat hij een voorl1ander
van den Roomfchm Godsdienst was; de Staaten haddt:n reden
hem hier om te fchuwen: want deze, hem fchriftelijk geluk ge,
wenscht hebbende over zijn O!1tflag, verkbardcn hem te gelijk,
dat de tegenwoordige Oorlog zijne komst op hunne Grenzen, zonder vrijgeleide, niet gedoogde; welk zij hem, bij betere gele.
genheid, gaarne zouden doen geworden, ~lzo zij zig verzekerd
hielden, dat hij, die zo veele Jaaren de Spaanlche wreedheid
beproefd had, niets tegen de Vrijheid van den Staat zoude ondC\l1eemel1. FrLJPS WILLEl\! , gclvk wy ter zijner plaatze zien
zullen, hield zig genoegzaam buiten ecnige bedrijven, dewijl hij
zag dat bij geene der beide partijen een vast vertrouwen in
hem geaeld werd.
De Kardinaal Aartshertog ALBERTUS vond zig gcl1erkt met een
Leger van vijfden duizend Man, waar mede hij meende iets
te kannen verrichten. Eerst wendde hij dan het oog naar FranKrijk, werwaards de Vereenigde Staaten , in het voorleeden Jaar.
tr;ee Regimenten Voetvolk, onder JVSTJNUS VAN NASSAU, gezonden hadden. ALBERTUS belegerde Ca/ais en /Jrdes, en overmeeflerde dezelve; doch gebrek aan toevoer deed hem naar 171t/ondd'en te rug keeren. Van de Spaanlche zjjde zocht men hem te
be-
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beweegen tot het beleg van Ooftel1de;, doch MAUaJTS daar de
Jugt van krijgen de , deed die Stad van alles zo wel voorzien, dat
ALBERTUS beOoot • Glit tot nader gelegenheid uitteaellen. In de
plaats van Ooftende , onderfl:ond hij derhalven Hu/st te bemagtigen, waar van hij wist dat gedeeltelijk de veiligheid van Braband en J7laanderen afhing; dit gelukte hem. MAURITS had,
na, de inneeming van Hulst, in 1591, de Graften aldaar wi;der
doen maaken, en van eenige Werken voorzien; de Zeeuwe~l
badden op zig genomen, die plaats verder te verfl:erken; doch
hun werd nagegeeven, dat zij meer voor 't Land dan voor de
Stad gezorgd' hadden; en 't bleek ook dat aan dezelve weinig
verbetering gefchied was. ALBERTUS bediende zig van eenen in
den Krijg geoorloofden list: den Heere VAN RHONE gelast hebbende, over de Schelde in Brabal1d te rukken, even als of het op
Breda of Bergen op den Zoom gemunt was, lokte hij MAUGITS
met de meeste magt derwaarts. GEORGE, Graaf van So/ms, was
met eene fl:erke bezetting daar binnen gelaaten. ALDERT zond
CLAUDE DE BARLOTTE, met eenige Manfchap, t~gen de Stad; het
gelukte hem bij nacht over de Vaart te raaken, dewijl van de
Staatfche zijde zeer Oegt wacht gehouden werd; waar op de Aarcshertog de Stad naderde. Graaf JlIAUlUTS toog mede derwaards ,
en fielde order binnen de Stad; doch was niet in !taat de bemachtigde PlaatCen te herwinnen. Hij hield !tand te Kruiningm, van
waar hij veel Volks naar Hulst zond. ALDERT voerde het grof
GeCchm voor de Stad; de overwinning ging nret zeer gem:lkkelijk, alzo de tegilnfl:and hevig was. Den zestienden Augustus
waren de Belegeraars ~o verre doorgedrongen, dat zij de Stad
opeischten, waar op een mannelijk antwoord ge ge even werd.
In plaats van te frormen, ondernamen de Spanje arden de Stad
te ondermijnen; welke onderneeming eene laffe vreeze bij de Belegerden veroorzaakte. De Graaf VAN SOL11S werd aangeCproken
om de Stad overregeeven, die 'cr 't oor naar leende, doch tegengehouden werd door eenen i\!ATTHIJS HELD. - Nogthans moest de
Stad bukken, na dat de Aartshertog 'er 60 Bevelhebbers en 5000
Gemeenen voor verloOl'en had. Zeer gewigtig was het verlie$
dezer Stad, alzo men daar door de Brandfchattingel1 over een gedeelte van Plaallderen kwijt raakte. De Zeeuwen wonden zig
ongenoegd op den Graave VAN SOL~lS, dien zij meend,;n zig laf
te
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Kort daarna or:tnamen zij hem llC'tbeve1
over hunne Regimenten, en verklaarden zijnen dienst niet meer
te begeeren; doch na dat hij zig voor de Verccnigde Staaten ver:Intwoord had, gaven deeze hem het b~veI weder te rug, zonder
{1at zig de ZCCl/:I'i!n (b~l' tCg0t1 verzettedcll. De beloofde onderrtand uit SpallJe, die te mg bleef, en de muiterij der Hoogd1iitfclzen, noodzaakten den Aartshertog, voor he: loopende jaar
1596, den Veldtocht te [raken; hij begaf zig naar Brus[el, daar
hij met toejuiching ontvangen werd. Het goed vooruitzicht,
echter, \'an zijn beflier verdween kort daarna, en dit jaar liep
ten einde, met het maaken van tocbcreidzelcn tot den aanfraanden veldtocht aan wederzijden , die voor de Staaten beter [cheen
te zullen uitvallen, dan de voorgaande. De Aamhertog ontving als nog geen ondcr[wnd uit ,\p{lIij Oe, en klaagde in e~n Brief
(die gelukkig ondcrCchcpt werd) dat zijne magt in 't beleg van
Jhlst grootelijks gefinoltcn wa,. De St:.18tèn d:1aïcntegen haddcn
groote hoop op den bijftand , dien zij uic Frf!1lkrzjk verwachtten.
Nauwlijks had het jaar 159ï een :1al1l'<111,; genomen; of Pril1~
JlIAURlTS ligte 5000 kncgten, en Poo p~:.1rden uit de bezettingen>
en ondernam daar mede het vijandelijke leger, dat onder den
Grave \"an YERAX, bij Tumlzollt, Ia;, en 4°°0 knegten en 500
paarden ftcrk was, :l~ntetasten; het geen hem zo wel gelukte>
dm 'cr meer dan 2000 begraven, en 'i00 gevangen werden; onder de doodeil bevond zig ook VElIAX; ,o:m de zijde der Stuaten
zeide men dat niet meer dan 10 man b 't geveL;t gc[nellveld wa·
ren. De overgang van 't Kasteel va'] TI/rll/wut volgde daags daar
aan; wordende het lijk van VERAX, door lVlAl'RIT$ , aan den Aartshertog gezonden. ALBERTUS, verflagen ovcr decze nederlaag,
en 't verlopen V:ln het beste deel zijner krijgskllegtcn, ontving"
eenige vertroosting, door het verrasf~n van 4miciIS, door FERl\'AX·
rES PORTOCARRERO. lVIidIerwijl was de Aartsbertog .iJveric; bezig
om zijne magt meer en mecr te verfrerken; met geen min3er ijver
werd aan der Smaten zijde hier aan gearbeid- Met dit alles ièhecn
het geluk hunner wapenen zig tot de overwinning bij TltrJJhQ?tt,
in 't voorïaar, te hepaalen; de onderneemingen, om Sc/zenken/c,~ans, Ste(1JlI'~jk en Ntjmegf1J te verras[en, liepen tot niet, en
hunne Ruiterij, in Gelderland en ErabûJid op voordeel uitgewIlden , werd, aan ver[cheiden oorden, gel1l1gen. Doch re~el1
het
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het najaar verkeerde de kans: de Aartshertog tragtte ..dmiellS, dat
door den Koning van Frankrtjk weder belegerd was, te ontzetten, en had, ten dien einde, zijn Leger naar Brt/band gevoerd,
en voor de onzen open veld gelaten: dus men niet zuimde, hier
van gebruik te maaken. Prins MAURITS nam A/km en Rhijnberk
in, overmeesterde daf,r naa 1lleurs, en deed Grol voor zijne magt
bukken. Hij toog verders van dar.r naar BJ"el'oort, dat hij fiormenderhand veroverde. EndJèhede werd zo fpoedig overgegeeven als 't opgeëischt was; waarop Ootmarjil1n en Oldenzeel volgden. Dit verricht hebbende, floeg l\1AURm: het beleg voor Lingen, dat zig mede aan hem moest overgeevcn. Aldus trimJlph eerde der Staaten Veldheer, terwijl de Spanjaarden in de Nederlanden niets van aanbelang verrichtten; zij ondernamen wel
eenige bedekte aanflagen , maar \verdcn, door de waakzaamheid
der Stanten, alom verijdeld, waartoe de muiterij van het SpaalJfche Krijgsvolk mede niet weinig toebracht: want hier door werd
de fiaat der Spaallfche Nederlanden ten uiteri1:en verward, terwijl
de Steden, hoe zeer hun toegedaan, [chroomden bezetting in te
l1eemen; ja, ALBERTUS zelf moest zien dat hem. te I/én/o, de
intocht met de zijnen geweigerd werd.

Deeze tegenfpoed der

wapenen noodzaakte de Spanjaarden. liever list dan geweld te
gebruiken. Alle voorllagen van vrede van de hand geweezen
zijnde, had men eene nieuwe vinding bedacht, om de Nederlanden het net over 't huofd te haaIen; men kreeg hier berigt.
dat FILIPS zijne oudfre Dogter IZABELLA KLARA EUGENIA verloofd
had aan den Aartshertog ALBERTUS, die den geestelijken naat
zoude afleggen, en Bourgondic1Z met de Necleriatu/en tot eene
huwelijksgift ontvangen. Hier door dacht men den haat tegen
de Heerfchappij van SpaNje afteweeren ; doch de fchrandere Nederlandfche Staatsmannen waren zo ligt niet te verfchalken; zij
begreepen fpoedig de veinzerij, die hier onder verborgen was,
en zig naderhand openbaarde. Zij beilooten daarom, den oorlog
aan te houden, en zonden, ter aallmaaning van dien, met den
aanvang van 't jaar 15~9, hunne gezanten naar P,"ilIzkrijk en Engeland. 't Eenigne voordeel, dat Spanj( hier mede behaalde.
Vlas, de vrede met Frankrijk, welke te Yen'ins geiloten ",.-erd;
de Staaren , daarentegen, iloaten een nieuw verbond met Engeland. Kort na het flniten vun den vrede tmfchen Spanje en
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Frankrijk, ontving men, hier te lande, de Brieven van de OverdriJcht do' Neder/tl1ldfll OrllJ de lnfrmte; waar uit men de oogmerken van FILlPS kta~r befpeurde : want in dezelve was uitdrukkelijk bepaald, dat ch!(ze landen weder azn de Kroon moesten
vervallen, indi..:n de Gchmlidcn geellc Kinderen verwekten, of
'el' m.annelijke (Jf iTouwdijke nazaten ol1tbral;c:J. ALGERTUS, de
langst lcvend" zijne!c, zon LandvoogJ bl:jl'cl1; en de landen
u1Ogten, buit.::n bC'.'iÏlliging van SJv:iije, nimmer verdeeld noch
vervreemd Vim·den. Indieil ecnc Vrouw aan 't bezit van dezelve kwam, ZOl: men haar aan eel:cn der KOllillgcn van Spanje, of
zijnc ErfGcllaamdl, ten Huwelijk beneden. Ook zouden de Nedetlan:!iche Vorsten hUllne Killt1èrCn niet l11o:;ell tlithmvl:lijkcn.
dan met bevvilliging des Konings. /.0 ijve] ig was men om ~al1
een nIsch oogmerk een goeden fchijn te geevcn: te fch:mdeli!ker,
voorwaar, Óar m~n wist dat zij de verfol.:Ïcl1swaardigflc miJJelcn te baat genomen hadden, 0111 dit IIuwelijk onvrugtbaar te
doen zijn. -- Schmndere S,aatkèindigcll v;m dien tijd verzuimden niet hier (lP aamemcrken, dat de Koning, onder dkn dekm:mteI) niet kon nalaatcn, zijne magt te buiten te gaan; dat
Keizer KAREL DE V dit niet gedaan hnd aall zijnen 11:l2st::n m:mnelijken Erfgenaam, dan in de volle vergaderi1'3', met tod1emming
der St:1~·.(;n; l;l:nr dat l'!L!PD dit deed, bij cellen enkelen brief aan
zijnc Do:;tcr, zoncler bewilliging of werremmÏ:Jg der Smaten.
IUBELLA zond, Înmsrehell, haare volmagt ~:all h~,~,rca alènflaanden Gemaal, om de Heerfchappij in haai'cn naam te: aal1vam·dcn.
p, LBERTU3 vond }iet niet geraaden, zu)l;s aan eene volle vergad:;.
ring, maar alleen r.un ecnigc Afgezo;]eblell der Stnaten lenb:lar
te maakcil; en on d~.t hij voor den op!tand "aa eenige misnoegden vreesde, had hij Brusfel overlaadea met Krijgsvolk. In
eene aa11i;:ra:1k, die RICllARDOT, in zij:len naam, deed, werden
=lle de ol1hc:i'en, den Staat overge]willen, toegefchreeven aan de
ah'ieZe[~h2;d van den Vorst.
De gemag':i:;'lll!ll der Staaten , voor wÏC'n de Raadsheer l\1,Ug
het woord vo(:rd,;, dceden hem hulde, onder beding, dat aan
de Staaten , binnen den tijd van drie Maanden. bewijs zoude
worden gegeeven van de voltrekking zijns Huwelijks; dat hij
zelf, vóór de Maand l\Taij van het volgende Jaar, uit Sponje
zou te rug koolllell ; da~ geduurellde zijn afzijn, de Stodhouder.
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ea KrijgsOl'erflm niets nieuws zouden mogen onderneemen , en
dat, intus[chcn, het b~wi!ld der Regeeringe, aan eenen Land,'oogd, hem in den bloede befiaunde, zou in handen ge acId woréen: doch dat men het docn der Eeden, in alle gewesten, eerst
zoude vorderen, na de" terugkomst van hem en zijne Gemalin.
Nog in 't zelfde Juar gaf de Aal'lshertog, door Brieven, kennis
aan de Stuaten van [foi/rwd, Zeet{md en andere Bondgenootel1,
van zijn Huwel;jk, en het d~ar uit volgend recht op de Nederlonden; hun te gelijk ve:'zckerin;; doende van zijne gencigtheid
tot Vrc(le, en \-un den last, dien hij, tot de handeling daar
over. h2.d afb;;\-~~,;-digd; ,,-elke, nog~hans, om wettige redenen,
V~:1 de hand ,,-erd~n g2wee;écn. Inmiddels had de Aartshertog
zijnen Oom, dcn K~rdj;]:l3l i\NDIl.L~S, uit dcn Elzas olltboden_
en aan hem, geduurc!1,I~ zijn afwczen, de Regeering der iVedcr!mu/m opg~,lraagcil; ,,:~aro;) hij ze'f m2r Sp/JJlle reisdc. In
}, llgustus van 't volg'211de Jaar k.eerde hij met zijne Gemalinne
te rug, en Yllnd h t Lmlu iu f1cgtCl' naat, dan hij het gelaaten
bel, De K.;rdiilll;,j l'Nr:·Rl\AS \"as in twist met ARR'GO:"i; de Solda:it~n ri~pcn Oi.ll geld; de 1-\~/)(](i:J./c:'~c l'{ed(]j'/alldclt ,varen vcrar;I1d, 's EOjj;ng:; nl1t.{d2;cn U[tf;:::P-;'~~, en de A'l.rt3hertog, verre
van in (bH te z'ji1 dc:?z~ on::c;;1:11:kcll te kannen he1'ficl!en,
br:~gt nieuwe nof t(,t ongenoegen mede. Men vorderde van de
Staaten z'vaare beden, en de hulliiging werd, van tijd tot tijd,
u;t~e[1eld, alzo Bïilbfliu! het weigerde, en l1e1'k aandrong op 't
vcrzcncle!J van h"t wcemdc Krijgsvolk, het vernietigen der Kasteel en , en anJere z1akcJ, tc vooren beloofd. Maar JZ,1llRLLA,
[clwon aan l\Lll!':R TUS, ZJ als wij gezien hebben, volmagt ge20;1den hcb~lende, verk!a::rde nu. c!3t zulks buiten haare kennis
g2[chied was, en toonde zis zeer ol1verg~noegd over lbt ged1'8 b• Eindelijk ge[chiccLle de Inhuldigin;j; d~ Echtg2i100tCll
werden voor IIe;-to(;m, Grom'CI! en Eigenaars der bijzondere
Gel",'c\ten :mlgenomell, op het laatst van 't J~:l.r 1599. In 't begin vail 1600, deec1~l1 de Staareu , hunne Kri]gsmagt bijeen gebracht hebb~!ldc, door den Graaf V,IN SOL:'.lS dezelve ge!eH::;J.
Na dat hij eenige ,S'paalljè/lc ~tcden, die dool' den Vijand ve:·
l:l:ltell ware:], b~zet had, trok hij voort tot St. /!"r!ries-Sc 1(/IJS •
vermeesterde dezelve met ee:l derde deel des Legcrs , en flocg
voorts den weg in n:m Nieltwpoort, alwaar hij, door Prins MW'
I i ~
RITS,
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RIT.~, met de twee overige d,~elel1 gevu];;d werd; ,rordende
,'oons, in allerijl, alles gereed gemaakt, om die Stad aantelaswn.
De Aarrshertog, door ecn gnntsch Leger, met een uitmuntend
Veidheer aan 't hoof(], al te onzagt gel'!!ckt, verzamelde, in het
böte en rijkil;e ded zIfll:or gewesten, zijne Legennagt ; hier met
b~dreigingcn, daar met filleekingen de onwillige Krijgsknegten
tot hunnen pIigt am,zettcnde. 1\1en verzekert dat hij, door IZABELLA, ollderf1:cund werd, met bijvoeging, dat zij, wijzende
op haare Oorçieraade,n, zoude gezl'gd hebben, dat zij liever
allware PórJlelijke pracht wilde mis/en, dt711 du!dm dat de
Soldt,al, die zijl1C1l p!!c1zt hetrtlc/ztte, onbetaald zou blijve1l.
Hct Volk hier door aangemoedigd, trok, vol vuur, met den
i\.anshcrtog aan het hoofd, ten getale van 10,000 Knegtcn, en
1600 Pa~rden, naar lVieuJl!poort, met wik een zonderlingen
fpoed, dat 'er eenc groote verbnasdheid door verwekt werd in 't
Leger van MWRlTS; waar dool' de zaak der SUlaten in groot er
genlar raakte, dua zij in langen tijd geweest wa,. Doch onze Held, ondcrHeund door 's Hcme!, bijf1:l11d, deed wonderen in den daarop vclgèndea SiJ<~. De altoos moedige l\lAURlTS
had zijn Leger in die orde gefchaard, d:!t al wat bij hem was,
moest helpen overwinnen, of 0.:ervctl: f~hoJn men ook den
Aartshertog de eere moet gceven, dat hij rIlle. verrichtte wat gefchieden kon de. De volkomene overwînning bleef, echter, a~u
der Staaten zijde. (Een élmf1:al;dig verhaal da"r Val], vind men
onder 't Art. VELDSLAG BIJ NIWWrOOI\T.) ALBEK TUS, dus he-\'ig geflagen, verrigtte, in dat Jaar, niets verder van eenig belang.
M~ur, in 't Jaar I603, door eenige Spanfaards En Jta!iamJelt
veril;erkr ziinde, ondcrn:lm hij, na lang beraad, het beleg voor
OoJlel1de, 't welk drie Jam-en duurde, eer hij 'er meester \-nn
werd. De grnote fchutten en de lilenigt~ V"lk, hier mede vcrfpild, verzwakten hem zodanig, dat hij daarn~ niets v:m gewicht
meer kon de ondemcemcn; (zie OOSTdHW.) maar een Twaoi[aorig
benand nodi,~ h~d, om ecnigzins adem te balen. (Zie verder
op 't Art. BEST' ND,) Wij moeten hier nog a:mmc,ken, dat hij
W~ zo verre vernederd was, dat hij, beilevens de SpfJllfaarden,
de lèreenigde Neder/r::l1dm voor et11 yr(m Strwt moest erkenner>. '-:m toen af aan bragt dt: Ar!l1iherlog zijn leven in vredt door: w;mt IM:wel \!r, over v~ll~hciden dr:i/r:den )"1lJ het
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Befltll1d, nog eenige twijffelingen ontfronden , werden. echo
ter, dezelve volkomen onderhouden. Nadat het zelve geëindigd was, en toen de Staaten , hoe e'aame de Aartshertog zulks
begeerde, in den vreede niet konden bewilligen, rustte hij zich
wel fterk ten Oorlo;.; toe, maar fiierf, zOl'der Erfgenamen na te
laten, te Brus(cl, op den twaalfdcn Julij van het Jaar 162 I.
Doorgaans heeft hij den lof gehad van Verflandig, Waakzaam
en Godvruchtig. \Vat u:\ugaat zijn fiaan naar de Keizerlijke waardigheid, daar van is niets met zekerheid te zeggen, fcllOon zijn
ongenoemde Franfche LeYe1lSbefc!zr~;)!er da~r van veel ophef
maakt. Deeze Levensbefchrijving, of Historie van den Aartshertog J.LUERTUS, draagt in 't FïCliSC/Z den tijtel: Histoire de
l'Arc/Jiduc ALllERT, Gouverneur Ge:;ei'tll & pllis Prince Sou.
wraln de /a Be!giqtte; gedrukt te Kaden, in 't Jaar 1693. Het
Werk is verdeeld in yijf Poeken , beOaande, buiten de Opdracht
en Voorreden, 381 b;~,dziiden. Mijns wetens is het nooit in
h,~t NederdtiÏtsch O'.'crgebracht; daar men niets bij verlooren
hefr., dewijl het geheele Boek niet een éénige bijzondere om.
Handigheid vermeld, die men, buiten hetzelve, niet weet. Bui.
',cn andere afbeeldzeis van hem, heeft m;;n ook die van HOVBRAKEN.

Zie

VAN lIlF.ETEREN; BaR; DE GROOT; VAN LOON,

Ned. Pen-

lIingk. Nasf.1lfj: Oorlogen; I'/asfauf. Lauwerkram , enz.

van dien naam, uit het Huis van Oo.tenen Ol~dfte Zoon van Keizer ~ UDOLPII D~N EERSTEN, bek:0111, nu eene menigte moeilijkheden, en bijzonder met Keizer
,ADOLPII v,~s NASSAU, na deszelfs ombrenGing, den Roomfc!zcn
ltijkszetel. Noouwlijks zat hij op Jen ThroOI1 van zijnen Vaèer, of 'er o!1tll:onden, meest door zijn toedoen, veele onlust(;IJ in Dilitsc.Î!(lllrl; zo dat de KeurYOfltc;] in bedenking namen,
l'm hem weder aftezetten. I-Iet was bij dcczc gelegenheid, dat
Graafy.::'< VA;>; HOLUND, in Zee/mld, in 'tJaar 1299, fiierf, in
de kragt zijns Levens, lli~t zoader vermoeden van vergeven te
,;;:n. Dewijl hij gecne Er(U;enumen naliet, moesten zijne Lan\~en, 11:<21' rechten, aan zijnen Oom, Graaf JAN VAN H~NEGOV
WEN, vervallen, uit kracht zijner geboorte, dewijl hij de Zoon
was van Gravin ADELHEWE. Doch toen nu JAN het bezit v:m de
Ii 3
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beide Graaffchappen wilde aanvaarden, matigde de Keizer ;~;g
het zelve aan, en gebood aan gem~ld~I1 Craave, het tt; olltn:imen, en aan, hem ow!' te gcc\'cn. lUn !:ond \'crbaJsd 0\7:::1' h::r
gedrag van den l\eizer; te meer, als hij khecll, md ge\':cld zi;;
te willen meester manken, <::n, ten dÜ:'il einde, met een Leb~r
te Ket/fm kwam. lHa~r de gc;;ameniijkc KCllrvo:'st'~n ycrL:bCten hem zo veel werks, (Lr hij V::ll1 zijne eifc;len llloest :lfz1<::'1.
Om alle de dniiterhcdcn hier \ftJl op t<è hel,;er':ll, z!llkn \rij
het verha:.ll, zo als het, door den lIeer ,\';\Cr::\'A,\R, in 't HL
Deel ziiner J7iJdel'!cli2dfi:,~e Historie, word opgcS'C'ev';ll, llier 11:;derfl:cllcll, en het met dat V;;11 :mdcl'e gelGoi\\':im\li~c Sclui Ycrs
vergelijkcG. ]\.len leest ahbr.r, bI. 40. " Dat d::: ecrr~1! zo:'g ','';,11
" Graaf },".1" DE~ T\VEfr.E:'l, 11;.;}> over l~et vcr;:OC1cn of b(Gyja . .
" gen van aIle, die deel aan den dood ,':,11 Gr;,~;\'C I'Llll,IS ge" h~d, of Heere WOLFLR~jS zijde gehouden Îladdcn. Z".',l;;d
" was nog vol van deeze foort van mis1l0et:den, enz. I\ict !:;;}g
" hier na, vervoegde JAN VAN i\.El';ES5 c', die iedc'ft d:lt bij, door
" toedoen van lIeere WOLF:,;J), g~bm]i]e;] gë\'.'cöt wa" buiten
" 's L:u:ds gezworven haJ, dog na 'VOLFE,WS (!ood tl: rug ge" keerd was, zig bij Graav(! J 'N .ct,'; T\':Z:JEN, r,;lllbiedcIl" de, ,v~gens den aanflag tc:;en Graaf fLO:.!S, 'VUJr n:cc!>2 lIi!,
" door GF.R,\liD VAN VELzeN , betigt \\'2S, yolk0ii1cn te wLhm
" zGÎveren, en borg voor zijn god ge(bl'5 te v.rillen ile'lcn; 't
" zij dit hem ernst was of niet, de Gra3f [af ben:! om cC!!
" fchriftelijken borgtogt op te !tellen; doch toen dit [;':iC:ücd
" was, kon RENilS;E geene borgen vinden; w~ar op c'e onJ~î
" handeling \verd afgcbrookcn. RENESS'" begaf z;g mar Zalt:;;d,
" en aldaar met VAN BORSELEN zamcnfpanllcnde, v"nn::;te hij
" cellen gevaarlijken orfand, welke binnen kor:cll tijd gïOOl':l1
"

:2:~hiing l~reeg·.

Gr~~:f had, op de eerfle tijding' hk,;' v~n, vod eenig
" v"l!{ op de b""" gebragt , met het welk ltij naar Zie;,I,:z('!

" De

" ovcrgeiloken was, dog de magt van IU:Ni',SSE overtrof de zij" nc Ycrre; zo d:'.t hij ilict3 ollderneelnen d~lri(ie. Cit:;enc~:1en
" \'~n Zie;-ikzee, n;~ftktc H::,\ESSE ;cig eerlang lllcc"tcr van g~nt,;ch
" SChOltWf1Z, ah'/8ar zi;nc L;occ1eren gelegen warell. DI:! Graaf
'> ontbood b;cr op een Vloot liÏt floJi(lt1:!, die, onder 't geleke
" 'nn den Ile.::re van "E.IJ\lf.RSïVA;\LE eH \'an GUY VIlN lfENEGOU» WEN,
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in Walcheren landen moest; doch een fchielijke donderbuij verl1:rooide de Vloot, die den misnoegde Zeeuwen gedeeltelijk in handen viel. GUY zelf w"rd, bij deeze gelegen.
heid, gevangcn genomen, doch kort daarna uitgewis[eld tegen
de Zooncn van lIeerc~ WOLFEltD, die Gmaf JAN, van wegen
den Koning van Fmnkrijk, eeni(;en tijd in hegtcnis gehoudell
had.
" KAREL VAN VAL0I5., Broeder van FILIPS DEN SCHOONEN,
" voerde, omtrellt dcczen tijd, ecn vouriiJoedigcn Krijg in
" V!amzderw, en belette c!c Vlamillgm, hunnc vricnden in
" Zulrmd te ondcrHeu,lcil. Dit gaf Gr:lavc JAK, die anders,
" door't verlies zijner VlootCil, zeer in 't naamv gebmgt zoude
" gewcest zijn, voor ccnigen tijd, wat mimte, terwijl RENES" Sl!.'S aanhang voor 't keeren van den kans des oorlogs bedugt
"was. Beide partijen namcn derhalven gcreedclijk de bemidde" ling aan, die hun, door VALOIS, uit zijns Broeders n:\am, aan" geboden was. Eerlang werd het ge[chil, tusfchen Graaf JAN
" en REN1!SSE, aan de uitfpraak van Koning l'IL~PS verbleven.
" Tcg~l1 St. Ja/IS jJ1isfo, Zijnde den '.'iercl1twintigfl:en van Junij,
" moesten partijen te BierJ!!ict Borgen of Gijzelaars leveren,
" voor de onderhouding' van 't Bcnand, welk, tot dien tijd toe,
" gc(looten was. Dc Gra:1f deed dit: doch RE!liESSE bleef in
.' gebreke. 't Befiand tot op de helft van Augustus verlengd zijn
" de, handelde men midd~ler\Vijl over den vrede. RENESSE ,
" vemlOedende of bemerkende, dat de Koning te zeer naar
" 's Gralven zijde helde, brak de overecnkomst af, en keerde
" wederom herwaards. " Terwijl de onderhandeling' 110[; dm:rde> deed de Graaf zija
" best, om het getal zijnêf Pa~'tjjel1 te vcrmiilt!C:l'Cil. Omtrent
" het midden van Julij, floot hij een verbond van vriend!è:hap
"en onderlinge bcfcherming met JAN DEN n, Hertog van
" Lotlw;-tll/{m en Brabarzd: die deel aan den ~anflag tegen
" G:aaf FLOlUS gehad hebbende, tcn zdvcn tiide beloofde,
" voor de ru,t van de ziek: deg vermoorden eenige bedevaarten,
" en andere [oorten van boete, te zullen doen. Ook bewerkte
" Hertog JAN cen onderling verdrag, tusfchell Gmave JAN ter
" eeuer, en IMf, Heere van Kuik, en JAn, Heere van HeusI i f
.. den,

" WEN,

"
"
"
"
"
"
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" den, ter andere zijde: bij het welk de Partijen zig verban,
" den, elkanderen geene [ehade te zullen toebrengen.
" RENESSE , intus[ch;:n naar a:!e kanten uitziende, om zijn?n
" aanhang te f1:erken, haalde ie3cr over, die eenig deel had aan
" den lianf1ag tegen Graaf FLo:m. FLORIS V.\N BORSSELEN, die
" den Grauve reeds hulde had g~daan en zijne Klederen droeg,
" was nu ecn der eerllen, die RENEöSE toe en hem afvielen.
" RENFSS& had voor, Gr:t~f JU; VlIll'r Graaflijk bewind over
" Hol/mld en Zee/muf te Oll;zettC:l; en vervoegde zig, om dit
.' uit te voeren, bij d",n Keiler tcn Hove; voorgecvende, dat
" het GraaffelIOp als eell Lew des Rij!:J 1I:et het af)lerj'CiJ van
" Graaf Jan dm l;}m aan 'tRijk vUl'cd/en was, en docr
" 'Jan dm lldw Mnettdijk be/:"erd werd. Hier bijvoegende
I' hoe de KciZ2r, (toen ALBSRT of ALBRECliT )'Of) Oostt'nrijk ,)
" zig, mer een l1ugtig Leger, g,:makkelijk kon de verZCkeri:l1
" van het GraaffchDp, a~ngezien de Edelen en Steden gereed
" f1:onden om hem toe te vallen, zo dra hij zig hier te lande
.: vertoonde. .Kortom, h;j wist zijnen \'oorf1ag den Keizer 70
" finnkelijk te mrral,cn, dat dc('zc een befluit na:n, om L'i;; in 'c
" bezit van Ho!!al:d en Zee/mld te nellen." Wij vilhl::.l, hij
den Historiefchrijver WAGPNMR, deeze volgende ::aill11Cl'king:
" RE.NESSE'S voorgeevi:n, cia: het Graaffeh;tp aan het Rij!, v,,:',
" 'vallen was, ZOII grl'l7d {c.'red /'cbbcll, indien men het als een
" kwaad Jeen, dat alleen op de mannelijke nakomelingen nil
" den bezitter vern'.:rven kO'l moest a:mmcrkcn." (een gczegde, waar door bij bcwij,t, de LEenroerigheid aan het rijk IC C;'kennen.) " Doe'l wan:1C2: men het voor een goed riiksleefl
" hield, weik op de!1 na2.sten erfgenaam, 't zij vrouw of man,
" verflierf , gelijk ];:::t doorg'l311S aangemerkt is, moest zijn vonr,. geven, als Ol~ç~po1id verworpen, en JAN DE Ir voor wettig~n
" Bezitter van 't G~aam:lnp gehouden worden. O:Jderlusièhcil
" kon RE(\'ESS;~ met eenigen fcilijn worden geweerd, lllzo ndl
" nog geen voorbeeld Iud vaa 't veraerven van 't Graafiijk b~·
" wind op iemand, die uit een en zijtak, langs cene vrouwe,
" ge[proten was. " Keizer l1LBRFCIlT, die zig reeds vleide met de hoop, van
" Holland en Zee/find wel haast voor zijne overmacht te zien
" bui-
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" buigen, vond zig, echter, in deeze verwachting bedrogen.
" Terwijl hij te Keulen een Leger verzamelde, had hij heilllelij.
" ke brieven aan de Iloll[Jndfl',~e en Zeettwfc/te Steden afgevaar·
" digd, in welke hij van dien toeleg kennis gaf. Eenige c1eeur
" Brieven werden Graavc JAN in handen gefteld, die terll:ond
" daar op, dool' gul1tsch Hollam! , een Heirvaart deed befchrij" ven, en een aanzienlijk Leger van Edelen en Poorters op de
" been bragt. De Keizer kwam met zijne magt, in Augustus,
" te Nieuwwegt!12; alwaar hij den Graaf dagvaarde , onder be" lofte van vrijgeldde. Doch deeze, ondelTicht dat 's Keizers
" Leger zo talrijk niet was als het zijne, fchroomde niet, te
" Goric!Jeill, alwaar hij de zamelplaats bad gehouden, fcheep te
" gaan, en den \Vaalilroolll op naar Nieuwmegen te ll:evenen.
" Naar maare dat hij naderde, week de Keizer, die dus tot aan
" }(;'[J{li:mburg afzakte. De Graaf ontfi:heepte zijn volk bij
.. lYieuwmcgm, en zoude voongetl'okken hebben, indien WIG" ll.\LD, Aartsbis[chop v~n Keufen , tusrchen beiden tredende,
" geen verdrag had bewerkt: waar bij Keizer ALBBECIIT beloof" de, te rug te zullen keeren, en Graaf JAN in 't gerust bezit zij" ner landen laaten: mids hij, dezelve van den Keizer ter Leen
" ontving; gelijk ge[chicdd(!." Dit Vcrbund werd geDooten op
den vijftienden Augustus.
Zie hier het gantfche verlmI in Lijn geheel, meest overecnkr)mende met het geen men bij MELIS srOKE, van vf. 238 - 363
!eest: uitgenomen het geenc W,\GENAAil. zegt, uit het zel'e;;,f!'.
Ho~k van deezen Schrijver te melden, doch aldaar door ons niet
gevOildcn wordt; namelijk, v:li1 dat verbond. dat, tusfl''zen ;/oz
;;'!"!JJflakt wrts, C1I 'waar bij Graaf.Jan, in de be:dtti:;g 'er J'ml
zó1t;de blijJ't'Ji, mi.is die Yim deze!ye te Leen ontYflil!Jmde.
Dat dit, echrcr, een zeer groote misD:lg is, blijkt ten klaarircj;
voor eerst, dewijl dit niet te vinden is, of men moet het wi/len haaIen uit de Aantekeningen van ALKEMADl!. op MELIS, die
door zijn Ed, niet aang'?haald zijn. Dewijl wiJ, op 't Art, van
de Leenen en Leenroerighcîd, over d;;rzelver beilaanbaarheid of
Dnbef1aanbaarheid, en in hoe verre het eerf1e plaats heeft gehad
in dit geval, moeten handelen, zullen wij hier alleen zCligen,
dat wij geen het geringl1e bewijs vinden, dat maK DE. n:RSTE,
a:s Groaf Yftl/ !lolland, zijne goederen Y:111 de f)'.1Ilkifc'ze [{o1 i <:
nia-
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ningen te Leen gekregcn heeft; uitgenomen eenige, daar hij al·
lecn het befiier over had. Even weinig zeker dunkt het ons, ja
ontbloot van 211en grond, dat Graaf J:IN ooit met de Rijksleenen
bekleed is geworden. Want al het geene Vf,N LOON in deeze
zaak bijbrengt, bel1aat, volgens zijne eigen woorden, b1. 85,
alleen in bedenking, Onderzoeken wij nu dat léFbond, of rerdrag, het g~cn de Iker Wf,GENA~R opzettelijk zegt, gefloten te
zijn op den vi;llÏt'nden Augustus, zo moeten wij ons erinnel'en,
Àat WAOEN.-\.\R zelfs uit ~IELIS heeft gezegd. dat, hoe meer Graaf
JAN lYü!!!l'llI{!Je;) naderde, hoe de Keizer meer agterwaarts trok,
en dat de Graaf zijn Volk zoude out[cheept hebben, indien niet
WIGBALD, Aansbislèhop nn Ket/fm, tus[chen beiden tredende,
een Verdrag bewerkt had. WIGBALD is, derhalven , de rechte
man, die weten moest en weten kon, waar in het Verbond beHond; en deeze is onze eenige getuige niet: de Bisfchop V:1n
Bazd was netr~ns hem aan de zijde van ALBEU; en JAN, Hertog van Bmbfi1J(/, nevens GODE~'.~.'\.l\T, Heer \'nn .1arfchot en
Firfoll, aan de zijde van JA:-I l'an lJe:zl'gOttli'e:z. Zie hier nu
derzelver uitdrukkelijke bevestiging, welke een onwankelbaaren
grond van zekerheid oplcYC~rt:
" Allen, die dCCZCll f:.rief zull.:n zien en hOOl'en; wij J012,
" bij de gl!i7oée Gods, lIc,,,tog )'ml Lotr'j'k, j'aa Br,1!band ell
" "(lIJ Limbl/q,;, en wij Goàl'oard l'01i Brab(lJtd, lIeer yan
" Amfé:hot 1'11 Wt:! Firfm, doen kond; hoe de hooge en Ede" Ie m(lIJ, :ltl11, (;raaj' yan !l('i,'egouwe, van Holland en van
" Zeeland, en lIeer V:in Friesl:1nd, zig onderworpen heefe aan
" 't zeggen van de Eerwaardige Vaders in onzen Heere, mijn
" Heer lf/. by Gods g(l/ade Aartsbisfchop van Keu/m, en P.
" Bisfchop )'fm Bazel, en van ons, wegens de oneenighedell,
" die daar cntf1:aan waren, tlls[chen den uitmuntenden Vorst
" ,de/brccht, door Gods genade verkooren Koning der Romei·
"ncn. Overzulks ,'erklaarm wij niets te weeten noch te zeg" gen, dan van een Huwelijk tusfchell Jmz, zijnen ondi1ell
" Zoon, en de Dochter van onzen Heer Koning voornoemd:
" Itcm van eenig uitgelegd Geleide Geld, zo bij den eenen als
" bij den anderen uitgelegd en verfchaoten , gelijk nader daar
" van blijken bij 'e Compronis, hier op gedaan. In Oirkonde
" heefe ijder van ons dit met zijn Zegel bevestigd. Gegee,. vell
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" \'cn des Zatcrdaags voor half August, ia 'r jaar der genade
" l\lCCC."
Dm luid een hundfchriCt, gemaakt en geseeven van wederzijdfche Gev"lmagtigden. De twee 13isfchoppen, bezor~d ,-OOf
de Eere d'è5 KdzCi"S, hadde1 zig vrij~\iUig n:l"r 't IJoll(J1Zdf('h~
Le[;~r begeeven. Gr.:mf ].\N, hunne aankomst vernomen hebbende, verzocht den gemelden Hertog en IIeere GOOf VMRD, 0111
met hun te fin-eken, en vervolgens eenige overeenkomst te tref..
fen, (doch geenzins linekcnde of verzoek2nder wijze, 0111 het
Leen te mogen behouden), maar op zulke yoorwa~rden, als hij
hUll fchriftclijk overleverde. Dus haé\len zij, gelijk in alle Com.
prOl:lisfcn, een bepaalden, maar de 13Lkhoppen, in tegl:ndeel,
ei~n onbepaalden last, om te h:mde!en zo als zij best konden. Dat
de vrecze van den Keizer gro'}t was, kan men ook opm:<ken uit
zijne verhaa.ting; v;:.nt den loden Aug. kwaEl Graa.f},\N in 'tge.
zigt van N)'li1eegclI; den I sdell gaf hij zijn Compromis, en ont.
ving dar:r tegen de l:"emelde verklaaring, en, volgens STOKi!., w:<s,
op den Isden, 1Illes reeds bevredigd.
\Vie ziet dus niet ten allerklaarften, dat hier van geen Leen,
mJ:lr van een H!twdyk en uitge[c,'zotclJ geM gewag çem:l:lkt word;
hue\vel het ons oübckcn\..l is, \","y-at hier oycr g2[pi\)ken 111:l} zijn;
dan, het zij 011S genoeg te weeten , wdl:e zaa!, bij het Compromis bepauld was. Met reden moest mcn verwa;;ten, dat een
m:m als .:.! Ileer W!,GENAAR, in 't CI!.1r:~rl'D~k, Il. Dcd, pag.
12, zo:ld.! hebben b~zica, du, in het d:l:lr l11t bijgebr,':;te getuig[c:lrift, de Bï.1Ü:t;de;·s Graaf JA", ni~t al!ec:1 noemden Gr!wf
~':;iJ Henegol:;'ctJ, maar oo!~ van Ilo/land en Za/mui, en Heer
van Friesland. Dit nu leezende, behvui'c1':: hem zo ,vel als ons
te zijn C'~bJeeken, op cl,; allerovcfwi 6c:ldfJ:e wi;zc, dat' cr, op
den I:Jden Aug. teen verfchilmcer WB nV21' bet G~aa~ïchap v:m
Jlolland, dewijl dat op dell }oden ;'ce,!, :lCsd~<2:J. was, in 't
zelfde oogenblil~ d:1t ALJEltT, op 't ce;fle ge7.igt V;ln Graave JAN,
de vlugt nam.
Wij achten de w:l.arhcid deezer gefchiedenisfe te kla~r, dan dat
wij, volgen, veel cr gewoonte, blindeling5 de misflagen van WAGrNAi,R zou,kn volg'en.
Zie verder SCHRlViRlUS, in de T8I!tSJfcC1I op de GO!ulji'il(! C.'lJ'Oiliik, bl. 267. en zijn C/zromjk der
Grm'ClJ VfJll Ho/ian', in 4-to. vosm:s, Ner/erlondfthe JaarhOi!-
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boeken, bI. 260. die mede opzettelijk omkeilt, dat de oude MELIS, die in dien tijd leefde ca fchreef, daar iets van wist; VAN
HEMERT, Graven van Holland, bI. 205. en boven allen de onll:hatbalre aantekeningen van den Heere n. HVlDEROOPRR, op den
,gemelden ~!ELIS STORE, die hier 21les be!1is[en, in 't In. Deel,
bI. 22, 23 en 24, en verder bi. 527 en 5'28 enz. Tot !lot voegen wij hier bij, de woorden, Gra:we J.\N mN TWEEDEN, door
LM'\GENDI]K, in den mond gelcilL
"
"
"
"
"
"

Ik heb, beroemde Vorst, geen vrijge1eij begeerd,
En 't vroomHe volk yergaard, op dat gij w.:rd geë~rd,
Indien gij u als \Tiend en Bondgenoot wilt draagen;
Doch zo ge uw achting door een vijandfchap wilt wagen,
Kaome ik u vroeg genoeg, ei] toone u met mijn magt,
Hoe weinig Holland hier het Duit/de LUilrCC/lt acht.
LMJCEj\;DYi(, Gml'Ol val1 Holtand, bI. ISO.

ALBERT B)'!iJ1g, een man, die zig, zo in zijn leven, als lUet
zjjnen dood, ten tijde van Vrouwe JACOBA VAN BEIJEREN, be.
roemd gemaakt, en den naam van uen Hollaudfchen Rl'gulus verkregen heeft. Als de zaal,en d~czer VorfHnnc reeds zo verre \\'2ren te! rug gelopen, dat Hertog JiN VAN IlR.'\BAND tot Graafyan
Holland en Zedrmd gehuldigd was, poogde zij fommige Ste<ien en Kasteelen w~der magtig te worden. FLORIS VAN KYFIlOEK,
(jf !{óhFHOe!{, werd, ten dien einde, met ecnig volk, naar SchcJn!JOVe1/ gezonden, Olu dat te bemagtigen; het geen ook, door
verfhmdhouding met eenige SClzOOlihoJle1Jfche Burgers, 'wel haast
verricht werd. Maar het Slot, waar in zig bevonden de Hoofdmannen WILLEM COSTER , Cof mogelijk beter, WILLEM VAN DEN
COULSTER) en ALBE~T llYLll'\G, bood, zes weeken lang, dapperen tegenfiand; tot dat zij, door hongersnood gedwongen, n:et
de bezetting, uit 50 mr,n beflaand"" onder beding van leve':,,behoud, deezen M,I>F:RT alleen uitgezolidcrd, zig overgave;];
hij moest, ter goedkeuring van Vrouwe JACOB;\, gevano;en blijven. ALBERT verzocht ontllag voor een Il'Iar:nd, ten einde zijne
vrienden te bezoeken; KiJF!iQEK vergunde het hem, onder voor,vaarde van, na yerloop V~,ll ,,;12:1 tijd, te wikn terug komen;
tat ieders verwonderi:Jg, hi<:ld die ~bprere man zijn woord. Hij
fiel-
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fielde zig in 's vijands handen, fchoon hij te vooren wist, het
met den dood te moeten beJwopen, zo als ook gebeurde. KIJF.
HOEK liet hem. dien zelfden nagt, levendig, op de l\lolenwerf,
in de aarde begraaven. Omdat ALBeRT, wegens zijn gedrag,
van ieder een bemind werd, durfde men het vonnis niet in 't
openbaar en bij dag volvoeren. M. VOSSIUS, in zijne J(h1rbo~.
ken, bI. 644. zegt hier van: " Had KIJIlOEJ.:: de geheugenis van
dit [node fiuk ten zeI ven dage met een konnen begraven, dan
zoude zijn deugd bij de nakomelingen niet bezwalkt zijn; ma:lr
nu hij zijne getrouwheid a:lll JACOBtI betoond en zijne overwin.
ningen, met die vuile daad befinet heeft, zal BEYLING eeuwig
met eere leven, en hij daarentegen in vervloekinge bij de nakomelingen zijn." Deeze fchundelijke daad gebeurde in 1-+24.
Zie HALMA; GOUD HOEVEN , fol. 449. en VOSSIUS.
ALBERT Janszoon, ofJan[onius Albert, een Karmeliter Mon.
nik, gebooïtig van Haarlem, naar de gelegenheid van dien tijd
tamelijk geleerd, fchreef Commmtarim over Petrus Lombnrdus, gezegd Magister Senten!iarttm, en eenige andere TrnCtaten: dog daar is weinig van gedrukt; hij overleed te LmJ't'n,
in 't Jaar I496.
Zie HALMA; BOXHORN, Tontel yan HO//tlnd.

ALBERTUS VAN ARE}'lBEIGH;

ALBERTUS HOTTENUS;
ALllERTUS ]OACHIi'III;

AWERTUS SONK;

zie Aremberg.1, (A/h.)

zie l10ttemls (A/b.)
zie ]Ot/dimi (AJb.)

zie Sonk (Alb.)

Dogter van Prinfe FREDR1K HENDRIK Ytm
gebooren den 26 April 1634.
Zij was, uit dit Huwelijk, de derde Dogrer, en het vijfde Kind,
even als alle de andere, van haure vroegfte Jeugd af aan, in al~
Ie Christelijke Deugden opgevoed, en droeg, in rijpere Jaaren, den roem weg van eene verflandige Prinfesfe te zijn. Deeze Vorftin, bij alle haare aanminnige hoedanigheden, een bevallig
ALBERTINA AGNES ,

Ornnje en van

AMELIA VAN SOLI\1S,

ALBERTlNA. ALBERTOlVIA.
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lig gelaat hebbende, vdoor h~areu doorlnchtig-on Vader, in '[
Jnnr 16+7 , en in 1650 h::.:.cren cenigcn Drocd~r WlLLE.~I DEN TWEELEN. Dus ge;~aktc zij, op den OtJderdom v~n 17 Jaaren, 011dcr de Voobdije v:m de Vorlliil h:<a,e l\1o~dc!". Op dçn twceden vaa de lG:1al1cl Ilbj I6)!, voltrok zij, te A7('{!, den Echt
met WiLLi'r.! FREDSJ:;, Gr2QVe va;} cV::;S[.iZt, Stadlwudè1" der Proyinde Fj"i~s/(nul, en lcefd~-: 111ec llel1:!;(:I"cll den tiJll van tn1 ;;talf

Jar.l'Eil, yijf T.Im1 11Qc:l en een:ge cia~:;en. Na het vcrEes van dIen
heldLrJ,igcn Gemaal, op den ~ 1 Oc1oher !(JÓ1., door de gevolf.en Y211 een a;rcron:~elllkk;gûell Fboo;fchoot, waar mede hij,
c:,·oorziens, z?vcn dagen te vooren , te LceuiI'ûr:rden, zig zel-

ven

g~kwctst

had, bleef zij weduw r.1Ct drie Kinderen, als: Al\1Egt:booren den 5 December 1654; HEN DIm: C\Sü\!IR, StadhOl:3c' yan F;·i~s!{!;·){!, gebooren den 13 Jammrij 1657, en sorrB Y:'WPL\I:N', g~booren in 't Jaar 1664. Dec:zc: Prin[es[e
b~~i:'~,\{e al haarOl vli;t aan de Op;:oediilG v:m àeeze Kinderen,
t')~ (~~., rle nood des V~de;·lancls ba;!!" uit dee;~e Hiiie bezigheid
r:!l;te, lJo/land wuL!, van alle l~al1ten te geiijk , door EngdollCl,
l>r:;;hiï.:, À'tl/lm cn J11i1:ljler overvallèll; zij gaf haaren ZOUll,
cLi VCTZG2~~ der S~~t;ltcn V~l.ll r'rieslii';zd, nog l1tlar 15 Jaaren oud,
cm ;,;;:1 lecven yoor het Vndcrland te waagen; zii zelve Ij:.aardl!
t:îe,s om 's Lm~ó Krijgsmagt aan te moedigen. Oneler het n:1'l'·~c,k VJll ha are E.ill:;eren in J:taren te zien toenecl11clJ, geroeldc
zij de fül~,l',e, het ~ [,11:eI"Ve:1 van ha?l"e n02: cenige Dogter .~}lt:
UA, in 1693, Cll van hJaren Zoon, in 1696, t:.' moeten onder"iden. Cp den:: g Jlinij V:lll d~t J:m, betaalde z"j zelve aan de
l\~bGe den Jr.',tf'cn Tol, in Dicsla;,'{] op het ()raJ~;e-!lól!d~
en \~rerJ, zO~1der CC!1!,"",:: p:'~c:1lt, te LEClJwr:ardcJ2 begraven.
Zie IJ. /I.• Si.'Ei: r:D2Iv2En, L:>~~redeJZ 01) ALDERTL'-,t:. .lH';.\ES ..
11",

1,L~Er,';'03!A, (A!!;f)·tils) wer,l [;ebooren te (; Cl'it''';.-;:, 0;7
(;en ~3 l',;o'lcmber 164+ Ilij Oe~;Clll;C zi,;, Wil ,:(:r Jeugd f'f
aml, in de St.H.llCn der IJ. Co(~geILctdhe;d, en \\~~:'d eerst Fredi.
l:a;n te .dppillgarla;;;, 16G,i te Elildi'n, en (!;~~r::a t: C;;oliiJi!}"m,
alwaar hij in 1720 overleed. Men ziet van hem l1C~~, te E,;;dm, op Gouden en Zilveren l\Tedaiijes, geflu;cll ter gcte,~cllh:;id
van het Hondert-Jaarig Jubilé van het Collegie der Ileercn vecr~
tigen, in het Jaar 1689 gevierd, dit Opfchrifi;
T~·
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Teder was op Frieslal1ds ZOOI11 ,
Emdens wiege bij den Droom,
]\'faar a[s God haar heeft bef1:raald.
Met zijn licht dat nimmer c1aald;
Klom zij, als Gods Stad omhoog,
Zelfs bare Vijanden in 't oog:
Als een Moeder in haar fi:hoot,
Bo~g zij Ballingen in den nood,
Hollands toevlu~t, Brabandsch fcJmil
Afgods onderg:mg en kuil,
Neerlandsch fleute1, Dllit;chlnnds flot,
Emden blijft getrouw aan Godt.
ALllERTWl',llG of Albredtsb~rg, was, voorheen, bij Haar·
Itm, eUl VOOrna!\E1 Slot, of, zo als LEEGWATER zegt, het Hof

en de Schat1G\l1lcr der Graaven van JIoilalld, in ciien oord. AI.
da~r hebl,cn zIj bnue Handvesten en openc BriGven gegeven.
Na:!f al1;;11 ii.:hijn 1110et de fiigting daar van worden toeg2ièhrcven
:lal1 FLORlS Ihi': TWEEDEN, bijgenaamd DEN VLTT2N, die in de ge.
fchlcdenisfe;j zo bckcr;cl is, en g(!rc~ecrd heeft, van 't Jaar I091
tot II 22. Uit CC:JC zeer oude Chronijk is op te maken, dat
het niet later ka:1 gebouwd zijn: wa.nt daar in word verhaald,
dat Graaf DlF K, te weeten de Zesde, een Broeder had, dien men
dCJ) Zwartm noemde; deeze beide waren 200nell van FLORIS
DEN VLTTEl". FLOHS verzette zig tegen zijnen Broeder DIRK,
omtrent het Ja;:Î' IJ 32, zo d:u hij Holland ruimde, naar Fries.
land trok, dea Lalldzaaten bijüand verleende, met hun voor
Alkmaar kwam, die Stad verbrandde, en verder een geheel Jaar
met de KC!lJ!e:!ierS oorloogde, doordieil vèell'n van het gemce·
ne Volk hem toevielen. Dcezc FLmns DP. ZWARTE, (bij i'!ADIA
fbat verkemklijk DE VETTE) volgens dien C'zro:iljk/c,JrijJ'cr,
le:L1dc, in eenen dag, al het L:md d:::aromtrent in kooIen, zelfs
mede tot Gr~:lve DlRI,S Wooning, te Alb:-cc':tsberg en Ham··
lcm toe. DoeIl dat dit Slot naderhand bewoond is, en g~volg·
lijk herbouwd, blijkt genoegzaam daar uit, dat Craaf FLORIS Di'
VIJDE, in de Jaar~n 1284-, u88 en 1292, verfCheidene Brieven
en Hundvestca aldaar bezegeld heeft: gelijk ook nad~rh:1l1d JAN
DF.

510

A L B E R T S B ERG.

Dit Albrec!ztsberg in f{elJl1Cmerlillid, hoewel meermaal herbouwd, is, echter, door den tyd vergaan.
Zie IIi\L~B, en zijne aangehaalde Sc,'zrijJ'ers.
SJllT, in zijn Schatkamer der Nederltl7ld/r:!lc Oudheden, geeft
'er de Afbeelding van, zo als het zig vertoonde, Aa. 1706, uitmakende een oud en nieuw zamenltel. Want in den middelflcn
muur bevond hij den Ingang gemaa1a tot het Woonhuis, en in
den Dinkcr vleugd v:m eenen gemeenen dikken muur, de deur
om in den Bogaard te gaan; en aan de regter zijde 't Kapelktje
van S. PetrofJe/l. Doch ROCllMAN, zegt hij, tekende de ntiil~

DE nVEEDE, ia I303.

'JItm dit Huis, uit de Bogaart op zt/, beter als ik, die het Ytln
'Voo;'en op de plaats afichetfle, Dat dit I-luis der Graan'll Hof

en Schatkamer geweest is, (zegt hij verder) hebben de vewoollders van 't vertimmerde gebouw naderhand wiJlen aantoollcn uit
de woorden, die zij, in den Bogaard, op harllrteen gefield
hebben.
HlC

Q U ONDA M

HOLLANDliE

CURIA:

d. i. Hier i,i'fIS eertyds het Hof ww Holland.
De Schrijver van 't vervolg op gemelde Schatkamer, voep
'er, uit BOXHORN, Toneel "tIII Ho/land, bij: Tusrchcn Haar/cl::
eH Alkmaar, is een berg of hooge plaats, tot eere van den H.
Atle/her/us gewijd, gemeneliik gezegd Alberts-berg, daar de
Graaf, als Heer van /{o11lemerland, begroet werd, lYiet E';;n
fl:aatelijke vergadering des Volks en des Adels. Tot flot zq:t Lij,
uit de aantekeningen Ylln PARS, in zijne KatwJ'kfch~ Oudhtdell,
dat dit Huis geftaun heeft, digt bij een tak des Rhijns, welke
daar voor bij liep.
Van dit huis AJbertsberg, was de Eeer ALB"RTC5 L!PPF.RT, in
den jaare 175°, bezitter. Het heeft thans weinig aanzien; dog,
wegens deszelfs voorigen Juister, draagt de onderhoorige lalldfireek als nog den naam v:m Albrechlsbel'll, en ook B!o~liJeJIiJla/.
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iaa!. lIet is het Ni)od~liik!lc van drie z:lllJtngevoegde Ambac11ten, in de Bal.iuagie van BredE! Jd'! , tnslchen Tel rode Cll
Félzm ; ten Oosten heeü het Zmd-L1!.:endfilit, //Oogel".yvord,
Schooten en ZamJCiJ. Dit Albfrtsberg of BI.;!lli8id!,U1/, zo als
het, in de gemeene benaaming, beter belrend Î3, heEft een r.:erkje, onder welk ook die van Tetrode en 0 yrrvew behooren , 't
welk in 't j~ar r633 yolbouwj, en 't eerae is, wau va.1 lllç!l aldaar gemeld vindt; fclwOll 't dcn!wli;k zij, d<lt, in v(jorige tijden, de zogenaamde Kapelle van Petrol/eI/a, ter oeir.;ninge van
den Godsdicn,t, zal ge1:lruikt zijn, waal' in. nog voor weinige
Jaaren, é0ns \ jaars dknst plagt gedaan te worden, m~.ar thans niet
meer. Men mag van dit Kerkje van B!oemwdaûl zeggen) dat
deszelis Bouwoide hevallig en deftig is; uit het miJdl:n des Daks
rijst een achtlcm Torentje, met een dcrg:('lijk fpits gedekt; het
Kerkhof da:!r rondom is lTId geboomte beplant, en Hickt tot
Hcraad van deezen a:iI1gemmnen oord, waarin men vede aallzienlijke Lustplaatz;:n: eli llbolJl1C LijnW:iat- en Gaarn-Bleckerijcl1
vindt.
In 't Jaar 17'22. i- Tetrode of O"2tTëe'1, Albrec!itsberg of B/or'n:{'Jfdt,iOZ

en l/ógé'lenZ!211[5", aun <1.3

~t~,j 111/;ar/e/lJ

verkocht, voor

Guldens; uit w.;]!,. recht van ~a1ik00p en eigendom, Burgemcestêren dit:! Stad :.1.:1aa1' een St~rf- en Ambachtsheer a:111(1ellen. De i{egetring nl1 he, zelve befta!!t uit een SÖüut en Secretaris, met vijf S~hepenen. JJit Ambagt is ook zeer bcke:ld,
nm Hoeser djJen ~lf, in de l~elkiijke Ili,tvlÏe Vin Nederkmd,
door het prediken V:ln P. GAIlRI,L cn JAN "R~NDS, in den Jaare
15'56, \'IJllr eene lcha~.re V<la niet minder d"n 5000 JVJenfchoo.
Zie verder CNiRVEEN.
Zie VAN DER HOlJVE; s~nT; PARS; Hand)'esfen; Staat der
Nederlanden, VlIl. D~e!, p.:g. Z IS en .-.86. BRANDT,
Rtformatie.
;) I 0:)

ALI3li\'US, (Bernnrd) ee:1 der b2roemdfi:~ Mannen van dreze
Eeuw, in dc Geneeskunde, en de vera1 aardi1e ender de Hoogleer:tarcn van de Leidfi:.!ze Academie, was een Nan-:c'r van ,kn
Gl'Ooten ALBI~liS. BERNt\1W werd den Zëvenden Januai'ij in 111;'t
Jaar r653. te lJesfrJU, gebooren, in welke Siad ziin Vac!..:r,
CHRISTOPrJORL'S IILll)i\'US, het Burgemeesteifèhap bek!eec!de.
Zo

U.DEllL,

Kk

.zw.k.

SI'!
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(Ber7Jard)

zw"k als ia zijne ceriLe Jeugd zi}n lichaamsgefl:alte was, zo groot
waen zijne Zielsn;rmogcllS. Z::11 Vader beD oor , om die reden.
h~m in zijn I-Tuis, door bekwaame Mannen, te doen onderwijzen, en, tot meerder krachten gekomen, naar de Scboole te
Des[tlll te zenden. Van daar volgde hij zijnen Leermeester HENDRIK ALLE!\S naar TJreflletl, alwaar hij zig' in de Wijsbegeerte e11
l'Tanmrkunde oerr~l1de. Van Bremen vertrok hij n~:lr Leiden, en
genoot akblr het Geneeskundig ondendjs van K. D~EfJNCOURT.
E1':Agr:N en SCi.',GT, wien bij vervolGens in gn;otheid evenaarde. In 1676 keerde hij te rug naar Des/flit, en deed vervolgens eene reize door de N!der/(lliden, Braband en Frankrijk, alwa:lr hij een grooren [char van geleerdheid verzamelde, en,
over Lo/,Jariil;,,:cn, in DtJitsc!J/(md te nlg kwam. In 1680 werd
hij, tc }}'onliórt tUlN dm Oder, tot Hoogkemar in de Genceskunde beroepen, in ber volgende Jaar aldaar tot Stads Doétor aangc'1:c:1d, en Ycrvo l ge:1s Lijfarts en Geheim-Raad van den /(mr,'orst )'01) lJmndCiib::rg, Dit Ampt, tot in 1688, wanneer db
YOiSt mcrf, bekleed hebbende, nanvaardde hij het wcd-=rom re
Prrmlrfo;'t. In 1694 werd hem, door de Cnratocren der Academie wn Grolli:tgell, de waa:digheid van Prol'ilJ/iaal Do{tor C:1
l!c>cglcl't'ctlr in de G(,'Jc~'S,fC'7iSt m'tngcboden, op ccnc Jaanvedl\:
nn I :::co Guldens; doch, op aanhoudc!?d verzoek des Welll1JaaJir,en Keurvorm van Bralldenburg, Doeg hij dit a~l1L)()d af, til
werd ówr vcor, v;m dien Kellïyorst, (nader!J:lnd Kon:J1!;" V~[l
Pilis/,'n ,) rijkdijk begiftigd. Naderhanl!, echter, beLr,~:;'dc
lJct diCll \' ON, op het ernflig verzoet vnn den Ilcere Grr.~·.'e \',1:
WtlSS' KAM"
als bcnicr(~cr nn Lcidens Hoot;e-Schuol, "LTIlê,L.)
vrijheid te gcevcl1 om met 7.i;n Huisgezin naar llo!!m;d te \'C~,
trekken, beil:henl;cn(~e hem, bij die gelegelJhei.J, met een Gl,Uèen PCDllÎ1~g, vcrficrd met 's Konings lleeltenis. In het lUl'
1702 ~:111vaan:dc hij, te Lefdm, met eene openbaare Redeyoe.
ring, zijnen post, welken hij aldaar, gcduurtnde den tijd nu
19 1"arén, met ailen lof bekleed beeft. Hij t1ierf op den 7 Se;).
ttmbel' 1721, oud zijnde 68 12aren en 8l\laundcn. In I696 haJ
/,LBlMJS zig in den Eel1t begeeven, met SPSf\:\Nl\ C"TI-IA"ll'\A, Dugter van THOl\TAi SIGFQIW icINGS, Hooglceraar in d.; Reehtcn w
FmJJlifört aan dm Oder. Uit dit Huwelijk zijn voortGekomen
elf l":i:lderen, yicr ZOQnen en ze\~1l Doch::)'.'. Een ziiner
2vo·
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Zoonen was B,'RNARD SIGl'ïUW ALBlNl'S, mede Gewoon Hoogleeru:!r in de Genceskonst te LeiJm; ('n een ,andere Zoon Buitengewoon Hoo.;leer::ar in dezelfde: VVi:tenièh:lp te Utrec,ht. Onder 's lVI~:lS ~chriftcn mumen uit, de CorJ'ztjcuNs in jimgziJnc
contentls ; de TaranttikJ mim: de faero J>eijèIiJl'tI!tiellfillm
fot/te.

Zie

H. BOERII.WI

Om/io Acad. cle rita &' Ol/ttt B. A/bill!.

AI.BLAS, een Gncfr of Grift, welke, door de Sluis Vall AlblasJerdam, aan de ill:rwe gehegt is. Zij {chijilt haaren naam ontleend te hebben vm het Hoofd-Dorp A/bias, zo als alle', in den
Polder liggende Landen, tlI.,Cchcn de Lc!e en de iJ/erwe, den
naam van AiM:;,/enwwrd dra;sen.
lÎLllL\S, een Dorp vall dien naam, in de gemelde rf/tiO rd, in
Z/iid-HD!/Cild, anjer DJrd,'éc,'zt gelee[!cn. Veden zijn V:ln gedachten, of dit, y ~d':gt, i" !,ct Tr:!;/as, voorkomende in de
vermaarde Tafdeu van PWTI;',G':r:t:s, vermids bij èeae Landfireelr onder de l:1agfle pl::tat7.l:!l V~ll Ba:tIJ'ir; gefteld heeft; en
de Alb/asforwaard aan overnroomiug..:n, door inbreuk der Dij·
ken, zeer onden';orpen is. R"eds in 't Jaar I064, vindt mcn
van dit Dorp gewag gemaakt, in een open Brief van Keizer rr:êN·
DRIK DEN VIERm:N , en ook verfchdd':ilC maaIen bij MELIS STOKE.
Tn later ti,d h"efl 11<:t zijne bijz(móerc tlcerea gehad, die ook d;:!1
11aam van ALllLAS gevoerd hebbèll. Vol~'-:ns de aal1t~kcl1i'Jg(;!n van
JACOll V,IN DER ;C;jK, i~ hOR"Ef.iS VAN DE[t WJL2, in 16+5, IIeer
van /i!b,'.1S geweest; en, volg"riS OUD~l\H0V;;N, was, in r6)4,
l{iJder ,~::;RIA\l\' vr.l\' Dm nmr,c" fleer van A/bias, B!eskm;gil/Fe en andere Dorpen. Doch in latere tijden, en wel in 1749,
behoorde het aan den Hoog Edelen Heerc FitEDRIK, Baron 1'an
der Does, Erf-\Vater-Gmaf V2l1 't nieuwe Water[chap van de
lYrder-Alb/asferwt1t1rd. mt Dorp, het welk een fraai Kcrkja
heeft, met ecn (üits Torentje voorzien, bevat in zig, volgens
de LÏ;st d"f QLlohieren, 12:2 I Morgens en 550 Roeden Lands,
met 114 Hllizen en één Koorn-:'I'Iolcn.
AUlf.,\SSE!;DAM, j-;

melde

lf~,'{/rJ,

ten

m.e(le een Dorp en Heerlijkheid, in de geAib/as, ten Zuiden de lI:fcrwe, ten
l':norKk '1

003tèll

614

ALBLASSERDAM. ALBLASSERWAARD.

------_.. __ ._-----------_._---------------

Noorden Nieuw-Lekkerla1ld, en ten Westen Sprinten, fpringende.; over de Merwe, tot in het Oude Yerlal1de Diep van Riedenkerk. Het norp is een der aanzienlijkl1en in de geheele Waard.
niet alleen door de grootheid, als beUaande in 246 Huizen en
één Koorn-:vrolen, maar ook in fraaiheid der Gebouwen. Het
bezit het voorregt van eelle fchoone Haven en Sluis, waarbij het
gemeene Landshuis van Dijk-Graaf en Hoog-Heemraden van de
Graaf en A/bias in Nederwaari !tam. De Kerk van dit Dorp
en Ambacht plagt te !taan in Blokweer , het gèen nu in de Merwe verdronken is; doch de tegenwoordige fiaar binnensdijks ..
voorzien van een Toren met een achtkanten Cpits. Jaarlijks wordt
hier, op den 25 Julij, een vrije Paardemarkt gehouden. Voor.
heen fiond ook in dit Ambacht een oud aanzienlijk Gebouw,
waar van de grondOagen nog heden uit het water oprijzen.
Men heeft hier, onder andere Heeren-Huizen, thans nog het
Huis te SOl/burg, aldus genaamd naar deszelf.~Stichter, NICOLAAS SOUBURC. Heer van A/bias; het is een aanzienlijk gebouw.
ALBLASSERW.\ARD, (de) is èene B~dijking en Hoog-Heemraadfchap, groot 2134° morgens Lands, in Zuid-Ilollal/d, tusCchea
de Rivieren de Lek en de ft/erwe geleegen. Deeze fYrwrd wordt
aldus genaamd, naar het water de A/b/t/S, het welk" even als
de Giefen, weleer daar in bedijkt is. Men weet met geen zekerheid, wanneer de eerfl:e bedijking geCchied is; want iJl de
vroeg!te Handvesten, die daar v:m gevonden wordtn, (welk\!
zijn, die van Graaf FLORIS DEN-V, in 1277) wordt geene melding gema:.kt van de eerfl.e bedijking, noch van het aanleggen ckr
Dijken, lTI1ar wel van hi;t fchouwen van dezelve. Hier uit blijkt,
echier, dat deeze Waard, bij de eerlle bedijking, niet zo groot
geweest is, als na dat de gemelde Landen daar in getrokken waren; en ook, dat dezelve, in dien tijd, bij dezen naam nog niet
bekend waren. Want zij worden, in gemelde Handvest, de Landen fuifc'mz de Lek en den DOl1k genaamd; wederom in een andere, van AI.B·.ECHT VAN BflIJ:'REN, van 't Jaar 1360, de LotJdm
tllSfden de Lek en de .Merwe; en in eene van nog later tijd,
dragen zij de:1 zelfden naam. Dus blijft de naamsoorfprong zeker, zo al~ wij zeidel,J, van het water de A/bla$, 't welk daar
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mede in bedijkt is. De bedi;king word gefield. gefchied re' ziin
in 1365. In een Handvest van ALBfRT V_~N BEIJEREN, wo':d
zij, op't Jaar 1{.4.2, uitdrukkelijk A!blasferJjloard genl1amd ;
1èhoon in de Handvesten van di! Aiblasferwaard, i213 fiaat •.. _
Wat de ge11eltenis des La,'ds iR deeze !J7aard aanbclanl"t, de
kundige BEW.RWI]K zegt, dat de grond van de Rivier de l11erwe.
op veele plaatzen , hoger i3, dan de JJ7aard zelve: veele Landerijen (zegt hij) zijn 'er, die naaUlvlijks één vaN hooger dan
het Polderwatsr belèhouwd worden; zo dat de Polders geJuurig met kracht van Watermolens, die op de Waterfcli2ppcn uitmaaien, moeten droog gehouden, en 't wRter, door de Sluizen, welke in den Dijk leggen, worden weggevo~rd. ~. Wil
men deze ge11elrenis nader ken:Ien, men boore wat de bewooner:>, a~s de be,te gcmigen, daar van zeg:gen, in 11'.111 Smeekfchrift van, ;26, aan de Staten va'l Ho/kmd en !Vest-Frieslflnd.
ter gelegenheid van den zwaarell Watervloed, bij Iwn geleden.
Zij betuigen, dat deeze Landen van zeer fJe'iten alm en geringe
waardij ziln, en uit veele [cbraale Hooijlanden bcfia:m; dat zij
met Hermoes en ander kwaad bezet, en in 't bijzonder, door
den watervloed van het j:ur 17°1), merkelijk verl1l~gcrd zijn.
Niet tegcni1:aande dec zen fèhraalen gTond, en gevaarlijken toefiand, wegens genadige inbreuken, is de geheele lVai11"d zeer
Volkrijk, en word greetig bewoond, indien dezelve l11"-ar een
geruimcn tijd van Over11rooming bevrijd bTve. Mend vind 'er
weinige of ge ene Zaaijlandel1, maar vccle Wcij- en liennipianden, of Wilge-Boolllen, waar van Hoepelen gemaakt worden.
Dus vereisfchen deeze laage Landen ZC2r zwaare Dijken, om
dezelve te befchel'men tegen de Ovcrfiroomin;.;cn, wer,c meest
door de Lek en jl1erwe voortkomen. De Jraard legt, daar,)I11,
in cenen gCl11eenen dijkring met de vijf Heeren-Landen, zijtlde
Adel, Plalli!ll, Hage(lein, EJ1erdillgen cn Leerdam: hoewel
dezelve veeltijds, door bijzondere benamingen, als bijzondere
Dijken, worden aangemerkt; gelijk, bij voorbeeld, de Hogend~ik; de SOifwendijk en de Diefdijk. VoI,rcJs de beièhrijving
in de Handvesten, p. 13. word de cerfte d~ar gemeld als een Buitendijk, welke de l1áard voor 't buitenwater bewaart. Om die
l'edell is deze Dijk zeer hoog en zwaar, be"Înnende va:l den Schellui:lderJloot, en liggende door Ikri/il1:'Feld, Gic.fetidam, Sly"
KI. 3
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tirecht , Papendrecht, Alblasjèrda11t, Nieuwleklrerltlnd, Streef
lurk, Gdkenes, Gn.ve/fmd, LfJngerak, Tienhoven en Ameiden, tot aan den tweeden Dijk, die aanvangt, alwaar de Eerfl:e

eindigt. Dezelve loopt door het Land tot aan de Schotdeuren, bij het Land van Arke!; een gedeelte van deezen beeft
ook den naam van Bazmdiik, namelijk van Meerkerk , voor.
bij de Schutdeuren, tot aan den Arkc!fchendam. De Derde, of
Dieft/ifk, Ï.i hoger op bo\'en Leerdam gelegd; Leerdam, Viaften, met hlm:le Landen, Arke! boven den Souwendijk , Haagt/Jein, E:'el'jlein en Z~iderl'c!d, ten getale van 114.°7 Morgens, zijn hier door in Dijk gebracht. Deeze Dijk, die de AIhlasjèrwtlflrd als in cenen ring bevat, nuit daar buiten de Graaffchappen /{uilemburg en Buuren, met alle de bovenlanden, tot
aan 't Panderfclze Glilt.
Een Dijk van die buitengewoone hoogte en breedte, zo als
'er geel1e, in de binnenlanden van de Nederlandfchè Provintien •
gevonden wordt, is, door die van de A!blnsferwaard, en de
gemelde vijf Heeren-Landen, gelegd tot een Slaper, om het Oppenvater van de Over- en ]\Tedcr-Betuwe da\lr door te keeren;
en in deezm opzichte is dezelve, als e~n hooge voormuur voor
de IVaard, van ongemeen en dienst; doch, ten aanzien van 't
L~nd van Kuilenburg , zeer nadeelig.
Van het nadeel, welk
dezelve daar aan toebrengt, zegt men, is de naam van Diefdijk
oorfpronkelijk. Dewijl de GrJaf vail /{uilemburg, volgens :l.Ccoord met die vau de Alblosferwaard gemaakt, eenig voordeel
bekomen had, tegen dea zin der Inf';er.ctenen van Zijn Graaf[dap, zeiden zij, dat de Graaf hun voordeel had gefchonden,
dewijl hunne Landen, eindigende tegen den Diefdijk , zeer ia
prijs verminderden, 0111 red~n dat dezelve, door overlast van
water, genadig door molens zig moeRen ontlasten. (Zie de gemelde Handv. p. li7 en 211.) De Dijk beiloeg, volgens eene
meeting, in den Jaare i 677, in de lengte, 2.p6 Roeden. De
nette tijd, wanneer dezelve gelegd is, kan niet wel bepa:l.ld worden; doch 'er zijn redenen, welke doén denken, dat het tusfchen
de Jam'en 128+ en r 304 gerchied zal zijn. Tot behoud van de
Landen, is hij van zo groot aanbelang, dat de Staten van HotIond, in den jaare IS87, op de klagten van Diîkgraafen Heemraden van deze IVaard, en van 't Land van Arke!, wegens
bun·
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hunne onmagt, 20<ll0" guldens inwilligden, om dien te verzwaaren. Te liever beOoot men hier toe, om dat gerekend werd,
dat Holland, bij een onvoorzienen Inhraak, wel 70,000 guld~l1S
j~arlijks, zo aan verpondigen, als andere middelen, misfcn
zoude•
.Betreftèndc het bef1:ier dezer Dijken, hoewel zij, in vecle opzigten, onder een gemeenen Dijk[chouwen Keuringe fiaan, dient
men, echter, hier bij in :.ami1erking te aeemcn, dat zjj, in andere opzigten, onder het bemer van ver[eh;::idene Dijkgraaf en
Hoogheemraadfchappcn fiaan. Het blijkt, uit de reeds gemelde
Handvesten van Graave FLORIS DE:>. VIJFD!ON, van 't Jaar 1277,
(lat zij toen reeds zijn aangefl:eld, en dus vóór den tijd, dat de
lf/aard, in haare volle uitgef1:rektheid, bedijkt wa~. Die h~t
Ampt van Dijkgraaf waarneemt. draagt daarin den naam van Bej~!touwer or Bezorgtr der Dtjkm, met het recht v:m aanfl:elling
van dertien Humraaden. Doch in eene latere Handvest, V:lil
Hertog "LBERT VAN BElleREN , van 1375, vindt men den naam
van Dijkgraaf In J<1-83 werd, door ~It..xmIJLIt\AN en PlIlLIPS,
het getal van Heemracdm tot op acht vt:'l'minderJ; drie van de:t.tlvc moef1en wocmen binnen D(irdrec/;;, en vijf binnen de
IPáard. Maar in den Jaare 1661, hel'f1elden de St~aten van IJol'mld en Tlr;,st-Friesland, bij eene nieuwe [chikking, welke nog
fland houd, het voorigc geml van 13 Hecmraadcn; voegende, bij
hun en den Dijkgraaf, een Pnmingmuster, onder voorwaarde,
dat ieder dezer Hee11lraaden niet minder dan I z Morgen Lnnds in
de rf/aard moest bezitten. Om]cr dezelfl1e bep~,aling flaat ook
de Penningmeester, of Secretaris. De mjkgraaf moet 20 Morgen Lands hebben, en een Poorter van Dordrcót zijn: mj het
opcnval!en van deeze waardigheid, le\'crCI1 Burgel11ccl[(;l'CIl van
Dórdrfcilt een drietal aan Hunne Edele Groot l'dogend.:, d.ie
hiLt' uit het recht van verkiezen en aan!1ellcn hebben.
Dijkgrnf en Hooghcemraaden van de Albl(!sfe!~yaard h2bbcn
't befti<:l' en gezag over dezeh e, en over de Dijhn, onder dêrzelver distrikt geleegen. De gewoone Schouwing gefchi~d drie
maaien in 't Jaar: de etr/le in de maand JVJeij; de twl!ede in JuDij; de derde in Oêrober. De gewoone Rekening word gedaan
te Dordrecht, Woensdags na b.:looken Paasch. Met d,~ Collegicn van Dijkgraaf en IIoog-Heemraa:len V:ln de vijf Heerell LanKk 4dCll 1
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den, hehben zij, dnarenboven , een gemeen befHer over den
Diefdi/k, alwaar die v\!n de AIb1t'1sferwaard een Gemeen/Landshuis hebben, onder den naam van 't Dordrcclttfc,'ze Huis, 't
~lk, in tijd van nood, een bekwaam veólijf is.
Ten aanzien van de Sluizen, en het bertier der Uitwateringen,
is de J/"aard verdeeld in de Over- en Nederwaard , met derzelver WMcrfchappen, oucierîcheiècn in de Oude en Nieuwe Watcr'chnppcn. In de Overwaard is niet meer dan één ColIegie,
't welk het bet1ier over dezGlve heere. Hertog ALBERT VAN nEIJ~
Mi'< vukende ~an hetzelve, in 't Jaar r:;65, d~ eerile Handves-.
ten. Zijn llecNaarder of Regter voerde, in lateren tijd, den naam
va'l If/atergraaf. Deze post plagt erffelijk te zij:] in het Huis
van BRf.DE'WDE ; (zie W.W4.~GRAAF.)
In de lVederwaard zijn twee W~ter[chappen, dat van de Graaf
en Alblas, en tet nieuwe JI'áterfc!tap. Ieder heeft zijn ColIegie, als ook dl' beil:iering over de Uitwateringen, de Kaden, Moltms en andere Werken, die in dit Distriét moeten onderhouden t
en uit den gemeenen omflag betaald worden. kut de gernagtigden van de Dorpen Gie.Ven, S/iidrec/zt·, Albiasferdallt, A/bias,
Bleslunsgraaf , I!ofwegm, J1fo/C11aaJ'sgraa[, B!oldand en
Tf7ijngaardm met Ruigbr1tk, wordt Jaarlijlts daar van, binnell
Dordrecht, Rekening gedaan. Het Water[chap van de Graafen
/llblas, ook wel hel oude Waterfçhap genaamd, loopt, volgens
Handvest van Graave WILLE:'d VAN HENEGOUIVf\N, in J ;:;2:l, van
den J7uilendam tot A!blasferdaf1l, en varl daar tot de diepte van
de Merwe toe. Het nieuwe 'V~tcr!l:hap, volgens Handvest van
ALBEGT V.;\N BEIJEREN, opgC'richt in r J9I, !lrekte zig uit, van
den .LUb/as, door dcn B/okwccr en Nieuw Lekkcrlrmd, tot de
dicpte van de Lek, beneden dat van OverIJ'aarri. Niettegenfiaande alle deze wijze ma~,tregelen van de vroegfl:e tijden af, zijn
'er, echter, weinige Landltreken in Hollalld, die de elende van
!}'duchte en vernielendc Over!1roomingen zo meenigmaal en hevig onder~aan hebben, als d2cze Alblasferu:aard. Aan veeldernande oorzaakcn wordt dit toegcfchreven, doch wel voornaame·
lijk aan de genadige doorbrauken in de Opper- en Neder-Beftt~'e, waardoor het water den Dirfdijk overweldigt, dien doet
doorbreken of m'er:troomt. Menigmaal deed de zwanre Regen,
of lnenigvuldig filleltclld~ Sneeuw, het afkoomend Opperwater
tot
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tot over de Dijken loopen, en dezelve, in geen vasten grond
leggende, opligren en w\:gclrijven. Niet minder fchad,'Iijk is ook
het opkroppen n:; het Ys in dezelvp., het welk veeImaaIs , in
korten tijd, een geheelen Ysd:1l11 m:u.l.kt, en her afkoomende
Water noodzaakt, eenen ni2uwen loop te zoeken: vooral wanneer de gezette Ysdammrn nlct fpo~dig los raken, of, voor een
enkele keer, de hooge Zeevloeden den afloop van boven beletten. Zie hier eene korrc nantl'1{cn;l1g der tijden, wanneer deze
rampen d~ Albiasfenl'r.r:nl hebben gerrofi::n.

/\0. I4~8. 30 December.
14-;-'0. 1 November.
1530 . 5 November.
J53 2 • I November'.
1552. 14 en 15 November.
1$65. 2'2 Maart.
157°· I November.
1571. IJ FL'bruaïij.

Ao. 1573. Januarij.
1595.- Maart.
1598. of 1599.
16)8. ~o December.
166,. 26 Januarij.
1709. 19 Maart.
1726. Janunrij.
174°· -

Zo ~erderni.ik was, inzonderhdd, de lamûe, dat Hunne Edele Groot 1\'Io!';2ndc zig genoopt vondèn, van tijd tot tijd, in het
be,:,in des Jaars 1:-'41, aan de noodlijdenden in de Alb/asferU'Jdrd, in het Land van Arke!, bIlJilcn de Stad en het Land
van Heusden, aan die \'an lI70lldrichem, en het Land van Altena,
als mede aan die van, Ilevke!um , voor de meest drukkende

Floodwcndigheclen, toetefhlan een Somme van 18860 Gul.
<..v:ns.

Tnt flat van dit Art. voegen wii hier bij, eene Lijst der Amhachten, Heerlijkhede:n, enz. gelegen in deze lPaard, welke
Wil, icd~r op hmme bchoorliike plaats, nader zullen befchrijven:
Slijdrecht, en daar onder Naaldwijk, Lokhorst en Niemands~'rielJ(i; /Jlblas; Alblasferdam; Nieuw-Lekker/and; Streef
Ir rk), of Streefland; 1I101maarsgraaf; Bra/fPwijk en G~ibell.
lalld; B!cs,~em G,aof; Gie~(èn Oudekerk en (;iesfeIJdam; Niet/poort; Liesveld; Ge/ketJes; AJJl1I2ers; Graveland; Achterland
1111 Pett/;rijk; Ofte/(mt!; PeUrfllJlJ; Papmdredt en Matena ,
lI}jllgaa rdm en RlIigbrotk ; Giesfen-NieulI'kerk; Hofwegen ; Stin~e!rmd; Nederblok!alld; Goudriaan; Noorde/oos; HardflJxveld.
Kk 5
Zie

5.~O

ALBLAS (Kom. WI!!emsz. WIII)

Zie verda

ALBOUr.

DE H~NOVESTEN, P'UVIL1!GlEN, K"UREN,

enz. aan-

gaande de Dijkrf'gten )'an de ALBLIISSERWtIARD, t\Veede
Druk van Ao. 1 7\10. THIEL~, ScholiJ)lb!IJ;r; der Cer/dtm,
tl?Z.
Mr. ]bCOB VAN VECHOVrN, de i\hodli/d(,/ld~ A/blasferwaard, bI. i 3 I. J. VAN OüDEKrrovf;N, lmJebrookl'!1 AIhlasferwaarr!, tweede Druk, 174I, bI. 283. J, VAN OUDEl\HOVEN, Zuid,jo/la1!d, bl. 281, 282 en 3.52. WiMP,
Bffchrij!'ill/f

J'ul)

COl'lIichelfl, bI. 58,347 en .15~.

lVl!derkmr!;è,'ze fiiJtorim, bI.

117R.

GAnIlfé.\It\.

vloedc1I; OlldlJcdm ycn Luid/IOI/(wt!, lil.

î 70
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ALBL;\S (Komel/ I' JVillemsz. ,'all) werd, in 15J3, Dekell Yaa
het Kapittel te Dordrecht, en o\'crlecd Ao. 154°.
AL1l0UT, een voomnam gcflacht in Tfést-Frieslrmd, wa~r van
de l<iat[1;e mannelijke affiammelingcll zi:n gcrmrven, in of omtrent
het l,ar 1540. Volgens de gcloof\vnuidigile berichten, wanen zij
afkom1lig Hit een v~n de vijf Etieic Gcflachwil, c:ie rVcst,Friesland wel cer bezeten hadden, vO'Jr dat de Gr~:lVen vaa llo!k;Jd
daar mede begiftigd werden. Doch D. VELlU:i was van gedachte,
dat de M,BOUTEN afkom!1ig waren valJ een der Broeders van den
Utrcclttfchen Bisfchop ADELllOLD. Zeker is het, dat dit geflacht
van zeer ouden fl:amllle was, en zig altoos nIs Mannen van een
Adelijke afkomfle gedragen hebben. Van Ridder JOOST ALBOliT
en zijncn Ilroeder GEHRIT, vindt II1CI1 a:lngcl:ckend, dat zij even
:lIs anderen V:ln dien naam, de aanzienliikite w~ardig-lJedel1 binnen
Hoorn met roem b(;l;leed hebben, en tevens, door hun vertUQgen, in groot aanzien geweest zijn. GI'èRRIf, die in zijn Jeeven ,
meermaaIen, BurC,emce,crcr, Schout C11 K~,teltin van d~ ZCCÓUig
was, Haat nog afgefchildcrd aan de Noordzijde Y~ll dc: Kerk, in
tJet laatf1e Gias, ten Oosten , (door hem zelfs gcge~vcn) knic:cnde in vollen Harnas, met den Helm voor hem leggende, en daar
nevens zijn Il~am cn Wapen, en daar onder die vm zijne Huisvrouw. Deze Heer GERRIT, die overleed 15J7, liet na een en
Zoon, ALllEP,T, dien men, voor de derde en battle maal, op de
naamli;st der Hoorl1/de Bnrgcmeesteren van het Jrrar 1534 geileld
vindt. Hij overleed in dir Jaar, nalaarcllde eene Dogtcr, die,
hoewel van onechte Geboorte, bij gebrek aan andere Erf:~enaamen,
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ALBOUT. ALBRANTSWAARD.
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men, door hem wettig lSemaakt, geadopteerd, en naderhand ten
Huwelijk gegeeven werd aan AD;;, 'Al' WIN, een Man, even zo
bcrugt door zijnen ovcrgrootzll ripedom, als dnar op volgende
armoede; waar van wij dit volgcn-.lc hier hijvoegen. Van hem
word naar waarheid verbaki, d:lt hij, b,~hal\'cn Huizen en Renten, enz. voorheen in eigendom bezat honderd vijf en twinti;: j\J ori~ens van het heste Lal,d, dm ia Noord-Holland te vinden
W:2S. :d; een d~r grootftc Vc:r;',:cll leefde, en ongemeen hoogmo~di,>: was; waar y:m tCi1 bewijze firekre een Glas in e~n zijner
Sp~c:bLics, (dat 'er, zo ais v .. LlVS zezt, (Cl] zijnen tijde nog
re zkn ,,~s,) waar op Hond een J\1an op een moedig Paard, met
een V~lk O? de .Hand, en dalll' onJer dit tweeregelig Versje:
ik mag l'ijdm, ik mag 1!liegen, ik mag gaan:
D be/zoef iliemrl/lt ten (Henst te flam1;

willende th:lr llFide te kennen g"'c:ven, dat, volgens het 4m~ek
eijd, g<:en Zee hCl.TI te !lOOI~ konde gaan. Dan,
dil ieercle bem en Zi~j1(:il rijdg(il'JOten de onhct1 L'udigheid der aard~
fL:he rijkdummen: want zijne ollaclJt7.~al1Jheid, verkeerde l11iId~
h"id, e'l kwaal.l bellier v"n z;:'.':wl1, bracht hem lOt die Armoedc:, dat hjj Vim nie;n:lilt C2n Brood te bOïge konde krijgen, eu
eillck1ijk in den allcrgrootl1cll kommer fiierf, in ecn Schuur van
zàcrcn Huisman, die voorheen ziin P:lchtcr geweest was.
Zie YELIl'S, ](rol1ijk )lOl! Hoonl.
Wdvrd v;m th:l1

A1BRANTSIVAARD, en KIJVaL~:"Dl',N, een hooge Heerlijkheid,
in het Land van PUt/til, wsfchen R 10011 en PIJ1'tl/gal, aan de
Ollde J!flO:U. Volgens de oude Quohiercn bevattcde zij 36&
gt.:111Ctcn en 135 roed:n; waar bij nadërhand nog 66 gemeten en
15° roeden gevoegd z:jn: dus derzelver uitgeftrektheid nu gereb::1d wordt op 434 gemeten en ~85 roeden Lands. Volgens de
h\á~!lC op112eming was het getal drr Huizen 26. In het A1l1bacht
Y~l'; AlbrontS'.:,'aard geene Kerk zijnde, behoort deeze Gemeen~
(t onder POïll!gal. JOZINA l\!ARIA DE. BIJF., Douaricre DE SCHAK"
"rouwe van Slolltwi,urg, had, voor eenige Jaaren, deze Heer.
lij~hcid ook onder h~are bezittingen.
Zie VAi': DER lIOU'/!, JJ.md;'. C'zroilijk, J. Deel, fol. 106.
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ALBRUG. (/{. 1'afi' ALDEGONDE. (St.)

ALllRECHT

,'fm St?xen,':tl1l Beljere1J,l'tm Ooste!?;'ij!~.Zie~hLnERL

ALIlnUG, (IC ,)!tl11) "jnd 111en gemeld op dc Lijst der onderteokemars van 't Verbond der Edelen, zonder riat llJen ier al1(fer~
met zekerheid van hem melden kan. Even onzeker Îs het,
of hij dezelfde geweest zy, die elders JümrlV' van ZELTBRL'G"
GE of ZALT1WtiGGE genoemd ~\ ord.
Zie

BOR,

VI. Doek, Ll. 166.

~LCKEnI lDE;

zie

ALKEr,IADE.

ALDEGJLDUS;

zie

ADGILLt.:s.

W!.GE""\AR,

Xl. Deel. blo

6.~·.

ALDEGONm:, (Sint) eeDe l\'fa~gd in lJl'lJCgollJI'CiI, wc1k~ leei'.
de in de zevende Eeuw, zijnde eene Dogter van W/lLDl.RT,
Prins van het Bloed der FuwNfc/te Koningen, en van BARTlLUA, Zij werd in HwcgozJ:!'c:z gebooren, in het Jaar 630'
Altoos af1\:ecrig van het Hm'\clijl: zijnde, nam zij, in 661 , het Gee,telijk gewaad aan, uit handen ":lil M1Al\D, }3i;.fehop van l1Jallstric,'tt, en van AVB"RT, BislC110p vr.n .f.~71Jleri;'k. N,lde:rhand
reisde zij naar JJltlllócugc, f1:icIJttc aldaar ecn Klooster, waar in
zij veele l\'onnen wrzamelde, en Welf, den 30 ]anllarij 6::;'j.,
welke dag, tot haare: nagedacht~llis, nog gevierd wordt.
Zie !zaal' Ln'eJl, ócfc/!riè)'CIl door llCtJGElHVlJ, il!omzik ~'{m
Amalld.

AWEGONDE, (ST.) een zeer ond cn magtig gtflacht nn de
Graaven van dien naam, te St. Oiii(;' in //;-tois, welk Graaffchap
ecn gedeelte van die Stad, met d~ nur~~t;Jr.affchapFel1 van lf/is'lUi! en Aquin, daar hij gelegen, nevens de llnrggraafi~'happcn
en Baronnijen van l\'oirkoi'JlIl's, Tri:uli!sql!c C11 nnrlcre Dorpen,
in zig bevat. De 111.'crel1 uit dit geilacht hc 1.1ben de anmi:':Jli!kfte Amptc:n in Ncderland bekleed, en zig verlTla~g(èhapt aan de
aanzienlijki1c Familien, zo als uit de volgende Lijst blijken zal.
Pl-.TI'R VAN ST. ALD'C;Ol'\DE, Ridder, trouwde JS.\BELL\ ,'.~N
BLONDEL, Vrouwe van Gl'lIe/z, enz. uit den Huize "all l'WliSRS ,
Graave van Soig;I<'V; welk I luis, reeds in 11.t j8a1' I] 60, in l-i'a:;k·
,'tJ'k voor een der voornaamfle werd gehouden. Vit dit Huwelijk
werd verwekt:
Nl"
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Rijder; dcele huwde HO::\O'
(uit <ten Huize der P~1nren en Hertogen van (;Îl:n naam) Dogter van JO'cl..\.~ V.\N mO\[~,I";R;':"'CIJ, en
van G')lIiDl!:LLA DE G,~ND , gezegd VILAl'l, uit den Huize van
ISEGH!IM, die twee Dogrers n:l!i~ten.
JOHAN VA~ ST. M.l'LGO'lDr:, R.iddi:l', werd, van Raad vall
Sta,lte en Grr)ot-Kumel'heer nn Keiler KAREL DEN VIJfDF.N, Gouvcrn~ur en Hoog-Baljuw van de Stad en Kanfelerij van Kajid.
Hij trouwde r.!A\(1A VAN RPDUIPllé, uit den Huize vun dien naam,
en van J~"i?I'/;el'gCJl_ V,Jol'hcen was zij de WCàUWè vall den
Gra:we V.\N ll(lGG!!.NDORFl', Groot-1\Lu'!li]ulk Vlm Oastenrijk.
De oudfte Dogeer , ~lARG;.:eT.~ VAN ST. ALDLGO"üE, tro\lwde
met JOHANj';ES VAN P~(MD, Ridder, Heer van B!tWS i' e!r! , Gou\'emelir dcr Slad .drim, in Artois. De tweede trad in huwelijk
met lIALEW1JN, Ridder, [-reere der Stad Ckdi;C; in f'7tli'mderm;
\lit \V/:1k Huwelijk is voo'itgekomell pN V"N Il.'.LI'.W!jN, die een.
n(lgt~r hC'eü na,;t:lantl'll, wcll:e getrouwd is met del Hertog van
CR'.'!J en van . . . J.RSOfOT, Pri;11e ":In C,ililf;Y en Portiol), Ridder
van '[ Gil/dm Vlies, van wi"n 00 1;: f1cchts óénc D\lgter is nagebleven, di" alle de I-le~rli.ikh(!,\cn, ::an haarcn Man, KAl1EL ','Al\!
LiG";':, Grave V211 ./lïemberg, ovcl'gebragt hecrt, ea van '\\'iell
:\lle de vO!ficnde Graven van .drembnp; en Oirji:,'lOt omfprollkiijk
Zi1l1. Deeze JOIMN heeft l1~gdat('n é..!n Zoon en twee Dogtcrs.
FiL'PS VMl ST. ALD~Go:\nE:, Heere vail Noirkû/'mes, Burgemeester van ff7iS1ue en AfJuill, werd Edelman van Keizer KARltr.
J)EN Vljl'Dî'.R; Commandelll' van de Ridder-Orde ran .1ka-litora ;
Generaal van de Legers; Gouverneur, Kap:tein-Gcm:raal van de
Provimie van J[elJegoIMcn, en der ~tçdcl1 en Kasteell!l1 van F(i11Ji'J'ljk , St. Gmer, Doomik en J"a!mcYJI; welke tWlèe laatHe Plaarzcn hij bema,~[igd had, gelijk hij naderl1Jud d2zdv~ onder de hee7(èh~p;:ii V:ln Fl!.lPS bracht, met 1I1;.la!lrh','Jt, 's ffcoi'tJgenbosc!z, Filmen, Am/fe!drllJl, Haarlem, Leiden, DrIft,
en genoegzaam g~heel lJu!Jond, Zeelund en li~iJ;lalU!. Vervolgens werd NOI!\KAR>,IES Kapitein van de Edde Liifwacht,
}{ar,d van Staate, Oppèrlte Finanti,"·Raad, Pknipote:1tl:uis ut
llet veranderen dçr t\ e!ieeringe van f7/iJ.117deren. Hij ov"rlclc1 t~
Utrecht, in 15i 4, aftil de won:kn, cHc hij in 't bckg aLtlac' kkoom-:a h;!,L Hij lHld ter VJ'()UW~ gehad BQ;'J\ Y.\~ LA;\OY, '.:;,n(~
RIXE VAN ~IIJl\nJKI!"f'CIJ,

/.",,:1'
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------------_.-------zeer riJKe Erfg-::nu:nne van dC:1 Baron van ;\IA;r,GOVAL,

van het Land van Oosterl't1lid.

Ha~r

Se~e[chal

Vaders bwedcr was de
Slf/ome, Ridder van 't

groote KAREL Vil!', L.~NOY , Prins V211
Gulden Viics, Generaal van 's Konings Legers, dezelfde, aan
wka FnA~\S'OlS DE LERSTE, Koning van FNllIltFij,k, zig gevangen gnf, in den vCrlmardcn lJag by PaJ!ie. De oudl1e Do;;[cr V2n JOI1.\1\, e11 Znster van FIL,PS, ANNA genaamd, was de
Gemalin van E1JST.\Crlll'S DE nlCl'lNp.s, lVIn:-q::is \'an LOiJgl!el'al,
Craave van Bt.'cfJwJ,Y, Oppernel1 Generaal der Keizerlijke Legers,
enz. Uit welken Egt Zij'l voortgekomen de Graaf Vt.N U'XlllHES.
de Graaf v· N FlE.NN.· s, Marquis van lYfmtaing, el! andel'e. De
tweede Doper, ;.L\".iA, twuwdl! met JOHAN VAN HOO'N, Graave van BOlfcig!!ics, van vdca d~ (~rJaf V.t1N HCÎ()R~E. aflhunde.
Dezc FILlPS V/.N ST. IILl'LCO;\Di~, Heer van Noirlwrllh'S, on<lcr welken na~~l11 hij, in dl! Ned~rIandfChe Gti\:hicdcnÎsfclJ, meest
bekend is, liet na tv/cc Z0011en eu é . !ne Dogt!,!!".
lVTAXtlIILlM\N, de olld!l.e Zoon, was Graaf van St. Aidcgonde
en Gmets; Scnelèhal van OosteiTand; Burggraaf van IVisq1!l: en
.dquiJ;; Baron van JVoirlwrmes en j1{rJiI!;g1 Ffi!; lIeer \-all de
Stad Go,;felies; H.iddcr van 't Gu!drn Flies; COUH:l'l1èlif, K:lpitein
Generaal van de Provintie van JI.~'ll7;eJJ, Art!Ji~', de! Stedell Duvr11ik cn St. Omel"; Opperhotinccster van d~:l .lbwhenog ALllERTOS cn de Infantc ISA!lLLL~; Raad van Staate; K:lpitcin ,'all de
Lijfwacht des Koning,. Hij had lCf Vrouwe !,LLX,HWRINA VAN
I\OYELLFS, VïOUWC van Cerbttge en Tubifc, Doc~(er van dca
Graave van dien ]\,:aam, GCHl\'Ci'11Cur van Limblo{!,', en Oppcr1l:ell
Finumie Raad der iY{'dcr/"fJf!"il. De tweede,
L'AR~'\10R~~LlJt::), \Vl.!rd (:olonol ya-n een Regimc:1t fl'{Jtl/e:!, in
dienst van h<:'t Hds van Oost;'?:riJ'; met \-velk He;,;illît'm hij zig J
neft::ns dc:n Prins V.\N PlllUB ,bij het ouz.::t "aa Pt;)'tj's, in I590,
bevond .
. De Dogter , JOII/:'JNl\, 'Tas de Gelnn1Ïl1 van JOH/iN VA~ soos,
Jhron van Haisnt', Cl heeft naéidamen den Bare;1 van die]] naam,
teftens Graaf van i"O;tiiJ, Genera:.l, Gouyerneur van OUdetlilardeN.

L' AR~IORALDl'S DE TWEEDE, Cr~af van St. Alcifgollne, werd
gehouden voor cen van de lnl1gtig!1:e en rijkne I-kerell van g'll!tsch
jYNb-j{Jjjd; hij bezat zeer vecie lóg:èürekte goederen. Z:ijnc Ge·
lUlt""
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1TIn.lil1 was ACNES V,'N D.WERE'J, gc[prooten uit het Souveraine
Huis der Gra:wen van DmIl1J10rfe!J, POl1thielt en Boulogl1è ;welk Huis de eere geh~J lweft, Koninginnen voort te brengen.
Gel1leld'~ Graaf liet na vijf Dogrers, diç van hem nlle de groote
gOt<derett g~Crfd hebben. De oudfb:, JS,\IlELLA CLARA, huwde
aan den Zoon van den Graave V,\N G':l\NETSZ, cn werd naderhand de derde Gravin V~':l St • .1!dfgOl:dc. Van hUil bleef ria
~tll Zoon, cn ééne Dogter , die vervolgens dè vierde en vijfde
Graaf en Gravin werden. Beide zijn zonder I~jl1d(;'rel1 overleeden. De tweede Dogter ,
Af\:NA V.\~~ ST. AW;GO",DE, werd Kal1onikes[è te Ni)'e!!e, Vrouwe nn Spij, BrisjÎ'ig'le!lt", I(tlûk Op'zaill, Beaugrenit'r in He1JegoIlWI'II.
Zij ber,,1f 2ig in '[ Huwelijk met JOSEPHUS VAN MALLIJ MMI!·;;, na;'on van /jll(,~{/ie;;z, Hcef(~ vaa C:lIzem, La1/lpor~
nesfe, Rie, ftJS'7Ue, Ndlc, J1Jorl.:r!1J, Jlî'gIJRCOUr, enz. enz.
l)i:ze hd1b,i}, onder andere Kinderen, nagelaten, ~BiOA VMf
1I1ALLlj ;UM>lF.Z, van IvIoeders zijde de zesde Gravin van St . ..11(jegûlJà; 2ij was d,~ Egtgenootc! van JOH.\NNlèS FRAY\ÇISCUS, Gra·
ve \'a11 (ti Tour, Ridder, Heere van Seger Cappe/le en van Tarie, ciic d~ Zoon was V:111 CORNEUUS en van ADRIANA VAN ASoPEREN en YWl,EN; de laatfte w::s afkomHig uit den Souverainctl
Huize van de mugüge en doorluchtige Heer~n VAN ARKEL, van
welke de L':ltfie heeft nagelaten j\l.~lUA VAN ARKEL, Erfgenaame
v:m de ! k:·t{)gdomm~ll Cdr/er/md, Gt/!i/~ en het Graaffchap Zutp.}CiI, di~ zij aan baaren Zoon H~rtog ARi'\OUT VA:'; G,LJ);.'J{ ge.
bracht heeft. Deeze Gravin liet na n,'ee Zooaen en é<!ne
Do;;ter.
ALEX~NnFR ,Graaf van la Tt':ll", (de zc\-ende van St• ./l!dcgolliI~) Baron van J.,r{ljr/~·~'i/ï/iCS; BI-!rggr~'.1f V:l11 lPj'S1tt~ en J.1q/:icn;
H<:cr van Si?ger CajJpc!!c; Colûl1d te Pa'sd, in dienst van zijne Keizerlijke Maiesteit, in den j<1:m:! I72:\. Hij h~d ill Hmve.lijk BI!I>.TRIX Ill>.:.TOPl', v!m een Aclelijk (;eibcht in Engeland.
FEP-DINAND D!': LA TOUR, Ridder, COIOlld van een Regiment
lFáa!ell, in dicl1s( des Konings van SjJfJlI/è, is, in 't. jaar 1714,
binnen POfiJpclJna, de HoofdUad van Nflvarre, overleden.
MI>.I:IA DE L~ TOU~, eerfic I-Jofllame van de Kcurvorfiinne vaa
de 1'altz, begiftigd met de Order van de KeÎzerillne , i! a:lll
dar 1101') AI), 1708, o\'~lacdea.
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(Grllad! valt St.) enz.

De derde Dogter van Graave L' AR;.lORALDUS en ST. ALDEGONwas nIAIUA, en lwd in Huwelijk den M~qui3 van nOUltNoNVILLS, Gouverneur van OUdeli(hlrdm; uit welk lImvelijk gefpraten zijn de l\hrquis VAN nOUf~NONVILLE en nndere'.
De vierde tromnie met den Graaf VAN AN"-:APF.S, G'Juverneur
van De:'dc:-mollde; dceze f'.:i~rf zond~r Kinderen, even als d<)

D,",

vijfde Dogter.

De Graaf VAN GEN!';ETZ, jonfle Broeder, was Gouvcrneur va1l
de Stad BiiJcs, en trouwde met de Gral'inne VAN OG1NES; bij
llaar verwekte hij vier Zooncn en ééne Dogeer.
1. Den Graaf y,\N GE.~Nr.TZ, die na,gelaten heeft een loon,
die helN opvoliid~.
Il. Den Baron VAN ROSDlWlS, dic verwckt hc~ft den Heer
van ST. ALDEGONDE, te Doomik.
lIl. Den Graaf V,1N NOIRKARMFS, Generaal in dienst rall den
Keizer, geiheuveld in den il~g tegen de Ti/:-kC!!.
IV. Den Baron VAN RIVLET , die na!i:;t d.:n Ridder van ST.
ALDEGONDE, welke in 17 I 0 fiJeuy(;]Jc;.
V. JV. iV. VAN :;1'. ALDI':COi'WE, getrouwd met een F iddel', naderhand lVIa:qllis VAN ESUCHlN, (~cl<:Ct;(n bij RJ'J/d ,) hceü 111.gelaten vicr Zoonell en vier lJo:;tej"s, die illCC5t alkn, in dktl,;t
van den Keizer en van den Koning van Spanje, aauzknlijke Ampten bekleed hebben, uf :lan lVImmen van naam, door den .E.:hr,
verbonden zijn geweest.
ALDEGONlJZ, (i),~i!/ps

l'on l!iàr;;ix, H"er )JO!! Sl.) een :VJm:
bel?llg, gcd~~"rc"l(~e dca tijd der iVeder/o/Jrljdlt!
beroerten, gcboorcE uit eca Edt! en Door!ugtig SUj'OOi,il','? G,··
Dacht, wooncJlde, in 1538, te B,-::·.{c!. Zijne Geleerdheid toont
ons duideli,k, dat hij, van óel' l'cu;;d af aan, zig ern[ljg op cl:!
beoeffening der TaaIen en Wetenfchappcn 1:lOC, hebben toegelegd, voornamelijk op Je Rechtsgeleerdheid. En wat aangaat
de kennis der Godgeleerdheid, met aankleevilig van den I [ervur1l1·
den Godsdienst, danr IOC \\"flS bij hem al vro~g de gror:d gele~:d;
zijnde hij zelfs' te Ge:lew', door dell groo,ell CM~VJJ', daarin 011derwezen. Den Joop zijner letlerQdf~ningell, aan die en andere
Hoog-efehoolen, voleindigd hebbende, keerde h:j temg in Nedcrl~nd, De he';~'e vervo!gil,g tegen d.: bclij(!Cl:i van cell wi-
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grootile
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GES L ACH T-L IJ S T

VAN

PHILIP VAN

MARNIX,

H E E 'R E

VAN

St.

ALDEGONDE.

(I. GERRlT VAN HEMMERlCOURT, Abt van St. B~rtijns, (I. JACOB VAN TIUENEN, Heer van Castres , gehuwd met [
ELIZABETH VAN ARCKEL, Vrouwe van Heukel011l.
daarna Bisfchop van St. Omer, Hierf 1577·
,
Geen Oir.
!Z. MARGARETA VAN HEMMERICOURT , gehuwd met
-<
THOMAS VAN THIENEN, Heer van Cnstr(s en Rom- I 2. THOMAS VAN THIENEN, trouwde, met Verlof zijns broe- [
m:..T®llIK VAN AVEU: EN HEMMERlCOURT, Heer van
met de Weduwe ELlZABETH VAN ARCKEL, en
THOMAS VAN THIENEN, Heer van Cast;·cs , HeltRdom, Lebe~k, in Yll1andere1l.
L ders,
fYillmdJij , uit HIJog-Bourgondie.
Hierf 1617.
v(nburg en Weerdenbllrg, gehuwd Ii1tt
ANNA VAN RENESSE, l 'tm Elderen.
en
I. HELENA VAN MARNIX , gehuwd met- JACOB of KAREL VAN (I. ANTHONIE VAN WIGNICOURT
O"ebuwd met
-<
(
WIGNICOURT,
Heer
van
Orfon,
in
./Jrtois.
I
CLARA
VAN
HOORN,
zuster
~at~
den Heen: van B oxtel en
ELIZABETH VAN SPANGEN, Dogter van Heere PHILIP
JACOB VAN WIGNICOURT, Heer van Orfon, in Artois.
Kesfel.
vAN SPANGEN, Heer van Spangen, Vlijmen,
I 2. WILLEM VAN WIGNICOURT, gehuwd met
3. MARIA (a) VAN HEMMERICOURT, gehuwd met
's Grayenmoer Cl! Nachtegt/al, en ANNA Vi\N
N. VAN STRADIO, Erfdogter van ANNA VAN WlGNICOURT.
JACOB VAN MARNIX, Heere van Touloufe, Budin- 2. GE~ARD VAN MARNIX, Baron van Pottes en Heer van
EERGEN , die geboren was lnt PHILIP, B aron
O{fllnOl1t, ~etr. met SALOME GAILLARD (DE ST. CLAUD.~) URSEL VAN MARNIX, Vrouwe van Tou/oZ/fe, gebuwd met
gm en St. Aldegondes-berg, wiens Vader was,
~'(m Grimbergen, en JOHANNA VAN HALMALE.
bIJ welke bl) verwekte JAN VAN MARNIX, die, door ZIJn
BERTRAND VAN LANTSENRODE
JAN VAN MARNIX, Ridder, Heer van Touloufe,
Huwelijk met
•
getrouwd met JOHANNA DE CERF, eene Vrouw
MARGRETA D'HADION, dit geOacht heeft voortgeplant.
Uit het me Huwelijk.
van Adelijke afkomst. Hij was, in 't Jaar 1.5 17,
Secretaris van den bijzonderen Raad, werd, in
VAN MARNIX, I-leer van St.Aldegulidesberg, O"e.{WAL!~l'RG eb) v.mMAR~jJX,tron\Vsd~,16Ib6,aanWI;;'LEMI.. VAN
Jat zelfde Jaar, Thefaurier Generaal, en was
3· JAN VAN MARNIX, I-Teer van Tou/ot/fe, op 't bed van ( I. JACOB
fiorven 1599; was gehlluwd met
l'>
.
OL~ENBARNE~ELT, 1. eer van touten urg en llrfl mger
eer
geftorven,
13
Maart
1567,
gehuwd
met
een der vier Zoonen van CLAUDIUS VAN MARNIX.
VERONIC
A
HOEN
VAN
DER
LlPPE.
l}ultlcr;
, RItlJleefler en Gouverneur van Bergen op dm
CATHARINA VAN GHENU, (of, volgens CARPENTIER, GHAEU)
2. MARIA VAN MARNIX
gehuwd met
Zoom, ~oon van JOHAN VAN OLDENBARNEVELT; of VAl.... CALDENBROEK.
LODEWJJK VAN VLAAND~REN, fleere van Präat, Zoon van
zonru:r klllderen overleden.
l
4. PHILIP VAN MARl\'1X, Heer v.n St. Aldegol1desberg, van
JACOll en CATHARINA VAN DEN EOETS2LAAR, zllster vau
WestfoubZ/rg ell Touwinclt., in Zeeland; Burgemee!l:er
den Heere van Asperen; Hierf zonder kÎi:d~ rcn.
van .//nt!Jlupen; geboren te Brusfe/ 1538; gefiorven 3. AMELIA VAN J\.IARNIX, gehuwd, 159 8 , met
1. RVTGER, Baron Vi;:) dm Boetfe/aar.
te Leyden 1598.
RUTGER WESSEL, BARON VAN DEN BOETSELAAR en Heervan
2. 1'I llUr ] ACOïl , B aron l'tttl den Boetfelam'.
Asperen, oudtten zoon van haara Moei~ AGNES VAN ) .3. Loum:, Baromzesjè ytm dm Bortfe/aar.
me Huwelijk, met PHILJPPA VAN B.ULLOEUL, uit Hene- -<
BALLOEUL, !lierf 22 Mey 16°4.
L
gouw(n. Zuster van AGNES DE BAILLOEUr., die ge- + ELISAIlETH VAN M~RNIX, gehuwd ~~let. den Kolonel CHAR- { ANNA l\TORG,~N.
huwd was met RUTGER VAN DEN BOETSELAAR , HeeLES MORGAN, UIt och(}tland; ZIJ filerf te Del' t, 160U,
re van A speren.
en werd aldaar begraven, in de Oude K c rl~, volgens
derzelver Graftombe, aldaar nog in wezen.
IIde Huwelijk, met CATHARINA VAN EECKEREN, \Veduwe
van JAN VAN STRALEN, van /1ntw(lpcn.
Uit het IIde Huwelijk.
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, 't <?el1achtwapen van. MARNIX vinde ik, vóór Zijne!
BIJenkorf, op de tijteJplaat, en onder zijn beeldtenis ·
na de .opdragt van zijn vertaald Tafereel der Re/igi/
verfchIlIen, tbd1:a:m te hebben in een fc/1Ui1~(èhen ofi
dwarsbalk, of band 1I1et tUlee jlarreN; en hier mede
Hemt ~vereen J. LE CHARPENTIER , in zijlle Htjfoire Genealoglque des Pais bas, 011 Hijloire de Cambray
'
& du, C:ambrejis, Vol. I. Part. IlI. p. 761. "EI.
" Ie etolt ti' azZ/r a la bande ti' argent aeeostée de
" !! etoi/es d'or". In het jiJpplement aux N Obilaire des
Pays bas & de Bot/rgegne ;l. Louvain, wordt het pa" ·
53: nog een.ig-zins uitgebreider opgegeeven , .als· 2iij~:
de. " ti' aZUl a la bande ti' argent, aeeostée de deux
"etoi/es d'or; Cim ie,. , Ufle Licoine isfante - - d'ar,
gent, la coine & Ie .~oin d'or. - - Het wapen van
ST. AL.DEGOND~, als ZIjnde deszel[s befchriiving hier zo
zeer met nodIg, kan men aamrelfen bij LE CARPENTIER ·
Vol. 1. Part. Hl. p. 69.
'
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lIlde Huwelijk, met JOSINA DE LA:rnOY, Dogter van ,} 5. LOUJSE VAN I\IARN1X , trouwde, I6rr, met
GUILLAU1\~ S LEVIJN, lIeer van St. Aldeg()llde, Famnrs enz. [
~len Heele VAN HARDIXLAKEN , lllt f/lttanderen, WePIIU;IP VAN L:VIJN, He.ere van Ft/mars, Kapitein en [
Ridder en :..uiten:lnt Kolonel in dienst der Republiek,
duwe ~~n .ADRIAAN DE BAILLOEUL, Heere Yin Drul~ol (j nel van een RegIment rf/aaien, als ook GOllgeflorven t~ Bergen op den Zoom 1659' hebbende get·es; ZIJ !l:Ierf te Leyden, 16°5, zonder kinderen. l
ve!l1t:ur van HelISdm.
wonnen, bij zijne Vrouw, MARTA DE CfIlNTERAINE:

( ..) Dus
J.R CAIlPItNTIF:R,
Hifi. G~nera/e
d.rwaarfchljnelijk
Pais "as, P. lIl.
p. 767.
S. VAN
pag. heeft
11°3· J.noemt
haar HAIlGARETI\;'1
geenlll ct
is, om
N.~.doch
boven.

UEUWItN

' Sala";};a 11/tI"
~,r"t a,

I ( s.
It)

Vl\~

I. CIlA.RT.ES LEVJJ="
!:. AUX LEVIJN.

,

H~er v~ n

St. Aldegondi!.

..

LEEUWEN> I: ~... P: c.
doch ~It dl.t bencht

noemt ~7z7 weder verk eer clclïk, (ofwel omdat bij haaren rechten voornaam niet wist) N. VAN
heetlCZljelgenl'lk WI\LUUR G : \V'lnt, ten dezen nanmc, en wel met bijvoeging valJ Jacobs , ••·bt",
wend de Heerlijkheid van W"est{;,ubtl't, den 15. Febr. IGlo, verheven, volgens dc ecrUe fiecnrolle van Zee/a/ui bewaste" Scbeld.
fol. 3 Gelijk ook, ten zelfdcn tijde, perfoone en naamc, verlyd werd het Hui. eIl· Kasteel vall S.uburg; ~va3rvan, ccltrcr:
h~1.re Moeder VJr.lI.ONICA HOEN VANDEI< LlPPE de jaarlijkfche illkomlkn genoot, lot den jaarc 1.6 '3 volgens het z Coilhicr van
goede of onfierfeJijke Leenen,
jcbelde, fol. XIII D.
J
,
IYIAR:-OJX,

I
I
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ALDEGO:'l1'DE. (Philips l'aTl Mamix, lker l'tllZ St.) 5~7
vcrden Godsdienst, (waar van hij een !1:erk ijveraar e11 vnorfbnder was) door de Spaallfc/z~ Inquifitie-Beulen, bracht .hem, om
niet, met veelen, door onmatigen ijver, in de handen dlCr Moordenaars te vallen, in de Iloodzaaklijkheid om een veiliger verblijf te zoeken, met het wijs vaoruitzi,;t, om, bij meerder kalmte, zijn Vaderland van grootcr dienst te bU1!1cn zijn. Dit ,·er·
blijf vond hij in den Palt::;, alwaar zijne bek,vaamheid hem den
aanzienlijken Tijtel van Kerkelijken Geheimraad verwierf. Daar
zijn 'er die vast nell~n, dat MAR NIX de eerae proeve van zijne
b~kwaamheid, bij zijne terugkomst in Nederland, heeft aan den
dag geleg I, met het op nellen van 't vermaarde verzockfchrift,
bekend onder den naam van 't COl7lp:wllis, of v2óond der Edelen, in den Jaare 1566, aan de Hcnogi:me VAN P\Il'B, door de
Edelen overgegeven. Die fchijm ool~ me, de waarheid over een
te koomen, en meer dan ééne rcden doet gelooven, dat de beroemde DIRK VOLK~RTZ lWORNHERT hem hier toe de hand gehoden heeft. Ten minncn achte ik in naar te zijn te kunnen bewijzen, dat deeze verfcheickne affchrifcen daar van wrvaardigd
heert. Doch hier van zullen wij uitvoeriger handelen, als wij
tot het Verbond zeLve zullen gàomen zijn. Ons is niet ,onbekend, dat zijne terugkomst uit den PaJtz, door zommigen, gefield word in het jaar 1572; doch dit wordt t2gengefproken, niet
alleen door zijne ondertekening van h~t gCl112lde Verbond, maar
nog meer door het zeggen van STR.\'M, " dat lVIARNIX, in het
" Jaar IS66, door BREDERODE werd aangeiteld tot Ontvanger Ge" neraal van die Penningen, welke de Antwerp[dze en andere
" Kooplteden bij een zouden brengen voor de Edelen, om zig
" tegen den Koning te! wap~ncn;" en verd~r door het belang,
dat Prins WlLLEM D~ EERSTE, reeds in het Jaar 1572, in zijne
dienllen nel de , waar door hij dan ook zeer hoog in de gunst van
dien Vorst 11ond. Hij verfchecn, als gevolmagtigde vau gemelden Vorst, op de eeril:e vergadering der Edelen te Dordrecllt,
alwaar hij, op den 18 Julij, zijnen Lastbrief aan de vergaderde
Staaten overgaf; doende tevens eene mannelijke aanfpraak aan
deztlve, waarbij hij hun bet1uit, over 't nrlatcn van de zijde
van ALM, en het verkiezen van die van ORANJE, ten hoogO:en
prees. Hij toonde aan, hoe ORANJE al het zijne, tot voorO:and
van 's Lands Vrijhed~n) had opgezet; hij verhaalde, hoe die Vorst
Il. DEEL.
L1
we.
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ALDEGONDE. (Pluïips 1'an lJfarllix, lJeervan St.)

wederom een Lep:er bij een gebragt , aan de Krijgsknegren eene
Maand Soldij op hand gegeeven, en verzekering voor nog twee
volgende had toc:gezegcl, eer zij zouden bt!hoeven te Veld te
gaan; hij ging voort mct te verzoeken, dat d,:; Steden, aldaar
wrgaderd, de bC!:1uling der ecrl'1:c Maand, ter fOilll1lC van honderd duizend Kroonen, op zig mogten ncemen, en de vereisehte verz~kering voor de tw<!e volgende doen: in welk verzoek

terfl:ond bewiligd werd. In dat zelfde Jaar, al,l, d'2 Regecring van
I/aar/em, aan den Prins, van dèn rodl~nd ha~rcr Stad, kennis
bad gegeven, kwam Al.m:GONor::, op den iJ D"cè;l1ber, daar binnen, met last van zijne Doorlugtigheid, om de Heeren van de
Wd te veranderen. Dangs daar aan verfchecn }IARNiX op de
Doc1e, alwaar de gantfche Burgerij vergaderd was. D~eze HeI·
de hij voor, met welk eene liefde voor het Vaderland de Prins
bezield was; wat het oogmerk zijner Commisfie was" namelijk
(zo als wij gezegd habben) 0111 de I-Ieerel1 van de Wet te veranderen: ni:ot, zo als kwaadwil:igen voorgaven, om de Privilegien
te verminderen, of de Burgers te benndeelen, maar alleen 0111
de Stad te verzekeren; vermaanende daarom ernf1ig de IIoofden V:l.l1 de Schutterij, dat ieder de l1cmmen van zijn underhoo·
rig Volk getrouwelijk zCludc Op!ieemen, om te verLiezen a,;t
Burgemeesteren, veertien Schccpcncn, en twimig Rmlden , voor
het volgende Jaar; dat zij de n"am~l1 derzelve op Diijdten zouden Dellen, en die (kvcrcn aan het Huis van den lIeere PIETER
!{f" s, alwaar i\!AR,\;J~ ziinen intr~k Lad genomen.
Op den 12dèl1
det gfzegdL! Mu:.nd, gcfchiedd~ de voor::;enoomelle verande;'in;;;
.tot nieuwe I-Jeeren van d~ Wet werden aung:ef:cld, als Vurge.
meesters, KLAAS V;IN n,:R L·\A;" Jonk.:r J"\N V"~N VLIET, GI':R,\:< j)
STUIVER en PI~.TER lUES; tQ. Schepenen, WILiX~I ADRll\il!':SZ, J-~'
COB VAN !lEUSDEN,

CO:,~li:LIS

RIjWèN,

Hl~Tr~!l

B:IAL, KLAAS 1,110.1'·

en MII'JTIJEUS AUGl'STlF'SZ.
r,'aderhand werd hij, door O~ANF, tot Bevclhebb2r over Delft,
Rot/c,'dam en Schiedam aaIl:~eîteld. In dcezen Post gebeurde
l1Cm e~n toeval, waarin het gumfcne Land beüm:>; had, en 't welk
den Prins, wi~ns lieveling bij wa" zeer ter harte ging. TOLEDO,
het beleg van Alkmaar opgebroken. hebbende, [Joeg den wc;;
:in naar Leiden; der,\'uarrs trekkende, maakte hij zig meester v:m
tlt: fl:erke Schano W llIaas!mliljllds. In de verdediging d~ar V:1I1
vicl
TIl/!.USZ, KLAAS JJSllRANDSZ

II.n! pl. II.

GEVANGENEEMINIG 'tAl' F. VAN MARNIX, HEER
VAN S'!' ALDEIGONDE.

ALDEGONDE. (PhilipsY.1nMarnix, Hen' van St.) 529
viel ALDEGO~DE in handen der Spo71jaardm, die hem als hunnen gevangene naar Utne/lt, op het Kasteel Vrecdl'1lburg, voerden. ORANJE gaf fpoedig blijken van het belang, dat hij in zijn
perfoon fielde; fchrijvcnde aan SONOI, dat hij even eens met
den gevangenen Graave VAN BOSSU moest handelen, als de Vijand
met den Heere van ST. ALDEGONl1E deed. fIjj zat een gerllimell
tijd te Utrecht, tot dat, in het Jaar 1574-, de overgave van Middelburg, en het edelmoedig gedrag van den bra ven nlONDR.1GON,
hem tot het middel van zijn omfIag diende. Geduurende den
tijd dat ALDEGONDE zig in zijne gevangenis bevond, waren 'er
eenige vOOl'fIagen van Vrede gedaan, waar over hij zijne gedachten aan ORANJE, dour Brieven, had medegedeeld; ook werd hij
onder Borgtocht onrfIagen, om mondeling met del. Vorst -daar
over te raadplegen; waar mede CHA~IPAGNIE weinig dank behaalde, terwijl de Vredehandel zonder eenig gevolg ten einde liep.
In dit zelfde Jaar verkreeg hij zijn volkomen omilag, doordien
J.iONDRAGON op de vervulling van het te J11idde/burg gel~]:lakte
Accoord aanhield. Kort daar na deed hij eene reize naar Hcidclherg, en elders in Dllitschiand, en bracht van liaar met zi,; de
eerfk Hoogleeraars der Lcidfciz.e Academie.
De afgebrokene Vredehandel werd, in het volgende Jaar 15ï5 ,
te Breda hervat; onder de gClllugtlgden, wegens 's Lnnds Edelcn, bevond zig de Heer van ST. AWEGONi)E. Doch deeze on·
derneeming was even vrugteloos: zo dat de Stuaten, in die benaauwdc tijden, alom hulp moefiell zoeken. Tot dllt einde zond
de Prins, JU1'\IUS en ALDEGONDE naar Frankrijk, 0111 te beproeven, of men daar eenigen ondcrfhmd zoude konnen bekoomen.
Schoon dit oogmerk niet bereikt werd, was de reize, echter, van
di,,: uitwerking, dat Koningin ELISAUETTI lhlr door tot an~lere gedachten werd gebragt , en de handeiillg in haar Rijk op nieuw
deed aanvangen. De Stamel! ben()ell1d~n den Advocaat eUIS, en
Doéwr FRANÇOIS MAALZON , tot Afgczanten, en voegden, als
hoofd van het Gezantfchap, daar bij den Heer van ST. ALm:GO:'<DE, die aan I-Iaare Majesteit, mids eenen krachtdadigi:n onder!tand verleenende , onder voonvnardcn l;ndcr te beraam en , de
Opperhcerfchappij aanbooden •.Manr (lit werd hier van de hand ge·
wezen, en dus wendden de Smaten het oog andermaal n;lar Frallk1·ijJ:. ALDEGONOE, in 1576, in lfo!/tmrJ te rug geke(!j'd, bevond
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zi~, in het volgende! Jaar, met HIJllOV"N", in de Gmdj'c'?c onltlsteil; zie Art. A~rtSCHOT. Meer eerc belualdc 'hii, in het Jaar
15?8, dool' zijn Gczant:cha;J op den Rijksda;; te !f70rms. MARNI\[, als hoofd vu:} dcezc bezendin;; , geCchied om de genegenheid d;:!' D::it/de Vorl1'~n te winnen, deed aldaar, op den zeV':l1dC'l Maij, eene zeer fi~rliike Redevoering, in de Ltltijl1jèhe
Taa!, wuar in hii, met levendige verwen, afmaalde, dc Ellen·
de, welke de JVfder/tlI)(!r:rs, onder AUH, REQUESENS en Don
J\:-l, geleden haddcn. Doch dit had g;::cn lInder gevolg, dan
dut de Sten den een bcfluit namen, om hunnen vlijt, ter bemiddeling van den Vrc(L~, op nieuw te beaeden; en dat zijne Redcvoc\'ing in het licht gegeven, en dóor den NederlandCchen
Dichter, MPTIST.\ IlOWE.RT, in Dichtmaat gebracht en gedrukt
werd. Str;:l,te dit hem tot cere, niet minder verdiende. hij
lof, v~m wc;;el~S ziine ge naatigde begrippen, in het fl:uk van
den Godsdienst. Elk kundig Leezcr weet het onderlcheid dcr
Staatkundige en GOclsdienflige begrippen van Prins WILLDI DEN
EERSTEN, en hoe lofwaardig die Vorst, tcn aanzicn van de laatfl:e, omtrent de Doopsgczinden g.!dacht en geh:mdeld heeft.
lIier tcr p!aatze bchooren wij te bekcnnen, dat ALDEGONOE's gevoelen nier alleen met dat van ORA:>']E gef1:rookt heeft, maar dat
hij dien Vorst den woeligen aart van Comm1ige Gcestelijken,
in een Jan;.; gefprek, heeft voorgthouden en aangedrongen; en
uit een Brief, over dat onderwerp ge[chreven, aan CASPAIWS !IElDAl"US, blijkt ons, hoc vcrre ORANJE'S en ALDE('ONDE'S verdra:1gl:aame bcgrippci1 van dc hunne ver[childcll. Nogthans was
h~ daarom niet minder !\'etrouw aan de belangen V~ll1 den Staat en
van den Godsdicnst, waar van hij blijken gaf met den {poed, dien
hij maakte, om op zijne reizen de Staaten te berichten, wegens
de ontdekkin~, die hii g;::daan had, met op;dcht tot dcn aanflag,
dien Don ].\N voor had, om zig van AliIj 1c!dam meefter te
maaken.
Na dat de Sta~ten dezer Gewesten het bcfluit genomcn hadden, tot llè Alzwcering van èen Koning van SpcJ1Ijc , beflooren
z1j ,den Hertog VMl ANJOU de berchenning der LanJen op te draç:cn. MAR NIX wa, hier wederom eeil clcr voorn:mnl1c gemagtig~lcl1, ter vo!vocdn:;e. vnn dit beanit; het verhandelde en geflootcne, bij d~zc gelcgenheid, zal, op het Art. Ar\JOU, gemeld
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worden; gelijk ook zijn gedrag met gemelden Hertog, te An!WI!f'pm, in het Jaar 1583; als l11~de de un;;st der Staaten , wegens het veranderlijk ~evoelen "all Flil(!1lderf1J. Hier alleen berichten wiJ, dat ALDEGO:\DE, die d<'>or ORA :>IJE Burgemeester was
gemaakt, in 't Jaar 158+, bij .wrrasfing zig vall dntwerpm meester
had zoeken te maken, hoewel zijn to.:leg, door een H'áa/fd/ Hopman, met wi~n hij ver(1:and hield, OlEdl:kt was geworden, eil
dus te n;et lièp; wordende hij zelfs, met merk~lijk verlies, te
rug gedrcven. Wat zijn gedrag, geduurende het c1aarop volgende belcg van Ant:l'e;pm, betreft, wij achten best, in het vervolg, deswegen zijne eig~n vcrdeediging voorterlell.:n. Dus konnen wij overgaan tot het Jaar 1590, waarin hij wederom de
waardigheid van Gezant der Algel11ccll~ Staaten aan 't Frfwfèlzl!
Hof bekleedde. mj zijne temg kOlmt, werden hem 8:)0 ponden
tOègclcgd, voor het geene hij, wegen, de agter1lalkn van zijne
Wedde, tot den Jaare 1582, te vorderen had. In 1594 werd hij,
door de Algemeenc Stuaten, op eenc \Vedde \'an vier en t\Vimi:~
hunderd Guldens, en drie honderd Guldens \'oor IIuishuur, aang~fkld, om den Bijbel uit het IIebreeuwsch op nieuw te venaa.
len; doeh met zijnen dood, di::! voorviel op het eind<! van 1598,
is deze arb.::id blijnn lteekeil.
ALDEGo:\DE was, buiten tegenfprnak, eell van de grootf1:e 1\1al1Ilen in de ze,tiende Eeuw, die zeer veele Vrienden, doch geen
minder aantal Vijanden had. Doch eer wij zijne Karakterichets
voltOoijen , Z.l! het vQegzaam zijn, hem, door zijne eigen verd.:eding, te laaten lpreeken; te meer, om dat dit Huk zeer zeldzaam voorko:m, en dus bij wdnigel1 bekend is. Het voert tot
'rijtel: Oi1t;;:/wldinglze, gefleld alJtH'oo:'d,/è ter wijze, door PI!ups V.\N ~IARi\ïX, /leert "atl St. Aldegonde, op eelle ji:.'zilllpjdrift, lIitgrgeel'elJ ilJ ziJn o.fil'tzelJ, zouder tJllme des Autheurs
mde Drdkkers, door teil fokel' Friit>,'erst ,fig geeyellde den flt/flJll
WIIJ EEN Dl'lTSCII EDEL:\I~N, en 1I0filleiu!e zijn )'oorfe'yd Bocxkm
Pl'efervaticf oft Tegengift, enz. in 'twe/ke de eere der lJiellaet'en, ende des ampt des GoddeNken lI'oorts, ji:hendelijk :rordt
gefmadet; toegcfc,'lreJ'en a:m de l!('erm Staat('/) GClJeraal,
ei/Zo enz. llit het Fransch oveq:czl!t, door R. C. B., gedrukt
tè Leiden bij Jall l'af{fts, Ao. I59ï. in Gvo, grovt 139
bladz.
Ar,
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.ALD~GONDE zegt, dat geduurende zijn làmrle Gezantrehap naar
Frankrijk, en wel te: wij I hij handelde voor Prins l\!ACRITS, om
hem het Prinsdom van Oranje te doen !(eworden, (dus in het
Jaar 1<:90 ,) hem, door eenigen zijner Vrienden, was toegezondcn, het gemelde Doek of Schotrchrift. De redenen van beo
fchuldig}ng zijn genomen en bij een geraapt uit een ge:chrift,
door ALDEGONflE, in zijne Jeugd, opgef}eld, en naderhand, op.
aanhou(]en zij!'cr Vrienden, in het Jicht gegeven, ter aal1toQnin!; vall (le fèhadE:1ijkhcid der SeEtcn, bekend on,lcr den naam
van Dm'id ,TûriSlell, iYicfi!aille/J, en andere bekende Geestdrijvers. (Omtrent de Jaarc 1597 of 1593, moet hij dit Doek hebben iiJ 't licht gegcevcn.) AI het kwaad van deeze [poorlooze
Me:nlèhc!1, word, door deezen gewaanden Edelman, in die manier op ~lARNIX toegepast, als of hij zelve de Leermeester van
DAVID JORIS gcweest was; haatelijkhcdcil , die door lI1AR~IX,
bij wijze van Rcrorfic, dien Schrijver wederom worden toegezonden.
Op het gezegde ,dat !IlARNrX zOelde zijn een UitheemCche Dourgijoll, antwoord hij: dat het 0111 het e,'en zoude zijn, in wat
Landflreek hij geboortig was, indien hij een Vreemdeling Wf,re;
dat hij, wel is waar, eenige MaagCchap in Jjów'golu1ièll had, doch
dat hij die ook had in Dlfft,clzlrmd, !talie, en mooglijk wel in
Poolen; dan wat hem a~,ngaat, hem onbewust was, dat iemant
zijner Voorouderen in die Landen (waarom hij, ech[cr, niet te
mbdcr zoude zijn) geboorcll was, maar dut hij is voortgekomen
en opgebracht, c\'cn ars ziin Vader, in deeze Landen; dat, buiten zijn Grootvader en deszclü; Voorz:lt2n, die uit Sm'o)'CIZ afkomfl:ig waren, allc zijllc Voornuders g2boorene ]\Tcderlal1àrs
waren. Zo als hij de ongegrondheid die: befèhuldi;;in:; doet vervallen, zo wcder!egt hij ook die van Eergitrigheid, Wreedheid
en Wraakzugti~lJCid, e;1Z. zeggende bI. 15. " !Vttt aallgaat dm
" 12a0111 yml Ee;'gic;'I~'!lCid: Ik mag met ruimte zeggen, dat al·
" hoewel ik vcele eerlijke Officien en Ampten bekleed heb, dezel" ve mij nooit zijn aangl!Iwl11en door Requestcn of verzoeken
" van opg\!maakte Vrienden; in tegendeel, zijn mij dezelve altoos
" opgedrongen, en veele andere door mij van de hand gewee" zen, en wel l:1atstmaal, ~!s men mij de zaaken van J 'laallde·
" ren ea AIi!wcr!,C12 wilde doen ondenvindCll ; wanneer de Raad
~,
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" valJ Staate met de Broeders des Konings gefcheiden was, vet-

"
"
"
"
"

gramde zig zijne Princelijke Excellentie op mij, zeggende-,
dat hadde ik het bevel over Bmgge a:mgcnoomen, ik veele
ongevallen had konnen Yoorkoomc:l; en toen ik weigerende
was het bevel over Antwerpen, herhaalde de Vorst verfeheidene maaIen, dat hij als dan de Stad voor verlooren hield."
Verder beroept hii zig op hel getuigenis van veel en nog in leven, llan wien hij Brieven had gelèlJreévcn, om 011tflag van den
dienst des Lands, zijnde dus lang, op bevel van ORANJE, in dezelve geblee\-en, onder anderen op den Predikant JOHAN T"FFlN.
Op bI. 17. verdeedigt zig ALDEGONDE tegen het bezwaar, welk
men hem te laste had geleid, als of, om zijne misdaaden, de
,l,taafen hem hun gebied ontzegt hadden! waar op hij antwoordt,
dat die befchuldiging hem tot eere firekt, aangezien, niettegenilaande dit verbod, niet all~n hem vergund was, binnen deeze
Landen te koomcn; maar dat hij zelfs nader tot hun geroepen
was, den -tijd van twaalf jaaren met hun verkeerd had, en alle
geheimen aan hem waren medegedeeld; dat hij tot eerlijke bedieningen gebruikt was, en genoegzaam onderhoud ontvangen
had, ten gewijzc van hun gunste. Op bI. 18. zegt hij, dat de
Bricvcn van de Staaten 1'011 Zeeland geene andere bezwaaren inhicJden , dal1loopende geruchrcn, door zijne Vijanden uitgeflrooid :
waar voor niemand oplnvam, zo ras hij zie ter verantwoording
fielde; verder, dat de lIeerCfz Staaten alleen tot oogl1l~rk hadden, dat hij, Olll deeze loopende gerugten, in die verwarde tijden, voor eene wijl zig zou 2bièllteeren, aangezien aan die zelve
Staatell ten vollen gebleeken was, hoe valfehelijk hem was nagegeeven, dat hij belet had het leezen der Brieven van de Kaningil1ne van EJlge/aIJd, binnen Antwerpen; welk vulseh uitfuooiCel van dat gevolg was geweest, dat [olll111ige Soldaaten zo
zeer op hel11 verbitterd waren, dat zij hem den dood ZW00ren;
hoewel hij was in Haat geweeft, de fJeerm Staatm, de f(olliugin en het Folk van de valschheid van dien te overtuigen; voegende tot flot van deeze reden daar bij, dat het de gemelde Staaten aan geene 111iJdelcn zoude hebben ombrooken, en veel min
aan de 111agt, om hem te doen firaffen, 20 hij fchuldig was geweest, en dat hij als dan ook de l1:omheid niet zO:lde gehad heb.
ben, zig in hunne handen te geeven.
Ll4
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Op bI. 20. wederlegt hij de b~rchuldiging van wanhoop, welke bij hem zoude zijn omGaan, eerst over den dood van Prin[e
WILLEM DEN EERSTEN ,en naderhand over het voorval of verlies
van den Couwefleinfchen Dijk. AWWONDE erkent zijne [marte,
nevéns veele duizenden, over het verlies yan gl~mcIden Prin[e;
maar niet dat hij of andere daar door tot wanhoop zouden ge.
bracht zijn; betoogende , ten dien einde, dat zo de wanhoop
plaats gegreep~n had, \lij met die van Antwerpen, het uiteinde
van den CotnrcJijlcil/j,',';cn Di/A:, geen tiidverloop van twaalf
Maanden met geduld zou hl:bbcn afgewacht; dat zji niet, terl10nd op het berigt Ya~1 den begamen Moord a~n zijne Excellentie, het beleg Y~n Lil!o zouden te rug gedreven, noch
de tlaketzeIs dei VijanJs verbrooken, zijne Schepen be11ormd, of hem eenige zijner !lerkten a(ijcnomen hebben. " Veel
" min zouden "'ij '(ZL',~t ldi) zo !lüutclijk, veele van de VOOf" naalnt.ten der Stad, om hUllnen Vrede met den Vijand re maken,
" gevangen genomen en (lP boeten gezet hcbbcl1. No;; bij den
" Hertog van Porma, bij het maken van 't accoord zo nerk
" gedreven hebben, om de Kerk te behouden, en de voon',èCI1" ten der Burgerell IC bewaren; om te zwijgen van den bij(tand,
" dien wij te Brttsjd, Jll'chdcll, Gendt, Aalst en elders Z(J;}" den;" b~rocpende zig verder op het getuigenis van die van
Ant:l'erpCli, of hij ooit eenige bliiken van waukdmoedigheid,
veel min van wanhoope gegeevcn had.
Op den zelfJen voet wederlegt hij zijnen befchulèiger, bI.
!!2, 23, 2f en 25, ten am1Zien van de ongerustheid zijner
con[cientie.
Op bI. 26. zijne verdeediging, ten aanzien van de overgave vm
Antwerpen, aanval1g"nde, zege hij: " wie die de Politie en
" Regeeringswijze dier Stad kundig is, ziet niet hoe zcer het tC,. gen de waarheid aanloopt, dat het aan mij zoude geGaan heb" ben, die owrtegeeven of te behouden, of met den Vijand na
" mijne wil, over Vrede te handelen. Dan om de onkundige
" daar mede van te onderrichten, zo dient, dat Antwerpen een
" Stad is vol gewapende Burgers, waaril1 bijna een twaalftal Col" legien zijn, zonder welker goeddunken niets van belang wordt
" verhandeld, dat aldaar geen gewapende Overheid is, dIe de
" Burgerij in toom kan houden, en nimmer gewoon é~n 5Iensch
" al.
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" alleen toerdaren tot eenige handeling van aanbelang, veel min" der wegens de overgaaf Vlln de Stad aan den Vijand, of het
maaken van Vrede met denzelyen. Schoon het aan een ieder
" daar woonende , bekend is, dat ik meer met geweld dan
" magt, mij geHeld heb te,;en al die geene, die lang te vooren
" den Cuncelier v:m Braballd hadden JTIet Requesten aallgeloo" pen, om te handelen met den Vijam\, zeggende dat 'er g:1l1tsch
., ge:cn ontzet voor handen was: dat ik het geweest ben, die de
" Overheid raadde: hun gevangen te zetten, groote boeten afte~
" vorderen, die men tot St~ds nooddruft beil:eden zoude; niet" tegenil:aande zij, die dit ondcrwond.:n, de voornaamfle en rijk" il:c der Stad waren.
" En wanneer, n:1 h2t mislukken v~n den aanOag op den Cou" lI'e:zjlcillfchCil Dijk, eenige zelfs van de Regeerders der Stad,
" ziende den ellendigen wel1and, naar verdrag begonden te nei., gen, zo l1elde ik mij daar w~der tegen, met hulpe van eelli" ge onverzaagde lieden, geduurende omtrent den tijd van zes
" \Veeken, niet tcgcnlbunde alle overtuiging, tegenwerping, en
" vermaaningen \':111 mijnen Ecd, die zij mij voorhidden: Ten
" Iaatflen dan ziende dat het met ons ged~an was, en dat de
" Contributiel1 gch~e1 ontbra!L<,l1, dat de kwaadwillige onder de
" gemeente begon den yergadering te maken, tot oproer ftrek" kende, roepende op d~ volle Markt om Vrede, Hrfinadende
" de magt d~r Overbeid , veolosiènde de Gevangenen, de Colo" nellen te dreigen, ja oproer te verwekken, wapenende zig in
" den nacht. In het ccrne f1:elde ik mij tegen deze mOi:tld.li;;" held, met zulk een m,)cd en Handvastigheid , dat mij de Ove.
" righeid openlijk bedan:,Je, als hebbende door mijn bij',veczell
" zo:;der eenige magt van \V:lpenen, de beginzelcn van zeer
" gc\'uarlijke bcroertellS gef1ild; maar ei:idelijf" w~tel1de dat de
" Buik geen noren heeft, en dat deeze remedien bij lan1;heiJ.
" des tijds, door den nood des Volks, dat geene toom heeft dan
" haar eigen wil, kra~tchos worden, nam ik raad met dde of
" vier van d~ onvertzaagile, gekoozen uit de Collegien, zo va:1
" de Overi~heid als Colon ellen , hen voorhoudend~ dat het ui.
" teril:e remedie om langer tegen te houden, W:1S, dat men de
" Stad van eene groote hoop onnutte monden voor den !uiig
"zoude omlast:::n; m::ar dat het, om geen oproer onJer
LIS
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een Volk dat zig daadelijk geport voelde. te verwekken, noodig waare eerst te beproeven, met de Luikenaars en andere
die men voor Landlopers mochte houd2n, of daar men eenig
vermoeden van had: Maar hier was 't dat wij te rug getrokken werden, als merken de dat de banden van ontZag tegen de
Overheid gebrooken werden, en den toom ,eheel los was.
Waat niet alleen de Gilden, die de Poorten bewaarden, m:l::lr
zelfs eenige van de Kapiteinen en Colonellen , die de ijverigfle
fcheenen te zijn, verhinderden dit voornemen door hun eene
der Poorten' weder in te laren, die wij langs de anJere hadden
laten uitgaan, dus wij de Stad niet mooglijk waren langer te
houden; en doe was het eerst dat ik. met het goeddunken der
gecnen die ik voor de beste hield, toeflond, dat men het in
,den Noogen Raad zoude arfpreeken, die terflond refolveerde,
,en ons met alle vlijt zulks deed ve.rfla:\l1.
" Om echter de zaak fleepende te houden, zo vonden wij raad" zaamst, dat men, alvorens in eenig verdrag te treeden , zoude
" zien met den Hertog van Parma te handelen, over eene ge" neraale Vre,de voor alle de Nederlanden; in l;oop de .':J'taatm
" inm.iddels gelcgenheid mochten vinden ons hulpe toe te zen" den, of haaren ftand te verze([{cren. Dus hier uit blijkt, dat
" de befcbuldiging, mij hiel' over te lastcn gelegd, valsch is ; zo
" als de nog levende k01111en verantwoorden.
" IVat aangaat de JTredcwakillge , die 1lIeede gezegd U'ornt
" ,'an mijn 11/aokze! t~ zijn: Ilier op diendt, dat wij met 0 115
" twee en t~vintigel1 gezondcn waren tot die Handcl'ng, en had" den ons onderricht van punt tot punt, in gefchrifre, ons door
" den Rllad ter hand gefteld, die dezelve getekend hadden, en
" ook doen teekenen door alle de hoofden der Ambachten en
" CoUegien" voor <lat wij de Stad uitrrokkcn, zo dat het lJit:t
" in onze magt (wnd, 'er iets bij of aF te doen.
" Dan hier op word verder gezegd, dat ik 'er de eerjle Au" theur ,'all ben gewust, en mij dus liet beweegm ilJ Perfool'J
" med, te gaolZ: Waarop ik antwoorde, dat dit wel gezegd,
,. maar niet beweezen is; dan al bc\Y;:ezcn zijnde, zoude het
" zelve mij niet tot on«re gellrekt hebben, wijl op den inhoud
" der [tukken niets te zeggen valt, en dat die alle zeer ten
" vooidcele van de Kerke van All/werpen en van gantsch Ne.
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" derland waren; en dat ik in Per[oon 'er zelve geweest ben,
" daal' op zegge ik, dat ik om den wel!tand van de Stad mij
" gaarne haddc willen opofferen, waar toe mij twee zr.akca
" noodzaakteIJ; als eerst, de Overigheid en Gemeenten, die
" ik Eed gedaan hadde, mij daar toe grootelijks porrende, die
" mij aanfpomende zeiden, dat ik de gereedelijkf!:e voor."~';~ :,,~
" zoude kannen bedingen, (en dadelijk hadde ik hier ook ce" nige gelegenheid toe ,) door eenen van mi'nc m:ut'.';[di~p, cUe
" bij den Ilertog was, en die ik ook met ecn te "er:ba:1 gaf,
" dat wij nog voor zeven of agt l\Ja:mdel1 gcprovhmde'21'd wa" ren. Zo dat Ric!ltlrdut twee dagen daar na in de Stad komen" de, 911zen nood ziende, zeide, nooit zijn leven meer bedro" gen g(:wecst te zijn. IIet tweede was, dat ik hier door toe" g-ang tot den IIertog van Panllfl hoopte te hebben, om hem
" de zaak der Reli;;ie aan te bcveelcn, en te beproeven of
" men hem van de genegenheid der Spanjaarden zoude kOllnen
"aftrekken. Tot dit een en ander verrigtte ik zo veel, dat hij
" zelfs bekende en aan den Koning lèh1'eef, dat 'er geen ander
" middel was om alle oproer te Hillen, dan het toelaten van
" heide Religien, en goede verzekering te geevcn; ook is het
" kennelijk dat hij na dien ti;d nooit meer Z') lnrd dan te voo" ren geweest is, en waar door de Hertog zelve in haat der
" Spanjaarden geraakte."
Wat verder (bI. 3 I.) belangt de befchuldiging van dm merktijkm dimst, dim h.~j den Hertog deede, ell zelfs lIiet aflit't In
gellll'e!izaallle zallle12fPreeki/Jgcll den lof "011 Parma te ,'u'brdden; daar op zegt hij: " I Iet is dan a!s de laade nood ons
" dron5;, de voorwaarden van den Overwinnaar aan te nl!emen,
" waartoe, door Brief op Bri~f. door de Stads overigheid wer·
" den aangefpoord, en bevoolen tot het accoord te haa,tC'n, of
',' dat a:lders de S;:r,d h groot verderf zoude vervallen: en dus
" \Trhond mij den Raad en mijne pligt, haar alles over te dra" glèn al wat in h~t verhandelen voorging: Dns ik op ieder punt
;, van onze In!lrudie, de zwarigh~den die van wcclerzi}ien
., voorge!.;oomen waren, hun hadJe voorgedragen. Het vervolg
" dan van mijn verhaal, bracht mq tot het punt van w:mtrou" wen, die de Gezanten des II~rtogs hadden vooral gepoogd te
.. Wecretl, OI1S verhoogende d.: deugd van hunnen Prince, en
" ver..
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verhaalende de nerkne onderhoudingen zijner beloften, die hij
in alle zijne daaden ende voorige handelingen hadde dOf~n blijken, om ons daar toetebrengen, dat wij zijne woorden behoorden te gelooyen, waar "an ik geen getrouw overdrag
doen koude, zonder de disputen die wij gehad hadden, te
yerhaalen, en den grond der verzekeringe, die zij wilden dat
wii namen, mede bij te brengen, alwaar men dan ook nood.
znklijk de deugden dezes Prince, door hun ons zeer aan geprezen, moesten yerhaalen, ende haar zeggen, dat zo wij
een enkel bewijs van zijne gebrokene beloften konden bijbrcngen, dat zii dan niet begeerden dat men haar ooit weder geloof zoude geeven. Dit aldus in zod:mige vergaderingen
"oorgedragen , en door de gcheele Stad verfl:rooid, werd genomen en uitgeleid van \'eeJe, als of het geene ik uit dCIl
mond der Gezanten d.:;s Hertogs van Parllltl verhaald hadde,
mijne gedachten W;trCll geweest, zo dat rel de Waereld van deeze ma are vo: was, dat ik den lof des [-1ertogs tot in den derden Hemel hadde doen I;!inkell, ja dat eenige Predikanten,
(zelf., van die zonder wclkc'r toeftemming ik niets verhandeld
hac') mij firaffe berLiping'èn kwamen docn, even als of ik
mijne Religie en geloof verzaakt had. Waarop ik ais een
" Mensch zijnde, in gramfebap antwoordde, dat zij ongelijk
" hadden mij op die manier te lasteren, aangezien ik niets ge.
" daan bad, hui ten den last die mij was opgedwongen, en dat
" geene, zelfs de meeste hoop yan hun, goed en nodig na
" tiidsomfl:andigheid gedagt hadden; dan zien3e, niet tegen·
" [hande ik haar voldaan hudde, deeze manre genoegzaam de
" gantfchc Stad doorliep, en dar eell groot deel mijner Vijanden ~
" naar Holland trekkende, hiel' hunnen roem op droegen, tcn
" nadeele ,'2n mijnen goeden n~,aI11; ik bekenlle hier door, door
" drift vervoerd te zijn, Zl) d,lt ik in mijne veromièhulJif:ing,
" zonder te bedenken dat ik uit den naam onzer Vijanden (aJ~
" gezegd is) verha~ld hadde, flegtelijk beweerde, dat het niet
" kwalijk gedaan was, te prijzen het geene prij, haar is, en
" bracht ook hij vecle goede hoedanighe,len, ,\laar meede den
" Hertog begaaj~l ins. \Vaar toe mij, uiet alleen de onwaardig" heid der lasteringen, maar ook den nood des tijds, om dat ik
" mij, nevens de g!:hccle Srnd, ouder zijn gebied gebracht zag,
" lIood-
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" noodzaakte: Hoewel ik nogthans met de waarheid kan bemi.
" gen. dat ik nog een ander uirzicht hadde, te weten, dnt ik
,. altijd van die meening ben geweest, datter niets gevaarlijker
" tot een Studs behoud, in beroerde en benaaulVde tijden iç,
" dan zijnen Vijand te verachten. Veele waren 'er die de Gc" meente wijsmaakten, dat bij Porma noch raad, noch wiJ.,.
" heid, noch eenig vernuft in krijgszaaken te vinden was, waar
" tegen de Staatm echter zelve genoodzaakt werden te voor
"zien. Na mijne terugkomlle in Zeelaild, heeft men mij niet
.. veel van den Hertog goed nog kwaad hooren "4n'eeken, dan
" alleen wanneer ik van de Huren Staaten ,daar over ge" vraagd werd, en als dan antwoordde het geelle ik meende
,. met de waarheid over een te koomen. En dit is het wat den
" Lof des Hertags aangaat, en waar over men m:j zo hard heeft
" willen befchuldigen, enz.
" Wat betreft de befclmldiging, dat ik tot eene algemunc
.. Vrede geraaden lub.
" Mijne brieven (zegt hij bl. 34.) die ik hier op :lan d2n
" Heer V:ln Meerkerke fchreef, zijn nog in wezen, en uit die •
., zal men nooit anders vinden, dan dat mijne meening was,
" 'wel en rijpelijk de mag't en middelen, die wij hadden, en
" den bijnant die wij mochten \'cl'",vachacn, wel te ovenvee·
" gen. Ik raadde de wapenen te nellen voor de vrede, als zijn" de veel eerlijker in vrijdom te fierven , dan met fchande in
" flavernij re leeven : maar dat het ten dien ~inde nodig wa~,
" de middelen te werk te fiellen, maar zo 'wij daarenre:;-ell,
" door gebrek van middelen, gedwongen weden, met dcn
" vijand in onderhandeling te treden, (wijl men toen noch geen
" bericht had, van het verdrag met Engeland), uat men zig
.' vooral aan ons behoorde te fpiegelen, voorzichtig te zijn,
" en vooral zig te hoden, dat niet de eene Had voor den
" ander om vrede zond.:! ,moeten wcnlchcn, dewijl dit het gant" fchc bederf van den flaat zoude zijn; lllaar dat de wij,lbt!
" der Staaten vorderde, een algemeen verdrag voor 't gnntrche
" land te bewerken, alzo men als dan wel voordeeli~~er voor" waarden zoude kannen bedingen. Hier toe en nergens un.
" ders fhekten mijne Bri2ven; en [cllOon men d~arop zcer GC" [chimpt heeft met valfche onrdraginge, zo bcn il~ echter,
"
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zondcr te veranderen, daar bij gebleeven , tot zo lange, dat
ik het accoord met Engeland verllaan heb; gelijk ik doe aan
Ricltardot zeide, nu niet te konnen raaden y dan mn den oorlog voorttezetten , lOt zo lange het God zoude behaagen, ons
uit de Tirannij der Spanjaarden te verlosfen. "
Bij deeze befchuldiging werd gevoegd, dat ALDEGONDI; tot
dle algclllune 1'rede lIiet geraden har!, dal? om des te betcr aalt
zijn cigflJ goed te koomell, en zulks voor het beNe!f etI verlies
te dekken. Waar op hij, bl, 36 enz. antwoordt: ,. Dat het
" een ieder kennelijk is, hoc hij niet oJU zijn eigen belang,
" ma~,r om de nood van de llad heeft moeten bukken, en dat
" uit de \'oorvcrhaalde gelegenheid van de Had, genoeg geb/e" ken is, hoe weinig hij als gemeen edelman; zonder andere
" mng en tij lel , dan die van eerfte Burgemeesrer, zonder eenig
" ander gez~g, dan dat die van de flad hem uit baren goede
~, wille hadden opgedraagen, zonder een foldij-trekkende Zoldaat
" in de ft:td te hc1.Jb;:n, zonder eenig middel van Geld of Am" monitie, dan dat de Burgeren zelfs wilden uitreiken, dartr op
" eigen magt kon vel1igren. Ah men daar bîj·.'oegt, dat de
" fiad, zo te water als te hmd, van drie legers bezet zijnde,
" geleid door e211 magtig , wijs eu overwinnend opperhoofd,
" Stedehouder van een magtig Koning', van alle kamen van
., vijanden omringd, en van vijandelijke ftcdcu, en met alle te" ,genfpoed benaauwd, en dat in zo een groote nood, dat daags
" naa het overgeeven v::n 't accoord, een groot deel val! de
" aanzienli;ld1c Durgers genoodzaakt waren den vijand te voeE
" te vallen, en hem te ftuekeu, dat hij de Mecheliè Schepen,
" die daar omtrent lagen, in de llad wilde laatcll komen, om
" eenige verver[ching van brood in haare nood te krijgen: 't
" welk de voorfchreven Hertog van Panna ziende, dat hè( 1ee" ven van eene groote menig"te anders gevaar Iil!p, gaarne we·
" flond, niet tegenHaanctl! ol1ze Guarni!()CllCn, die in cl ~ Her];:·
.' tens rondsom lagen, nog niet vertrokken waren; te Vl ede
" zijnde, dat zij van de Contriblltie-I~enningen, den burgt:ren
." bij wijze van railtzoen opgelegd, betaald werden, op dat zij
" mochten vertrekken, wnnr op dan nnderh:lIld het ~ccoord,
" zo als het aan de wacrdd bekend is. voltrokken wCld. "
Aangaande het kwaad bélcid, d(:t ALDEGONDE i/I zijn bi'-
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flier ;tó8ltde gej'oei"d hebhl'1l: " Ik zoude hem de Stads Ordon·
" mmtie Cze~t hij bI. 39) hier op konnen yoorl1eIlen, waar uit
" te zien i~, dat uldaar cen Col/egie geftcld was om toezicht
" over des fiads Proviand te hebben, als van 's gelijken een all.'
" der voor de Ammonitie van Oorlog, 7.Ollder,dat het aan mij
" fiond in het eene of andere zonder haar goeddunken, of wil·
" Ie iet! te ordonneeren. Echter was door m/j, a? een verga·.
" deling van 't eerst gemelde Collcgie, wel hoggelijk aanb~voo
" Jeli, meerder koorn, tegen den aanfiaanden nood op te koo;, ren, de rijke OPleggende een meenigte te koopen, een ijder
" na zijn vermogen, al na dat zij bij de Overigheid zouden ge.
,; fchnt "'orden, op voorwaarden dat de Ovcrigheid het van hun
" zoude afheemen, met een eerlijke en beftaanbaare winste~
" Doch welke voornag bij dCll Hoogell Raad echtcr geen ingang
"vond. l\len zond dan, in plaatze van dit, twee Commisfa:·
" ri,fen naar Holland, om daar het benodigde te k00p'~n; hoe
" kláat ziet men hier uit, dat ik, in 't belegerde Antwerpen;
" geelle magr hadue befchikldngen te maaken, over 't geene
" deezen in Holland en Zcehmu moeflen verrigten: En echter
" had ik, volgens z;jn zeggen, a/df/rll" yolko11lcIJ mac!zt, en
" kondc doen wat ik wilde: dan (br. 4c.) hi1 hadde mij eerst
" moeten keren, dOOF wat magt, list cf kOl1Stnreekcn ik zo
" een willekeurig gezag, zou hebben kannen verkrijgen, in een
" {tad, ten uiterfien jaloers op haure vrijheid, voorzien 111et
" [choone wetten en vrijheden, Collegiell en Gildells, die alle
" voor haare vrijdom waakten,
" Is 't' Iliet gebleken in \'erfcheidene voorflagen , hoe de
" Ra~d mij te keer ging, in de middelen om de fiad te voorzien.
" en boven al in de graote zwarigheden die ik had, om te \"er" krijgcn, dat men toeli~t, dat de fl.cutclen d~r Poorten in een
" Koffer genoten werden, waar van een neutel in de handen
" der Gilden, en een ander in mijne bewaaringe bleef, het ,welk:
" mij tot driemaal door den hoogen Raad geweigerd.werd; dit,
" dunkt mij, bewijst klaar, dat ik geen volkomene magt had,
" maar in alle gewichtige zuaken, 't goeddunken van den Raad
" moest volgen."
Bladz. 42. wordt eene berchuldiging van een anderen aart wedcrlegd, hier in beitaallde 1 dat hij, ;:Jende met het haaken naar
"U'

542

ALDEGONDE. (Philips "fm 1I1arnix, Hern'fi11 St.)

vrede niet te "orderen , IIU de rti"volging i:z 't werk f/elde, om
#1 den dicmt van Spanje te "o/harden, en zig op een ondankbaar volk te wreeken. Welke befchuldiging is getrokken uit
het Boek hier \'ooren gemeld, en waarbij, 14 jaaren na de over-

gave van Antwerpen, aangetoond was de fchadelijkhcid der Vrijgeesten, en inzonderheid der zulken , die dreven, dat de Il. Schrift,
in zig vervattende de Boeken des O. en N. Testaments , Gods
woord nict was, noch ook de Toetftccll of Richtfhoer der
leeringen , maar dat men tot cens icders geest en ingeevÎllge zijn
toevlugt neemen moet, dat zij noemen lnwmdig Woord, enz.
evcn als of de uitgaave van dit ge[chrift iets gcm een hadde met
de overgavc van Antwerpen, en of de dienst van den Koning
van Spanje daar in beftond, en het verderf des Lands 'er aan
hing, dat men onder ons gcen Vrijgeesten of be[potters van
Gods Woord gedoogde, of toclièt, d:m ieder Nederlander altoOS geoordeeld heeft, Qat het welvaaren en de voorfpocd
des Lands, en dus in tegenoverf:clling hct nadeel van den
vijand, geleegen was en beftond in de verecniging en zuiver.
heid van den Godsdienst, en dat alle de Inwoonders zig gczamen:lijk bevlijtigden, om de eere Gods voor te ftaan en te
bevord~rcn, en dus geene Vrijgeesten, geene openb:mre GodIoozen, noch verachters van zijn woord, onder ons te dulden,
enz •. _IIier op volgt de z,ll'tlare elJ olJl'crdraaglijke be[duldigfll/j
"(1/1 Aldegolld~, dat hij uit dm gmteclle1J dienst g('zet is, tllZ,.
" Wat gclijkenisfe heeft dit zeggen, dat men mij uit de ge" meene Lands dienfte heeft geflooten? zegt de Verdediger
" (bi. 43.) daar al de Waerefcl genoegzaam wcet, dat ik als
" gebooren Braballder, nooit in Holland ofte in Zeeland
" ben in dienst geweest, dan alleen in zo verre, als wijlen
" mijnen Heere de Prince van Oranje, mij, bij wijze van
" Leeninge, hadde verkregen van wijlen mijnen Meester Zij" De Keurvorftelijke genade, PaltsgraaJ'e, Hertog ,'an Bei" jeren, enz. in wiens dienst ik mij, ftraks. naa mijn vertrek
" uit de Nederlonden , begeven had; dus ben ik dan wel
" zijn Excellentie gevolgd, doch ,nict als Lidmaat der Stoa" fm deczer Landen van Hol!(11Zd en Zee/and, of om mij ce" Djge handelingen der gemeene zuuken aantetrcl:kcl1, m~lar

" als
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" als zijn eigen Dienaar en Uitvoerder van zijne bevelen: Eerst
" om den Keurvorst te believen, en ten tweeden om dat iK zag
" dat de Prins zig aan 't behoud en welvaaren der Kerke ver" bonden had. Indien ik dan in gemeene zaaken, het zij on" der bevel, of op den naam van mijne Heeren de Statlten , of
" anders. gebruikt ben geweest, is het geweest met zijn ver·
,. zoek en om aan het bevel van mijnen lVfet'frer, (die mij be" vol en had hem te gehoorzamen,) te voidoen. En wanneer
" ik na het Overlijden zijner Keuryorfldijke Genade, en ook
" na het vertrek van des Konings Broeder, b,~duurig mijn af" [cheid verzochte, begeerende fri! voor mij zclvcn te leeven ,
" behaagde het zijne Excellentie, mij dat te vergunnen, maar
" op voorwaarden, dat, zo menigmaa: hij mij zoude ontbieden•
., en in alles wat hij mij zoude opleggen, ik mij geredelijk
" zoude laten gebruiken, dat ik beloofde te docu. En op dee" ze voorwaarde was het dat hij mij eerst na Brugge wilde
" af\'eerdigen, mij het gebied over de Stad en dat da~r toe be" hoorde geevende, Ct w~lke door mijne ziekte, en door hun,
" die met den Hertog van Aarfchot raad hielden, belet werd,)
" en daar na zond hij mij naar Antwerpen, dat hij, in dien
" tijd als ver/ooren achtte, en wel voornamenlijk om de ver" fcheidenheid van Gezinrens die zig daar binnen bevonden, en
" alwaar men zig niet had ontzien, moetwil tegen zijn Perfoon
" te pleegen , onder voonn~ndzel dat hij de Fra17fchen was toe" gedaan: Aldaar aelde hij mij in den Raad van Braband , en
" kort daarna tot Overfre van de Stad, onder den naam van eer" ae Burgermeeller, wijl ik duidelijk betoond had den fraat van
" Markgraaf niet te willen aanneemen. Neemt men mijne zen" ding naar Frankrijk, om aan den overleedencn Koning om
" bijllanà te [meekcn, voor verwijdering van zijn Perfoon , dat
" omtrent een Maand of zes Weeken voor zijnel dood gefchied" de, ik zal hem dit gewonnen geeven, maar beroepen mij
" d~arentegen op den ijver van zijne Excellentie, betoond, om
" mij van Antwerpen te Delft te doen kaamen, onder voor" wendzei van den Doop zijns Zoons bIj te woonen. En al" waar den Vorst mij zijn Herre en Geheimen geheel openbaar" de in gemeenzaame gefprekken, en ook wat hij van deeze af" zending verwachte. Op welke tijd mij meerdcr eere en gun·
Il. D E E L.
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l1e betoond wierd, dan ooit te vooren. AlIe de Leden van
Staat is het bewust, hoe ik na den dood ~'nn dcn Prins, mij,
volgens eigen b"gccrtcl1, van allc opcnbd':rre bcdi~ningen ont"
houden heb, en niemant is 'er die kan zeggen, dat ik ooit,
door wat midd'" ook, naar eenig Ampt gefiaan hebbe, veel
min dat ik van icmant verf1:oten ben: hebbende mijn grootfle vermaak gevonden in op het Land in mijne ecnigheid te
leeven , tot zo lange de Stoaten goeddachten mij weder naar
" Leiden te beroepen, om mij in een post, waar toe mijne ge" ncgenheid meest firekte, te gebruiken •
•, Wat de verdere lasteringen aangaat, als dat ik de Katolij.
" ken en Wederdoopers uit de Steden van Broband en PltUI11" deren zoude verjaagd hebben, belastende hen met enkele
" Briefjes, binnen vier en twintig uuren die te ruimen. Hier
" van kan niemand getuigen dat dit in B;'aband gefchied is,
" dan alleen, na dat men dezelve velfchcidcne reizen in Artoi.
" en Henegouwen gezien had, waar door die van Braba1ld en
" F!aanderen zo oproerig werden. dat het niet mooglijk was,
" hun langer in bedwang te houden, zo als te AlJtlVerpen op
" den dag des Hemelvatlrts gehleeken is. En wie is het on" bekend, dat ik geen magt noch wil hadde om dit te docn:
" en verder wat haat ik mij bij die van Artois en Henegouwen
" op'den hals haalde, om dat ik 'er mij tegen fielde: lIoe die
" van de Religie mij lasterden, om dat ik beweerde dat men de
" Roomschgezinden in vrijhèid behoorde te laten, zonder de
" Geestelijken nog in het plegen van hunnen Godsdienst, nog in
~, het bezit hunner Goederen eenigzints te moeijen , waar door
" ik mij zelve bij lje van Gendt, bijna in gevaar bragt van het
" leven te verliezen. En dat ik de fchalkheden van de Herto" ginne van Pt/rmtl, die hij zegt dat mijne Meefleresfe geweest
" is, begunfiigd heb, vereischt geen antwoord, de\\'Îjl ik n00it
" in haaren dienst geweest ben, nooit aan haar Hof verkeerd
~. heb, en mij de meeste tijd van haar bewind buiten 's Lands
~. heb onthouden; En nog minder die, dat ik zoude geleerd
" hebben, dat men de Ketters moeste ombrengen; En in het
" geheel geene dat ik tot de Seéte van DtIJ'id JoriS of andere
" zoude behooren, dewijl een Ketter te zijn, en te Ieeren de
" Ketters te doodell, zig zeI ven genoeg wederlegt. "

Dus
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Dus verre (tot bI. 40.) de zaken van zijne Amptsbedicningen
en perfoneele bedrijven verdcdigd helJbcnde, betoogt ALDECONDE verder, dat hij, die zig den naam van Duitsch Edelman geeft,
zig alleen van zijnen naam bedient, om onder de befchuldiging ,
hem ten laste geleid, de Smaten v~n den Lande, zo in hun Politiek als Kerklijk bel1ier, te Jasteren , met oogmerk om beide de
fondamenten, zo van het Kerk- als Staatsbellier, ware het moogelijk, te ondermijnen. Bij gaat dus voort, tot aan het einde van zijne verdediging, dezelve beide, doch bijzonder die
van de Kerk en eenige Godgeleerde Lcerflellingen, en voornaamlijk , die gevonden worden in zijn boek, waaruit wij gezegd
hebben dat de befclmldigingen geraapt zijn, te verdedigen.
Bij BaR leezen wij, dat ALDEGOê\DE, zonder hem echter. te
noemen, deeze zijne ol1tfchuldiging heeft opgefield tegen JONImf{. EMMERIJ VAN LIER, Gouverneur van de IFilte1l1flad. dim
hij als den Schrijver van het Boekske (genaamd Tegengift) verdagt gehouden heeft, en doen voorkoomen, onder de benaming
van Duitsch Edelman. AWEGONDE kort daar na overlijdende ,
kon gemelde EMMER!} goeth'inden, zo tot verantwoording van
zijne Eere, als van die zijner voorzaaten, in de Frtfll[c1ze taal
in druk uittegeven : Defmjie ofte ,'erdediging, "flIJ EJll11lerij,
enz. tegem 't geem wijlm mijn Hare! van St. Aldegonde gelieft heeft uitteflrooijen, zo bij monde als hij zeeker Boekske,
geÎntitu!eert .. Apo!ogytJ'ctjue /lntJl'oorde, tot nadeel vtm ztjl1~
Eere en die ,'all zijne Voorzntm. In het Jaar I5:99 zag deeze
Verdeediging het licht, bij A/hert Hendriks. Bolt gaf ons de
Vertaadng daar van, en wij achten het niet ondienfl:ig, ten betere "verfiande van de zaak, de zelve hier te laaten volgen.
" Aan lJfijl1e Haren de Staatcil Generaal der
" eenigde lVeder/antl[óe l'ro)';llticil.

1\1 1J NE

"('1'-

H EER EN!

" Mij gedenkt, d:lt ik op eenige tijden de Geleerden heb
hooren citeeren eenell Ammia1Jus iVlarcel/ilms; zeggende, dat
d2n Keizer :ft/liaan d' Apoflaat, hoe wel een flegt l\Tensch, zo
:l.ls zijnen toenaam medebrengt , niet min zeldzame deugden hadlVI m 2
de,
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de, en voornaamenJijk de Juflitie betrelE:nc!e, w~ar van zij onder
anderen een Exempel bijbragten, dat een Redenaar zoude bij
gebrek van getuigen h~bben uitgeroepen: lFie zal ooit fchuf·
dig ziÎn 0 Keizer, indien /tet M2tkmne1l genoeg is. Waarop
')tt!iarl1l zoude hebben geantwoord, TFi'e zal ooit o11folmldig
zijn, illdim het bcfchulrligen gcnoeg is. Voorwaar een treffelijke fpreuk, en hocwel zij met Gulde Letteren mooglijk niet
geCchreven is in de Kamer van de Eerwaardige Vergadering,
de waare woonplaats der Gerechtigheid, nochtans hebt gijliedengenoeg doen blijken dat dezelve zo in uwe herten gedrukt
is, dat uwe Vijanden daar door genoodzaakt zijn, U geloof
te geven. I:lierom, mijne Heeren! is 't, dat ik met te meerder vertrouwen mijn toevlugt neemen durf tot UE.. H. om haar
. voortedragen de Def'.:nfie die ik rechts en eers halve gedwonge ben te doen, tegens de Propoosten , die het, wijlen mijnen Heere van St. Aldcg011dc goedgedacht heeft te publiceeren, niet alleen bij· gefchrifte, maar ook bij monde, tot oneere zo van mijne Voorzaten, als van mij, onder den tijtel van
zeker Boekske, onlangs uitgegeeven onder den naam van Ontfcltulrligillg, e11Z. Maar ziet hier, alrede zal ik bejegend worden met twecderhandc oordeelel1, bij de geene die dit lezen zullen; den ecne zal zig verwonderen tot belachens wordcns toe,
om dat ik een Man van andere Profesfie mij bemoeije de Penne
te handelen, voornamenlijk tegens zulk een Perzonadie ; en
ten tweeden, dat het niet en voegdt dat ik mij kante tegen een
die overleden is, en die zig niet meer kan verantwoorden:
En ik bekmoe dat (op 't eerfte aanzien) geen van beiden in
hunne oordeclcn mis zijn, want mijn onbekwaamheid is mij
gel;oeg bek;:nd, dewijl ik nooit hier in ben onderwezen, cn
ook is mij bekend, dat de Kriste:ijke zedigheid vorderd, met
vrede te la:1tcn, die in de Aarde rusten. Maar als men mijn
zaak van de andere zijde zal willen befchoUIVCI1, en inzien de
rechtvaardige oorzllken die mij dringl:l1, dan zal men mij ve:"·
fchoonen en prijzen, dat ik na mijn klein vermogen, mij verHout heb, om te doen iet dat iemunt met eere niet vennag
natelaten : Dan dit fmen mij, d~t her God behaagd heeft,
hem uit de Waereld te roepen, eer ik hier mede koude vaerdig zijn. En cgter was ik zeker, dat het geene wuar mt:de
hij
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hij mij gelasterd heeft, met hem niet begraven was, en dus
zoude ik mij en de mljn~ ongelijk gedaan hebben, als ik om die
red~n gcZ\veegen had; behalven dit aac's, ben ik niet voornem~IlS iets te zeggen "llit bitterheid, nog tcil nadeele van den n~::m
en achting van den ov.:;rledene, te minder, om dat ik altoos gedacht hadde van A!dtgoiJde, dar hij mijn Vriend W1S! Ea !Jo~
zoude ik dit kannen doen, daar zo v~cle met achthg van h~m
gef?roo!:en hebben? ~.1i;n verantwoording bcrust dan alleen in
de verdediging nn de Eere van mii en mijne Voorza:u2n, die
het hem gelust heeft te bekladden, drot ik vooraamenlijl~ toefchrijvc meer aan misleiding, dan aan Icwaade wil, waarom ik
ook den ov.:rledene!l deeze misflag gaarne vergeeve. Daarom
ik het ook uiet nodig achte van nuk tot nuk te repeteeren nog
te wederleggtn, de redenen, door hem iil zijne olltlèhuloiiging
voortgebragt , hoewel dut hij onze n:laill (bal' bij ve;'zwcgcn
}lecft, zo is het echter door mO'1(klin;;e redcne~ringen te veel
bekend, dat hij mij gc'h()uden heeft voor den Autheur van heet
gemelde Tegengift, en ik dus ben de Dlli/fe/Je EdelmalZ, in
zijn geèhrifr aangevallen. Hier van zoude ik hem met goede redenen van het tegenclèel hebben kOi1llen overtuigen, indien hij
voor de publiekmaking van zijn Doekje had kannen goedvinden
mij te berigl'cn, zo als hij YaU oude Vricndfchapswegen, dool'
.Brieven of anders had konnen en behooren te doen, enz."
" Wat apparentie is 'er lht ik Doeken zoude maken? BijaI,iitn dar men 't mislchien geladen heeft op mijnen Brief, die mij
geheugd voor eenige Jam'en gefc!Jl'eeven te hebben aan een mijner Vr:enden, om onder ons in het familaire, (gelijk wel meer
!;'efchied) te bcdispurc2rcn, de kwestie, of men de Ketters met
dèll dood beho:};'d", te nraffell; wa:!\' van ik bekenlle dat ik bij
beilote Brieven ll",b l1aande gehouóen, op gronden fieuncnde,
LInt mii bekend is, dat zcli~, de VOO,'ll~:1\l111:", Leeraars der Kerke
in dispuut !taan, en de zaake hier over op dit !tuk gantsch niet
eens zijn; ja ik kan z~g;;cn, dat ik de eere gch:l.d hebbe van tegenwoordig te wezen, daar over een volle tafel, wijlen mijnen
lIeere den Prince f I')()fl;l. Ghcd. dezelve Opinie bedispute::rd heeft
tegens mijn lleere van St. A/dcgoJl(le, die niet onbeWL1S( konde
zijn, hoe dceze wijze van fors rigeur, die hij voorgeeft dat nict
ontvangen zoude worden bij U Ir. IJ" die tot nog toe g\llloeg
]\1 m 3
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hebben doen blijken door uwe "-ij;w moderatie, hoe zeer dat
mve herten vervreemd zijn van alle rigem in deeze deelen.
" Nu, latende dit pûint v:laren, wilJe il~ wel weten wat hij
wil zeggen, met deeze woorden, rlat mijne )'oor:::;atcn gevlucht
zijn geweest iJl eflJigen hoek l'aJl 1J1Iitschlalld, ofte vtm Zwitzerland, om aldaar ,"UII Lil'erfijlJfl:/wp tc driil'cn. Voorwaar
gelijk hij altoos geac:lt is r;ewee,t voor een Edelman, niet mih
wijs dan geleerd, hadd:: ik rq~t om Id,:r in, met rt:dcn meerder
bercheidenheid van hem te vorderen, want aan hem hi~eft niet
onbewllst kuunen zijn, ebt aan de gamCche \Vaereld bekend was;
namenlijk (bt mi.in~ \"uorzatcn gewee,t ziin Edellieden, Ilict vall
de minne van Brabant!, en die zedert eenige honderd jam"cn her·
waards, de Eere gehad h"bben, van zodanig geacht te worden,
dat het niet vereischt, da:lr \'~11 veel te zeggen, dc'.vijl il~ nooit
veel hcbbe geacht den Adel, als zi.i van de Deugd ont:l:1rt was,
en dus zal ik niets zeggen V~l1 hunne kwaliteiten, en !Jo!Jorable
a1liantien, zo in B;'!:l'o::,?, F!oal1dcrClJ en hc:t Land yun Luik,
nog van de groot~ Amptcn, waar toe zij onder de voornaamflell
geëmploijeerd zijn geweest. Zo dat ik wel ltijf en fie,k durf
zeggen, dat hunnen Adel is vergezeld geweest (zo goed als eenige andere ,) nkt deugd en Godvrucht , waar van de publieb:!
monumenten, magniiique ièpu:tL1Ui'en en liberaalc picuCe gcflichten, na den 'tijd waar ia zij leefden, elJ voornamelijk van h2t
'Jacobil1l!l" KloofJcr te AilNe;tJei) , genoegzame getuigenisCe geevell. Ta c1:1t zij gecnZÎnrs zijn gefprooren van die gee\1e, die
voor B"delaars e:1 Rabauwen gemeritecrt hebben, g~rd{end t~
worden, nog ord~r die gcc:le, die men zeit dat ver;a3gd en gebannen zljn. 'Vam wi~ weet niet d~t de Stad van Antu'el'jJw J
ten tijde dat zij in haar voornaamrle fleur was, ol1derl1'~ll11cl is
geweest als met drie pÏ'laarcn. bij dde van mijne Voorzaten, te
weten mi,ncn Grootvader ende zijae twee Broeders, waal' van de
een was l11rtrkgro(!j', dèn anJere Amptmall, en den derde CCi'fle Burgermeejler, en dat alle op één tijd! Dit immers w:iren
geen Ampten die nun Boeven gegeeven \vorden. En even zo
min kan daar mede b~tigt wurden mjnen 00111, eenigc Droeder
van mijnen Vader, die hij wel zal gekend hebben, en die zig
bij Keizer Karel den Vijfden zo gedragen heeft, dat hij de eere
l1ad ViL'1 te zijn een van desze1fs ordinaire Raden van Oorlog,
Kil.-
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Kapitein van een Compagnie, en Luitenant van 't Gouvernement
van L!fxemburg, hebbende ter Vrouwe d~ Gravinne van Jl1(111derfclzeit, Weduwe van den Gra\'e "{lII l/èllbZlrg. Indien dÜ!l
de H\:er van Aldi'[!;wtle, fchrijvende Illhfchi<:11 geleerder danjk,
begrijpen kan, met het woord fóorzaim te kennen te willen
geven mijne Voorouders, en dat zij dm geen en zijn op wi,m 11ij
't geladen heeft, daa voele ik mij daar van heftig gera~ kt met
een misnoegen; niet zonder verwondering, hoe dat hem in den
zin gekomen is, daar van zo een vilain vel haal te doen, en vermaak te vinden van te [potten met het onverdiend fortuin 'van
wijlen mijnen goeden Vader, dartr blOm de Cbristen pligt leerde
hem te beklaagen; verre zij 't van daar, dat ik loochenen zoude, dat het God behaagd heeft, van h2m te kiezen onder die
geell& die 0111 de vervolging in 154-6. ht:t Land 1110e[ten ruimen.
dat hij gewillig deed om de ftrafhcid dcr PlakaateQ te ontwijken,
in aHa'1d w d02n van Vaderland, Vrienden, Rang, Hallve en
Goedercn, die zo als kenbaar is, niet gering' waren, nel11elHle
den weg naar Straatsburg,' dat, dan niemand mij zegge, wi;!
deeze Libertijn is, die om dezelve te drijven, (d. i. te zeggen,
gelijk ik geloove, die in zijn Confcientie niet en vraagd. na God
noch l\'Iensch) zig in dit: Extremiteit zoude bebbcn begeeven.
Maar de Heer van St. Aldegonde, indien hij nog leefde, zoiJde
gedwongen zijn te belijden, 't gccne hij had kannen weten en
veriraan bij lieden binnen StJ'flfltsbtfli',', hebbende aldaar de wijze lVbgillraat, mijnen Vader met alle Eere en Vriendf'chap ontvangen in 't recht van Borgerf'chap, en of hij aldaar andere blijken gegeven :lècft dan van Deugd en Eere, waar dool' hem aldaar
zijn opgcdragen 1'05t-:n, die men niet weet, dat voor of na aan
Vreemdelingen gegccven zijn; ook dit, dat hij wierd beroepen
tot Meefter van den Raad, of in hunne taal 1I1ay/fer des
Rtlat,'cs, als meede hoe hij daar in :1clJting geleeft heeft, dcn
tijd van twintig J:men, en zijn Huis gehouden heeft als een
open Hof voor alle eerlijke Vluchtelingen, tot zo lange hij aHaar
overleden is; hebbende altoos geleeft in een waarachtig Christelijk geloof, met welke roem bij ten grawe gebragt i3. En zo
'er zijn mogtcn, die hier aan wilden twijHèlen, vragen en onderzoeken het daal' ter plaatre, dat de nuafle weg is, en dan durve ik alles ten pan~lc zetten, als men niet zal bevinden dat hij
i\'I 111 4
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aldaar geleeft heeft, in zo groote achting, als de Heer van St.
in zijn eigen Vaderland. Dit dan waar zijnde, hoe
kan 'er dan gezegd worden dat hij is gevlugt in em hoek
van Duitschland, om daar Prijgeesterij te drijven. Eene
uitvoerige Afte van Attef1:atie van de MagH1:raat der gemelde
Stad, onder ons berus,tende, kan dit al vernietigen, en den
mond van alle Lasteraars floppen, Het is clan geen reden, dat
eene zo rechtvaardige zaak, (om welke tçn deele Uw E. zo
kloekmoedig gevoerd hrbben, deze zo Iangduurigen als zwaaren Oorlog, te weten de affchaffing der Rigoreuze PJakaaten)
een Edelman zo veele Jaaren na zijn dood, tot verwijt zoude
firekken: Van zo eenen Vader, beken ik (God lof) eenen
Zoon te zijn, die zig bevlijtigd heeft mij op te voeden in de
vreeze, Gods,. en zo veel hem mooglijk was mij ingeplant de
betrachting der D~ugd, en daar van hebQe ik zo veel vrugt
gehad, dát ik (zonder roem te fpreeken) kan zeggen, dat mijn
gedrag aangenaam is geweest bij alle Men[chen van aanzien,
en zonderling bij wijlen den Heere Prince, hooglofrèlijker ge·
dagtenis, die mij de gunfte bewees, van onder het getal zijner
Domefiique Edellieden te doen behooren, en mij eenige Jaaren
daar na te bevorderen tot dCI] t1am van Efcuijer; en llOewcl dat
ik de. Jongfte was, nochtans zo kan ik zeggen, dat hij mij dik·
wils waardig geacht heeft om mij te emploijeeren in commi3fien en reizen, zeer honorabel voor mii en voor alle andere d!;!
zelfs ouder waren. of langer in zijnen dienst geweest hadden,
tot dat het hem behaagde tot noch meerder bewijs van achting
mij te vereeren met het Gouvernement van de Eilanden en
Fortresre van de CI/mdert en lYillemftad. Wien is onbekend
de voorzichtigheid en 't wijs oordeel van zijne Excellentie, en
hoe fcherpziende hij was, in 't kiezen van hun die hij tot zijnen
dienst gebruikte: Bijaldien ik dan waare afkomftig geweest
van die geene die vr.n dnt alloi waren als de Heer van St. AItl~gonde befchrijft, of dat ik zelve van die zoort geweest was,
zoude dan zulk een hoogwIjze Vorst mij tot die Ampten v~r.
waardigd hebben? Hier te zeggen hoe ik mij zedert vijftien juaren gedraagen heb in mijn Ampt als Gouverneur, hebbe ik liever dat ant1ere als ik zelve getuigen; dan hier van ben ik zeker, dat Uwe H. M. nooit zijn tcr ooren gekoornen eenige
liJagA!d~gonde
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klagten van die geenc, die onder mij geftaan hebben, of dat ik
in de post, mij aanbetrDuwd, ben nalatig geweest. Ook ben ik
niet van meening hier vet!! te zeggen van mijne lhndvas~igheid
in verfchekLne inwendige ber0ertcn, waar mede deeze Staat op
'.lndere tijden is gekweld" dewijl ik niet meer gedaan heb, dan
mijne fchuldige plicht, dan hier voor h~bbe ik mij bevlijtigd, te
behouden den naam van een eerlijk Man. Dus kan ik mij niet
erin neren , wnt fondament of occ~lfie mijn Heer van St. Ald~
gonde gehad mag hebben om mij te taxeeren , met ik weet niet
wat dingen, als hij z~gt, de lVtllJlei omkeeren als 'er kwestir is
"fin lIitt~ft{jall het I/lil/jh prz:ikel, dat zou mogen yoorvallen.
IUaar wat is dat te zeggen, de Jllantel tr keeren? ontrouw en
een verrader te zijn! Voorwaar hier op rijzen mij de haairen te
l)ergen. Is 'Cf wel iemand in de Waereld zo fiom die zoude
durven zcg,;en, dat, door mij of de mijne ooit eenig vermoeden
tot diergelijke denkbeelden gegeeycn was! Ik bid U, mijne Heer~n, zoude 't mooglijk z'ijll, d;t( GijlieLlen daar van de minl1e
gedachten had! Ik ben verzekerd van Neen: en dus zijn alle
deeze b~[chllldigingen uitgefpoogen uit overma::t van drift: Maar
ik danke God, die mij altoos zo befllerd heeft; dog indien het
hem behaagd had, dat ik daar toe ll) veel fl:offe gegeeven had.
als het fchijnt dat /lldegonde gedaan heeft bij zijne discourfen op
't beleid van Antwerpen, en zijne Brieven, ge[chreeven aan zijne Vrienden, (niet dat ik hem befchuldige of om[chu:dige, dewijl mij de onderfcheide oordeel en daar van nict onbekend zijn)
ik gcloove dat hij niet zoude hebben nagelaten eene verk!a:i:1g t~
geven, van het l\'~antel omkcercn; ja zij, die zijne redcn~n en
fchriften, die hij, ge:luUfcnde zijne ballingfchap orenbaar gemaakt heeft" zullen willen wrgelijken met zijne l1erke opinien.
nopens de \ ervolgingen, onlangs verklaard, zullen ook met
goed recht kannen vragen, of dat niet genoemd word een witte
Mantel, zonder vlakke en fillette, in eene roode, met Men.
fchellbloed bezoereld, te verander,cn, indien niet in eff~Çt, ten
minf1:e in verbeelding: Dan mijn zaak niet zijnde te dispmecren,
en deeze kwestie zo z\\'aar als fchadelijk zijnde, wil ik mij in d zelve ook niet inlaten, um d~lar mede aftekeeren, de !l:reekcIl
cie Aldegonde mij en de mijnen heeft toegebracht, fC:10011 hij
Jllij als een groOt Ecr:e. en Crime vuorwerpt. zekcre Aliiantie
1\1 !TI 5
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heimelijk in ons huis gemaakt. Voerwaar is dat niet wel een
groot Sche!mi1uk? Dan het was 'er een, wat CchuId heb ik aan
het geen voor dertig Jaarcn geCchied is, wanneer ik dertien of
veertien }aaren oud was, en men mij in geene zaak raad vroeg 7
Is mijn geDacht het eerfie, waar in een onega:lle alliantie gefehied
is? En wie kan zig verzekerd houden, dat nier t'avond of morgen zulks in het zjjne ge[chieden zal. Ja maar de Geallieerde
was van ccne andere Religie dan A!degonde goedkeurdt, en of
die alzo waare, moet of kan ik voor gedaane zaken verantwoorden, even als of men de i\lliantien, of vermaaf;fchapping msfehen lieden van onderfcheidene Religien, verbonden waare te'
hamen, ten faveure van zijne andere vermaagfchapping.; indien
dit doorgaat, waarom zoude men dan ook niet mogen beDuiten ,
dat de Heer van .Sr. A!ckgollde van dUl Roornfchen Godsdienst
geweest was, daar het bekend is, d~t zijn Moeder, Broeder en
Zuster, zeer i.iverig vcor dien GodsdIenst wanren. Wie is 'er,
die in d"eze Eeu,vl.', alw verward mer denkbeelden, en vruchtbaar in Sektens, als unvn:chb~ar in Godz81igheid en LiefJe,
niet en heeft Vader of .Moeder, of andere Maagfchap, van andere Godsdienfiigc begrippen? zonder dat mEn daarom eene uitfluiting moet maken, uit de natuurlijke Wet, ,en christelijke Liefde. Weet men ni~t dat IKt gcloo\'c een gaave Gods is. en dat
het niet en fiaat :lal1 iemands wil, te loopen, maar aan de barmhertigheid Gods: Wm mij ~anGáat, ik ben daar in onverfchilknd, en danke God met een ootmoedig herte, voor de grnade
:aan mij beweezell, door mij den weg der waarheid te hebben
Ieeren kennen, zeer wel wetc;lde, dat 'er geene weg van Zalighcid en is, dan door zijne barmhertighc::id, en de eenige verdienf.:en van onzen Heiland, die, voor onze Zonden, aan het kruis
den dood gelillaah heel1; b:èiiJdende voorts Yi1lJ fiuk tot nuk,
uit een oprecht hnrt, z.J!~d~r eenige Vl::!1;~i:lg ofte dubbelzinni,;heId, ofte bewimpe!i:l s , (om zijne woorden te gebruiken) al
het geene vervat is, in dl' Xl 1. i\rlil~e:L'n des Geloofs; volgende
de CathoJijke Belijdellisfe~ die de Kc:rl.:c GOl:S, van alle oudheid
her, daar van gedaan' hecii:, en noch h.:delldaa~sch doet. Dat
het drtn DE. E. en al de Waercld beL8age te oordce!en ,van mijn
zaak en van die van mine Ouders en \'OofrlllClers, waar van ik
dc \'.'~lnrheid hier boven rerha.lld h~b, en of ik niet genoodzaakt
WilS
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was zulks te doen. Zeker is het dat ik wel gewenscht haclde,
dat de Heer van Alde{!;onde, in rnste gel:1aten had die geenen,
die zig in hun leven wel zouden gcwi"oken hebben, van die
gecne, die zig onderUaan hadden, hunnen naam of achting te
verkorten. En om niet re vervallcll in zijne fouten, of U E. E.
langer op te houden met het leezen van deeze mijne ongeleerde
redenen, bidde ik OE. E., dat indit'n VE. E. door een vooroordeel gefondeerd op de Schriften en monddinge Prop oosten
van Wijlen den Heer van St. A!dégOllde, tegen mij o?gevat hadden andere opinien, dan die vereist worden in Cen Edelman van
E.:re: DE. E. die gelieve uit te wisfchcn uit uwe geclachtenisf~, en mij liever te beoordeelca uit d:.: vnerdige wille die ik hebbe nn te volhardcn, V lieden ootmoedige en getrouwe dienf1:en
te doen; biddende Godt VE. E. meer en meer te zegenen, en
zijnen gratie te vermeerderen, om zijl! werk te bevorderen, ende mij, in 't wdnige dat ik ben, van Vlieden al mijn leven daar
in te dienen."
Wij vinden gcen(~ de minne reden van t\\'ijffeling aan de echtheid van deeze verdedi~ing van Jonker Emmerij. En dus achten wij daar medc te, WOllell, düt wij, als onpartijdigen, de Eer
van den eellen zo wel vermeJd;,n als die van den anderen; en dat
deeze gef\:;hied~nis ons leert, hee een al te grootc drift, om zig
te verdedigen, fomtijds zelfs groore l\'IalJl1en deerlijk kan doen
mistasten. Wij tivijlfden geenzins, (cn dlt zijn wij aan 't karakter van AW:èGlP;iJ2 verfchuldigd) cla: ,,'are deeze verdeL:i;;illg
bij zi;n leven ten voolfchijn gckoomen, of hij zoude de zijne,
ten opzigle van d<èl1 Pe,'zoon, m:derroepen hebb~n, zo ras hem
de deugdelijkhcid van zijne mi.,rastÎl1g gebleeken W:CS: owrcenkOl11f1:ig het gedrng V8n waarlijk ~root,; Mannen, die zig !]()')1t
fchaamden, hunne misOagen te er!,ennen. Dat waarlijk dc IIeer
van ST. AL]). GO "'DE een van Je grootfte Mannen der zestiende
Ecuwe was, zo als hier vooren gezegd is, zal niemnnd tcgcnl~)reeken. Zijne diensten aan het Vaderland bewezen, (hoe ook
vcrduiflerd) zijn daar van de bondiglte bewijzen. Hij W"lS een
gcoeffcnd Staatsman; een b~dreeven en fchrandcr Recht,gdeerde; een ervaren Theologant; een gmot Taalkundige, en in dicn
tijd geen ongelukkig Dichtcr, en fomtijds zeer i!cestig. Om geen
verhaal te doen van zijne Godgeleerde Schriften, waarin eent!
ver-

554

Ct Slot

ALDEGONDE.

yan)

ALDEKERK.

verhevene en gezonde Zedekunde door!1:raalt, dient hier gezegd te
worden, dat zijne berijming van Dcwids Pfalmen, uit het Hebreeuwsch in 't NedcrduitsGh, ten proeve kan Hrekken, van het
geen wij van zijne Dichtkunde zeiden. Zijn Room/èhe BiJenkOifwijst zijne bekwaamheid aan in de komt van fchertzen. Ten
flat voegen wij hb bij, dat men vindt aangetekend, dat
bij veel \'ermnnk vond in het danzen , en deeze uitfpanning,
~ls nÏCt onbenaanbaar met de Godsdienftighcid eens Chriftens,

heeft getragt te verdedigen.
Menigvuldig ziin de ~,fbef~ldingcn van deezen beroemden Man:
men vindt die door railjallt, IJ. H012d.'I:.I, H. de Barij, de
Gein, Huubrakcn en anderen.
De 1 afel van het GeOacht van PIJlLlPS V.\N III.1RNIX hiel' ,c;;en
over, is, met de verbeteringen, overgenomen, uit 's l\L~:"<S LlWEN
nitgegeeven door het Ltitifche Konstgcr.ootlchap, KVNST WORD'!'
DOOR ARBEID VERKREEGLN.

Zie

DE C:WOT,

IVed.
Ned. IJi.;ton'l/,
XXXV L Dock, fol. 60·63, enz.

}or!ïuoekf1l, fol. 99. VAN M€RTERE"l,

Historie, fol. [;6 93 en 24:;.
fol. 340.

BOR,

IIOMT,

AWEGONDE, Ct Sjot ~'Oll) r.ndcrs be!:end bij den na:lm vnn
Tf/ester[ouburg, is gelegen 0:,) 'r Eiland lFàh,"eren, in Zeeland.
tllsfchen 1v1iddclbu:'Z en V!i:/,iige:J. Eet was, van vroege tijden
af, een zeer vast gebouw, v~n zwaare fteenen, uit het water
opgehaald, voorzien met twee Torens. ALDEGONDR, van wien wij
zo even gefproken bcbben, hield zijn verblijf een geruimen tijd
op het zc:ve, na de overga:;f van AIJtwel'pm aan P.~Rl\1 ~ ; deed
het naar zijnen naam nOemen, en vervaardigde op het zelve zijn" P/;,1::,be;'iimi!1[;. K, 2i;ncil dood vcrkogt zijne Weduwe het
arm de S,ad .!llitl dc!b:,,;·g; l;j~r door veranderde de naam van Alri,"gollde in dièl1 V:1n fles!CI/üt:lmrg. Zie SilBLLEG:\NGE, C';r,
"(liJ Zcó:nd; G.\I\GON, lJ'{;/chiJrfc,'le ./idodil1.
A'.DI:KE;'K, gel~egen onder het Kw~,rticr \'211 Roc;·molld. \Vanr.eel', in bet Ja~,r J 574, het geheele Hertogdom Cel:!,r en 't.
C,r,uflèhap Zlttphen eene fch"-tlÏng van 75000 Guldens moesten
opbrc'r'gcn, \verd het I~lVartier "al1 Roermom! , met een c:cr vier
ge,:c;;;!t"n van het Gra:tfièl13P daar'Jij, gcfield op J9')75 Guldens;
bij

ALDENGAARDE. ALDRINGA.

ALEM.

555

bij welken omOag over de zes verdeelingen van dit Kwartier.
het Drostampt Gelde/' (bevattende Aláekerk, Nijekerk lD"t
derzelver Buurten, 1Vetter, /(evelaar, Capel/en en //iert, en
de Heerlijkheid POllt ,) kwam te !l:aan op 3156 Guldens, 16
Stuiv. en 2 Penn. A/dekerk, met deszelfs Buurfèhappen, moest
daar in draagen 2104 Guldens, 12 Stuiv. en 8 Penn. In den
Jaare 1672, deelde Aldekerk rijkelijk in dcn balddaadigen
moedwil der Fran[C:Ze Soldaatell.
of Oldegaarde, eenc Ha\'czate, behoorende
den Baron VAN DONGEN, in 't landfèhap Drenthe, nabij
het Dorp Elltinge geleegen.
ALDENGAAR1)E,

~an

ALDERHEILIGE VLOED.

ALDERSMA,

Zie

WATERVLOEDEN.

of Aller[IIIf1, ecn adelijk hui~, in de Provintie

Groningen, nabij het Dorp Ezinge.
ALDRIN GA , een Adelijk Huis bij Niekerk, in de Provimie
Groningen, behoorende aan het geOachte van di;:n naam.
Zie B~ÇI1I[NE, Gtogr. der Nederlanden, bI. 238.

ALDRINGA,

een ander gerdcht van den zelfden naam, in cL:e-

ze Provintie.
ALEM, of Aa/hem, onder welke benaming 'el' reeds iets \'a:1
gezegd is, is gelegen aan de ffi[aaze, drie uuren benoorden
,s Hertogellbosch ; het is een kleine Heerlijkheid, beboorende
aan de Abtdije van St. Geertndd ,in het Land van Luik. Dit
Dorp heeft zijn bijzonderen Dingbank ,be!l:aande uit een Schollt
en' zeven SchepeneD, die door den Abt van St. Geertrl/iJ
worden aaagefleld. De geduurige overfl:rooming(!!1 der i11aa;:,~
hebben dit Dorp wel dOl!n lijden, alzo daar door, binnen
weinige Jam'en, een tamelijke groore Kerk en de beste Huizen
weggefpoeld zijn. Veele Jnwoollers, wier Huizen groot gevaar liepen van het zelfde noodlot te ondergaan, werden hier
door genoodzaakt, dezelve af te breken, en di\:per Land.
waarts in te bouwen. In 1718, of 1719, is 'er, voor de Ge-
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n'fo;O;71CerdCtl, een nieuw Kerkje gebouwd, welk, aan het einde dcs Dorps, digt aan den Dijk flaat. Bij het opgraven van
de grondfhgen der oude Kerk, a~n den oever van de klt;'tlze,
ontdekte men een Kist yan gehouwen bh,:mwen Steen, die men
nitt konde openen. Door de Arbeidslicden , die reeds in Ycrbeeldillg eenen grootcn fchat gevonden hadden, werd zij aan
ftu1tken geflagen; doch zij vonden 'er niets in, dan het overfchot
van een verteerd Lichaam. Het gantrche Dorp beftaat uit 5z
Huizen, bedragende ilJ de Bede f 153: 17: 12; in de VerponGinge f 602 : I : 6; in de gemeene lHidde!en f 369: 8: 6. Den
ZI Augustus 1768 trof dit Dorp, 111et eenige andere nabij geleegene , een zwaar Onweder, onder het verrigten van den nademideag Godsdienst. De Blixem floeg, onder anderen, in de
Kerk, die, in een oogellblik, vervuld w'erd met vnurfiraalen,
welke heen en weder VIOOg,l1, en ipm1l1dcrs v~n de Balken en
Planken dceèen ncden::1:1:11; doende wijders de zeldzaamfle uitwerkingen, wa:lr van 1,1'"11 im'ller gcllOord had; zonder, echter,
den Leemar , of zijne Toehoorders, (l'itgezollderd twee, die
ligt gekIVetst werden) te befchadigen. De Heei" J. F. i\1ARTINET
lichtte dit verfèhijllzcl zo veel opmerkinge waardig, d~t hij, volger:s de opgaz,ve van den Heere s. KEUCHF.N!US, Predikant dezes
Dorps, ~an de IIoIlandfche lVfaatfchappij te Haarlem daar van
wel een verhaal heeft willen mcdedeelen. Men kan dit bericht
vinden in de Verhandelingen der IHaatrchaFpije, Deel XIV. Zie
ook DACIlIEN!::, G~ogr. d~r lVc(!er!rmdctl, bI. 77 en 676.
ALEID.

Zie

ADELH2ID

en

A{)!:.LIlEIDE,

eu verfeheidel1

VUil

tiien

naa:n.
ALEN,

(Jall ,'cm) een zeer beroemd Schilder; zie "an hem
Le1!m der Neder!. [{omt-Schilders, lIL. Deel.

HOUBHAKEN,

(Fra71çois de Pa/Dis, Hertog "fW) ook Hertog
en Broeder van HEI'mIUK DEN DERDEN, Koning; van
Frankrijk. In den gevaarlijken toe(1:and der Nederlanden, weeten wij dat eenigen, die ORANJE min gunfl:ig waren, zonder voorkennis der overige Provimien, den Aartshertog MATTHIAS VAN
OOSTENRIJK, tot Gouverneur Genera~l, hebben ingeroepen, na
ALEl\'ÇON,

van

ANJOU,

d:'ct
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dat deeu: Vorst, zonder eenige mage van Volk, in 't Land
gekomen was, en dus ook weinig kon verrichten. In dezen
toefiand bood JlLEl\ÇON, haakende naar het Opperbevel> zijne
hulp aan. Hij kwam indedaad , met een goed aantal
Volk, op de Grenzen, en bracht den Spaanfc/1e1l eenig nadeel toe. Hij bewerkte hier door zo veel, dat de Staaten
hem den tij tel van Befchermer der Nederkmdfche J7r~jhcid
opdroegen: onder de belofte of toezegging, dat zo zij zig
ooit geperst vonden, om van Heer te veranderen, zij hem, voor
en boven alle anderen, hier toe waardig keur(!n en verkiezen
zouden. Deeze beloften werden hem gedaan in 1578. Teritond
hierop verzocht hij eenige Steden, tot verzekering voor zijn
Perfoon , en veilige plaatfen voor de zieken en gekwetO:en.
De Staaten hadden hem gaarne QJtesnoij, Landrechij en Beau'Yois overgegeven; maar de rngezetenen begeerden geene moedwillige Franfchen in te neemen , alzo zij, ten platten Lande,
met plonderèn en andere fpoorloosheden, reeds vrij wat kwaads
bedreeven hadden. Deeze weigeïing verdroot hem niet alleen.
maar hij nam dezelve zeer euvel. Verder verzocht hij dat de
Staaten twee PerCoonen in zijnen Raad wilden zenden, en daar
en tegen twee van hem in den hunnen ootfangen ; het welk
men beleefdelijk van de hand wees. Nederland werd, in dien
tijd, van twee zijden even fl:erk gezocht; i(;der d(;ed zijH best
om de een den anderen den voet te ligten. Toen dit mislukte,
poogden zij ieder een nuk van hu:!ren rok te rooven. Koningin EUSABETH, weinig behaagen hebbende in dezen handel met
ALE"ÇON, waarfchuwde de Staat en ernrrig, hem geene Steden
of Fortresfen in te ruimen; daar bij voegende, dat hij, onder
fchijn van hulpe, zig zou zoeken Meener te maken. De uitkomst heeft ook geleerd, dat de argwaan van deeze Staatkundige VorfHn niet ongegrond was. ALENÇON dus ziende dat de
Staaten niet voornemens waren hem vaste Steden in te ruimen,
en dat veele hem ongeneegen bleeven , om dat hij een Deelgenoot van den Parijfchm Bntiloft was, en ook om dat hij
de misnoegde Staaten geflijft had, nam zijn affcheid, en keerde weder naar Fmnkrijk, doch niet zonder door zijnen Gezam ESPRUNAUX, beleefde dreigementen te laten docn. Toen,
echter. fcheen de gemelde Koningin voor ALENÇON te zijn;
al·
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althans verweet zij den Stnaten hunne ondankbaarheid tegen
hem; waar op deze hem eenig genoegen tragtten te geeven, biedende hem de Stad Aalst' en eenige andere voordeden aan. Dan,
zijne fierheid was geraakt, en hij vertrok met zijn Volk. In het
Jaar 1579, hield hij op nieuw aan, om een verdrng te fluiten;
men vleide hcm met eenige glimpige redtl1en, waar door hii wel
uitgeJ1eld, doch zijne hoop tevens gevoed werd. Intusfchcn
handdden eenige Steden, tegen den wil der Staaten en den raad
van den Prins van ORAt\JF., afzonderlijk met ALE~ÇON, en namen
ook Framch Volk in. Hierop volgde tie beroemde handeling
der Staaten , waar van de uitwerking bekend is, onder den naam
van de Unie l'al1 Utrecht. Sommige Provintien waren wel ALENÇON toegedaan, hopende op den bijl1and van zijnen Broeder,
Koning HEl"DRJK DEN DERDEN; maar zij, die meer doorzicht hadden, waren tegen hem. Doch de Iwod brak de wet der reden.
Ylr:cllderm befloot allereerst hem tot Heeraanteneemen: Braband, Hulland , Zeeland en Friesland vo!gden; wordende de
laat!1e Provintie, door den :tfval \'an Groni17geJI, hier toe genoodzaakt. Gelderland en Utredt hielden lang tegen, en volhardden in hunnen afkeer; maar de nood dwong ook deze;
Overijsfel , echter, fl:emde nooit. De Soldaten, geen Geld
krijgende , weigerden te vechten. De Steden wilden gecnc bezetting inneemell. ,De Staaten hadden geen ontzag; het Krijgsvolk was zonder tucht; alom krielde het van heimelijke Sptlt:mschgezinden, die het Land weder -aan den Koning wilden brengen.
Veele Grooten waren van die zelfde gedachten; en daar en boven ontbrak het aan een goed Veldheer. Want Or.ANJE, hoc
groot ook, kon niet raad en in den Raad, en gebiedenÎl1 't
Veld. In het Jaar 1580, vertrokken de Gezanten van Braband, Ylatmderen, lJolltmd, Zcelrmd en Friesland naar Frank1"ijk, daar zij, van den Hertog van ALEI\ÇON, met blijdfchap
werden omf:lngen; hij beloofde alles wat hij bezat, bij den vercenigden Staat te willen opzetten, de Provinciën bij haare Pri"
vilegien te befchermen, en met alle ,goedertierenheid te zullen
regeeren. De Ondelhandelillgen met hem gefchiedden in het
Kasteel PfcsJis la Tour. Men bragt eenig-e dagen toe met het
beraamen der Artikelen, die op den 19 September 1520 gefloaten, en bekmgtigd werden, na dat de Afzweering des Konings
\'an
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van Spa;~ie gefchied was. Het verdrag zelve beilond in deeze
navolgende P()int~ll.
J. De Staaten kiezen en b;:o::oepen dè!1 Hertog van IlLRXÇ(}~,
of ANJOU, (wij zullen in het vervolg reden geven, waarom wij
den naam Vdn ALE~ÇtlN, en niet die van A"'JOU gekoozea hebben" tot Vorst dl?f iVet!erlfmrfm, op zulk een Tij:,"', en met
zulke Hoogheden, als de VO[)ri:;~ L:mdsheeren gehad h~dden,
mids de gemaakte vi.:rbindtenisfen met den Keizer, Frankrijk,
Engeland, ])cc:zc:i:arke en anderen, zo verre zij niet nadeelig
zyn aan dit verdrag, in hun geheel blijven.
Il. 's IIertogs wellige l\Ianndijke Erlgenamen zullen hem opvolgen, mids de St,IL/ten de keuze nu eenen d~rze:ven aan zig
behouden.
III. In ge\'al van minderjaarighcid des Naza~\ts, houden de
Staatcn de R"g.::cri:~g aan zig, ook d\! VoogdijiChap over den
l\1inderja:wigl!n, tc)t zijne vone twintig Jaarell toe; ten ware de
Hertog, of zi;n~ Ervl!n, liaar in ai1d~l's v00fzien haddcn, bij
goeddunken d~!' St,lat~,), c:il! 0 Jk, bij g,,',Jn:;, aan den Il('rrog en
zijne Erven, ee;l~l1 amkr,'n l'r~,'f Z,,1:.:1 mO,~en Idaeu.
IV. Zijne Ilo"JLhek! wordt in hl!t bc:zit g~l1e!d van 's Lands
DOlneinen , die: men J':\'fi'd"l1 zal \'~n l>..:r:o:](~!ijke l:"hulden, mids
hij die doet bedi,~nea dour il:UO::JfiÏjlg;;n; en ing<.!vaLe zij niet
mogtcn toerdken tot zijn~ lIof:w:.:Jing, zullcn de Smnten h~m
daar en bov.:n alkn r:deliik gèll' )':::CI1 g~V(I1.
V. Dc Hertog zal alL:! vrijL",I';ll cn voorrechten hanJhavcn,
ook de lJtrecltF.le FerccIIÎ;;'iiJg, zo verr~ zij eH, v~rJrag lli~t
b,:na,lcelen.
VI. En alles wat dl) \1' den Auns:lcnog :"!t;tt,'zias, en door de
AIgt.!111eene En nijlOi}(.ll.!r~ l.'\;dr:i:.:n, g~f10"Jt::;n en g~b..:ur.t is.
VII. Eens. Jaars ten ll1ir1'~en; zal hij d.: AI;cme':r1l! St(J({ten
bijeenroepen, om Gfd'~r Cl.: 11:ellêi1 op 's L,ads \vclvaan, zul:ende
de: ,Stoatm daar en bO\,\;l1, zo óikwijl,; ais zij zuilcn goedvinden,
mogen zumen komen, volgens de oude voorrechtcn.
VlIr. Zi!ue Hoogl1ed zal zijne: w0onH;;edl.! houden in de 'Netierlil1/{/(a, en bij ilJOU vcrtrek;;~i1de, l!.;nCll Lal1dl:1~c in zijn>!
l)!aats fidI211, op bewilliging d~r Sta/llen.
IX. De Raa-dslicçl~n van Staate, door den Hertog te gebl'ui-
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ken, zullen inboorlingen ·des Lands moeten zijn, uitgezonderd
een of twee Ff1llfchen, den Staaten aangenaam.
X. De Hertog in de Nederlanden zijnde, zal de voornaamfl:a
Ampten van ziin Huis aan inboorlingen geeven, en tot zijne Edellieden meest Nederlanders kiezen.
xr. Tot Stadhouders en andere voornaame Amptenaars in de
Landfchappen, zullen de Landfchappen drie Perfoonen benoemen ~
uit welke de Hertog de verkiezing doen zal.
XII. Hii zal de Geloofsvreede en den Godsdienst onderhouden, in den tegenwoordigcn fl:aat.
XIII. Ho/land en Zeeland zullen, in 't fiuk van den Godsdienst
en anderzints , blijven gelijk zij' tegenwoordig zijn; doch in 'c
fin/{ der Munte, Oorlogen, Schatting, Voorregten tlls!èhen Landen en Steden, zullen zij zig onderwerpen aan Zijne Hoogheid
en de Algelllccne Staaten , naar't luiden der Verdragcu, gemaakt of nog te maken bij gemeen goeddunken der AlgellleclIe
Staaten , volgens de oude gewoonten en voorregten.
XIV. De Hertog zal niet gehengen, dat iemand, in of btfite!l
zijn Huis, om den Godsdienst onderzogt of gemoeid worde.
XV. Ook zal bj bevorderen, dat de Koning van Frt/llkl'i(k
den StaatelI bijfhll1d verleene, tegen den Koning van Sp(jnje, en
andere hunner Vijanden.
XVI. En na dat hij in 't bezit der Landen ge1l:cld zal zijn, zul
hij te we ge brcngen, dat Frtmkrijk cn hi1, met gemeen beraad,
oorloogen tegen de aanvallen van dat Rijk of v~n deezc Landen, welke nochtans der Kroone van Frankrijk nimmer zullen
worden ingelijfd.
XVII. Men zal Engeland, Deenemarken, Portugal, Zweden,
Schotland, Navarre, de Duitfche Vorrlen, de Hanzé Steden en
andere verzoeken, tot een nieuw of naamvcr Verbond met de
Nederlanden.
xvm. De Hertog zal den krijg voeren met zijne eigen, of
zijns Broeders middelen, waarbij de Smaten Jaarlijks z+ Ton!1cn
lèhats zullen voegen, uit welke [omme de nodige bezettingen,
en 't Krijgsvolk van het Land, in de eerfl:c plaats, zullen moeten
worden betaald.
XiX. Zijne Hoogheid zal een Legerhoofd aanfl:ellcn, mee

goed.
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goedvinden der Staaten ,en eenen Overfte over de FranCche Troe·
pen, naar hun genoegen.
XX. Hij zal gecne Plaatzen met Fran[chcn bezetten, buiten ver.
lof van de Stoaten des Lands; de inboorlingen zal hij inlegering bezorgen, met goedvinden van den Raad "tin Staaten.
XXI. De bijzondere Staaten zullen bekwaame Plaaczen Cchikken, tot ververfching en winterlegering voor het Volk vall
Oorlog.
XXII. De uitheemCche Krijgslieden, Franfcben zo wel als an·
dere, zullen het Land ruimen, zo dra de Aigemcene Staaten zulks
van zijne Hoogheid begeercn.
XXIII. De Hertog zal gei~n verdrag met den Koning van Span.
je aang~an, dan bij bewilliging der Landen, die hem hebben
aangenomen; ook met geene andere Mogendheden, ten nadeele
van de Landen, of van dit verdrag.
XXIV. Tot welke men, echter, de afgcweekeneLanden zal Ollt.
rangen.
XXV. ZuJlende de Hertog, met zulke Plaatzen , die in of
buiten de Nederlanden mct geweld vcroyerd mogren worden.
handelen moeten, volgens (oed I'inden der Staaten.
XXVI. De Hertog en zijne Nazaten, zullen den Eed op die
verdrag moeten doen aan de .11gemcene Stoaten , en aan die van
ieder Landfchap: en zo hij. of de zijnen, het zelve zullen te bui.
ten gaan, lUllen de Staaten met 'er daad onrfbgen zijn van alle
gehoorzaamheid, eed en getrouwigbeiJ, een en anderen Vorst
mogen aanneemen , of zulks in hunne zaal;en voorzien, als zij
als dan zullen geraden vinden.
XXVII. Eindelijk Zullen d~ Hertog en de L:mden een middel
beramen,. om den Aamhenog liJmt/dm, dil.!, henv3ards geroepen zijnde. zig getrouwlijk van zijn!.! bt:luften gekweeten heeft,
genoegen te geeven.
Onder deeze punten was ge!1eld, dat zij waren ingewilligd,
met beding, dat d., Hertog fchrifc zoude verwerven van zijnen
Broeder; waar bij verklaard werd, dat het XV en XV[ Art. van
dit Verdrag van zijnen kant fiond te worden nagekomen, wan·
neer men het Verdrag, zonder verandering, opmaken elJ verlij.
den zoude. Ook behield zijn Hoogheid het regt aan zig, om in
Perfoon , ter vergadering der Staatm, het II, Il I, IX en XVIII
N 11 Z
Al't.
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Art. van het Verdrac; in nader beraad te nee'11en; mids het aan
de Stt1atl!JI Itond, daarop zulke ordre te !lellen, als zij goeddachten. Nog verklaarde hii, dat men het VI Art. had laaten
doorgaan, op de verzekering der Gezanten, dat 'er niets van
belang verorlknd, of verleend ware, en dat men op het X Art.
nadere aanwijzinge zoude docn, wie voor dc voornaamftc Ampten aars te houden waren. Eindelijk, dat de Staaten , onder
het XXV Art. uiet begreepen , 't g'~ene het re,:"t dcs Oorlogs aan~
ging, als 't wdk zij aan den Hertog en zijnen Krijgsraad geheel
overlieten.
J. DR AexERPcc, in lJcÎld;'jIc dell Derden, zegt, dat diteene
al te naallwe b~paaling 1yaS, om van een FrallSc.'tlllan naanwkelllig gehouden te worden; en volgens IllZOT, in zijne Bfedai!ltjèhe Historie, gaven de voorwaarden van 't Verdrag aan den
Herrof': pragtiGe Tijtds, maar !telden de Stflt1ten tot Souverainen;
zij bellÏdden, bij gé!voIg, al 't gezag aan den Prin[e van ORANJE.,
het prii/WiJI moó:'!e der Bondgenoten. Dus werd de I Iertog
van ALENÇON lIeer der N.::derlanden; dat is, over d~ Provintîe:1 ,
die in zijne uunneeming bewilligd hadden, en boven geLocmd
zijn. l\'ad2rhund omdekttc men, dat de Ilo!/,mders en Zemwm
niet rond g-elloeg gehandeld hadden: want of \vd hunne Gedeptl'
teerden, nevens die van de ande;:e PïOvintien, den Eèd afL:idèi1,
zij hadden, echter, vml den Bertor;, heimelijk, een it'iJ)'crs
ontvangen. dat zij hem in zel:el'c f'Lukk011 of poiutcJl ,"rkennen
zonden, en voorts van onder de Reg'-'t~ring van OR"'~JC; zoud(!u
blijven, [choon zij, kort te vooren , het Oppergl:bicd OVèl' decze beide Provimicll, gedllurenJe zijn leven, h..:m 11adden ',1'\l1gebouden, waar "::n , echter, de Opdracht is achtcr;cbleven; (zi"
WILLEM D' N Er,RsT~~) eene hanc1e1wiju, di~ mderhand v.'cl
mistromvcn en kwade gevolge!1 t\!slèhen de l'rovimi.è!1 heeft v:l'oorzaak!. Zi~ hi<:r ov~r onzen Fáder!rmdji;.'zeJJ HistoïieJè!z!'f}1'er. Wij hebben gezegd dat Hol/mld en Zeeland, nevens de
anderen, wel geHemd hadden tot de verkiezing; maar zij wdgcden, nevens U/recht, hem te huldigen, verklaarende daar toe
van hunne Meesters nict gelast te zijn.
Aan ORA:'iJE was reeds, door die van Ho/kille! en Zt'e!mJd, in
't Jaar 1576, de Hooge Overheid, geduurende den Oorlog, over
Runne Pro vin tien opgedragen. Di voornaamlle red~n, waarom
ldj
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hij den Tijtel 'er nog niet van gevoerd had, was, om dat de Koning van Spanje nog als Heer ge"end werd, en voomaame Steden nog zijne zijde hielden; als mede, dat na het fluiten der
Unie 1'al1 Utrecht, tus[chcn den Prins en de Smaten, eenige onlust gereezen was. Men befloot da11, op een grooten dagl'aart,
ten dien einde in den Haag befchreven, dat men den Priufe de
Regeering behoorde aantebieden, onder zulk een naam, als
hem best behagen zoude, en hem den handel met A~JOU
te vertrouwen, mids hij den raad van die vnn de nadere vereeniginge innam. De meeste Leden fchikten zig, de een na
den anderen, tot dit befluit; en men vond goed het zelve geheim te houden; waar toe de Leden der vergaderinge, onder welke ouk vier van Zeeland waren, zig bij handtekening
verpIigtten.
De Prins zelf, hoe zeer hij den handel met ALENÇON voortzette, was geenzins voorneemens , hem de oppermagt over /Jol.
lalld, Zeeland en U/ree/ft op te dragen; en 't blijkt niet duister, dat ecnÎge Edelen en de Gemagtigden van weinige Steden
van dit oogmerk van den Prin[e; zijn onderregt geweest. [Sm
Uittrd';:;e! uit een Almanak van CASPER YAN VOSIlERGEN, ge[chreven met de hand \':111 den Historie[chrijver HOOFT, leert
mij (zegt de Heer WAGE1'\AAR) dat de Haren l'Ol1 ASPEREN,
BUIS, KA~T en VAN DER i\lIJLEN, de eenigfte warel1, die dit geheim in /Jo/land wisteIl.] Hierom deedcn zij, ter Staatsvergaderinge, befluiten, dat men den Pïinfe den handel met AI.E~ÇJN
behoorde te betrouwen. Dewijl men, ten dezen tijde, in Hol.
Iil/zd begreep, dn de Landen uitheem[che hulpe noodig hadden,
en men vreesde, of FJLlPS, na het eindigen van den krijg in
PortlIga! , alle zijne m~gt tegen de Nederlanden wenden zoude,
Hemde men hier ligtelijk in den handel met ALE:\Ç0N, \\'~ar med::! de andere Provinticn, buiten Ho//and en Zeeland, niet zou·
den hebben konnen voor:gaan. Zij, die de geheime oogmerken
zijner Doorluchtigheid kenden, wisten wel, dat hij de vereischte zorge draagen zoude, om de Gewesten, over welke hem
reeds de hooge Overigheid was opgedragen, niet aan 't gebied
van ALE!<ÇON te onderwerpen. Uit het voorgemelde Verdrag
bleek ook, zo dra het ter Stamsvergade:inge gelezen werd, dat
men voor Hofland en Zeeland iets bijzonders bedongen had.
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Volgens 't XIII Art. moesten Holland en Zeelûnd, zo TEN OPZIGTE VAN DEN GODSDIENST, ALS ANVERZII\S, blijven gelijk zij
waren: 't welk te we ge bragt, dat het ligtelijk ter Staatsvergade·
ringe werd goedgekeurd. Zelfs bewilligde men in het gecne in 't
~elrde lid werd verk!aard, dat de twee gewesten, in 't nuk der
Munte, Oorlog, Belasting en Voorregten van Landen en Steden.
zjg onderwerpen zouden aan den Hertog en aan de Algemeene
Staaten , op de verzekering, dat zijne Doorluchtigheid zorge gedragen had, dat JlJ/kmd en Zeeland, bij dit voorbeding, niet
zouden benadeeld worden. Voorts Hemden die van Ilot/ûnd,
zedert, uitdrukkelijk in 't bel:edigen van 't v.:rdrag van Bourdeaux. in hunnen naam.
De onbepaalde uitdrukkingen, zo even gemeld, zo ten opzigte yan den Godsdienst, als anderzim, bevatteden duister, het
geen zijne Doorluchtigheid duidelijker, iu eene geheime onderhandeling, tusfchen den Heer VflN ALDEGONDE en den Hertog
VAN ALENÇON, had weetcn te bedingen. Dit 1INDEl\ZI~:S Doeg
voornam"Iijk op de Hooge Overigl1eid van Holland en Zeeland,
die den Prinlè reeds was opgedragen, en welke hij den Hertog
niet begeerde aftenaan ; ook op het regt, om den Prinfe nog
grooter gezag te ge even , welk deeze t\Vee Gewesten, zo als
men zeide, bedongen hadden bij de Gendfche bevrediging. ALENÇO:<l, bewogen door ALDEGONDE. die hier toe mondeling gelast
was van OR1INJrl, had den Prinfe, bij twee bijzondere RetJverfao/en, gelijk men ze noemde, beloofd, deeze verldaaring te
laten gelden; doch de gantCche hnndeling bleef geheim, zelfs
voor vecle gel1J?gtigdell ter Staatsvergaderinge. Het openbaaren
van dezelve zou te groot een wantrouwen verwekt hebben in de
andere Gewesten, en hen in 't vermoeden gebracht, dat Holland
en Zeeland de verecniging met de overige Bondgenoten verlaten
wilden.
Dus flonden de zaaken tusCchcn den Prins en de drie Landfchappen, toen .... LENÇON in de Nederlt:mdw kwam. De RClZvelfaJen, dOJr hem den Prinfe ter hand gel1eld, voldeeden , opzichtelijk tot Holland en Zeeland, zo fommigen melden, zijne
Doorluchtigheid niet. 't Was dan geen wonder, dat de gemagtÎg-àen dezer Lalldfch~ppen gcenen la,t ontvingen om hem re zweeren. Het heimelijk berichtfchriii: van die van Holland hield alleell
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leen in, dat zij hem beleefrheidshalven moesten gaan begroeten,
en wel met zulk een klein getal als doenlijk was; voorts ter AIgemeene Staatsvergaderinge niets anders verrigten, dan hooren
en zien. Zij kweeten zig ook getrouwelijk van deezen last, en
weigerden, nevens die van Zeeland en Utrecht, heufçhelijk, den
Eed van inhuldiginge aan den Hertog te doen, zo als reeds gezegd is. Eer wij een verhaal ge even van de verrichtingen
van ALENÇON, zullen wij de verdere hier bij voorgevallene zaaken melden, en dan een kleinen tC'rugflap doen.
De Vrienden van ORANJE hadden, intusfchen, alle hunne vermogens te werk gef1:eld, om het, fiuk der Opdragt aan ziine Doorluchtigheid ziin volle be!lag te doen bekoomen. Doch telkens
deeden 'er zig zwarigheden op, die het werk vertraagden; de
aan!lag van JAN )AUREGIE (1582) te Alltwerpe1J, op 't leven van
den Prins, veroorzaakte merkelijke verandering. Want zo ras
de Prins gewond was, en men voor zijnen dood vreesde, werden de Gemagtigden van Hol/and, en waarfchijnlijk ook die van
Zeeland en Utrecht, fierk aangezet om IILENÇON te huldigen.
Doch zij wisten dit zeer behendig af te kaatzen. voorwendende
dat zij vooraf hier van ver!lag zouden moeten doen, en dat de
Staaten vervolgens op deeze zaak zouden moeten berchreeven
worden. ALEl'\ÇOY had, vun tijd tot tijd, geäarzeld, het geëischte Renvelfaal den Prinfe te behandigen, en fcheen 'er nu
nog minder toe geneegen. Maar na dat zijne Doorluchtigheid
her1l:eld was, veranderde hij Vlln gedagten ; en dat hij ORAl'\jE
genoegen gegeven heeft, is op te maken uit een Brief van den
Prins aan de 'Stuaten van Holland, van den 26 lVIaij, waarin hij
meldt " Dat de Hertog niet van voorneemcn was zig het be" wind dier Landen aantetrekken, welke tot hier toe onder het
" bewind des Prinfen gef1:aan hadden, maar dezelve aan het ge" bied van hem te laat en ; dat hij hierom voorhad, de hooge
" Overigheid, hem optedragen, te gebruiken, en 's Lands Do" meinen, die den Hertog hem ook overliet, te aanvaarden." Het
Renvelfaal , door t.LEl'\ÇON gegeeven '. behelsde, dat hij de Staaten van Holland, Zeeland en Utrecht, z·l1dicn hunne Gemagtigdm, nevens de andere, hem zweerm wilden, niet verflond
"erdet" tI! verpligten , dlin tot eendragt in den krijg, in "t opIJfet1gm "an hun aandeel tot de kosten "'in dien, in 't fluk der
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Munte, en in het onderling handhave1J 1'012 tie rechten en vrij.'
hedm en gewoontm der LandfchappC1J. Op deezen voet drong
de Prins de Staaten der drie Gewesten, 0111 den Hertog den Eed
te doen: waar toe die van Holland en Zeeland befloten; doch
Utrecht bleef bij de weigering.
De Hertog VAN ALEi\ÇON zig nu tot de Regeering b~ginnende
te fchikken, had van den Prinfe van ORANJg, ESPII'iOI en andere
Leden van den Raad van Seaate, opening verzogt van den fiaat
des Lands; waarop hem deeze Heeren bij ge:chrift vertoonden,
" hoe het hier haperde aan goede order in het Burgerlijke be" fiier, in de R.echtspleeging, en in de Krijgmgt, die niet te
" vinden was, zo men geen behoorlijken voorraad had van ge" reede penningen, om welke te bckoomen, zij verfchcidene
" middelen aan de hand gaven. Voorrs was hun raad, dat men
" 's Lands Troepen verzamelde, en om hier toe in fiaat te zijn,
" de L~nclrchapp2n noodzaaktc, hunne aandeelen in de jongst
" iilgcwiilig(~e lasten te doen oplJfl:ngen; ook oordeelden zij, dat
" men de KïÏigslicden, die nog vecle agterfl:alJen te vorderen
" hadden, bij verdrag moest zien te paaijen. De Leden van den
" Ra;\d \'an Staate, die van dcn géheimcn Raad, en ,'an de Geld" middelcn, behoorde men, om misbruik voor te koomen,
" jaarlijks hunne wedden te voldoen, uit de inkom!1:en der Gees" telijke Gocdercn, of v~n elders, tot het minfl:e nadeel der
" Gemecnte; tcn ware de Smaten bcnuiten wilden tot vermeer" dering der Vorfl:clijke inkomtlen, op dar mcn uit dezelve de
" Amptenaaren voldl!ed. Tot betere vordering der Rechtsplee" ging moest men de grootheid van ldr:chelen \wder oprechten,
" of het geml der Leden van den Geheimen Raad vermeerde"ren." Zo ras dc Hertog dit gc!èhriti: ontvangen had, werd,
met go~dvinden der Staaren , eenige verandering in de Regeering gemaakt, cn in lIo//and, op dit tijdfl:ip, de Hooge Raai
illgelteld, op naa111 van den PIÎ!1fe VAN ORANJE. (Zie HOLLAND.)
HALMA verhaalt verder, dat ALE~,ÇO,", in de Maand Augustus,
in de Nederlanden gelwomen was; Camcrijk en 't Slot Camhrejis, wel ke door de Spanjaarden belegerd waren, ontzette,
en daar medc zijne Krijgsvcrrichtingen van het Jaar 1581 beflooten werden; waarna hij weder naar Frankrijk trok, aangezien
zjjn Leger, dat meest uit vrijwillige Fron[c/ze Edelen bcfiond,
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den hertred begeerde, en hij andere inzichten had. Uit Frank1'ijk lbk hij over naar Engeland, om de Koningin van dat Rijk
fen Huwelijk te verzoeken; die hem wel een goed gelaat toonde, maar, even als andere, om den tuin leidd~. Hem wordt
nagegeven, dr,t hij, van zijnen kant, meer tot oogmerk had.
dat Rijk te veroveren, dan het hart der Koninginne te winnen. De Aartshertog l\!A'lTfllAS was iiltlls[chen te rug getrokken, zijnde hier toe f1:erk gedrongen, door zijnen Broeder den
Keizer RUDOLPH.
Bij de terllgkomst van ALENÇON, in het volgende Jaar, was
zijne belofte aan de Staaten grootEr dan men verwacht had; maar
deeze bc1of:e werd gevolgd van eenen cisch van meer Geld: zo
dat de Stamen , in plaats van de bij 't verdrag br:paalde vier en
twintig tonnen Gouds }aariijks, hem eene verhooging tot veerti'g
tonnen binnen 't Jaar moe,tcn todlaan ; onder beding dat hij de
Soldaaten betaa:en, de onkosten van het Ge[c!lUt, den Voorraad.
en al wat tot het voeren van den OOr!0g behoorde, voldoen, en
de b,[oldigiu;.; der KrijgsO\'erflen en andere hooge Amptenaaren.
uit zijne midde:en verfchaflen zou. Kort daur na werd dc eisch
van Ge!d vernieuwd; en vermids hm Jaar reeds te verre verloopen was, zoude hij, in 't Voorjaar, zulk een magtig Leger te
Ycld brengen, dat hij een Veldf1ag wagen konde; tot welke onècrneeming hem de Stuaten del' Provimien, in de volgende Maanden Maart, April, Maij en Junii, boven de 400000 Guldens.
nog meer geld moesten toeflaan. Men zoude hem dan nog 600,000,
en 1600 Guldens daar boven, tot onderhoud van zijn Tafel,
leder Jaar ver[chalren, mids hij daar uit den Raad van Staate en
de geheime Raaden beta:llen zoude. Intus[chen kwam uit Frankr~jk in 't geheel geen Geld, noch uit 's Hertags middelen, noch
uit 's Konings Schatkist. In deezen toellund van zaken was het,
dat ORANJE, te Antwerpen, gekwetst \verd. Deeze daad verbaasde den Hertog niet weinig, dewijl hij niet zonder grond
vreesde, dat men hem en de zijnen .zollde verdacht houden;
veelen ,,;aren 'er, inderdaad, die een kwaad vermoeden hadden,
om dat OR ,'NJF: , bij het ontvangen van den [choot, door Fran[c/ze Edellieden vergezeld was, en lij den Moorder voort om 't
leven bl'agten. Doch Prins of Graaf MAURITS, den daader doenNnS
~
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de onderzoeken, bad Spaanfche munt en gefchrift bij bern ge~
vonden, waaruit genoeg bleek, van wien hij befleld was.
Behalven dit, werd de Staat met nog zwaarder onheil gedreigd;
door den nieuwen Heer. De Artilee/en, tusfchen hem en den
Staat beraamd, kwamen ter kCl1llisfe van de Frtl11fche Edelen;
deeze waren ten hoogften misnO\.'gd, door dien zij d:mbij buiten
alle am}'ten van den Staat genoten waren, daar zij zig verbeeld
hadden rijklijk van voorzicn te zullen worden. Dus aooktcn zij
den jongen Hertog op, die van natuure Staatzuchtig was, ell
jaloersch over de eere, dic oaA'IJE meer dan hij genoot. Zij ver~
weeten hem dat ORANJE en de Swaten al het gezag hadden, en
men hem niets achtç. Hij klallg(le, in de vergadering der Staaten
Generaal, over de geringheid van zijn gezag, en (iaf te kennen,
indien men voor had, op dien voet met bem voorttcgaan , het
}Jem onmooglijk was het Land te befchenuen. Dog zicnde dat
de Staaten nict voorneemens waren iets in het verdrag te vemnderen, voer hij voort met de uitvoering van zijnen befJooten
toeleg, om zig voHlrekt Meelier en Souverein te maken. Op den
4 en 5 Januarij 1583, oude Hijl, kwamen 3000 Zwihers, op
des Hertogs beflellinge, over Frankrijk, herwaarts cn voor Alltu'erpen, over de Schelde, aan de Erabtwdfc/te zijde; kort te
vooren was 't geheele Frollfche Leger, uit VlaandercJI, naar
Braband gevoerd, onder fchijn van iet groots tegen dc Spanjaarden te zullen onderneemen. Op goed vertrouwen ging dit Volk.
naar hunnen zin, in en uit Antwerpen: zo dat 'er zig, ter zelver tijd, tus[chen de 4 en 5000 Zwitzers binnen de genoemde
Stad bevonden. In 't geheel werd deswegen geen erg opgevat,
voor dat een Framchmal1, vermomd, in het Burgerwagthuis
trad, en hun waarCchuwde, wel op hunne hoede te zijn, vernlÎds 'er iet kwaads tegen hun gc[meed was. PETRUS VJLLARS,
een verdreeven }'rallsch Predikant, toen Raad van den Prins
VAN ORANJE, een wijs en bij uitaek doorzichtig Man, bekend
als de Schrijver van ' s Voraen Apologie, had ook iets ontdekt,
en 'er den Magif1raat van ondenigt. Da:lrop werden de wachten
verdubbeld, en Lant:laI:nen voor alle Huizen gehangen: teffcns
gaf men aan ALE~ÇON te kennen, zig niet te moeten belgen,
dat men dus voor de Stad AlJtwerpen zorgde, in zulk een be-
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roerden tijd. Geveinsdelijk prees hij hunne zorge, met vermaaning daar mede voort te gaan. Nogthans begeerde hij 's nagts
eene der Poorten geopend te hebben; 't geen hem heuschlijk geweigerd werd: hier door voorkwam men, dat de Stad in dien
nacht overvallen werd. Daags daar aan voer hij. met hevige
woorden, uit tegen den Burgemeester ALOSTANVS. en verweet
hem, dat men zijne Edellieden onbeleefd in hunne Kamer overvallen had; (dit zag, ongetwijfeld, daarop, dat de Magifiraat
bevel gegeeven had alle de Herbergen te doorzoeken) dat men
aanDagen tegen hem bedacht, en de Burgers ophitile Oln de
zijnen te overvallen. De Burgemeefl:er hierop geantwoord heb.
bende, dat 'er niets dan goede wacht gehouden was, ten dienlle
van hem en ter verzekering van de Stad, veinsde hij zig te vrede, en verzocht dien Heer, alle zaken te willen afdoen daar
misverftand uit mogt verfiaan. Onder fchijn van eene algemeene
monfiering, deed hij uitroepen, dat alle de Krijgsknegten zig
buiten de Stad in '[ Leger vervoegen zouden: ook week hij
zelf uit Antwerpen; fchoon het eigenlijk oogmerk was, met
de gaIJtfche magt weder binnen te komen. Alle zijne Edeltm
hadden zich te Paard binnen de Stad begeeven, om zijne Hoogheid naar buÎleIJ te vergezellen. Bij de KipdorperpMrt fionden eenige Paarden der Franfchen, om hem naar 't Leger te
geleiden. Tusfchen twaalf en één uur, wanneer de wacht 0l'
'e zwakfie was, naderde hij de gemelde Poon, door welke
eerst de lijfwacht Zwitzers binnen trok, llellende zig op heide
zijden der SteenbffJgge: hen volgde de Hertog VAN ALENÇON, met een grooten train van Edelen en Officieren. De
Graaf VAN ROCHEPOT, een der voorfl:en, hield Hil op den Brug,
klaagende dat hij aan zijn been gekwetst was. De Kolonel der
Burgerij, V)ER&"<OEEL genaamd, bood, door een Serjeant, hem
beleefdelijk aan, in het Wachthui~ te toeven, tot dat 'er een
Wondheeler was geh:\ald; maar hij werd aanllonds door ROCHE:l'OT door(loken. (HOOFT en VAN METEREN zeggen, dat dit on..
geluk den Serjeant KEIZER, die hem het aanbod gedaan had,
trof, en dat VIERENDEEL daar na doorftoken werd) De zijnen
vielen ijlings op de wacht aan, die zij ombrachten of verjaagden: zo dat ALI!NÇON meefier van de Poort werd, en .met zeventien Vaandels Franfl:hen. behalven nog eenige Speerruiters,
bin-
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binnen trok.

Thans hoorde men den Hertog roepen: lWay-

c!zez, marche::., mes enfam, & 1]( pilifz point: Rukt aa-I1,
niX:! aau " 1I!i i ne killderm, e11 plonder! niet! Terflond verfpreidden zjg de binnen getr(·kkenen langs den Wal naar de Roode en
Keizers Poortm, maakten zig- meeflcr van 't gefchut, en keer-

den het ra~r binnen. Een ander deel begaf zit; binnen de Stad
op den JPt'j1Ji';aardbrttg, en wederom een ander voorbij de Beurs.
De roep was: Vi/Ie eil gaigïlée, "iFC la Jl1I.'s{e, tucz, tlle%;;
" De Stad is gewonnen, l;:ve de Misfe; naar dood, naat dood!"
Schoon MEZf:KA1] hier over in zijn verhaal zeer kort is, zegt bij,
echter, het voornaamil:e, ea meldt ook dezen uitroep. Om des
Ie meer fchrik te verwekken, f1nkell zij, omtrent de Poon, t:'.'eC
Huizen, (HOOFT fchrijft één Huis) in bnmd. Bij den nieuwen
Brug vonden zij den eedien tegenf1and van eenige weinigen der
Burgeren, die hen zo lang ophielden, tot dat 'cr meer in de
"Wapenen Inramen; deeze, hler bijeen gefchaard, deec!en de
Franfchcn keeren, en de vlllgr naar de Poort neemen , drcar zij
elkanderen dood èron;;en, om Ill:Î:en te raaken. De vlugtendcll
moesten over de douclcn Idiml1len, l11~ar wuden meest allcn van
de Furgers door[ehotcl1. Men verhaalt, dat de Poon zo vol
lijken van IVlen:chell en doode paardtl1 lag, dl\( men dezelve
niet I;onde fllliten, V001' (kt zij w('!igeruimd waren; de overige
werden bijna allen verflagen. ROCIICI'OT, dien wij voor den aanvanger Vdl1 dit TreurfpC'l moeten houden, blcc-f, in den am~\':ll:g,
op den Brug fl:aan, om het Volk re driftiger te doen binnen
trekken; maar ziende dat zij filelIer te rug keerden dan zij waren ingedrongen, werd hij zo woedende, dat hij wel tien of
twaalf met eigen hand doorilak, om de ov(rigen te duen ftnnd
houden; doch vrugtcloos. De twee volgende d;,::"en had men
wcrks genoeg met de dooden te 1.Jegrr.ven, wclhr Geul] b.:grüot
werd op 1538, wnnr onder bijna 100 Burgers waren, e:l 25')
voorname Franfche Edelen. MEZERAI] zegt, dat de H~rtog
15°0 der zijnen, dnar onder 300 Edelen, dood op de plaats.
en 2000 in de Stad gevangen of opgeflorcn liet.
De voorzichtigheid van den lVIaginraat ,,"as oorzaak vr.n 't behoud der Stad: want zij hadden, op zwaan:! ilrailèn, de Bnrr;ers
verboden naar buiten te gaan, om de voorgewende monHering
te zien; 't welk aIJders zekerlijk door een verbaazend aantal zou
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gefchied zijn. ALENÇON even buiren de Stad her getier van binnen
hoorende , zeide tot eenigen zijner bijhebbende lIeeren: " 4000
" van de mijnen zijn binnen Antwerpen; de Stad is mijne:"
waar aan, echrer, e,enigen twijffddel1. I lij kort daar na eenigen
van de BorstlVeering ziende vallen, herhaalde: " Daar hebt gij
" nu de zekerheid; het gefpuis (bedoelende de Burgers) werpt
" zig van de muuren af." Zijne Vleijers vervrolijkten hem;
maar andere, fcherper ziende, zeiden: " De Al1twtrpenaars
" draagen zulke grome Lobben niet als deeze Springers." Ook
werd hij het wel haast door 't Gefchut gewaar, dat weder naar
buiten gekeerd, hem de leuze gaf om den moed te laten vallen,
en noodzaakte, zig buiten het bereik te begccven. Op den
zelfden tijd hai hij een dergelijken aanflag op andere der voornnaml1:e Steden van Vlaanderen te werk geHeld. Te Brugge
mhlukte het hem,. dewijl het verraad, even voor den aanfJag,
rucbtbaar werd. Te DCiu!crillO!)[!e en Dijx11lltidcn was 't llral1~
ft/ze Garnizoen l1:erkc'T dan de Burg~rij. In de la~tstgenoe'mde
Plaats werden 250 Burgers, door dl..! Fra7lfthen, in koelen bloede vermoord: eerst 50, zonder e~lligen tegenweer, e') twee
dagen dam' na no~ 200, zonder de minl1:e reden gegeeven te
hebben. Te Dui1lkerken werden de Franfc!zm mccaer; maar
te Ooftende en NielJJ.~tJoort dreven hun de Burgers uit. ALE.\ÇON
zijnen aanflag dus verijdeld ziende, fchreef Brieven aan de Staaten Generaal, aan den Prinfe VAN O!(A~;JE, en aan den ~Iagif1:raat
van AntweJpen, bijna alle van denzelfden inhoud, diet1 men
geheel bij HOOFT lezen kan. MI:ZKR,\l] heeft zig met dit kort
begrip vergenoegt. "Hij ( ~L~l\'ÇO;'>l) brengt hen in gch~lIgen,
" (zegt hij) alle zijne dienl1:en, vonf(S den finaad, en de harde
" handelingen hem aangedaan; vergrootende dezelve bov"a ma.
" ten; verder dat de onwaardigh:oden, aa!1 hem den da;; be~
" weezen , 't geduld der zijnen te z~cr getergd, en d~ze op.
o. fchuddinge vèroorzaakt hadden, wa:l]' ov~r hij een OJlgemlèell on" genoegen gevoelde; dat hij zip~n g'Jeden wil, do')r zo vecle
" daden betoond, nog niet veranderd had; dat hij hen daar y:m
" had willen verwittigen, hen biddende, hun laatfle beiluit a 111
" hem te willen bekend maken, ten einde hij het zijne naar hun" ne antwoorden konde richten." Zijne klagten beflonden voor.
namelijk hierin, dat hij het Oppergezag geheel in hand2l1 Vim
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anderen zag; verzoekende verder, dat hem zijnc Mcubilen, en
ecnige gevangcne }hmfdcn, uit Antwerpen, zot;den worden
toegezonden. lVIaar , hoe handtastclijk was het, dat de finaad.
hem dien dag toegebracht, en het voorgewende ongeduld van
de zijnen, een kwalijk bedagte logen was, daar de toeleg op zo
veele Stcden tijd van beraad en overleg vereischt had? ORANJE,
noch die van Antll'erpm, gaven ecnig antwoord, m~!lr namen,
mer de Stat/tm Generaal, in overleg, wat hier op te doen fiond:
die hem dan ook minzaam ~ntwoordden, vermits zij zig door.
of van wegen de Spaan/dc1] , in de ongelegenheid bcvondrn, vau
zig niet vrij te durven uiten.
ALE1\ÇOI\i had zig, na 't mislukken van zijnen aanflag , met zijne nog overige benden, 10,000 Illall f1:erk, naar't Kasteel van Ber·
gen begeeven, indien niet met berouw, ten minnen met [chamnte, zegt M[ZERA1J. Der Staatcn Brief hield in, dat hij \ 't be~
dro~fde hun) zulk en grooten onwil tegen hen en 't Land had
opgevat; zij wisten, hem 'cr geene oorznak toe gegeeven te
hebben; baden, dewijl hij met hun in gefprck begeerde te koomen, yrij geleide voor hunne Gezanten. Hot verheugde den
lIertog niet weinig, nog gehoor te krijgen en zo minzaam be~
jegend te worden. Hij fchreef fpoedig, tot wedemmwoord,
dat het hem verblijde, dat men met hem in onderhandeling tre~
den wilde, verzekerende hun, tot alle redelijke middelen genegen te zijn; maar dat het vrij geleide finaakte naar een onbetamelik wantrouwen van Onderdaanen aan hunnen Prins, of
ontfl:ond uit vreeze dat hem het yoorige aflngeLlaane leed nog
in den krop flak. Hij verzocht hen te geloven, dat llij 311es
vergeeven had; men zou dus op zijn woord koomcn; hij wilde
de eerne zijn, 0111 herr te befchermen, indien iemand hen
mocht beledigen, enz. ALEl\ÇOi\:, ter gemelde plaatze, gebrek
aan leefwcht hebbende, vertrok met zijn Leger, in een kommerIijken fiaat, naar Yilvordw, alwaar de Staatfche Gezanten
bij hem kwamen.
Hij begon dezelfde klagren als vooren, dat hem geen r:enocg~
zaam gezag, en anderen te veel bewind gegeven werd. De
billijkheid vorderde, dat men hem afvraagde, en hij aalltooll~
de, wie de geenen waren, die hem in zjjn gezag b~ledi.'id~n?
Doch hier toe wilde hij niet komeu, maar gaf eenige Artikelen
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op, fl:rijdende te2;en het gemaakt verdrag , (zo hij zeide) en
daar mede moesten zij vertrekken. Imusfehen klonk de lchande
vun zij71 misdrijf niet aU,"en door Neder/mld, mU\lr door de gunt-

fehe Christenheid. Het mislul,ken van den aanflag baarde aan
het Fral1!c/ie Hof eene groote verfl~genlJc:id, en KOlJÏilgm:NORIK
DE DI!.RDE, Droedel' van ALENÇON, zond FRANÇOIS DU PONT, Heer
van J11irambeau, als zijnde een Protc[1ant, naar de ]\TcdcrlIJl1.
tien, om de zaak ten beste te fchikken. Hij deed zijnen plicht,
en droeg aan de St(/({tcn G(,71fJ'aal voor, dat zijn Koning hem
in groote verflagenheid had a(~cvaardigd, alzo hij nog geen regte
kennis had van de waare gefchapenhl:id, en ook niet van de oor·
zaak van het voorgevallene; hen biddende dat zij geliefden, ter
geneeZÎng van deeze kwaal, een zacht hulpmiddel tc gebruiken,
zonder den Hertog, die tc vooren alle zijne middelen zo mil4
bij hen opgezet, en zijn Perfoon gewaagd had, te vernooten,
0111 eellen begaanen misflag , dien men niet aan de kwade geaartheid van Zijne Hoogheid, maar aan een al te haafHge verrukking
van gramfchap moest toefchriivcll. MlRAMBEAU gebruikte nog
veele andere woorden, om des Konings genegenheid voor den
Staat in top te vijzelen; tevens zeggende dat hij gezonden was
om 't gemoed van ALEf, ÇON, zo dat verll:oord mogt zijn, te bevreedigen. Hij werd als AmbasfàJeur hoffelijk bedankt; ook
weigerden de Staat en niet, dcn Koning als bemiddelaar te erken.
nen; cn doordien de raad van URANJE was, den handel met
ALENÇON te hervatten, en Koningin ELISABETH 'er acrle op aandrong, werd 'er een provifioneel verdrag getroffen. Hij, echter, vertrok naar Frankrijk, ten dee!e door fcbaamte gedreeVCIl; doch meest, om dat hij ligt zag, dat de harten der Neder!andcrs van hem vervreerml waren; en ook, om dat hij zig niet
wel begon te geyvelen. Koning HE"DlU1( had hem, eer hij vertrok, aan zijn Hof ontboden; "doch hij (zegt MEZERAIJ) zocht
" alle redenen en \'oorwenduls, om daar nict te verfchijnen.
" Zijne daad had zijn aangezigt met zo v~cle fèhaamte bcJel:t,
" d,tt hij 't gezicht van de _gantfche vVaert1l1 ontvlood, zwcr" vende van plaats tot plaats, gelijk een die niet wel bij zijne
" zinnen is; zelfs fchuwde hij de tegenwoordigheid van zijne
,. Moeder, die hem zocbt; en dus bracht hij de drie la,ltrlc
" Maanden vau 't Jaar 15~3 dv-or."
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Intus[chen zond hij Gezanten uit Frankrijk, met aanbod van
groote hulp, en verzoek om Gezanten naar Parijs te zenden,
0111 't verdrag t2 hervatten. Ook werd 'cr, in het Jaar 1584, op
nieuws eene onderhandeling begonnen; maar zijn dood brak alles af, na eene !wrte en onge!u;xkige regeering. Schoon wij
dit Art. hier mede z(Juden kunnen eindigen, oordeeIcn wij, echter, gewag te moeten maken van ecnige bedenkingen over zijn
doen, en of hij niet voornemens geweest zij, de Nederlanden
aan Spanje te brengen. Zij, die van deeze gedachten zijn, vinden veel grond in een Brief, door zijne l\Toeder aan hem gefchreeven, cu die under zijne papieren gevonden is, en wel in
deeze woorden, die d3ar in voorkomen: Rep/antez la Re/Igion
Cat!lOlique dons .1/wen, & je me j:1is forte que Y01lS YOItS ma1"ierez a)'ec l'IlIf./t1lte tl'Ejj)ogne; " Herp/allt dm Catholijken .
" Godsr!iemt hill1lC/J AntwopetJ, en ik maak 1Illj /led:. dat gij
" met de It/fallte "atZ .Spanje trOl/wen z1!lt." HOOFT voegt hier
bij, uit de [chrili:en van den Ileere DV PLFSSIS VAN ~JARr..J, dat
de Koning van Spanje den Hertog veN ALEl\ÇON (of A;';JOV), in
't Jaar 1582, toen hij lIeer van de Nedcdtl1!d:11 w:ts, tiaor een
Italicif!lJ, deed ::anbicdcn het Opperhooftmanlèhap tegen de Onroom[chen, en dat voor hem zoude zijn al wat hij zou veroveren, te beginnen met e<:n Koninkrijk, (vwuoedeliJk ElIge!(lIid)
dat hem meel' w'larciig zijn en minder kosten zoude dan de i.Vederlalldm. De zeItJe DU PLE"SIS verhaalt, c:at !.LENÇO:'>i dispellfatie van den F:tLiS had, 0111 zig te mogen [chikken naar den zin
der l\Téde;-!r:lir!''ii, om dus, bij l;an;;kecring, den ROOilifl'.'lCIl
Godsdienst aldaar te herll<:I:en. Ook is 't kcn~;a~r, dar, terwijl
bij, om de lY,d,rf" aders te b..:drie;cn, naar Li;gc!alld twk, en
in [chijn cl..: KOllinsin ELlSAJlET!! ten huwelijk verzocht, met ernst
naar de lnl~nte van Spanje, IZ~BELL.\ RLAR.'\., trachue.
van
hct ecn als van het ~ndcr gaf hij blijl~en, tOCil bij, na de mislukking zijner ondtrneming, uit Duinkerken naar Fral1kr~'1r trekkende, die Stad voor het Spaanjèhe Volk deed inruin:ell. Cp
de Aardbeeving, die gevoeld werd, toen men hem als IIeer
aar.nam, merkten fommigen aan, d:lt dceze nieuwe Heer het
gant[che Land zoude doen daveren. Ook is 'er aangemerkt"
dat toell hij) op d;;n dag der Franfche furie, uit dilt;!'erpm
wilde rijdt:ll) t:n op zijn Lij[p~ard klimmen, het zelve zodanig

Zo

ALE NCO N.

(Fl'ançois de Pa/ois, Hertog van)

575

danig achter uitfloeg, dat hij, met alle hulp van zijne Edelen en
Lijfknechts, het geen meefler kon worden, en genoodzaakt was
een ander te laten komen, 't welk ook zo zwaar !1:ruikelde,
zo als hij uit SI. Michie!s Klooster reed, dat hij bijna ter
neder flortte, en zijn Mantel hem ontviel. Weinige dagen
voor het werkflellig maken van den aanflag , ging hij met ROCHEPOT en zijne grootfle Gunl1:elingen, in alle Hnizen der Juweliers,
in fchijn om eenige Juweelen te koopen, doende zig alle de kostbaarheden vertoonen, met oogmerk om te weeten , waar de
grootfle buit te haaIen was. Toen hij, naa de mislukking van
zijnen toeleg, zig uit Antwerpen wegmaakte, en zijn Leger aan
alles gebrek leed, moest hij over de Rivier de Dijle trekken,
en, bij gebrek van Schepen, te voet tbar door waden, om dat
bij, (zo volgde hem de tegen[poed) zijn Paard niet betrouwde,
en, zeer n;tbij hem, de Hertog VAN MONTPENSIE:R van het zijne
geworpen werd. Ook vindt men aangetekend, dat hij, zedert
dien tijd, bijna nooit gezond is geweest. Zijn dood was vreeslijk;
dezelve viel voor den 10 Junij 1584, in het een en dertigl1e jaar
zijns ouderdoms. Uit alle de openingen zijns Lichaams, geene
uitgezonderd, vloeide bloed, even als of alle zijne aderen ge~
borsten waren; het zelfde was ook zijnen Broeder, Koning KAREL, wedervaaren. Sommigen hielden dit voor eene zonderlinge
ffraife Gods over deezc twee Vodlen, aanleggers van den ver..
foeilijken Parijfchm Moord; anderen [chrijven het toe aan vergift,
dat hem, niet zonder voorkennis[e zijner l'iloeder, zoude ingegeeven zijn. Ook vind men van hem gemeld, dat hij, op't laatst
van zijn leven, tot zig' zelven kwam, berouw van zijne zonden
han, geen vertrouwen dan in het bloed van CHRISTUS Helde, en
PrieHer noch Monnik bij zig gedoogde. De meergemelde "IEZERAlJ zegt, dat de Longzugt hem g"heel overwonnen had; dat
hij, op den 20 Junij 1584., den geest gaC "Pede, zegt hij,
" verbeeldden zig dat zijn dood niet natuur/ijk was. Zijn
j, einde, dat Godvrugtig en Christelijk was, wisdte uit, dm
" la,tcl" "011 o1Jgejladig.1cid, en die Vall geenen Godsdienst te
" hebbm, daar meede hij onregtyaa;·dig gelasterd u'as. Hij
,; voerde met zig i11 't Graf de traJ2f11 der ongelukkigen, die
"hem in den Oorlog der NedeJ"/ande/l hadden bijgejlart1):
" want hij jlOlf, fchulr/ig drie honderd duizent Riji',sdaalers ,
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e11 de [(ollinp; wi1de 'cr /iel'er tH'umaal honderd duizmt aan
" zijnen lJit)'oart ,'erkwistm, dan één 1'oor zijne fchlllden beo
"tna/en." Wat zijne geflalte betreft, hij was kort, doch

"

gezet; bruin van hail' en oogen; een aanzicht, dat bol, opgezwollen en bijna mismaakt was, zo door d~ veelheid van diepe
pol"pmten, als door de wanflallige grootte van zijnen neus. Hij
was vera!:derlijk van aart, nu te fireng, drm te medelijdend;
grootIwedig en tdi:èl'ls lafhartig; zeer fchaumachtig als zi}ne miselanden ontdekt werden, die hij, zonder overleg en met groote
dl; ir, aanvang; welfpreekend ; flaatzuchtig en onrus r: g; zeer
fierk liL waazemende aan Ziin aangezicht, zo dat hij h~t gefiadig
moest af\\'isfchen. Toen hij, in fèhijn, de Koningin ELlSABETH ten Huwelijk verzogt, en l11~n mccnde dat het ernst 'tvas,
werd die Vorftin, door ecne Vr.Jl haan: Hofdames, gevraagd.
hoe Jlii behaagen konde fcheppen in zulk een lelijk l','lensch ?
Die vindingrijke Koningin :mrwoonlde hierop: "I!~ laat mij
" met zijne fchoonheid vergenoegen, zo als hij zig doet met
" mijnen Ol](lcrdom \'211 ~gt en \'e~'rtig raaren." MEZEHAI] ver~
haalt, in zijn f\,'c-cde Deel, bI. 5::z en 53°, dat d~ zaak van
het HuwelH, zo verre gekoomen W:l3, dat RLISAI:Eï'H aan hem
eenen 1~ ing op Trouw gegeeven had; maar dat haarc Hofllamc5
zo veel llitwerkten, dat zij dien te rag vurderde. Doch ciders
bekent hij, d~t ELIS,\BJ<:TH geveinsd handelde, om reden van fraac
en belang, 0111 hem f-Ieer van de Nederlallden ce doen worden;
niet tcr liefde van hem, maar uit vreeze voor den Koning vall
Spanje: fchonn haar, in den nnV:1ng, de onderhandeling der
Staate;z met ALf l\'ÇON zeer te~enfiolld.
Men heeft \'crfCheidene afbeeldingen van ALENÇON, of AN]Olf.
Zie H Dl', 0\' het Art. FeA"çOlS DI'- V.~LOIS, Hertog ya"
./ilc/içon elJ ~mjol:; I: El!). Neder!. Oorlogen, fol. 32 ~
40,45,46,47,56, enz. VAN ~!F:ET':REN, foL IS!,
I51, 187, 200, enz. !lOOFT, fol. 57°,575,74-5.
774,776.793,814, enz. TH. GALEZIN, Hijl. de
Eur~p. J.ib. T.
EOR, XIlI. Boek, fo1. 131. XVI.
Bock, XVII. Boek, enz. GRaTIUS ; BIZOT, Ned.
Hi/I., p. 39. MEzrmAIJ; WAGEN.4AR, Fadert. HiJlori"
VI. en VII. Deel.
Al.EN-
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ALENDORP , weleer een Riddermatig goed, in 't Sticht ,'all
Utrecht, onder het gerecht van f'lmten, nabij de iJl/cern. Tegenwoordig îs het niet meer d:1I1 eene Landhoeve , groot 40 of
50 Morgen.
Het gel1acht, waar aan dit goed weleer behoorde, of deszelfs
uaam van ontleend had, fChreef zig ALENDORP , ALLENDORP en
ALLENDaRF. De eerf1:e, dien men als Heer hier van vermeld
vind, was Hl!NDRIK VAN ALENDOE P, in 't Jaar 13 '2I. Deeze
droeg, met zijne Vrouw ELISAl3El'H, in 1327, aan den Proost
van Ottdl1lunfler te Utrec1zt op, de helft der KOOl'n-Tienden van
dit goed, doch niet de [malle Tienden,
Ilij liet na een Zoon, JACOB genaamd, uit wiens Huwelijk,
fchoon onbekend met wie, mede nableef een Zoon, JAN VAN
,\LENDORP, I-leer van Blijenburg, die als Ridderknaap , Aa.
1374, vermeld word, en in 1375 ûls Schepen te Utrecht. Zijne Vrouw ALEIDEN ftierf 139°, en hij 1393, nalatende drie Kinderen: JAN, die overleeden is in 't Jaar 14°2; lIJSBET, gehuuwd
aan JAcon VJEBOORD; en WILLEM VAN ALENDORP , I-leer van
B/ijenbul'g. Zedert het Jaar J 391 tot J 43 I , vindt men deezell
op de Regeeringslijsten vun Utrecht, als Schepen, Burgemeester en Ruad dier Stad. (Zie Eerl1c Deel der Utrechtfclte j-a.arhoeken, van IlURMAN.) In het Jaar 14°7, gaf hij, bij Renver[aal, aan den Deken en het Kapittel van Utredt, eene Huizing, welke zijne Voorzaaten, bij a~nwijzing daar van, 150
Jaaren cn langer bezeten h{1ddcn. Hij Hierf Ao. I433, nalaten·
de, bij zijne Vrouw !\jACiTELD, é~ne Dogter ; en bij de tweede
LUEilERT BOLLEN ~lET rE RoaZEN, viif Kinderen, als: I. MACHTELD, Il, LUBBERT, nI. [GEERT, IV. ~.!ARIA en V. HF.YLWICH.
LUBBERT VAN ALENDORP , Heer van Blijenburg en Abd[chojen, in het Jaar 1434, vermeld al" Calenderbroeder, 1441 als
Schepen, 1455 als Raad van Utrecltt, en in het laatfl:e Jaar als
medepligtige aan een Opftand, in die Stad omfl:aan, om dat de
gemecnc Stads Gilden, dc Weiden, (in 1433 verkogt) weder
tot zig wilden neemen : nevens eene menigte anderen, werd hij
hierom van zijn Durgerfchap ontzet; en twee Jaan'n later, zijne
tweede Vrouw, G~EP.T?UID GRAWERT, voor Jen tijd Vlln eer
half Jaar, nevens andere, de Stad ontzegd, zonder dat, bij uit
fpraake van het vonnis, hun eenige misdaad werd te laste ge'
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Jegd, alleen meldende dat zulks gefchiedde om besten wil. Uit
zijn eerfl:e Huwelijk, met ELISABETH FREIS VAN DOLR!!, liet hij.
bij zijn overlijden, in het Jaar 1468, na, drie Zoonen en eene
Dochter: I. WILLE:.!; H. J\JACIITELD; lIl. ~IAr.TIl\US, Vicaris te
Utrecht, en IV. HENDRIK.
VlILLE~l, die Heer van Blcyenhurg en Ahel/chotm, en tevens
Kasrekin te Duurfledl! was, trouwde met HlJ~LEGO:\D V~N BAARN.
fiierf 1460, en liet een Zoon na, LUgEERT genaamd. MAGTELD trouwde met JAN VAN ZEVEl\DER, uit den huize VAN ARKEL.
HENDRIK was gehuwd aan KUNIGUND VAN KRONENllURG, en
11ierf 1499, nalatende eenen Zoon, VIl\CEl"T geheeten.
LUEB8RT VAN ALl!NDORP, WILLEl\IS oudl1e Zoon, Heer van
voornoemde plaatzen , befchreven onder de Ridderfchap eJ Edelen van Utrecht, en meermaalell Schepen, Burgemeester en
Raad, had, in zijn eerfie Huwelijk, tot Vrouwe, JOHANNA DE
GRUlT<.R, en daarna IIADEWICH VAN Hl'CHTENBROEK, bij welke
hij eelle Dogter naliet, HlLLEGONDA, die naderhand in huwelijk
trad met JOHAN VA<'I JlllCOUDE VMII W]JK.
HENDRIK, WILLEMS vierde kind, Drosfaart van BZllIri!/t.
had, zo als gezegd is, éénen Zoon) V1NCEI'iT VAN ALEi\DORP.
nagelaten; deeze had tot EchtgcllOore WALBURG, Gravin VAN
l\'ILUWENAAR, bij welke bij vier l{inderen verwekte, als J. JOHAN, 2. GODARD, jong gefiorvcn, 3. IJEP.':'IAN, mede vroeg 'overleeden , en 4 IIIAGDALENA, die getrouwd is geweest met C!1RrSTOFFEL VAN EG.:IIOND VAN IJSSELSTEIN, Gouverneur van Hellsom, Pé1ilo en Geertrll}'dcnborg; hij fiicrf, als Overfie , in
dienst van Koning HENDRIK DEN IV van FronkriJk, in J583.
veele Kinderen nalatende.
JOH,1N VAN ALENDORP was Drosfaard van Bl/uren, Raad en
Hofmeester van WILLEM DEN I, Prinfe van Oranje, met wien
hij, Ao. 1567, naar Duitsch!017d trok. Hij tromvde MAllGRETA, Gravinne VAN HAININ VAN WmmREGIES, el1lie-t haar, 15 69.
Vleduwe met vier Kinderen: als 1. ADOLF; 2. YO,LBURG, die
getrouwd is geweest aan MATTHlEU DE SAUGE, Kolonel in dienst
deezer Landen; 3. WILLEM, Proost van St. Pieten Kerke, te
Utrecht; en 4. LOUISA, die de Echtgenoote werd van PHiLU'
DE GONNES, Majoor in dienst van den Staat.
ADOLF VAN ALENDORP , in 1595 Proost van Sf.Pieters Kerke.
te

ALEN~OR~

ALEMANNE~

5~

te Utrecht, daarna Overfl:e Luitenant in di~nst van den Staat en
Gouverneur van Sc/tenke17fchans, had tot Vrouwe ELIz,m' TH
PlTII'N; bij haar verwekte hij 5 lOnderen, en fl:ierf 1628. Zijn
oudfle Zoon en Dogter , WILLEY! en MAGDALENA, zijn beide
jong gefl:orvcn. Zijn tlVeede Zoon, JOHAN Fl'.EDRIK, die Kapitein van de lnfanrerij was, trouwde, 164°, met CORNELIA DE:
REGTF.REN VAN H'i\lERT, en won bij haJr 3 Kinderen.
Het vierde Kind was MARB., die gehuwd is geweest aan ROSLOF KE.TliL
VAN IUKFO?T, en heeft mede Kinderen nagelaaten.
Het vijfde
was !DOLF, die insgelijks Kapitein van de Infanrerij was, en
ten huwelijk had zijne volle Nicht, TIIOMULINA PJTHAN, bij
welke hij vier kinderen verwekte.
De Kinderen van JOILIN FREDRIK, waren: l. MAGDALENA ELIMll~TH, die zig in den Echt begaf met LAUGE;\'S DU BO:S: 2.
MARIA ~,lARGnETA, gehuwd aan YSIllL~ND V.\N D'R DOE", die
v\.Óï\v~kt hebbcn twee Dogters; en 3. JOHAN ADOLF VAN ALENDORP, I-leer van 't Gein en Oude Gein, gebooren 1657; hij
was Kanunnik in 't Kapittel van St. 111aria, tc Utrecht; hij
trol1\vde aldaar, in 1690, met lIlARIA l\lFC[lTELD CROOCK; deeze, geene Kinderen hebbende, namen tot zig zijn Zusters Zoon,
]OIHN ADOLF DO BOlS Dil. CHilILLOV,

onder voorwaarde, dat hij

en zijne nakomelingen zouden aunneemcn, den naam en het
wapen van ALENDORP. JOHAN AIlOLFS Kinderen waren: I. A::OLF,
Kapitein, die trouwde N. N.; 2. THOMAS FR lWR IK , mede Kapitein; :J. WALBURG J\BRGRETA, gehuwd, Ao. 17°6, aan JOHAN
VAN WEEDE, Bcere van {Fuit:, enz ; en 4. MAGDALli:NA LOVISA,
die, 1746, ongehuwd overIeeden is.
Het wapen van A lerzdorp, is een [child met een zilveren
grond, en dair op zwarte Leeuwen koppen, met roode tongen, en roode met goud gemengde Hertoglijke kwonen.
ALE MANNEN. CLUVERlUS, in zijn Germ. AnI. Lib. 111. cnp.
4. p. 5 15, zegt, dat zij in 't eerst woonden tns[chen den Rhijn
en den Donauw, doch naqerhand zich verder hebben uitgeftrekt.
Een ander oud Schrijver meldt, dat zij uit allerlei volkeren zijn
zamengevloeid, het welk hunnen naam zou tti! kennen geeven.
Omtrent het jaar 2 I4, na de geboorte van CHRISTUS, vindt men
gemeld, dat zij door ANTONINUS, den zoon van SEVERUi, aan
00 3
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den 1rlai17flr~o111 beoorloogd zijnde, hem dwongen, den vl'edo
hun voor I;eld te koopen. Dan, Ao. 337, werden zij door
JUL!A!l.N geflagell, als zij bij /1rgelltor,~·t:!i;1 gelegerd waren;
echter niet zonder groote flachting ond~r de ROllleil](11 te heb·
ben aangericht, die hun ook geen me('~ter zonden geworden
zijn, zo niet de ]Jo!al'icrm hen kt aztdadig onderfl:euncl had.
den. Zij cn andere GeliJlill'i./Z·/le VolkC;\'ll vereenigden zig mrt"
de Frie::,cil en S::'xcJ'S, tot het docn vZln c,:n ilJval in 't Rijk
van !lLOY1S, well:e vcrbimeiJis b2vestigd werd, in 't jnr 466.
De inval gdèhicdde met 'er daad; doch zij '.I'erden, volgclns
de aantekening van Sc1:rijvers vall dien lijcl. zo wel clltvm;i!;cn
en ved1aagcn, dat dit Irocdig volk zig aan hcm moest on,lcrwerpen, zonder dat daar bij gemeld word, hoe het met de
Friezen en Saxers aflic?
WAGE~. Fad. IIt/f. I Deel, bI. 197, ~5?', e:1 307.
V:1I1

ALEN; (Jan 1'on) van deezen Kllnflenaar vindt men eenc befchrijvin::, bij IIOUBRAlmN, in zijncn Schouburg lier Nederlo,
Konstfclli !ders, in 't lIl. Deel.

ALENSON, (Hans) was Leeraar onder de Mc;mollitl"f), eerst
te Dei!,t, en daar na te Haarlem: zonder dat men vind aangeweezen . den tijd, wanneer hij gcbooren of geflorvcn is. Ecni-

ge v~n zijne fchriften, die I1lCCS~ in twistredenen bellanden , zijn
gedrukt n;~fchen de jam'en J6~6 en 1630.
SCHIJN, Hi/!. der lJ.1eJllz. lIL Deel, bI. 1~9.

ALl:mEN, of /:'!oijfcll, w;cs weleer een AmbQcht in de Groo.·
te Zuid-IIol!andfchc Waard, groot 1°74 morgen; paaiende, ten
Oosten aan ./ll;;!s)'oct, ten Zaiden ten halve jllofe, ten Wes·
ten aan J(;':::'slr:o'ke:l, en tea Noorden aan d~ Graaf.. Ter
plarltl.e èa~r de Mo!enlleen gezonken is, word, in den zomer,
de fcheiding n0i;'; gezien nn d~ fieekvisfcherij van COIINhLIS
]ANSZ VAN l\OO~DEN en die vun A/eZ/fin, welke met de hoofden
daar tot elkander koomen. De Visfcherij van Alettfen word door
de Stoaten yall Hoiland verpacht.
Zie VAN DER. EIJK, Handv, van Zuid-HolI. bI. 35.
l!LD]D,
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ALEIJD. Van vcrfcheidell Vrouwen, di:! deczen naam voerden, hebben wij reeds, op het Art. ADlSLllCID, gehandeld. Hier
verdient nog gemeld te word.:n _ hoe eene Vrouw van dien naam,
doch vun flegten fl:aat en b2ddj\;Cll, het fchand~lijk voorneemen
h~d, om, in dC;l jaare 1588, te EnHuir,en, 's Land, Schepen
in brand te Hecb:n: dit hecfr haaren na:un, tot haare [chande,
doen vcrel:llwigen. De v00lïiaamÜe aanvoerders tot dit boo, opzet \V(Jrdèn gezegd geweest te ziin: !WENttAAD R' I"1Il. 'sz van
Col/lIJ, en ALEID LUC,~S, dus genaamd naar haar en man, die
nevens h:tur gevangen werd. De Schout, ter dier djd LUITGE
!I~UWER.TSZ, bragt tegen haar in, dat zij van dit voorne\:men
niet alleen was lülndig geweest, maur ook ham"en lllan LUCAS
dnar toe had aangeraden. Na gedane bekentenis, werd zij verwez~n, om door Hads dienaars, met een ·[chip op deborsr" de
fiad te warel en rond gcl~id, en voor den tijd vnn twaalf jaa~en
gcblll'lcn. Dit vonnis werd aan haar ten uitvoer gebragt , op
den 6 Julij van het gemelde Jaar 1588. BRIIl\DT, die dit verhaalt, uit het Cri;;;i;Jee!e Sententie-boek der Had Enkhuizen,
maakt geeae meldiu,; van de vonnis[en van andere, die hier aan
deel hadden.
B~A,,[)T C11 C'::~,Ta., fli/!. l'all Enldmizen, J. Deel,
bI. 250.
ALElJO LRIJSTIt\'GH, dus geheeten naar den toena;tm van haaren man, di!?, in 't Jaar 1534, een welgezeten burger in Am·
(lc!dmfl was, had eerst den naam van Godsdienflig te zij'1; doch,
m~er door dwaasheid vervoerd, dan door waarc kennis geleid,
vrl"liet zij haarel1 m::n op een listige wijze, en begaf zig naar
illI1Jl/!er, alwaar zij, door de bet0verende Geestvervoering, welke
in die !1ad heersclltC~, man, vricnd~n, vaderland en godsdi~nst
vergat. Na zig, eenigen tijd, van 't Huwelijk omhouden te
hebben, uit vool'wendzel dat zij onvruchtbaar was, trad zij,
met eenen Fries, in een zogenaamd tweede Huwelijk, laatende
haarell eerfl:cn man haare dwaasheid betreuren.
BRANDT, Hijl. der Reform. I. Deel, bi. II4.

ALF1!:N, of ALPHEN, een zeer vermaaklijk Dorp in Ho//and,
gelee gen onder Rhijnkmd, het welk zijne Rechtspleeging houd
004
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te Leydm. Dit Dorp is van een zeer hoo{;e!1 ouderdom, en
llaat, in de verl11a~rde Taftlen van PEUfItWEq us, bekend bij den
naam van Castra Albinit!lla, zo veel zeggende, als de Albi:;iaanfche Scham, of Legering. Anderen not'mC!1 het Alpheni
Castra , of de L('get/lu 1'011 A!pJzenus, waar van dit Alfe!i den
naam zoude !Jebbell behouden; zelfs hij de ll:;auwkeurigf1:e nafpoorders heeft dit gevoelen veel fc!Jijn. Uit den ~eroemden
R01llcillfchm I-listorie[c!Jrijver TACITUS (die kort na 's HEILANDS
Hemelvaart leefde) is het bekend, dat ALPHE!.'\US VARFS Overlle van der Batarieren Legioen geweest is, en daar na Overf1:e
van de Lijffchmbenden. Ook is het ten vollen zeker, uit de
oude I-listoriefc!Jrijl'ers, dat de Romcil:m, zo hier als elders,
aan den R!ujIJ, veele Castra of Le{';c!}lJ!t7atzfJl, C11 daar bij
ve·ele Bmgten of Vestingen, gehad hebb~n. Dat cene der laatll.::n bij dit A!fcn geweest is, blijkt uit de!l ouden Steen, bij onzer Vaderell tijd areInr in het graven gevonden. De !D(:cste lett:;:;s, die ',vcleèr op ó2::z"h-cn gC!cCZCll werdcn, waren door dcn
tijd ve~g:1an. Echter kon men èuidelijk genoeg zien, LEG. IN.
kîa2f aanwijzende', dat alda~r het eerfte Legioen gelegl'JI had.
VcnnLh nu j,LPHEl'WS V"·,:tFS Over!1:~ van der BatavierelI Legioen
w:\s, is 'r zeer waarlchi:niij':, dat !Jij aldaar zijne ir.Jegeriilg
geha 11 , en decze pL12tS na~,r beIll eIen naam van Alphen (Castra
Albinimw , of A/p!zeri L(~~·l'ri'lclû!.0 he]women en behOl!dcn
heerr; ook vloeit de naam Ol llaamsoorfprong veel beter en natuurlijker van ALrH~1.'it:s, dan V;lU ALBINUS, van wien fommigen
dien willen afleiden.
ALTING fpreekt 'Cl' dus van: " AlbÎliÎalltl is een plaat.'; op 't
Eiland der Batavieren, (tusfchen Rhijll en 1Vaal) 10,000
fchredell boven Lûden, daar die nr,nm ook nog verminkt, beklijft in Alfetz, dat nu een Dorp is, aleer zeer g'~ring, en geen
woonl1ede V:ln ecne Baravifche benaalninge, maar alleen eene
Legerplaats vall de eene of de andere Keurbende, of van eenige
vleugels of troepen, die nog naar Zanten getrokken, nog in
de Steden, nog in de Dorpen, nog in de Schansf~n, tot bezet·
[inge gelegt waren, gelijk TACITUS met een voorbeeld toont,
dat bij de oude Romei12{'11 in gebruik was; doch dat van dezelve
alleen in de R eistafe!en, hoewel niet met zo veel woord en, ge.
waagd wordt, In 1t bijfchrift vall ANTONINUS ReiswfeI flaat.
ÁI~
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Albi1l!(wis of AlbiIJÎa12is; in de Kaart van PEUTINGER, is Atbimalli~ of Albtllllanis: want in Albimtlnis of /i/ball/mlis fl:aac
kwalijk in 't eerfl:e l1i voor een m. Of nu A/binianis of A/ba?iianis recht is, valt zo ligt niet te bepaalen, vermids de naam

van den Man onbekend is. Echter valt' er geen twijftèl over,
dat 'er CastrtJ (cene L('[jtrpla ats) onder verllaan wordt, en
geenzims Aqua (TFater) het zij zuurbron , warme, of Zoute ba.
den, zo als 'er in decze gewesten niet zijn.
" Albilliaua, of A//Jmdalla, is dieshalven in 't meervouwd,
in den ~ernel1 n~~mval, anders dan VALESlTJs wilde: Albil1irmr.e,
of Albtlilit/J1r.e , is door den f1egten druk van /INTONINUS Reistafel
mh,leid, in zijn uitmuntend werk Notitia Gallir.e genoemd. Ook
zijn zij kwalijk te verdragen, die beweeren 0111 Alp/mIjt/na te
fchrijven, als was 't van ALPHEUS VARDS, wel een Overfl:e van
Legerplaatzen , daar ook de benden der B,1tal'ieren bij waren; maar onder de Lillgollm (Langl'es Z. O. il1 Champag1Jt)
verre, naar 't verhaal van TAClTUS, van den RlJijn af: te weeten. die Men[chen hebben de twee voortreffelijke gedenkl1ukken >
de Reistafel van Ai'<TONJNUS, en die van ~UGUSTUS, liever willen verminkt verklaaren, dan het oude Romei1Jfche woord erken~
nen, dat door den Batavifchen mond verbasterd is; daar het
echter gemeen is, ook zelf in klaar Duitseh, de B te veranderen
in F: als Albis db, elf; kalb, kalf; enz,"
Van CLODIUS ALEINUS vermeld CAPITOLII'\US, dat hij, door
COIiJMODUS gezonden, lt~Jlsdlrmd (Gallia) ilJhebbende, de
Friezen, over den Rltijll gekomen, verdreven heeft; zo dat
hij eene Legerplaats aan deeze Rivier konde gehad hebben, die
zekerlijk A/biniana moest heeten; dog dit lust mij niet (zeg~
HALi\1 rl) om te beweeren of te bellrijden.
Dat het oude Albinialla het tegenwoordig A!fen is, vindt
men in den Blaffert van de goederen der Utrecht/èhe Kerke,
alwaar het A!f;2a genoemd word; welke benaming zeer oud, althans niet nieuwer dan de Elfde Eeuw is. In dit Alfen is WILHtLMUSHZDA geboortig. AlfelI heeft Kerk en Predikant, llaande onder de Klasfis van IVoerden en Over-Rhij111and.
Zie daar alles, wat de Heer HALMA dienf1:ig heeft geoordeeld,
van dit dorp te melden; doch dit voldoet geenzins aan ons Ontwerp, dewijl het alleen loopt over den l1aamsoorfprong, waar00 5
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in alleen de Oudheidkundigen zullen genoegen vinden. Van elders moetcn wij, dCi'halven, diL AnikcJ aanvullen. Dan al voorcns hier wc over te gaail, "olgen wij, het geen HALMA goedgevonden heefc, uit PLL'IPER aantetcl:encn, 0111 het bijzondere
van die befchrijving te doen kennen, e!l drrar mede te voldoen
llal1 het Letterkul1(\ge gedeelte van ons Plan.
" Hoedanig, en wa~r van da~',l1 de H.:er PETRUS nE~IPER,
(zegt 1I,\LIIIA) in zijne Befclllijving van de Heerlijkheid en het
Dorp Alfcn, in 't Jaar I7I4. in 8vo uitge;cven, deezes naams
oorfpronk afleidt, en hoe verre hij hieromtrent van onze hovell
aangewezenc Schrijvers afwijkt, zullen wij bief, met zijne c:lgcn
woorden, voordragen, zo als zij op hl. 52, 5.3, 54, 55, 6:.
63, 64 en 65 ~cvoJ](li:n worden, overnaunde ren deele de in·
gelaste redenen des Schrijvers, tus[chen de 55 en 6~ bI., als
te vel' van de Lmdi1rcken vau Alfen afdwaalcnde; echt!:r konnen
wij den ;rondf1:eun niet vOOïbijgaan, daar hij zijn gevtden omtrent dcczen n:::lm (bij h2lî1 doorgauEs Alplzm, Daar di:) Lr.tijnfche woordvoegil:{;, gcfj,leld) op vestigt. Onze V011~pla::til1gen
(zegt hij, p. 55.) zijn 0pL';e:èhoten uit Mie, het broeinest aller
Men[chen, en aldaar w,;ndcl'lijk vermenigvuldigd, naar andere
declcn des Aardkloots af;;'ezakt, en "ec!ligt ook in dec'zc N,JOrd[ehe gewesten zig wijdt en zijdt vcrilJreldende. "Al wat (vervolgt hij., p. 59.) beneden lVi:lIwegm lag, werd v:m ollds lVederSaXEn genaamd. /!olland en f"riesl(]Ju! niet alleen, maar al dar
aan de Zee paalde, van Oo,-tlt;lId af tot aan de Sc/ze!de toe, die
in het FrJ!1fche Cr:iaflèhap Fcrmtllulois, onmend de f\brdij van
St. jlJart(iZ zij:1 bc[;in necIEcncle, bij Zerland met twee monde:: den ()çca::u Ue"t. Zij noemdcn de Dewoonders ,-:m over
d.::n DClJc'll!, lOt cle Noordzee toe, in het algemeen R/,ijnkmders. Dceze luiden, Jap,lets afkomc!ingcn, gelijk elk bekend
i;;, heobcn hier gehuisvest onder \'cricheidcne bcn:lll;Îng·2:1. Op
hunne heirv:î:ü'd wedcritond hun eene fch:l::eling v:m cmüC'go.ngklijke Bergen, in een Lnnd, \\'eerzijds door de Zee, namelijk de
Adril;tljè!ze en Tijrenijchl.', bc(rloeld, en met een vijfrai nn
gewddige Rivieren ,"crzelt. D:1t Landièhr.p nu noemden zij,
wegens zijne gedaante eiJ uirgeb;'eidheid, Filo/ia, nu l/a1iell ,
en de Geberg!('n, daar zij met malkandcreil op, iiJ, en omtrent bleven woonen, waanend;;! dat zij d;;n tocht nooit verder
kon-
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konden doorzetten, Alp/zeJZ, in hunne t~:ll, en volgens de eer·
ne flebreeuwfche Letter A!eph, de hoog!h:. Echter dOOf den
nood der menigte gedrongen, en zig, elders moetende begeven,
zogteu en vonden zij de Heirbaan, zetten het over en herwaards
aan." Hierop telt de Schrijver (p. 60 en 61.) van de Scijtlten,
of Kefteil , als die eem den voet over de Alphi[che Gl!be;:l';ten
gezet hebben, hunne verfcheideI1e benamingen op, en daalt van
dallr op de Katten, di;! lle Zeegaten en Rivieren bewoonden,
/11 dût Heidensc/z 171eage!;Jloesd (vervolgt hij) dat willens en onwillens, ea lIit menigerlei oorzaa!cm, zig hierom heene bergdell, ÎugekOl1lcn, uitgedrcJ't'l1, eJZ m,dkallderen godsjammerlijk
geplaagt en l'crjc::!gd !!tbbmde, is onder den naam 'Y{!Ji BtJtal'icrcn in de lf/áreld bekt:lld gClfordm". Doch laat ons weer te
mg keeren tot bI. 52, om te zi":l1, Vi"t de Schrijver op deeze
Olh\ern"llinge van Jen na:mlWQ:ol111'ong van .1'Pftw ons ople.

vert.
" Voor Liefhe:b2rs (zegt hij) van Olldh:::den, en inzonder4
" heid, volgens ons VO')d}é:c,nen, b het o!1c!crzoel:ens waHrdi:t;,
" daar Steden ·en Dorpen, op aller gronden 1ll'r!11en mamsoor" fi)ronk zo dLlide:ijl: zoel;:en te berekci1e:l, hoe dog deeze Ileer" lijkheid aan die vnn /l~f)hc!z gekomen is." Hierop zegt hij
verder, Haar zijn eisen fiijl en taal, \"o0w:lI1:elijk de fielli!lg'
van onzen eeraen Schrijver, reeds Y:J.l1 ~~ell I-!eere ..dJt/lJg ge . .
\\Taakt, op de voJgeac1e ~.Yij~~ (h>;.rarsboom~l1dc: " De n. e~s
" kaan der VtIdhcercl1 van ANTO::-<EWS, door I{oENRo~AD PEUTlèi" GfèR geCchetst, noemt .d~!)l!cn, /llbinialJ!!s. Elders /lióilli.1" ua Cast:-a, en met meer waa: fchijnlijkheid, Alp/w?i Costrtl,
" bij ons, om evcnwigt van redenen, den Burg, lIet Oorlogs
" li1agazijn, de lIeir, Lfgerjleede der Romeinen hier te /1/" phen, dat eetmoen te vooren dien naam al had gedragen. Ma:!l"
" hier van daan uit eenen A!biuus of AlpIzenus, als RoolJ1[che
" Krijgshoofden , op dcczen bodem met hunne Legioenen, de
" benaming A!pfte7J af te leiden, dat is ons oordeels bedwelmt,
" en verlegen in de donkerheid van die tiJden, vol!1agen misge.
~,ta't. Doch niet onaardig misgetast en wel bedacht, want de
" klank kitteld onze ooren met een foort van gelijkluidendheid,
" maar voldingt de zaak Dier. En zeker nooit had een Rool11sch
~, O,'erite de eer?, die ergens voor een poos in bezetting lag,
" om

586
"
"
"
"
"
"
.'
"

ALF E N.

Ct

Dorp)

om aan de plaats zijnen naam te geven. Alzo min als eenig
Slotvoogd, den Bmg die hij met Krijg,voIk bewaarde, maar
hij kreeg 'er de zijnen van. Men Daat het oog op Leiden,
A!tello, Gorkum, Gouda, Hetlsden, j1Jedl'l?ólik, &hoonho,'ei], [Voerden. W~,nt behalven dat hier tanI nog teken, fieen
pog penning \'an te vinden is, zo pI3gten de n omeinfche Kasteel en , hier te Lande den naam te haaltn van hnnnc gelegenheid, als Rijnsburg en Póorburg op 't Marktveld vsn IIAORI~
,. l';üs; vnn Stichters, als die trotre timmeragie Roomb!!rg, 't
" Veldpaleis van AGRIPPINA; van Herbouwers ,als 't Slot te 11/i1ll" magm, '[ Zeekasteel Brittmhurg, en veeIe anderen; ook
" zien we op een neen te Roomburg gedolven, dat LUC. SEPDI.
" SEVZJieS, en ~li\R. AUl{EL. fl\TOi\"JN, onder V/,L, Pr.;DEi'·S,'S Kei" zers ~tadhOl:dcr, en 't beleid van n:CIèLlUS MTO, Hopman,
" dat vcrvalkn Wapenhuis, van de vijftiende Keurbende heb" bell doen hel h,")ll\\'lll. Een te R,~ii1Jb1Irg, met Leg. lllf.
" Gcrlil. de Lc~ iOClll:l1 vail Nedf'rduÏlschJalld. Een te 17oorburg.
" die L. LliCRS'Jll'S F,lcsn:.'i\US > uit de ralatijnfche Wijk te
" Rome, en Hoofdman ovn Ilondert, van 't c:erfie Legioen,
"Anno I 80 ter ged:.1chtenis daar leiden. Een te Alphen, met
~, LEG 1N, van 't eerfie Legioen 't l\1inervifche. Maar hier,
" noch nergens word gerept van eenigen Ovcrfl:e, die naamgever
"was. \Vij kennen ALm:. l'S, den tijdgenoot van ALPlIEUS, die
" een harde plaag der Jooden, en na l'OHCllJS FESTUS, Land" voogd in Jllden was; als geen andere dan de befaamde Koning
" AGR.PP.\ zijnde. ALml\'US, Bewindhebber van jlIaurita1lien,
" dien de J\fooren, door CL UVlU5 RUFUS opgeruit , hebben 0111,. gebragt. ALDl;\VS, Ao. 195. onder Keizer MAl,C. DID. SEVE" li vs ]ULB:\ L'S, in 't JIavenrijk Brittanje muitende, door LU" cm, Pt:RTPAX, vijf Jaaren daar na, en omtrent vier eer hij
" dèn Thrcon heldom , werd overwonnen, gedood, él1 met Wijf
" en Kinderen in de R.Jol1e gefineren. Ons komen noch ande" ren van tiicn naam VlJor, maar niemand in de Nederlanden. Wij
" kennen ALrHo!, US, helijk ui,vcerig bewo:;d zal worden, en
" zodanig, dat men heen en wederloopeGde , om het werk eeui., ge [çhijl:baarhcid, o[ in eea vorm, daar van te gieten, en geen
.. ander fpoor, als dat v:In ALBl\VS of ALPHEl\US vinden kan, den
,.• regten weg mis is."
Wel-
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Welke bijzondere Oudheden en wetenswaardige zaaken, in en
omtrent de Heerlijkheid Alfm, in deezt naauwkeurige affc"tetzing, voor komen, als van Sloten en Kasteelen in haare nabijheid gebouwd, zullen wij onder ieders eigen naam aantekenen.
Op de 97 bladzijde, zegt de Schrijver; hoe, en U'amleer en door
,'ien het Dorp Alfen een vast gegroeid !i.. !;a,71l1 is geJllorde1l ,dat
's onzeker; welke onzekerheid hij, niet zonder reden, wijt aan
het luttel en flegt gebruik der penne, in de onwetende onbefchaafde Eeuwen, vóór her vinden der DrukkollSt; daar hij dan ook
eene tamelijke lange tllsfchenrede, wegens 't verlies van de onwaardeerlijke Oudheids-[chatten veekr Gedenkrchrifcen, inlascht.
Tegem.wrdig (zegt hij, op de 99[[e bI.) begrijpt de ommekreits
lIezer lfeerlijk'zeid, op de nicuwc meeting, 2237 1IIorgC11lrmdts.
IIje mild 1'an Gras en IUtJl'er" op allerhande wijzen, beweid
€iJ bezaaid worden. Ten Zuiden (vervolgt hij, op de IO~,
en 108 1,1. daar wij alle de tusfChenredencn overflaun) loopt Alphen tot binnen de brug vtm Z:vaWlllerdfll71 toe, 1'el'liest daar,

r07.

met zijne Beemden, HazardsH'oude en grellSt zo verre op· d~
westzijde aan Bos/roup. Beoosten bez~omd !zet den kronke/enden
Rhijll/JroolJl. De Landzijde is Ilk~dee!d iIJ zes l'erji:heideJle polders, als Je RiecJveld[e" Stmer, GrootwesteJfe, Nes[e, Rijnyeid[e en Steektfe. Het leit (vinden wij bI. 131.) tusfc!zen zijne Grelfspaalw , twee IIl/Fe1l gaans iJl de Imgte lIitgeJlrekt,
la7Jgs l'oortreJfelijke 'wtmddpadcll en rijdw(:.:Jcr. Dit dacht HAL-

lilA genoeg, hier van aangetoond te hebben. \Vij voegen 'er bij,
dat indien de Lezer bdult zij, de vedere fchilderachtige befchrhvillg te weten, hil dezelve kan vinden in her werkje van
den Beere PLE}1PER, waar in 't oog zig tt'll\:lls verlustÎ:;en kan,
door vier fraaije afbeeldingen, veïvaardigd door den kundigen
I'. BLEISWIJK, wrbeeldende: I. EeiJ gezic1zt J'an Alphen; U.
Het Hof; HL De Oude en IV. De Nieuwe [{uk. lVlen vindt
hier van een geestig UittrekzeI , in een der BoekzaaIen van P. RABUS.
OUDAAN , in zijne Room[che lJ.fogenheid, lèhijnt van oordeel,
dat Alfen een Bergplaats der Romdnen en natavi~l'el1 is geweest~
om leden dat aldaar, in 't Olu[pitten van den grond van eea ouden Burg, vec:le Romeinfclze Gedenkpenningen, ook h:trde verzengde en half verbrande Turf, gevonden is: zie b:. 18. Om
de gelegenheid van Alfen beter te kennen, dan hier boven is aange-
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gewezen, dient men aan te merken, dnt dceze Ambachtsheer.
lijkheid, ten Noorden en Oosten, paalt aan den Rhijn, die
met een bogt langs derzelver grondgebied loopt, cn verder belend aan de Hooge IIeerlijkheden van H/JzardsU'oude, Boskoop
en LW/JlllIJ1Crdam, in welke laatfl:e het Rechtsgebied von A!fcn
zig uitJ1rekt, tot binnen den Brug van het Dorp van dien naam,
fcllOon het eigcnlij!,e Dorp alleen legt ten Zuiden vall dc!n Rhijn;
wam al wat men doorgaans daar onder verfl:aat, behoort onder
de Ambachtslwcrlijkhedcll van /1arltmdaJ'CeiJ, of Ouds/zoom.
Onder Aifen behoort mede Rii'tJ'dd, zijnde cen fire.::k Land vali
~34 morgen, flrekkende, van bij dca hoogen R,'Ji/nrliik af, agter een Polder, die den llaam \'o:rt van .difer,'zoOl'll, tot aan
HaZtlrdswo1!de. Decze fircek bef~Gnd voorheen uit een hollen
moerasiigcn g1'O:Jd, dien m~ll gewoon ".~" een fo(ife te noemen,
geene vrugten vcortbre:lgcnde, CIl die zo week was, dat men' er
cen !lok v:m ~:;: voeten kon laten inglij~u, zonder no~~ den vas~
tcn grond te (JlItd~kkelJ. Door het geóul!iig aanhogen van den
grond, i, dezelve (\oorGaa;ls zo vast geworden, dat- 'er goed
gras groeit.
Dit Land, 2C,<7t m,èll, i,; n[;wm[ljg van JACOll KOPl'IER, die
Heer van Ka/,i".';"iJ en 'l RittFeZel in A!f.:lJ geweest is; voor /lifèll en RictreM, vindt men, volgens de opneemrng \'211 1632,
2644 morgen en 41 [loeden Lands, en J 36 lluizen; het geheel, met hct fcholltsmnpt, p(ndgcld, ènz. wr.s ecrst gctaxeerr op
75°5 Guldens, i 2 fillinrs en Ia penningen. Doch in de opnce.
miDg van 173~, vindt men een get"l nn 3'15 huizen, en 10 zo
Kalkovens als Pal111cbakkerijen ,met twec LVI oIens ; waar uit blijkt,
dnt .difen, Hl die lCO Janrcn, merJ:elijk is tocgenomen: deels
san de bekoorlijke legging del' Landllreeke kan dit worden wegefchreevell; Cil verder :<011 de uitbreiding van de neering en
Handwerken. Want, behalvcn de 1l2bijgelegcne K:l1kovens,
Steell- en P~,ullebakkerijen, levert daarenboven het Dorp overvloed \'3n Boter en Kaas. Ook worden hier a:lcr~~a;1,dc zoortcn v~n Tababpijpen gemaakt. Dc welvaart van AljZ'1J word ook
zeer bevorderd, door den doortocht, die hier daaglijks is, zo
van [roore als kleine vaartuigen, van Haar/em, Lc/dw, Amfielt/am, en elders, langs den Rhijn, naar Goz:rft: en UtrcL:ht.
afzakkende, beha!vcn de menigte van reizigers, die hier doorvaa~
ren,
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ren, met de gewoone tl'ekfchuiten. Na de verdieping van den
Rhijn, in den jaare 1670 gefchicd, is dit nog merklijk vermeerderd, dewijl, te vooren , geheele vlooten van vaartuigen voor
den brug moeiten blijven leggen. De gelegenheid dcezer plaatze
doet hier zeer veele posten, met brieven, van veele iteden zamen komen: ten welken einde een algemeen Postcomptoir, aa11
deeze plaats, is opgerichî:, het welke eertijds onder Oudshoorn
was. Wat de Historie van dit Dorp aangaat: op 't J:1ur 1426
vind men aangetekend, volgens WAGEN. Fad. Hist. IIl. Deel,
dat op den Alfenfchen Dijk, Gravin }ACOBA, in een gevecht
tegen haaren Neef, Hertog FILIPS VAN BOTJRGO'WIEN, de overwinning behaalde; anderen verhaalcn, hoe de Spanjamoden zig
aldaar, in 1580, gedraagen hebben. Nog meer is het berucht
geworden, door de bedrijven del' Fro1Jfl:/II?/J, in den winter
van 't iaar 1672. De verzamelÎl~g van 't Staatiche Leger gefchiedde alda.r in 't volgende jaar. Zijne Hoogheid, de Prins
van Ol'flllje, den laatf1:en dn!; des gemelden Jaars 1672, daar
komende "vond dit en andere daar omnreeks leggende Dorpen,
van bewoonders en roerende goederen, gelloegz~am ontledigd;
waarop, bij Plak~at van den I Jan. 1673, werd afgekondigd,
dat de goede Ingezetenen van de Dorpen Alfm, Oudslzoorn,
enz. aan dceze zijde van de Oude en Nieuwe Vaart, als mede de Schouten, Schepenen, Secretari,ftn, enz. zig wederom
zouden hebben te begeeven, binnen de voO!'zeide Dorpen) om
aldaar hunne FunEticn, Neeringel1 cn Ambachten waar te nee~
men als vooren ; neemcnde zijne Hoogheid de Ingezetenel1
en hunne goederen, in zijne bijzondere ProteEtie.
Hierop
keerden alle de ingezeetcnen te rug. Dl,i:cn deeze rampen van
den Oorlog, heeft Alfcn nog andere, als van Brand en diergelijke, moeten ondergaan. In't jnr 1619 geraakte bijna het gantfche Dorp, en daar onder ,1e Oude KCïlc., die weleer aan BONIFACIUS gewijd was, in de asfche; deeze herige brand nam zijnen aanvang in een OliemooIen, en floCi; van d~3r over op de
rietdaken. In 17 J 6, op den lsden Sept. ontrlond 'er weder een
felle brand in een Grntterij, d;c, benevens nog :5 nabuurige
huizen, geheel verteerde. Soortgelijke rampen, als mede z\\'aare overfl:roomingen, heeft het vervolgens eenos en andermaal
ondergaan.

On-
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Onder de Gebouwen van Alfin is eerst aanmerkelijk de Nieuwe Ku:k, welke met een klein, doch fierJijk [pits toorentje, eell
uur- en nag'Herk voorzien is. Deeze Kerk is een flmlÏ en groot
gebouw, pronkende met koperen kroOllClJ , en andere daar toe
vereischte Geraden. (lok is aldaar eel1e ROOili[c/Je Ktrk. De
plaats, daar de rechtsoet1~Jlil1g g::hollden word, is de Herberg,
daar St. 'Joris, en ook't HOfVOlJ IJû/!aild uithangt. De Waag
naat ar.n den Rhijnbrug, op den grond van /larla1Jderveen,
doch behoort, volgens een uitrpraak van [660, aan de Heeren
van A!fe1l, die dezelve aldaar konnen laaten Haan, of verplaatzen , naar welgevallen. Onder het Rechtsgebied van Alfen behooren 't Huis te LeeuwclJ; de Burgt of hovge Burgt; het
Hof te A!fen , van ouds Ottrl-f{alfslagel1, en 't huis te Lal1gel'odc. Ook legt in deeze Heerlijkheid de COlldfche Sluis,
waar van, op dat bijzonder Art. melding zal gemaakt worden.
In [745, werd deeze Ambachtsheerlijkheid, door den Heel' JAeOB VAN DER ME1R, wiens Vader, Grootvader, en Overgrootv~dcr dezelve bezeten hadden, verkocht aan KA~ M(J:>.~ DE WILDE,\Veduwe van MlR.nr JOSt}J\ BRAKONlER, Predikant te Utrecht,
voor de [OlTI1'1C v~n ac!zt Cl) ,'yftig duizwd Cl/idellS. Naderhand is zij weder door verkoop overgegaan, aan den Heer
THEOD. DE. SMETIJ, Oud-Sch.:pen der Stad AllI/lerdr:m. Van de
oude I-Ieeren van /l!fe1l vinden wij niets anders aangetekend,
dan dat de I-leer lll'GZ VAN I;RALING.I<N, die, in 't jaar 1230,
Baljuw van lIolland was, de Slamheer van dit Huis gcwee.;r is;
dat ver[cheic1ene van hun de Graven gediend hebben, to: in het
jaar 1484; en dat dit Huis, op of omtrent dien tijd, is uitgeflor..
ven, voereride het wapen, nu nog aan 't dorp eigen, namelijk
een zwarte Har met agt flraalpumen op een zilveren veld.
Lijst der Ta xrttim, 1\IS5. Hel1ldJ'estell ,'mi Ri'ziJl1l1md.
Startt der Nederlanden, VI. Deel; B.'.CIlIENE Nieuwc
Gccgraphie. Il. Deel, 2de fiuk, pag. 564.
ALPEN; een arider dorp van dien naam, gelegen aan de lffrta··
:;e, omtrent een vierendeel uur ganns beneden J1Jaas- Bommel.
De G:eref0l111eerde Gemeente aldaar wordt door de Predikanten
van ll1aas-Bo1l1md bediend. Voorts zijn ons, wegens dit Dorp.
geene bijzonderheden gebleeken , dan d:tt het, meer dan eens.
last
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last geleden heeft door Overl1roomingen, en nog laatst in de
maand Februarij des jaars 1757, wanneer 'er ver!cheiden gaten
in den dilk [chenrden; waar door het Ampt msfch~n lVIaas en
Waal, en bijna 't geheel rijk van Nijmegen, werd onder Water
gezet.
Staat der Nederlanden, UI. Deel, bladz. 277. N. N.
Jaarb. bladz. 287.
ALFEN, of ALPHEN, (H7i'llem ,'an) Secretaris in de Hoven V~1.!l
Holland, zeer bekend do.or het fchrijven van zijn Formulierb~ek,
behelzende de meeste fchrifmuren, die dàgelijks in de Praétijk
van gebruik zijn. en gebezigd worden, onder den Tijtel van PAPEGAAIJ; het is verfcheiden maaIen in 4to herdrukt. eerst in één.
en naderhand in twee deelen. Deeze beroemde Schrijver was
gebooren te Leiden, in het Jaar 1608, uit een oud aanzienlijk
Burgemeefl:erlijk geDacht, en werd ,den '20 Sept. 1631, tot het
gemelde Ampt aangefreld, in de plaats van Mr. PlETElt HOFLAND ;
hij bediende het geduurende den tiid van 53 Jaaren, met achting en lof, en deed daar van affiand, in 1684, ten behoeve
van zijnen Schoonzoon, .den Heere en Mr. PIlLTER VAN HURK.I

Zie
ALPEN,

VAN LE.EUWEN,

(H. yan) zie

Btlt. lllust.
ALPlIEN

(H.).

ALFJ!N, (Kors .ramz yan) was, in het Jaar 1622, een der
zamengezworenen tegen het leven van PrinCe MAURITS. De Heer
WAGEN~AR zegt, dat hij een Haringkoper te Rotterdam was.
Wij zullen elders gelegenheid hebben, hier van omltandiger te
fpreeken.
Zie Vader!andfche Historie, X. Deel, bI. 4-5t.
ALFHEIM , het welk, in het Testament van WILLF.BROnD, Alphein genaamd word, en hedendaags bekend is, onder den naam
van Alfen, is gelegen in de Baronij van Breda, en een gedèelte van het Hertogdom van Braballd, zijnde een zeer oud en
middelmatig Dorp, nabij den Dongerjlroom, tusCchen de Dorpen
Baarfe, Haarl1, Gilfe en Goirle. Den 20 Juny 712, fchonk
ENGELllERT, een Frankisch Edelman, dit Alfin of Alfheim aan
den genoemden WILI,EBRORO, Abt van Epte1'1lach, volgens den
Il. D E E L.
PP
Gift.
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Giftbrief, gegeven te Si/burg, veele Jaaren in de gemelde Abtdij bewaard. en door den geleerden Baron LE ROl] in 't licht gegeven. In 't Jaar 726. maakte WILLEJlRORD dit goed aan de gemelde Abtdij , 't welk vervolgens door de Abten. in 1157, voor
een Jaarlijkfche Schatting, aan 't Klooster TO:7gerloo werd opgedragen. In 't Jaar 1100, heeft Heer HENDRIK VAN BRED.4- de
T~mpûhet!rtm

hier mede, en ook met lJralre, befchol1kel1.

In

fchonken ARr;oLD VAN LEUVEN en ELISABETfI, Heer en Vrouw
van Breda, zestig bunderen , zo Bosch, Heij als Zaaijland, alhier gelegen, aan gemelde Tempelheel'en. FIT.IPS VAN LIEDERKERKE , Heer van Ulpmhottt en A!fen, heeft, vervolgens, in
1308, ten overfiáan van RASO DEN TWEEDEN, Heere van Breda,
en Heere SEGcrR VAN LJEDERKERKE, zijne ouder Broeders, die van
Tongerloo kwijtge[cholden eenige lasten op hunne Hoeven, gelee·
gen in Nieuw/mul, onder andere voorwaarden, ook op deeze,
dat zij, zo als zij voorheen verpJigt waren, zo dikmaals de Reeren van dit Alfin een en heirtocht deed en , een opgehoopten Wagen met Brood zouden zenden. Daarenhoven, befchonk hij de
Abtdij met het Bosclll van Stocht, bij A!fe1l gelegen. Dan, in
de laatere tijden, zijn alle deeze Goederen aan de Barronnij van
Breda gehegt. Dit Dorp heeft meer dan eens gedeeld iJ de rampen des Oorlogs. en bijzonder in 1542, wlInneer het, door de
Krijgsbende van den woel1:en MAIIRTI!N VAN ROSSUM, werd afgebrand. BACflIENE, in zijne Geligraphie d~r Ned~r!andefJ, V.
Deel, .bI. 775 en 77. bepaalt de ligging op drie en een half uur
van Breda, en fielt het getal der Ingezetenen, in Ao. 1742, in
't geheel op 104.
Zie 't Testament 1'tl11 WILLEBRORD, in 't BATAVIA SACRA,
I. Deel, bI. 93. J. LE RDIJ Notit. Bredaasch Crol1i,ik,ie.
1280

ALFRICUS, Bisfchop van Utrecht; zie ADELBRICUS.
ALF\'OET, bij anderen A/syoet, doch te onregt, alzo het moet
zijn Almsyoet, voorheen een Dorp in de groole Zuid-Hollandfche Waard; zie ALMSVOE.T.
ALlDA

of ALEID ; zie ADELIlElD.

ALGID, ook ADGILD; zie ADGILLUS.
AL-
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ALGEMEENE STAATE", is eene "~l5,0derillg 'Van gevollJltlgtigde Ajgfl'anrJigdeJJ, uit znen OpptrllJ(Jgtig~ el1 IWt1UW 1'erhOl1dene La7ldfclzappen, tot het waarneemen en handhal'en 1'a11
het gtmune he!ang der Bondgenooten. Wij zeggen uven Oppermagtige, om dat men de VE' EENIGDE NED!!RLANDEN niet moet

aanmerken als verfcheidene L~ndfchappen. llaande onder éélit
Oppermacht, zo als verfcheiden Uit- en Inl:mdfchen zig t' onrecht verbeelden; onder\1ellende voorts, dat de Oppermacht dtY
A/gemune Stooten in dit aanzienlijk Lichaam zoude geplaatst
zijn; daar, in tegendeel, de Oppermacht of Sou'Vtreiniteit van
ieder LalldfcIiap op zig zelve beftaat. Ook zijn de Algemeene
Staaten niet het eeril:e en voon~aamil:e Lid van Staat, zo als
men, in 't zogenaamde, Publiek Gebed, en andere Schriften van
dien tijd, verkeerd gefield vind. WAGENAAR , in zijne Vadfr·
iandfclze Historif, VIII. Deel, bI. 335. tekent de gefehillen aan,
die 'er ontf1:aan zijn over het aanmmitigen van dit gezag door de
Algemeene Staatm, bij den dood van WILLEM DEN EEKSTEN.
Zelfs Mannen van naam hebben gefeild, in het befchriiven van 't
gezag deezer Afgel'(ltlrdigden, zo als, op 't Art • .hMMSSADEURS,
zal getoond worden.
De vergadering der AlgelIIfene StaatelI , kwam, in de eerlle
opkomst van dazen férunigden Staat, niet bij een, dan wanneer zij daar toe in het bijzonder befchreven werd; het welk,
onder de Iaatfie Graaflijke Regeering, zeer zeldzaam gefchiedde, dewijl PHILIPS DE TWEEDE, om ziine onbepaalde heerschzuche
te voldoen, dit genoegzaam geheel verbood. Ten tijde van LEICESTER'S Landvoogdijfchap, 11011d het bijeen roepen ,an die Vergaderinge aan den Raad 'Van Staate, die toen, om het roer
der Regeeringe naar eigen zinnelijkheid te wenden, de Algemet12e Staatm, meestijds , olJbefchreven liet; welk gedrag van deezen Dwingeland den Staat ten hoogfien mishaagde. Zij vertrokken, op den IS lVJaij 1588, om die rede, van Delft naar den
Haag, om hun misnoegen te kennen te ge even ; begeerende , even als ze te vooren (1585), te Middelburg, daar na
te Utrecht, en federt te Delft waren vergaderd geweest, wederom bijeen te koomen. Nogthans was 'er, verfcheiden .!aaren
daarna, nog geeue va,te Vergadering der A/gemeene Stfltlten
bepaald, zo als men in het gemelde Publiek Gebed aangehaald
Pp 2
vindt.
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vindt. Zekerder is het, dat de Afgevaardigden hunne Verga deringen of Bijeenkomften , van tijd tot tijd, hebben afgebroken,
en wel tot in het Jaar 1593. Zeden dien tijd, of in het gemelde Jaar, heeft die Vergadering, allengskcJ1s, de gedaante van
eene altooszittende Raadsvergadering aangenoomen, onder den
naam van de Algememe Staaten de;" Vereenigde Nederlanden,
welke zij vertoon en ; zijnde, door de Stoaten ')!an Hol/and. in
den Haage, aan hen het recht van Grondgebruik verleend. En
offchoon, aan de Afgevaardigden der .//lgemeene Staaten , bij
alla openbaare gelegenheden, de voorrang gegeeven word, moet
men, echter, niet denken, dat die van Holland iets het minne
van 't Oppergezag, of de eere daar aan verknocht, af!l:aan, die
hun alleen in hunne Provintie toekomt. Het getal deezer Afgevaardigden is niet bepaald; elke Provintie mag, naar goedvinden,
het getal vermeerderen of verminderen, mids zij de onkosten,
daar op loopende ,draage. Maar hoe groot het getal ook zij,
zij hebben te zamen niet meer dan ééne nem; en dus zijn 'er, in
het geheel, zo veele Hemmen als Provintien, namelijk zevm,
hoewel het getal der Afgevaardigden in deeze Vergadering meestal tusfchen de veertig en YiJftig beloopt.
De plaats, alwaar deeze luisterrijke vergadering haare bijeenkom!len houd, is, op het oude Hof der Hol/nl1dfche Graaven,
in ecne lange Kamer, voorzien mct drie Deuren, en verl1erd met
de beeltenis[en der vijf Stadhouderen ; het vertrek heeft gemeel1fchap met de zogenaamde Treves-Kamer. In deeze vergaderzaal
!laat eene lange Ta fe [, mct een groen Kleed overdekt, en omringd met Stoelen zonder armen, mede met gmen Laken overtrokken, uitgezonderd die des Stadhouders, die met groen Flu.
weel bekleed, en met konfl:ig gefheedene armen verfierd is. De
rang der zittinge i~ die der Provintien, hebbende aan het hoofd
den Stadhouder.
De tijd der bijeenkomnen is onafgebrooken, dat is, geduurende het gantfche Jaar, zonder Vacamien te houden; koomende zelfs de leden des Zondags buitengewoon bijeen, doorgaans
des morgens om elf uuren, of zo als de Prefident goedvind de
vergadering te beleggen. leder Provintie is op haare beurt, voor
eene week, de voorzittende; wordende de Prefidentsplaats bekleed door den eerficn in den rang haarer Afgevaardigden: hij
:1:111-
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aanvaard dien post des Zondag 's nachts om twaalf uuren, tot agt
dagen daarna op 't zelfde uur. Die deze waardigheid bekleed,
ontvangt de Brieven van de buitenlundfche Staatsdienuaren, (Ministers) de lVIemorien der vreemde Afgezanten, de Verzoekfchriften van bijzondere Perfoonen of Collegien, en meer andere
fchriftelijke Vertoogen, die hij aan de Leden der vergaderinge,
door den Griffier, doet voorleezen. De Provintien., of liever de
Leden der vergaderinge, worden hier op verzogt, zig gereed te
maaken tot het geeven van hunne fienunen: dit, met de grootfle
vrijheid van gevoelen, verricht zijnde, bel1uit de Voorzitter met
de meerderheid, uitgenomen in zaaken, die éénpaarigheid van
flemmen eifchen, als van Ourlog en Vrede, Belastingen, en andere
zuken; en i:1gevulle door de meerderheid, in dergelijke gevallen,
word doorgedrongen, handelt men tegen de grondwetten van den
Lande; en behouden dan ook de overfl:emden het recht van Protefl:eering, en recht van Eisch, om hun gedaan Protest te doen
:nntekenen. Indien, evenwel, het gevoelen, bij de meerderheid van flemmen uitgebragt , met dat der voorzittende Provintie
flrijdt, of de Prefidcllt, om deeze of gecne redenen, zwaarigheid maakt om te bel1uiten, heeft hij vrijheid, zijne plaats te
verlaaten, en dezelve afte (taan aan dcn Prefident van de volgende
week, of nog vroeger, aan den geen en , die geeue zwaarigheid
maakt. het befluit op te maak en; welke dan ook het bel100tene
uitfpreekt, en in de Registers van Staut doet aamekenen.
Indien 'er zaak en voorhanden zijn, waaromtrent men, bij
meerderheid, door den Prefident, in de week zijner voorzittinge, niet kan tot een be{]uit komen, kan hij zijne plaats aan eenen
zijner mede Afgevaardigden amaan; en zo deze weigerig is, het
bcl1nit ten uitvoer te brengen, oflievcr, de zaak te doen beflui.
ten, gaat de rang van voorzitting tot cene andere Provintie over;
't welk een..: f}10cdiger afdoening van zaak en geeft, dan wel anders. Langzamer gaan de Algemecne Smaten te werk, in zaaken van meerder klang, en waur toe de algemeene toefl:emming
vcreischt wadt: welke langduurigheid VUil beiluit ook doorgaans
VUil de groot!1:e en beste zCÎ{erh2id, tot welzijn van Land en
Volk, vergezdd gaat, en aan de Ingezeetcnen meesml de grootfie ftoffe van goedkeuring geeti:. Deeze langzaame raadsbefluiteu moeten toegefchreeven worden aan cie bepaalingen ~ler AtPp 3
ge-
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gevaardigdell , die, eer zij tot gewigtige zaaken kannen fiemmen,
llct goedvindcn hunner Zenders moeten afwachten, 't welk aan
hen nict wordt bekend gemaakt, voor en aleer de Staaten hunner Provi'ltie befchreeven, vergaderd en algemeen tot een benuit
gekoomen zijn: het welk, zo als men ligt begrijpt, veel tijd vereischt. Dit in 't oog houdende, ziet men hoe onbezonnen veeltijds de drift is van veele Landzaaten, als hun belang, 't zij wettig of onwettig, een fpoedig befluit begeert; nog onbezonnener
is dusdanig eene begeerte, als men, daar en boven, in aanmerking neemt, dat 'er jn de Provintien zijn zes en vijftig Steden,
welker toertemming , benevens die der RL1derfc!mp en verdere
Leden van Staat, vercIscht word. 13ehalvcn de vertrauging der
ben uiten van den St{wt, hier uit noodzaaklijk ont!1:aande,
ziet men, nog bo\'en dit alle .• , lliet zelden, dat de uilhcemfche
Staatsdienaars zig deeze vem aaging WCClCll ten nutte te maaken,
met bij deeze of g~el1e Leden te bewerkcn, dat men !log langer
draale , of tot genoegen van hunne JVIec,ters belluitc; het gCC:1
veeImaals 's Land, V;lderen kragtig belet 0111 tot bellllit te kl:nncll
koom~n.

De waare bepaalil1g van de magt (kr AIgemeclIc Staatfll, kan
onder de volgende hoofden gebragt worden:
J. lij kOlll1el1 Vrde maaken, noch Oorlog aanvangen, zonder
de algemeene wefielllming der bijzondere Provintien.
Il. Zonder die zelfde algemecne rocflemniing, kOllnen zij geen
Krijgsvolk wen'en, of fchatti:Jg hcff.:n.
lIl. Met de yerLlÎntellis[l'll tus[chen den Staat en Uirhcemfche
Mogendheden, en zaaken van dergelij kaanbelang, is het eveneens gcleegen.
IV. De AJgemeene St33tcn mogen Wetten maaken, die tot nut
der Vereenigde Lmden nrel;ken; doch dezelve zijn \'an geene
kracht, dan iiJ die Provilltien, die dezelve hebben aangenomen.
Ten voorlJedde kan fl:rekken, he, vermaarde Dordlèhe Si;llode, d~Lt
in Friesland ni:!t is aangenomen.
V. De WettEn cn Vast!1:cllillgen, die met algemeene goedkeuring der bijzondere Provintien gemaakl: zijn, konnen door de Al.
gemcece Sta1ten niet wederom verbroken worden.
VI. De Staaten der bijzondere Provintien hebbell fümmige
voorrechten uitdrukkelijk aan zig behouden.
On . .

gevoe~.lijk
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Onaangezien deeze bepaalingen van hun gezag, is dit luisterrijk Lichaam, in veele opzigten, uitileekend. Want, J. word
op hunnen naam over Vr<!de en Oorlog geh3ndeld. H. De Kapitein-Generaal, en mir.dere Krijgsbevelhebbers , doen den Eed
aan de Algemeene Smaten. lIl. In tijden van Oorlog zenden zij,
uit hunne Vergadering, of uit den Raad van Staate, eenige
Afgevaardigden te Velde, die. nevens de Legerhoofden, raadpleegen , en de Oppermagt der zeven Landen in het Leger verbeelden, zonder welker toeflemming de Stadhouder, als Kapitein-Generaal, geen Dag leveren, geene plaats belegeren, noch
eenige onderneeming van belang doen kan. Deeze Afgevaardigden te Veld<! genieten, ieder, zeventig Guldens daagt; voor
hunne verblijfplaats fl:aat een Lijf\V~cht te voet en te paard, en
uitgaande, worden zij met Piek en Vaandel begroet. IV. Op
naam der Algemeene Staaten , word een algemeen Veldheer of
Kapitein-Generaal aangefield ; zelfs beweerden (yolgens AITZEMA)
de Staaten van Hollalld, dat men, tor de aanilelling van eenen
Veld-Mar[chalk, nier koomen kon, dan met toefl:emming van alle de bijzondere Provintien. V. In tijden van Oorlog bezorgen
zij de Brieven van vrijwgaringe. VI. Worden door hun geregeld,
de rechten op de uitgaande en inkoomende Goederen. VII.
Zonden de Algemcel1c Staaten voorheen hunne Afgevaardigden ln
de Vergaderingen der OOS[- en Westindifchc l\Iaat[chappijen, ter
opneeming van de Jaarlijkfche Rekeningen; doch dewijl dit
veele kosten aan die lVIaatichappijen veroorzaakte, verzochten en
verkreegen dezelve, in het Jaar 1728, vrijhc:id om jaarlijks Imnne Afgevaardigden naar den Haag te zenden, om hunne Rekeningen, met Gecommitteerden van hUlllJe Hoogmoogenden, te
!luiten. Ook bezorgen zij, ten VI:!. verfcheiden zaaken, de
Munt betreffende; als het verkiezen van den GeIleraaIen Muntmeester, en het regelen van de w~ardc van het Geld. IX. ~Vord
het :J.andec! der algemeenc Lasten, van ieder Provintie , door de
Ontvangers van de GeneraEteit. ingevorderd. Ook worden, ten X.
de ge[chillen, die fomtijds onder de Provimlen omf1:aan, meestijds door de Algemeene Staatcn, bij weège van bemiddelinge,
en in der minne, afgedaan; doch niet, d~n na alyoorens door
partijen 'er toe verzogt re zijn, tn zonder daar in eenig gezag te
gebruiken, of te mogen gebruiken. Een bewijs van onmin,
Pp ....
daar
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daar door ontfiaan, vindt men aangetekend onder 't Art.

ERNST

xr.

In de ~nngewonllelJ Lallden, b\liten de ze·
ven Provinrien, hebben de Atgemeelle Staaten de opperl1:e Magt,
en uit hoofde van die, fiellen zij 'cr de Overheden der Steden
en Bevelhebbers der flerke Plaatzen 1l:111; ook begeeven zii 'er
vecle aanzienlijke Alllpttn. Ook berust bij hun, ten X[J. de

SICCO VAN AlLVA.

magt tot het bellOC111ca vall verC<.:heiden bijzondere kommisflën.
uit de Leden hunner vCigadering: fommigen wegens Buitenland·

fche zaaken; anderen over d:: Geldmiddelen; anderen 0111 over
Zeezaken te handelen; en wederom anderen, om de ,"oorflagcn
van Vreemde Mogendheden te hooren en te overwccgen. Deze
kOlRmisfiën bel1:aan uit negen Perfoonen: één uit ieder Provintie ,
benevens den aadpenuunaris van Holland, en den Griffier der
Algemeene Staaten , die beidi: alle de lwmlllisÎIën bijwoon en , cn
daarin een beflislènde Hem hcbL'cn. De Afgevaardigde wegens
GeJderllmd zit in deele kOllllllisfiën altijd voor. En elnddijk,
ten XIII, zijn de Algw,eene Staaten uitvoerders van de meèste
Plakaaten, die zij, ten nutte van 't gemeen, gemaakt hcbbell;
iets, 't welk aan deeze Vergadering geen kleinen luister bijzet.
De Plakaaren, als wetten, gedrukt op bevel der Algemeene
Staaten , worden door dèZeh"cn aan de bijzondere Provilltien
gezonden, met verzoek, die te doen afkondigen; waar na zij,
voor de Ingezeetenen, eene verbindende kracht bezitten.
Al!erlllisterrijkst vcnool1t zig het aanzien en gezag van II.
H. NI., in het aunfleUcn en ontvangen van Gezanten, en an·
dere openb"!lre SW!ltsdicnaaren. Schoon de A!geJlleme Staate;z
de Afgezanten beluemen en afzenden, behoort men, ecilter, in
aanmerking te neemcn, dat zulks niet willekeurig, maar op voornel V:1n bijzondere Provinrien gefchiedt; hebbende die van Holland, door den tijd, !Jet voorrecht gehad om den Algemeenen
Seaaten een Ambasfàdeur aan het Trlmfde Hof, cn die van Zee.
knd, gewoonlijk, een naar Engeland, voor te nellen: fcl100il
men ook voorbeelden vind, ducandere Provintien lJo!/tllld th
voorrecht misgund hebben; (zi::: Jlll'ZEAlA, in het XXXV. Bock.)
Dus worden ook. door de ..1/gcmcene Staaten , ter bevorderilJg
van den Koophandel, Agellten en Confu]s in de Bnircnlandfche
Koopfl:eden aangel1:eld. Zij regelen de wedden van alJ,~ deeze
Staatsbedienden, en befijeren al wat buiten 's L:mds, tot eelc!
vall
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(Zie verder

AMMSSADEURS

en

AGEN-

TEN.)

Gewoonlijk heeft deeze Repu!Jliek een Ambasfadeur aan 't
Hof van Frallkrijk; een extraordinaris Envoyé en Plenipotentiaris aan dat van Spanje, en een Agent van den Koophandel te
1I1atlritl; een Ambasfàdeur te COIJ/!l1l1tiliopole; een extraordinaris Envoijé aan 't Hof van Tlémcl!; ecn extraordinaris Envoijé
en Plenipotentiaris aan dat van Groot-Brittamzie, cn een Agent
van den Staat te Londen; een Minister aan 't Hof van Portugal;
een extraordinaris EnvCJiié aan dat van Z'l'eeden; een extraordinaris Envoijé en Plenipotentiaris aun 't l lof van Berlijn; een Minister Plenipotentiaris aan 't Hof van lFàrfc!lOuw; een Minister
aan 't Hof van Saxen; een cxtraordinaris Envoijé bij de drie
Geestelijke Keurvorsten, mitsgaders bij de Opper- en NcderrijtljG'le en fFéstpl!{w/fc/ze Kreitzen; een Minister te Keulell; een
extraordillaris 1<:nvoijé aan 't Hof van Petersbul'g; een Minister
op de Rijksvergac1ering te Regemburg; een extr:lordinaris Envoijé aan 't Hof van Dmcwarltm; een Legations Secretaris te
Fran!.fort aan den J1laÏ1l; een Gedeputeerde van den Staat te
BrusJèl; een Minister bij dcçn ,1Vcder-SaxifclzetZ Krdts te Hambl!rg; een Commisfaris te E!feneu;'; een Conanisfaris te Dantzig; een in het Graaffchap Curt7!l'al, op de Kust van ilfo11Sbaij
en Del'on, in Engelalld; een Kon[u! te Lisbo71; een te Cadi::c,
Port St. J11arta, Port Raid; een te Gibraltar; een te Se"ilie; een in de CO/ïm!t,] , war.rneemellde het Confulaat in 't Rijk
van Gallicie; een te Port 11/0/;012; eell te Cagliari; een te
lIlalIaga, en de Havens op de Kust van Granada; een te "~fZtr
cia, Alicantm en GrelJtJde; een in Gallieic en AstZlrie; een
te Barcelona; een te Trieste; een te Ge1Jlta; een te Li~'Or1l0; een ü)nful-Generaa! in het Rijk van Napels; Cen Con.
[n! op 111t7/tJla; een te Sa/unica; een te Venetie ; een te
Smirna; een Con[ul-Gelleraal in den Kerklijken Staat te Roml;
een in de Provintien langs de Zee, behoorende tot het Keizer!,!;1,
van JJlarokko, te Teturm; een re AlljJpo, op de SijrifcIJe Kust,
en over 't Eiland Cijprus; een Con!il1 te A/iJien; een te Tunis;
een te TriPoli; een te Sa/ée; een te Bergen in Noorwecgm; een
op de Eilanden van XantelJ; een op de Callarifche Eitanden;
(,'ell te ilIes(ilJa, en een te Palcrmo in Sici/ie; een in Et,ï/pte,
Pp 5
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te Alexandrie of Groot [{airo; een Direéteur-GeneraaJ over de
Curn/oufche Eilal1dm; een Direéteur-Generaal over de Noord
cn Zuidkust van Afrika; een Gouverneur van de Colonie van
Berbice; een Ambasfadeur in Noord-Amerika.
Daarentegen refideeren gewoonlijk, bij H. H. Moogende, een
Minister Plenipotentiaris van 'c Hof van Rusland; een van 't
Hof van Spanje; een Ambasfadeur van Frankrijk; een extraordinaris Ambasfadeur Plenipotentiaris vml't Hof van Engeland;
een extraordinaris Envoiji:! van den Keizer; een van 't Hof van
Zweeden; een van Denemarken en Noorweegen ; een Minister
van Portugal; een Envoijé van den Koning van PruisfeJ1; een
Minister Plenipotentiaris van den Koning van beide Sicilien; een
Envoijé vall den Keurvorst v:m lJal1over; eell van den Markgraaf van Braudcl1bttrg Bareuth; een Raad en Refident van
den Bisfchop en Prins van Luik; een Gehtime Legations-Raad
en Refident van de Iloven van lf7ztrtcllIberg, Hesfen-Darmflad
en Baden-Dur/aelt; eea Rcfidcllt van den Koning van CrootBrittcmnie, als Keurvorst van Brzmswij.'e Ltmenburg; een Re.
fidem van de Keurvorl1en van Bdjeren, de Palts en Keulen;
een Minister der Vereenigde /lrm/ie Steden, Lubek.
Bremen, Hamburg en Dalltzig; een Legations Raad van den
Hertog van SaxeIJ ll,lbllrg!zaujè:;, als mede van 't Hof van Co'
burg SI!a/fcld; een Conful GC112r:.1al van de l'oïtllgeefche Natie,
ill de zeven Provinticn, refidccrcnde te Ll:;z(lelrla1ll; een Hofraad en aaneel Commisll1ris v~n zijne Poolfc·lze, en een Hofiaad
van zijne Pruiftfche Majesteit; een Agent van den Koning van
Sardinie; van den Palts-Graave aan den Rhijn; van den
Hertog van SlIltzbflch; ,'an den Hertog van Saxen Gotha; van den Landgrnave van Hesfot ]{asfel; van den
Hertog van Holflcill Gotto;j;; van Oost - Fïiesland en de Stad
EIJzden; van den 13islèhop van Luik; van de Rijksl1ad /lakC1Z;
van den Keurvorst van dm Pa lts; van den Prins van Nasfmt
lf/eilburg; van den Prins de la Tour en Tl!.':t',; vun den Vorst
van Waldek; van den .!Vla!·kgraave van BrûlIdellbt:rg .An/pac/J;
een Agent en Raad van den Keurvorst van 1t-ier; een Agent
van den Hertog van Saxm Got.';a en Altenburg ; vun den Vorst
en Bisfchop van Bambag en ff7tlrt.~btfrg; een R:l:lc1 en Agem
van den Hertog van Ifl'itrtemburg; V,lil den Hertog van
Saxen

11. Deel, bI. 603.
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HENDRIK VAN ALKEMADE, verkreeg, Aa. 1320, van zijnen Broeder FLOIlIS, het Huis Poelgeest , in vervolg van tijd Al1mnnde genaamd, 't
welk naderhand te Leen gehouden werd van den Beer PIJn JYclsfenaar. Hij had twee Zoon en :
I. F LOR 15 en H. IJ SBRA ND, die de oud!l:e was, en bijgenaamd POELGEEST ; deeze had ter Vrouwe N. PERSYN, Doch'er van den Heere VAN
w.n.RLAND, en won daar bij vier Zoonen:
DIRK.
I. WILLEi\1, gehuuwd aan LIJSBET VAN Z~,~NEN, en won daar bij twee Dochteas: I. AGATH.'\, del2. JM'.
ARENT.
Vrouw van FLORIS VAN ALKE:'UDE; n. lIlACliTELD, welke trouwde aan HERB~RT VAN FORREEST, en,
I
fiierf in het Jaar 1487.
FLORIS, Zoon van HENDRIK, liet na :
HENDRIK, Ridder, van wien twee Zoonen, FLORIS en DIRK, nablee,,~n. FLo:m, die zonder Kinderen overleeU, wèrd gevolgd door
DIRK, HENDRIK! tweeden Zoon, die naliet:
I. F LOR I S en U. 11 F. N DRIK; de oudfle was bezitter van de Ridderlijke Hofi1:eede Alkemade, bij Leiden; hij had ter Vrouwe N. VAN EG!\lOND, en daar byeene Dochter, die tot Man had N. VAN LINGEN, Heer van Busfent:, in VIaondereII.
FLORIS, had tot Vrouwe de Dochter van den Heere VAN nuuREN, en won daar bij twee Zoonen:
I. JAN, die volgt. IJ. SI?>ION, die, Ao. 1406, wcl dl! goederen van Alkemade erfde, maar niet deAm~lachts-IIeerlij!{hdd, alzo die a1n Holland kwam. Jlij zeer oud zijnde, droeg zijne Goederen over aan zynen Neef FLORIS, Ij:;brands Zoon, (zo als nader zal gezien worden)
en liet een Zoon na, IIENDRIK, en deeze ecn"n mlON, die door den Watervloed van 142 I arm werd.
JAN, had ter Vrouwe IDA, Dochter van Heere J -~COII V:I),' m:N WOC])EN, en daar by twee Zoonen:
J. IJ SBRA ND, die volgt. II. JAN VAN "L K Il. :\111 IJ J:, biigen~~md, ,'an 's l\'Ioeders zijde, VAN m::-; woeDEN, rnids behoudende het 'Vapen van
Alkemade, was gehuwd aan CATIiARINA VAN Vi,LlU:l'iISSE, en Won daar bij een Dochter, ALIJT, die ten !\Ian had Heer J,\~ Vk'l DORP,
en bij haar vier Zoonen.
J. SI!llON, die een 2. HUGO VAN DEN WOt7DEN, trouwde N. VAN 3. JAN, was gehuwd aan :.nCHfELD VAN !lIA,~LSTEED~, Wed. .J.. FLORIS, zonder Kil1derèll
van w. BOSHUIZEN , en won daar bij een Dochter, die
eigen Huis geWAART, en liet na een Zoon, FLORIS gegeflorven
f1:icht heeft, St.
naamd, die in Echt had N. I\!OLEl'\KA;\1P,
ten Man had M. V/IN BEERENDRECHT , te Leiden, en een
BnrberaKloosen teelde daar hij tw~e Zoon en , JACOB
Zoon, JAN VAN ])EN WOUDEN, gehuwd aan L'JSBE.TH
UTENIHGE, en teelde daar bij drie Zuonen en twee
tt:r J te Leiden.
en IHJGO, Priesters, en twee Dochters,
Dochters. J. JIN, die Minderbroeder wns. H. KORBEATRIX en A\~NA; BENI'RIX was gehuwd
I'IELIS. nf. KAREL, die met I. M,\RGREET zonder Kinaan Heer JAN VAN HEEJIISTEEDE:, Ridder,
tn liet Kinderen na. ANNA was de Vrouw
deren fiierven. Il. HILLEGONDA, had ten Man den Heer
c. CROESI~K, Ridder, Heer van Bmthllizm, en Houtvan den Heere N. BCS,:R, in 's Hoge.
vester van Holland; deeze erfde haare Vaderlijke Goederen, en liet Kinderen na.
IJSBRA]\'D, was eefi;t gehl1\\'d aan /lUJT, Heer G RRJT VAN POELGEEST'S Dochter, en daar na aan Vrouwe AGhTaA VAN RIETWJ]K, Erfdochter van
!/e!fen; zij leefden te famell in het Jaar 139F. Zijne Kinderen van het eerfie Huwelijk waren:
1. Hl!. N DRIK, Land-Commandeur van het DJlitjèlJ/1 /Juis, te Utrecht, Ao. I37I, en daar na Karthuifer Monnik.
Il. J A ~ V AN /I L KliM A f) E, Priester.
JIl. FLORIS VAN ALKEMADE, Ridder.
IV. ST E VEN T JE, had ten Man N. KUSER V.iN OOSTERWIJ[{, die Kinderen naliet. En van het tweede Huwelijk een ZOOD:
V. WILLEM VAN ALKEMADE.
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Saxen-Weimar en El/fenach; van de Hertogen van Saxen-Coburg en lYleimmgC'lZ; een Ambasfadeur ,'an Noord-Amerika.
De tijlel, die aan de Algemeene Staaten , volgens een beiluit

van den ï Febrmlrij 1653, in de Opfchriftcn der Brieven, moet
gegeeven worden, is, HOOG MOOGENDE HEEREN, MIJNE HEEREN, DE STAATEN GENERAAL DER VEREENIGDE NE:JERLANDEN. In de aanfpraaken genieten zij
den naam van UWE HOOG MOOG~ND~N. Ook word hun', van
alle de Europi[che Vorfl:cn, deeze Tijtel gegecven, uitgcnomen
van den Koning van Spanje, die hen II1IJNE HEEREN DE STAATEN CENERAAL noemt. LODEWIJK DE VIJFTIENDE W:lS de eer(te
der Koningen van Frankrijk, die, na het fluiten van het drievoudig verbond, in den Jaarc 1717, den A/gemune Staaten,
doc,r zijnen Afgezant, den Abt DU BOlS, den Tijtel van HOOG
;;100GE:\DE I1E[,;REN gat:
Het Wapen der Algemeene Staaten , is, een Gouden fteigerende Leeuw, op l'en rood léld, houdende em Zwaard in dm u1Iet2, en een bondel ,'all uven Pljlen ln dm anderen Klaauw.
Vóór den vermaarden Munnerfchen Vrede, had de Leenw eenen
Hoed, het Zinnebeeld der l'djlleid, op het Hoofd; die nader.
hand in een gouden Kroon, een teeken van Oppermagt, veran.
derd is. Onder het Wapenfèhild, dat met eene KOilinglijke Kroon
gedekt is, naat deeze Zinfprenk: COl2cordla Res Parvá! Cresemu, d. i. I;l'Ildragt maakt j}fagt.
De Bedienden van de AIgl'lIleene Stoa/en, in den Haage, enz.
zijn, de Griffier der Vergadering; een Kommies; een Agent van
HUl1ne Hoog l\Iog.; de HOImeester van den Staar; twee Kamerbewaarders; twee KmlJmiesfell ter Griffie; zeHi'~11 Klerken ter
Griffit: ; een K0111misf.1ris van H. H. Mog. uitheemfche Depechcs ; een Postmeefter GC,· Generaliteit; een Secretaris der
Cijlfers van H. Il. Mog.; een Patentmeefier ; drie Transla·
leur~; vier Advocaten en acht Prokurctlrs; een Controlleur van
de Boden en Posten; elf l1oodc\l, en verder de Provintiuule
Kommies[en op bijzondere p:aatzen.
Bij [ommige gewigtige gelegenheden, wordt 'er eel1l~ buitengewoone Vergadering, van de Leden der Regeering uit de zeven
Provintien, befehreeven, die, om dat dezelve zeer talrijk is.
~e Cr~o!1' Fe,gader/up, gCilo:;,md word:. Zulk eene bcfchrjivin~
v>:r·
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vcreiscllt de algemeene toeltemming , en de punten, waar over
gehandeld zal worden. moeten in orde gebragt , en in de Brieven
van befchrij\'ing gemeld worden. Zo lang zodanige Vergadering
dmJrt, is dezelve in mag't boven die der Algemeene Staatm,
hoewel de daar op Afgevaardigden niets kunnen bel1uiten, zonder de toef1:emming hunner Provintien. Maar al wat op dezelve
benooten wordt, houdt men voor eene Grondwet van den Staat.
In 't geeven der f1:emlJ1en, en in de wijze van Voorzitting, word
dezelfde orde waargenomen, als in de gewoone Vergadcringen
der Staatcn. Gelijk door de gewoone Vergadering der Sr:taten.
de oppennagn'an de Staaten der zeven Vereenigc1e Lno Ifchappen
luisterfljk vertoond wordt, dus zag men een zag veel aanzienlijker vertooning van die zelfde oppermagt, in de Groafe Fërgadering van het Jaar 165 I.

Au zo , volgens DIa CMSlUS , en anderen, eene vermaarde Rivier, die door fOl11migen voor d"n IJsfe! genomen wordt. In
vroegere dagen was 'er mede een Kasteel van deezen naam, 't
welk aan den Oever van d"n Vloed A/ho {lond; hoewel eenigen
ontkennen, dat 'er een Kasteel Alizo geweest is. Maar deeze
tegenfpraak van XIJL/INDER, in zijne aantekeningen op DIO, vervalt, als men het verhaal van VELLEJDS PbTERCOLVS aanneemt,
die, met duidelijke woorden, verhaalt, dat te ALlZO, of op
Alizo, de RomeÎlle1I, door een ontelbaar getal Ger11!{/(lfJen.
belegerd werden. en zig zelven , door hunnen moed, eenen weg
midden dopr de Vijanden baanden. Men houdt het voor zeker.
dat 'er een Kasteel geweest is, het welk deezen naam voerde;
doch men blijft onkundig, waar deszelfs eigenlijke fiandplaats was.
TACITUS fpreekt van een Kasteel Alizo, dat, volgens zijne aanwijzing, aan den Rhijn!1room fiond; en dit is het, waar van wij
PATERCVLUS hebben hooren gewag maaken. JUNIUS is van gedachten, dat het te 'Fezel, aan den mond van de Lippe, was.
Nader aan de wa~rheid komt het zeggen van VERTUTlUS, die het
plaatst te Is[enburg. Laat mij hier nog bijvoegen, dat men, in
de geleerde aantekeningen van SCHECKJUS op VELLEJUS, leest, hoe
B. RH!NANUS, Alsheim voor Alho houdt. Volgens DIa (in de
woorden van ORTELIUS) is Alizo een Vloed, door VERTUTlUS ,
de Oude l'Jsfel genaamd. PTOLE~lëUS zegt: Alu/ium was eeu
Stad
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FLORIS VAN ALKEMADE, Ridder; was Stadhouder en Opperlle Kapitein te Staverm, van wegen de Graaver1 van Holland, en werd, Ao.
1421 , door de Friefen verflagen. Hij was, door koop van zijnen Neef SIMON, Eigenaar geworden van de Goederen van Alkemade, en geI,

I. h::::a;s

E,L~~AB:~:~ ~~c~:rNV;~J~e::eB\~~~:;14~A~ s:R:::H:~U~:,5~ij~:e:~ Rh~Tz::enh:~n~::e;.

zijn Leen-

volgèr.

At. I{ E 1\1 ADE ,I
Ridder, Rechts.;
gel. en Raad in!
's Hoge, fiierfin
hoogen ouder-I
dom,zonder Kin-;
deren, Ao. 1473.'

mede zonder
Kinderen.

terVrouwe ALIJT,
DcJchter
van
AR,:NT VAN EG1110.'10 en IJSS!!LSTEIN, mede zonder
Kinderen
overleden.

Man GODsCItALK, 00111
van WIJNGAARDEN, Rent-.
meester van Ho/kmd, van
welken het geflacht van
Wijngaarden afkom!Hg
is; zij !HerfAo. 1476.

FLORIS VAN ALKEMADE, Heer van Engelen en Fliemen, was getrouwd aan AGATHA
vier

Kind:~e:Lv::::~ted:ieI2. HEN
volgt.

I

VAN

':O:I:S A BETH, had l. Vrouw ST E VIN A
tot Man, Heer
v A1f ALK I!. MADE,
JAN VAN BOVCKtrouwde, Aa. 14.08,
HORST, Ridder,
met HeerENGELBERT
Heer van NoordVAN gp~NGEN, Ridwijk; zij lieten:
der; hij overleedAo.
na zeventien Kin-I
1432, nalatende Kinderen.
deren.

ALKEMADE, Heere WILLE~f9 Dochter; waar bij hij

RIA. Nonne in hetl3. WILHELMINt., getrouwd aan Heere JANI4' l\1ACHTELD VAN
St. Ursfel Klooster, tel
VAN l\iATHENES, nalaatende een DOCh-,
ALKEMADE, enz.
Leiden.
ter, die Nonne te Rhijnsburg werd.

FLORIS VAN ALZi.lVIADE, f1:ierf zonder Kinderen, Ao.
SWIET.:N, Heet V'lil Opmeer.

I.j.I I;

hij was gehuuwd geweest aan EMMEFOETE

VAN

DER MARK, Wed. van

JAN

VA~

Vrouwe l\JACHTELD VAN ALKEMADE, overleefde alle haare Zusters, en werd haare Erfgenaame; zij had ten Man IJSllRAND VAN DEN COur.STER, Schildknaap, Theîàurier van Dordfecht; hij overleed 1482, en liet Kinderen na, die d@ Erfgenaamen van Alkemade waren; waar van
de naam nog heden in weezen is.
Het Wapell V:l.ll Alkemade is, een klimmende zwarte Leeuw, gekroond, geklaauwd en getongd van Goud, op een Zilveren Veld.

Il. Deel, bI.
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THEOI?OOR ROEST, van Alkemade., gebooren den '25 Maart, in het Jaar 1679, geil. den 7
Maart, 10 het Jaar 1751 , trouwde 111 het Jaar 1712, Geertrui Dutry, gebooren den 28 ]unij
in het Jaar 1676, uit het huwelijk: van 'Jan Dutr, Heer van Haeften, en Gertrudis de Tron~
quois, .fl:ie!f op ?e Hofilede Du;nvlied, bij Haar/:m. den SI Maij. in het Jaar 1757, nalaatende Dems Atirlaan, Jaeoh Theodoor, en GertrudlS Maria.

I. Denis AdriaRn Roest, Van Alkemade, gebooren den IS Oétober, in het Jaar 1715,
trouwde op de Hofilede het Kloofler, te Heemflede, den 21 Februarij • in het faar 175'
Maria Ble[en • geboorell den 3 Oétober, in het Jaar 1727, van Arnoud en'Maria d;'
Lannoy. Zij lieten na:
Geertruid Roest, van"" A~kemade, gebooren den 3 I JuIij, in het Jaar J 7S3, getrouwd den 8 FebruaTI] , In het Jaar I.i74, met Cornelis Gerard van T-Vykerfloot
Vrijheer der Stede Grevemnachein, Wicker, , Manfeeker, BlJçhbolt, ODer e~
Niede"d~ven: uit dit huwelijk zijn kinderen nog in leven.
.2. Arnoud Roest, vlln· A/~emf1de, gebooren den 17 December, in het Jaar 1756 ,
trouwde den 1 5 ~eb~uaTlJ, 10 het Jaar I78I. Francisea Angelica Gii/is, gebooren den 3.0 Mal]? lil het Jaar 1758, van Jan Philip, Ridder, en van lVIaria
Agnes MIe hel,. UIt welk huwelijk gebooren is,

1.

Theoiloor Roest, van Alkemade, gebooren den IS Maij, in het Jaar li R3.

3· Catharina Anna Maria Jaeoba Roest, van Alkemade, gebooren den 1'5 Decem,
ber, in het Jailr 1758, frierf ongehuwd, te Amfleldam, den 11 April

Jaar 1781.

in het

'
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lIl. Gertrudis Maria Therefia Roest, Van Alkemade, gebooren in het Jaar 1723 J en in het Kraam11. jacob Theodoor Roest. vfln Alkemade, gebooren den 25 Julij, in het Jaar 1717,
bedde geilorven, den 27 September. in het Jaar 1759, getrouwd zijnde met Jacob Lodewyk
ftierf op Duinvlied , den 5 }ulil. in het Jaar 1767, en is begraven te Dordrecht in de
Gillis, Ridder, gebooren den 30 Oecember. in het Jaar I7~8. uit het huwelijk van Philip L.
Groote Kerk. Hij trouwde den 13 September, in het Jur 1746, met Elizaheth
en Maria van der Hoogh. Hij merf te Rijsjèl, den 31 December, in het Jaar 1710.
Maria .C orneliaOem, teD01"drccht, gebooren den SFebruarij, in hetJaaT/727. Haar
vader en moeder waren, Anthonie Herman, Ridder, Heer van Moefienbeek en
FB.EDRIK BORGGltAVE DE ROEST, ,'an Alkemade, de vijfde zoon van Adriaan, en van Ida Maria Cromhout, werd
Obaan. en Elizabetll vlm Kuikhooren. Zij 11:ierf op Duinvlied , den 18 Maart, in
gebOOl"en den 2 augustus, in het Jaar 16g8, merf te Brus(eI, den 4 Oétober, in het Jaar 1743. Hij was Adjudant
het Jaar 1785, nalaatencle:
Generaal van zijne Excellentie, den Heer I{ae van Cromflrom, .Brigadier in dienst van den Staat. Hij trouwde in
J. Gertrudis Roest, van Alkemade, gebooren den 10 December, in het het Jaar 1710, met Johanna d'Elvaux, geboeren den 13 Februarij, in het Jaar 1688, van Anthoni Frans d'E/)'aux
Ridder; eerst Capitein van de Dragonders. in dienst van Koning CAREL DEN II, van Spanje, en daarna Overfie va~
Jaar 1749, ftierf den 23 November, in het Jaar 1753.
~ TH1WDOOR JAN BARON ROEST, van Alkemade, gebooren te DOI"drecht, de Cavallerij , in dienst van den Staat. Hij fiierf in het Jaar 1767, en liet na:
den J5 Januarij , in het Jaar J75~, trouwde den 7 Junij, in het Jaar 1779,
I. Johanna de Roest, van Alkemade, gebooren den 8 Oétober, in het Jaar J716, trouwde met Me/te Gasti! , met Margreta Jacoba, Barones[e van Was[enaar War
ehior Carel HiacinttJs Win Bane/lem de Houthem , Ridder, Hoofdfchour der Stad Brusfel, gebooren
mond, gebooren den 11 April, in het Jaar 1755, zijmIe de jonglle dogter
den 24 November. iu het Jaar J 7 14, van Hiacinthus Jofeph Albert, Heer van Ottigenis, HOllthem
van Jllçob Albert Baron van IYasfcnaar, Vrijheer van Warmond, OverC(1pelle, op den Bosch, en Raamsdonk, Raadsheer van de Rekenkamer van Braband , en van lVlfl,.i~
fte der Cavallérij, ten dienlle van de Vereenigde Nederlanden, en van
Lueia Gaspardina There[ia van Pillegas, Mn Hoogvo1"St. Zijnde uit dit Huwelijk ééne dogter.
Mari~ Alexandria va11 Cannar! de Hamal; ; uit dit huwelijl. zijn ge.
11. Free/rik Borggrave de Roest, ,'an Alkemade, gebooren den J Oétober. in het Jaar 1718, Hierf den
booren:
2 Maart, in het Jaar 1772, was in hee jaar 1760 getrouwd, met Elizabeth Maria Barbera, flaronesfe van He,nptines, gebooren te Brus[û, den 20 Januarij, in het Jaar '740, van {Pi/lcm Frans
a. Jaeob Thomas jo(ephus Baron Roest, van Alkemttde, den 23
Jofeph Baron van Hemptines, Heer van Sandriaan, Sandrainville, de Worp en [{erjlerbeek, ProJuJij. in het Jaar 1780, gen:. den 17 April. in het Jaar 1785.
cur.-:ur Generaal van den Souverainen Raad van Braband , en van Barbera Dreven; hunne kinderen ziJn:
b. Anthoni Mat/das Jaeob Jo[eph Baron Roest, vmi Alkemade,
den IS April, in het Jaar 1782.
I. Johanna Wilhelminfl Elizabcth Borggravinne de Roest. von Alkemade. gebooren den 6 NoC. Maria Elizabeth JIel11"ietta U?ilht:lmina Roest, van Alkemade,
vember. in het Jaar 1763. Zij trouwde den 30 ]unij, in het jaar 1785, met Riacintus E1lJaden. September, in het Jaar 1735.
l1uellll{aria de Pratz, Borggrave van [{(Ir/rijk, Heer van Grijlperre en van Putte,zburg, gebooren te Geraardsberge, den 10 September, in het Jaar '763. van Emanuel Carel Egiditls
3. Anthoni Roest, van Alkemade, Jong gefiorven.
de Pratz, Borggrave van [{m"/rijk, en van .1\-1aria Anthonia Ur[u!a de Pm/z.
4. Maria Cornelia Roest, ~'an Atkei/1tu!e, med ·~ jong geil:orven.
2. Maria Barbera Elizabeth Carolina de Roest, van Alkemade, gebooren del! 27 September,
S. Jacob Godfchalk Roest, gezegd Oem. Ridder, Heer van Moefienbeelr
in het Jaar 1765.
en Obaan. gebooren den 3 J anul1rij, in het Jnar r 764-.
3. Fredrik Borggrave de Roest, van Alkemade, jong ge flor ven.
6. Maria Elizabeth Roest, "Jan A I,':cmcde , ge!Jooren den 27 November, in
het .laar 1766,
lIl. Jan Baptist Borggrave de Roest, van Alke111!lde, merf ongehuwd, den 24 Januarij, in het Jaar 1738 •.
7. Anna Maria Roest, Vall Alkemade , mede gebooren den 27 Novem.
IV. Jcroen Ba/lhazar Borggrc/l'e de Roest, "fin Alkemade, Baron van Stalle. Neu/lalle en Ol'enber, in '[ Jaar 1766.
hcm, geweezen Overfie , ten dicnlle des Konings van Spanje, en Ridder der Koninklijke Militaire
Order van Sr. Jacob " gebooren te Rr1!lsJeI, in het Jaar 1721, trouwde in het Jaar Ii65, met Maria
Petroflelltl 'Jaeoba de Liere 'Jacobs, gebooren in het laar 1728; uit dit huwelijk is gebooren ééne
dogter • jong ge11:orven.
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b. Ge~rtruid Roest. van Alkem"de, wier man was Hendrik Dommer.
c. Hilgonda Roest, van Alkemade. gehuwd met 'Jan va~ Alkemade, Ridder, en liet
kinderen na.

6

aar I 0";

ziJ"ne vrouw

2.

"

.

'IIan Diemen,
a. Atlr;aan Jan Roest, 'Van Alkemade, die trouwde met Jokanna

T,mbu'g. b;j welke b;j ve"'ckle.

I. Jaeob Roest, van° Alkemade, ongehuwd gefiorven.
11. Jffon Roest, V~lj /Jlkemade, fiierf den J7 Februarij '. in het Jaar 1726, te Utrecht,
zIjnde gehuwd geweest met Aieuii lJarchlnan 'Fuitlers, die overleed den S ApIil
in het Jaar 1732, zonder kinderen.
0,
JU• .Adriaan Roest, van Alkemade, trouwde te Amfleldlim, met Ctlthl1rina Maria
Poppe. en liet na;

Maria Roest, "an Alkemade. die ten man had, Nieolaas van Hol/cf/oot. Ridder.

I

I

""11 ,

I

Deel II, bladz. 6•.~.

ADRIAAN ROEST, van Alkemade. die trouwd~ den 7 April, in bet Jaar 1669. met Ida
Maria Grom hout , dogtervan Jtleob Crornhoul en Margreta IYu'Jtiers. Zij wonnen te zamen in huwelijk:

September, in het Jaar 1592, liet na, bij zijne vrouwe Geertruy Py/,

\
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ADRIAAN ROEST, vl1n Alkemati.~. ~rouwde CATHARINA VAN ALKEMADE ]ansdogter; zij. zijnde deO
laatfie van haaren Tak, begeerde bIJ U1terfien wllle, dat haart! kinderen den naam van .Alkemade zouden
voegen agter die van Roest. Zij lieten na,

I. ]ACOB ROEST, 'Van Alkemade, gebooren den 16 Februarij , in het Jaar 1555 , fiierfden 1.1-

RI!IEST, van Alkemade. zie hier na
k
J;. ALIDA
JAN ROEST. van Alkemade fiierf in het Jaar 1621 , nalaatende bIJ Elszabet I
J

V A N

ROELor ROEST, van Alkemade. zoon van Gerard, had ter vrouwe Anna Je,.oenfe van Hol/ef/oot,
verwekkende bij haar:

d
S h'ldk
I efde in het Jaar 1476 en liet na één zoon
l\'ÎARTINUS ROEST, van Alkem~ eh' JC 1 naap ~er~eoéd en begraven wierd 'iu de St. Lau,.enskerk,
GERARD ROEST, die te Alkmaar m et aar 15 2 9 0..
.'
in het Familiegraf, waarop de wapenen van ROEST ZIJn ultge~l~o)Uwen.
GERARD had in hnwelijk, Hildegonda van ,rit/endaal Phlhpsdogter, en liet na:

J

ROEST

johanna Roest. 'Van Alkemade, die ten man had Roelof van Kezel, Schildknaap.

Alkemade genaamd is oorfpronklijk uit Noord-Holland,
Het GeOacht van ROES:dd;h:S ÄOd~~~k~l1~el1achten , voor m~er dan zeven eeuwetl is bekend g~:
alwaar het, o.nder .~e r. h 'd
Hïl J . Cl hriJovers als' bij w. PROCURATOR. ad Annum u68, biJ
weest. Men vmdt biJ verlc el ene I one c.
'
D' 111 pag 5' en bij WAGEN AAR , raderl.
. G dfi' d pag 54 bij M STOKE 10 FLORIS"'
,
.
,
JlEItA, 10
0 ne,
"
,
Id'd
d
dere flol/flnd[che Edelen, zekere FLORIS ROEST,
Hifi. Il. Deel, pag. 262, geme
at 011 er an
u;nd;rhand 0edood werd. Ook is het bekend,
tegen de Friezen, onder Graaf FLORIS den .?erden, ie~
.
. g hoofde van den Roomfchen Godsdat de goederen van dit Gellachte. ten tJld~ der e ormaue, Uit
dieRst, dien zij aankleefden. geconfisqueert ZIJn geworden.

I. ROELOF ROEST, 1'an Alkemad~. die volgt.
., . h
Il. ADRIAAN ROEST. van Alkemade, g~fi. den 4 MaIJ, 10 et
was Alida Meynarts Benninek, en liet na :

V A N

II MARIA ROEST, 'Van .Alkemade. gebooren den 17 December, in het Jaar 1558. getrouwd
• met Petrus Godde, grootvader van den Hoogwaardigfren en Uitmuntenfien Heere Petrus
Godde Aardsbisfchop van Sebasten, en Vicarius Apo{lolicns in de Ve.reenigde Nederlanden.
111. FRED;IK ROEST, van AUemade. gebooren den 24 Februarij , in het. Jaar 1565. g~ll. den
17 Februarij , in het Jaar 1627. had ter vrouwe Alida Roest, Adnaansdogter, dIe overleed den 25 Maij. in het Jaar 1613, en liet na;

J.

Adriaan Roest. 'Van Alkemade, ongehuwd overIeeden.

~. Ma,.ia Gatóar;na Roest, va'; Illremade, fiierf den 30 Oétober, in bet Jur
177 1 , en werd ~e .AmfleIdam 10 de Nieuwe Kerk begraaven, zijnde gehuwd

geweest met Pteter va,! BorsfeJen Gerardszoon , die den 10 September, in
het Jaar 1775, zonder klUderen overleed.
RO~ST, van Alkemade, waarvan nader,
V. FREDRlIt ROEST, 'Van Alkemade. volgt mede.
VI. Simrm Roest, vlln Alkemade, ftierf obgehuwd.

I. ADRIAAN ROEST. van Alkemade. die volgt.
Anna Roest, van Allremllde, die len man had GiJlis ""n EnilenbHfg, genaamd
Raasveld; zij lieten kinderen na.
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Stad aan den Rhijn. De aangeweezene bellaaming,van den Ouden n[d heeft gelegeaheid gcgeeycn tot het denkbeeld, dat,
misfchien, dit Kasteel Alizo> de zelfde plaats geweest is, met
de Stad Doesburg. Na deeze gedachten, die allen even ongegrond zijn, zeggen wij dat het Kasteel A/izo aan den Rlzijn
niet kan ge11:aan hebben, om reden dat de geloofwaardige TACITVS ons leert, dat Gi',RMANICVS, in den Oorlog tegen de Ger1nonnen, het gantfche L:md, tusfchen den Rhzjn en het Kasteel
Alho, met nieuwe Dijken en Grensfcheidingen had doen ver1l:erken; gevolglijk waren de Rhijn en de A/ho van elk:!nder geleegen. Even zo min kannen Wcezel, IJsfenlbttrg noch Alsheim
voor dit Kasteel genomen worden, dewijl de Vloeden Alizo en
Lippe, bij die plaarzen, niet in elkander loopen; daar VELLEJVS
bepaaldelijk zegt, dat het gemelde Kasteel, bij de zaamenvloeijing
van die Rivieren, frond; om deeze redenen, kan men 'er ook
Doesburg niet voor honden. Dus meenen wij, uit het bijgebrachte, aangetoond te hebben, dat de IJsJel en de A/izo twee
onderfcheidene Rivieren zijn; waar uit verder volgt, dat het
Stedeken Ali[um, daar PTOLEl\lEUS van meld, 't welk, volgens
hem, aan den Rhijn gelegen heefe, een ander is geweest, dan
dat waar van wij hier fpreeken. De Leezer kan verder, bij CLUVERlVS , en in de Monumenta Paderbornl!l1jia zien, dat het Dorp
Elzen, bij den zamenloop aan de Rivieren de Lip en de A/me
geleegen ,de rechte plaats is, daar dit Kasteel A/ho eertijds plagt
te fiaan, zo als men daar ook beweezen vind, dat de Vloed
de Alm, welke aldaar in de Lip loopt, geen andere is dan de
OUDE AUZO.
ALKEMADE, een oud Adelijk Ridderlijk getlacht in Holland.
welks Oudheid wij uit de nevensgaande Getlacht - Tafels aanwijzen.
ALKEMADE. Het rechte en aloude Stamhuis der Ridderen van
dien naam, zo vermaard in 's Lands Gefchiedenisfen, legt in
't Oosteinde van het Dorp Wartlzont, in Rh/jnland, niet verre van dat van AbfPoel. Ter onderfcheidinge van het ander
Alkemade of Oud Poc!geest, word dit doorgaans Oud-Alkemade genaamd. De tijd van deszelfs fiichting is onzeker. Doch
uit

ALK E
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uit de Eerfle nevensflaande Tafel blijkt, dat HENDRIK 't zelve
reeds van zijnen Broeder FLOIUS verkreeg in het Jaar I320.
Dit oude Gebouw, waar van dit Geilacht zjjnen naam ontleent,
reeds voor lang vergaan zijnde, is 'er een ander op deszelfs
plaats genicht, liggende rondom in 't Water, met een fraaien
Valbrug, een ruim Voorhof, en twee zeskante Tooremjes
op de hoeken; de Huizing befiaat uit twee ouderwetfche Gevels, zijnde, in Iaatere J:men, daarop een aartigachtkantig Koepeltje gefield. Lang is dit Huis bezeren door de Affiammelingen
van dit Geilacht ; in 1725, behoorde het nog aan Heere FLORIS
VAN ALKEMADE, Floris Zoon, Heere van Manegem en Oud-AIk~made.
VAN LEEUWEN, Bata~'ia I!l. G. GOR IS ,De/lees de la Campagne, bij wien men de afbeelding vindt, zo als 't befchre.
ven is in de Inleiding tot de Keuren van Rhijnland, bI.

Zie

3S. in 4to, door J.

LM\ISVJiLT

in 't Koper gebracht:

ALKEMADE, of OUD POELGEEST , gelegen in de Ambachts-Heerlijkheid van Oestgeest, waar van het Ridderlijk Geilacht der POELGEESTEN den naam gevoerd heeft.
Reeds in het Jaar 800, vindt
men dit Huis op de Lijst der Kerklijke goederen van Utrecht
vermeld, als behoorènde aan de Kerk van St. Maarten. FLOlUS VAN ALKEMADE. Floris Zoon. Ridder, dien wij als den tienden op de Gel1acht-Tafel gemeld hebben, zonder Kinderen>
in I SII, overleeden zijnde, zijn, volgens daar op gedaane aanwijzing, deeze Adelijke Goederen, door middel van
't Huwelijk van Vronwe MACHTELD VAN A' KEllIADI': met Heer
l]SBRAND v.\N DEN COULSTER, onder voorwaarde van den naam
en het Wapen van Alkemade te moeten voeren, in ziin geDacht
overgegaan. Heer WILLUI vilN COULSTER, of KOULS1ER, van ALKEM!>DE, zonder mannelijke nazaaten overleden zijnde, zijn zij,
door 't Huwelijk van deszelfs kleindochter, MMGRETA VAN KUlLENBORCH met FJLIPS VAN HAMALE en MONCH~UX, in 't land van
Luik, eerst in 't Geilacht van H ,~MALE gek oom en , en daar na in
bezitting geraakt van CONSTANTIJ:>! DE SOHIER DE VERM \NDOIS,
Ridder, Baron des H. R. Rijks, Vrijheer van lf7armenhuizen,
Krabbendam , Heer van Oud-Poe/geest. Nog laater is daar van
eigenaar geworden de zo zeer vermaarde Heer HEltMAN BOERH,\-

VE,
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VE, die den Tuin met allerhande uit- en inlandfche gewasfen
deed voorzien. Na '$ mans overlijden wierd daar mede verlijd de
Heer Graaf FREDRIK THOMS, in huwelijk hebbende des Hoogleeraars eenige Dogtel' MARIA BOERHAVE.
Ibid. VAN LEWWEN , bI. 35. en JUNlUS , Cap. 8.

ALKEMADE. De Heerlijkheid van dien naam, mede aan dat
geflacht behoorende , is gelegen in Rltijnland, ten N. de Leidfche Meer; ten O. de Kagenneer , zig ten Z. llrekkende langs
de Heerlijkheden Eijsfelijkerwoude cn Hoogmade , en ten W. aan
die van Warmont, en de Vrije BotJkhorst. Zij wordt begroot
op 2609 Morgen, 133 Roeden Lands; waar van, echter, door
de Meer, zo veel afgefpoeld is, dat 's Lands Stanten , in 1729,
en nog laat er , een en evenredigen afllag in de verponding moesten toellaan. In dezelve vindt men eenige Veenen, die, echter,
wederom moeten worden drooggemaakt. Ook behoorcn onder
deeze Heerlijkheid verfcheidene Dorpen en Gehllgten, als de
Kaag, de Aa, de Rijpwetering en Ottdeweterillg, :zijnde allen
de eigendom van Heere JACOB BARON VAN WASSENAAR, Heer
van J7rijenhoek, IIoofdingelande van Rhijn!and, enz.
VAN LEEUWEN, ibid. BACHIENE Geographie, A. 6lI.
ALKEMADE. (Hcndrik van) Van deezen vinden wij eene Af..
beelding, op blads grootte, in 't koper gebracht door J. de Pisfcher. Uit het omfchrift blijkt, dat hij geweest is een Roomsch
Priester, den 7 Novemb. 1680, binnen Amfteldam, overleeden,
in den ouderdom van 67 jaaren. Het wapen, dat onder het afbeeldzeI Haat, doet ons denken, dat hij uit het geOacht der ALK!!.MADEN afkomstig was.
ALKEMADE, (fValterus van) een gebooren Amfteldammer,
was, in 1656, Priester van de Jezuiten order, te Naarden.
Hiftorie van 't Bisdom Utrecht, II Deel, bI. 372.
ALKEMADE, ( Kornelis van) mede geteld onder de tekenaars van
in 1565; doch verkeerdelijk;
en WAGENAAR is naderhand overtuigd geworden, dat hier bij
hem moet geleezen worden ASSENDELFT. Zodat men door deezen

't vermaarde verbond der Edelen,
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zen K. VAN ALKEMADE moet verftann, eenen, die 1562, Penfiomris van Dordrecht, en twee jaaren laater van Haarlem was.
Dus kan hij, [choon niet op de Geflachtlijst vermeld, echter tot
de verbonden Edelen behoord hebben.
Zie WilGENAL.R, VI deel, bI. 125.
ALKEMADE, (Corl1e1is van) een der ijverigfle kenners en nafpoorders der Nederlandfche Oudheden, wiens lettervruchten,
bij de Nakomelingen, altoos 's mans nagedachtenis zullen doen
eerbiedigen. Onder het waarneem en van een ampt van groote
bezigheid, befteedde hij den overfchietenden tijd tot het zamen·
fiellen der navolgende Boeken en Gefchriften. Terwijl hij Eofle

Kommies ten Komtoire der Conyooijen e1J Lice1Jten te Rotterdam

was, welk 3mpt hij, meer om eer dan om voordeel, bediende,
bragt hij, in 1699, in het licht, Behandeling ,'an 't Krlmpi'echt; behelzende de Aaloude en opperfl:e Regtsvergadering voor
den Hove van Holland, onder de eerfte Graaven ; mitsgaders
den oorfprong, voortgang, en 't einde van 't kampen en duëlleeren ; zijnde dit laatfl:e, als een noodzaaklijk bijvûegzel tot het
eerfl:e, door deszelfs Schoonzoon, den Heer en Mr. P. VAN D~R
SCllELLrNG, hij de derde uitgaave, 1740, bijgevoegd, in 8vo.
Ol1der het Art. KM1PRECHT zullen wij den inhoud en de nuttigheid .van dit Werk nader doen zien; hier zij het genoeg, .aangemerkt te hebben, dat decze derde Uitgaave , naa 's mans overlijden gerchied, meer dan een derde verbeterd is. Buiten den
Tijtelprent, welke ons eell a/gememe Kampplaats, met al/~
haare Cere11tonien vertoont, is de eerfl:e Prent, in 't werk voorkomende, eene afbeelding vtm de loting der Kampvechters; de
tweede, de wijze hpe het Kampveld met krijt werd afteperkt ;
de derde, de Eed en bezweering der Kampers; de vierde, d~
aamang des Gevechts; de viifde, de ftralfe ,;an den OyerWOl111enen; de zesde, _de manier van Uitdnging, op dm Kro7Jingsdach der Koningen yan Engeland in dat Rijk voorheen i11 gebruik; de zevende, een Afbeelding van em KampgeJlcc.'zt, ill
bijzijn van Keizer Karel den J7den, 31 Dec. 1522. te J7alladolit: beOaande deeze derde ~irgave, buiten het voorwerk cn rcgister, 490 bladzijden.
Hierna volgt de Rijm-Chronijk van den alouden MELIS STOK!':,
in
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V.~N MflLIS STOKt,;

Be/zehmde de Gefl:hiedenisfl:n
des Lands onder de Prinjèll 1'an 't et'rfle Huis, tot denjaare
1337. Met de .1[beeldingen J'all atle de Ho!lalldfl:he Graal'ell,
ge[chetst 11001' de Aloude Sdi/denjm ,der Kor1l1eliten te Haarlem, nevem vcr[c.leide Egte Bijlagen, betreffende den waaren
toefland der gr[cililleJl, tusfelzen Graa[ Floris den Fden en de
Hollandfe Edden •. Mitsgaders de Bee!de1Jisfe )'an den Heer
Gerard ,'mi Felfen. En andere oude Fraaijigheden, nooit te
voorw iJl 't ligt gebragt. Alles met noodige uit!eggingm opgehelderd, door CORNELIS V.'N ALKE~BDE, te Lei/dm, 1699,
groot 263 Bladzijden. Op't Art. van STOK~ C;\I.) zulten wij
verpligt zijn, nader verllag te gceven, zo van zijn Perfoon , als
van dCH inhoud van de afbeeldzeis d~r Graavcn, die in geene
andere uitgaavc voorkomen, en verder van de eg~e Bijlaagen.
Wat aangaat de afbecldzels , hier toe bedienen wij ons lietst van 's
mans eigen woorden, te vinden in zijn VOOl\B~tl.ICHr, bI. 6.
alwaar hij zl.'gt:
" Het voornaamfle en noodigfte deel van ons berigt, betrof
" de afbeddillgen onzer 110llalldJChe Graven, die tot een zon" derli:lg fiemad in dit Werk ten ScholllVtooneele worden op" gevoerd, c1a~r de voorg::ande drukkell van ombloot waren;
" een Werk van zo veelnoodzaaklijkheid, dat wij daar mede
" fiil f1a~n, nog ons zell'en voldoen konden, dan met de vol·
" voering-e va!1 di~IJ.
" Het is zeer opnerklijk, d"t alle voorige eeuwen fchuldig
" zijn aan het verwaarloozen van de afbeeldingen, of fchilde" rijen der Princcn, en der verwonderinge waardig, dat, nog
" de Eg1llondei" 1J.lo11lzikc17 , die anders alles tocbragten wat ter
" onf1:erfe1ijkheid en luifter dezer Princcn, (hare zonderlinge
" Weldoenders , en daar h~2f Schoorl1een bij uitnemenheid af
" rookte) konde bedagt werden; nog eenige der Edelen of Ste.
,. den van Holland, zorge gedragen hebben, voor de bewaarin...
" ge en vereeuwiging dezer zoo noodzaaklijke fraaijigheden.
" En ten waare de Karlllc!iter .Jf/lolZllikken, of Lieve Vrouwe Broe" ders binnen Haarlem, wier Kloostcï in den Jaare 1249 gebouwd
" is van! leer SE\!ON v ~N IHARLDr, Ridder, gerprooten uit de
" aloude en magtige Edelen van die naam, die 'er uit GodsllIJlI!-KRON1JK
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dienrlige inzigten zijn eigen Huis en Hof, fiaande in de groote Houtfiraat, toe ten besten gaf. zuiks bezot<gd hadde, de
Nakomeling waaren altoos ontbloot gebleven van de waare en
echte fchetfen der lofii:ke gedaante onzer Graven."
" Men mag ter dezer gelegenheid niet voorbijgaan, te ge" denken aan de weldaad, niet alleen, die dit Klooster verdien" de in haare zorg en naarftigheid, en te gelyk ook in de kos" ten, die zij boven andere aangewend en gedragen hebben,
" omtrent de afbeeldingell deezer zeldzaamheden, maar ook aan
" de wakkere Mannen, die dit Klooster wel eer uitJc>everden,
" die hun werk maakten nn 's Lands gefchiedenisfen te befchrij" ven; onder welke uitbionk Jan Gerbrandfe Win Leiden, Prior
" van diE lIaar!ems Klooster, enz."
" Het zijn deeze Monnikken , die alle de Gravl!71 van Hoi" land, van DIRK DEN EERSTEN af, tot Vrouw MARIA toe, op
" de Muur van haar K!oost~r-Kerl~ getrouwcli:k hebben doen
" fchilderen met Waterverwe , (alzo de Olijverf ten dien tijde
" onbekend, en nier eerder dan in den Jaare 14' 0, van eenen
" ],iN VAN EIJK uitgevonden is) maar deeze met den tijd door
,. vogtigheid, en afbrijzeling van de Muur, en onduurzaamheid
" der Waterverwe verdonkerd, zijn de Monllikken genoodzaakt
" geworden deeze Muur te doen befchieten met \Vagellfchot,
" en om te beet er te duuren, de afbecldzels der Princen op het
" Hout, en met Olijverwe, die nu bekend en in gebruik geko" men was, te doen herfchilderen. Ea deeze z;jn 't, die na
" dat de eerne vergaan wareil, alleen als echte il:ukken overig
" zijn gebleeven , tot in 't laatst van de vijftiende Eeuw, wan" neer de ori'bcfuisde woede der Beeldeflormers, nevens alle
" Klooster en Kerk-Sieraadcn, ook deeze Heiligdommen ten
" eene!1l~,al ZOUJCII hebben vennorzeld en verplet, iildien niet de
" omzichtige voorzorg der Heeren Burgemeesterell in die clroe,,<vige tijden zulks hadde voorgekomen, met dezelve Ult dat
" Klooster te doen verpb:ltzen op 't Stadhuis, en alzo de Ra.
" zernij en Schendzngt van 't woedende Grauw ontweldigt, enz.
" Deeze tweede of tweederleij fchildering, veroorzaakt e eene
" kleine bedenklijkheid, bij den Schilder en Glasfchrijver WIL" LEi\1 THIBAUT, die wij in 't voorbijgaan kortelijk genoodzaakt
" zijn weg te l,cmen. De zaak (zegt ALKEMADE verder) ver,. haalde
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" haaldt ons 1l1ichael f/ósmerus, welk es vertaalde woorden al" dus luiden:
" De onagtzame en ruwe Eeuw had de netgelijkende afbeel" dingen der meefl:e Princen van Batavie (van een bekwame
" grootte door ver[cheidene van de vermaardfl:e SchiIde~s eertijds
" te Haarlem, in de Gallerije van het Karmeliter Klooster,
" aan de buitenfl:e muur van de Kerk, die na het zuiden fl:rekt.
" afgemaald, en zeer naauwkeurig gefchilderd ,) tot een groo" ter fieraad van de herboude Gallerij (zoo 't haar toen toe" [cheen) met planken overtrokken, en de muuren met wage" fchot bekleed, waarop naderhand (de eerl1:e verfinaad zijnde)
" alle de Graven, als met eene il:reek naar des Schilders goed" dunken, gefchilderd wierden. Deeze eindelijk. ten tijde van
., de belegering, door de bezettelingen afgerukt, en de planken
" afgebroken zijnde, vertoonden de ontbloote muuren, aan de
" Nakomelingen, een [chat vun eerwaardige Oudheid, te wee" ten, de waare gedaanten en gewaden van haure Vorfl:en, ten
" deele gefchonden, op aanwijzingen van fJ7illem Thibtlut, Burger
" van Haarlem. die dezelve, wel en getrouwelijk al"geteikend,
" de eeuwigheid heeft wedergegecven, op dat zij ('ê welk door
" de brand in de Stad bijna geii:hied was) de rampen der tijden,
" in 't toekomende niet onderworpen zouden zijn."
" Deeze dingen (zegt Alkemade) fchrijft VOSMEER, op het
" bloot bevestigen van Willem T,llibaut; doch of hij hier in
" volkomen geloof verdient, zulks zoude met groote redenen
" mogen werden in twijffel getrokken. Want, behalven dat hij
" in dit verhaal alleen is, en van niemand (ons weetens) ge" volgd werd, zoo zijn 'er verfcheidene omll:andigheden, die
" 't verhaal Vlm dezen enkelen getuige zeer verdagt maken.
" Indien men lette dat de eerfl:e Schilderijen, op de Kerkmuur
" met waterverwe zijn gedaan, volgens zijn eigene bekentenis" fe, ('t geen voor zo verre de waarheid is) en dat deeze,
" gelijk alle gepleifl:erde l11umen, uit haaren :!art vochtig en
" brokkelig zijn, zo volgt onvermijdelijk, dat zij onbekwaam
" zijn, omme de Beeltenisfen , vooral die van waterverwe,
" onbeftaanbaar tegen alle vogten, zo lange te bewaren, dat
" zij een eenige Eeuw de zigtbaare en volkoomen onderken,~ nelijke Ii f.~geft:alte, van de hoofden tot de voeten toe, on-
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" gefchonden bewaren konnen; ja al waare het, dat tegens
,. den aard aller muuren en waterverwen zulks eenigzins moog" lijk was, of geweest ware, zo is, uit dit zijn verhaal zelfs
" af te nemen, dat zij in vroeger tijden zoodaanig verdonkerd
" en gefchonden waren geworden, dat de MOllnikken, om de
"afbeeldingen der Graven niet te verliezen, zig veeleer ge" noodzaakt vonden, de geheele muur met planken te doen
" beklt!eden, en alzo te doen herfchilderen, om door dat mid" del het vogt, de verbrijzeling der muur, en de verganglijk" heid der verwe voort ek omen , en alzoo de nieuwe Schilde" rijen te doen vereeuwen."
Dit achten wij genoeg, ter overtuiginge van die geenen, die
de echtheid der afbeeldingen van de Holla17dfcl1e Graven en
Gravinnen in twijtrel trekken, en om andere, die geheel onkundig zijn, hoe dezelve ten voorfchijn zijn gekoomcn, daar
van eenig denkbeeld te geeven. Ik bediene mij te geruster,
van dit verh:tal van JlLKEl\1ADE, om reden dat het de proef v:tn
bet fchrander oordeel van den vennllarden Dichter 1'. LAJ'(GrlNDYK beeft konnen dooruaan, die 's Mans verhaal, in de T~óor
reden van zijne Jaardichten "tIlI de Graven '·(lIJ Ho/kmd,
heefe ingelast. ALKE~BDF. vervolgt aldus: "Wij in tegen" deel, (de afkeuring van Tllibaut in het oog houdende) doen
" hervoordkomen , de afbeeldingen onzer Princen (liever ge" bruikte ik hier het woord Graaven) zo als tot deezen dag
" toe, dezelve op de Klooster Paneden , gevonden en op 't
" Stadhuis te Haarlem gezien worden; !tukken, bij grbreke
" van oudere ,of zelfs ,'an hare tijden, en!,el en alleen in de
" waereld, en bij alle liefhebbers in zulk een hooge achting,
" dat zij die uad !liet doorreizen, ten zij deze Eerwaarde
" Oudheden begroet, en met veel genoegen be[chollwd, tI!
" hebben.
" Deeze zijn 't die wii, niet zonder zorg en arbeid, in 't
" koper hebben doen bn:ngen; een lot, dat zij voor de eerue
" reize genieten, hoewel ze 't vroeger waardig waren, en die
" wij de reikhalzende Liefhebbers naar diergelijke Oudheden
" niet opdringen, op 't bloot bevestigen dat zij in deze gefralte
" gevonden zijn, maar welke wij de waereld aanwijzen, op dat
" zij ouggemigell vall onze goede trouwe zijn, en te gelijk het
" ver-
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"vennaak genieten in de befpiegelinge van die Beelden en
" Lichamen, zelfs.
" Wij zeggen voor de eerae reize: want alle de Afdmk" zelfs onzer Gral'en, die op eenige Glazen en in eenige tijd" boeken en befchrijvingen dezer Landen gevonden worden,
" zijn alle getroftèn na de Aftekeningen van gemelden TJ7illem
" Thibazrt, die dezelve voor zijn eerac komt en proemuk op
" glas fchilderde, waar mede tot op dezen dag, 't groot ver" trek van de voorfle Doele binnen Leiden pronkt. Daarna zjjn
" dezelve door H. Coltizi1!s verkleind in 't koper gebragt , en
" door eh. Planttjn te Antwerpen 1578, in 't werk van Vos" meer over de Hollandfche Graven, en 1584 binnen Leiden,
" in 't werk van Barlandtls, in druk uitgegeeven. Als mede
" door P. Ca!!,clIs te Antwerpen in 't jaar 1588. En in laater
" tijden heeft de Heer P. Sc/zriJ'erills, met ongemeene kosten
" en onnavolglijke kOlJst, de Bartsbeelden der Graven op zeer
" groote bladen door VIssen, R in 't koper doen brengen." (Van
deeze bezit ik een ael, lChoon kIe in der , echter niet minder
fraaij, door J. MEIJSENS te Antwerpen, 166'2, in 't koper ge,
bracht, vermeerderd met ALBI:RTUS en IZABELLA KLARA EUGENIA).
Na eene tekening van minder waarde, die IILKEMADIi van deeze
Borstbeelden maakt, gaat hij voort, en zegt:
" Dus befchouwt men (van de zijne fpreekende) jn 't alge" meen, dat alle Graven, die in den oorlog gefneuveld, en op
" 't bedde van eer geaorven zijn, vertoond worden, met haa" re uitgetogene en opgehevene nag -zwaarden, en in 't Har" nas als ftrijdende; integendeel die op haar Dedde een natuur" lijke dood ondergingen, ziet men, let men op haare Zwaar" den, die nevens haar uitgetogen ftaan." Men ziet verder bij
hem, of bij g'~melden LANGENDYK, op ieder Graaf in 't bijzonder, wat de f{arllIeliten met de verrchillende afbeeldingen be.
doeld hebben. Wat verder de afbeeldingen van die Graaven
aangaat. die na de tijden van MELIS STOOKE geleefd hebben,
en ook die van GERt\RfJ VAN VELSEN; I>LKI'MADE verzekert, dat
zij echt zijn. Daar wij het tegendeel niet kannen aantoon en , vinden wij ons verpligt , hem te geloovcn. In de afbeelding V:lIl
de Kist, W:lur in het Ingewand van Graave FLORIS DEN VJFDEN
begraven is, vind men eellig onderfcheid tuslchen deeze afbeelQq 3
ding
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ding en die van EI[(ELENB!RG, /ilkmaar en zijne gefi;hiedenisfen, bI. 96. in 4to, daar wij geen gewag van zouden maaken,
ware 'er niet een wezenlijk ver[chil in de dagtel1ing; bij ALKEMAD~ ziet men Izden IVNY, en bij den anderen ANo. 1z96 de
XXVII YUNY; zekerder is die van EIiiELENEERG, om reden
dat Z7 }unij de dag is, waar op Graaf FLOUS werd omgebracht.
Wat ·fl.angaat de echte nukken, betrekkelijk tot den moord
van gemelden Graave FLORIS; dezelve zijn: 1. Het ver/ulal van
If7ilhelmm Proctirtltor ran Egmond. z. Van lJilatt/leus l'tln
Westmrmfler, gezegd F1orilegus. 3. Jan Gerbraildsz van Leiden. 4. Jan H!12 der Bed.::. 5. lYernerus J'alJ Roe/rink. 6.
Jacobus 1I1ájerlls. 7. Had;'ianus Bar/alzdus. 8. Rcinier Snojus. 9. P. SchriJwÎus, in zijn Oud - Batm'ia. 10. 't Ot/de
Goudfche Chro12ljkJe. 11 Jll. FosJill," 1'. Yerbond 1'tln Gm'Yen Jan )'al1 /Jvennes en Ja1l von Holland, met de roomaamfle Steden l'tJi1 Holland en Zeeland. 13. Nistorij Lier! 1'an
Gra'af Floris en Gerard 1'an Yeljèll. 14. Een Il1zder Lied
Vl1n

Graaf Floris en Gerard

j'm1

Yeljèn.

De bijvoegzelen en verklanring der Onduitf<::he woorden, w~ar
aan de Heer VAN ALKE~IADr: zo veel vlijt be!1:eed heeft, vonden
doorgaans goedkeuring; doch in bter tijd zijn in dezelve, indien
de Heer B. HVIDEKOPER, met zijne vernieuwde uitgaave van MEI IS
STORE, altoos het regt aan zijne zijde heeft, groote misflagc:l1
aangetoond; waar over wij niet znllen oordeden.
Ten derden, gd' hij in het licht den 1\1Ui\TSP;EGEL der Graa"eIZ van Hol/aNd, ellz. in klein folio, gedrukt te Delft, in 't
Jaar 1700. Na de Opdragt van dit Werk aan den Heer en Ml'.
JAN DE \rIT, toen ter tijd Ge!zci1l1fchrij~,et· der Stad Dordrec,lt,
enz. enz. volgt een Foorbcl'igt, waar in de I Ieer ALKEMADE, 0;1
der andere, ze;;t: De ee1jle die deeze lJollalldfche lJftJ1J/1'!I
11aflZllJlkellrig en met grcote ;;aa:/lig1zcid vergaaderd, i1l 't lid!

gaf, was ER,\S:\1US VAN l!oU\mLI~GEN, lofwaardig Burger der
Stad Dordrecht, in zeekeI' klein BoekJe, bij hem genoemd de
Wegwijzer der Chronijken, eerst gedrukt te LeideN in 15°9, en
jaar na te Rotterdam in 1627; waarin hij de oude Hollalldfche Graaflijke lVltmten vertoond, en te gelijk in de fr,'atstgedruk, de Leevens dcr Gl'aaVC1l korte/ijk meede be[chrUft,
begi,""
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begi12J1ende met Graaf Dirk den Zeevenden , Zoon Win .Graaf
den Derden, die tot 11015 toe gehouden is, als de eerf!e,
die eenige Hollalldfi:he JJ1tmten zoude geJlaagelJ hebben, ef1 eindigende met het Huis 'Van Bourgcndien, dm gebrekkig ill het
'Yertool1en vtm zoo 'Veele heerlijke !l'eetem- 1Joodige en befl'houwenswtlardige Goude en Zi/vere PClwi17gen der ,'o/gende Graa.
')"elj, enz. enz.
" Dit bewoog ons (zegt hij verder) zijn loffelijk fl100r te volgen, en zijne Penningen in een volmudkter fiand, voornamelijk
omtrent de Letteren en Omfchrifren (die hij alle met heden daagfche Letterteekenen heeft doen afl11~,a[en, waar mede wij 001'deelen dat de getrouwheid en de grijze oudheid verkort is) te
vertoonen, in derzelver waare gedaante, en dezelve met en nevens onze bijgevoegde Penningen, als naar het Leeven aftefchetzen; inzonderheid ook met het mangel cn 't g<.brekaan de Graaf.
Iijke MUntpellningcn van het groote en heerschzugtige Huis van
Bourgondie7J, (daar 1'tJ1J HOlfweliiigc12 zijn werk gefiaakt heeft)
ten vollen en verder te venwIgca, tot het einde der regcering;
zo dat dit werk wel de helft vermeerderd en de rang der Groa.
ven in hunne MU1~ten voluit gevolgd is. En zo men daar bij
in açht neemt, dat dit werk mede in zig bevat eene korte befchrijYi;;g dei" Prinfeltj'ke LecJ'eI1sbedrijJ'e1J, van den eernen tot
den laatil:en Graafroe, kan men dit te recht den naam geevQn van
eene Historie der Hollandfde Graa)'e71." Ook maakt de
Schrijver, in 't gemelde voorbericht, gewag van het recht en
de voorrechten, door de Ho/landfde Graaven, ten aanzien van
de l\Tunten, verkreegen; echter met die voorwaarde, dat de
bepaalil1g van 't gehalt en den loopenden prijs, verbleef aan het
gezag en de goedkeuring van de Staaten , bij wien dit als een
deel \'an de opperne magt berustte, en door dezelve, zelfs onder
de Heerschzugtigne Vorfl:en, altoos is v:lstgehouden.
Volgens bet hier vooren gezegde, is dan de eer(l:e Graaflijke
Munt, die van FLOilIS DE1< DERDEN, en de laatfl:e, die van FILIP~
DEN TWEEDEN, w:l:lr van wij, op het Art. MUlWEN DCR GRAAVEN
EN B!SSCHOPP~N, nader berigt zullen doen.
Gemelde Werk beflaat, behaJven het Voorbcrigt en llegü:tcr, 192 bladzijden, en
daarenboven eene zeer fi-aaije Tijrelprem, welke, buiten ~edachQq 4
te
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te (jeraaden , 't gant[che lVIuntwcezen vertoont, met vier en
vecrtig plaaten, waar op de Graaflijke Munten afgcbeeld zijn.
Hierop volgt een boek van mind~r vertooning, doch van geen
geringer nuttigheid, vocrende ten Tijtel: Inleidill{; tot het Ce"emonieel der Brgraafllisfon, el1 der fPnpenkunde, tlit deszelfs
oórfProl11r1tjk'zl'id tlrmgewcezt'fJ en opgehe!dert, in 8vo, te Delft,
AD. 17I3, groot !:65 bladzijden. "Dcezc Verhandcling (zegt
de Schrijver, in zijn Voorheri;;t) firekke allecn tot ecne Inleidinge, of [chets, voor hun die meerckr tijd cn lust hebben, om uit
het overrchot der Vaderbndfèhe Oudhedcn, dcn' Landgenoot
meerder ligts wegens dc plegtigheden en gebruiken te ver[chalfen.
En zij (zcgt hij verder) di~ de kennis van gebruikcn en plegtigheedcn der Voorouderen van klein gewigt achten, misf~n groo~
velijk, en toonen van hun eigen Vaderland te ontaarten:' Dit
werk is verdeeld iil XX. I Ioofddeelen, als: I. lIet l'eragtm
,'an den dood, ('1J d~ za;;t om op 't bedde 1'an eer te (letTt'I1.
!Z. Aart en oo:fprollg der J"ÓOITml{;. 3. LijkbelJandelill{'; ~'oor
de Begraayenis. 4. Oo/iiwOl1g der 'l3egrr/ayellisfon. 5. L(kp!(rten der RlJmeinen C1J BataFlercll. Ó. OorfProllg 1'all deu r(J:!{';
op dezelve. 7. ROllg der lJftwg(clzap. 8. Jóorrallg )'on den
Echtgenoot. 9. Die der lIltlll1lell l'dor de VrouU'flI. In welk
negende Hoofdeel men, op bI. 99. cnz. ecne bcfchrijving vind
van den rang en order, gehouden bij de Lijkftaatie van Vrouw
fr/aria wm BOllrgon;e, te Bl'lIgge, op dcn tweeden April in het
Jaar 1482. 10. Póorbec!dm l'on eenig, Begraavenisfon, en
dm rang )'an dim, als die ~'alJ Hertog Filips vall Bourgomlicn,
Ao. 14(;7, )'m. Prins Frcclrik Hendrik, te Delft dell 10 lIJmj
J6'1-7, die ran den Admiraal de Ruiter, hinllen AlIlJleidam,
en andere. I I. VoorraJ7g in dm Godsdienst. J 2. Be(clJrtj'Ying ww 't ROll:l'gewaad 13- 't Paard ,'alt den Ol'erleeden{'1l
t!p de Be{;1"at7J'enisfen. 14. Doodlllaalcn, Armcgiften op de
Uityaard Ol Zielgehteden. 15. lf/'apen[c!Jildm l'an den ove/'leedenen. 16. Tomhen eI2 ,'er[dcid{'1h~eid l'all 'ien. 17. Gm!
[chriften, f12 dcrzeh'er l'Cï[c!zddenhcid. 18. Het redt O~lZ
!Jeelden te hehben. 19. Bcgracfplaatzm der oude Hollanders.
20. De Graffclzenders en hunne Jlrnf. Wat aangaat de Prentyerbeeldingen, men vindt da:rr in, buiten de Tijtelp;ellt, cen
Zegel
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Zegel van MAXE\lILIAAN en l\IARIA; afbeelding van een Praalgraf voor den Heere llUGO DE GROOT, ZO als men 't zelve, in
's I\'!ans leevembcfchrijving in 't groot, vindt afgebeeld; en eindelijk ee11C [chets 1'all de Gra/fleer/en der oude Hollanders.
Hierop yolgen de lVet!er/{/1l{lfc'IC Displegtiglzer/ell, e/lZ. in3 dee!en, met platl'll. Dit werk, waar aan ALKEM ~Dl!..l1iets meer verrigt heeft, dan 'cr het ont\\-erp van te maak en • om hct te doen
dienen tot een ycrvolg of tweede deel van 't zo even gemelde,
is ter uitvoer gebracht d,)or deszelfs Schoonzoon, den meergemelden lIeer en Mr. P. V,-\N DER SCIIELLING, wien dnar van dus
de eer toekomt. Wij 41aaren, d,;rltalven, ook ons berigt daar
van, tot dat wij zijn Perfoon , in de rangfchikking van dit werk,
ontmoeten.
Ondertusfchen kunnen wij niet nalaaten, melding te maaken:
van ALKEMADES JONker Pnm[cil Oorlog, of Rottcl'damfe HddmdadcJl, olldcr de Stadl'oogiij van dm .Jonr;ell Heer Pram
"[//1 Brederode , met egte, meest ongedrukte bewijzen bekragtigd. In dit werk, 't welk in 8vo, buiten de bijiagen, 283
bladzijden befl:lut, vond onze kundige Schrijver goed, een verhaal mede te deel en , van het g2en, geduureIlde de Jam'cn 148:::
en r 489, in den beraamden twLt der Hoekfc?zclJ en f{abe!jaau;~'
fe,tm, in en omtrent RottC'Fdr7ili, is voorgevallen. In dceze,
voor den Lande zo langduurige als fchadelijke verdeeldheid, vond
hij, in 't gemelde tijdilip, ruime fioffe, zijne Leezers met we·
tenswaardige zaaken bezig tC houden, voorgevallen in de ten dien
tiide onrlerke Stad. Dit verhaal zel!t bij, zamengell:eld te hebb~n, uit de aaIltekcniagen en ha:ldiChriftcn, van een toenmaals
leevenden naauwkeurigcn aantcekcnaar.
De oprechte Schrijver (zegt hij) was van dit alles teH volle
bewust, als die om niemams wide fchreef, d~n om der w!lur11cid alleen; en ook een kort bericht van zig zelven , dat is, van
zijn leeven en kerkelijke bediening geeft. Hij getuigt da~ hij een
Rotterdammer was. Hij wil niet dat de glans V1\n zijn Pricll:erfchap, welk hcm, als Leeraar in dc Hooldkerk van Rottcrdillll,
behoord~, eèllig gdoof zal verdienen, of doen vinden. ZiiIl
verhaal is ilcgts eene daaglijkfche aantekening, van 't geen hij
gehoord en gezien heeft, CIl waar mede hij zig :llIeell heef~
bezig bchou(~el1.
Dccze
Q'! S
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Deeze Schrijver was, Beer WII.LEM VAN DER SLUIS, Priefl:er
van St. Lat/rens Kerk, volgens zijn eigen zeggen, gebooren
binnen Rotterdam, in 't Jaar 14-53; zijn Vader was JACOB VAN
DER SLUIS, die, als een Man van moed, de Wapenen beminnende, zijnen tijd in de J7/aamfche Oorlogen heeft doorgebracht,
en in het Jaar 1468 is overleden. Mr. SUION VAN DER SLUIS was
zijns Vaders Broeder, een Man van groot verfiand en vermaardheid; die, na het waarneemen van verfcheidene bedieningen van
mindere waardigheid, met hoo~ere Ampten bekleed, en, door
Hertog FlLIPS VAN BOURGONDIEN , tot deszelfs geheimen Raad,
en tefrèns tot Lijf. Artz werd aangefleId. In 1474- werd hij,
door KAREL, Hcitog van Bourgondien, in plaats van GljSBERT
VAN BREDERODE , tot Domproost van Utrecht benoemd. Aangaande deezen Heer WII.I.E~! Vi,;>.! DER SU:", die, na zijns Vaders
overlijden, dien vermaarden man tot zijnen Voogd had" op den
ouderdom van dertien Jaaren was bij gezonden in 't Klooster der
Regulieren, buiten de Stad Gour/a; welk Klooster mede tot
het Leerfchool van den vermaarden EHASl\IUS genrekt h~efr. Aldaar verl1eet hij den ti;d van agt Jam'en; den ouderdom van 29
Jaaren bereikt hebbende, (in 1482) werd hij tot Priester in
zijn Vaderlijke Stad aangenoomcn, in de St. Sebastiaans Kapel,
(thande toen ter tijd in de LOJJlbart/h'aat, op den hoek van de
l'rleent) en bleef aldaar tot den ouderdom van 47 Jaaren. In 't
Jaar 1500 zag men hem tot den gezegden hoogflen Kerkelijken fiaat gevorderd.
's Mans aameekcningen zijn dus de bronnen, waar uit wij
dit verhaal omleenen; waar door wij hem kennen, zo als hij
hier is voorgefl:eld; dit vermeerdert de geloofwaardigbeid van
het verhaal, 't welk, door de bewijsfiukken, die ALKDIADK 'er
heeft biigevoegd, en door zij:len ijver Îll 't nafpooren van 's Lands
geÇchiedenisfen, nog nader word bevestigd. Met recht beklaagt
hij zig, dat de brand van Eateftein en Vim/et), ons van het af.
beeldzeI van den Held van dit onderwerp beroofd heeft. Niet
min aanmerkenswaardig is, het hier ageer gevoegde Toneelfpel,
van het Beroerde Schiedam, waar in de bedrijven van den moedigen Held mede worden afgefcherst (zie van deezel1 FRANS VAN
BRl!DERODE, op 't Art. van de Heeren van BREDER ODE.) De Bijlagen en Bewijzen, hier toe dienende, zijn: .d. lIandrest vmz
tlt
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de l/1agiflraat befle!lingen "tJn Rotterdam. n. Confiscatie 'JI(11Z
atle de Goederen der Rotterdammers te Gouda, ten voordee!e
,'an dm Heer JAC OB CATS. C. Parate Executie tegen de Stad
Haarlem. D. Sawvegarde van Frans van Brederode. E.. De
lWSS.BefdrijJ!ing der Stad Schoonhoven, en de Refoltttie "tm
de Yroedfchap, tot het houden vtm een ommegang en dankdag.
F. Extract uit de Stads Rekening van Gouda. G. Getuigenis
')Ian de Ommegang tot Schiedam, over haar w;r1osjinge VfJ11 den
nanJlag op die Stad door FRANS VM~ B'lWERODg. I-I. ZoolJe ttlSfchen den Heer V.~N BREDE'IWDE, eIJ den Heer VAN MONTFOORD.
I. Accoord wegeiJS 't overgeel'eIZ der Stad Woerden. l{, Selltelltïe vaN de Hoven "tm Holland, H'aarbi} aan dm Heer VAN
SPANGEN ,'ergoedt)lge wordt toege'Jt'ezcn, oJ'er de fc/'zaden, zijn
Slot aangedaalZ, in Jonker FnJi1sfen's Oorlogstijd. 1. Uitjjwaak
tusfclten de Steden Delft en Rotterdam, tm grooten deele betreffende Jonker Fransfen Oorlog. M . .L'1ffc!mfteIJ van Mee oude
Tafelen. hangende in den Tram van de Hoofilke;·k. N. Brief
tot bewijs van de Blo/ehiliz,m te Delft, in dce.~(!11 Oorlogstijd
opgeJlage7l. Dit werk eindigt met het gemelde Toneelfpel. Bui-

ten de

Tijtelplaat, is het vcorzien met een platten grond van

Rotterdam, zo als het was 1488.

In zijnen klimmendea ouderdom ondernam ALKElBDIl. CCI nog
uitgebreider werk, namelijk: de TIESCm~jJvING VAN DE: Sf AD
B~nELLE E:Il DEN LANDE VflN VOOR:'I, behelzend.:!: I. De Be.
fchrij1'il1g zelf rmz de Stad Brielle en de Lande "011 Fóonz.

Ir. De Historie, Genealogie en Sucfesjie van de lIeerm en
Vrouwen ~'a7Z f/uorl1, Btlrggï'o!'eJl en EurggraJ'i111Jetl ,'on Zuland. IlJ. De poli/ike Regl'erhlg, 11eye;zs de Rl'gten, Herkomen , Costumen, mitsgaders de Rec!Jtsp!eeging en manier van
ProCl!deerm, in 't Civiele el! Criminee/e, kmg 1'oor en omtrent
't Jaar MeCCC. in de Stad Brie/Ic en 't Lmld "tm Voom, iiZ
gebruik geweest zijn, volgens 't 1\1SS. van JAN ~I.nn:Jz~. IV.
De Pril'ilegie:z, Oft,"ooijell, Ordol71umtim, Reglewe11ten, Keuren, Sententien ~'on de Hoven ,'an ')ujlitie, C011tracren, Be.
dijkingen, en flIzàre 1'oornaame Chartres en flllkkm betre/lèltde de Stad Brielle m de Lllnden van room; mil,igade;'s de
Privilegien, /(mrm, enz. der StedeIJ C1J Frije Ilarlijk,'zeid
van f!~em'!i,':; mct cmigc hcof;!drel::n, bijl'oeg;::,e/e;; m ,lOlitakmillgm
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kenil1gen vermeerderd, door Bil'. P. VAN DER SCHELLING, in folio, te Rotterdalll 1729, in twee deelen, buiten 't Voorwerk
en de Registers, 682 bladzijden.
In de inleidinge zegt hij: " De Stads voortreffelijke Regeering (aan welke hij 't ook, als de naaste daar toe zijnde, heeft
opgedragen) heeft wel eer op ver[cheide tijden het vooruitzigr
gehad en toeleg gemaakt, om de bijna verfieerene, verloorcne
en zoekgeraakte dicrbaare bewijzen en be[cheidcn, haarer Stadsgerechtigheden, Pri\'ilegien, Regten , Domeinen, Vrijdommen,
Contraéten en llndere Charters en Archivell, voor verderen
ondergang te hoeden, en derzelver behoudenis te onderficunen, en tot dien einde de tezoek geraakte Brieven, enz., te
doen op[pooren uit de hooIen van vergetelheid, en ia 't ligt te
zettEn, op dat zij de Regeerderen , de Stedelingen en Ingezetenen, tot dat Ilut, vI nar voor zij gl.'greven zijn, zouden mogen
dienen: En hocwrl deezc ondcrnecmingen niet zonder tijd en
arbeid, nog voor zo veel het vermogen bereiken kon, zonder
vrugt waren in het werk gefield, zo heeft na verloop van tijde\] ,
dezelve Regeering, op dat de,zelfs pogingen en uitvoeringen
niet wederom verduist~rd en te nÏct gebragt werden, bij ecnpaarig Raadsbenuit konnen goedvinden, om de overblijfzeJs van
voorige Verzamelingen, en waar het 11looglijk de lJistarien van
haar Stad en Land te zaamen te Hellen, en duor den druk openbllar te maken," enz.
" Dus hebben dan de Herren Burgemc:esteren, en Vroedfchappen der Stad Brielft, na verfcheidene overweegingen , van tijd
tot tijd op het tapijt gebragt , eindelijk met ccnpaarigheid van
fiemmen goedgevonden, en benoatcn om alle de Prîvilegien enz.
te doen verzamelen, onderzoeken en in flaat te brengen,
om gedrukt te worden. En (zegt ALKEMADE verder) hebben
voorts Haar Ed. Gr. Agtb. ingevolge haare voorfz. RcfohJtie'l,
mij het verzoek laten doen, om daar toe de hand te bie.
den, ten einde dezelve haar goed oogmerk in dezen mogten
bereiken."
" En hoe wel 't mij niet onbewust was, dat onder mijne
verzameline;en van verfcheide Jaaren, veele Hukl,cn waren ,
die aan het heilzaam oogmerk zouden konnen dienflig zijn.
En overtuigd van de red~lijkileid van 't vool'fz verzoek, en
zelfs

ALK E

M A D E.

6I9

zelfs genegen, om, zo verre het mijn tijd en vermogen mogte toelaaten , te voldoen: Zoo meende ik egter reden te heb·
ben, om te vreezen. dat mijne hooge jaaren, en de bezigheden van mijne bedieningen oorzaak mogtell zijn, dat mijne
magt en tijd zig zoo ven'e niet zoude llÎtflTekken, als mijne
goede en dienstveerdige wil. Om egter, 't geen in mijn vermogen was te doen, heb ik Ihar Ed. Groot Agtb. doen vertoon en , dat ik voornemens was om eenigzints te voldoen
aan Haar Ed. voorfz. oogmerk, het geen ik federt veele Jaaren des aangaande verzameld, en reeds opgelleId had, hun
aantebieden, meenende dat dit gevoegd bij die fl:ukken, onder Haar Ed. berustende. eenigzints tot Haar Ed. oogmerk
zoude konnen fl:rekken. met verzoek dat Haar Ed. Gr. Agtb.
zig daar mede geliefden te vergenoegen, aall,gezien mijn ouderdom geen werk van meer Oluilag en tijd fcheen ten einde te
zullen brengen."
" W:1arop bij Haar Ed. Groot Agtb., nu de deliberatien , met
eenpaarigheid van alle de prefente Leden, den 9 Novemb~r
1727 gerefolveerd zijnde, om bij Haare ReColutie van den 14
Oél:ober deszelven Jaars te perfiftceren, en op 't voor[z. verzoek
aan te houden, ten einde het werk hoe eer hoe liever mogt ge.
drukt worden ; en mij daar yan, door daar toe gemagtigden
kennis gegeven zijnde, met bijgevoe;rde betuiginge, dat IIaar
Ed. Groot Agtb. hoopten en wenschten, dat mijne Jaaren, niet
tegenllaande dezelve hoog mogten zijn, dit werk mogten toe.
laten te volbrengen, en zo niet, oJJycrhOO,bt en illdim h,et dm
Hemel mogte behagen, terwijl het bewuste werk onder lza71dm
mogt zijn, mijn leyen te eindigen, dat Haar Ed. Groot Agtb.
dat vertrOl/wen ilJ mijn Schoollzoon IJ!J'. P. van der Schelling
hadden, dat die dan nog in /laat zoude zijn het te fupple.
ren en te 1'olyoeren. Zoo heb ik mij eindelijk laten bewegen,

om de Refolutie van Haar Ed. Groot Agtb. zoo verre mij vor·
der mooglijk was, ten fpocdigf1:en in 't werk te nellen, en te
doen nakomen."
Dus ziet men hier de bron, waar Uil dit werk ten voor!chijn
gekomen is; 't welk ter Eere van de Regeeringe van de Stad
Brielle en den Lande van Voorn zal Hrekkcn, zo lang waare
Vaderlandfche Historieliefde en achting voor nuttige wee<:enCchappen,
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pen, in Nederland zullen bloeien. De inhoud is genoegzaam te zien
uit den epgegevenen djtel. De Plaat van den Brie!, en de
Kaart van den Lande van Oost - Zuid en West - Fóom. zijn in 't
zelve meer tot nut, dan voor fieraad geplaatst. 'Vat de Aantekeningen van dètJ Geleerden Heer en Mr. P. VAN DliR SCHELUNG betreft, bij de B~fchrijving van den Brielle en de Landen van room, daar van zullen wij, bij geü,geGheid, nader
fpreeken.
Wat verder deeze onze ijverige Schdjver !:eeft toegebracht
tot de tweede en dèfd~ veel verbeterde uitgaven van A. PARS,
Katwtjkfche OUlJ,'!edm, is te zien in de Veorreden van dat
werk, en doorgaans in 't werk zelve, als mede uit aangehaalde
Brieven, tllsfchen PAf,S en M,KEl\lADE, daar over gewisfeld. Zie
hier \vat PARS zelve 'er van getuigt. "De Hr. KORNRUS VAN
I\LKE:\!ADE (zegt hij) YOOr/7aam Fér:w;;;e!aar ~'al2 alles wat tot
tie lif[!zebberij (vcrl1:l:J. de l'kd(:rlandfche Oudheeden) be/toort,
gemeenztJa;;z eertijds lll~t dm Hr. JOACHl~1 OUDAAN , 'naarflig
o;,'derzocker ia 't bijzoJider ,'an de oude Lands l!andl'esttn,
Bi'icJ'!n der Grol'eIJ, Opzoek er , uitlegger, en k011Stig Aftekenaar mI!! de pen ,'on de Hollandfc!ze Graayelijke A1tmten,
die mij uit de lloekzaal (Naamrol van Batavifche Schrijv~rs)
eerst hebbendl1 !eerm kell12ef1, zederd op de emfligjh moni~r
met o!lyermoeide Brieym te Jl'Ïsfclm en Boekm toe tt :ulldm ,
haft gelieYf1J yoort te drlj,·elJ. Doch onder dezen arbeid,

werd hij, op den 12 Maij 17;)7, door den daad van zijnen
wcr]{z;1.amcn post afgelost, in den ouderdom' van 83 J:!::iren en
éénen dag. Met voordacht hebben wij hier geene melding
gemaakt van zijnen ti, ist Illtt den I1eer G. VAN LOON, wegens de ontdekking van de nu bekende onegte Rijm Krom>k
van RLMS r'OLYN. Van deezen twist, door meergemelc~cn Hr.
VhN DER SCHELLING ruchtbaar gemaakt, zal, bij een andere
gelegenheid, gefproken worden. Of 's Mans afbeel(:ing in
prent uitgaa , kan ik Illet geene zekerheid zeggen; maar wel dat
'er eene tekening van ia wezen zijn moet; ten bewijze daar
van firekken dccze volgende DichtrcgC'lcn van CL. BRUIN, te
vinden voor den derden Druk van het f{ampregt, op het vertoonen V:ln eCl1e andere afbeelding van den zeI ven ; welk Bijfchrift dus luidt:
Zle
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Zie ALKEMADES fehets en wezen op Papier,
Batavia draagd roem op deezen Batavier,
Die altoos onvermoeid in d' Oudheên na te fpeuren,
Tragt door zijn kunst, en pen de waarheid op te beuren,
En 's Lands Kronijken te verbet'ren door zijn vlijt,
Zijn geest en naam zij dus aan d'Eeuwigheid gewijd!
1718.

ALKMAAR. Zonder gewag te maaken van alle de beuzeltaal
der oudheid, over den naamsoorfprong van deeze Stad, konnen
wij, met geloofwaardige Schrijvers, zeggen, dat dezelve ontleend
is van de meenigte der omgeleegene Meiren , van welke men,
volgens den ouden llaat des Lands, meer dan dertig zoude konnen optellen; de Stad was van rondsomme daar mede om.
ringd: en van daar werd afgeleid de naam Almeer , als of men
had wilJen zeggen, 't is AI-meir, of, at/es wat men ziet is
Meir. In deeze gedachten worden wij nog meer bevostigd, als
men nagaat hoe deeze laage landen met Water bedekt waren.
Hier om dan werd het, van ouds Ale-meer, of ook AI/ekmeer.
dat is Lekmeer , genaamd, zijnde, voortiids, in de oude Land.
taal A. een lidwoord, voor de zelfdflandige naamwoorden gebruiklijk, waar voor, in vervolg van tijd, het woordeke een is
ingevoerd. Dus plagt men in vroegere tijden te zeggen a man.
a paard, in de plaats van een man, een paard, en zo ook
a Lekmeer voor een Lekmeer. Ook leest men, in eenige oude
Brieven, A leemoer , mede veranderd in Alkmaar, fchoon eigentlijk maar, van mare of meir afkomO:ig is.
Onzekerder is de oudheid deezer Stad. Weinig dienst zouden
wij den LeeZer doen, met al het fabelachtige van ADG ILLllS, of
van nog vroeger tijd, van nieuws weder op te disfchen. Liever
willen wij, met de vlijtigfte nafpoorders, ronduit bekennen, van
deszelfs allereerfl:c aanbegin niets te kunnen bepaalen. In de
Blaffert van de Kerkelijke bejliering ')Jan Utrecht, vindt men
dat Alkmaar, al voor 't Jaar 866, ann de St. Maartens Kerk
te Utrecht zou behoord hebben; doch onder de Regeering van
Graaf FLORIS, bijgenaamd DE ZWARTE, in het Jaar I 13°, was Alk.
maat" nog een open vlek, van weinig in\\'oonders voorzien. En
wanneer, in 't Jaar 1255, 't Slot Toorenburg gebouwd werd,
war.
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was deeze Stad nog zonder ecnige de minne Vestingwerken;
doch eC1ter, door Meerèl1 en zwaar Houtgewas, als met een
vasten Wal omheind en beveiligd.
Wat aangaat deszelfs gelegenheid, veel gefchil is hier over
onder de SChl ij vers ; plaatzende den eenen het op den fI~,;,t-Frie
[chen, den anderen op Kennemer!andfclzm Bodem, Het lnmttc
vindt meest geloof, 0111 reden dat men, in de gcfchiedenisfen,
niet zal vinden, dat de f(c;nmwrs aalt, lraUl" de fPtst ihezm altoOS, Alkmaar befchadigd hebben. Ook blijkt het niet, dat
de Stad, voor 't Jaar r 300, van de KC1JJitmers Invalijk behandeld i~, or dat die Stedelingen zig met de 1f/ést Friczea, ten
nadede, of tot oproer, tegen de Graavcn van lIDIland verbonden hebben: maar in tegendeel is het ~ltoos een BUl'gt voor
hnn ge\veest: 't welk ook de reden was. dat het gemelde Slot
Toorenbllrg gebouwd werd. Dan hier uit f1)fuit een vraag, die
wij verpiigt zijn te onderzoeken, namelijk hoe het biikoome,
indien Alkmaar aan KeJ7JJeJller/alldfclicn bodem behoord hebbe,
dat het naderhand daar van ai-gefcheiden, en aan Hé"t -i'heslaud
toegefchreven is. ]n 't verhaal der A/lwIatl//che Gefr:,'ziedcnisfen
zullen wij zien, wat moeite de Graaven WILLE:'! en FLOR!S gehad hebben, om de ff/est-FriczC1Z te beteugelen. Het bmnven
van 't reeds gemelde Slot Toorenburg, en naderhand Nicuwenbzwg
en ftliddelburg. diende hier toe. Doch waar het hier op aankomt,
was, het maken van een en Niellwcn '\Teg-, de j1!oIlIJikl'f llég
genHamd, van ToorenblJrg bij A/kmear af, tot aan Ol!dorp,
waar door men Ke7J71emerltmd aan ll/fst -Fi"ieslal1d hegttl?, en
dus den Alkmaarder bodcm aan den Ol/dorper Geest. Om, egler,
meer bepaald te fpreekcn, zou men kannen zeggen, dat /11k11/aar, op de Grens- of Lnndfchciding, tllsfchen Jlenl1emerltllld
en IFist-Friesland legt, cn tot 't Jaar 1238 tot A-C717lCmerltlllrl,
maar zedert tot West Fn'esirl11d behoort heeft. In dcezc LalJdi1reek
ontmoet men verfcheiden Zandbulten of hoogten, bekend bij den
naam van Geest. Op zo een hoogen Geest legt A!bwtlr, tcn
deele naar 't vVesten, en tcn Oosten in eCl:e laa,;êc, op
ccnige kleine Eilandjes, in eCile lankwci'l'ig vie!1.::aHtc gedaante.
in dc uitertte netheid.
Wat de grcotte dezer Stad betreft, het is zeker dat zij,
even als meest alle andere, van geringe 1.Jcginzclen is opgekoolUC!".
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men. De duifterheid van den oor[pronk der meeste Steden,
mag men toefchrijvel1 aan de waarfchijnlijkheid, dat de eerste
Bewoonders der Vlekken, door den tijd tot Dorpen, en VIUl
Dorpen tot Steden aangewasfen ,het geringftc foon van Men[chen
waren, die naauwelijks een vast verblijf hadden. Wij hebben
reeds gezegd, dat Alkmaar., in het Jaar 11 3°, nog maar eèn
open vlek, en van weinige Bewoonderen voorzielt was. Volgens
çe gedachten van EIKELENBERG , werden 'er, in 1I66, niet meer
dan 80 weerbaare Manllen gevonden; en in 't Jaar LP 2, beftond
de Schutterij uit niet meer dan zestig Per[oonen. Doch mcthet
Einde van die Eeuw, telde men reeds bij de vijfcicn honderd
Poorters, en vier honderd tachtig fchatbaare Huizen. In 15'5
en 1517 waren 'er zeventien houderd en vierentachtig Haard·
fieeden:: hoewel an::leren, en ORLEIU, dezelve nellen op
agt honderd negenentachtig. Volgens eene onder mij berustende ge[chreevene Lijst der Quohieren, had Alkmaar, in 1632,
omtrent twee duizend agt honderd en twee~ntagtig Huizen, en
betaalde, met het Schouts-Ampt daar onder, f 14267: JO: 14.
In 't Jaar 17°8, werd 'er, van twae duizend zes honderd vier·
ëntwimig Huizen, verponding betaald. Dan in het begin dezer
Eeu we bevond men, dat de voorfpoed der Stad weder wasafgenomen, dewijl 'er, in 1739, voor verponding betaald werd
f 11437: 10: I2. en dus f 2830 : 0 : 2. minder dan in het Jaar
1632. Naar gelange van de eer!1:evermeerdering van Huiz-en,
is ook de Stad, van tijd tot tijd, vergroot. Onzeker is, echter,
de tijd, wanneer het voor de eerfl:e en tweede maal gefchied is;
fchoon de tweede, volgens R. DE HOOG2, in zijn Spiegel van
Slaat, zou gefchied zijn in 1522. De derde vindt men gemeld
1572, en drie Jaaien daar na voor de vierde maal. De geheele
ukgefl:rektheid der Stad beflaat 383 vierkante R '!i,"rfrmdjè!te Roe·
de!!, en langs de Stads vesten een duizend en een en twintig
Roeden, bevattende een aamal v:m ruim 15000 Imvoonders.
De fierkte van Alkmaar !lefl:ond, in vroegerE' tijden, in de
menigte van omleggende Meiren. De Stad naderhand in aanzien
toegenomen; en deze verdeediging, door het droogmnaken vau
veeh~ laage Landen, weggenomen zijnde, is zij met fraaiie aarden Wallen en Muuren omgeeven; van welke laatfte, echter, nrJg
maar een lleinfruk overig is. De Stad heeft zeven Poorten, als:
Il. DEEL.
Rr
I. D~
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I. De Nieuw/ander Poort, gemankt 1570:1. IJ. De Boom Poort,
1581. lIJ. De Geester Poort, 1589. IV, 't lPaterpoortje.
1595. V. De Friefclte Poort, 16 I 7. VI. De /{ennemel' Poort,
en VII. De Sdermer Poort, beide gebouwd in 1632.
Onder de Geestelijke Gebouwen binnen deze Stad munt uir,
de G1'oote of St. Lal!/"c11S Kerk, die, als men de verdichtzelen
der Oudheid gelüoven mag, op de grondflagcll van celle Heidenfche Kapel gellicht is. Zekerder gaat het, dat dezèlve, volgens
een opfchrift,. welk nog in de Kerk hangt, gebouwd werd in 'c
Jaar 800. De tegenwoordige Kerk, die met eenen fraaijen Toren pronkt, is in '[ Jaaf 470 begonnen, en vijf Jam'en daar n\!.
voltooi d, op het grondwerk van twee I{:erk en, St. Laurens en
St; lIJatthillS; de verzwakking v.an deze rf,'ce maakte den liet~
br,uw lloodzàaklijk:. xe meer. dmlr de twee gemelde, in 1468.
door 'é inflorten van den Torèn van die. van St. LtlUi't!I1S, op
den 29 October, (welke van dilt hoogte. was , ,dat hij tot eell
Baak in Zee, verllrekte) veel gelceden hadden. De grootte van
't Gebouw, 't wcll: nu maar· tot ééne Kerk was a:rngelegd, deed
de gal1tfche voltooijing lang auuhouden; zjj werd eerst eenigc
Jaaren daar na ingewijd, en, in 't Jaar 15 I I , met ecn fraai OrgC'!
verfierd, dat, in 't Jaar 16-45, n)erkeli:jk verbeterd is. Van de
Tombe van Graave FLORIS .DOcN VIJFDEN hebben wij reeds gefprooken, op't Art. ALKEilIAD~, en dallr bij aangetoond. den misflag
op dePrentverbeelding , in zijne Jaarboeken of Rijm Kronijk
van M. STORE. De daar geplaatf1:e aameekcning kan ook dienen
ter verbetering van het gezegde in den Tegenwoordigfll Staat der
Nederlmzden, V. Deel, bI. 388 ,.alwaar men leeitt dm 12 JmJij,
het welk zijn moet den 27 Jlt1lij.
De tweede Kerk draagt dcn naam van de Kapel, waarfchijnlijk
gellicht in 1443, en aan de H. lYJaagd en St. Jan toegewijd;
omtrent het Jaar 1536, werd dezelve merk!iik verbeterd. Het
Koor dezer Kerk fchijnt, in 154-0, volç.ouwd geweest te zijtl,
fchoon reeds voorheen, in het Jaar 15°7, een groot gedeelte
dezer Kapel afgebroken en vernieuwd was. Van het onheil,
in 1760, door een onvoorzienen Brand omfban, zullen wij in
het vervolg nader fpreekelL
Zeden het Jaar 1645, hebben de Luther[cnm hier mede ee.
ne fraaije Kerk gefl:igt; welke vrijheid zij met veele m@eite
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·rerkregen. Die' der RflllOlljlrafltt1l was eerst een houten Gebouw; doch is, in 't Jaar 1658, fhwi van neen hermaakt. De
Doopsgezindm hebben hier twce Kerken. De ROoillSch:;eziliden
oeHenen hunnen Gopsdienst, in vief zeel" bekwaame en daar tde
gerchikte VergaderpJaatzen.
De andere Gebouwen, uit Godsdienl1:ige oogmerken, ter 011derfl:cuning der Noodlijdenden, gcCchikt, zijn: 1. lIet ll1mmen et:
rrotlwrn Gasthuis, waar nevens het Pest/mis gebo;nvd is, aaande :tchter het, Sladluu's, in de Gast!ltIisjlraat. Ao. rs89, wenf
11et liJam/en Cl/st/mis met dat der F'rou:ren vereenip:d, draagende van ouds d"n naam van het St. Elifabcth Gast,t!lis. In de
zestiende Eeuw werd het mede tot een fFeel/Jllis gebruikt; e:1
zedert r 6 14, is het met eenige V"rtrekken vergroot, die dool'
Kostkoopen bewoond worden; IIet gemelde Pesthuis is, in het
Jaar 16°7, merklijk vergroot, en heeft een zeer fi'aai aanzien.
lIet lJl/is-Armenhuis, dienende tevens voor een TlIgt!tu;."
heeft verCcheidene veranderingen ondergaan. De arme Kinderen
werden, 1684, toen men b~l1oot het te vernietigen, in het lVeesllUis overgebragt ; ech~er is het naderhnnd wederom tot een Tagt.
huis bekwaam gemaakt:
lIet Gebouw, dat wel eer voor een Bagijnc-Ilof diende. is,
in het Jaar 15,6, tor eet) fFee,/lilf, bekwaaui gemaakt, doch in
onderCcheiding van het ..:la!moesfel1it!rsllllis. Buiten deze zijn 'er
verCcheiden lJuf/es: t. tbt van :\!ARGRETA S"LI~TE:~S, \Veduwc
JljTFAAS.
IJ. Van llELENA V,IN OOSTVOORN. lIL. Van PIE:TER
~LMSZOON PALING en JOSL'A FOREEST. IV. Van JOHAN VAN NOR:·
DI!'\G.
V. lIet !luis 1'a;) Ze,î{ell. VI. Van llURRIJTJE ]ACOilS VAN
HOORN. VII. Van JuJlrouw V,\N B'jLWELD.
En VIII. Van LAU·
RtNS BN OOSTHOOltN.
lIet merkwaardig!te van dezelve, is dat,
het welk geaigt is uit de Nalatenlchap van den Heer GERRIT WH.DEMAN ,eu volbouwd in het Jaar t 7'5, gerchikt tot vier en twintig Wooningen voor Vrouwen, uit alle Gezinten, Gneformcerden, Re1J101ljll'fJ11tefJ, 17rwmfch(, lP'aterl{ll)(I/i;he en Fricfche
Doopsgezimlell, Lu!herfchen én Roomfl:hell.

Vóór de Hervorming, waren binnen deze Stad mede eenige
Kloosters; het Oude BagijneRo! hebbèn wij reeds gezegd tot een
lf'éei- en Tugthui. veranderd te zjjn. Het ]lidden Bagt:i72e-J/of
Rr 2
i,;
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is in 't Prauwen Gasthuis, en het Jonge Bagijne-Hofin 't Wetshuis en de Latijn/dze Schoot veranderd. Deze drie Kloosters
behoorden tot den derden regel van St. Françiscus. Ter plaatze
daar men, nu de Gee{ler Poort ziet, was, een Klaris/en Kloos~
ter; en weleer [tond, op de Nieuwe J.J;larkt, het Witte Bagijne 1Iof, en op het Monniken Erf een Kloorter van MinneÓroeders.
DE W"\ERELDL'JKE GfBOUWEN zijn: J. 't Stadhuis, zijnde een
heerlijk Gebouw, pronkende met een fraaijen Toren, gefticht in
den Jaare 15°9, op dezdfde plaats daar het Ollde Raadhuis geftaan had, dat i$, op de Lange/iJ'aat. Het werd, in 1520, volbouwd, [choon, van tijd tot tijd, merklijk verbeterd.
Il. De IPaag, die, in het Jaar 1563, na 't ver&rooten van de
Markt, werd begonnen, was in 1582 voltrokken, en werd, in
1597, met een Toren verlierd.
IH. Het Prinfen-Hof, ook wel het Hooge,Huis genaamd, is,
volgens het algemeene gezegde, in 1595', door het GeDacht van
'1lEILINGE:'J, gebouwd.
IV. Het Ammonitie of !17aapen/mis, werd, in 't Jaar 1606,
van eene Kerk der voorgemelde lIfinnebroederen, hier toe bekwaam gemaakt.
V. De Oude en M'el/we Doelen; de Ol/de 'WiS, met het Stadhuis, in 15°9, te gelijk aangevangen, ièhool1 hier ter plaatze
lang voorheen al eene Doele geweest was.
VI. Aan de Nieuwe Doelen, werd, door Koning FILlL'S nrm,
TW&EDEN, in het Jaar 156 I, de eerfce Steen gelegd, zo als VM~
DER WOUDE~ verhaalt. pan hij moest ge\-veeten hebben, dat f'j·
LIPS toen in Spanje, en niet in Alkmaar was.
VII. Het Hof van Sonoi;, voorbeen dat der In/te Zusteren ,
door armoede vervallen zijnde, werd het, met verlof van d~n
Bisîchop v:m Haarlem, aan de Stad verkocht, vervolgens aan
Jonker DIDERIK Vi\N SONOI); door dezen aan Mr. WILLRM RAIlDESIUS , wiens Zoon het eindelijk weder verkocht aan Jonker
ENGELBERT RAMP, Toen werd de Boomgaard aan bijz~n{iefe
Per[oonen overgedrngen, en met Burgerhuizen bezet. Een gedeelte des Hofs, na verloop van tijd, door koop wederom'llan
de Stad gekoomen zijnde, werd aal1!elegd tot de Niet/we Markt,
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en de ingang tot eene gemeene Straat, de Heer~ Straat genaamd.
De laatfte verkoop van het overige gedeelte des Hofs gefchiedde
voor 900 Guldens.
VIII. Het Stads AccijtlShuis, ee11 net Gebouw, met een fierlijk Torentje pronkende.
IX. De Bank Mn Leening, en
X. De F7eeschka/, zijn mede aanzienlijke Gebouwen. Wiiclels,
is deeze Stad met ruime Marktplàatzen en eene fchoone Haven
voorzien.
DE REGEERIN<; van Alkmaar befl:aat uit ,'ierëntwintig Vroed'{chappen, één Schout, vier ,Burgetileefteren en uyen Scheepe1WI, twee Suretarisfen en Un Tlte[aurier.
Voor dat men den naam van f/roedfchappen of Raaden gemeld vind, wordt in de Stads Archiven gewag gemaakt van zestien Hoofdmannm en negm Dukens, die, volgens Handvest
van Vrouw JACOBA, van den I I April 1426, de Jaarlijkfche verkiezing van Burgemee!l:eren en Scheepenen moesten doen, en
ook gekend worden, in het veranderen of verbeeteren van de
oude Keuren. De eer!l:e maal, dat men, met zekerheid, den
naat~ vall Vroedfchappen gemeld vind, is in een Handvest van
FILIPS, Hertog van Bourgondien , van den 16 Maart 1450, waarin gefproken wordt van 't verfchil, dat ont!laan was, tttsfchen de
gemeene Rijkdom en die yan de pj'oedfchap der Stad, en daar
bij vastgelleld, dat Alkmaar voortaan zou geregeerd worden
door emëndertig Perfoonen. Doch deeze werden nu eens vermeerderd, en dan weder verminderd. FILlPS DE SCHOONE bragc
het getal der Raaden op yeertig, die de Jaarlijkfche benoeming
van Burgcmeefters, Scheepenen en The[auriers hadden, doch
de verkiezing, die hun, bij voorige Handvesten, mede toegelhno was, aan den Schout moesten overlaaten. KAREL DE VIJFDE verminderde, in het Jaar 1528, het getal tot op zestiell Perfoonen, en bragt het, in 1530, weder op ,,·t'erël1twif1tlg; verminderende de Stads Voorregten daar door geweldig, dewijl hij
de eerUe, door zijne Kommisfarisfen, deed aanUellen, en gebood, dat het, in vervolg van tijd, door hell'l zelven , of door
den Stadhouder van Holland, Jaarlijks, uit een dubbel getal,
zou moeten gefchieden. Van dit voorregt , van eigene verkieRl' 3
zing
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zing tot Froedfchap door de f/i'oed[c:/zap, bleef Alkmaar ver·
(taak en tot den 15 Maart 1650, wanneer )Jaar dit Oc1rooi, dobt
de Stoa ten van Hollond en rF"cst-Frics/mul, weder gegee~ell;
en het getal der Raaden bepaald werd op vicrëntwintig.
Men vindt 'er die geloovcn, dat het Rcchter-' of Schoutsampt,
voorheen, door gifte , aan de Abtdij van Egmond zoude behoord hebben; dali dit is niet waadèhijneJijk, om reden dat men
gecne bewijzen vindt, dat de Ablén van die Abtdij zig van dat
voorregt bediend hebben; het welk zij, indien zulks waar was,
voor zeker niet veronagrzaamd zouden hebbe1l; Ook viildt
nlCII geen bewijs van t~genrpraak van hen, toen het ScIJolltsampt,
in de Jam'en 14°7, 1483 en 1520". van wegen de Grnatlijkheid,
verpacht werd; welke verpachting, op 't eerstgem~lde Jaar, opbragt zestien Ponden, dertien Schellingen en vier Grootell. jn
!Jet Jaar 1493, verloor .dikmaar , volg"ns het wreede vonnis
van Helwg ALBEr:T VAN SAxeN, alle zijile Voorregten , en ook
dit, het Schotltsämpt betreffende, zo als eenigen meen en ; doch
het verv'Jlg van Stads gefchiedenisfen zal ons doen zien; dat dit
wreede vonnis niet ten uitvoer gehragt is, en ook dat Alkmaar
zijn Stederecht niet verloorel1 heeft. In het Jaar 15°4, werd het
Schoutsämpt verpagt voor 187 Guldens, gelIjk ook in het Jaar
1507, In vervolg van tijd is het bekleed, urt naam ('11 last der
Staaten van Holland, door verkiezing uit eene benoeming van
drie Perfoonen.
Onder de Schrijvers is mede eenig gefchil, over den tijLl, wanneer nurge1'lleesteren in A/ImMe/I" zijn aangetteld. Men vindt
'er die bewe~ren, dat deeze Stad, in het Jaar 14°5, daar va;}
nog onvoorzien was, om reden dat in een verbandbrief, tus[chen
.Hertog J.1N VAN BEIJ!:Ri'N en de Stad, alleen gewag gemaakt
wordt van Schout, SdeepcJleIJ en RtJaden. Dan ter wed~rleg.
ging hier van dient, dat 'cr nog een Handvest voorhandeti 'is,
·v3n Hertog ALBERT, vall den 4 OCtober 1389, door welke die
van KoniI.g WILLEM, van I25~, vernieuwd werd, waar ill de
naam van Bttrgcmcejler, fchoon in 't enkel getal, gemeld word~.
Uit eene Handvest van Gravin JACOBil, van den IJ April 14 26 ,
is kennelijk, dat hUll getal toen uit drie bellond; welk getal Iland
;1Ileft gehouden tot na het Jaar 1581, wanneer dezelve gevolmachtigd
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ngd werden, door de VroedCchap , tot het verzoeken van Oétroij,
om hun getal met een vierden te verlueerderen; dat, echter,
Eerst in 1588 werd toegeftaull.
Schepenen zijn zekcl' van ouder aanftelling dan Burgemeefle-

:-en, en wel zo oud als 'er eellige Rcgeerill(:, heefe plaats gehud.· Denklijk is hun getal, in vroegere tijden, minder dan
zeven geweest, [c!lOOl1 ons, tot nog toe, dU\lr van geen volkomen bcwijs is voorgekoomen.
Van twee Thefrmriers vindt men, zeden de vroegO:e tijden,
jicwag gemaakt, en aangeteekcnd, dat hunne wedde, in 't
Jaar 15on, voor ieder beliep een Comma van zes pond, van
veertig gro.oten het pond, en in 1533, voor icder twaalf Gul·
dens. In 1537 vindt men het op agttien Gl. gefield; en toen,
in 1588, het gmal VJn Burgemeeficren tot vier gebracht werd.
is dit Ampt tot één Per[oon bepaald.
Bet cerfie GRAliFLIJRE YOOIlRECHT, aan Alkmaar verleend,
dat ons te vooren komt, is het geen Koning WlLLE~I, den 4
Julij I :!54, te Leideu gaf; de f/rijheid ~'{m Tollm, als van 't
Dordfche Stopt/recht, van den TQl van 11/oudrichem en Heusden, en van 't Zijper Sluisgeld, munt onder dezelve uit. Het·
tweede, is dat van 't Jaar 1328, waar bij Atkmaar gemaakt of
gel1<,!ld werd tot de Hoofäftad van NOORD-HOLLA:\D en WEST-FRIESI.A(lD. De povenftafll1 de Handvesten van Graaf WILLEM, werden, gedUlJrende deszelfs krankzinnigheid, door Hertog ALBERT
VAN BEIJEREN, in 1357, bevestigd. waar onder ook die van
1339, behelzende de Vrijheid van drie vrije Jaarmarkten, zo als
men zien kun uit de bevestiging van den 1 I Maij 1355, en de
n:.dere bekragtiging Van die allen, in 1361 en 1379. Zij werden.
in 1396, ontheven van Dijkslasten op den &haderda1JJ, maar.
den 2 November 1399, daarenregen gelast, de Grauven met vijf
Riemen ten dienst te zijn; waarin, echter, cenig voorrecht was
opgeflooten, aangezien voorheen tien Riemen tot hunnen last
waren geweest. In het Jaar 141;!-, ve~kreeg de Stad de Vrijheid,
waar bij Burgemee[teren gelllagtigd werden rot het bezegelen van
Brieven en Verbanden; men zie die van den 19 Februarij van dat
Jaar, onder handtelwning van Graaf WILLEM DEN ZEmEN. In
14:20 nooten de Steden Alkmaar, Oudewater en Ddjt eene
Conventie, waarbij aan derzelver Burgers, als eigene IngebooRr 4
te,
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renen, over en weder het Burgerrecht vergund werd; welke
Conventie nog heden [tand houdt. Op den 1 I April 1426, ,verd
hun, door Vrouw JACOBA, vrijheid verleend, tot het verkiezen
van drie Burgemeefteren en zeven Scheepenen , uit de zodanigen,
die drie Jaaren Poorters geweest waren.
Van FILIPS, Hertog van Bourgondien, verkreeg Alkmaar, in
'c Jaar 1435, een Ctl1Jstbrief, tot vrijfpreeking van achterfralli.
ge Schulden, die de Had, \'olgens vonnis van 1426, fchuldig
was. Onder deezc heerschzuchtige l{egeering, heert de Had
verfcheiden Voorregten verlooren, doch dezelve naderhand te
rug ontvangen, bij Rejlittttie PriYilegie, getekend den 23 Jatluarij 14 55, en naderhand, door den Aartshertog lI1AXEllILIAAN
VAN oonllNRIJI{, in 1478, bevestigd: gelijk reeds, in de Jaareo
137 6 en 14'5, gefchied W.1S. wanneer Alkmaar door hem on·
der de ftemmende Steden erkend werd. Zelfs geeft BOOMKAMl"
vérfcheidene echte bewijzen op, bI. I Z en 39, dat Alkmaar
zijn Stederecht , zelfs onder Hertog ALBRtC:-lT V,IN SAXEN, in 't
Jaar 14°2, behouden heeft. De Stad werd, in 1523, uitneemend bevoorrecht, door Keizer KMUèL, ~ls mede in 1528, om
haar weder op haar verhaJI te doen koomen v::n het nadeel,
door de Ce!derfchen toegebracht.
In r 563 werd Alkmaar, buiten andere Voorrechten, met dat
van 't houden van eene }aarlijkfche Pt!ardemtlrlct befchonken ;
en in 1575 verkreeg de Stnd, van FlUPS DEN TWEEDEN, in eeuwige Erfpagr, de Visfchtrij te RlistetJbflrg, in de Bnnne van
UI/um, als ook het Lubbert j!z:iske, in dezelfde Banne geleegen. In 1573 verleende Prins WI~LEM DE EERSTE. de vrijheid,
0111 alle Timmeringen en Neerin;en, tot op zes honderd Roeden
buiten de Stads Grugten, te weeren ; nog verfcheidene Artike.
len werden in dat zelfde Jaar, op een den Vorst tóegezonden
Smeekfchrift, toegeGaan. Ook verkrcegen de Alkmaarders van
gemelden Prinfe, op naam van FIL1PS DEN TI1'EEDEl'i, de vrijheid
tot het houden van [wee Jaarlijkfche Leermarkten. Wanneer zij,
in 't Ja:!r 158 I, voor eenige Jaaren, kwijtfchelding van de pagt
eler Wange verzocht hadden, werden zij, volgens Handvest van
elen Prinfe en de Staaren va;) Ho/land, op den J 3 Julij van dat
Jaar, in v2rgelding van hunne getrouwe dienften, den Vaderlallde beweezen, met de gamfche inkomst der Waage begullfiigd.
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Op 't Jaar 15g8 hebben wij gezien, dat Z1j Vrijheid bekwamen,.
om het getal hunner Burgemeef1:eren tot op- vier te vermeerderen.
Desgelijks werden zij, in J 592, öp den 9 Maij, bij de Ridder..
fchap, Edelen en Steden van Holland en !Vest-Friesland, begiftigd met een Handvest, zeer ten voordeeJe van de goederen der
Weezen. Alle deze Vourrechten, Handv'èsten en Privilegien,
hebben niet weinig toegebracht. tot luister en aanwas van deze
aanzienlijke Stad, en hnaren Koophandel.
Befchouwen wij nu nog, 111et weinige woorden, Alkmaars,
GILDF.N EN SCHUTTER:J.

Wat de Gilden betreft, deze moeten, te Alkmaar, niet alleen zeer oud, maar de Hoofden, of Be!lierders, in vroegere
dagen, aldaar in groot aanzien geweest zijn: want in het reeds
gemelde Handvest van Vrouw JACOBA, van den 11 April 1426 i
werd aan de zestien Hoofdmannen, nevens de Dekens der negeR
Gilden, de verkiezing van drie Burgemeef1:eren en zeven Schepenen ovetgelaaten;· het geen, in laatere tijden, aan de Vroed.
fch:tppen belast en toegefl:aan is. Men kan, echter, met geene
zekerheid bepaalen, wie de"e negen gew2est zijn, dC!wijl wij
niet meer dan zeven genoemd vinden. 'Vanneer , in 't Jaar 15 0 0,
te Alkmaar het Stadhuis zou verbeterd worden, booden de
Kerkmee11ers van de Parochie Kerk, in naam derzelve Kerke,
aan, tot verkrijging van de daar toe benoodigde Penningen, zekere Renten te verkoopen, mids men, bij de Rep:l1-atien, in 't
gezegde Stadhuis, maakte een Halle. of Verkoopplaats van zekere Goederen, waarop ieder Gild in de Stad zijn Jaarlijkfchen
Feest- en Hoogtijd zou mogen houden; het geen nader zal blij.
ken, wezenlijk gefchied te zijn. Op den 26 Junij 1506, werd.
ten voordeele van het St. Nicolat/s of Kruideniers Gild, Urengelijk, aan aUen, die buiten dat Gild waren, verboden, geene
van die Waaren langs de Straaten, of bij kleine Maat, te verkop,;n. Dit Gild, zegt BOO:\lKAMP, was, in 'tJaar 1613, nog in
fland, doch is nu geheel vervallen. Zeer veele van de Stads oude Archiven zijn verduisterd, door de rampen van den Oorlog.
Ja, gemelde BOOMKA:'IIP tekent aan, dat de Ge/derfchen, in 'c
Jaar 1517, aldaar zo !legt hadden huis gehouden, dat bij hun
vertrek de kamer van Burgemeef1:(!ren, ter hoogte van een knie,
ll1et gefcheurde Papieren gevuld lag; en dat onder die onfchul.
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dige brieven, mede was geweest de Gildebriefvan het St. PieIers of Pi.lfchers Gild:; waar voor de Gildebroeders, op den S
September 1.5 19, een. Ilieuweh brief verzocHten en verkreegen.
Volgens Conrent van Keizer K.... REL DEN VIJ~()EN en Regeerders
der Stad, werd aldaar, in 1532, een Chirurgfjm Gild opgerjcht, en aan dat Collegie, in de Lombar~(irflflt, een aanzienlijk gebouw toegel1aan. Op dien tijd, een weinig vroeger of
laater, werd, bij de Regeering der Stad, de Gildebrief van het
Schupmaakers Gild bezegeld. Boo:\IKi\MP fielt dit gefchied te
zijn in 1521; doch, volgens eenige gefchreevene berichten, zou
men dit omtrent het Jaar 1552 moeten nellen; gelijk dat der
Kleeremaakers in 't Jaar 1553 opgericht Wl\S; 't welk ons .doet
~ien, dat hier meer Gilden waren als wij boven hebben gemeld.
Jn het Jaar 1555 vond de Vroedfchap goed, dat de Gilden hun~
11e Maaltijden, even als voorheen, op 't Stadhuis zouden houden; doch onder die bepaaling, dat, indien hunne Feestdagen
invielen op Heilige dagen, zij ,{ragten zouden, tot de hooge Mis
gedaan was. In't Jaar I561 maakte, echter, de Vroedfchap €en
Nieuwe Keur, waar bij dit hun verbooden werd, en ten dien
einde, eene plaats in het School aangeweezen. Maar ook dit
fchijnt zig niet gerchikt te hebben: want in 't vervolg werd beflooten, zeker Huis, op de Nieuwe SIQot, ten gebruik der Gil(len te bouwen.
In dat benaamvde tijdl1ip voor Nederland, dat is, in d.. n Jaare 1566. waren Burgemeeilcren van Alkmaar, niet zonder reden, beducht voor den gebaaten Beelden(J:orm. Om alle onheil, zo veel mooglijk, voor te koomen, en bijzonder in de
Parochie Kerk, vonden Hun Ed. Agtb. geraden, met goedkeuring van den Bisfchop van Haarlem, alle de Hoofden der Gil·
den bij zig te ontbieden, en hcn te beveelen, alle de Altaaren
ell Beelden voorzichtig en zonder letzei aftencemen en zorgvul.
dig te bewa3ren. Doch deze voorzorge, hoc ,viJS ook, was niet
in 1l:aat, de woede van 't Gemeen te beteug~lel1; de KerkGeraaden werden vernield. In de Parochie Kerk Hond het HoofdAltaar van de H. Jllaagd, van het H. Kruis. van de zeel'W
Weeën, van St. COS1lIZlS, van St. AlIila, van St. 'Jofeph, van
St. Huibert en vat~ de Nood-Gods. Na dat deze onzinnige woe·
de geëindigd was, werden, zo hier als elders, volgells Plakaat
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van de Vrouwe Gouvernante, op den 24 Maij 15'67, de Gilden
gelast, de Altaaren in de Kerken te herfl:ellen, en Qver te ge even
eene nette lijst van alle derzelver verfierfelen.
Naa de groote Staatsverandering in 1572, en ter onderf1:euning
.van OlltlNJE, na dat die Vorst aangellomen , en ALM voor Vijand
was verklaard, werden ook de înkomflen der Gilden gebruikt.
Als ijverige medewerkers ten nutte der gemeene zaak, verdien·
den zij ook allen lof. In het bijzonder maakte zig in deze
Stad beroemd dat van 't St. Eloij, of het Smits Gild. Met de
Bierdraagers , haalden zij, geduurende het beleg. uit de Abtdij
van Egmond, een Brouwketel, Horologie, met de Klo~ken, en
zekere bakken, lOt Stads behoef; nevens hunne Vrouwen genie;.
tcn zij hierom het voorregt , bij derzelver begraafenisfen, vrlf
beluid te worden. Behalven deze, moet hier geweest zijn zeker
Papen Gild, wiens goederen en Inkoom!1:en, in het Jaar 1573,
werden toegefiaan tot gebruik en onderhoud der Schooien, zon~
der die echter, te mogen verkoop en of belas~en.
De SCHUTTIlRI) dezer Stad befl:ond, in 'tJaar 1413, uit zestig
Mannen, aan welke, ten dien tijde, het recht van de Wi1map,
het Quakelbord en KJosbaan omnoomen, en aan de Waag ge.
bracht werd, mids ieder Schutter daar voor Jaarlijks één Gulden
gen out. ln het Jaan556, bellonden die van de Krulsboge en
Halldbus ieder uit honderd en twaalf Man: volgens de Ordon.
nantie voor dezelve, van het Ja1r 1650, fionden zij onder twee
Kspiteinen, Luitenants en Vaan dragers. Zij waren verdeeld in
Rotten, elk Rot van tien, twaalf, dertien, of meer of minder
Perfoonen, ieder onder zijnen Ronneefl:er. In 't Jaar 1572 werd
hen bevolen, met zijdgeweer zig over dag te wapenen; welk bevel men vindt in de Handvesten van Alkmaar, van bl. 509-550.
Tegenwoordig heeft men 'er vier Koinpagniën, ieder van 200
Man, waaf van de regeerende Burgemeefiers altoos Kolonellen
zijn. Zij bevinden zig in eenen fl:aat, dat zij voor geene der
welgewapende Nederlandfch~ Schutterijen behoeven te wijken.
De eerfie bewooner~ van Alkmaar waren Visfchers; 't welk te
waarfchijnlijker is, als men in aanmerking neemt, de veelheid
v:m wateren, waar mede het Vlek, bij den eertlen opbouw, omgeev'en was. Men zou, zegr EIKELENBERG, (doelende op de bö1:1&ting van de Tienden der Vischnetten, die zij, a:mde Sf. 1~fl1t1r-
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tens Kerk te Utrecht, moesten opbrengen) de Visfcherijen niet
in aartmerking genomen hebben, zo die niet van Opgezeetenen
waren geoeffend geweest. Dan na dat de Alkmaarder-Gust
tot eenen vruchtbaaren grond gemaakt was, hebben zij zig ook
op den Land- en Akkerbouw toegelegd. Onder de Voorrechten hebben wij gezien, hoe dele Stad, door WILLEM DEN
VIERDEN, om de andere Voorrechtsbrieven niet te herhaaIen ,
befchonken werd met de Vrijheid van drie Jaarmarkten; waarbij den V/amillgers, Brabanders en anderen werd toegellaan ,
derwaards vrij ter Markt te gaan, en van daar te rug te keeren.
Al vroeg was dus de toeleg, om Alkmaar tot een Handelplaats
te maak en ; waar toe deszelfs gelegenheid zeer gefehikt was,
zijnde het Voormeir een gereede Haaven, gemeen met de Zee,
en bevaarbaar voor Koopmans fchepen, welke men, in dien tijd ~
gebruikte om allerleije Waaren van en naar de Dorpen te voeren.
De gemelde Handvesten van Vrouw JACOBA, waren, echter,
de ee!f1e niet, tot bevordering van den Koophandel. Het graa.
ven van een nieuwen Vaart, van E§nt~l1d naar de Stad, diende
hier toe reeds in 't Jaar 1370, fchoon Heer ARENT VAN EGMOND
daar mede, mooglijk, meer het voordeel van Egmol1d, dan dat
van Alkmaar bedoelde. In 1377 was deze Stad reeds met het
recht cener Jaarmarkt beCchonken. Van meer aanbelang waren
de voorrechten, haar verleend en lSevestigd door KAREL DEN VIJFDEN, Ao. 1527. Ook vindt men, onder de Vrqedfchaps-Refolutien, eene van den 27 Maij 1550; waar bij bef100ten was, om
aan eenen TIJS ZIJIH.RTS VAN WARlI1El\HVIZEN, drie honderd Keizm-s
Guldens te ge even , om daar mede een begin te maaken met de
neering der Draperij, mits hij, binnen drie Jaaren, leverde drie
honderd Lakens; waar uit blijkt, dar deze Fabrijk, door Stads
kasfe, in bloei gebracht is, met zodanig een gevolg, dat reeds
in 't volgende Jaar bijzondere Fabrijkmeeflers werden aangelleld.
Om dien handel nog meer voort te zetten, had men gemaakt
vier onàerfcheidene Looden of Stempels, welke aan de Lakenen
gehangen werden. Op de eerl1e, l~", men, rondom den Alkmaarfclten Burgt, de letteren ;LJ[~lAER, en dsar onder 1553;
op de tweede, zo groot als de eerfte, dat is, als een Ducaton.,
waren, rond om een Burgt, op een Schild geplaatst, deze woorden, SIGILLUM: PAN01V DE ALCMAER I nOGL. willende, bij ver·
kor·
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korting, in het Latijn uit drukhn, dezen Nederduitfchen zin,
Stempel der Laleenen YlII2 Allemaar in Allemaar. De derde,
er grootte van een Gulden, fchijnt ouder, om de bijzondere
letter; in het midden daar van ziet men alleen den naam ~Ic'"
mat / en rondom deze woorden: ~egrr ~pannOrUtn; be
~Icma; 't welk het zelfde rè kennen geeft. De vierde had de
grootte van een Schelling , hebbende, in 't midJen, een een.
voudig Burgje, met de zelfde letters als de laatfte.
De Raamen. of die Gragt, welke heden nog den naam
draagt, toont duidelijk den voorigen bloeij en ftaat van den
./lilemtlaf"fchm LakenhandeJ. Thans is 'er niet nieer van overig, als eene vergadering, welke de Lakenwinkeliers nog fomtijds, met die van andere Steden van Zuid· en Noord-Holland,
houden, en de }:mlijkfche a~nflelling van twee Waradijns, door
de Hegeering. Onder de Voorrechten hebben wij reeds melding gemaakt, hoe zij, van FILIPS DEN TWEEDEN, d\: Visfcherij
te Rmtenburg, in het Jaar l5? 1. in eeUwige pacht verkree~
gen; dat zij hi~r om hadden aangehouden, gefchiedde om dat
het voordeelig voor hunnen handel was.
In het Jaar 1595, werd, binnen deze Stad, door eenen PASQl'IR. LAMMERTIJN, de konst uitgcvond~n, om door trekwerk al.
lerlei Beelden, Historien, Veldl1agen, enz. in het Linnen te
weeven , waarop hem, van de Staaten Generaal, voor eenige
Jaaren, een uirl1uitend Oél:roij verleend is. De KOOPIl/\tWDEL
in 't algemeen befchouwd, bel1:aat hoofdzaaklijk in Graanen
en Kaas; van welke laatfl:e, een bijna ongelooflijk getal
van ponden, op ieder Marktdat';o' te koop gebracht wordt;
fomtijds meer dan drie m:1al honderd duizend ponden op éénen
dag: zo dat het, in dit opzicht. niet ze':r vreemd was, dat
ALRA de Hollanders in hJ,lnne Boter en lVfe!k dreigde te verdrin.
ken. Niet minder voorzien de Alkmaarders de omleggende
Plaatzen , uit hunne Voorraadfchuuren, van veele nooddruftigheden, als Bier, Gort, Vlas, Linnen, Gaarn en andere goederen.
Van het ZEGEL en WAPEN der Stad, fpreekt ElKLENBERG dus:
" De nette afbeelding van het oudfte Zegel, dat mij is ter hand
" gekomen. i3, zo als het gedrukt is geweest op eeu Bri~f,
;. door nur~emccl1eren, Schepenen en Randen der St3d Alk" maor,
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" maar, op den veertienden dag van April, des Jaars veertien
., honderd negenëndertig, gefchrevenuan die van Abbekerk,
" zijnde 't kopere Signet, daar 't mede gedrukt is, nog voor;, handen." Dat nu de Steden, al vóór den Jaare 1439, een
Zegel hebben gebruikt, is wel zeker, (zegt hij) en bewijst zulks
nader uit een verhaal van het jaar 1299, behelzende de herzegeling en vernieuwing der Keuren te Alkmaar en Ifam"/cm, door
JAN VAN AVEI\NES, als Voogd over den onlllondigen Graaf; en dat
zij, lang vóór 't gemelde Jaar 1439, zig van 't zelfde Zegelmerk
bediend hebben, komt hem meer dan ovcrwnarfchijnlijx voor
Dus zoude ook, volgens eene bij hem aauneemclijke gisfing, de
oorfprong van het STADS WAPEN, (Zijnde een Zi!Jleren Burgt, op
een bloedrood Veld) tot of omtrent den tijd van Koning, W[LLEM,
en den bouw van 't Slot Toorenbet;r;, kunnen gebragt worden.
Hoe zeer hij. dit, voorzichtigheids hal ven , als eene gisGng opt;ceft, gaat dezelve, echter, meer met waarrchi.jlllijkheid gepaard.
dan die, welke VAl, DER WOUDE, in zijn Kronijk, van nog oude.
re Wapens opgeeli:. Het bovengemelde Zegel, dat voorheen
van Koper gemaakt was, werd in, 1532, volgens Re[olutie van
de Vroedji:!lflp, veranderd, vergroot en van Zilver gewerkt,
weegende • volgens BOOMKAl\IP, tien lood min twee engels, en
kostende zestig Guldens aan ['ltzoen.
ALKMAAR heeft veeJe voornaame Mannen voongehragt: als, in
het Jaar 1500, PETRL'S NANNIUS; J522, Mr. PIETER VAN FORREEST;
J571 , ADRIAAN METIUS ; 1572, CORNELIS DREBBEL, JAN ARENDSZ,
1\lr. DIRK VAN FORREEST, JOHANNES RUFIUS, NANNING V,\N FORREFST.
PANCRAS VAN CASTRICUM, JAcon METIUS , JOHAN DE KATER of CATERUS. van welk wij, ieder ,in 't bijzonder. op hunne behoorlijke
plaats, zullen fpreeken; even eens zijn wij ook voorneemens
te doen,
Van de Ridderlijke en Adelijke lluizm, Kasteden en Dop
Peil, HeerlijldledeIJ, Baljztujè,'zappen, waar mede ALKMAAR voorheen, en nog in cleszel fs omtrek verlierd is geweest; als. 't

Kas/ut Verolla,

l'l1n

Egmond, vall Niettbttrg, Toorenburg.

Middelburg, 't Huis Re1Jesfe, 't Kasteel Enigenburg , 't Huis
te Krevel, te Kou~fler, Raap,'zors/, Bal1jaart, te Rieiwijk.
Aklwjloot, Eehtrop, CastriCIIllZ, ter J11ije, te Boekkd, IJpeillar J 't Kasteel vlln &hagen, 't Huis Egelenburg, te Koek.
KrOl}·
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1lenburg, Schaort , te Lede, 111eerenflein, Egmond op Ze"
RiIJingom, Egmolid op de Hoef, Schagen enz., Haringhuizen ,
Barjingerlzorn ,Barg en Cothorn , Zuidji:!Jarwoude, Noordfcahrwoude, Broek, St. Pancras, f{oedijk, Rijp, Graft, Scher~
mer/1orll, Zuidfchermer, Graftdijk , UrfimJ, Oudorp, Nierop
enz., De Rijp, f7alcoog, Limme, AkkerJloot, Heiloo , Wimme~
1JU111, Camp en Groet, Petten, Abfleede, Httisduil1en, VeenluJizen, ' Ollde fll Nieuw Harillgkarfpe!, lYesthl/tien, lFarmen.
huizen, Krabbetldam , Bergen, Backunt, ene. waar van eenige
aan de Stad en onder derzelver rechtsgebied behooren; itrekkendc mede tot geen gering Geraad deszelfs zindelijk aangelegd"
HOUT.

In het iaar 1285, den 14 December, werd deeze Stad, met
de omleggende oorden, door eenen geweldigen Swnn, en daarop
volgenden hoogen Watervloed, zeel' zwaar befchadigd. Zwaarder, echter, was het noodlot, tre-roorzna:kt door een ol1ge1ukki~
gen Brand, in het jaar 1328; en niet minder de rampen, in 'e
jaar I4z6, en die ,'an 149z. Zeer geweldighebbcn de Ge!derfchC1l, in den jhare IS 17, deeze Stad aangetast, en, geduurende
een agtdaagfche ?Iondering, in de uiterl1:e armoede gebragt. In
1529, nam aldaar de uitvoering van Keizer KARELS Bloedplakaaten eenen aanvlUJg; en, in 1570, haarde de bekende Aldel'hei.
ligell.V!oed, in den omtrek van deele Stad, j:tmmerlijke verwoes4
tillgen.,
Om de dapperheid der Soldaaten, bij het belegvandeezeStad;
te beloon en , beloofde de Regeering hun nieuwe Klederen t~ zul.
len geeven; doch het ontbrak ~an de 1nagt, aangezien 'er geen
voorraad voor handen was, van voldoende waardije, en eene vergoeding met gereed geld ondoenlijk: weshalven de Vroedfchap
een be!1uit nam, om Tinl1etl Jl1tmt, met Stads iWerk, te doen
11aan, onder voorwaarde dat men, na het opbreeken van 't beleg,
dezelve, tegen goed geld zoude inwisfelen; hier mede zou mcn aan
de beloften, in de pla:lts van Klederen, voldoen ,en de Burgerij;
die dit geld van de Krijgsknechten moesten :mnneemen, fchade..
loos huuden. Op deezen voorflag muntte men, den 29 Septe,m..
,ber 1573, voor tien duizend en vijf honderd Guldens aan Tinnen
flukken, van de daar op geilelde waarde van dertig Stuivers. 'Er
zijn Schrijver$, dle getuigen, dat ieder gemeen Soldaat zes, en
dub.-
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dubbeid befoldigden twaalf zodanige {lukken hadden omvan.
gen. de Hoofdmannen naar evenredigheid gerekend. Dus zouden
'er zeven duizend !luld{(m gel1agen zijn; en de agt honderd Sol<klaten ieder zes genietende, bedroeg zulks één duizend agt honderd !lukken; to dat 'er nog twee duizend twee honderd" voor
de dubbe!d befoldigden en Opper Officieren, overfchooten.
Behalven deczc Daalders, noemt P. J. VISSER nog kwarten of
viercndee1en, di e, tot voldoeninge van Stormfoldij , aande Soldaaten ge ge even zijn. Ook zegt VJ\N DER WOUDF, dat 'er, voor
tien duizend Guldens, Tinnen Penningen, van dertien Stuivers,
gef1agen zijn; en VAN LOON maakt melding van Penningen van
dertig, denien, en zes Stuivers.
Veel is 'er, over deezcn ftempel der Noodmunten, gefchreven •
doch met weinig naauwkeurigheid: zo dat men met geen zeker·
heid kan oordeelen, wat iVoodmtl12ten waren, en welke daar onder niet b~hoorden. Zie hier eene befchrijving van die geene ,
welke men acht echt te zijn.
De eerf! e, die van een beter foort van Tin is, dan de tweede.
draagt het Wapen van de Stad; en uit het omfchrift bliJkt, dat het
Stads Zegel daar toe gebruikt is; dus men, met den Heer V1N
LOON, zoude mogen oordeelen, dat men, uit gebrek aan !lempel, het Stads Zegel tot de lVIume gebruikt heeft; 't welk te meer
grond vindt, als men aanmerkt, dat daags na het belluit, hier
toe genomen, reeds de u:td~Jing aan de Krijgsknechten gefchieJ"
çle. In het midden van den 11empel ziet men een Burgt, en daar
om, ten deele met oude Letters, Sigilfu1J1 de A/cmal". Vit de
oudheid dier Letteren is ook ligt te be{]uiten, dat dit Zegel al
voor lang gefiJeden was; en om de grootte en fijnheid der 11offe,
houd men deze voor echt, die aan de agterzijde gamsch blind
zijn. Deze uitdeeling verwekte, onder de Soldaat en , 'zo veel
ongenoegen. dat het l1aauwlijks was te 11iIlen.
De tweede heeft een enkelen Burgt, fiaande, aun de eene zijde, het getal 7, en aan de andere zijde 3, te zmnen 73 uitdrukkende; deze zou voor de waarde van dertien 11uivers uitgegeeven
zijn '. eu is, van achteren, ook blind.
De derde, die men bij HOOMKAMP vind afgebeeld, en, volgens
zijne gedaane a~nwijzing, daar voor verkocht is, kan, volgens
zijn onderzoek, daar niet voor erkend, maar moet wor een
I,;ang-
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gnngbaare zilveren MUlJtfpecic van zes fiuivcrs gehouden worden.
De vierde, die ons daarop vertoond wordt, heeft, aan de eene
zijde, een Burgt ,en boven de letter A; fiaande ter wederzijdell
den Burgt, 1573, en aan de andere zijde het zelfde jaartal, onder
de letter A, Im daar boven, VI: ten bewijze dat dit een zesfluiver fluk geweest is. ALKEMAD~ en VAN LOON verwonen
deeze munt, als of dezelve van papier was geweest, [choon de
laatf.l:e zegt, dat zij van Tin geflagen was. (Zie Il. Deel,
pag. 167.)
De vijfde, die ons, ter gemelde plaatze, vertoond word, was,
door den gemelden ALKEMADE, aan zijnen Vriend EIKELENBERG
gezonden, en mede onder de Noodmunten van Alkmaar gerekend. Op dezelve ziet men een enkelen Burgt, met de letters
AL. Deeze zijn het, die de grootile nafpoorders der Nederlal1dfche Nood- en Stede111ullten voor de echte houden. ALKE.
:MADE en VAN LOON hebben, met zekerheid, niet meer kunnen
aanwijzen, zo als wij ook bekennen geen meer te weeten.
In den jaare T 575, op den 22 Januarii, leed Alkmaar weder.
om een geweldigen fchok: want, na dat de fiormen des Oorlogs.
van haare muuren fcheenen geweeken te zijn, werd zij, door een
woedenden llorm uit het Zuiden en Zuid-Oosten, beloopen, zo
dat de Huigensdijk en Ga!gcndijk, bij Oudorp, doorbraken, bij
Geestmerambacht onderliepen, verfcheiden Huizen, ja alle
Molens, op één na, om verre waaiden. Ook brak het Hondshosch door, waar door de Friefche Dijk, bij St. Maorten, mede
groote fchade leed. Niet minder trof haar de felle fiorm uit
den Noord-Westen, op den IS Augustus 1597, waar door de
nieuwe bedijking van de Zijpe aoorbrak. Te zwaarder was in
dien tijd df.!eze fchade, om dat de Landerijen, in Noord-Holland,
zeer fchaars werden, door de menigte der Binnemeeren ; en verfcheiden Huislieden genoodzaak~ waren, zig naar Groningerland
en elders te begeeven. Om deezc onheilen verder, door men
fchelijke poogingen, voortekoomen, verzocht de Alkmaarfche
Burger, ADRlAAN MAARTi!NSZOON COETENBURG , van de Hooge Overigheid, vrijheid ter bedijkinge van zekf're gronden, gelegen bui.
ten den West-Friefchen Zeedijk, Benoord-Oosten den Slijker
Il. DEEL.
Ss
Dijk,
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Dijk, de IPierillger-lJ'áard genaamd; zijnde, egter, c:eeze bedijking eerst begonnen in h2t jaar] 60:].
Op den 6 Julij 1653, ontfl:onden geweldige beroerten onder
deeze anders vrcedzaame Burgerij; zij werden aangevangen door
een hoop Jongens en Wijven, die de gantfche Stad fcheenen het
onderîl:e boven te willeil kecren, hoewel het meest gemunt was
op het Huis van dcn 13l:rgemcef1:er Z,:EMAN, dien mén, tien on~
regte, verdagt hield, al:; of hij den vijand Touw, Hennip en
àndere Oorlo;o- en Scheepsbehoeften had toegezonden; en,
voorwaar, de<!ze beroerte konde niet zonder moeite gefl:i1d
worden.
Den 20 Augustl!s in het Jaar I ï60, even na den middag, ontdekte men een gewelc'igen rook en vlall1ll1e, die het Dak van de
Rapélof kleine Kerk uitf1oeg. De hoogte der plaatze, daar de
brand was, en de fterke Weste Wind; maakten de hulpmfddelen,
~lie men fpoedig aanwenllde, in zo verre vrngteloos, dac men,
na een uur tijds, de geheele Kerk, van bo\-en, in vuur en vlam
zag. Het bovenwerk dus onhoudbriar zijnde, zorgde men" voor
de naast belendende Huizen; waarin men gelukkig ook (Jaagde,
terwijl tCVens de wind bedaarde, en de braadende Toren eer
nederfl:orttc, die ten dee1e in de Gragt, en ten deele in de Kerk
viel. Kort daar na geraakte al wat in de Kerk was, in volle vlam;
20 dat van dezelve niets overig bleef, dan een klein gedeelte van
het dak en der muuren. Door dit ongeval verloor Alkmaar een
van haare fierlijk!1:e Gebouwen. De oorzaak daar van, zo als
doorgaans, is onbekend gebleeven. Burgemeefl:eren vernieuwden
daarna wel de voorige Brandkeuren; doch dit, hoe nodig, herfl:elde noch ontdekte het ongeval.
De l{li.RKLIJKE GESCHIEPENISSEN van Alkmaar zijn zeera:mmerkelijk , als zijnde deeze de eerfle Stad, alwaar de Leere der Heryormden heeft plaats gekreegen. Wij houden, met anderen, het
verhaal van VAN DER WOVDE, wegens de Hichting van eenen Af..
gods Tempel, voor een fabcl, om reden dat de geloofwaardiglte
Schrijven der Oudheid, als l\l. STORE, VELDEè'\MR, J3EKi\ noch
HEDA, 'er iets van gewagen; wij gelaoven, echter, dat daar ter
plaatze, vóór de komst van WILLEBRO:lD, of cenen zijl1ermedgezellen, de Afgodendienst, zo wel áls op andere plaatzen , zal
in
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gelooven, d:lt het ee1!re Kerl,je, onder den naam van St. La&/"

rens, aldaar reeds in 't Jaar 860 vo)trokk2n was.
Van dien tijd af aan is het dan ook, dat men den aanvang
van den Christen Godsdil:nst f1:ellen kan. CnJer de befchrijving
der Gebouwen is reeds gezegd, hoe deeze vergroot, en andere tot
Godsdienflige oc'gmerken daar bij gevo,,'gd zijn. De eerfie Pastoor, welken de Geleerde Schrijver der Kerklijke Oudheden noemt,
Is NICOLAAS VAN HOOG\VOUD~; hij plaatst hem op 't Jaar 1477;
waar uit ik befl;lit, dat, door de rnmpen, die wij reeds vermeld
hebben, dit gedeelte van der Stads gef..:hiedenisfen mede zeer verduisterd is. Het vervolg, eg:er, zal ons doen zien, dat men,
hier terplaatze 1 mede zeer ijverig gewee,t is, om den Roomfchen
Godsdienst, ware 't mooglijk, in f1:and te houden. En de tegenwoordige Kerkf1:aat dier Gezinte doet ons zien, dat men, met
het invoeren der Hervorming, door een zagter en liefderijker Geest gedreeven werd, dan de Room/de Kerk: want
men vindt aldaar nog vier Sta tien , welke, door twee Waereldlijke en twee geordende Prit'sters, één Predikheer, en één Minderbroeder, aan welke laat(J:c nog een KappeJaan is toegevoegd,
bediend worden.
Dat het licht der HervOl:minge hier, al vroeg, zijne ll:raalen moet
gefchooten hebben, blijkt, dewijl men, al in 't Jaan 529, vind,
dat 'er, om de Bloedplakaten' van Keizer KAREL DEN VIJFDEN te
handhaven, een ,"onnis werd uitgefproken, over eenen UMBERT
DIRKSZ, die bekende, onweerend , Herdoopers geherbergd te hebben, zonder 'er den Officier kennis van te geevcn. Zijn vonnis
was, om den eerfien Zondag in Februarij eene Procesfie te doen,
blootshoofds en barrevoets, met een brandende Kaars in de hand,
en vervolgens, alle Zondagen, tusrchen dien tijd en Paasch, devotelijk de :Mis[e te hooren, op flraffe van ande:'s voor een Jaar
gebannen te worden. Ook werden a:daar, 1537, op den6Februarii en 24 Junij, op bekentenis van herdoopt te zijn, verdronken,
GEUaT, JAN MIKKERS Dogter , en onthalsd CLAAS CORNELlSZ,
uit de Beverwijk. In 1539, op den 17 }unij, werd MAARTEN
LUlJK~RS VAN BEVERE"', uit Vlaanderen geboortig, als zijnde een
Herdooper, onthoofd, het Lichaam op een Rad gezet, en zijne
Goederen verbeurd verklaard. Ten zelfden dage werden ELSGEN
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Dogter, van Leidm, en TRIJN
11lilllJlcr, verdronken, en haare Goederen verbeurd verklaard, dewijl zij beleden hadden, herdoopt te
zijn, en niet te houdcil of tC gelooven aan de Sakramcnten des
H. Altaars, of de inzetdngcn van de I-I. Kerke. Dus [prak men ~
In di011 tijd, van allen, die de f1:el!ingcn der R061l![che Kerke, in 't
fruk \-an het H. Nagtmaal en de Kerkplegtigheden, verlieten. Nog
zonderlinger was het vonnis van den 13 Februarij des volgendeq
Jaars, waarbij CIIT,dJN J,~KOBS VAN ~lUl\STER, wier bekentenis
inhield, dat zij, in haare Jeugd herdoopt was, en dat haar Man
of V'cogd herdoopten had geherbergd, zonder dat zij zulks had
a:ll1gegeevcl1, door Sch~penen gevonnisd werd, zes Jaaren binnen de vrijheid vnn /J/!::':twr gebannen te blijven; op verbeurte
van Lijf en Goed, en van f1:onden aan te gaan in de ParochieKerk, voor 't Sacrament, met een brandende Wasch Kaars, van
een half pond, in haare hand, en die aldaar te laaten, God te
bidden om vergi1T.:mis, van het geen zij, tegen Hem en den Keizer, misdaan had, en verder, op den eerfl:en dag daarna, of bij
de eerf1:e vergadering, te komen voor Schout, Durgemeel1eren
en Schepenen, eenpaarig op 't Stadhuis vergaderd zijnde, om ook
aldaar de Justitie om vergiffenis te bidden; eindelijk alle Vrijdagen, een Jaar lans, op haare knieën, in de Parochie-Ker1~, de
l\1is[e te hooren, en dat onder bewijs van twee getuigen; op
fr,alfe van gegeesfeld te worden, zoo meenigmaal zij geen Mis[e gehood had.
Zwaard.-:r waren de l1raircl1, in dit zelfde Jaar en 't volgende
( r 5.t.l), te wer\: gef1eld, aan GERBRAND GABSZ VAN DE t SCflELLEl'\G, en nan 'T1J.'iTJC ],\N ~lEr:KENS, Weduwe, en GRIET }\cons
Vi\N LANGE:'DIJI" WU:1r yan de eerne, om dat hij rerdoopt was,
op den 16 A priJ, onthoofd, en de andere, om dat zij, willens
en weetens, h(~,rdoopten geherbergd hadden, verdronken en haare Goederen verbeurd nrklaard werden; zo als mede gefchiedde, den 7 Fcbnmij i:1 't ;;-e:nclde Jaar 1541, aan GRhTJE FRANSZ
Dogter , van /ilkmaar, die mede herdoopt was.
Den 23 JallLJarij 1744, werd Mr. HE'RIK RUSVARI(E~, opbekentenis van herdoopt te zijn, omhoofd, en zijne Goederen verbeurd verklaard; doch 0111 dat hij beleed, dat hem zulks leed
was, zijn Lighaam de Aarde gegund.
Den
J\L\RIJTJE DAVIDS
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Den eer!l:en April volgden zes vonnisf~n van minder aanbe.
hing, als het hooren van de Misfe, enz. uitge(oroken, om re.
den dat zij van de Roomfche Kerk waren af.;eweeken.
Men bediende zig doorgaans van den gehaarten naam van
Herdoopers of JVederdoopers, ten aanzien van meest allen, die
van de Leer der Roomfche Kerke afwee!,en, de;vijl het gedrag
der oproerige Wederdoopers een afkeer bij Onderzaatcn en
Overheden verwekte, en de laat/1:e dus de !l:raffe, met minder
gevaar van oproer, konden doen uitvoeren.
De geleerde Kerklijke Historiefchrijvcr IlR~NDT, maakt reeds,
doch te vroeg, gewag van co' NEUs IWOLTUIN, als of deeze
toen al de Hervorming gepredikt had. Schoon de aanvang daar
van onbekend is, behoort men, echter, in het Jaar 155 8 eerst
melding van hem te, maaken. Evcn ongegrond is het ZCQ'gen
van SCHOOKIUS, ten aanzien van P. N,~l\'NJUS, als of deeze daar
aan mede de hand zoude geleend hebben, en van LAU;;F.~S Zo's,
die, als Pastoor van Alkmaar, wel de Leermeester van KOOLTUIN was, maar nooit, als een Kerkhervormer., voor de waarheid is uitgekoomen.
lIier zoude het de plaats zijn, om van c. IWOI.TUIN om!l:andig melding te maken; doch daar wij, op een bijzonder Art.
onder 'zijnen naam, van hem zullen moeten gewagen , zullen
wij hier alleen eenige proeven, uit zijnen Edef aan Timothells,
op den 10 Jammrii 1559 gefchreeven, bi brengen. In den zei.
ven zegt hij, hoe hij, in het eerile jaar van ziin Prieilerfchap,
in -zijn gcbooneftad Alkmaar, (zonder, echter, het Jaar te
noemen; d::.t evenwel niet lang vóór dien tijd moet geweest
zijn: want de Sc/wijlfcr "an de Nederlmzdfl:ht: Kerk/ijke Oud.
lzede1l zegt, dat hij te Alkmaar, CJmtrent het Jaar 1558, tot
Priel1er is a~:ngeileld ,) reeds, door Brier op Brief, van M. DUNCAN was vermaand, met zijne nieuv.-e Leer op te houden; hoe
hij, naar ElIkliuizC12 verplaatst zljlJ(1e, !'poedig bij R. TAPP"R
werd aangeklaagd, verdagvaard en de:] Ke"ker niet zoude ontka omen ziJll, zo niet de Enklml::,ers elnflig om zijne loslating
gebeeden hadden; dat hij, voortg:nnJe cie waarheid tl! predi~
ken, oi,) nieuw, niet zonder valschldd befchuldigd is gew9r~
den; dr.t hij, op raad van T,\PPER, afliet van prediken, doch
niet nalatende in 't geheim zijnen post waarteneemen, op nieuw
Ss 3
be-
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befchuldigd en gedagvaard werd; dat hij weqer naar Alkmaar
trok, onderwijzende da:!f de Kinderen. en nu en dan een Leerrede doende; hoe hij 'cr, in plaatte van LAVREl'\S ZAS, Pastoor
geworden, en naauwlijks twee Leerredenen gèdaan tebbende..
zIg genoodzaakt vond, naar ElIIbden te vlugten ; lioe verder, op
oen 7 Februarij des gemelden Jaars 1559, aldaar, van 's Konings
wegen, zijne Goedèren verbeurd en aangcfJagen waren, ,en ook ~
om zijne Lutherij, (zoo als men 't noemde) van zijne eigen
Moeder ontërfd wt'rd. (~ie verder c. KOOLTU!". ) Hier merken
wij alleen' nog van he,u aan, dat G •. VA" SP,\t\N, als hij, in zijne
Befchrijving ran R.ottcrJtlill ze~,t, dat deeze c. !WOI,TUlN de eerfie Gereformeerde Predikatie in Rotterdam deed, den 14 No-vel11ber 1572, deézen Man nict kan bedoeld hebben, dewijl hij
reeds in 1567 ovcrlcedcll i~'as.
KOOLTUIN dus het land hebbende moeten ruimen, wes daarom
de zugt voor de gezuiverde Leere niet gebed verbannen; de in.
voel'iJ1g van de befluiren van 't Conciiie vaN Trcnten, noch het
aanfl:ellen der nieU\~e Bisfchoppen, was daar toe bekwaam. De
duidelijklte bewijl.en daar v~n zag men " in het Jaar, 566, wanneer JA:" A-mNUSZ, van Alkmaar, de eerl1e openbaare Preek
buiteil 1100rn deed, hoe ({erk ook EGEERT HVl-K , een AlIIjJe!dmn·
mer, welkt' de AlklJlaai/c.'!e P3,torii, voor 500 Guldei1s Jaarlijks, gehuurd had, tel'· voorkoming van zijne fehade, zii; daar
tegen verzette. (Zie verder JAN IlREND,Z.
Men vind ins:..;elijks
gewag gemaakt van eene {;1l11cnrpraak over den Godsdknst, gehouden in de lierberg 't Gi/Me Vlies, tu,fchell deezen ].\N ARENDSZ ,
REli\I R IIAt\T, en nog een derden, met Heer JM, HOOG EN
LAAG, Priester, KLAAS PII!TE!(S en JAN LW, Proost van 1/(la1'tem; welk gelprek, cm den groottn toeloop van Volk, door de
Regeerders moest gefluit worden. Ec1mr verhinderde dit niet
de opcnJaare Preek van gen:elden ·t\['El"DSZ, op den ~I ]ulij,
buiten de Stad, zo min als die van daags daar aun volgende door
PIETER GABD.IEL; welke Predikatien , in't laatst der gezegde
Maand, eerst in de Lijnbaan buiten de Stad, en daar na in
een Schuur, gehouden werden. Gemelde E.(,B'RT HCIK werd
door drift hier tegen zodanig bevangen, dat hij krankzinnig
werd en te AmjJe!dflm in 't Dolhuis zijn leven eindigde. Dit
preeken gefchiedde vervolgens door ALBERT Gl!.II.RITSZOON en
P!E-
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wel1{en laat!len men, op 't Register der

A/kmaarfche Predikanten, als den eer!len gemçld vind; hij word
aldaar gezegd, in 156+ beroepen, en in 1603 Emeritus geworden te zijn; doch, vóór 't Jaar 1666, vinde ik van zijnen naam,

veel min van zijne bediening, niets gemcll, als dat bij een Leerling van KOOLTUIN zoude geweest zijn. Allerwaarfchijn!i;kst is
llet, dat hij, nevens JAN ARENDSZ, eerst in 1572 wettig beroe·
pen is, wijl 'er, in dm Jaar, eenOc1rooi toe verleend weÎ'd,
en aan hun, in het volgende Jaar, betaald de fomme van 30
Guldens Ampt-Geld.
Op den eerlten September kwam, fc!lOon tegen 't verbod der
Gouvernante, de Heer VAN BRED!lhODE, met zijne Huisvrouw
en twee Zusters, in 't gevolg van zijne Excellentie den Heere
Prinfe VA" Q[\AXJE, met eenige Paar,len binnen /i/kwaal". Daags
daar aan werd, :1:1n den Heer V,\N 13REDERODE, door zekere Per[oonen een Request overgegeeven, behelzende het ':erzo~k
om de Kerk der 1I1i11derbroedcrs tot gebruik te mogen h~bbcn ,
voor de Gertformeerdel1; doch het antwoord was, dat zulks
niet in zijne magt was, alzo 't Regalia waren. Het gemelde
aanzeinlijk gezelfchap vertrok des nademiddags ter Stad uit, wanneer de gelmate Btddel1ol'm aanving. In de Selltelltien en In.
dogingm des Hertogs VAN ALBA, door den Heer J. MARCUS bij.
eeugezameld, vinden wij. op bI. 335 - 340, onder anderen gemeld, dat DIRK VAN MAERTTENFSSf,N) van Schage1J, inwoonder
van A/klnaai', een der aanvoerders was van dat woest bedrijf:
weshalven hij, zo om dit, als om 't werven van Volk, op den
13 November 1568, bij vonnis van den Hove, in 's Hage
gevierendeeld werd. Ook zijn, in 't opgemclde Jaar 1568, uit
naam van 1\:.11.\, te Alkmaar ingeda:tgd, 1'lETER CORNE LISZ,
GROOTE PHILIP en andere, tot veertig in getal. (Zie gemelde
Sententien ,bi. 2I, 70 tot 72, IlS. cnzJ
De Regccring der Stad, alle vermogens infpannende, om den
Roomfchen Godsdienst in fland te houden, verzocht, in 't volgende Jaar, aan den Bisfchop van Haarlem, zeer ernftig, om een
goed en bekwaam Pastoor, aan \\'ien zij, boven het gewoone inkoomen, beloofde een tamme van :200 Guldens Jaarlijks; het
geen toegeflaan werd. En zo ik mij niet bedriege, was het
EILARD DIRKS, van Watlrland, een MaIl vnrt Ouden Adel, en
toen
f: ~ 4
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toen Pastoor te J7elzeH, die thans werd aangefteld, en naderhand.
den II December 1573, als een groot voor!l:ander van zijnen
Godsdienst, nevens DAVID Lm"DE'lTS, is omgebracht. Van dee·
zen E!LARD DIRKS vindt men eenige bijzonderheden, in 't Bata,'ia St/era, Il. Deel, bi. 417. ALIlA, om den 1l:rik van het
geweeten te f1:erker te doen knellen, deed alomme afkondigen,
dat, als het Misbrood , of de H. Olij, ter berichting van de Zie.
ken, over Ilrnat gedragen werd, op ieders gelaat gelet, en de
oneerbiedi.'!;heid geflrafr mo~st worden. Dan, met dit en veele
andere Tirnnnifche bedrijven, maakte hij den RoomfchenKerk·
dienst meer en meer gehaat.
Zeer fheng bandelde, in ha Jaar 1570, 1111'. AUGUSTIJN VAN
TEILlNG~\", Schout der Stad Alkmaar, met hun, die, wegens
verandering in d~n God5di~nst, bij hem verdacht waren; men
zon ecn voorbeeld konnen aamvijzcn, in 't geval van WILLEM
WOUTER:Z VA" EeU!tEN, die van herdoopcrij befchnldigd was.
Schoon deeze Stad, in den aanvang van 't Jaar van 1572, nog
onder den ijzeren duim van .~LB11 gelmeld was, nam, echter, de
Hervorming zo zeer toe, dat de handelingen van een Sijnode,
eerst te ElIlbden en naderhand te Edtll1J gehonden, aldaar nader
bevestigd werden. Op den z8 Junij, nadat Al/zwaar aan de zij.
de van Orauje was overgegaan, Ilelde de Prins aldaar tot zijnen
Luitenant Gouverneur Jonkheer DIRK VAN SO;\OIJ. In de Inflructie, hem tcr hand gçlleid, was hem vooral belast, te zorgen dat
het 'Voord Gods aldaar verkondigd werd, zonder, nogthans , te
gcdoogen dat die van den Roomlchen Godsdienst eenige overlast
gefchiedde, of daar in b':lct werden. Doch, hoe heilzaam 's
Vorfl:en bevelen waren, de u itl'oering beamwoordde niet aan dezelve: vooral moesten het de Geestelijken ontgelden. Men den.
ke niet dat P. OPMEER, in zijn Catho/ifk filartelaars Boek, Ir.
Deel, bI. J 9-3 I , alwaar hij van Alkmaarder Geestelijken fchrijft,
de zaaken vergroot heeft: neen; te deerlijk handelde het Krijgs.
volk van SOi\OI], onder bevel van den door hem aangeflelden
Gouverneur WILLEM ilIOSTERT; het zig, als 't ware, tot eelle
eere rekenende, de Spaallfc!zen in wreedheid te evenaaren ,
fleepte hij DANIEL ARENDO:'iK, JAN VAN NMRDEN, CORi'\ELTS VIIN
DIEST, LODEWIJK VOETS, ADRIdAN VAN DER GOUDE en ENGELBERT
En
1ERBORGT, naar Enkhuizen, daar zij werden opgeh"ngen.
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hoe gelukkig zou men zig mogen noemen, indien dit het eenigfte misdrijf van die tijden ware, en men, van der Hervormden
zijde, zig kon beroemen, geen wraak met wraak vergolden te
hebben! Nogthans moet men, in dit geval, niet alleen de Lands
en Stads Regeering, maar ook SOl\'OIJ het recht doen, dat deeze
handelwijze der verbitterde Soldaten tegen hunnen wil gefchied.
de. De geloofwaardige BRANDT verhaalt, berichten gezien te
hebben, dat deeze Á/kmaarfche Monniken, uit weerwraak van
eenen gehangenen Trompetter van SO~OIJ, die gezonden was om
eenigen zijner Gevangenen te losfen, waren opgehangen. Hoe
het zij, op de Art. SOl\OIJ en van LmIEIJ, GRAAVE VAN DER MARK,
zal men zien, met welken afkeer de Staat en hunne misdrijven
befcbouwd hebben. Laaten wij hier nog bijvoegen, dat deeze
mishandeling der Monniken gepaard ging met de verdelging van
hunne verblijfplaatzen , die bijna tot den grond toe gefloopt
werden.
Geduurende den tijd d€s belegs, en wel op Vrijdag den 28
Augustus 1573, overleed zeer Godvrugtig, de tweede der Alk1Jlaarfche Predikanten, JlN ARE~DS, van wien wij nader, op 't
bijzonder Art. zullen moeten fpreeken.
"Wij hebben reeds gewag gemaakt van eenen EILAnD DIIl.KS VAN
WATERL~I\D, als van een Priester van ouden Adel, en wel eer
Pastoor te !/elzen. Deeze };ad zig, geduurende den tijd des Belegs, fchuil gehouden, en was, volgens zijli eigen zeggen, geduurende 37 weeken , niet onder den blooten Hemel geweest.
Op den 5 September, werd hij ontdekt, in 't huis van eenen,
genaamd de !{ratJS/;akker, in de Langeflroaf, die ook, nevens
.zijne Vrouwen dogter , in hegtenis genomen werd; als ook
Priester DAVID LEE.\EfiTS; den Lof van den eerHen vindt men
bij OPMEtR, IT. Deel, bI. 172. zeer breed uitgemeeten. Van
den tweeden verhaalt hij, bI. 199 en 200. dat de Gouverneur
C\BELJIIUW, die zig daaglijks deed vinden bij de gravers, die
de üerkten opmaakten, gebood, dat men gemelden DIIVID LEEl'lERTS, bij geval daar wandelende, zoude aangrijpen en gevan·
gen zetten, omdat zijn buurman aan hem bekend gemaakt had,
dat hij een Priester was, die zeer ijverig tegen de Ca/vinistm
had uitgevaaren. Zij zaten tot den J I December, fchoon OPI'4EER hunnen dood bepaalt op den derden van die maand. Vol·
S. 5
gens
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gens zijn verhaal, zouden de Gereformeerde Predikanten, meermaaIen, met den eerst genoemden EILIIRD hebben gpredentwist,
en hem, bij CüBELJ'\UW en ZONNE.r;BERGl!, aangeklaagd en befchuldigd, als een die van kant moest; 't geen hun werd toegettaan; doch dat men EILARD, om aan zij:le goederen te komen, die men zeide dat veele waren, overbracht ten huize
van den Provoust, en zijne vrijheid beloofde, zo hij nog 300
Guldens voor rantzoen wiil~e opfèhieten, boven de 200, die hij
reeds gegeeven had, 't weik hij aannam, en daarop des avonds
een ruimer maalt\jd nam, dan hij gewoon was; Dat des nachts
om twee uuren, de Provoost aan hem en URNE TS, die in
dezelfde kamer fliep, na hun opgewekt te hebben, aanzcide,
dat zij zig ter dood moest~n bereiden, de\~'ijl dit hun laatfte
nagt was; Dat LLE.NERTS daar op groot l1Jisb~1ar m~al;te, maar
van EILAf~D getroo,t werd, die wel gemoed, zijnen gouden
Ring van den ving~r trok, en aan de dienstmaagd van 't huis,
voor haare oppasung zedert eenige dagen, tot een gefchenk
gaf; Dat, na vergeeffchè aanfpraak der Predikanten, de Gerechtsdienaars kwamen, en de gevangenen 11aar den Steenbrug
leidden, van wdkcn men, bngs de Lallge/lraat, op de Groote Kerk ziet; aldaar zoude EIL,Im de burgers te vergeefSch
tot hulp geroepen hebben, dewijl 'er niemand kwam, dan een
oud wijf, die al fcheldende haar f~~innewiel verliet; 's morgens om zes uuren, werd eerst EILlIRD ',na dat hij den 30ftcn
P1àlm had opgezegd) en daar na LEEr.; ERTS opgehangen. Tcgen den avond wel\kn de Lijken, op een wagen, naar het
Kerkhof ge\'oerd, en l1a van hunne kleederen ontbloot te zijn,
in een graazige weide beGraven. Schoon men niet in naat is
van hun misdrijf vert:~g te gceven, is het, echter, te vermoecien, dat zij zig aan 't een of ander zullen hebben fchuldig
gemaakt, beIJdven den ijver voor den Roomfchen Godsdienst,
waar van wij '·gezegd hebben, dat in 't tweede Deel van' 't
LatijnlChe BatavÎa Sacra, fol. 417, gewag gemaakt word:
hoewel oók, rtan den anderen kant, de ui[voering van het vonnis, eer het nog dag was, ons redEn geefr te denken, dat zij
beide, en bijzonder EILARTS, zeer van de hunnen moeten bemind geweest zijn.
Op den II April 1575, werd, binne:l d~eze Stad, een Sîjno-
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node door Gereformeerde Predikanten van 't Noorderkwartier
gehouden, waarop over de Leere, Orde en WeHland der Kerke
gehandeld, en eenige geichillen tusfchen de Predikanten bellist
werden. Volgens het verhaal van GOR, zou sor-WIJ als Voorzit·
ter daarbij tegenwoordig geweest zijn, om door zijn gezag de
handelingen te bemeren; dan hij genoodzaakt zijnde, zig naaf
't Barndegat te begeeven, werd zijn plaats vervangen door FI'
LIP CORNELISZOON, Burgemeei1:er der Stad •.
Op het Jaar 1578 tekent GRANDT aan, dat DIRK YOLKI!:RTSE
COORNm.RT zijne klachten, over de /Joornjêhe en Alkmaarfchi!
Predikanten, voor de Staaten bracht, als wordende van hen op
den Prediki1:oel uitgemaakt, voor een Kctter, Libertijn of f7rij.
geest; waar op hij ten antwoord kreeg, dat, als hij zig in alle ftilheid en getrouwheid als andere onderzaten 'Wilde gedra.
gcn, en, zonder goedkeuring der Staatcn, aangaande de Religie niets uitgeeven , als daf) het recht der Ge1Zdfche Vrede
zoude genieten, en ,'olgens dien bevrijd zijn van alle gevaar·
ltjk'zeden, l'crongelijkillgen en overlast; zie verder 't Art. D. V.
COORKHRRT.
Op't Art. TACO SlJBRANl)S zal men zien, wat deel
de Klasfis van Allanaar gehad hebbe, in 't beroep van hem te
1Yledemblik, waar toe zij hem ernflig hadden aangepreezcn.
Van de /llkmaarfche Predikant<.!n, vindt men EV2RHARDUS
GF.ES rERAi\US onder die geene, die, nevens den Hooglecl'aar SA,
RWllI, in den Jaare 1537, in 's llage ontbod<.!n waren, 0111 >
met 1l11deren , over eenige punten, raakende den welfl:and van Land
en Kerk, te raadpleegen. Schoon hun, door de Gemachtigden
der Staattn, gezegd was, dat de oeffenil1g der andere GezintCIJ,
als die der P~pisren, Doopers , enz. niet kon geweerd worden,
brac11lCl1, echter, die ,':In de KlasÎ1s van Alkmaar, op een Sij.
1IOde Wt hunnent gehouden, de volgend!! Vragen op het tapijt:
Eerst, of men een Kind, waar van de Vader tegenwoordig
was, en weigerde de hem voorgefi:elde vraagpunten te beantwoorden, zoude doopen'? Waarop het antwoord was ja, dat men
zulks doen zoude, uit kragt van 't verbond Gods. Ten tweede1J,
of het niet noodig ware, eenige groote zamenkomften van jonge
lieden, die met den Gebede begonnen, en met Dankzeggingen
eindigden, te beletten ~ Waarop 't antwoord was, dat, daar de·
zelve nog nb waren, zoude men die niet toelaten, en daar zij
wa·
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waren, zonde de Ke~ker.r,;ad, cloor zachte middelen, dezelve
zoeken te velllietig'en. Hue ijverig men zig, h;tr ter Stede, tegen de Leere (kr Wederdoopers vçr7.ette, bleek in 't .iaar J592,
in eene Zamenl1Jraak tus[chen de Predikanten, en eenen PIETER
COR'>'ELISZ. een Leeraar der lJfetl11olJitCll, welke zamel1[p~'aaken
de Magiftraat geraden vond te doen eindigen.
In het volgende J~lnr verzocht de Hoof!1ceraar nONAVl!i\TURA
n;LC\M':S de l\1agilirnat, om ha:'.re goedkeuringe, wegens de
uitgaave der 'Verken VJl1 l"'TRFS NAi\NIl'S; doch ,-'e Wethouders,
overwegende, dat I\'ANNll'S Illèr keil werden aangc:mrorkt als een
l\Tan, die den Protcftantfc:1,cll Gt:ds.licnst was tvegeda:m geweest,
en d~ar en tegen zijnen ijl'cr en wa;;l,z:l~l11heid openlijk had docn
blijken, vorderden zij alvoorcn·; eelle Naamliht V:ln 's Mans Cehriftcn; welke cisch als de reden kan worden aangemerkt, dat zij
als nog \'crftrouid zijJl. Nkt mirdel" ijverig betoondèn zig, in
dat zelfde Jaar, dc Kèrk!ijk~n, wordende, op de Sijn(~de aldaar,
de !foo,ll.f(',';e Predikant CORKf:L1S WIGGi:RS, om zijne ge\'oelens
over de Eeuwige VoorîchikJdllg', Erfzondè, enz. in zijn Ampt
o-efchorst. Zie CORl\', LIS \\'1(;0" RS.
b
Op eene volgende Siinode, in J 593, werd TACO SIJBR"mrs,
wi:ms naam wij hier voorcn gemeld hebben, te /ilkmaar, alwaar
hij bekende, overeen te [[e111111en in gevoelen met MRL!.l\"CHTON
en DlIFIlUiS, of die \':111 de St• .rflcobS Kerke te Utrecht, bij
dat gevoelen gelaten, en in zijnen dienst in vrede bevestigd.
De nrbten, die, in de Ncderlandfche Kerk, een aanvang had.
den genomen, over de ondertekening van de 37 Artikelen del"
Nt der!cIJd.f('!ze Gelooflbelijdc1JiJfe C72 Catechislllus, en waar tegen gemelde T/,CO SIJllR,1NfS en CORNELIS WrGGERS zig mede aan.
gekant hadden, van tijd tot tijd hevit.ier wordende, begeerden de
Ker1:lijken eene l\atiOll3ale Sijnode. De Stuaten bewilligden hier
in, mids beide gcfclIrifi:cn dnar bij zouden worden herzien: eene
bepaaling, in welke het gWOlfte deel der Gereformeerde Predikanten weigerdc te berusten. In den jame 1608, !lalU men, in
de Klasfis van Alkmaar. ook deeze zaak bij de hand, en verzette' er zig tegen het befluit d~r Stuaten. De eufte ftrubbeling,
hier openbaar veroorzaakt, gefchiedde door de weigering van
WrLHELMLS l.O~!"N' lS ,om die beide gefchriften te onderteekenen ,
en door de Klasf:s, die, buiten dat, hem als Predikant te Ifa'i'tJlt""
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1'inghuizen weigerde te erkennen. LOMI\NNUS brngt zijn bezwaar
in aan den Heer '!Jan Schagen, als Heer van gemelde Dorp. De
Kerkelijken, of de Klas fis , vermaand zijnde, hem, als Predikant
van Haringhuizetz, zijnen dienst te laaten waarneemcn, weigerden zulks, om dat LOMANI.\US, (zo als zij zeiden) het recht der
Kerke nu benadeeld had, nog meer dan te vooren. De weigering van LOI\IANNUS, aan 't nieuw opgeflelde formulier van toe.
fiemming, en verbintenisfe aan de Belijdenis en Catechismus,
werd gevolgd door nog drie andere: ADRIAAN ,VAN RAAPHORST ,
JAN EVERTSZ VAN VELZEN en ANDREAS VOLKF-RS. 'Deeze, door de
Klasfis gewaarfchuwd, dat men hun in den dienst fchorzen zoude, brachten hunne klachten voor de Heerell Staaten van Hol.
land en West, Friesland; op welke klachten de Smaten aan de
,Klasfis van Alkmaar geboodcn, LOi\I8NNUS in zijncn dienst te
fiellen, en de drie andere ongemoeid te laat en ; hun verder beo
veelende , van alle verging van onderteekening van 't nader gemaakte formulier zig te onthouden, en het aan de Smaten overtezenden. De Klasfis (zegt het Historisch Verhaal '!Jan Alkmaar) weigerde dcn Brief der Sraatcn, hun door de drie gemelde Prcdikanten ter hand gcfield, niet anecn te leezen , maar wilde ook VENATOR , Predikant te Alkmaar, noodzaaken, het Formulier te teekenen ; maar de weigering van deezen had ten gevolge, dat de lVIisfive der Staaten door dc Klasfis geleezen werd.
VENATOR , de ondertekening weigerende, werd mede in ZiJnen
dienst gefchorst; het geen, na ecnig beraad, door de Vroedfchap
afgekeurd werd, die begeerde dar hij, bij voorraad, in zijnen
dienst zoude volharden. De Predikanten PETRUS CORNELIUS en
CORNELIUS HlLLENIUS, nevens eenige Ouderlingen, be1100ten
hicrop, tegen de Burgemeesteren, Schcepenen en Vroedfchappen
een Protest te laaten aantekcnen; 't geen door een ander lid der
Klasfis gevolgd werd, op dcn 10 December des Jaars 1608. Het
volledig verhaal van Jeeze zaaken zal men vinden op 't Art.
ADOLPH VENATOII.

Het gefchil bleef te Alkmaar niet onder de Kerkelijken. Sommigen van de WethoudcrCchap, bun toegedaan, zochten de zaak
l1eepende te houden, op hoope vun, bij de gewoone Jaarlijkfche verandering, iets tot hun voordeel tc zullen bcwerken; doch
de twisten veranclerdcn in merklijke beroerten. Met de verande-
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ring der Regeering kwamen 'er eenigcn op 't Kusfen , waar over
het groot!1:e deel der Burgerij groot misnoegen betoonde. Men
had, zeiden zij, tegen Stads voorrechten, Vader en Zoon, en
Zwagers in de Vroedfchap gedrongen; andere Hookten hier onder, dat men de Stad met Soldaten zoude voorzien, om deeze
Nieuwelingen kracht bij te zenen. De Burgers, aan deeze losfe geruchten geloof geevende, liepen te Wapen, en bezette..
den de Posten. De Vroedfchappen waren mede onderling ver.
deeld; ieder keerde zig, om zijne partij den kans af te zien, op
't fpoedig!1:e tot de Staaten. Deeze, de ontHelde gemoed€ren
niet kOlmende bevredigen, zonden Gemachtigden derwaarts, mee
bevel, om de Burg~rs het geweer te doen afleggen, alle de Magifl:raaten en Vroedfch~rpel1 te ontihan van Eed en Dienst; andere goede vreedzame Perfoonen tot VlOedfchappen in hunne plaatzen te kiezen; alln dee7t te belasten de benoeming van een dub.
beId getal, tot Burgemeesteren en Scheepenen , uit welke de ge.
magtigden een enkel getal zouden kiezen. Deeze verandering
gefchiedde op den 22 Febrmlrij 1610. Hoe het met VEN,1TOR
en HILLENIUS afHep, zal op het Art. van den eerstgenoemden gezcgd worden.
Andermaal gebeurde hier, uit oorz:lllke v:m Kerkelijke beroerten, verandering in de Regeering. Op den 8 Oél:ober 1613,
was reeds de Lijfwacht van Prins MAURITS binnen Alkmaar gekrlomen; volgende Zijn Hoogheid den tienden derzelfde Maand,
verzeld van omtrent honderd Wagens, van welke eenigen der
voorfien omtrent honderd Muskettiers voerden. De Schutterij
was ia de Wapenen, doc'J het Stadhuis door's Prinièn Lijfwacht
bezet. Ook Hond een Vaandel Schottol , dat aldaar in bczetiÏng
lag, in 't geweer. De Prins, den elfden in de Vroedfchap verfchecnen zijnde, die toen uit zeven en twintig Ledcn beilond.
ondloeg hen allen van Eed en Dienst, en !telde eene nieuwe
Vroedfchap van vier en twintig Perfoonen aan, onder welke flegts
agt van de ouden waren; en verder nieuwe BurgemeeHeren en
Schepenen. Zekerlijk was deeze verandering gefprooten IJlt het
advis, door de afgedankte Regeering, op het houden van de
Nationale Sijnode, gegeeven, waar biT zij verklaard had, te zul-

len te vrede zijn, te komen tot de Nationaa!e Stjnode, zo die
kon gehoudet1 worden met hehoudenisf<- van de Yrijhedm en Gerec,~-
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rechtighedm des Lands, en armgc!eid tot veremiging, zonder eenigen dwang, overeenkomflig 't gefchrift van de Heeren Edelen. Zij toonden dus, meer den Remonfl:ranten, dan
den Contra-Remon!1ranten toegedaan te zijn.
Maar de Hekken nu verhangen zijnde, geraakten aldaar de Re.
rnonfl:ranten in 't onder[pit. Deeze, of liever 't Graauw (om mij
van de woorden van den Heer WAGENAAR te bedienen) 't welk
hun toegedaan was, en met moeite verdroeg, dat de Predikanten van hun gevoelen alomme gerchorst werden, of buiten bediening geraakten, veroorzaakten aldaar, tenvijl de Sijnode gehouden werd, merkelijke beweeging. In de Maand Maart des
Jaars 16 I 9, overweldigden zij de Kerk, braken de KJasfis kist
open, en [cheurden het Klasfis boek aan fiukken. Zeker Contra-Remonfirant werd door hen geweldig aangetast, op een Schuif..
kar gezet, en [pottelijk herom gevoerd. Aan alle welke bedrijven, de Remonfiram[che Predikant JOHAN EVERTSZOO.IT GEESTERANUS , volgens BRANDT, on[chuldig werd bevonden.
Die heilIooze twisten, zeden geëIndigd zijnde, geraakte ook
de Kerk van Alkmaar in vrede; wordende de Hervormde Gemeente aldaar bediend door vier Predikamen , tien Ouderlingen
en 'twaalf Diaeonen. 't Leed, echter, niet lang, of 'er ont[Wllden wederom onlusten, van welke wii, als behoorende tot de
,Kerkelijke za\lken, tot Dot van ons berigt van dezelve, nog een
kort verOag moeten doen.
Het blijkt niet, dat de Luther[c1ten, vóór het Jaar 1638,
te Alkmaar, geregelde Godsdiellstüejfening gehad hebben; tot
dien tijd toe, kwamen zij in [rilte bij een, en hoorden, bij
voorkomende gelegenheid, eenen bunner Leeraaren. De Wethouders zogten deeze bijeenk"mften te beletten, en verbooden
dezelve meer dan eens, dog vrugteloos; weshalven de Regeering de vergaderplaats, in 't Jaar ) 64 r, genoegzaam geheel
deed flegten. Een hoop Soldaaten, die, met Hillen trom, intusfchen, de wacht gehouden hadden, brandden, toen het werk
verricht was, gelijkerhand los, even als of zij eene groote
overwinning bcvocllten hadden, en trokken naar 't Stadhuis,
alwaar vcr[cheiden tonnen Bier, tot belooning van deezen Heldenmoed, ten beste lag~n. Verre van da:!r, dat dit onedelmoedig bedrijf, en het dreigen van Ballin"fchap, de Luther[chen
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[chf11 van 't oeffenen van hunnen Godsdienst zoude hebben
afgefchrikt, waren zij van oordeel. daar in te moeten volhar·
den, ter eere van God en tot behoud der zielen, zonder dat
men hun van eenige fioutheid kon befchuldigen, Op den 14Augustus van 't gemelde Jaar, kwam de Schout hunne Verga.
dering fiooren. Hoe veel reden zouden zij niet gehad hebben,
hem de tijden en oogmerken van Prins WILLEM te erinneren ?
Zij vingen, zeer bezadigd, aan eene nieuwe Kerk te bouwen;
en men vindt niet, dat zij, na de voltrekking van dezelve, in
het Jaar 1645, meer gemoeid zijn. Deeze Kerk is thans een
deftig gebouw, en nog in dien zclfdcn ftaat, waar in dezelve,
in 1692, gebouwd werd. Die Gemeente word door één Predikant bediend.
Talrijker zijn aldaar de Remonftra11ten, die 'er meede één
aanzienlijke Rerk hebbln, benevens twee Predikanten: en zo
ook de Doop;gezinden, aan vvien twee Kerken zijn toegeftaan.
Wat nu voorts aangaat de Waere!dlijke Gefchiedenisfcn;
men vindt aangetcekend dat in 't Jaar 924, deeze Stad, door
de Friezen, welke Graaf D!RK DE TWEEDE, in 't voorige jaar ~
meende bedwongen te hcbben, overrompeld en verbrand werd.
In 1°73 had zig Hertog CODEF lED, of COVERT MET DEN BULT,
binnen Alkmaar begeven; hij werd daar in, door de WestFriezen, geduurende den tijd van negen weeken , zo gelireng
belegerd, dat het met hem tot het uiterfte zoude gekoomell
zijn, ware hij niet, door Bisfchop WILLEM, op zijn verzoek,
ontzet.
In den Jaare 1132, werd de Stad, andermaal, door de WestFriezen, geplonderd; dan nog feller door de Friezen aangevallen, in 't Jaar I I 66, wanneer zij uit weerwraak, door de
Trest-Friezen, na een kort beleg, overmeesterd, geplonderd cn
verbrand is; drie Jaaren daarna, onderging zij, van nieuws,
het zelfde lot.
Rampzaliger gevolg voor deeze Stad, had haare eenzijdigheid voor Vrouwe jACOBA VM'I Bl!lJ~REN, die zig met ernst had
toegeleid , om Alkmaar en de KentJemers op haare zijde te
brengen, en .door die hulp Haarl('m te bemachtigen. Naauwlijks vertOonde zig de Gravin aldaar in Perfoon , in het Jaar
J.4~6, of eenige Knmemers, Water/am/ers ell r1'éstji-ieze1l
trol!;·
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trokken, met een aanzienlijl{ getal, op, om Haarlcm te bel~ge
ren. Doch deeze ondernecming , lo als meest alle andere van
JACOBA, liep ongelukkig teb' einde; dus moesten de /{el11Jemers,
en te gelijk metdeezt! ook .11kmnar, de wraak van Hertog FrLlPS VAN BOURGONDIEN , op 't fu'~ngst bezuuren; tot flralfc wcrd
hun opgeleid, Poorten, Muuren en Vestingen te floopén', zon~
der voortaan Stads recht te mogen gebruiken; de verwoeste Sloten Nicuwburg en lYlirlc!e!burg wederom in den voorigen fl:aat te
herfl:ellcn, en daarenboven de boete van agt duizend Kroonen
te dragen, te betaaien binnen zes Maanden. Onder de Voorrechten deezer Stad -hebben wij reeds aangetekend, hoe dezelve,
eenige Jaaren hitr na, door gemelden Hertog HUPS, van het
l1chterf1:allige deezer boete, enz werd vrijgefprooken.
Niet minder gevaarlijk fl:ond het met de Alkmaarders in het
Jaar 1591, wanneer het Kaas en Broods Volk daar binnen trok;
die van Schagen en andere Kenl2emers, vielen eerst aan op het
Huis van KLAAS KORF, den Rentmeef1:er, die door zijne fchraap·
zucht zeer in den haat des Volks was; de eerf1:e woede trof zijnen
Dienaar, dien zij doodfloegen: en was KORF, tor zijn geluk,
niet van huis geweest, hem zoede geen beter lot getroffen hebben; zij zig derhalven aan den lVlec!l:er nict konnende wreeken,
zo moesten zijne Goederen het ontgelden, die alle vernield werden. Zelfs groeide deeze oproerige hoop, door het toe[chieten
van eenige Alkmaarders. Haarlem zond eenige gemagtigden t
I
'
om de oproerigen tOt' bedaaren te brengen; de redenen, door hen
aangevoerd, herf1:elden wel eenigzints den vrede, doch het muitend volk bleef der Bnrgerije op d,~n hals hangen. De Stadhou.
der, JAN VAN EG:JIOND, maakte zig in 't volgende jaar gereed,
om het vr.n daar te doen vertrekken; doch, zijne mugt te gering
zijnde, moest hij zien, dat zij zelfs Haarlem innamen; het welk
de Hertog van Saxen hun g2voelig betaald zette, zo als wij reeds
onder 't Art. ALTI2RT V.\N S.\XE!ir hebben gemeld.
CHRISTIMN DE TWEEDE; Koning van De17eJl!fJrken, zig, in het
jaar 1529, vleiende, van nieuws in zijn rijk herf1:eld te zulIen
worden, na dat hij hier lang zijn verblijf gehouden had, deed
ecnigc Schepen in Zeeland gereed maaken, welker uitlöopen ,
op verzoek der Holt(J1}{!fche aeden, door de Gouvernante, in 't
J~:lr 1531, belet \rml. Men vreesde ook zeer kwaadc ge vol11. nE~L.
Tt
gen,
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gen, uit de venneedering van het volk, welk hij, in Oost;vr;esDe Keizer zelf, die zig
ten dien tijde in de Nederlanden bevond, omzeide hem zijn verzoek van Schepen te mogen huuren, om de bijeengezamelde
magt over te voeren. CHRIStIAAN, dus voor 't hoofd ge(tooten,
ondemam een inval in Holland, toen van krijgsvolk geheel ontbloot. Zonder van dien ftroopenden tocht hier een volkomen
verOag te doen, bepaalen wij ons tot Alkmflar, en zeggen,
dat de Koning. aan het hoofd van 3000 man, naar het toen onbemuurde Alkmaar trok, terwijl de overigen zijner plonderaars
zig in den Haag en om Delft bezig hielden. De Koning en de
zijnert vertoefden, binnen deez onbemuurde fiad, den tijd van
vijf dagen, en lerrichtten aldaar zo veel kwaads, dat de Regeering de fcbade op ogt of negen duizend guldem begrootte: voorwaar, een aanmerkelijke fomme in dien tijd. Breder vind men
de rampen der fiad, hier door veroorzaakt, in een Request der
Alkmaarders, aan Keizer KAREL DEN v. Zie BOOMKAMP , bI. 74.
Hoe weinig bericht men ook vinde, bij de Neder/ondfcht Hi.
1l:oriefchrijvers, dat Alkmaar aan 't begin der Nederlal1dji:he beroerten zijn aandeel heeft gehad, loopen 'er, echter, zaaken te
zamen, waar uit men veilig ,bel1l1iten mag, dat 'er, onder de bewooners van Alkmaar, al vroeg, zig mannen bevonden hebben,
die naar de gulden vrijheid haakten. De uitvoering der Bloedpla_
kaaIen had, zo wel daar als elders, ecn afkeer voor Ro/ues
kerkleer verwekt; gelijk ook de Sententie van A/ba, uitgerprooken over ccnige Alkmaarders, in 't jaar 1566, welke, met allI;lere Noord-Hollanders, zig verbonden hadden, om aan den Prin.
fe vAN ORANJl':, als hij in IIol/and komen zoud~, Alkmaar en
/lom-:: cC doen overgeeven. Doch's Lai,ds Gelèbiedenisren Jeeren (':';, dat, door de magt van BOSSU, de aanfJag te niet liep,
en Alkmaar nog a~d1 de SpaaiJfche zijde bleef, tOt in het jaar
dcr '.Tijheid 1572, wanneer het, na den heugelijken ommekeer,
nevens andere Noord-lIollûIJri;rdu? StedclJ, zig onder het Stadhouderfc:lap van ORt.lSJB besat:
Nimmer. ech:er, W:1S mC;l in Alkmaar, en in gantsch Hollund, voor deeze Had meer beducht, dan !laa het overgaan van
Haarlem, hl 't jáar 1573. ORA:'JE was de ecrUe, die voor het
aanfiaande beleg zijne vreezc toonde. Jonkheer ]ACOB K!lBBEL..

land, in zijnen dienst zogtte krijgen.
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was, door den Prins, met eenig volk derwaarts gezonden;
doch men weigerde hem bilJnen te lamen. Hij onthield zig te
Heila en t€ Egmond; doch, op de amm~dering des vijands, begaf hij zig onder de fiad. De reden, waarom men hem weigerde binncn te komen, was een gefchil tusfèhen de Regeering en
de Burgerij. Eindelijk werden lUIBEEf JAl'W en RUJKHhVER binnen
gelaaten, en op het Raadhuis gebracht. Zonder de m~nnelijke
laaI des laatstgemelden, zoude het, naar alle waarièhijnlijl:heid.
~ot geen fpoedig befluit gl.:komen zijn; doch op 's mans a:111drang, viel hem de Burgemeester FLORIS VAN TEILINGR:-.J toe,
zeggende, gezind te zijn, met den Prins en de Burgers te leevcl1
en te flcrven. Dus filcllijk van het Stadhuj~ gaande, iheeft hij,
2ls alleen alle~ op zig lleelîlende, met cen deel Burgers, naar de
Friefclte Poort, die hij deed open flaan, cn 's Prinicn volk intrekken; en van daar de Ken:Zf71ICi7)oort wedcr uir, om dê Sp:mjaarden • die toen nog maar 2000 knegten en 300 paarden nel k
waren, en de voorflad reeds hadden ingenomen, va)) daar te
verdrijven. lo dra dit gelukt was, werd dezelve terflond in
brand genoken. Op den 12den v:m Augustus was rceds de Had
belegerd, waar van de Heeren FOREEST en VISSER naauwkeurige verhaaIen gegeeven hcbben , welke door dcn111eergemelden BOOMKA:i7P
gevolgd zijn. Ook moest hij gmltSch onkur.dig in onze Ge[chiedenis[cn zijn, dien het onbeken:l is, hoc mar.nclijk de Alkmfléirders, ter hunner onll:erfelijke eere, zi~ gedragen hebben, en.
~lle menfche:i:kc hulp v::u O:lW:t ontbr~~kel1de, Gods AhllUcht
zig daar in Imlchtdadig betoonde, cm de trotièhe magt der Span}aarden te fnuiken; waar v:m, op den 8llen (:él:ober, den dag.
waar op Don F«EDERlK D:, 10LEDO gel100dzaakt was, het beleg
op te breeken, nog jaariij;,s een plcgLÏge Dankdag gehuuden
'I"urdt.
In 't Jaar 1574 werden de Alkmaarders, op nieuws door de
ondcrncemingcn van DOIl LOUIS D' [(EQUESENS, ontrust; doch de
gevo!gcn (har van waren vall weinig aànbeiang. Eenige Jaaren
b1tcr zag men de Alkmaarders in bcwce<.;illt:, [choon in een
gcrmt':!1 flan leevende, na,1L lijk, in 't jaar 1588, ter plegtiie
lnl'.aalim; \'au d<:ll Graave VA); UJc'sn:" , waar bij de Hui,Hed(;l1 van 't 1\'0,1[\12rl; IVanicr, nIs onkandip; van zijne geaunhcid
>:11 vel'lkrflijke oegmc;'::cn, GIJ het ijlicrig'k als om firiJd uinmmtten.
JAUW
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Het gebeurde in Al/wwar, in den jaare 1610, en de gevolgen daar van, zi;n reeds door ons, onder de Kerkelijke Ge[c,'ziedenisfen van deez'~ fl:ad, vermeld.
Dus gaan wij over tot het jaar 165°. In den loop der algemeene Ge[chiedenis[cn van /lolland zullen wij verflag moeten
geeven, van de ge[chillen, tus;chen zijne Hoogheid Prins WILLEM DEN II en eenige Ho!!aJid[che Stedêll, over de afdanking
van 't Krijgsvolk; en op het Art. MRTSBERGEN kan de Leezer
reeds een verhaal vinden, van de bezending, ten dien einde aan
de fl:eden gedaan: welke bezending, gemelden Prins aan het
hoofd hebbende, met luister ontvangen \ven!, doch flechts een
algemeen ,antwoord bekIVam.
De bekommering, die, in 't J.lar 1653, in eenige fl:eden ontfiond, eensdeels door de ongelukkige ZeeO~gen van dien tijd,
en anderdeels, 0111 dat men iu de meeste dacht, dat' er iets, ten
nadeele V:111 't Huis van O;"(:Jlje, gebrouwen werd" bracht het
gemeen hier, zo wel als elders, op de been. Eerst fineet het
graauw de glaz<:n in aan 't Huis van zekeren TOLlw[}agcr, ZEEMAN
genaamd, dien men, [choon ten o:1fech!e, n~gaf, tollwerk aan
den vijand geleverd te hebben; cL.: verdere baldaadigh'eid, echter,
\V~rd door de P uiterij belet. Doch, op den 9den van Julij,
trok een hoop wijven, onder het geleide van eene GRIET PIE'fSCHEER, die zeide Kapicein te zi.in, en van ALljD DE TURFVULSTER , die een Vaandel droeg, naar den Lijnbaan V:1n gemelden
ZEE~,lb.N, en vernielde daar ;-des, \\'at zij vonden. De Schutterij
hier op in de wr, penen gekomen, bracht dezen woesten hoop
fpoedig tot bedmm:n. Door de uicbanning Vfen eelJigen, werd de
fiad weder in nbt gebrr.gr. In 't wigende jaar, bcJlooten die
van /l!kmaar, llkt Haarlem en andere [[edeil, dat lJIe;), tm
(;pzichlc val! de AC'n V~N SECLUSIE, aan de ollt!e,c gi!Ji'este1l
behcordc opming te dom, en dat zij ::cic/t ecn dm Ecd 1'al1 geheir.z"zoz,'ding 17;et k7:ger 1'eJ'bondCl/ ,~ir!dCII; dat vok de geYorderde Afte uitt kc:) ~r(;:-rlc:J ~'cr!eC1id, dali mct k!J'{'/:ûng ,'mI
de vrij/uid en eerc ),{/il den St,lat, die {!.10r de Voorol!ders 1'8n
den tcgemroord!gen Pt'ÎilJè 1'(!IJ OraNje gegrol/rlvestwas: waarcm ;:;ij 'er gccl!:~JlJts in kOJ7dm bewilligen; ileliende zij zig dus
tegen het zogenaamd Eel/wig Edikt.
Niets is om wrd.:r' V,lU aanbelang voorgekomen, in de Gekhic·
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fchiedenis van Alkmaar, in de voorgaande Eeuw, noch in 't
begin van de tegenwoordige. De groote Staatsverandering , die
wij beleefd hebben, en ginds en elders zo veele beweegingen
veroorzaakt had, v~rwckte binnen deeze ftad weinig moeite;
wordellde aldaar, op den 1ften van lWaij 1747, de Heer Prins
W1LLEM DE IV, met ecnpaarige [temmen, tot Stadhouder verklaard. In't volgende Jaar 1748, verwehe 'die geest van onrust, die alomme de fteden beroerde, alhier geen en moedwil.
's Prin[cn Gemagtigdcn ver[checnen 'cr echter; waarop de Wet.bouderfchap, terftond de ingezetenen, bij openbaare afkondiging, deed nodigen, om 't geen zij te zege;ell mogtcll hebben,
Hunne Edele lVIogenden , op eene betamelijke wijze, voor te
dragen. Doch de Gemagtigden bleeven 'er verfcheiden dagen
toeven, zonder dat eenige Burgers klagten tegen hunne Overheden inbrachten; alleen ver[cheenen 'er eenigen, die eenige nieuwe Gildekemcn vcrzogtcn, De Gemagti§;dcn. keerden hier op
naar 's !lage, an 't liep ean tot den 2 I [[en der maand JVIaij, eer
zij re Allwwr.r te rug kee~den, 0111 'er de Regeering te veranderen. Agt leden Vllll de Vrocdfchap bleeven van hunne Ampten
ont[wkcn; hoewel, ecri~llg, één derzelve , door Zijne Door!.
Hoogheid, wederom tot Burgemeester g~l{Qzell werd. lVJen
moet, bij dit verhaal, de Wethoudel'fchap de eere geeven, van
te melden, dat Zi,ne Hoogheid, bij de afkondigiag van deeze
buitengewoone verandering, verklaarde: dat niet het misl10egm
der Burgerij een oorzaa/ê dier ,'cranderiIJg was; maar wet
's Prinfen tor/eg om de jleden te brengen in zulk eene orde en
Rcgeering, (!at daar door derze/)'cr rust en yoorfPotd mocht
bevestigd u'OrdrJll.
De menigvuldige bezigheden van wijlen Zijne Doorluchtige
Hoogheid, hadden hem verhinderd, deeze Stad met ziine tegenwoordigheid te vel'eeren; doch, den 16 Junij van 't Jaar 1754,
verfcheen aldaar wijlen Haare Koningliike Hoogheid, met derzelver Vorflelijke Kinderen, welke aldaar, met allen. luister,
ontvangen werden, onder 't 10s[cn van het Ge[chm, en andere
Vreugdetekenen : de gamfche Bnrgerij was in de Wapenen, en
geleidde het Hoog aanzienlijk Gezel[ch:lp, door opgeregte Eerepoorten, tot aan de groote Kerk, alwaar het, door de PPdTt 3
hou.
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houders, werd verwelkomd, en hinnen geleid. In de Kerk ver·
toefjen dezelve bijna drie kwnrtier uurs; en na het ge1:Jruiken
van eenige ververfchingen, trok de Vrouwe Gouvernante met de
VorCcdijke Kinderen, lan~zaam door de Smd, door gemelde Eerepoonen , en werd, van de ge\\'apende Schutterij en paradeerende Wacht, de SóenJJer·Poort uitgeleid. Had dus A!louotl r
de eerc niet kunnen genieten, van den owrleedenen Stadhouder
binnen zijne munren te zien, het verlu~ti;;de tig nu ln 't aanli:houwen vnn deszelis Vorîtelijke Wedul1-c en Kinderen.
l\len vindt van deeze Stad, in de Steede - Barken YtlH
ELAtlUW, eetle Btfi:.'trijl'illg "011 SlERIK S1.ER511U. Vercl':f een /{"onijk der Stad /il/aflaar, in 8vo, wnar
achter gevoegd zijn Stadj' IkmdJ/estetJ en Privikgien.
J(rolJijk, door c. V.~N DER WOU!JE, in 4to, met fraaije
Premverbeeldillgen van RAUElIUKER. SCHAGm , Alkmoors Lof. FOKREEST en VISSER, Befchrijl'illgm 1'tln
't Belcg. EmELE;>;J!.èRG, /ilkmaar en zijne Geldi,ae1tisfen, yerl'olgt door IlOO1JlC\MP, beiden in ?to, met
pl. (waar van wij, ond~r'c Letterkundig gcdec:te, op
de bijzonderc Art. verll,lg zullen gecvcn.) Histo;'mel:
J7erhatlI1'tm ,1/ki1!tlOr, op t:t:om en last "tlIJ de Regeering , 16JO in druk gegeven. Boo!l-U:.. ~!P, ..11kmaarsch Steederecht , in 4-tD.
ALLAMO NT, (Ef/geltitls /ifbc;'!Hs rf) Hcef van llJelt7nd
df,
Sart, Blaigni j, enz. de vijfde Bisfchop van R,jèr;;;olld, en
clar.r na, door Paus ALEX.'\NDER J)'.'" zr:",èl'E N, aangefte!d rot
Apostolifcben Vicaris van 'r módom y:m 's ]l:rtogcl/!;OjÓ; welk
Ampt hIj, van het Jaar) 662 tot 1666, met grootcn lof, weg~lls
zijne uitmuntende bekwaamheden, beklcedde. Door de Stat/tm
van Holland wèrd hem, zelfs in zijn plechtgewaad, aHe eere en
lichting beweezen. In bet lnatst gemelde Jaar tot Bisfchop van
Cmd aangeHeId zijnde, Helde hij zijn Vicariaat ig handen van
den Paus. Onze EUGENIUS ALBERTUS was de tweede Zoon van
JAN, Baron d'/i111111l0tlt, een edelmoedig' en dapper' Krijgsman;
yan moeders zijde was hij afkomfrig van de beroemde Graavin
van Jlferode en lJ7(mux , die bij de Prinfen van den Lande in
zulk

ALL A M 0 N T. (Euge11itis Albertm cl')

661

zulk een achting was, dat zij deezen tuGENIUS ALBERTUS, als
den Zoon van JlGNES, uit hunnen naam ten Doop hebben laat en
houden, en na hunnen naam noemen.
Na dat EUGENIUS ALBRRTUS zijne Studien in de Filofophie en Rechten, te Leuve11, voleindigd had, verkreeg hij, in het Jaar 1653.
eene Prebende in de Cathedrale Kerk van St. Lambert te Luik,
en werd het Jaar daar aan Priester,
Voorts tot Bisfchop van Roermonde verkoozen zijnde, werd
hij, te 1I1eche!en, in de Groote Kerk, met veel pracht, op den
Jl4 AugLJ~tus 1659, ingewijd. door ANDRIES CREUSEN, Aartsbis~
fchop vun1l1echelen, ten overflaan van JAN VAN WACHTE~DON!{.
Bisfchop van Namen, en ZACélAIUAS DE METZ, Bisfchop vall
Tra!!es, en Apostolifchen Vicaris der Nederlanden.
111 't Jaar 1666 vertrok hij naar Gend, als de negendeBisfchop.
Ter verrigting van eenige zaak en , naar Spanje gereisd zijnde,
overleed hij aldaar, op den 28 Augustus 1673; zijn lighaam
en ingewand werden te Madrid begraaven ,maar zijn hart overgevoerd naar zijne Cathedrale Kerk, waar in hij reeds een marmeren
Tombe voor zighad laaten oprichten. Bij d\!zelve. ,'ind men
tweederleie Graffchriften ter zijner eere: het eene op de Tombe
zelve; en het andere boven den Grafzerk. Wij zullen alleen dJ;)
Nederduitfche vertaaling van het eerstgemelde opgeeven, luidende aldus:
TER EERE GODS.
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Graaf van Brandevil/e, Heer van lIfe!allderij, en::;.
Uit unen Edelen ftand, Kanmmik der Cathedra/e
Kerke van Luik, l'erkoozen tot )'~ifdeJJ Bis;èlzop
YflIl Roermonde , daar naa, bij 't openftm11l
'}'."/12 den Bisfchoppeltjken Stoel, Generaal Yicaris )'an 't Bisdom van
's Hertogel1bosch.
Eindelijk de IX. Bisfchop van Gend.
Heeft, ats die den dood fteeds voor oogen hieldt ,zig
in zijn leeven , dit Gmf toebereid.
De konst e-n waarde heeft hij' er btjgel'ofgd, op dat
het zoude yerftrekken tot een Sieraad, l1iet yoor
zig, 11I{1ar voor zijne Kerke.
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6ó! ALLART. ALLER. ALLERHUIZTh. ATLERTSZ.
Leer J7fl11de!aor',

Dat gij, om niet YOIJ den Dood "errost te U'ordm,
.detJzelvC12 fteed;; roor oo(!;m hot/dl.
Op den Grafzerk, ziet men de Wapens van zijn Vaderlijk en
Moederlijk Getlacht, zijnde de ce:jle deeze: ALLA}!ONT, rAvANT,
CUSTl:'lE, FIQUEl\IO:-'T, tESO:-;COURT, Bt:Rl'NCON ,CHOSEUIL, ROIJE;
de andere, lIlERODE, WARFl'sè, THTNANT, GHISTELI.IS, HARCHIE~,
WISSOCQ, LLEDENKERKE en '"AN DER GRACHT. Vader ANTONIE D'AUIlREMOè\T, Doaor in de Theologie te Leul'm, deed op hli!IU
(wiens illreuk was: Zijt geduldig) den lij: J:muarij 167+, eene
defdge Lijkrede.
ALLART , (HC11drik) Schepen te Leeu'waardel1, was, nevens
veele anderen, genoodzaa'n uit de Stad te wijken, 0111 zwaarder
onheil te Ol1tga~m. Hij voegJe zig wen, misfchien, 'mj zijne
Stadgenooten, die de wijk naar GrolJi!!p;en namen, met den t<ie~
leg om zig van die Stac! te verzekeren. Zijn Stamgenoot, DBIUS
ALL/lRT, gaf mede doorGaande blijken vnn zijne liefde voor het
Vaderland, fcIlOon deeze alleen als Tekenaar van 'c Verbond
bekend is.
ALLER, een oud Adelijk boed, een weinig Znid-Oostwaard,ç
van het hier onder gemelde OZ/dm Aller; zijnde dit een ou3
Beeren Huis, i1:aande in een drooge Graft.
ALLER, of den OUDEN ~LL!::R, een Riddermatig Huis op de
Fe/uwe, in Gelderland, één mijl van Putten en van de Zuider
Zee. Het tegenwoordige is een modern deftig Gebouw, leggende rondsom. in een graft, over welke men, met een Steenen
Brug, roe2,ang heeft, die in 't Jaar 17 2 3 aangelegd is. Ook heeft
dit Huis nog eene breede buitcngraft, welke, langs den bnt,
met Gerlijke Boomen beplant is. Het is begerechtigd mer een
Leenkamer , waar van eenige Leel1el1 afhangen; een bewijs, dzt
het voorheen aan een Adelijk getlacht heeft behoord. Duiclelijk
kan men zien, dat dit Huis op de Grondvesten van een uud
Kasteel ~eboulVd is.

ll.I.-
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Dus was, volgens een Handvest van Bisfchop
in 't Jaar 1265, de naam van een Huis omtrent Amersfoort, het welk de oudheid des tijds, te gelijk met den naam,
vernietigd heeft
Zie ALTING, Not. Cerm. lnf. p. II.
ALLERHUIZEN.

HENDRiK,

ALLERSMA;

zie

ALDER3~lA.

CAndries) een der beroemdfl:e Leijdenaaren, gehet firenge beleg dier Stad, welke den gewigtigen post
van Kolonel en Kapitein over de Durger~ en Soldaten aanvaard
had, en die, in een uitval, met vijf en twil1ti~ of dertig Man,
dapper firijdende, met drie of yier Soldaten, het leeven liet.
Zie BOR, VII. Boek, fol. 22ALLERTSZ,

duurend~

ALLEUZEN;

zie

ALlWSEN

of /lloey[en.

ALLINGAWIER, een der zeven en twintig Dorpen van de Friefche Grietenij Wonferadeel, in 't Kwartier van JfTestergo, be·
hoorende in het Kerkelijk befl:ier onder de Klasfis van Bolswaard
en JForkum, en word bediend door den Predikant van EX111orra,
dat met dit Dorp gecombineerd is; het heeft 22, en Exmorra
..2+ (temmen. Voor een landdorp , heeft de Kerk van Allingawier een bij uit!l:eekendheid zwaaren toren, hoedanig men, ten

platten lande, zelden aantreft; zie

WJNSEMIUS.

ALM, een Riviertje, weleer firoomende in de groote ZUid~
l-IoUandCche Waart, daar Alm, op Alm, tit 41m, Almkerk ,
A/mflein, A/mvoet, hunne naam en van ontleenden; even als
Eemkerk, Eemflei12 > van de Rivier de Eems; zie HALMA.
AL:\lARI,

Almere, Alchmere, een

na~,m,

verkeerdelijk aan

Alkmaar gegeeven. Zekerder v,ernaat men hier door de Haar.
lemmer. Meer, waarin een Eilandje, de Ve12nep genaamd, nog

den naam van een oude Stroom, Vennepa, welke bij Almen geplaatst wordt, bewaart. Het is bekend, hoe, in de oude Cchriften. van een Stroom of Water Almere gewaagd wordt. De ge..
leerde l\1ENSO ALllNG zegt daar van: J\I",mRE is ook een Kerk.
Tt5
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die van Keizer OTro DEN GROOrEN, in het Jaar 948, hier het
Koninklijke recht van Visfcherij ,met de opkomllen, Coggefchttldt
genoemd, bekoomen heeft; zijnde een foort van Tol, geleid op
de Scheepen , die de groote Zee bevaar en: welke Scheepen , ten
tijde van MELIS STORE, Cogge:z genoemd wierden. Naderhand
maalu gemelde Keizer hier melding van, in een Handvest van 't
Jaar 953. De Blaffert der Kerkelijke Goederen van Utrecht,
doet daar bij, de tienden der Zegens of Netëen, en wijst de
plaats aan, nevens de Watering de f7(nntp, dat zig in 't Haarlemmer 111eer'. flort. En dit is de grond der bedenking, waar
door deeze Meer, bij de Ouden, Almeere genoemd is; ten min.
fie een groot deel daar van. Anderc verhaaien , dat Il.OLLO de
Nuorman bij het water Almere fl:ond, als hij Radboud , die aan
de Wa !cheJfc!zen hulp wi!de toebrengen, verdrevcn had; en alda:lr de 'moedige Friezen, na dat die weder op hem aanvielen,
deedijk havende.
Zie tLTINQ, p. IJ. HEilA, in llALDR1K (IJ OCHHALD. Oudltdd
'Ytm Amj!eI!tmd, bI. 3 16.
AU1!"LQ,

cè1'(;jds eenc

,1~!Jzi(,l1!ii];e

Stad, in de Provintie van

Overijsfel , in het Lnndfchap TrmtJz, welke, in den Oorlog met
Spanje, zoveel g(;Jeden heeft, d~!t zij van eene Stad in een Vlek

veranderd is; waarom het, lil 't Jaar 1672, door de MzmflerfchC1l en Frtl1?fchC11 zeer gemakkelijk bC111Qgtigd werd. Dit thans
openleggend Steedje, gelegen Iang~ een Beek, komende van Ol·
denzeel , en die twee mijlen van daar in de Fijdre valt, is
zeer wel bewoond en bebouwd. De oudheid van Almelo blijkt
lJit een IIar,d vest vun HENL' RIK, Bisfchop van Utrecht, van 1260,
waarin van deeze plaats reeds gewag gemaakt word.
Tegenwoordig is het nog eene Hooge en Vrije Heerlijkheid.,
en de eenigfte van dien aart, die in deczc Provintie gevonden
wordt, behoorende aan 't geflacht der Graaven van RECHTEREN,
De geleerde n,ICHIEl\E geeft ons een bericht van eenig verfchi!,
in onze dagen, over 't bezit dezer Heerlijkheid ontllaan; hier in
geleegen:
" Graave Ado!f Filip Zege,. van Recltteren. tot Almt:/o, had
bij zijne Gemalinne, eene geboorene Gravil1ue van lzenburg en
Marielib(Jrn, verwekt tiVec Kinderen.
L
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1. Eenen Zoon, Fredrik Reinhard BttrcltardRudoJfgenaamd,
welke in zijne Jeugd, in 's Hage aan de Kinderziekte overleed.
En Il. eene Dogter , Sophirt CarolilJa FlorentiilCl genaamd,
die eerst ten Gemaal had Heer 'Jo,'zan El'erhard Adolj', Graave
Van Rechteren, Limpurg tot Rr:c'zterm; uit welk Huwelijk voortkwamen drie Zoonen: I. 'Joflc/zim Ado!j', Kapitein in 't Regi.
ment Voetvolk van den Heere Prinfe van Nas[att lPéi/burg.
2. Fredrik LodeU'i.ik ,Chrifli(J(JtI, Käpittin in 't Regiment-Dragonders van Prins Fr;drik "at? lJes[en Kasfel. En 3. Fredrik
Reinhard Burchard RudoJf, Vaandrig in het Regiment Holland.
fche Gardes te Voet.
Gemelde Graave van Lilllpurg tot Rechtl!ren, in het Jaar 1754overleeden zijnde, is zijne Weduwe in het Taar 1758 hertrouwd
met Graaf 'Johan Rcinhard Bttrdard RUdoi[, oudfien Zoon van
den Graaf Fredrt'k IIJflkm l'mz RedzteFen tot Noord DeurÎlzgen, die de tweede Broeder was van Graaf Adolf Filip Zegel'
~'(m Rechteren tot A/melo; deeze den 4den November 1771
overleedèl1 zijnde, zo Helde zig deszelfs êenige overgcbleevene
Dogter , Gravinl1e Sophia, ter(l-önd in 't bezit der Heerlijkhe~
den Almelo en J7riefevcCIJ. Dan hier tegen verzetten zig met alle
lUagt de Graaf Reillhord Bt!~'c!zarcl Rutgel' ')Ion Redteren tot
Gro1lZsboergen en August Hendrik Chïifliaan ')Ion Rechteren tot
RhtlfltJ, vermeenende dat gemelde Gravinn,e daar we niet gerechtigt was, uit krachte van zeeker eeuwigduurend Fitlei C011lmis,
door haaren Grootvader, Grave Adolf Hendrik l'fln Red/eren
tot Almelo, voorheen fl:aande 't Huw2lijk van zijnen Zoon vast·
ge(l-eld; waarbij de Vrouwelijke afllal1111lelingen, n111 de opvol.
ging uitgefloten wierden, zo lang als 'cr .Ma11l~eliike afihllnmelin.
gen zouden overig zijn. De Gravinne van Rechteren, daar en
tegen grondde haar recht op de Hmve!iikfc/ze J70orwaarden, (die
na de OverijsfeJfche Wetten, alle andere verbilltenisfen te niet
doen) namelijk die van haar eigen Ouders; in welke Graaf Adolf
Hcnrik vlm Rechtrren tot Almelo, (dezlJlve die daarna 't gemel.
de Fidd Commis gemaakt heeft ,) de opvolging plegtiglijk belooft
aan de Kinderen , (zonder bep1aliiJg \'all lVIallUelijke of Vrollwelijke) van zijnen Zoon Graaf Adolf Filip Zeg!!r, te verwekken
bij deszelfs Gemal!nlle, de vool11oenide Gravin!le van !zmbtlrg
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.Marieizhorn; zijnde dit den grond des verCchils, waar over de
Proceduurcn zo mij bericht is nog hangen."
Zuidwaards van het Vlek legt een ti'aai Kasteel, het Huis tt:
Almelo genaamd, waarop de Graaflijke Familiehaarverblijfhoudr.
J)e Iuwooners hebben, voor een groot gedeelte, hun befl:aan van
het Linnenweeven en blceken; veele van hun zijn gewoon, niet
alleen in de andere Provintien , maar in verre Landen te reizen.
Roomschgezillden vind men aldaar in het geheel niet; maar te
talrijker is de Hervormde Gemeente, die door twee Predikanten
bediend wordt; ool~ zijn aldaar veele Doopsgezinden, die 'er
hunne Kerk en Lcc:raar hebben. De Regeeling van deeze Plaats
bel1aat uit vier Burgemedlercn, bellevens één Secretaris en twaalf
.Gemeensliedcn.
Ten Noorden van /llli,:elo lag eertijds een Klooster, dat aan de
IJ. Cat7zarinfl gewijd was, en bewoond werd door Geestelijke
DOr'ters, die naar dcn dcn.'.cll regel van de Orde van ST. FRANÇIS~~S leefden, en onder het zogcnr.amde Kapittcl van Utrecht
Honden. Dit Klooster had zijn begin genomen, op het einde der
dertiende Eeuw. Op de plaats, da"r het naderhand ftond, is
het ecrst gtbragt in het J::ar 14°7. W2l1l1eer JOHAN H1LBING, toen
p:1stoor van Almelo, vrijhlOid kreeg van BF.ATRIX VAN ALJ\lnO,
en haaren Zoon EGBERT, dcn grond in Erfpacht te ge even aan
Broeder JOHAN VAN mnlEN, Oveïl1e van St. Jam Kam!), welke
dien naderhand aan de gemelde Nonnen overgaf, welke, in 1409.
onder het benier van ALEIllIS HELBlNG Honden. Deeze ove~gifte
wierd, in 1414, door Bisfchop FR1'DRIK van Utrecht, goedgekeurd.
Ten tijde van de Abtc\isCe PAULA Kl\OOPS, in 1665, werd de
grond, met de Gebouwen, aan den Heer van Almelo gegeeven,
die, van de Geenen, zijn nabuurig Heeren-Huis en Paardenflal
deed metzeJen. Aan de ]\'onllcll, die het, ten getale van agten
twintig, nog bC1,yoondcn, werd, door den Ridderlland , een [om.
me' van 12000 Guldens toegezegd. De verdreevene Nonnen
plaatfl:en zich, in 't gemelde Jaar I 665 , op 't Claall , dicht aan
lwellth, en noemden zulks Mariaas l'lugt naar Egijpte.
Zie OudlzerlCll' yan 't Bisdom DeYCliter, Il. Dcel, bladz.
310-3I3, enz.
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ALMA , (Ei/ard ynn) geboortig in Friesland, werd, door
eigen oeffening, een zeer ervaaren Man in de Griek/che en La.
tijnfche TaaIen; en had ook den roem van een bekwaam Dichter
te zijn; waar van men zijn Latijnsd Dichtwerk, tien Reuzenftrijd, tot bewijs biïbrengt; welk Dichtftuk, een Jaar na zijn
overlijden, in 4to gedrukt werd, onder den Tijtel }Je/luln Gi.
gantum, enz. in 1587. Hij werd met een Lijkdicht vereerd,
door LUDOLF VAN DEVENTER, voerende tot opfc:hrift: Memori<2
& Honori Pneftantisfimi Poëtte EILARDI aó AUU.
Zie Suffridi Petri Defcript. Tripte.
ALMAREZ, (JudoclJS 'Van) van geboorte een Brabander, uit
het Dorp Londerzeel, was zo ijverig voor den Godsdienst, dat
hij daar voor alles verliet, den Monnikskap aannam, en in 'c
Klooster der Franciscaners ging. Daar na werd hij Priester, en
bediende de Kerk te Zepteren, en eindelijk Biechtvader van 'c
Nonnenklooster te Stetj'naart. Zijnen overigen tijd befl:eedde
hij aan Godgeleerde Studien, en 't fchrijven van Boeken, die
men bij ZWl!B.RTlUS, in zijn Atlten,e Be/gicte vindt opgenoemd.

ALM~LOVEEN, (Tlzeodorus Janfonius yan) werd gebooren. dèn
24 Julij 1657, ten tijde dat zijn Vader, JOHANNES VAN ALME:LO.
Ve.EN, Predikant te Zegvelri en lIJijdrec!tt wns. Zijne Moeder
was MARIA JANSON.US; deeze liet geene Mannelijke Erfgenaamen
naa: waarom zijn naam door zijne Neeven werd aangenomen.
Na dat THEODORUS, in de laage SchooIen, door bekwaame Mees.
ters, onderweezcn was, vertrok hij, 1676, naar Utredt, alWaar hij het onderwijs genoot van den vermaarden GRRWlUS, Dl!.
VRJ s, LW'DEN, VALLilN en :'>IUNi\I!{S. In 1680 werd hij Doaor
in de Geneeskonst, waarna hij zig te Amjteld{/Il!, ter oefrèning
~an die Wetenfchap, ned::!rzette. In 16:l7 begaf hij zig in den
Echt, met ALRTTA C:.TH RINA E\L\l"RZSEI., wier Vader de Burgemeesterlijke waardigheid te Gouda bekleedde, werwa:lrds hij
zig ter wöon begaf, maakende alda~r een grooren naam, door
het uitgeeven van verreheiden Boeken. In 't Jaar 1697, werd
hij te Harderwijk tot Hoogleernar , in de Grickfc,'tc Taal en Bi::tori en , beroepen, en in 170(! in de Geneeskons:, m~t welke
waardi;;heid bekleed, hij, in het Jaar 1712, te ..:1mflddtllll over·
leed,
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leed, nalaatende een menigte Schriften. Alle de Uitgaaven van
Q.UlinLLlH;S had hij aap de Academie te UtrecJJt, en zijne an.
dere lloe;';en, die zeer veelen warcn, aan Heer HE:-'DRIK V ,N SIJ'
i'ESTEIN, bij uitte. aen lville, vermaakt.
Zie L. V,\é'I B '." TIlEM, ill zijne lVedcrl. Sc.'zooler: /(erkftaat,
die eene Op-Cl1i:lg doet van 's ilJ3n8 Schriften, welke
hii te Go,u!,: in 't licht gebracht had,
Deel, IV.
lloofdi1. bi. 4+4 en H5.

n.

ALMEtOVEE". Cï Q ?C;;:lt'S ah) Van deezen bezit ik een zeld.
zaam afbccIdzel, in zwarte Kon,t. door J. ALMELOVEEN ; doch
heb van hem niets anders konnen vinGen.
AL;\IEN, een Gereclltsbank, onder 't Schoutsampt van Zutp,~C11.
Toen, in het Jaar 1574, op gantsch Gelder/alld en Zutp,Jm,
een belqsting gckid werd van 75000 Guldens, werd het kwartier
van Zutp/zen (eca der vier kwartieren van 'r Vor!l:endom ,) op
14476 Guldens gefchat. Tot deeze foml11e moest het Schoutsampt van ZutjJ.1en, eene der zeven verdeelingen van het gemel.
de K\vartier, op\m:lJgen 1773 Guldens, 12 fruivers en zt penningen; waar in Almen en Gorze!en te zamen werden belast met
664 GI. 19 !l:. 2 penn. Dus verre H,\L;\IA. Wij vo~gen hier bij.
dat /ilmen gelcC'~;ell is aan den Berkel, een groot half uur l;}oven
Zutphen; h~t is ecn uer klein Dorp, alw:lar een Gerefonneerde Kerk en Pr~Jlkant is. In deszelfs omtrek vindt men een Adelijk Huis, Ec.~e g~·';";nd. v~n welke beide twee fm~iie gezichten, naar m: llEIJl'R, door SP;UIA", in 't Koper gehacht zIjn.
Zie R\J}, f.-Yoor{!c'jibnck der Am-dr. VA'" DER HOCiT.,lI{md)'.
Ri'onijlr; S:{f{/,é d;;' l\Tcded., IIL Dec!, bI. 290.
AI.MEi\ nr. H.o\\!IL\ f11 wele oude Schri:\'e,s verhaaIen , van
dit Friefc/ze Dorp, w~a" an:) Jf.:rlill{!:!,1) zij;len oor[pronk zou
vcr[chu!(;igd zijn, veel rclll;~I;~~.I. \\"c::zc ,.-Ij met Hilzwiigcn
voorbiJgaan; alleen 2fm~lerk (!c. dat c't h )of\~ vr,n het a;:poe.
Jen der flr,d flûd:n[':f'P. na1J den t:GCk2';~. dezelve rot zo verre
oostwaard llaar A/mem:;:1 i3 ui;~ezc[, (ht d.~ Par,;chic Kul: V:ln
dit dorp binnen de llal:s \":lllen gel1'o1~k':Jl i" en nu l:e (bds
lIoofdkerk is, dragende nog dca na~ll1 v"n de Dom van ,j!me1H: i/i·.

ALM K E R K. ALM 0 N D E.

669

VJum. Men wil dat deeze Kerk nog aan dit dorp behoort; dit is
zeker, dat de Eigenërfden, als zij iets bij fiem111en moeten be.
flisfen, in dezelve vergaderen, bedraagende deszelfs fiemmen 14in getal; zie verder IMRLINGEN.

ALMERS , een Adelijk hllis in de Provintie Groningm, in de
nabuurfchap van 't Dorp Uitilttiztil.
ALMliERK, een dorp in 't Drost1impt /I/teua, onderhet Steedje
lf70lldrichem offPód"m;, hebbende op zig zelfs ecu Kerk, die
voorheen een groot g~:)OUW was, en Predikant, fiaandc onder
de Klasfis van Gonzic'zellt. Men Z2gt da: dit Do:p, he, welk zeer
volkrijk is, zijnen na::m van de Rivier den ,11m heeCr. Nabij
/llmkerk legt de A!:/'naajè/ze Hem'rI, welke, in de overfrroominG van 1740, een bekw:1.ame wijkplnRts voor men[chen en
beC;;ti:ll was. De Ambachtsheer van dit Dorp was, in 1774-, de
Ik::r en Mr. ALBERT FABRICIL'S, Raad en Schepen der fiad
Haarlem.
Au,:KERK, voorheen een Dorp in de groote Zuid-Holla11dfclzt
IVila;'d, doch benevens veele r,nden?, door den meergenoemden
van 14,2 I , verf1onden, wa:\)' van eenige naderhand
het hoofd weder boven water hcbb~n !;efl:oken. Volgens oude
verhaaien , zou Bisfchop SWlB~RTUS, een nazaat van WILLEHRO/tDUS, hier a1l2ïeerst de Heidenen gedoopt, en tot het Cbristell
geloof geb ragt hebben. Ook was aldaar, in laater tiid, door ee.
nen RElr-;OUT MINNEbODEN , een Klooster van Reguliere Kanunniktn
gefl:icht, h"t welk, 0;,1 g"melde overllrooming, naar Zwijndreót
zoude verplaatst zijn.
Zie VA'" mR HOLVS. IJa1zd;t. J;;'o:liik; Ol/de Holi. Chrom/k ;
B,·.r:'N, Bcfclzïijl'illg l'an Dordrecht, hl. 693. Ol/dil.
"(lil Zllid I!J!!a;u!, bI. ~::!2.

Wa~ervloed

AU.lO'·DE, md~ weleer eene AmhachtsheerliJkheid, in gemelde Zuf:1-Ho!!al1djd/!: fP:1tu'd, die ook het zelfde noodlot, als
/lim{'crk en andere, heeft ondergaan. Zij lag tcn Oosten van
1!ec.Z'fi;esfe, ten Znide;l v:m Drimmelen, ten 'Vesten van D!lbbel1J1cr:de, en ten ;:'Il'oorde'1 ter Ilt.JIl'c 1116(;:-:;e', teg,':1 den mond der
Ri-
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Rivier den Alm, en had de grootte van 1291 Morgen. Deeze
Heerlijkheid, naderhand het hoofd weder opgefl:oken hebbende,
heeft de eer gehad, dat Prins FREDRIK H~NDRIK daar mede is verlijd geweest.
Zie Hi>LMA, \'01';<:1]5 K~MP, p. 2 17; GOUDHOEveN , fol. J 52 ;
VAN LEEUWEN, fol. 183; VAN DëR EIJl': llalldv. l'tm
Zuid Ifo/lcmd, bI. H.
AUlO;\Drr.

Van dit aloud geD1cht ziet men, bij

GOUDHOEVEN

en V.1N LELUWl:N, de tijsten; doch beiden zeer gebrekkig: want

elders vind ik l1le!di:lg gemaakt van twee bijzondere Heeren van
die den voorn~am van RF-NDRlK dmegen; de eene had
eene Dogter EETt.LD.1, die gehuwd was aan Heer PIETER VAN LElDE:\; , welke leefde in 't Jaar 1363; de andere, eene Dogter
JlDPJANA, die ten Man lmdde GERRlT V,\N DER LIIf.N, Zoon valt
,den 1Iaarlel:/[chcl1 BurgelllècJ1er NICOL1/S v 'l'< DER LMN, in 1578.
Ook nog van eenen anderen, vereenigd met het aanzienlijk genacht der MEERM 'l\l'EN. Van welke beide, bij opgemelde
Schrijvers, geen gewag gemaakt word. Veiligst oordeeldèn wij
het hierom, de Ge;7ae/lttajds uit tè iic1len> toe dat ons iet volledigers te, hand g~fi:eld worde.
ALMONriE,

ALl\lONDE, (Jaeob ,'(lIJ) Hoog-Heemn:ad van Delft en Schiekmd, Stadhouder der Leenen van Lek en Po!aal1eJ1, was eigenaar van de Hoftlede Jf/éna, in JHatlsltmd, en va1 Altma,
buiten Delft. Hij had ter Vtouwe CATHhRIl\A tVERSDIJK. Hij
was Raad in den Hove van Hol/and, zeden het jaar 1478 tot in
J 5°5, wanneer hij overleed.

ALMO~DE, (AbrahaiIJ van) geiprooten uit het aloud geOacht
van dien naam, werd, op zijn vaderlijk Qat, A lIontJ, bIj Delft,
gebooren. Zijn Vader was JOHANNES ALMOii'DE, gehuwd aan mTRONELLA VAN DER WERVEN, afkomstig dt het Edel gcflacht van
dien naam. De Vader van JOfUNNES ALUOl"\D2 was de Zoon van
JACOBUS lILMO~DE, die, in zijn leeven , Prejide:lt van 't Hofj'an
Holland was. Deez 6BRAHIH\! V,IN flL:\10:"DE, zijne !ctteroffeningen voleindigd hebbende, werd geroepen tot verfcheidèn aanzienlijke Amptel1. DikuJ:lals vindt men zijnen naam op de lijst
der
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der Bnrgemeesteren van Delft, als mede op die der HoogHeemraden yan Delfltllld; ook bekleedde hij den rang van lid
in 't Kollegi.e der Seuaten van Ilol/mld, als Ra:1d ter Admiraliteit te Rotterdam, en nKt geen minler roem, in '592, den
aanzienlijken titel \:\n Curator d!,:r Leitljè.lte f\cadcmie, welke
waardigheid oo~ onder 's mans afbeelding llaat. Om zijne
Hollal1dfclte zedigheid en oprechtheid werd hij van elk bemind,
en daalde met dien roem ten grave, in 't jaar 1594.
ADIA AcademÎ,.e Lcidmfis; waar In ook 's mans :trt'eelding flaat, naderhand hij van d~r A \ b fr)!. uitgegeven.
VAN LEEUWEN, Bat. //1. bI. 845.
ALTlIOnDI!., (PhiliP; J'all) L. Admiraal van Ibllalld C1I !~st.
friesland, werd, in den Brie!, in 't jaar 1646, uit een aanZiel.1lijk en bekend gl<flacht gebooren. De Vice Admiraal WITTE
WlTTEZOON, in 't joar 1658 in den ZOlld geiÎlellveld, was zijn
Oom. In 't jaar 1665 werd hij, na alvoorens VÎèf jaaren de
Zee hebouwd, en verièheid~n proeven van dapperl!èid en beo
kwaamheid gegeeven te hebben, Luitenant op het [chip V~1l
Kapitein KUiDlJK, die mede zijn Oom was, en een man, ",ieus
nagedachtellis lof verdient, om reden dat hij, daar anderen hun.
nen plicht, fchundelijk vemaarloosdcn, tig ~Is een man v'àn
Eer en Moed b~roonde, wiens voorbeeld door ALMO -DE ge.
volgd werd. Want geduurend-:: de Ziekte van zijnen 00111, was
hem hl! fcpeepsb~f1ier aanbevolen, en gedroeg hij zig zodanig,
dat het hein rot hooger bevordering firekte, en hij vervolgens
Kapitein werd op 't fchip Dordrecli!, v.oorheen door gemelden
KLI!.IBERG gekOmm:llldeei'd.
Kort daarna werd hij , met dit en
nog 10 andere fchepen, tot herLl:eliing van geleedene rampen,
en geneezing der zieken, naar de IIavens van den Staat opge
zonden.
In 't volgende jaar T6.6ö, in d(:n heroemden Zeeflag van den
11, 12, 13 en 14 Jnnij, vocrdtj hij het zeIfd\' tèhip, en was
daar mede onder het eerne Esquader vall den Luitenant Admiraal DE RUITER. Tot zijnen Lof bdlOl:fL uiets anders gezegd te
worden, dan dat zijlJ gedrag zijne jaaren te hrwell (lreefik Onder 't Artikel ZEESLAG!!'! znlJen wij nader llanwiizen, welk een
gevoelige neep den Ellg~lfc!ze1l daar bij werd toegebracht) die
Il. DEEr..
Vv
Ilog
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nog rlerker zou gewee"t zijn, zo niet een zwaare mist de Hol.
lalld(rs belet had, hunne vijnnden tc ycn'olgen. ADIOi\DS deel·
de in den lof, daar bij behaald. In cic verdere Zeefklgen , in dat
Jaar voorge\'allen, was hij zig zelyen al roos f;eliik, in beleid en
dapperheid, ten behoude van 't Vaderland, fchoon alle de on·
derneemingen niet even gell!l~kig Ilaagden; welke, echter, dub.
bel vergoed werden, in 't volgende jaar, met dien gloririjkcn
tagt en landing op Chllttalll, waar door El1geland, als ver·
baasd, den vrede te Biwla k\ram fluiten.
In 't noodlottig jaar r 672, vond M ,\JO.'\DE, nevens andere dap·
pere Mannen, dubbele flotrJ om te toon en , hoedanig een geest
hem bezielde. Hij VOErde het fchip l//asjl'iJa.1r, n~et zestig
nukken gefchut, en bemand met !2!)O zo lVIatroozen als So'ldaa.
ten; met deeze verrigtte hij eene daad, die dl1T naam vall dapper
verdi~nde. In den vermaarden Zcdbg van den 7den Junij, waar
aan de nijheid \'an I\'cderl:lIlll groolendccls hing, waren, in 't
hcvigflc van 't g~\'echt, yijf J~;Jgd/c:!Je Ichepcn \'an de blaaUli'e
'lag te loefwa~rt bo\'cp deli AJmimal DE Rl'ITE'l geraal;t, die,
met twee Branders. de \'CrfoolIin~ maakten, op hem t~ willen
af1womcIl: ALMONIJE allecn, mct :)();~ één SnaulIW, hid.! zig zeer
lllbij agter hem, terwijl de andere Schepen verdcr .1fgefcheiden
waren. De Brande(s ueeden het op DE Rl'TTER aan; doch onze
Held rlaatn~ zig tusfchen dien Zcc!wld, en de Branders. DE
Ru1TER zou dezelve op zijil g~fchat hebben moeten ontvangen,
~aardi~n beide zijne floc'pen in den grond, of aan nukken ge·
[chooten ",aren: AU'IONDE zocht hun aflekeeren; doch W:1t
moeite hij, met zijn gefchllt cn floep, ook 'deed, kbn hij, eve'nwel, ;Iiet beletten, dat de een.: Brander in zijn Bezaans wand vast
raakt~, zo dat hij' voor verlooren gerekend wcrd: zijn moed en
arbcillzaamhcid, echtrr, die hcm zijn wand deeden kappen, verlostèll hem van den nrandcr~ die WCIl achterol11 drij"cnde, vrugteloos door eigen \'Imr verteerde. !)e tweede Brander, dit zien·
de, liep af:ter DE RUiTER 01/1; waar door hij van bet dreigende
gevaar verlost werd.
In de mannd September des jaars 1673, wcrd AI ~lOè.;n~ Kom.
mandeur van eene vloot, voor Goeree leggende, en in de maand
Oétober Schout bij Nacht, voor't Collegie ter Admiraliteit vaIl
Rot/tril/til. Na dat, in 't jaar 1676, de Admiraal DE RUITER,
om-
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omtrent Pa!trmo, gefiJeuveld , en de tijding daar van, door den
Predikant WESTHOVlUS, in 't Vaderland gebracht was, ontving
onze Schout bij Nacht ALMONDE last van den Staat, om terfrond.
over Land, naar Nape!s te reizen, werwaards de Vloot, met
bet Lijk van den Admiraal, gekeerd was, aldaar bet bevel over
de Vloot te aanvaarden, en twee Schepen, met het gemelde
tijk, op te zenden; welke order, echter, naderhand, veranderd
werd.
ALMONDE kwam, op den vierden September, te Napels, en
gaf aan de Kapiteinen bevel, zig van alles ten fpoedigiten te voorzien, om zee te kannen kiezen, en de Vloot, die derwaarts
kwam, te gemoet te zeilen. Doch, op den vierd:n Oétober,
onder zeil gegaan, en, den 3den der volgende maand, in de
Baaij van Cadix gckoomen zijnde, ontving hij order, met d~
vloot, naar 't Vaderland te keeren. Den agttienden daar aau
volgende fiak hij, diensvolgens, in Zee. en kwam, met het Lijk
van DE ii UlTER, den tienden December, voor 't Vaderland. Weer
en wind belettcdcn het binnenloopen, en noodzaakten hem, na
de Havens, van Engeland over te fieeken, alwaar hij moest blij.
ven leggen, tot in de maand Jal1lJal'ij van het volgende jaar:
niet vóór den 3of1:en dier maand kwam hij op de Ree van /Je!It)'oetf/uis voor anker. In het zelfde jaar, bracht ALl\10i'lDE niet
weinig toe tot de zege, door c. TROMP, op de Zwecdfche magt
behaald, waar door zij Deïlemarke buiten gevaar fielden. Beroemd maakte zig onze Zecroogd d\)or den tocht nuar Engeland,
met den Prins )lan Oranje, in 't" jáar , 638. Grooter roem, nogthans, behaalde hij, in den nag tegen en ten nadeele van den
Franfchen Vlootvoogd TOUilV1LLE, op dc hoogte van Knp La
Hogue, in 't jaar 1692, wnr van de gelukkige uitkomst aan ~L
MOND ES oordeel en goed beleid. wodt toe~efchreeven. Want,
in den Krijgsra~d der Ellf;,elfche en Neder.landfc'te Vlo, \[I'n , ,'o,'dgevonden zijnde, dat de Admiraal q;SSEL eene Fxpresf~ zou af.
zenden, ten einde de laatfle bc\'elen der ,Kodnginne te vraagen,
fielde ALMO.'\DE voor" midlerwijl naar de F;-a1Jfc~e kus,t over te
fieeken. RUS;EL bewilligde in dien vo"rflug, en de,'cl d\.! Vloot
nog dien eigen nademiddag onder zeil gaan. O:1:;:;s daa, aanaadden zij 't geluk, den gemelden Admiraal 'OUR.' LU' zodanl '4 te
l1aan, dat Frallkri/ks zeem~lgt, door 't wrbranden van u haa' er
Vv a
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kloek1l:e [chepen, vernield, de overisè uit zee gejaagd werden.
en onze vlooten de I-Ieerfchappij op ze::! behielden. Van zo veel
gewicht was deezc f1ag, dat men re cl; ent , zedert den zeef1ag,
door DON JAN, bij Lepallte, in 't jaar I57!, aan de T/lrken gelevert, geen groter overwinning, op ééncn dag, bevochten te
zijn. Uit de gevangenen verf1:ond men, d.lt de Koning, door
drIe onder[cheiden0 vanrtuigen, aan TOURVILL~ order gezonden
had, om met de vloot naar IJïcst te zeilen, en zig in geen gevecht met den vijand in te lancen. De gelukkige uitOag van dien
zeetogt zou gemist hebben, ware niet de raad van ALMONDE opgevolgd.
Niet minder lof en eer heeft deeze Zeeheld behaald, in de zcr
bef.·ta1nde togten, naar de Franfc 're en Spaa11/chc Kusten, inzonderheid in de verovering en vernieling \'an de Spaal1fc,'ze TYest11ldifche Vloot, in Plgos; als ook van de Fralt/che Efqnaders al"
daar, onder den Heer D" CHATP.AU'lENAUD, van welken mep. in
de Vloot met zekerheid onderricht was, dat hij te Vigos was ingelopen; Schoon de El1gel/che Admiraal ROOi{E, nevens de meeste El1gel[c/ze en Nederl{fml[clze VI~g-Omcieren, om dat het fai[oen te verre verlopen was, aandrongen op het gevaar, om op
die gevreesde Kust, in de Maand Oétober, de Spaal7ji:lze en
Franfche Vloten aantctasten , bragt, echteï, d" Admiraal J\LMO Dg Ï11
, t midden, dat hij, nu vier en twintig Jnaren geleden} aldaar ge.,
weest was, en men' er niet meer, dan elders, te vreezen hudde;
ook bewees hij de mogelijkheid der onderneeminge. ' Zijn VOOffiel vond ingang; en de gelukkige uitkomst diende hem tot geen
kleine eere. Zedert is zijn naam door gamsch Europa beroeilld
~eworden.

Men vindt aangctekend, dat hij, door het donderen van her
GeCchut, in zeker gevecht, de icherpheid van het gehoor zo verre verlooren had, dat men hem onder de hardhoorenden reekenen
moest. Voorts wordt hij befchreeven, als beleefd en minzaam
van aart, eerliik en manhaftig, doch teffens bezadigd- van gemoed; eri dat hij nog graoter blijken van zijne dapperheid zoude
gegecven hebben, ten minften terwijl hij Luitenant Admiraal was.
hadde men hem vergund, met magtiger Vlooten În Zee [e gaan.
Maar de Staatkunde van dien tijd Cchiten het veiliger te agten,
met kleine [maldeelen elkanderen afbreuk te doen, dan met groo[erl!
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'tere V/ooten de gamfche macht op de bruisfchende Wateren te
waagen. Zijn leevcn, dat al'oos al~ roemruchtig zal hC'rdacht word~n, heeft hij, die zo vcelmaal den dood al" in den mond gelopen had, in zijn "aderlnnd, li1c't een vnlcdzaam [t0r.ven" ~ëin
digd, den 6 ]annarij lilI, op z;jne fIofftede H'1aswijk, bij
Ocstge/!st, in den oudcrd0l11 v~n 66 Jaaren en 10 dage'l.
In de Eatharitla Kcrk van den Brie!, is nadcrhand,door de
Wel Edele Heercn, PIETErl e:l WILLEM, Z0011en van deil Wel
Ed. Heere JACOB VAN ALMO:-lDE, ter eere van hun Vaders Broeder, onzen PllILIPS VAN lILM),\DE, eene heerlijke Graftombe opgerigt, afgcfcheiden met ecn IJzeren Hek. De.eze Tombe v.er.
beeldt een zecr fierlijken en kOllftig gehouwen GrafIlaaId, van
fi'aai geäderd en verfcheidelllijk gekleurd Marmer, boven op
den top van welken vertoond word het Wapen, Schild en Bord
des Admiraals, met zwart Fluweel van binnen bekleed, gelijk
11et Wapen van deezen Held ook gezien wordt in wit Marmer,
in een cirkel, uitrrckendc even boven den zwarten Steen van het
opfchrift; zijnde van boven overdekt met een ?:eer groote Zeefchulp, met haarc randen naar boven uitfteekende , omringd met
eenige Vaandels, Kanon, enz. boven welke verfierfcls, met de
t:lnden naar om hoog zig verheffende, uitkomreen Neptunus
Drietand, van wit Marmer gemaakt.
lngemelden zwarten Steen leest men, met gouden Letteren'

MEMORIlE lETERNlE
NobilisJimi & FOl'tisjimi 'Jliri,
PHILIPPI VAN ALMONDE,
Hol!. & Wéstl'r. Arcflithalasji;
Q.ui Prltdcntia rei 1J.(J'Jlalis & militaris, COtljitio.
& 'Jlirtutt. pr,ec!arisjimorum Impcratorum Gloriam
~qtlaFit, & post graFjs(iillos, terra mal'Îq. lab(Jr(S
ex!zauflos , & multa, pro Libertate & fplC1ldore
]>atri,e, flrtisjime & feliciifime pugnata prtelia,
Fata/elJl diem, vi 1lJorbt' oppresfzls, obiit in [(aJ!u
HaesFicano, A. D. VI. idm Januarii (/Imi I71l. CUm
'lIixiJ!et amlOS 66. diN 10.
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PET R. E T G U LI E L iVr. v.\ N A L 1\1 0 N DE,
JAC. F. F.
Patruo, optime merito, pictatiJ cm/fa, in Patria civitatt ~

H. 1\1. F. C.
Zie

IlRA:'<OT,

Lel'elll'an de Ruiter, op verfeheiden plaatZCll'
BejdzrijvÎ1:g van dm Brie!, bI. 54 en 55.

ALKE:\L\D:é,

ALMSTEIN; deez~n n:1am voerde, vóór clên meergemeld en Watervloed van 14~ I , in de Gïoote Zuidlc!lmzdji:,1e lPtuzrd, een
aanzienlijk Slot en Dorp, het welk, nevens meer andere, den
naam ontleende naar de Rivier den All/!; hn Dorp b~\'atte een
omtrek van 18 14 lVJ orgen.
Zie GOl1DHOEVE,; Cl) V"N LEEuWEN.
ALi\ISVOET, ook wel A/sJloet of .,1ifi'oet genaamd, was mede
een Dorp in bovengemelde Zuid/lIJ!/olldfche H:'ltl:'d, en, even
als and.::rr, vergaan in 14.21. Het had in 't Oosten 't Ambacht;
in 't Z"id··Oosten de Rivier deJl Alm; ten Zuiden de Oude
Maas; 'IeP Westen Likt/feil; en ten Noordcn de Graaf. Desz?lrs groJtl" was I I 4~ .'Vlorgens; en fellOon het geheel verzu'ld
legt, y.-c~d'2;1 de fchtidingcn daar van nog gekend, door de
flrc~\: Visf:.:hr.;;j~n v~,r, Almsl'oet, dewelkc met den kop komt
ter k.:vcr J11aafc, omtrent de flreek V:ln Hoekems , dnar een
MclcnilcCi1 gezonken is, ten einde Vfin 't Z. O. Ten Z. van
die Ambf,cht placht de Alm, komende uit het Land vun dien
naan;, te lcop~n in de Oude l1!Janfe, omtrent 290 roeden Westwr.arc1s LanJert J7àsfcn - !1:reek, alwaar die Ri vier eindigt en
haaien naam verliest; van hier he(:ft dit Ambacht den naam van
",tlil:SJloi!t gekreegen.
Zie vaN DI'.ft. EIJK, Handy. 'Jan Zuid·Holland, bI. 85
0

ALOUD,

Baljuw van Zuid-Holland; zie

ALAND.

ALPHEN,

een zeer aanzienlijk Dorp in Rltijnland; zie ALF EN.

luJ'UEN.

Dat het GeDacht van V,\!'il ALPHEN ~ in oude tijden, zo in
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Brabant en Gelderland als wel inzonderheid in Holland,· is be·
kend geweest, bewijzen, niet alleen de oude Gefchiedboeken
CIa Chronijken; maar ook de Originccle Charters en Brieven,
door de Hertob'en en Graven dier Landen uitgcgei'en, en in derzelver Staatsregisters geregistreerd, in dewelken men verfcheide
Heeren van dit Geflacht ontmoet. - - - Het is zeker, dat dit
GeDacht van f,LPHW, even als de nagenoemde omle Hollandfche
Geflachten; naamlijk , van WATERII-:GEN; van MOERDR!:CHf; van
STJlRnF~BUi\G; en van WITTELNOORT; aan het zeer aanzienlijk
Geflacht van C~ALINGF.N, het welk reeds bij de cerfle flollandfche Graven, die voor de Graven uit het Huis van Henegouwen in deze Landen geheerscht hebben, in grote achting was,
zijnen oorfprong verfchuldigd is; als zijnde ook dit Geflacht van
ALPHU, , gelijk de voorgemelde vier andere GeDachten uit een
jonger Zoon van dat Iluis van CRALINGEN gefprooten. Waarom.
dan ook. gelijk het Wapen van het Huis van CRALll'iGEN is een
Roode Ste;-re met acltt hoeken op een "'cid "all Goud; en 11et
zelve door de jonger ZooneH uit dat Huis, die van tijd tot tijd
de HoofiIen van hunnen Stam of GeDacht zijn geworden, telkens
in de kleuren is veranderd; alzo door den genen, die het Hoofd
van dezen Stam of Gclhcht van f,LPrm\'; werd, is aangenomen
tot zijn Wapen een Zwarte Sterre met adt hoeken op een Fétd
vall Zilver; zo als dit dan mede. vervolgens altijd het Wapen
van 't GeDacht vall I\LPHE~ zonder enige verandering is gebleven
tot op den hnidigcn dag.
Uit dit Huis van CRAW-iGEN
Dèl ontmoet men Heer DIRK VAN CRALINGZN, Ridder,. die ten
wijve had Ar~nes van NaaItwijk Heeren Iluigen dochter; en zich
b'~vond onder. het geleide van den Ilollandfchen Graaf Floris den
IlI, nevens des Graven jongO:en Zoon, fleer WiI!lèlU van Holland, en enige andere Edelen en Ridders, wanneer deze Graaf,
in het begin van den jare I I H9, den Keizer Frederik den Eerften •
bijgenaamd Barbarosfa, op zijnen Kruistocht na het Heilige
Land verzelde; doch van daar, na het afllcrven van dien Graaf.
in het jaar I I92, te gelijk met·Heer Willem van Holland en eni.
ge anderen, wederom in Holland te rug klV~m: En had deze [-leer
DIRK VAr; CRJlLINGRN, reeds voor zijn gezegd vertrek uit Holland,
geteeld twee Zoon en , HU GO en DIR;;:, welker oudfl:e Heer HUGO
VAN CRI\LI~G~~, Ridder, lllcermaalsin 's Lands Gefchiedboeken
VV4
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vermeld, in den jare -IZ30. door Gra;tf Floris den IV. tot Baillu
van 1101land werd aangeUcld; en Vader was van Heer HUGO VAN
CRALINGEN. Ridder, in de jare 1280. voorkomende; en Grootvader van Heer DIRK VAN CIALli\GiN, die in het beleg voor Ka.
merijk, het welk Graaf Willem de IV., de laatfl:e Graaf van Holland uit het Huis van Heneguuwen, in het jaar 1339. ondernam
en genoodzaakt werd yruchteloos optebreeken, ongelukkiglijk
1l1euvelde; na bij zijne Vrouwe Lijsbeth VRn HodCnpijl Heeren
Aernds dochter verwekt te hebben twee Zoonen WILL~M en OP.T~
ZIER, van dewelken OETZIER VAN C[lAl.I~ GI:N, zonder mannelijk
oir natel aten , is overleden; tenvijl men Heer W1LL'M Vltl" CRltLlNGEN op 't jaar 1374. in de Historicn ontmoet; als mede in 't
jaar 1390. bij de Hoog-Heemraden nm Rhijnland; en 'er ook
als nog voor handen is een Pergamentenbrief, houdende verdee·
Iing en fcheiding tusfChen de wel gemelde Heeren Broeders, WIL·
LEM en of'.TZIm vAN CR~LlNGEN, zo wel van de Vaderlijke goe.
deren, als van de Moederlijke goederen; en nog van de goederen, hen aangekomen-van Heer AREl"T VAN HODRNPIJL, hunnen
Grootvader; alle welke goederen zij Heeren Broeders tot op dien
tijd hadden in 't gemeen bezceten; zijnde de7-c Brief van den
1<l3t(1:en dag van Maij des jaars 1364. en bezegeld met een Groenen Wasfchen Zegel (houdende het Wapenfchild van den Huize
van CRALINGJ!N met dit omfchrift: S. WILLEMS. VAN. eRA.
LINGHEN. RIDDERJ aan een dubbelen franchljnen !laarte uithangende; en heeft deze Heer WILLElIl VAN CRALINGEN door zijnen oudften zoon GILLIS VAN C.\ALING~N dezen Stam voortgeplant
tot op DOnHNICliS VAN CRALIl"GEN, die het Iaatfte Mans oir van
dezen Stam was, en in den jare 1:4°, zonder Idaderen natelaten , is overleden.
De andere of jongfre Zoon v~n Heer DIRK VAN CRALINGEN en
Agncs van l'\aaltwijk, even als zijnen Vader DIRK genaamd, die ~
den naam van CR ~LJNGEN latende, den naam van ALPHEN, naar
de Hem te beurt gevallen goederen, op dIe zelfde wijze als zulks
te voren door andere jonger Zoonen uit dat zelfde Huis was gefchied, heeft aangenoomen, en is dus geworden het Hoofd van
den Stam, en 't Gdhcht van IlLPIlr'N. Deze Heer DIRK VAN ALPHI!.N nu was al vroeg en nog jong zijnde, wegens zijn zeer groot
verfiand en dapperheid, geraakt in gunst van den Graaf Otto van
Gel-
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Gelderland, in die dagen zeer naauw vcrbondi!n met den Hol.
landfchen Graaf Dirk den VII.; gelijk men Hem dan ook vindt
genoemd onder de Edelen, die, als -Getuigen, tegenwoordig
waren bij het fluiten van het Traétaat van Vrede e1l Vriend.
fchap tusfchen Hendrik Hertog van Lotharing~ll en Brabant,
en Otto Graaf van Gelderland, gefloten bij Leuven in de }1U\and
Novcmber van den jare 1203.
Verfcheide a[kol11elingcn van dezen Heer DIRK v.m ALPHEN
nu vindt men, zo bij de Historiefehriivers als in dç oud~ Char.
ters en Lands-Registers van tijd tot tiid vermtld, uit het welk
men van het vorig aanzien nn dit oud GeHucht murr oordee.

Jen.
Dus ontmoet men al vroeg in de Veertiende Eeuw onder de
HoHand!'che EdJen Heer FLORIS \'A:V AI !'HEN, die, Graaf Willem van Henegouwen, den vierden flollandfèhél1 Graafvan dien
lJaam, en ook den laatll:en uit dat lluis, dienende, in dè maand
September des jaars 1345, wannecr het Leger van dien Hol!and(chen Graaf, waarmede Bij omtrl:11t Staveren in Friesland
was geland, door de Friezen bijna geheel werd verflagen, te
geliik met een groot getal andere Edelen, en den hooggemelden Graaf zelven , het leven verloor. Ook wordt deszelf.~ Zoon,
insgelijks (als zijn geIlleuveldcn Vader) gcn"amd lIeer FLORIS
VAN ALPHI':N, in den jare J 363. gevonden als !loog-Heemraad
van Rhijnland, en tevens Ikrtog Albrccht van Beijeren , die,
vermits de krankzinnigheid van zijncn Hcer Broeder, den Ilollandfchen Graaf Willem den V., lOt Ruwaard en Voo;,:tÏ over
dit zijn GraafIèbap was aangefteld; dienende me: twee ra~Td~n:
GeJi,k nog die zelfde Heer, bij enen duor Hem op den Iï
Oétober des jaars ) 376. gegeven en met zijnen ~an elEn françhijnen ftaarte uithangende Zegel van Groenen Waslèhe hekrach.
tigden Brief, zich verbindt aan de Hertoginnè van Brabant,
dat Hij aan llaar zal doen goede rekening en bew;js van alle
hare goederen, die aan Hem, van Haarelltwc,;cn, door Heer
Diderik van I-lodenpijl zijn overgeleverd en Ier zijner beheering
toevertrouwd, en zulks ten allen tijde en plaatlè, waar die
Vrouwe I-Iertogillne zulks zoude verlallgen: En deze Heer FLO·
lUS VAN ,iLPHEN heeft, in of nabij de Stad Leijden, zijllwoon.
VvS
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plaats gehad, naardien de Burgers dier Srad, wr.nneer in den
jare 1381. tus[chen enige I-Jol!and[che Ed~len en dezelve Burgers
een hevig gcfchil was ontftaan, onder hunne banier zijnde opgetrokken, het Huis van dezen Heer fLORIS V,\N ALl'HEN hebben beftormd, om in her zelve enige Edelen, en onder dezen ook Heer
mRK VAN ALPHEN, dezen Heeren FLORIS Neeve, d"weJken zij
meenden zich aldaar te heLben verborgen, op te zoeken en uit
bet Huis te haaien, ten einde alle dezelven ~:m hunne wo(/de opteofferen.
Ook vindt men, dat Hertog Albrecht van Beijeren, als Graaf
van Holland, de Erven van Heer DIRK VAN AlnJE,~ CUESZOON
VMJ O',"DENllCRCH ontheft van alle boeten en breuken, door den
voornoemden Heer I'IRK VAN tLPHEN CLAESZOON, ter zake van
het verzuim der Leenverheffing van alle zodanige goederen, als
zijn Ueer Vader CL<\ES VAN ALPHEN V,\N OUDENBlJRCfI van de Graaflijkheid van 1101land had te leen gehouden; en welke goederen
Hij [;ecr DIl,I{ CLAESZOON VAN ALPHGN had blijven bezitten ,zonder da2r \'a:l het Verlij te verzoeken, zo als Hij te doen [chuldig
was; t~gCll den fJ.::rcog, als Graaf nn Holland, begaan: en ook.
dat hooggemelde Hertog wijders allen den Erven van den voornoemden Heer DIRK VAN ALPHEN CLAESZOON met deszelfs nagelaten goederen vrijelijk laat geworden en handelen naar hun believen, vermit~ alle dc:zelve Erven den Hertog wegens alle die goederen hebbfI1 voldaan; uitwijzens daar van zijnde 's Hertogen
Opene Brieven van den :::'5 '<,;aij des jaars 1392. - - - Gelijk
dan 110g, dat di\:! Hcrtog, ten zelfden dage, aan Heer DUIK VAN
ALrILN HUlGi'.i\ZOD1~, enen dcl' Erven en Naastbef1aanden van 's
Vaders zijde van den voorgcmcldcl1 Heer DIRK VAN ALPHE:'I CLltESzoo", overheeft en opdraagt, als een Vrij eigen goed, zodanige
Landen, Puizen , en alles wnt tot dezelven behoort, gelegen in
den Ambachte van Monl1er in de nabijheid der aldaar zijnde Capelle, zo :;1s al het zelve te voren door de:J. I-leer CLAES VAN ALJ'HFN V,\N OU:JLNBUctCH en zijn Zoon Heer DIRI, Vf.l'L1LPHEN CLAESZOON, beiden hier voren gemeld, was bezeten en van de Grnaf..
lijkheid V:ln {-]():!and te Leen gehouden geweest; terwijl insgelijks
deze Heer Dl:;!, VAN AlPiEN HUJGEi\"ZOON, voor deze overgifte
en opdragt in vollen vrijen eigendom, den Hertog ook ten vollen,
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Icn heeft betaald en genoeg gedaan: 't welk die hooggemelde
Hertog zelfs erkent bij zijne Opene Brieven, gegeven in den
Rage op den gezegden '25. dag van lVlaij des jaars 1:.09 2 •
Als mede, dat die zelfde Hertog Albrecht van Beij eren aan den
Heer DIRK V!N ALPHEN DöNIELSZOON, in vrijen eigendom geeft
enige Veengronden, gelcsen in den Wildenveen v.. n 's Hertogen
Wilderni,fcn van den H:m1cm erhout , om daar mede te doen en
h:mdelen mm zijn vrijen wil en welsevalleu; iu gevolge van den
deswcgens verleenden Brief van den 22 April 1396. Gelijk nog, dat dil! hoog gemelde Hertog dien ze!t,:leu Heer DIRK
vAN ALP IJ ENDAl\IELSZOON verlijdt met alle zodanige goederen,
gelegen in den Ambachte van Lis[c, dewelken dour duode van
He::r J~,n Nabe1 aan den Hertog waren vcrv:lllcn, om dezelven
v:t\l Hem tot enen rechten Erfleen te houden; uitwijzens den
daar van uitgegeven Leenbrief van den 20 AUgllstj des j~:lrs 1399- - - Van deze nu hier vao;gemeldc Heeren FLORIS V,\N ALPH~N;

DIRK VAN M PHeN l'f.ORlS NEEVE; DIRK VAN ALPHEN CLAllS-

en IllRI( \. i\N ALPHEN Dl\zijn geene M::1111cli;ke l\'n~atcn bd,C",d: gelijk ook
niet van Heer I.RN!.LD VA~ f.LPlICN, cewelke in del: jare 1410,
onder de reg~('rin~ van Rcijllald den IV., Hértog van Culik en
Gelre en Graaf van Zutphen, lIas lVIaarfchalk van Ge!d~rland.
blijkens dezr:n 's LIertogen Brief vaa den 24 F~b,Llarij 1410.
Nog ontmoet men Ilc2r P.LTER VA[~ ALPHEN, wiens zoon
WILLF.M V,lN ALPHC:'< de Vader was van pN en DiRK V.iN AI.PHEN,
welker eersrgemelde, h2bb2nde zijne wettige Landsvrouwe, Vrou.
we Jacob:1 van Beijercn, als Gravinlle van Uol:and, gediend regen haren Oom, Hertog J8n I'an Bcijcreèl, en als zodanig het
Huis re Poelgeest , nabij Leijden gelegen, verdeedigd; echter
lladerhand van dien zelfden Hertog, op den 1 April 1421, Brie.
ven van K wijtfchelding heeft verkregen: terwijl de Ja::tstgemelde
ook van dien Hertog, bij zijne Opene Brieven van den 21 Junij
1422, andere merkwaardige gunstbewijzen heeft ontvangen. Verdere Afkomelingen van dezen Heer PIll.TFR VAN! LPHEN zijn
'er niet gevonden; doch wel drie Broeders, als: DIRK; DANIEL ;
en JAN VAN PLPIIEN. - - - Van deze drie Broeders nu had de
eemgemelde I-leer DIRK VAN ALPHEN een Zoon, insgelijks gellaamd
m!l.K, die Vader was van JAN VAN ALPHEN, welke beiden, Vader
ZOON; DIRK VAN ALPH2S IlUiGEl.\ZOOI\;
l\IELSZOON;

en
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en Zoon, \·oorkomen in de Brieven van Verlij van zekere Leengoederen, gelegen in de Ambachten van Monl1er en Loosduinen ,
door Hertog Willem van Beijeren, den VI. van dien naam als
Graaf VlIll Holland, aan Claas van H:Jven tot enen rechten Leen
overgedragen, uitwijzens die Brieven op den 8 Maart des jaars
1414. S. C. uitgegeven. - - Ook van tLzen Heer Dnl{ VAN
ALPHEN zijn geenc meerdere Afkoll1elingen overgebleven. Zo was ook de andere Broeder, te weten Heer DANIEL VAN AL·
PHEN, Vader van Heer DlDERIK VAN ALPlJEN, ter wiens gunl1e de
hoog!;emclde IIertog Wi!lem van Btijeren zekere Woninge, Landen en toebehoren, welken I-lij van de Graaflijkheid van Holland ter Leen hield, van deze Leenroerigheid onthefre en tOt
vrije eigen goederen verklaarde, bij zijne Opene Brieven van den
13 Maii 1416.; terwijl verders , na zijn dood, Vrouwe Margriete van Bourgondien, Douariere van WilIem den VI, Hertog vnn
Bcijeren, Graaf van IIolland, zijnen Zoon JAN VAN ALPHEN,
verlijdt met al:e zodanige goederen, als Hem van zijnen Vader
Heer DIDSR1K VA" ALrIIE:-; waren opgekomen en van de Graven
van Holland te leen gehouden geweest; naar luid der Origineele
Leenbrieven, gegeven op den Huize van Teijlingen, op den 15
Jtmij des jaars 1430. -_._- En is deze Heer JA:'iI VAN ALPHEN,
zonder mannelijk 0;1' natelaaten ,owrIeden.
Ilelrdlènde nu den der,kn Broeder van den voorgcmelden Heer.
rIETliR VAN ;,LrH;:N, nuan:Iijk; Heer JAN VAr, ALPHEi' ; van Dezen
vindt men, dat Ilij, in den jare 1405. en vervolgens, Hertog
Willcm van Bdjcren, den Vl. Hüllandfchen Graaf van dien naam,
~n wien Hij altijd, ook reeds bij 't leven van Hertog Albrecht,
Daauw was verbonden geweest, in den Oorlog tegen Heer Jan
van Arkel en zijne Helperen , Ih:efr gediend; en dat ook die zelfde Hcnog bij zijne Opene Brieven, gegeven te Haarlem op den
!Z5 Januarij des gemelden jaars 1405. s. C. heeft geconfirmeerd
en bevestigd zekere Dour.rie en Lij!tocht, door Hem reeds te
voren aan zijne EcllltgulOmc, Vrouwe Lijsbeth van Teijlingen,
gegeven en be[prooken, om dezelve te genieten haar leven lang
geduurcnde: geJii!: dan ook nog verder deze Heer J~N VAN ALfHE1~ voorkomt als een aC<!,'cvaarèigdc Bode van des gemelden
Henogs eenigfle nagelatene Dochter en Erfgenaame Vrouwe Jaroba van Beijeren, Gravil1l1e van Holland, in een Vonuisbrief,
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gegeven bij Vredemaakers van Vroon ten behoeve van hoogge.
melde Vrouwe Gravinne, en bezegeld door den Schout en van
wegen die zelfde Vredemakers van Vroon op den '23 Februarij
van den jare 14I8. En welke hooggemelde Vrouwe insgeltjks,
nevens haren Heer Gemaal, Hertog Johan van Brabant, bij der·
zelver Brieven van den :22 December deszelfden jaars J418., aan
dezen !-leer JAN VAN ALP JEN verpanden zekere Landen, gehee.
ten de Polleweiide en gelegen binnen den banne van'Vroon en
der vrijheid van Alkmaar, (in den voorgelloemden Vonnis brief
gedeeltelijk vermeld) en zulks tot verzekering van ene fomme
van cxx. goude Hollandfche Schilden, welken deze hooggemel.
de Perfoonen bekenden aan Hem, Heer JAN VAN ALPHIm, fchul~
dig te zijn, en beloofden Hem en zijne Erven, of recht verkrijgende. met die zelfde Landen te zullen laten handelen naar zijn
welgevallen, tot dat Zij die opgemelde fchuld geheel en al zouden
hebben voldaan en gekweeten : en is insgC.'lijks die zelfde Heer
pN VAN ALPm:N, n~vens eenige andere Beeren Edelen uit Hol. land, &c. tegenwoordig geweest bij den op den 13 Februarij
1419. gemaakten Zoen tllsJchen hooggemelden Heer Hertogenzij.ne Gemaalinnc, tcr cenre; en Hertog Jan van Beijeren, Oom
van hooggemeldc Vrouwe Jacoba, ter andere zijde; ten dien dag(', door tllsfchenkomst van den Hertog van Bourgondicn, te
Woudrichem geGoten. - - - Deze Heer JAN VA~, Aum:,11 had
zes Zooncn; na.am1ijk: J. DANIEL ; 2. DA}iAS; 3· ELBERT; 4.
DIRK; 5- ROELOF; en 6. JAN VAN ALPHEN.
J. De Heer DA IEL V!,è\I ALPHEN werd door Vrouwe lVIargriete van Bourgondien, Douariere van Holland, verlijdt met alle de
Leengoederen, welken wijlen zijn Heer Vader ten zijnen behoeve had nagelaten, uitwijzens de daar van nog voor handen zijnde
Pergamente Leenbrief, gegeven te Kaijnoir op den '26 Maij 14-35.
en welke Leenbrief vervolgens op den 1.1- Februarij 144z. S. C.
door Heer Willem van Lalaing Heer van Binguicourt, als Stadhouder van Holland, uit den naam en van wegen Hertog Philips
van BOllrgondien, als Graaf van Holland, werd goedgekeurd,
bevestigd en op nieuw verleeden : terwijl deze Heer DANIEL VAN
ALPHEN, om den nood en elende, waar in het Land zich toen
bevond, zo door de hevig woedende binnenlandCche onlusten,
als door de zwaare beden, door den Hertog van den Lande ge->
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vorderd, tot welker opbrenbing de Ingezetenen volfirekteli.jk bui~
ten fiaat waren; te gemoct te komen, op den 25 Jammij van
den jare 1446. S. C., enigen zijner goederen, wuar mede Hij
voor omtrent vier jaren was verlijdt geworden , wederom ter
Graaflijkheids Leenkamer overbragt en ten behoeve van den Her~
tag ;lfltond; zo als het bewijs daar van nog voor handen is. Vervolg eGs hceft hooggemelde Hertog bekrachtigd zekere Douarie
en Lijftocht, welke Vrouwe }uEane van Wairde aan harcn Ge.
maal, dezen I Iec;'e DANH:L V.1N ALpr!EN, reeds te voren had gegeven en gemaakt; blijkende de daar van zi;nde Perkamel1tc-Brie,ven van den 5 i\Taij des jaars 1449· ,in welk jaar dic zelfde Heer
DA~IEL VAN ALP!!',:,! , het Scholltsampt van Lisfe hecft bediend
en waargenoomen, uitwi:zens éen daar van als nog voor handen
zijnde Perkamente Drief, gegeven op den 18 Maij 1449., hebbende onder uithangen aan enen door de plieke gcfioken franchii- '
nen llaarte in Grocnen Wasfche met zijn Wapen en Naam gedrukt
Zegel. - -_. Deze IIeer DA:\I::.I, V,.N ALPHEN ].1NSZOON is;
zonder manneHjk oir natdat~n, overleden.
2. De Beer DA~I' S VAN ALPEE:>!, die volgt.
:J. HèCï ELB' Ki' V\~ ALPn~N is geweest Vrijheer van Hoenpcll; en G"hei;l:e Raad van Amold van Egmond, Hcrtog van
Gelre en van Gdik, Graaf van Zutphen; blijkens dezen 's Hertogen Brief vau den 3 Maart 1443. - - Ook deze Heer is
zonder mannelijk oir overleden.
4. DmK V!.:'i ALPHEN was in den jare 1423. onder de Welgeboren l\'la;m:;n van Lisfe, volgens de daar van nog voor handen
ziinde Eefc1dden van den IS l\Taij des gezegden jaars. E;l is deze Hecr on~ehulVd ovel'le.len.
5. Van ROl:LOF VAN ALPHEN vinden wij niets bijzonders; dan
nlléén, dat Ilij ecn Zoon, genaamd DANlEf. VAN ALPHEN heeft
gewo nllen , welkc door Hertog Maximiliaan van Oostenrijk en
Vrouwe l\laria van Bourgondien, zi;ne Gemaalinne, als Graaf
van Holland, is verlijdt met enig-e Landerijen, gelegen onder den
Ambaehte,van Lisfe, genaamd: De Spekkcn; ingevolge van den
daar van zijnde Leenbrief van dcn 7 Augustj des jaars 1479. Deze Heer DANII!L VAN ALPiIElI. ROELOFSZOON is insgelijks ongehuwd gef1:orven.
6. Dus is ook van JAN VAN ALPHEN weinig meer bekend, dan
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dat Hii heeft gehad een Zoon, genaamd: DIRK VAN ALPHEN, die,
eerst te Leijden hebbende gewoond, vervolgens zifn woonplaats
heeft overgebragt na Gouda, en aldaar, oud en ziekelijk zijnde,
voor Schepenen dier Stad op den 10 Augustj I479. heeft verleeden zekere Volmagt op drie zijner goede Vrienden en Bekenden,
te Leijden woonachtig, ten einde dezelve zijne Vrienden, voor
hem en in zijnen naam, alle zijne zaakel1 wilden verë/fel1en,
redden en zijne vaste goederen verkoop en ; als ook verders dezelven , verkoft zijnde, in zijnen náame aan de Kopers transpor~
teeren en overdraagen: gelijk zulks alles dan ook, in gevolge der
als nog voor handen zijnde bewijzen, is gefchied. ' - - Ook van
dezen DIRK JANSZOON VAN ALPHEN zijn geene Kinderen overgebléeven.-,· Doch geheel anders is het gelegen met Heer DA;\lIAS \'AN ALPHEN, den tweeden, hier boven vermelden, Zoon
van Heer JAN VAN ALPHEN cn Vrouwe Lijsb~th van Teijlingen,
van wien wij nu nader zullen fpreeken, en wiens Afkomelingen
nog tot op dezen dag worden gevonden.
Heer DAMAS VAN ALPL1EN nu, die ten wijve had Jacquelina
van Montfoort Heeren Corfliaan's dochter, wordt gevonden in 's
Lands Chronijken voor en in den jare J 420., als tot de Hoeksgezinden behorende; en is ook in dat zelfde jaar, bij 't begin
der tegen de Kabbeljauwsgezinden ondernomene vijandIijkheden ,
in de kracht zijns levens, en terwijl zijn Heer Vader nog in leven
was, ongelukkiglijk gefiJeuveld; nalaatende twee Zooncn; COR~TIAAN en DIRK VAN ALPHb:N.
J. CORSTIAAN VAN AI PHIiN, die volgt.
2. DIRK VAN ACPHEN heeft te Leijden gewoond; en is aldaar
getrouwd met Anna Puid[e Pierers dochter; bij dewelke Hij heeft
gewonnen en nageIaten een Zoon, insgelijks DIRK genaamd; en
welke DI'lK nmKszooN VAN ALPIHN is geweest~Veertig-Raad der
Stad Leijden van den jare 1481. tot in den j~re,I50!.; gelijk Hij
ook aldaar te meermaaien het ampt van Schepen heeft bediend;
en is te Leijden in den jare 150 I. kinderloos overleden.
CORSTIAAN VAN ALPH!:N nu, de oudne Zoon van Heer DA·
MAS VAN ALPHEN en Vrouwe Jacql:dina van Montfoort, wordt
in 's Lands Historien reeds vermeld op den jare 1430. Hij is
getrouwd geweest met Lutgard van Sweten: en heeft nagelaten
een Zoon, genaamd:
DA-
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DANIEL VAN ALPHEN, die ten wijve had Adelbeide van Swie·
ten Heeren Simon trederiks zoon's dochter. Deze Heer DA'HEL
VAN A:PHFN was één der zes-en-vijftig IJollandfche Edelen, welken, op den 21 Julij van den jare 1468., den Hertog Karel van
Bourgolldien, al, Graaf van Holhmd; nevens de Gedeputeerden
der Hollandfche en Westfriefche Steden, in's Gravellhage ont·
vangen en gehuMigd hebben: Men vindt Hem ook vermeld als
lVleesterknaap der Houtvesterij van Holland in de jaren 1463 en
1489. Hij heeft, bij zijn overlijden, nagelaten drie Zooncn:
I. WILLElIJ; 2. DIRK; en 3. JAN VAN ALPHEN.
). Heer w LfJ 1\1 VAN ALPHEN, Ridder, van wien in ene oude, nog ongedrukte, Iloliandfèhe Chronijk op den jare I473.
met roem wordt gcl1)fooken, is getrouwd geweest met Sijbilla
van Vliet Herren Gerrits dochter. Hij f1:ierf in 't jaar 1494, Z011der mannclijk oir na te laten.
2. DlHK VAN ALPHEN, die volgt.
3. JAN VAN ALPHEN, die, in 't jaar 1482. den Hertog Maximiliaan van Oostenrijk, als Vader en Voogd van zijnen minderjarigen Zoon Philips den lf. Graaf van Holland, als KapiteiH op de
Vaart tegen die van Utrecht, diende; en getrouwd was met Jofi.ina van Nijvelt Danholomees dochter; is, in den jare 1485, in
's Gravenhage ge\-angen gehouden wordende, insgelijks zonder
mannelijk oir natelaten , geflorven.
DIRK V"N ALPlIEN nu, de tweede Zoon van Heer DANIELVAN
ALPmN en Adelheide van Swietcn, is geweest een oprecht en
getrouw Boezemvriend van He:!r Reinoud van Brederode , di.e in
den jare 1473. l1ierf; en heeft t~n wijve gehad Jolende van Nortich. Ook deze Heer werd vervolgens, bij de Inlandfche en
Burgerlijke trollblen en oorlogen, in den jare J477 te Vianen met
enige andere Edelengcvangel1 genomen en tot op zijn dood,
welke enige jaren d:w na3 voorviel, gehouden. - Door deze en
andere akelige gebeurtenisfen dier verwarde tijden zijn verfchcide
aanzienlijke Hollandfche Familien, en onder dezen ook die van
ALPHEN, geruineerd, verflrooid, en tot een minderen fland ge.
bragt geworden. Deze DIRK VAN ALPHEN HEf.RE DAI:'IIELSZOON liet ~
bij zijn overlijden, na éénen Zoon, genaamd:
DANIEL VAN ALPHEN, die getrouwd is geweest met lVIargaretha.
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tba Simons-dochter van Zijl; en zich vervolgens, zo ter zake vml
het gevangen neemen en houden van zijn Heer Vader, als om
verdere bittere vervolgingen, waar aan als toen fommige Familien
waren blootge!1eld, te ontgaan; uit Holland, na het overlijden
van zijn Heer Vader; en na dat Bij meà~ al vorens door den dood
van zijne Echtgenoote was bcrootä geworden; heeft gcretireerd
en naderhand te Keulen gewoond. Hij heeft insgelijks maar ééncn
Zoon nagelaten, wiens naam was
SIMON VAN ALPHEN, die te Keulen enigen koophandel heeft
gevoerd, en aldaar is getrouwd gewecst met Catharina Mer[chaerdt
Pieters-dochter, die Hem éénen Zoon, genaamd: PIETER VA="
ALPHEN, heef, gebaard en tevens het leven afgelegd.
Deze ~[ETER SIi\lONSZOON VAN ALPHEN heeft, na dat zijn Vader
was aflij dg geworden, het befluit genomen, om de matige vermogens, Hem van zijne Ouders opgekomen, tot het voereu van
enen meerder uitgebreiden handel aan te kggen, waar toe I lij ,
door wijlen zijnen vader, die (zo als gezegd is) zich te Keulen ins·
gelijks reeds met het voeren van enige lE~gotie had bezig gehouden,
ook was opgevoed; en, vermit:; Ilij zeer wel begreep, dat, tot
het bereikclJ van zijn oogmerk, veel beter gelegenheid was te
Antwd"pen , welke Stad in die dagen was de voornaamfl:e Koop.
fiad der Nederlanden, al waar allerleij handel in veel groter bloei,
dan wel te Keulen, was; zo heeft Hij zich met ter woon begewn na Amwerpen, in welke aanzÏcnlijke Stad ook geen onvoordeelige handel, gednurende vcr[chcide jaren, door I-lcm werd
gedreeven; tot dat Hij in de maand November des jaars r576,
wanneer het muitende SpaanfChe Krijgsvolk die Stad had bemag.
tigd en ald:lJr onl11enfchdijke venvo~l1ingel1, zo met vcr:chrikJijke bralldrtichtingen, als met moorden en rooven, aangerecht;
zich ook door de roofzieke kla:mwcn der woedende Soldaten van
alle zijne bezittingen zag ontzet, zo dat Hem genoegzaam niets
was overgebleeven, dan alléén zijn eerlijk en deugdzaam hart, 't
welk hier uit met volkn lnil1er doorltraalde, dat Hij, voorziende , uit het geen de nabunrige pl:ultfen was overgekomen het
kwaad, dat zeer wuarfchijnliJk ook d~ze fchooue Koopfbd dreig.
de; een zeer aanzienlijke ièhat van .luweelen', welken aan Iiem,
toen reeds enen Zèer uitgebreiden handel in alleïllande koopmanfchappen dO~i1dc; mÏSfc!Jkn niet lans, voor dit dezer toGll blo,!H. D Et: L.
Xx
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ende Koopaad overgekomen ongeval, door enigen zijner Buiten.
landfche Correfpondenten, om ( des mogelijk) daar mede voor
hun een zeer voordeeligen handel te doen; waren toevertrouwd;
en welke kostbaare panden, als zijner getrouwe zorg aanbevoolen,
Hij oordeelde boven alles te moeten bewaaren; heeft te fanmen
gepakt en met alle zorgvuldigheid bij den anderen gebonden; dezelven alzoo in een put geworpen, en op die wijze aan des baldaadigen Soldaats roofzugt onttrokken. Dit toch verrichtte Hij
alles in 't verburgen en op de allergeheimn:e wijze; ook zelfs bui.
ten weetcn van zijne Kinderen, terwijl Hij zijne Echtgenoote alléén ene mcdegewigen van dit geheim had gemaakt, op dat deze,
indien Hij ongelukkiglijk mogte omkoomen, zulks naderhand
konde openbaaren, daar en zo als het noodig was. Wanneer Hij
nu dit verfchri1:lijk onweder geheel en al, niet alléén uit Antwerpen maar ook uit gansch Brabant, zag geweeken. zo dat verder
deswegens gecnc de minne vreeze meerder was overgebleven,
zo heeft lleze brave PIETER SIMONS VAN ALPHEN, daar Hij (gelijk
ook veele anderen zijner Medeburgeren) van alle zijne goederen
geheel en al was beroofd; echter geöordeeld verpligt te zijn, om
den opgemelden kostbaaren fchat, zijnen Bnitenhndfche Vrienden toebehoorende en zijner bewaaring alléénlijk toevertrouwd,
wederom uit den verborgen fchuilplnats voor den dag te brengen;
waaïOl11 Hij dan, op dat zulks toch ook in het geheim mogte gefehieden, zich des nachts in dien opgemelden put heeft begeeven
cu alzo, 111 et het uiterfte gevaar zijns levens, deze kostelijke
koopwaaren, door zijne getrouwe zorg all~én in veiligheid bewaard gebleeven , daar uit gehaald, en dezelven allen vervolgens
mm hunne vorige recl1te Eigenaars wederom ter band geneld. Hij
ondervond ook wederom deze zijne trouw aan gene ondankbaren te hebben betoond, naar dien deze zijne Correfpondenten,
dus op het onverwachtst hunne kostbaarheden, door de zo zeld.
zaametrouw van dezen dcugdzaamen Man te rug bekomende,
door deze zonderlillge edelmoedigheid als in verwondering wer·
den weggerukt en opgetogen; van zuivere liefde tot weezenlijke
weldadigheid blaakten; en poogden 9P alle mogelijke wijzen 's
mans wonderbaare eerliikheid met fpreekende en allezillS dourflraalende prellVen van ene oprechte erkentenis te beantwoorden,
en op de mildadigtl:e wijze te vergelden: waarom Zij Hem, uit
fÏ-
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eige beweeging, door hunne vermogens zodanige middelen verfchaften, dk Hem overvloediglijk in fl:aat rrelden, om op nieuw
k-oophandel re r.irijven, waar door Hij, met Gods genadenrijken
bijfumd, in zodanigen gelukkigen toerrand is geraakt, dat Hij
iliet alleen voor zich en zijn Huisgezin op ene eerlijke wijze een
behoorlijk en onbekrompen bertaan heeft kannen gewinnen; maar
zelfs, door zijne onvermoeide naarlligheid en noefle vlijt, allengs-kens tot die vermogens, welken Hij te voren had bezeeten; ja
zelfs tot meerder bezittingen; ge:'aaken. Van deze merkwaardige
gebeurtenis berust als nog het oude Getuigfchrift onder de Nazaten van dezen Man; terwijl daar aan ook met den verdienden
lof is gedacht door wijlen den Hooggeleerden Heere Arnoldus
Drakenborch În Oratione Funebri, publice dk'1a a. d. 25 Febru:trÎi
1743. in ol itu 11 Celeberrimi ac plurimum Venerandi HrERO:>1YMI
Sh\WN, VAN ALP:mN, S~. Th. Dott. & in Academia Traiettirnt
ProfesfOlls Or(iinarii; V~:1 welken beroemden Man firaks nàder Z'ilf
worden gefprooken. Deze hier voren gemelde PI ,TER SLWONS'
ZOON VAN ALPHf.'N heeft, geduurende zIjnen meesten leeftijd, volgende de in die dagen al meest gebruikelijke eenvoudige gewoonte,
zijn Geflachmaam VAN ALPHEN achtergehuten en zich zelven dus
doorgaans genaamd l'IETER SI~nNS, waar door het gebeurd is,
dat ook zijn jongfle Zoon, genaamd: CORNtiLIS (van wien fl:ralts
nader) zich fieeds deed noemen CORN LIS SIMONS ; terwijl echter
dezes Afkomelingen, op dat zij niet geheel mogten vervreemden van het oud aanzienlijk Geflacht, waar aan zij hunnen oorfprong verfchuldigd waren; wel den naam van smONS, bij den
welken zij reeds bekend waren, hebben behouden; doch ook
tevens hunnen Geflachmaam VAN ALPHeN daar bij gevoegd; en
zich dus STMONS VAN ALPHEN doen noemen; tor dat eindelijk door
de latere Afkomelingen, redert ruim LXX jaren, de naam van
mWNS is geheel achter gelaten; zo als zulks f1:raks nader zal wor·
den aangetoond. Onze PIETER SIM NszooN VAN ALPHEN nu, zijnde Koopman te Antwerpen, is aldaar getrouwd met Anna Cornelisdochter Hauwaert, die Hem aldaar twee Zoon en heeft gebaard,
met welke Vrouw Hij ook, naderhand zijn woonplaats veranderd en
dezelve na Holland overgebragt hebbt:nde, te Leijden heeft ge·
woond, alwaar vervolgens deze zijne Vrouw is ge flor ven en begraven; gelijk ook Hij, fchoon te Rotterdam in een zeer hogen
Xx z
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ouderdom ge!lorven zijnde, mede aldaar bij zijne Vrouw, doch
enige jaren later, is begraven geworden. _ De twee Zoonen,
aan onzen P1ETER SIMONSZOON VAN ALPHEN uit Anna Cornelisdoch.
ter Hauwaerr geboren, waren genaamd: SIMON VAN ALPHEN, en
CORNFLIS SIMONS VAN ALPHFN, welke beiden in 't vervolg ook twee
eige Zusters uit het in Brabant niet onbekend geweest zijnde GeDacht van l\1anaart tot hunne Vrouwen hebben gehad; en ook
beiden zijn geworden de Stamvaders van twee Takken van het
oude GeDacht van ALPIIEN, het welk door hen is voortgeplant,
zo dat uit deze beide Takken thans nog enige weinige wettige
Mannelijke Descendenten in leven zijn, die allen !lraks zullen
word,~n gemeld: terwijl alle andere Pel'foonen, welken, zo in
Holland, of Brabant, of Gelderland, als elders, worden gevonden, die denzelfden naam van ALPHEN voeren, (hoedaanigen er
fommige!l zijn) en alhier niet worden vermeld; tot dit oude aan ..
zienlijke GeDaclH, waar van wij hier den echten GeDachtboom
op~even, nict behooren ; immers niet door wettige geboorten
da~r uit zijn voortgefprooten. - Wij zullen nu eerst fpreeken van
SIM ON, als den eerllen of oud!1en Zoon van onzen voornoemden
pIETER SJl\IONSZOON VAN ALPHEN, en van zijne Mannelijke Descendenten (want, de Vrouwelijke Afkomelingen zal men hier ook
vervolgens, even als hier boven in dcze zelfde GeOachtlijst, !lilzwijgende pa~[eeren; naardien de Dochters door hare Huwelijken
in andere GeDachten overgaan; en dus, volgens 't b.:kende zeggen van Ulpiunus, l11ulicr famili,e [l/cC, & caput, & jinis efl)
tot op dezen tegenwoordigen tijd: en vervolgens, dezen Tak
afgehandeld hebbcnde, tot dien van CORNELIS SIM ONS , als den
tweeden of jong!len Zoon van den gemelden PIETER snlONSZOON
VAN ALPHEN, overgaan.
J. SIMON VAN ALPHEN is getrouwd gewecst met Elifabeth l\TaIlaart, tweede Dochter van Hieronijmus lVfanaart, een zeer geacht Koopman te Antwerpen. Hij heeft gewoond en koophandel gedreeven te Lei]den, en is ook aldaar op den 10 JUl1ij 159'"
overleden; nalatende twee Zoonen; te weeten : I. JAN en 2. DAN[l!L VAN ALPHEN.
J. JAN VAN ALPHFN, die getrouwd is geweest met Geertrllid
Paulus-dochter Buis, ,heeft insgelijks te Leijden gewoond, en is aldaar overleden in den jare 1678 in den zeer hogen ouderdom van
0111-
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omtrent honderd jaren; hebbende geteeld vijf Zoon en: a. WILLEM; b. SJMON; C. JAN; d. BARTHOLOMEUS, en e. PAULUS VAN
J\LPHEN.
a. WILLEM VAN ALPHEN is geweest Secretaris van den Hove van
H oIland, Zeeland en Friesland, in 's Gravenhage, federt den 20
September 1631. tot den 27 Septem0er 1684., wanneer !Jij daar
van afl1and deed ten behoeve van zijn Schoonzoon Mr. Pieter van
Hurck, die met eene zijner Dochteren, genaamd: ANGELA VAN
ALPHEN; was getrouwd. mj heeft het bij allen, die de Rechtsgeleerde Praétijk voor de refpeétive Hoven van Justitie in Holland oefenen, zeer bekende en nog ten deezen tijde niet ongeächte Formulierboek, zo van allerhande Requesten, Mandamenten , Conc1ufien; als van andere Memorien, Advertisfementen van
Rechten, en foortgelijke Schrifturen, genaamd: PAPEGAY: te faamen gel1eld en uitgegeven, het welk verfcheide maaIen is herdrukt, en nog hedendaags in ieders handen wordt gevonden. Deze waardige Man, van wien onder anderen ook gefproken wordt
in het Groot Algemeen Woordenboek van D. van Hoogl1mten &
J. L. Schuer, heeft twee Vrouwen gehad en bij dezelve verlcheide Kinderen, waar onder drie Zoon en , gewonnen; te weeten ;
bij zijne eerlle Vrouwe Catharina Doublet, éénen Zoon, J"NVA~
ALPHEN, van wien de Moeder in het Kraambedde is overleden;
en die zelfs ook ilechts enig~ weinige maanden geleefd heeft: en
bij zijne tweede Judith van Clevestein, twee Zoon en ; welker
oudlle, genaamd :JAN ARNOLDUS VA.,.'If ALPHEN, op den 13 Junij 1665.
in een Zeefiag tegen onze trouwlooze Nabuuren, de EngeIfchen ,
zijn leven ten dienfie van het Vaderland, in den ouderdom van
omtrent XXII. jaren, en ongehuwd, verloor; terwijl dezes Broeder SEBA,TIAAN VAN ALPHEN alleenlijk den ouderdom van twee
maanden heeft bereikt. Dus is deze brave Man, zonder Mannelijk oir natelaaten, in de maand Junij van den jare 1691, in den
ouderdom van bijna LXXXIII jaren overleden.
b. SL\10N VAN ALPHEN is geweest Raad en Fiscaal van Nederlands Indien te Batavia, 'en had ten wijve Johanna Hendrikfen
Weduwe van den Capitein van A<!lst; bij dewelke Hij een ZOOI1.
genaamd: ANTONI) VAN ALPHEN; heeft geteeld, dewelke ongehuwd is overleden; en dus is ook uit dezen geen Mannelijk oir nagebJeeven.
c.JAH
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c. JAl'! VAN ALPHEN is geweest Opperkoopman in dienst der Nederlan,Hèhe Oost-I1idi[che Compagnie op Amboina, en gwouwd
met Eva Grevcraets, en heeft, bij zijn overlijden, nagelareq
ééncn 1oon, mede als ZÎ'n Vader en Grootvader, genaamd: JAN
VAN ALPHEN, die geweesr is Solliciteur-;\'Ii1itair in 's Gravenhage,
en getrouwd met Elizabeth ten Ham; en, bij zijn overlijden ~
voorgevallen in October 1684, heeft nagelaten éénen Zoon, al
mede genaamd: A. JAN VAi. ALPHEN; en ook ene zwangere Wedmve, uit dewelke, vijf maanden na zijn's Vaders dood, werd
geboren een rweede Zoon: genaamd: B. WILLEM JAN VAN ALPHEN. - A. JAN VAN ALPHEN is, even als zIjn Vader, geweest Solliciteur-:\1ilitair in 's Gravcnhage, en heeft bij zijn eerfl:e Vrouw,
Adriana Petronelia Bollandt, geteeld drie Zoonen: WILLEM; OTro
FJl.EDERIK; en JAN ENGELBl'RT VAN AtPHEN; welke Jaatfl:e in zijn
e~rfl:e jeugd is gel1orven; en hij zjjne tweede Vrouw, genaamd;
:Maria van der Haar, éénen Zoon, genaamd: BONlFACIUS VAN AL·
PHEN; dewelke maar weinige moandcn heeft geleefd. Wijders is
deze JAN VAN ALPHEN op den 14 April 1759- in den ouderdom
van LXXXlII. jaren overleden te Leijden, werwaards Hij, [eden
weinige japcn voor zijn dood, zijne woonplaats. had ,ovt'fgebragt.
Bij liet na deze twee frraks gemelde Zooncn: WILLEM; en OTTO
FREDERIK VAN ALPHEN: van welken de oudfl:e ,WILtEM VAN ALPHEN.
insgelijks Solliciteur-lVfilitair in 's Gravenhage en getrouwd met
Anna Maria Scheurleer , aldaar, zonder Kinderen nateJaten, is
overleden; en de jongl1e, OTTO FREDERrK VAN' ALPHEN, zich be..
ge even hebbende na Parimaribo in de Coionie Suriname, is aldaar getrouwd met Johanna Catharina van Leeuwaardcn, en mede kinderloos, geflorven. B. WILLEM JAN VAN ALPHEN is ge.
weest Notaris en Procureur in 's Gravenhage, wiens eeril:e Vrouw
was Maria van Kern; welke overleden zijnde, hertrouwde Hij
met Comelia van den Berg; en fiierf aldaar in den jare 1746,
zonder Mannelijk oir natelaten.
d. BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN' is te Lcijden, ongehuwd, overleden.
e. Doch PAULUS VAN ALPHEN, die ook te Leijden heeft gewoond,
is aldaar getrouwd met Maria Conl1ant, welken, te [aamen geene kinderen geteeld hebbende, mede aldaar zijn overleden. -
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Zó dat er van dezen hier voorgemelden JAN VAN ALPHEN ENGRER,.
TRUID BUIS thans geen Manr.elijk oir in Leven is.
2. DlINIEL VlIN ALPHEN is geweest Raad in de Vroedfchap;
vervolgens Schepen; en daar na Burgel11eefter der Stad LeiJ·den.
. ders Ontfanger van des Geueene Lands Middelen over'
lnJtsga
Leijden en Rhijnland; Bijhad ten wijve Maria Dirk Gerritszoou's
dochter van Hoogeveen, bij dewelke Bij heeft geteeld en ook,
bij zijn overlijden; voorgevallen op denII. Oétober 1692., nagelaten
vijf Zoonen; met l1uamen: •. SIMON; Il. GERRlT; ". JOHANNES; 1.
DANIEL ; I. en PIETER VAN ALPHEN. Van welken. ieder bijzonder, wij de Mannelijke Descendenten zullen melden.
lt. SIiVIONVAN ALPHEN is geweest Veertig in Rade der Srad
Leijden; mitsgaders Omfanger van des Gemeene Lands Middelen over Leijden en Rhijnland; en ge{l:orven op den 23 Oétober
1669. Hij was tweemaal getrouwd geweest; de eerrtemaal met
Sufanna Elias-dochter vall Ceulen, dewelke Hem éénen Zoon,
genaamd: A. DAN IEL VAN ALPHEN: gebaard hebbende, in het
kraambedde fiierf; en de tweedemaal met Magdalena de Hertogh
van Orsmael, uit dewelke Hij nog vier Zoons heeft gezien; te
weeten : B. JAN; SIMON, die maat twee maanden heeft geleefd;
C. SIN/ON; en D. DlRK VAN I1LPHEN. A. DANIEL VAN lILi'HEN is getrouwd geweest met Geertruid Triglandius; Hij; was
Raad in de Vroedfchap, vervolgens Schepen; en daar na Burgemeester der Stad Leijden; alwaar Hij ook tweemaal de driejaari ge commisfie van Hoofd-Officier heeft waargenomen; \'n eindelijk, in den ouderdom van LXXIII jaren, op den 28 junij 171 I. ,
zonder Mannelijk oir na te laten, is overleden. - - B. JAN VAN
ALPHEN is getrouwd geweest met Anna Swanevelt Weduwe van
Mr. Cornelis van der Meer. Hij' was Hoofdman, of Capitein,
van de Schutterij der Stad Leijdell, alwaar Hij in den jare 1680.,
C. SJMON VAN ALPHEN is op den
kinderloos, is overleden. IS April 1730. te Delft in den ouderdom van LXXX. jaren, ongehuwd, overleóen; doch te Leijden begraven D. DIRK
VAN ALPHEN is, geduurende xx jaren, geweest Hoofdman, of
Capitein, van de Schutterij der Stad Leijden; mitsgaders Schout
van den Banne van Stompwijk , Wilsveen , Tedingerbroek , en den
Leijdfchendam; en op den 12 November 17°1" insgelijks onge-

huwd, overleden.
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(3. GERRIr VAN ALPHEN was eerst Onder-Secretetaris (dien men
thans noemt Secretaris vun de Rekenkamer) en vervolgens Grif·
fierder Stad Leijden; en getrouwd met lVIaria Cornelisdochter
van Dorp, bij dewelke Hij geWOlJnen heeft drie Zoonen, waar
van 'er twee, beiden genaamd, CORNELTS VAN ALPHEN, in hunne
eerfle jeugd zijn overleden, en de overgebleven en door Hem bij
zijn overlijden, voorgevallen op den 25 December 1662., nagelaten Zoon was genaamd: DANJEL VAN ALPHEN, die geweest is
Raad in de VroedlChap; vcrvolgcns Schepen; en daar na Burgel11eeaer der Stad Leijdcn, alwaar Hij op den 12 November 1725.,
in den ouderdom van LXXIII jaren, ongehuwd, is overleden.
". JOHANNES VAN ALPHEN was Commis bij zijn Broeder STillON ,
den Omtànger van des Gemeene Lands Middelen over :Jeijden
en Rhijnland (zo I1:raks fub Litr. f)f. gemeld) en getrouwd met
Catharina Abraharnsdochter Commelin; en is te Leijden, in het
jaar 1655., zeer onverwacht aan een heete pestkoorts overleden;
nalatende éénen Zoon, genaamd: ABRAHAJI VAN ALPHEN, die te
Leijden is geweest Raad in de Vroedfchap ; vervolgens Schepen;
daar na llllrgemeester; als ook Hoofd-Officier dier Stad; en getrouwd met zijne volle Nichte, MARIA GE1RITSDOCHTER VAN ALPJIE~. Ilij flierf aldaar den 27 Oétob~r 1721. zonder kinderen
n:lrelatelJ.
;-. DAJ'\!EL VAN ALPilEN, die volgt.
6. PIETER VAN ALI'l-IEN is te Batavia in Nederlands Oost-Indien
getrouwd geweest met Helena de Sterke, en aldaar, zonder kinderen geteeld te hebben, overleden.
DANlllL VAN ALPHEN (zo f1raks [ub Litt. J. vermeld) is eerst geweest Secretaris van den Banne van Stompwijk , Wilsveen , Te.
dlllgcrbïOck en den Lcij-lfchendam; daar na Secretaris van de
Weeskamer der Stad Leijden; en vervolgens, zijn oudflcn Broeder STMON VAN ALPHEN (van wien Jlraks fub Lilt. IC. is gemeld)
overleden zijnde, geworden Raad in de Vroedfchap; daar na
Schepen; wijders llurgemeester dier Stad. Hij is tweemaal geLrollwà gcwceH. Zijne eerl1:e Vrouw was Cornelia Foijtsdochter
van Si,!" bij dcwelke Hij éénen Zoon verwekte, genaamd: DA.
NiEL VAN ~\fPilrN, die maar weinige dagen leet\1e.
Wijders is
Hij, deze zjji,e cerile Vrouw Hem dool' den dood ontrukt zijnde, ht:rtwuwd :}lC: TUlIJeke Johannes dochter-Derrumour, uit
dc-
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dewelke Hem, onder meer kinderen, werden geboren vier Zoo.
nen, welker één Dechts drie à vier uuren heefr geleefd, terwijl
Hij de drie andere Zoon en , met naamen: A. DANlEL ; :Co JAN;
en C. SIMON VAN ALPHEN, bij zijn overlijden, voorge\allen op
,den 3 I. Julij 1673., heeft achter:,;C'laaten. En dezer Mannelijke
Desc::ndenten zullen hier vervolgens, ieder in 't bijzonder, worden opgenoemd,
A. DAKlEL VAN ALPIIEN is geweest Raad in de VroedCchap;
vervolgens Schepen; en daar na Burgemeester der Stad Leijden.
Hij trouwde zijne NicntC', Geertntid van der l'vIaarfChe, wier
Vader Pieter van dcr iVIaar[che, Griflier der Stad Leijden, teu,
Vrouwe had Geertrnid Cornelis - dochter van Dorp, Zuster der
Vrouwe van zijns Vaders Broeder Gerrit \~an Alphen, (l1raks [uo
Lht. f',. \'ermeld) welhr V~derlijlw Grootmoeder was Clara,
vierde dochter van tiieronijmus Manaart , en Zuster van Elif.1·
be,h lVIanaart, Vrouw van zijnen Overgrootvader SlMON VAN ALPHEN; (zo als wij l1raks [ub No. 1. hebben gezien) als ook Zuster
van Johanna Manaart , Vrouw van CORNELIS SIMONS VAN ALPHEN;
13roeder van dezen zijnen Overgrootvader, gelijk men hier onder
[ub No. H. zal zien. Bij deze zijne Vrouw gewan Hij vijf Zoo11en, van dewelken één, genaamd; DANIEL , en [wee, beiden genaamd: PIETER, Dechts weinige dagen hebben gqiecrd: terwijl de
twee anderen, met naamen, a. DANIEL cn b. PlETER VAN ALPHEN,
beiden ziin getrouwd geweest en kinderen hebben nagelaten, zo
als wij fl:raks [ub Lilt. a. en b. zien zullen. Deze wukkere Man
was zeer ervaal'en in de LatijnCche en Griekrche TaaIen; als ook
in de Oudheden en Historicn, zo wn die, als van andere Volkeren; da~r bij een groot Rl:clmgeleerde, zo der lÎ..omcin[che
als der Vaderlandfche Rechten; en voegde bij zijne ongemeene
kunde in de oudere en latere Ge[chiedcnisren dezer Landen, eu
in de wettige Voorrechten en Gerechtigheden des Vrijen Volks
en der Steden, ook ene uitmuntende Vrijheids- en Vaderlandsliefde, gepaard met een doorlèhrandcr oordeel; millzaame nederighe:id; en vriendelijke defdghcid; zo dat f1ij onder de niet
weinige fieruadcn der lVIagifl:raatsperCoonen, op welken de Stad
Le:ijden ûeeds heefr mogen roçmen, te recht mag worden gereld.
Niet zelden heeft Hij ook de rechten des Volks, des geheelen
Vaderlands, en ook bijzonder der Stad Leljden, gednurende den
tijd v,m LU. j~ren, in de welken mj is geweest Lid der VroedXx 5
Cchap
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fchap van die Stad, manmoedig en met klem van redenen, tegen
allen onwettigen aanval, zo bij monde als bij gefchrifte, verdeedigd; waarom ook de loBijke Regeering dier Stad Hem in den
jare 1706., toen Hij met de waardigheid van Eedlen en Prefi.
deerenden Schepen was bekleed, ten blijke harer erkenrenis voor
zijne der Stad beweezene uimeemende dier.fien, heeft verëerd
m€t een bijzonder gefèhenk, zijnde een zilver vergulde Bokaal met
zijn dekfel , fraai gewerkt en pronkende met het gekroonde Wapenfchild der Stad, ten wederzijden gehouden wordende door
twee ftaande Leeuwen; nevens ene gelijke zilver-vergulde Soucoupe, waar op geplaatst is deze volgende inscriptie:
Do: D: V: Alphen, D: F:
Qui populi leges, et jura tuere Senatus,
Dnm fluit ingenua pagina Scripta mann,
Munera tu Batava, jndex !icet, accipe dextra,
Qure dedit hrec, dc1Jet plus wa Leijda, tibi.
Welk dichtll:ukje, op last der ten dien tijde regeerende Burgemeefieren dier Stad, door hunnen Secretaris, den zoetvloeijenden
Dichter, 1\lr. Johan van Groenendijk ,is vervaardigd: en wordt
dit Gefchenk nog ten huidigen dage, als een waardig en dierbaar lJ!lol1umentu1lt Familit/?, onder dezes bra ven Mans Nakomelingen getrouwelijk bewaard. Deze waardige Man !lierf te
Leijden op den 10 Julij des jaars 1733. in het Lxxxme jaar
zijns ouderdoms.
a. DM'HEL VAN ALPHI1N is geweest Secretaris der Vier[chaar
van 's Lands Univerfiteit te Leijden, en tevens Omfanger van
den Reëlen Honderdflen Penning of der Heele Exraordinaire
Verponding aldaar; vervolgens Onder-Secretaris (thans genaamd
Secretaris van de Rekenkamer) en daar na Griffier dier Stad:
Hij trouwde met Sara Nicolaasdochter van Banchem; die Hem
vier Zoon en heeft geballrd, van dewelken één, genaamd: NICOLAAS, flechrs eenige maanden; en de andere, geFlagmd: ABRAHAM, alleenlijk weinige minuten, geleefd hebben: Hij heeft bij
zijn overlijden, voorgevallen op den 25 April 1721., nog twee
Zoo-
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2. NICOLAAS VAN ALPHEN J

1. DANIEL VAN ALPHEN is geboren den 7 November 1713.el1
getrouwd den 19 Novell1ber 1742. met Ekollora BOllelliant,
geboren den 24 lVIaart 172 r. Zij is een dochter van Pieter
Anthonij Bonenfant, Zoone Jans ex Judith Lobel; en van Jq..
hanna Ghijs dochter Adriaans ex Eleonora van Roijen. Hij
werd in 't jaar 1734. aangefleId tot Commisfaris van de Huwelijkfche Zaken der Stad Leijden; vervolgens in 't jaar 174 2 •
verkoorel1 tot Veertig in Raade; in 't iaar Iï47. tot Weesmees..
~er; en in 't jaar 1748. tot Schepen van dezelve Stad; en verders in 't jaar 1749., affland doende van zijn Raads- en Schepens-plaats. tot Griffier dier Stad: van welken dienst Hij, na
zijn voorafgaand verzoek, bij Refollltie der Groote Vroedfchap
van den 9 November I7i"S; met behoud van den eertitel, is
ontflagen. Hij en gemelde zijne Huisvrou we hebben geelle
kinderen geteeld; doch genieten als nog op heden, den '4Junij 1785., door Gods zonderlinge goedheid, een geleegenden ouderdom onder het genot van allen wcnfchelijken weHland.
Hij, die Lid i, van vcrrcheide Gekerde Gcnootrchappen, is
qc Schrijver van zeker Trattaatje nopens der Overheden Recht
in het Kerkeliike, het welke, gevoegd bij enen herdruk van
ene andere Verhandeling, voerende den titel: Het Predikampt
m 't Recht der Kerke, bepaald naar de Rege/m ~'atl Gods
JPóord, en de gronden van onze Reformatie: voor meerder,
dan een eeuw, te weten, in den jare 1660., door den zeer
beroemden Heere Lambert van Veltlmij[en voor 't eerst in 't
licht gegeven; door Hem (doch, zonder melding van zijn naam)
in den jare 1755. onder den titel van het Recht der Ol'erheden over Kerkelijke Perfoonen en Zaakcll in twee J7erhande4
lingen voorgeflcld en verdedigd; te Leijden is gedaan drukken
en uitgegeven; en is vervoll5ens dit gezegde Traél:aatje andermaal, (de vorige uitgave reeds geheel uitverkocht zijnde) doo~
den Schrijver merkelijk vermeerderd; in een gefchiluer orde ge
bragt, en met een Voorrede, waar in Hij de Historie en het
Oogwit van dit zijn Gefchrift der Waereld mededeelt; voorzien,
in het volgende jaar 1756. (doch wederom zonder naamsmelding)
te Leijden in 't licht gekomen) onder dezen titel: Het Recht det:
4
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Overhedm omtrent Kerkelijke Bedieningen. Ook heeft deze
Man de Beji},'zrijving der Stad Let/den, waar van het Eerfie
Deel uit de onvermoeide hand van den wakkeren Heer Frans van
Mieris in den jare 1762. te vo,'rfchijn kwam; en de uitgave van
het Tweede Deel geheel achterbleef, vermits die Heer van 'Pi[ieris, dat Tweede Deel nog niet hebbende afgewerkt; in het vol
gende jaar overleed; verder voltooid, zo dat het zelve Deel,
waar' vun men bijnaa de helft aan dezen Heer DANIEL VAN ALPHEN
te danken heeft, ook in den jare 177°. het licht zag; voorzien
met de nodige madwijzers op die beide Deelen; als ook van een
zeer ampel VoO! belicht, waar in Hij zeer veele bijzonderheden,
zo nopens de Voorouders; als nopens den Perfool1 va'1 den Heere van Mieri') en zijne uitgegeven vVerken, wrzeld van enige andere merkwaardigheden, der waereld mededeelt. Gelijk dan_nog
deze zelfde Heer, die, fchnon reeds hoog bejaard. thans nog
zijn ledigen tijd geheel aan zijne geliefkoosde Letteröefeningen
bef1-eedt, in den jare 1724' de opgemelde Befc:ltrijl'ing der Stad
Leijdf11 met een Derde Deel, behelzende verfèheide aanmerkelijke Bijvoegzels, heefr vermeerderd; en men eerstdaags nog een
Vierde Deel, behelzende gdijkaarrige nijvoegzels, van 's Mans
vlijt te genlOet ziet; teflvijl men van liet oFgemelde lJerde Deel
een zeer goed en nuttig Uittrekzcl in het Zevende Dec! der Algemeene Vaderlandfche Letter-Oefeningen aantreft. Men heeft mede nog op meerder andere goede Voonbrengzels van dezes wel_denkenden en Vrijheidlievenden lVlans noeste vlijt, ten nutte en
bevordering van de Vrijheid en het welzijn onzes Vaderlands, te
hoopen, indien het den goeden God behaage, Hem in zijnen
ouderdom genadiglijk te onder(teunen met alle daar toe nodige
vermogens, en nog veele dagen, verzcld van allen wenfchelijken
welfiand, genoegen, en zegeningen n~m Ziel en Lighaam , tot
zijnen tegenwoordigen, reeds verre gevorderden, leeftijd toC te
doen. Dit, en al wat Hem nodig is voor tijd en eeuwigheid.
geve Hem de alléén goede God in Zijne,gunfle!
2. NICOLAAS AAN ALPHEN werd geboren den 21 Mnij 1716. en
trouwde den 23 Oétober 1753. met Johanna tl ul1cnfanr, geboren
den 30 Deccmber 1725., die een \-:)11e Zuster is van de zo even
(fub. N. 1.) gemelde Vrouwe van zijnen genoemden Broeder.
Hij werd in 't j(lar 1748. aangefteld tot Regent van het Weeshuis
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der Stad Leijden; en in 't jaar 1749. verkooren tot Veertig in
Raade dier Stad in p:aat(e van zijnen gemelden, van die waardigheid amal1d gedaan hebbende, nro~der; en vervolgens in het
jaJr 1757. tot Schepen; en veTllers in 't jaar 1767. tot 13urge.
meener: OQk heeft f-lij tweemaal de dricjaarige bediening van
Hoofd·Officier der zelve Stad waargenomen. Hij is op den 12
Januarij 1784., zonder ook kinderen uit zijne IIuisvrouwe te
hebben verwekt, zeer fubiet als in c:~n og(mblii;:, door den dood
weggerukt.
b. PlETER VAN AI PliEN is geweest een niet ongeacht KOOpma!l
te Am!terdam en aldaar getrouwd met Sara Maria Nicolaasdochtel' van de Capelle, bij dewelke Hij heeft verwekt vijf Zoonen;
met naam en : D \NIEL; JA:-; ISMC; PIETE'l.; AERA;)A~ en JAcon VAN
J!LPHu~; van dewelken PlETER; en JAcon, in hunne vroege kindsheid zijn û':crleden; eh J.',.N ISAAC in het xxvf1:e iaar zijns levens,
en nog bij het leven zijns Vad('rs, is ailijvig geworden. Zo dat
'er, bij dezc:. Mans overlijden, voorgevallen op den 6 Septemller 1773, in het Lxxxr e zijns ouderdoms , allee~llijk deze twee
Zoons; I. DA...'1lEL, en 2. ABRAliA}1 VAN ALPHEN zijn overgebleven.
I, DJ\~H:L VAN AÜHEN, gdlOren den 25 Augustj des jaars
1722. is Advocaat te Leijden, geniet op hed~n nog een gewenschten weHland, en is tot nog wc ongehuwd.
2. ABRA~JAM VAN ALPIl~ N, geboren den I September 1729.,
is mede op heden nog zeer welvaarend , en insgelijks tot nog toe
ongehmvd. Hij werd in den jare 1755. aangef1:eld tot Hoofdman, of Capitein, van de Schutterij der Stad Leijden; daar na
in den jare 1761. verkoozen tot Veertig in Rà~de; en vervolgens
in het jaar 1765. tot Schepen dier Stad: en is dus als nog eell
niet ol1\\aardig Lid van de Vroedfchap der Stad Leijden.
n. JAN VA~ ALPHF.N is geweest een zeer kundig niet ongeacht
Rechtsgeleerde en Praé1:izeerend Advocaat voor dè Refpeé1:ive
Hoven van Justitie in lIaIland ; en trouwde in 's Gravenhage,
alwaar Hij zijn woonplaats had gevestigd, wet Wilhelmina Bare,
oudfl:e dochter van den zeer beroemden Rechti;eleerden 'dr. Pieter nort, genoeg bekend door zijne zeer ~ekerde en wel door\vrochte Werken, welke allen, als nog, bij allen Rechtsknndi_
gf:U in dc hooglle achting zijn. Alle deze Werken van Mr. Pie.
ter
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ter Bort heeft deze Heer Mr. JOHAN VAN ALPHEN te faámen ia
één Deel in Folio uitgegeven in den jare 163 I., en daar voor
geplaatst ene breedvoerige, zeer geleerde, en alléén waare en
zuivere Vrijheids- en Vaderlands-liefde ademende Voorrede, in
dewelke Hij de aloude Oppcrmagt en Souverainiteit der Heeren
Staaten van Holland en West Friesland ten klaarllen betoogd en
tegen alle aanvallcn vCïdedigd heeft. Hij overleed den 6 Maart
1;:09., nalaatcl1de twee Zoonen; met naamen: (I. DANIEL ; en b.
GER131T VAN ALPH:éN.
a. lJANIEL VAN ALPHEN is geweest Commis ter Secretarij van
Holland in 's Gravenhage, en aldaar getrouwd met Maria MagtilJa :--elhoJr, die Hem drie Zoonen heeft gebaard, welker jongfl:e, genaamd: PIETER DAVID VAN ALPHEN, alleenlijk den ouderdom van tien jaaren bereikte, toen Bij aflijvig werd: terwijl
Hij de twee oucltlen, met naam en: I. JAN DANH:L; en 2. WILLEM BAREND VAN ~\LPHEX; bij zijD overlijden, voorgevallen op
den j 8 1\1a:m van den jare 1760, heeft achtergelaten.
I. JAN DANmL VJ\N ALPHEN is geweest Clelk ter Finuntie van
Holland, en op den 28 JUlly 1775, in'8 Gravoohage, ongehuwd,
overleden.
2. WILLEM BAREXD VAN ALPHEN is getrouwd geweest met Petronella Montauban, dochter van Mr. Nicolaas Moutáuban , Raad
en Penfionaris der Smd Rotterdam; bij dewelke Hij geene kinderen heeft verwekt. l-Jij is geweest Colonel van de Infanterie
in dienst van deze Republiek; mitsgaders Raad in den Hogen
Krijgsraad der Verëenigde Nederlanden, ten dien tiide in 's Gravenhage refideerende; en overleed aldaar den 26 Junij 1782.
b. GERRIT VAN ALPHEN is geweesc Schout van Zoeterwoude;
en op deil 24 November 1769, ongehuwd, te Leijden overle·
den.
C. SIMOSI VA~ ALPHEl'l is eerst geweest Secretaris van Zoeter.
woude; en daar na aungel1e!d tot Secretaris van de Weeskamer der
Stad Leijden, van welk ampt Bij, ter zake van zijnen hogen
ouderdom, in den jare 173.3. r.H1and deed. Hii is getrouwd geweest met Anna de Moor, bij dewelke. ij één en Zoon, genaamd:
DANIEL VAN ALPHEN, heeft verwekt, en, bij zijn overJiidcn,
voorgevallen op den 1'2 November 1736, in het LXxxme jaar
zijni ouderdoms nagelaten. En deze Zoon DANm.L VAN ALPUiN
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is geweest Boelhuismeester ; mitsgaders Hoofdman, of Capitein, der Schutterij van de Stad Leijden. Dezes eerlle Vrouw
is geweest Sara BroedeIet, bij dewelke Hij een Zoon, genaamd:
DANIEL VAN ALPHEN, gewan: en, deze zijne Vrouw Hem door
den dood ontrukt' zijnde, is Hij daar na hertrouwd met Anna
lVfagdalena Carelsdochter de Moor; dewelke Hem geen Mannelijk Oir heeft gebaard. Bij heeft dan> bij zijn overlijden, voor.
gevallen op den 26 Februarij I75I, nagelatcn zijn opgemelden
Zoon, DANIEL VAN ALPIIEN, die, Onderkoopman in dienst der
Nederlandfche Oost-Indifche Compagnie zijnde, te Batavia, in
den jare 1755, ongehuwd, is overleden. Hier mede
nu den eenen der twee Takken, waar in dit oude Gel1acht door
de twee Broeders, SIMON en CORNELIS, beide Zoon en van PIETER
SIMONSZOON VAN ALPHEN, (hier voren breeder omfchreeven) in
hunner beide zijdfche Mannelijke Afkomeling-en is voortgeplant
en dus, federt enige eeuwen, tot op dezen tegenwoordigen tijd
nog overgebleeven ; in het befchrijven der lVIannelijl:e Afkomelingen vän SIMON hebbende afgehandeld; zal .ik nu overgaan tot
den anderen Tak, en ook de Mannelijke Afkomelingen van CORNELIS, op die zelfde wijze, alhier opgeven.
Il. CORNELIS VAN ALl'IlEN, die (zo als men hiervorcn, daar wij van
zijnen Vader Fpraken ,reeds heeft aangeteken~) doorgaans zich CORNELIS SIMO~S, met achterlating van zijnen Gellachtnaam VAN ALPHEN,
door zijne Descendenten vervolgens wederom aangenomen; deed
noemen, is getrouwd geweest met ]ohanna MaiJa:trt. viIfde en jongfte Dochter van den AntwerpFche Koopman Hieronijmus lVIanaart
en Zuster van zijn Broeders, SL\'lON VAN .~LPHEN, Vrouwe, zo
als men hier voren, daar wij [ub N. 1. van den zelven hebben
gefproken, mag zien. Deze, (fchoon zijn Vader en Bl"Oeder
hunne woonpl:L'lts na Holland hadden overgebragt) eenigen tijd te
Bremen; vervolgens te Keulen, (alwaar Hij zijne Vrouw, die,
vermits zij, den Gereformeerden Godsdienst omhelsd hebbende,
zich ook daarom te Antwerpen niet zeker achtede , zich mede na
Keulen had begeven, trouwde als ook naderhand te Frankfart
aan den Maijn, gewoond en eenigen koophaudel gedreven hebbende; heeft eindelijk, en wel in het laatst van de Zestiende Eeuw,
zijn vaste woonplaats genomen inj de Nieuwe-Stad-Han:m, dewelke
als toen eerst werd geil:icht door verfcheiden van de aanzienlijkfte
NePHEN
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Nedcrlandfche Kooplieden, dewelken in den jare 1597. met den
Graaf Philips Lodewijk van Hanau, die getrouwd was met Catharina Belgica , Duchter van Prins Willem den Eer11en van Oranie; zekere Capitulatie aangingen; niet alleen in op dgt van het
bouwen vim die Stad; maar ook in opzigt van het befiier aldaar
voor het toekomende, met betrekking zo van het Kerkelijke
als van het Burgerlijke, in welke beide punten zeer grote en aanzienlijke Voorrechten voor de Ingezeetenen dezer Nieuwe Stad, CIl
zulks wel voor eeuwig, werdèn bedongen. Hij is in deze
Nieuwe-Stad- Hanau in den jaré 1632, in het LXX1Ve jaar zijns
ouderdoms , overleden, nalatende zijne mede hoogbejaarde We·
duwe, dewelke Hem vijf Zoonen had gebaard, van welken de
jongfl:e, genaamd: MELCHlOR, met zijnen Broeder, die weinig
uuren na de geboorte, ongedoopt, overleed, te gelijk geboren,
maar acht maanden heeft geJeelèl; en de derde, genaamd CORNELIS SfMO:'\S VAN ALPHEN, in het XXJIC jaar zijns levens 1 ongehuwd,
en bij het leven van zijn Vader, is afiijvig geworden. Dus zijn,
bij zijn overliiden , alleen overgebleeven zijne twee oudfle Zoonen; met naamell: 1. SE\IüN; en 2. HIEROXI]Mt:S SIMONS V~\N
ALPHEN.

J. S1l\1öN SIMONs VAN ALPI1EN, geboren te Keu·
len In den jare 1593, is getrouwd geweest met SuCanlla
Abrahams - dochter Bacl~; en, deze Vrouwe Hem door den dood
ontrukt zijnde, is Hij hertrouwd met Elif:'1beth NoCem~llls; na
welker overlijden, Hij tot ene derde Vrouwe nam EIHàbeth Rhodin, dewelke Hem nog enige jaren heeft overleeCd. Bij zijne
eerfl:e Vrouw gewan Hij drie Zoon en ; met llaamen: CORNièU,;
AllRAIlA~I; en SIAlON smoNS VAN ALPIlEN, van welken de twee
jongf1:ell in hunne eerf1:e jeugd zijn overleden. Uit zijne tweede
Vrouw heeft Bij geen Mannelijk oir gewonnen; en bij zijne derde Vrouw heeft Bij gecnc kinderen geteeld. Hij is geweest.
gedlllJrende XXXII. jaren, Raad der Nieuwe-Scad-Hanau; en overleed aldaar in het LX)C~e. jaar zijns levens op den '17 }alllJarij de,
jaars 1669., nalatende alleenlijk zijn eerstgeboren Zoon CORNEL ' S
mlONS VAN ALPHEN, die geweest is Raad en Rurgemeel1er der
Nieuwe-Stad-Hanau, getrouwd met Maria Graauw; en wijders
aldaar in den jare 1690., in den ouderdom van lXX. jaren, kindL:rloos, overleden.
2. Hrf.-
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2. HIERONI}MUlS SIMONS VAN ALPHEN werd te Keulen, even als
ziin Broeder STMON, terwijl zijn Vaeler aldaar nog woonde; doch
die, weinig tijds daar na, zijn woonplaats na Frankfort aan den
lVIaijn overbragt, (zo als men f1:raks aanrekende) in den jare 1595.
geboren. Hij is vervolgens in de Niemve-Stad-Hanau geweest
een braaf en zeer geacht Koopman. Hij trouwde met Ida Gerards
dochter Courha[e, geboortig van Worms, bij dewelke Hij verwekte twee Zoon en ; te weeten : HIERONIJMUS, en GERRIT SIMONi
VAN ALPHEN, welken ook door Hem, bij zijn overlijden, voorgevallen in de Nieuwe-Stad-f-lanau op den 26 November van 't
jaar 164 I., terwijl zij beiden nog zeer jong waren, werden achtergelaten. - - - Van dezc twee Zoonen is de jongr1:e, genaamd: GERRIT SIMONS VAN ALPHE.."J, geboren den 23 December
1633.; op den 5 Maart 1674. te Batavia in Nederlands OostIndien, ongehuwd, overleden. - - - Doch, de oudf1:e Zoon,
genaamd: IlIERONIJMUS SB10NS VAN ALPHEN, geboren den 17 Junij
1632., heeft zich vervolgens in de Nieuwe-Srad-Hanau, onder
het opzigt zijner wakkere Moeder, dewelke haren Echtgenoot
omtrent XXl[_ járen overleefJe ; en van zij 1en braven Oom SIMON
SIl\10NS VAN ALPHEN ;die zijnen jonger Broeder XXVIII. Jaren overleefd heeft, tot den Koophandel, met een allel'prijslijkf1:en iever
en lust, bekwaam gemaakt, en den zeiven ook aldaar met veel
roem en geen gering voorElecl geöefTend. Hij trouwde aldaar, op
den 4- Maart 1658. , met Catharina van der Cruijce, ge[prooten
uit eell, in Vlaanderen en Brabant eertijds genoeg bekend, aanzienlijk geDacht; doch, welker [onllnigen, mede ter zake in die
Landen als toen tegens de Gereformeerden hevig woedende vervolgillgen, genoodzaakt werden hun Vaderland te verlaten en
hunne woonplaats elders, a:waar zij met hunne Geloofsgenooten
hunnen Godsdienst gerustelijk en vrijelijk mogten oefeÎ1en, te
vestigen: Onder dezen was dan ook dezer Catharina's Grootvader
HenriK van der Crui,ce, die zich toen in de nieuwlijks ge!1icht
wordende Stad IIanau metter woon nederzette , en aldaar, op zijn
overlijden, achterliet één Zoon, even als zijn Vader genaamd;
Henrik van der Cruijce, die, geduurende XLVIiI. jaren, is geweest Raad en Burgemeester van de gemelde zijne Geboorte.
Stad, en de Vader was van de gemelde CatIlafina van der Cruij~
ce: dewelke haren Man, onzen HIERONIJMUS SJMONS VAN ALPHEN ~
lI. DEEL.
Yy
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die insgelijks Raad der gezegde Nieuwe-Stad-Hanau is geweest,
en aldaar op den 15 September ,692. is overleed en ; heeft geballrd éénen dooden ZOOl!; en dan nog drie Zoonen; te weeten :
HIERONIJl\1US; HENDRIK; en DAl"IEL SIMONS VAN ALPHEN, dewelken
ook hunne d,;ftip,e en godvruchtige (luders hebben overleefd.Van deze drie Broeders is de jOlJgae, genaamd: DANIEL SIMONS
VAN ALPHEN, op den 16 April 1708. in het XXXIII. jaars zijns levens,
ongehuwd, te Nieuw-Hanall geHor\'en. ---- Doch, van de
twee andere Broeders; naamEjk: N. HIERONI]MUS; en .:3. HEN'DRI!{ SE\10NS VAN ALPHEN, en hunner beiden Manl1eli;ke Descendenten, zullen wij vermigens nu afzonderlijk fpreeken: naa dat
men alhier 11Iet een enkel woord zal hebben vermeld, dat deze
twee Gebroeders ziju geweest de laatfl:en, dewelken den naam
van SIMONS; door hunnen Overgrootvader, zo als hier voren reeds
is aangetekend, aangenoomen en gevoerd; en door hunnen Grootvader en Vllder behouden met bijvoeging van den Gellachtnaam
VAN ALPHEN; ook hebben gebruikt, zo dat dezelve naam SIMONS
door dezer beider Gebroeders Afkomelingell geheel is, en als nog
wordt, achtergelatcn.
N. HIERONIpmS SJMONS VA.., ALPIIEN werd geboren op den !l3
Maij 1665. I lij is geweest een zeer w~ardig Euangeliedienaar eerst
in het, nabij de Stad Leijden gelegen, vermakelijk Dorp Warmond;
vervolgens te Zutphen; daar na te Amflerdam; enlaatflelijk Hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid aan Utrechts HoogefcllOol, aan
dewelke Hij, zo door zijne grote geleerdheid, als door zijne
voortrcflijJ:e gaavcn en uitmuntende deugdcn; in al her Welk men
Hem, rJs zijnde geweest in deze dagen een Eerl1:e FlOnker[lar
2an den Euangeliefchen Kerkhemel , aeeds heeft aamcmerken;
geen gering'cn luiiler heeft bijgezet en zeer veel nuts, ten dienO:e
en opbomv der Euangelieke!'k, wegebraat: zo dat Utrecht zich in
volgende tijden ileeds op dezen grotelllVIan zal mogen verheffen.
Ook zal dit alles der latere Nakomelingfchap uit zijne nagelatene
wel doorwrochte Schriften, welken Hij der Christelijke Kerk
heeft medegedeeld, befl:endig blijken. Men heeft van dezen
groten Godgeleerden (behalven enige kleine Verhandelingen; als:
deUfu ACCflJtllt!lIl; en anderen; en ook enige ge:lrukte Latijnlèheeti
Nederduirfche Redevoeringen) de volgende Werken: Oeconomia
Catechejis PalatitJte. Specimina //nalytica in Episto/as Pauii
Ijltinque, ratlont ordinis temporis , quo fcript~ flint, priores;
in
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in duos (omos diJ'ira. Specimen Állalifticum in ElJistolam Pauli
ad Ephejios. bij welken men mag voegen Fafciculi qualuoJ' Ta.bulaf'tIfJt dnalijlicarmJt: met zijne bew!lliging, en qij zijl} le-

ven ~ door zijns Broeders Zoon HERMAN V~N ALPHEN, van wien
wij fl:raks zullen fpreeken, uitgegeven.. Nog: De in XVI. Leer'Tedenen vert'ntte ITerk/aring Vfm dm eXI Prolm. De Yerkla·
,.ing. ,'an Daniels IX. Hocifäftuk,; met de dtlar aC!1terge)'oegde
Cefchieiktmdige Biflaagen. Verklaring van Pal/lu, twee
den Brief aan de ClJrinthers. Yerklnring valt Pal/lus eerften
Brief aan de Gememte te Thesralol1ica. Verklaring van den.
eerften A/gemeenen Zmdbrief "tm den Apostel Petrus: en wijders'Prophetifche BiflaQgen tOl dm geme/dm eel:(Jen Brief van
Petrus. Waar bij nog kumen: Férk/aring "tm Pall/us cel:(Jen
Brief aan de Corimhers; en Verklaringm en Atln1l2erkingen
over enige Pralmen ; en ovcr het Lied van 1J;Jofes: welke twee
laa,tstgemelde ftukken uit 's Mans nagclatene Schriften, na zijnen

dood, zijn in 't licht gegeven. In alle w<;!lke Werken nict alleen
's Mans grote geleerdldJ in allerhande Weten~chappell, welker
kennis tot het behoorl:jk en vcrrtandig verklaarcn der Godgewijde .Schriften hoogstnodig, ja vol1lrekt onontbeerlijk, is, ten
kl:iarllen doorllraalt ; maar ook tevens zijn allerfcbranderst oor·
deel en zonderlinge begaafdheid in het ol1iled~n van het Heilig Bijbel·Woord; waarom ook de zeç; geleerde en oordeelkundige Henricus Stochius aan dezen voonrefiijken Man dit getuigenis geeft; dat Hif waarlijk in het IJTerk {Ier Bijbelfche Oll/leed.
kUilde

uitm~mt,

en voor luelllat:d te H'tjkCIJ !teeft. ----,

D~ze

brave Man rs driemaal getrouwd geweest, en heeft ziine drje
Vrol~wen overledä. Zijne eerlle Vrouw wa,s Jlldith Pietersdoch.
ter van der l\laartcbe, zijne Nichte en Zusrcr Jer Vrouwe van
zijnen Neef DANlEL VAN ALPHE~, Zoone Dl<niels ex Tan:Jcke Derramout , van wiens Vrouwe, en haar bloedverwamfchap met dit
Gefiacht, wij hier voren fub N°. I Litt. A. gefproken hebben.
Deze zijne eerlle Vrouwe Hem door den dood, na dat Zij, weinige dagen te voren, van naren eenigflen Zoon, HIEIWNlj:\ICS genaamd, die maar weinige uuren geleetll heeft, was verlost, op
deu 19 l\laii, 1696. in hat kraambedde omrukt zijnde; is Hij op
den 18 Maart 1698. hertrouwd met Martinu JÜllsdochter Biler,
dewelke Hem vier l'jonen; 1l1et naamen: IIlERONlj:\llJS: }04AN;
EE:'lDRü;; en JO:JAl'; VA:-I .~LPilEX; heeft gebaard, van welken de
Yy 2
t\\'ee-
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tweede en derde in hunne kindsheid zijn overleden, terwijl de
oudfie en jongll:e hunnen Vader hebben overleefd. Ook deze
tweede Vrouw verloor Hij op het alleronverwachtst , wanneer
Hij met dezelve een aangenaam reistogtje, geduurende de Academifche Zomervacamie, na zijne Vaderllad Nieuw-Hanuu, om
aldaar zijn eenigl1:en Broeder en nog levende Zusters, en alle derzelver Huis!\,ezinnen, te bezoeken; en verders door de Keur.
Paltzifche Landen, om n3ar den verdrukten fiaar der in die Landen zich bevindende Hervormde Christelijke Kerken van naabij. te
verneemcn cn de voornaamflen derzelven , naardien deze allen
Hem zeer ter harte gingen, in oogcnfchijn te neemen ; gedaan
hebbende; zich, op zijne t'huiswaards reize na Utrecht, reeds
te Keulen bevond; alwaar Zij, door een zeer hevig toeval aangetast zijnde, ook door een fchiclijken dood j op den IoSep.
tember '7'9., werd weggerukt; en is haar Lijk mede aldaar begraaven. Vervolgens is Hij andermaal, in den jare I72I., hertrouwd met Vrouwe Camelia }acobsdochter van der Toght, We·
duwe van den Heer Caspar van Roijen, in zijn leven Raad in
de Vroedfchap en Bllrgemeell:er der Stad Utrecht, welke Hem,
na ene negenjariiie echtverbintenis, insgelijks op den 9 Augustij
1730. door. den dood ontrukt werd. Deze brave lVIan, van wien
en zijne waare godvrucht ; treflijke hoedanigheden; fchrander oordeel; grote geleerdheid; en alle Christelijke deugden; men zien
kan kortelijk de Kerkelijke Redevoering van den Heer Profesfor
Alberrus Voget, ter gelegenheid van dezes lVIans afllerven te
Utrecht gedaan; en brèedvoeriger de hier voren reeds aangehaalde Oratio Funebris in obitum Hieronijmi Simons van Alphen, dOOf
den Heer Profeifor Arnoldus Drakenborch in de Latijnfche taal
uitgeCproken; is eindelijk te Utrecht, op den 7 November van
den jare 1742., in het LXXVIII. jaar zijns ouderdoms, overleden;
en dus, fchoon hoog bejaard, echter nog veel te vroeg voor onze Hervormde Kerk, welker bloei en heil Bij, op alle wijzen en
in alle oorden der Waereld, met alle zijne vermoogens ll:eeds
heeft bevorderd; en ook V,lor de Utrcchtfche Hoogefchool, aan
dewelke Hij !leed, tot een eerll:e fier:lad verfirekte. Zijne twee
nagelaten 7.oonell, Hem (als Itraks gemeld) uit zijn tweede Huwelijk geboren, waren Cl. HIERONI]MUS; en (3. JOHAN VAN ALPHEN.
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ct. HIERONIJMVS VA..>iJ. ALPHRN werd geboren den 9 Maij des
jaars 1700. Hij is geweest een getrouwen veel geacht Euangeliedienaar eerst te Nieuw-Loosdrecht; vervolgens te Leeu.
waarden; en laatst te Amfl:erdam. Geduurende zijnen Euangeliedienst te Leellwaarden, trouwde Hij met Judith Anna Huber, die een Dochter was van Herman Huber, Lid der Gedeputeerde Staaten van Friesland; en Kleindochter van den wijdberoemden Rechtsgeleerden Uh-ÎCus Huber; doch heeft bij deze
zijne Vrouwe geene Kinder,en geteeld. Hij heeft ons, behalven
~ne Latijn[che Verhandeling de Terra C'zadrach & Damasco,
nagelaten zijne uitgèbreide en weldoorwrochte Verklaringen l'an
htt XxIV. & XXV. Hoofd/lukken des Ettange!itlll1s van Mattheus; in dewelken 's Mans oordeelkundige geleerdheid allezins
doorflraalt. Waarfchijul'jk zoude de geleerde Waereld nog meerder goede vruchten van zijnen vlijt ten nutte der Christelijke
Kerk hebbeu gezien, indien Hij niet, geduurende enige jaren
voor zijnen dood, ware bez()cht geworden met zware ziekten
en ongemakken, en daar uit gevolgde lammigheid en veelerhande het Iigbaam en den geest verteerende kwaaIen, waar aan
Hij een gcruimen tijd beeft gekwijnd, tot dat eindelijk de dood
van dit zijn elendig aardfche leven op den 20 April 1753. een
~inde maakte.
{3. JOHAN VAN ALPHEN werd geboren den 24 Maart 1710.
Hij is geweest Raad in de Vroedfchap en Schepen der Stad
Gouda; en was op den 19 Oétober Iï45. getrouwd met zijne
Nichte Wilhclmilla Lucia van Alphen, Dochter van DANIEL JANSZOON VAN ALPHEN ex l\Taria Magtilda Selhoff, van wien hier
voren fub N". 1. Litt. B. a. is gefprooken. Hij heeft bij deze zijne Vrouwe geteeld drie Zoon en; met naamen: HlERO..,IJ:r.ms; DA\IEL; en MATTHEUS CORNELIS VAN ALPHEN; welker jongfie ilechts omtrent ééne maand heeft geleefd; en de tweede
ook jon g, in het vijfde jaar zijns levens, is overleden: terwijl
de oudlte, naamlijk : HIERONIJMUS VAN ALPHEN, geboren den 8
Augustj 1746., zijnen Vader, die op den 17 fal)uarii 1750. is
aflijvig geworden; tot op dezen dag, den 14, Jnnij 1785., overleeft en enen gewenschten welfl:and geniet. Hij is thans Procureur Generaal van den Edelen Hove Provinciaal van Utrecht.
Jlij trouwde te Utrecht met Johanna Maria. van Goens, die
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Hem clrie Zoon en ; mpt naamen: JOHAN;' DANJEL; en HIERONJIMUS VA
ALPHE~, heeft gebaard, en ook, bij haar overlijden.
naagelaten; en welke drie Zoon en , tot op heden, in het genot
van enE' goede gezondheid, tot vrell;;de van hunnen Vader, in
het leven zrn en in de vrceze des Heeren opwasfen. Deze zijne Echtgenoote Hem door den dood omrukt zijnde, heeft Hij
zich op den 8 V1 aij 17 QI • andermaal in den Echt begevenrnet
Cathari,~a Geenruid van Valkenburg, dochter va'l Mattheus Willem van Valkel1burg, Raad in de Vroedfchap en Durgemeefl:er
der Stad I !aerlem, en Hoog-Heemrafd van Rhijnland; enz. uit
wier vruchtbaren fchoot, welke Hem reeds twee Kinderen, étnen
Zoon en Léne J)"chtcr, doch beiden dood geboren, heeft gegeVEn; Hij van Gods goede hand nog meerder waarde Huwelijkspanden wCl1scht te ontvan~en. Aan de noeste vlijt van dezen
wak];~ren ;\lan, die Lid is van verfchcide geleerde Genootrchappen, is men, behalven verfcneide zeer fraaije en godvruchtige
DicJ,fblkken, verfchuldigd ene f/erhollde!ing Ol'er dm Eed
der Ui rechtfche Bisfdop/JC'11 , ge:111(]1/!d dm Eed 111et zeve;z
Sto/eII: dewelke gevonden wordt in het Tweede Deel der Werken "an de MaatCchappij der Nederlandfche Letterkunde te Leijden. Oók: 'Emige Leerjlttkkcl1 ,.an dw Protejlmufc!Je11 Godsdienst ~'el'deedigd; welk nuk door Hem ia den jare 1775. is
uitgegeven en voornaamlijk ingericht tegen J. A. Eberhard's nieuwe Apologie voor Socrntes, in bet llougduitsch geCchreven en
iri lE~t Nederduitsch overgebragt en aldl1sin het iaar ) 773. uitgegeven. Nog: Theorie dc:fclzoone KI!I~1en CII !Fé te11fchBppm;
door Hem grotc:ndeels overgenomen uit het Iloogdl1itsch van F.
J. ',' i,:del; en met veele llijvoegCels, Aantekeningen, enz. vermeerderd; in !Wee Deelen. Als meede: Didtklmdige Ve/"ll111de!itlgen. 1\1 en heef~ ook nog meerder nuttige vruchten van
dezes \Vftardig-en Mans arbC'idzaamen Geest, ter bevórdering van
alle aanQenaame en den Geest befchav~nde, en dus tot welzijn
van het':\ renschdom ltrekkende, \V erenfèhappen, te verwachten,
indien het dcn I';oeden God behaage, om zijne dagen, daar Hij
thans in de kracht van zijn leven is, tot in enen gezegenden ouderdom uitterekl{Cl" en Hem met alle de daar toe nodige vermogens mm Ziel en Lit:,harrl1l re begenadIgen, en allerleiie rampen
.m onhci!cn van HUll en zijn Huis gim!l:iglijk afteweeren. Dit,
en
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en al wat Hem nodig is voor tijd en eeuwigheid, geve Hem de
alleen goede God in Zijne gunfie!
HF.NDlUK SIMONS VAN AJ.l'HI!N, werd geboren den 27 December 1671. Hij is geweest een voornaam Koopman in zijne Vaderllad Nieuw-Hanau; ook Raad en Burgemeene~ dier
Stad; mitsgad~s Colonel van de Burgerij, het welk aldaar een
zeer aanzienlijk Ampt is, zo dat Hij, die het zelve bekleedt,
altijd tevens is een Lid van den Stads Raad en een zeer gro.
ten invloed op den Krijgsraad der Burlierij heeft, en dus oo~
op de gemoederen der geheeIe Burgerij, die ([eed, (jp Hem
ziet, als op den voornaamften Voorftander en .ReiVöardcr van
alle de Voorrechten en Privilegien der Stad en BlIi ;~eriie, uit
krachte van hare met den Graaf aangegane Capitubt\.:, zo in
het Kerkelijke als in het Burgerlijke, toekomende. llij is ook
te gelijk geweest Commercie-Raad van den I-leer Graaf van
Hanau; en, geduurende zijn ganfche leven, wegens zijne kun.
de, oprechtheid, trouw, en andere voortreilijke hoedanigheden;
:zeer gezien niet alléén , maar zelfs bemind, zo bij den Grave
Johan Reinhard , den laatftcn Mannelijken Afkomeling van het
:zeer oude en aanzienlijke Graaflijke Huis van I-lanau, met wiens
dood, voorgevallen in den jare 1736., dit Huis is uitgel1orven; als bij den Prince Wilhelm , Landgrave te Hesfen , den
eerfl:en Grave van Hanau uit het Doorluchtige f:luis van HesfenCasfd, aan welk VorlleliJk Huis dit fchoone Graaffchap Hanau t
llÏt krachte van een ttlsfchen die twee aanzienlijke [-luizen, voor
omtrent een Eeuw, genoten Verdrag van onderlinge opvolging.
wanneer in één dier beide Hnizen het Mannelijk Oir mogte
ontbree1(en ; als toen is te beurt, gevallen. Onze brave
HENDR1K SIMONS VAN ALPHE·~ is tweemaal getrouwd geweest;
eerst met Sufann:1 van Asten , welke Hem vijf Zoonen heeft
gebaard, welker jongfte is dood geboren, wanneer ook de Moeder in het kraambedde is overleden: terwiJl ook de vier andere
Zoonen, met naam en : H1ERONIJM[JS; HENORIK; HENDRIK; en JA.
COB; allen f1echts enige weinige maanden hebben geleefd. Van
deze zijne Echtgenote dus beroofd zijnde, is Hij op den 30 Junij 17°7. hertrouwd met Sara Jacoba van de Wal!, die een dochter was van. Hehrik van de Wal!, Raad en Burgemeel1:er der
Nieuwe-Stad Hanau, bij dewelke Hij zeven Zoon en heeft geteeld.
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welker jongf1:e. genaamd: JAN ].\COB, in het vierde jaar zijns
levens is gef1:orven: terwijl Hij, bij zijn overlijden, voorgevallen
op den 12 Februarij 174°., zijne zes andere Zoonen,; met naamen: «J. HENDRIK; {3. HI:R}1AN; ')I. HII:RO IJ?WS; Jo. ISAAC; e.
FRANS; en ~ JOHAN VAN ALPHI>N, heeft achtergelaten.
ti. HENDRIK VAN ALPHEN werd geboren den 21 April f708.
Hij is geweest een Koopman te Amrlerdam; en alèaar getrouwd
met Margareta Corn~Iia van Pcterrol11, uit dewelke B em drie
Zoon en zijn geboren, van dewelken twee in hunne eerfie jeugd
zijn gefiorven. Hij llierf op den 18 Maij '764. nalatende dien
éénen, Hem overgebleeven Zoon, genaamd: JOHA;';VANALPHEN,
diè thans insgelijks is een deftig Koopman en Solliciteur-Militair
te Amrlerdam. Hij is getrouwd met N. van Nooten; bij dewelke
Bij heeft verwekt cenen. nog in leven zijnde, Zoon, genaamd
naar zijnen Grootvader: HENDRIK VAN ALPHEN.
p. HERMAN VAN ALPHEN werd geboren den 22 Julij 1712. Hij
is geweest een getrouw Euangeliedienaar, eerst te Ottoland ell
Nederblokland ; daarna te Asperen ; vervolgens te Montfoort;
en laatf1:elijk Hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid; als ook in
de Kerkelijke HistOl'ien; eu te,vens in de Hebreeuwfche en Griekfche Taaien en Oudheden; aan de IIIllllre Schaale van het Graaffchap Hanau; mitsgaders Confifioriaal-Raad van de Hoog-Achtbare en Hoog-Eerwaarde Gereformeerde Confifiorie des zelven
Graaffchaps. Hij is op den 28 Oétober 1748. getrouwd met Maria van lVlusfchcnbroek, dochter van den alom beroemden Leijdfehen Profesfor Pieter van lVIusfchenbroek; bij de welke Hij éénen Zoon, genaamd: HENDRIK; heeft verwekt, doch die maar
weinige dagen geleefd heeft. .Men heeft van Hem, behalvcn
zijm- l! :r~lgurale Oratie de H,ereditl1te 1I1undi Terrceque PUs
1\'o1'i Testa1l1f11ti promisJa, qtlamque ii ex parte fam tJdierunt
tt adhuc adituri ftmt: ook ene Ontleede1Jde YerlrlaarilJg l'on
het achtjle Hooj'dftuk der Spreuken Sa!omof1S. Hij is op den
25 Januarij 1767. te Nieuw-Hanau} zonder Mannelijk Oir na te
laten, overleden.
"'. HmRONIJMLTS VAN ALPHEN werd geboren den 8 Julij [714.
Bij is geweest een Koopman in de Nieuwe-Stad-Hanau ; en trouwde den 20 November 1738. met Sufanna Abrahams dochter van
der Uh, die Hem drie Zoonen heeft gebaard, welker twee in
hun-
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hunne eerfie jeugd, en de derde, insgelijks HlERON,r'US VAN ALgenaamd, niet lang voor zijn Vader, ongehuwd; zi;n aflijvig geworden. Hij is, dus zonder Mannelijk Oir natelaëen.
in den jare 1777. te Nieuw-Hanau overleden.
d'. ISAAC VAN ALPHEN werd geboren den 5 Maij 17[6. Hij i~
nog op den huidigen dag een geächt Koopman te Rotterdam;
mitsgaders Raad in de Vroedfchap en thans regeerend Burgemeester di!:!r Stad; alwaar Hij ook het Schepens3mpt met lofheefc
waargenomen: Ook is Hij bekleed geweest met de waardigheid
van Hoofd·Officier van die Stad; als mede met die van Baillu en
Dijkgraaf van Schieland. Hij trouwde, de ecrltemaal op den
30 Augustj 1741., met EIiG'lbeth Cosfàrt, die Bem éénen Zoon.
met naame: HENDRIK, baarde; doch dezelve heeft maar drie
maanden geleefd. Deze zijne Echtgenote Hem door den dood
ontrukt zijnde, hertronwde Hij op den 17 Januarij 1747. met
Joanna Martens, bij dewelke Hij geen Mannelijk Oir h'eeft geteeld. Vervolgens is Hij, ook deze zijne tweede Echtgenoote
aflijvig geworden zijnde!, in den jare 1767. ten derdellmaale getrouwd met zijne volle Nichte, Catlllarina Maria de Ruever We.
duwe van Mr. Jan Jacob Ram, Raad in de Vroedfchap en Burgemeefler der Stad Utrecht. Zij is ene dochter van Mr. Arent
Alben de Ruever, Raad en Burgemeefier der Stad Utrecht en
van Sufanna Maria van de Wall, die een volle Zuster was van
Sara Jacoba van de Wall, tweede Vrouw van zijnen Vader, uit
dewelke Hij is geboren. Hij heeft bij deze zijne derde Vrouw
geteeld éénell Zoon, genaamd: ISAAC JAGOB v.'\N ALPHEN, die
nog heden, onder het genot van enen goeden welfiand, lOt
vreugde zijner Ouderen in leven is en in alle Christelijke deugdcn opwast.
f. FRANS VAN ALPHf:N wcrd geboren den 9 Maart 1718.
Hij
is gewees5 een voornaam Koopman te Frankfort aan den l\JaÎjn,
alwaar Hij in de lllaand JaUllarij 1746. trouwde met Catharina
Sophia Gontard, bij dewelke Hij ge ene Kinderen heeft geteeld;
(11 is, dus kinderloos, aldaar in den jare 1770. overleden.
~. JOHAN VAN ALPHSN werd geboren den 24 Maart 1720. Hij
is thans nog op heden een niet ongeächt DaEtor in de Medicijn~n, niet zonder roem te AmHerdam praEtizeerend; zijnde tevens
Stads DoEtor; als ook Regent van het Aalmoesfeniers-Weeshuis
Yy 5
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aldaar. Hij trouwde aldaar met Maria Pietersdochter van Tarelinck, uit dewelke Hem twee Zoonen werden geboren; met
naam en : HE[\'ORIK PIETER; en JOHA"; welker jongfte Oechts eelJige maanden heeft geleefd; terwijl de olJllf1:e Zoon, HENDP..IK
I'IETtR V.1N J,LPHEN, geboren in de maand Jlllij 1755., in de
maand Januarij 1776. werd aangefleId tot ~ecretaris der Stad AIRfierdam ; welk a:mzien!iJk tempt I Jij niet Ja\Jg heefr mogen bekleeden , nr:ardien Hij, weinige maan3en na die aanfielling, naamlijk op den 20 September van dat zeJf(;e jaar, en dus in het
XXlle jaar zijns levens, na ene korte, doch zeer hevige, ziekte,
tOE grote droefheid van zijne beide Ouders, ongehuwd, door
den dood werd weggerukt.
Vervolgens is ook dezes Mans
}~chtgenoote, op den 1 November 1783., zonder Kinderen na·
telaten , overleden; En is Hij in de maand December van het
volgende jaar 1784. hertrouwd met zijne volle Nichte, Johanna
Wijnanda de Ruever, eenigf1:e Zuster der tegenwoordige Huis"rouwe van zijnen, zo llraks fub Lirt. iJ. genoemden, Broeder
J'SMC VAN ALPHEN.
En met deze zijne Vrouwe, bij dewelke
Hij niet heeft geteeld, leeft Hij 110g op heden in ecn ilillen en
vergenoegden Echt.
Uit MS. GENEALOGISCllE AOl1tekmillgm.
Uit deze vorcnf1:aande echte Gellachtlijst mag men zien, en
ook voor zeker Hellen, dat 'er althans, heden den 14 }unij 178$.,
van alle de Mannelijke Afkumelingen, welken uit dit zeer oude
GefJacht van ALPHEN, mI reeds feden meer dan vijf eeuwen, bij
wettigcn geboorte, gefproten zijn, nog maar in levenden lijve
zijn deze volgende Twaalf Pcr[onen van de Mannelijke Sexc: als:

Te Leijden:
Mr. DA.,IEL VAN .ALPHEN DANIELSZOON , Oud-Raad, SchepclI
en Griffier.
Mr. DAi'IEL VA" ALPHE:'Il PIETERSZOON , Advocaat.
Mr • .ABRAHAM VAN .ALPHeN, Raad en Oud Schepen.
Te Utrecht:

Mr. HIER('NIJMUS VAN ALPHEN, Procureur-Generaal voor del!
Edelen Hove Provinciaal 's Lands van Utrecht.
he.
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benevens nijne nog drie jonge Zoons: JOH 'lil }
DAN IEL
VAN ALPHEN.
en HIERON'JMUS
Te Rotterdam:
ISAAC VAN ALPHEN, Raad en Regeerend Durgemeefter.
benevens zijn nog jonge Zoon: ISA.Il.C JAcon VAN ALPHEN.
En te Am(lcrdam:
Dr. JOHAN VAN ALPHEN, Stad8-:\Tedicina!-Doétor en Regentvan
het Aalmocsièniers -Weeshuis.
JOHAN HENDRIKSZOON VAN ALP:JEN, Koopman en SolliciteurMilitair: benevens zijn nog jonge Zoon: HENDRIK VArt
ALPHEN.
En dat dus alle anderen, welken den naam VAN ALPHEN voeren, nict tot dit oude GeHacht behooren.
De onbetwistbare echtheid dezer vorenihande Aantekeningen
toont ten duidelijkllell aan den misOag van den Heer PIETElt
PLE:VIPElt, wanneer Hij, in zijne Beji:lzrtjFing FIJn de Heerlijk'zeid en het Dorp A/plzm aan den Rijn, op pag. 1.1-5. zegt,
dat de GeJlachtboom ')Jan Alp/zen, bij het ontbreeken van
mannelijke takken, door de bijl des tijds uitgeroeid i~. en,
(rchoon hij gelegenheid genoeg gehad heeft, om, zulks gezocht hebbende. beter onderrichting te erlangen in deze abu·
uve opgave, zal gevolgd hebben 't geen door Mr. SDlON VAN
LEWWEN in zijne BataFia lIIb/strata op pag. 924. & 925. wegens het Gellacht van CRALI.'\GEN en vcrfl.:heide andere Gellachten , van jonger Broeders uit dat Huis van CRALINGEN gefproten, ea onder de welken zich ook dit Gellacht van ALPHEN
b~vindt, te voren reedi was aangetekend; zo al~ het zelve,
genoegzaam woordelijk, door Hem was overgenomen uit de
Bijl'oegze!s vtm WJLLEM VAN GOUTHOEVEN op de Oude Chrontjk
e7I lIistoricn ,'an Holland; pag. 16 J. Dus fchrijft dik.
maals de eene Ge[chiedrchrijver den anderen uit, zonder enig
onderzoek naar de waarheid der verhaalde gebeurtenis te doen;
en €lp die wijze worden de misf1agen, door den eerfl:en begaan, van hand tOt hand voortgezet; alom voor ene ontegenfr'lrecklijke waarheid gehouden, en genoegzaam verëeuwigd.
Op die zelfde wiize is ook de Schrijver van den Tegen.
woordigen Staat der Verëe71igde Net/erlanden; D. VI. pag. 260.
jn
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in dien zelfden voorgemelden misllag gevallen; waar omtrent Hij
echter nog minder te verontrchuldigen was, dan de vorigen, aangezien Hij uit de LIjkoratie van den Heer Profelfor i\rnoldus Drakenborch, in den jare 1743. (en dus drie jaren voor de uitgave
-van diJ[ gemelde Deel) ter gelegenheid van het amerven van den
Hoog -Eerwaardigen Heere Profeifor Hieronijmus Sim ons van AIphcn, te l'trecht gedaan en in opcllbaaren druk uitgegeven, ge-

noeg had kannen zien, dat nog geènzins de lVIannelijke Descen·
denten aan dit Gellacht ontbr~ken: Ook heeft deze Schrij\'er in
het volgende Dcel pag. 575. zijnen lèlLfla b erkend en zijn vorig
gezegèe openlijk herroepen. - - 1\1aar, nog veel onvergeeflijker is geweest de mÎsf]ag van den HeerTAlw SI~ELIUS, Predikant
te Alphen, (doch in later tijd te Gouda) wanneer Hij, in zijne
Kerkelijke Leerrede Ol'er Jefaia XXII!. 8. Blf gelegenheid der
p/cgHge bJhu/digi1Jg "01] den JFd-Ede!cn Ceftrengen HeereTheo.
doms de Smeth, als Al1Jb(lgts.~eer 'Vtm /l1p/UI1. lJitgefprooken
op den zz Oc?oher 1766. en in dat zelfde ja3r door Hem in open!Jaren druk uitgegeven; bij eue verregaande onoplettendheid het
zelfde, 't geen bij de hier voren gemelde Schrijvers nopens het
Gellacht der Heeren VAN ALPHEN, als reeds uitgefl:orven, was
gezegd, wederom op pag. 30. van die Leerrede herhaalt, en zulks
met genoegzaam de eige woorden, welken door den voornoemden Schrijver van den Tegenwoordigen Staat der Perëel1i;;"dl' Nederlanden in het gezegde Zesde Deel pag. 260. waren gebruikt
en door den Heer Sibe!ius daar uit (zo als 't blijkt) zijn overgenomen. niet alléén zonder enig nader onderzoek; maar zelfs zonder (door ene zeer grote onachtzaamheid) te letten op het g'~en
in het Zevende Deel van dat Werk was gezegd, en door dkn
Schrijver als ene Nadere Ycrbetering van het voorgaande Deel
opgegeven. Gelijk dan ook de Schrijvers der Nimwe Fader/and[che Letter-Oefeningen; D. I. Stuk I., bij lmnne Recenfie der
opgemelde Kerkelijke Leerrrden, op pag. 19. den voornoemden
aeer SIBELIUS over deze zijne onnaaukeurigheid in 't vriendelijke
berispen: en de Heer SIBELlL'S zelve naderhand in de Boekzaal del'
Geleerde Waereld voor de maandJulij 1;67. op pag. looen 101.
deze zijne vergisfing niet alléén heefr erkend ;maar ook tevens, bij
de bekendmaaking van dezelve, dit zijn vorig ten dezen opzigte
abufivelijk gezegde openlijk herroepea, met verzoe;{, dat men
zij-
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zijne daar bij opgegevene verbetering voor ingeltischt in zijne
voornoemde Leerrede gelieflle te houden.
Volgens medegedeelde Berich~cn.
ALSTEN. Dus noemt V.1N DER HOVVilN, in zijti Ilandycst
!{rollijk, verkeerdelijk, een Dorp in de lIJcijerij ,'t111 den
Bosc.'z, wiens eigenlijke naam Alten is.
ALSTl'DTUS, (')0 11011 Hendrik) Hooglecl'aar in de Godgelcerd~
heid en Wijshegeerte aan de Hooge School te Herborn , beeft
zig, door verfcheiden Schriften, beroemd gemaakt. Hij werd,
in het Jaar 1618, benevens JOIJAN IllJSTERVELD, Hofprediker te
Siegen, en in naam der Wetteraufche en Nasfaufche Godgeleerden, op de Dordrechtfche Kerle,'ergadering gezonden" alwaar bij, nevens zijnen Amptgenoot, op den 17 J~nuarij 1619,
in de vier en dertigfl:e zitting ontvangen, en tusfcheu die van
Geneve en Zwitzerland geplaatst werd.
JOH. HALES, in zijnen dertig!1:en Brief aan DUDLI} CARLETON,
op den 29 }anuarij N. S. zegt: " in de avond-Sesûe wierd het
" point van de Verwerping, fcho!astifk en geleerdelijk verhan" deld door ALSTEDIUS, een van de Profes[ooren uit de Palts;
" zijne reden was de bekwaamll:e van alle die geene, die ik nog
" gehoord heb." Uit andere Schriften vun dien tijd is hij bekend
voor een hevig Voorfl:ander van de onJllurflaanbaare Genade.
In de vijf en ragtigfl:e SesÎ1e van gemelde Sijnode, deed hij zig,
op den zelfden dag, op welken de RemonITranten hunne verklaaring van het derde, vierde en vijfde Artikel overgaven, door een
breedvoerig vertoog, uitmunten, bef1:eedende al zijnen vlijt, om
de gronden der Contra-RemonflrantcJl, in de tien bewijsredenen
op de Haagfche Conferentie ingebracht, vast te maken, tegen
alle de tegenwerpingen der Remonf1:ranten, welke hij voor Pe/agiaanel1 en Godslasteraars hield; zeggende, onder andere, dat
het woord wedcrfl aan baar was uitgevonden door Menfchen, die
een naam begeerden te maaken.
Aan111erkenswaardig is het antwoord, 't welk, uit een Dagregister van POPPIUS , bij G. BRAl'-<DT, op 's Mans Rekening ge(l:eld
word. BRANDT verhaalt dit als iets, 't welk bijzonder naar zijn
[maak was; hierin bellaande; " dat ALSTEDIUS., op den 26 April
" 1619, weinige dagen na dat men het Formulier van de Ver" werping en de harde manier van fpreeken in de Sljnod-:! had af.
" ~a.
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gedaan, door rOPPlvs en J. NlERilNUS, beide Remonllranten,
op f!raat ontmoet werd, en dat zij aan hem gevraagd hebbende, hoe verre de Stjl10de de zaak al gebracht hadde, en hoe
de Sijnodaale ManDen zig gedraagen hadden in 't i1:ellen van de
Canons, nopens die grove poimen, dnar zig al de Waereld
aan ltiet?" A' ST>.DE zoude hebben geantwoord: dat men in
"
Dezelve
lzet geJ'ocleJJ von Piscator en m;dere wel zoude )leroordeeld hebben, zo men niet geFreesd hadde, dat daar d?or de
Vorflen eli Rrpllblicken tegen ma!ka12de,' zouden worden opgeMtsl. Anderen ftellen dit en meer andere zaak en , in 't verhaal
van POPPjt~s, beziiden de waarheid; wam. zeggen zij: het zou den
groo!en l~a~J11 V:ln j·LSTWE, in de gc!cer;:!e Waereld, weinig
eer hebben aangedmlll, indien hij zig zeI ven , bij zijne partijen,
als een Huurling der Staatkunde had bekend gemaakt. Zijne Lalijll.fi:!ze Werken zijn menigvuldig. Hij fiierf te A/ba Jltft'd!. in
't Jaar 1638, oud vijfdg jaaren.
BAIJL~, Dii:'tionaire; BRAC"DT, Hifi. der Reform. LIL Deel.
Briel'etl VillJ H~LES, bI. Il7 en 231.

ALSTEI;\I, (Jo!!flJZ Gouw/JIJ EbcJ",brd) wiens Vnder mede ecn
Lef'raar der Hervormden is geweest, was eé'rst Predikant in
B;-alldmbltrg; in 'c Jaar 1719 werd hij te Amfieldam beroepen,
in de pi~a;s van c. STRESO, en bekleedde dien post tot 174°,
wanneer hij, op den ~5 1\L,ij, over:eed, l1abtend!~ zijne WCdll~
wc IlE:iRIETTA CHAP.LOTTA I'flE!FF"RIN, (welke OP den 4 December I757 f1:ier!) en cc ne Dogter
~!ij heeft des bekenden
NEM;UERS Liedc:tm met eene IÓ()}T!'d~"1! en ecnige Gezaagc;;
verrijkt. Ook vindt men van iJCI1l een aa:lprijzend Voorberigt,
voor P. J~.0:'E{:s "V~rk, di! IUjkJoJ:J )JON Gods goedc:"tie;<'Iz!zeid
genaamd. '5 .i.\T~tl]S afbeelding is, door P. Ei'\DLICH, in 't Koper
gebracht.
Zie CROESr:, EcrU. Rcgister.
ÀLTENA, weleer een Adelijke Hofflede, in het llaljuwfchap
van De{fs/tmd, digt onder de Swds Vesten, buiten de5c/zool
Poort geleegen. Dit huis werd, in der tijd, bezeten bij het
Edd gef!acht van AWlO:'<OE; al, den eerfl:en Bezitter daar nll
vindt men gemeld fleer }\COB VAN ilUlO"DE, waar van wIi re::>ds
gefjJroken hebben. Deeze zonder manlle"1ijk oir Hervellde.

w~rd
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werd zijrie eerfte Dogter , MARIA VAN AtMoNDE, Vrouwe van
,Altena, en bracht het, door haar Huwelijk met den Beer GEOR(J~ DE BIJt:,

Thefaurier-Genemal der Verëenigde Nederlanden, ell

ecrfien Rekenmeeflct in 's Hage, in 't Geilacht van de Bije over.
Opdat dit Huis uiet tot een verblijf voor de Spanjaarden zou
dienen, werd het, iu de Nederiandjèhe beroerten, afgebrooken
en verbrand; doch in beter en latere tijden, is het, door den gemelden Thefaurier DE B1J~, weder opgebouwd, en lang in een
aanûcnlijken Haat onderhouden. In vervolg van tijd heeft het de
vernedering ondergaan, dat het tot een Herberg verhuurd is.
waar toe het nog dient.
Zie BLErSW1JK, B~fchrtj"ing 'van Delft, 1. Deel; GOUDflOEVEN ; VAN LEEUWEN; JUNI! Batt/yin.
ALTEN!>, ('t Land ,'an) wordt, ten Noorden, gefcheiden van
het Land van Arke!, door de Rivier de Merll'e. Ten NoordWesten heeft het de ]lIJaas , die hier tusfchen de Landeó van
Altena en de BOl1J71lelerwaard heen aroomt, bevattende omtrent
7700 Morgens Land. Veel verfchil is 'er onder de Schrijvers.
over den naamsoorfprong. :Men vindt 'er, die het, volgens de
onde benaming, Haltna, Hallma of Holtena, willen afleiden
van de Houtrijkheid , welke, in vroeger tijd, alhier plaats had.
Andere leiden den naam afvan het K~steel Al-tc-na, waar van,
in het volgende Art. zal gemeld worden; het laatf1:e zoUden wij
het liefst aameemen. In den .laare 1672, als de Fral1fc.'zen Bommd en de Bo1lt17lelerwaard in hunne l11agr hadden, en rroudri,hem en G{)ricltem opeischren, werd, om hun af te keeren, het
Land .van AI/clJagedeeltelijk on,ler Water gezet, en voor ecni.
gen tijd daar onder gehouden. Deeze ramp werd liJoedig herfield, dewijl het Lmd zo geleegen is, dat het eerder hoog dan
12ag I11l1g genoemd worden, en zodanig gefield , dat de Polders. bij overfiroominge, zonder behulp van Watermolens, weder droog loopen.
Hoe groot dit voordeel ook zijn moge, was het hier, nogtans,
bij het einde van het Ja~~ 174°, de~rlijk gefield. Door harde
fiormwinJen en zwa~:re rlasregenel~, waren de Lek, d(~: JW{ltp;
en lIin we boven gewGûnte gezwol:en; dit veroorza~kte zo eene
fierke perfing van Wuter tegen de Dijken, dllt veeJe daar voor
be-
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bezweeken; de doorbraak van den 111aasdijk , bij Heddiklmizen ,
veranderde 't Land van Altwa in eelJe bijna openbaare Zee, waar
door ZW:lare [chade aan Huizen ,Beesten , enz. veroorzaakt werd:
in het barfl:e [aifoen des Jaars, was de A/tetJaafche Heuvel de
eenigfte bergplaats voor Vee en Goederen. Het maken van hulpgaten, 0111 hd 'Vater eiders te ontlasten, was van veel nut in die
bekommering, terwijl het digtmaakenvan 't gat bij Heddikhuizeil, door gebrek a111 materialen, veel tegen[poed had, en niet
kon worden aangevangen, vóór het midden van Februarij in het
volgende Jaar. Na dat men. in Maart, dit gat geftopt had, kwallI
'er, in April, eene nit!uwe ramp bij; dewijl het gat bij Werkendam, op den 29 dier Maand, wt!der inbrak. Ter verligting
van de Noodlijdenden, bewilligde het Kollegie van Gecommit!eerde Raaden in een onderfiand van 20000 Guldens, en nog
naderhand 31000 Guldens, tot herfiel der Dijken.
De Regeering van 't Land of de Landen van A/tmp, heeft,
ten aanzÎln van het Hooge of Cl imineeie Rechtsgebied, veel gemeen[chap met die van fFimdric/lem; ren aanzien van het middelbaare, heeft ieder Rechtbank, in de Ambachten, zijnen bijzonderen Schout, 3chcepellfl1 en Secretaris. Het befiier der
Dijken en Sluizen [[aat aan Dijkgraven en Hoog- Heemraaden.
Het Land van /illma bevat, buiten de Stad IPourlridem, de
volgende Ambachrs-Heerlijkheid, met derzeiver Dorpcn en gehuchten; Sleeswtjk, /i/mkerk, Emminkhoven met JFaordlmizen, Uitwijk, Op en Neder /1nde!, Giefen en Rijs1I'i./k, 't Slot
Loe,'cflcin en de Hi/.
Zie noxHoRN, T01lcel der Steden; GOUDHOEVEN , /{rol1ijk;
KElIIP, Beji:/trijJ'iiJg Vila Gorinchem.
ALTENA, een Slot \'an dien naam, ook wel OUTEN,~, was gebouwd 'op den Heuvel, van welken wij, in het voorige Artikel,
hebben melding gemaakt, en waarop, in het Jaar J 74°, de eenigfte bergplaats was. In 's Lands Geièhiedenisfen is het venl12ard
geworden, om dat het tot eene [clmilplaats ftrekte, voor de Edelen, die mede [chuldig waren aan den moord van ALIJD VAN POELGEEST: waarom he't, in 't Jaar 1393, door Hertog ALBERT V.~N
IIEIJEREN, ftreng belegerd, en, na een hardnekkigen tegenfiand,

aan

A t

TEN A.

eDe I!ärlijkheid NW)

719

lIan hem overgegeeven en verwoest werd; hebbende de vertlinding des tijds het nog overgebleevene vernield.
ALTENA; de Heerlijkheid van dien naam, bevat in zig het
Land, hier boven befchreven, en was eertijds een Leen van de
Graaven v~n Kleef, tot dat zij, in het Jaar 1332, door Grnaf
WILLEM DEN GOI'.DE N , van Graave DIGK VAN KLEEF, gekogt werd.
De eigenlijke Heerlijkheid heeft, (volgens GOUDHOEVEN en VAN
LEEUWEN; al zedert het Jaar lISS, aan de Beeren VAN HOORN
(naderhand Graaven) behoord; waar uit men befluit, dat de
Heeren of Graaveh V!:N HOORN Leenmannen waren, of altijd geweest zijn, van de Holialldfc.'Ie Graa\Ten, federt dat Heer WILLEM VAN HOORN de Erfdochter des IIeeren VAN ALTENA trouwde.
Bij de opgemelde Schrijvers, en bij VAN BALEN, in zijne Befchrij"ing ')lan Dort, leest men: " In het Jaar 129°, heeft Dirk;
" Grave van [Uee!,' in ' s Ilaage, aun zijnen Neef, Grave Floris
" "al1 Holland, overgegeeven de Heerlijkheid van Heusçlel1 en
" Altma, met het Slot en de Stede Woudrichem." De Heerlijkheid van Het/sr/el) was dus een heerlijk Leen van Ho/kmi,
en JAN DE ZEVE~TIENDE een Leenman van Graave FLORIS.
Heer WILLEM VAN HOORN trouwde, omtrent het Jaar 1310.
Vrouwe ODA, Erfdochter van Heere KUAS v 8N PUTTEN en STRIJEN,
in Holland. Drie Dogters won hij bij dezelve; de eerfte
was genoemd JOHANNA VAN HOORN, van Moeders zijde Vrouwe van Putten en Strij':ln, en van Vaders zijde Vrouwe van
Gaasbeek ; haar Man was Heer J ICOB VAN ABCOUDE en WIJK.
De tweede huwde aan JAN VAN HEUKELOM; de derde, Vrouw
ODA, werd de Gemalin van Heere JAN VAN POLANEN VAN DER LC,K.
Heer WILLEM VAN HOORN hertrouwde, nu den dood van ODA, aan
de Dogter van den Graave van Kleef, en won daar bij twee Zoonen, GERARj) VtI:'iI II60RN en ALTENA; die zonder Kinderen, in
den flag voor Sta voren , iheuvelden. (Zie verder de Geflachtlijst
van de Gr:laven VAN HOORN, tot op FILIP VAN MONTl\10RENCIJ.
Graafv,\N HOO:\N en Heer VAN ALTJ!NA, ter plaatze daar van hem
en zijnen dood, in 1563, gefprooken zal worden.)
De gemelde FILIP V .IN MONT~!ORENCIJ, had, bij Testament, zijne goederen geuJaakt aan zijne Gemalinne. Vrouwe WALBURG VAN
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NIWWRNAAR. AI.Bt\, weet men, verklaarde dezelve voor verbeurd; doch door de Gendfche bevrediging kwamen zij weder
aan Vrouwe WALBURG. Vóór haar overlijden, in 'e jaar 1600,
had zij het fieedje IFóttdrichem, en de Heerlijkheid AltmCJ, aan
de Staaten van Holland verkocht, voor 90,000 guldens. Aldus
is het land van At/mCJ. eertijds een Leen, een Domein van
HO!!fmd tieworden.
Meu zie GOI.:DHmV2N; VAN LE:EVWEl'!; V.\N BALEN; 'VAN
MEETP-IUN; BOR en andi:;'211; als ook VOSSIL"$..
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ALTENA, een ka,tcel, opdea oC,,'cr van de Zuiderzee, en dus
g.ena:lmd, omdat het lag op de grenzcn, en als op den neus, tot
een breidel voor de Holkmders cn S:ic,~,tJi'he1Z. liet was 6ebouwd
door Hertog K.\REL VAN G[LDER; wel cer voerde het ook den
naam van HulkeJlein. In 't jaar ISIï, werd her, door FELIX,
Bastaard van Oostenrijk, ingenomen, die de torens en wallen
deed fpringe:J. Zedert werd het wel weder herfteld, doch daarlÏ:.\ geheel a~~ebroken, en, van deszelfs oouwftotfen, het huis
Panne koek of dcr Panllekoekm, binllcn de Vest J'vre!j Kerk,
opgemaakt.
Gemelde Hertog K.\REL had voorgenomen, van dit Altma of
HulkeJlein, door de Arckel'-meillte en de Holcker meillte Erven, eene graft te doen graven, die in óen Rhijn, omtrent
Wageningm, uitkoomen, en den naam van den Oudel) RhijtJ
zou voeren. Door veele voorkomende verhinderingen , is hij
in dit voomeemen gefiuir. Zie AR[{ER-GEMEENT~.
Zie BRUGMAN, Brfchr. ,'oor de Cbronijk van SCllRIVERIVS;
SUGTEt, HORST, Gelderfche Grfdirdenisfen, bI. 107 en

lO~.
ALTENA, een oud adelijk Huis, hebbende twee gemeene naast
elkander fiaande geevels, met een van ter zij den; en een groot
voorhof, rondom van een ruimen vijver omfingeld, en een to~enswijze voorburg, met een fraaijen ophaalbrug, gelegen in
Braband , in 't Dorp J(otnic!z, in een gedeelte van de Meijerij van Rlje, in 't kwartier van Antwerpen. Voorheen beo
hoorde het aall den Baron van ST. LAUMNT TEN HOVE. Van
we-
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wegen het Edel Gef1~c11t van DESPE;VlfREWLX, werd het aangemerkt als een Leen van de Heerlijkheid BOtlterfem.
Zie LE ROIJ, Verheerlijkt fJmband, fol. 79. alwaar men
ook de afLJeeldillg van 't zel\-e vind.
AL Taon ST, ook wel Oud - fóorst, een klein Dorpje, in 't
Ampt, lusièhen i/'laas en rpaa!, omtrent een uur gaans van
/lppelthenl, l1lidd~11 in een fdlOOll weiland gelegen. De Pre·
dikant van dit dorp bedient ook de Gemeente van Horsfen.

ALTRUM ,

A/druw, een Deke:lfchap in Fries!.md; zie

ARUM.

ALTERAS, (Lat/rem Jacobsz) bekleedde, voor de Provimie
Zeeland, den rang van Vice-AdmÏiaal, op de vloot, die, in
't jaar 16°7, onder bevel van de~ Hollandfchen Admiraal J.~COB
VAN HEE~iSl(~RK; in den vermaarden Dag voor Gibralter, tegen
de Spanjaardw, de overwinning behaalde. ALTERAS voerde
het fchip de Roode Leeuw, en was van den Admiraal gelast,
om den Vice-Admiraal der Sj~aanji'he71 aan te tasten. pe wind
hem belettende, dèczcn aan boord m komen, oelTende hij zijnc
magt tegen een ander gedeelte der Vijandclijkc Vloot, fchoot
twee Gailioenen geheel reddeloos, en ontramponeerdc verfcheiden andere. 1\'a dca rocEl:-llchtigcll dood van den Admiraal
HEEMSKERK, O:eldcn die Yan de StaatCche Vloot ALT',RAS in deszelfs plaats, en, op het SC:Jip van den ge!heuveIdell ~dmiraal.
deszelfs geweezen Kapitein, PlET1'.R WILLEMSZ VER HOEF , tot ViceAdmiraal. Vervolgens maakten zij de behoorlijke fchikking, 0111
den Vijand alle mooglilke afbrel!k te doen; het minder gedeel.
te der Vloot zeilde, onder VERHOEF ; naar de Y/aamfche EIlanden, onrhoudende zig t.LTlcRAS omtrent de Kusten van Portugal, daar hij, niet zonder voordeel, kruiste, tot op den tijd
van 't opöntbod.
's Mans lof, bij de bovengemelde gebt:urtcnis ~ vind men herdagt, in zekere aanmerkenswaardige DeduEtie van de Huren
Staatm 1'tm Zeeland, nopens den rang der Vlag-Officieren, in
het Jaar 1666, aan die van Holland toegezonden. Om de waarde der Zeeu;~f(h, Zeehelden te bewogen, merkten de Staaten
Z Z .1&
aan,
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lIan, hoe ALTEflAS, als de tweede in de Vloot, hier boven gemeld, in 't Opperbevel was opgevolgd, de aangevangen onderneeming op Gibralter, nevens den Zeel1ag, loffelijk volvoerd, cn
de Vloot. zegepraalende , in het Vaderland gebragt had.
Schoon aan ALTER"1S, door de Vlootelingèn, het Opperbevel
lIls Admiraal was opgedragen, fchijm hij, nog thans , geenen hooger rang van den Staat verkreegcn te hebben, om reden dat men
llem naderhand nog, als Vice-Admiraal, onder den flo!!andfchen
Admiraal JOACHIM Hf!.N1)IUK SWARTENllOND, tegen de SpamJfchen
in de MiddellandCche Zee heeft gezonden: bij welke gelegenheid
hij, midden in het gevecht, agter op de Campanje !laan de , kloekmoedig !lrijdende, omtrend Kaap Molle, op den 16 Oétober
1622, uit het Schip van den Spaan/èhen Schollt bij Nacht, met
twee Kogels, zodanig getroflèn werd, dat hij dood ter ned~r
viel.
Zie E. Vt\N METF.RIlN, Neder!. Historie, fol. 56-!-; WAGENAAR, IV. Deel. Notulen van Zu/mul, 1666. Leven
der Zeehelden; LE RUl!:, Heldhaftig Zeeland, bi. 119
en 120.
ALTING. een van ouds vermaard Gel1acht, 't welk veele beroemde Mannen heeft voortgebracht, en oorfpronkeJijk is uit het
Vlek Linnen, in Drenthe, reeds bekend zeden het }2.'\f I309.
Zie hier een Lijst dier vermaarde Mannen.
MENSO ALTING, gebooren 13Z5, overleeden in hoogen ouder·
dom, op zijn Hoeve in Drenthe, was Geheim Raad van REINOLD DEN DEIW~N VAN N.~SSAU, Hertog van Ge/der, en liet een
Zoon na.
Een andere, van deezen naam, fiierfin 14-54, en had mede een
Zoon, ~GBERTUS genaamd, die ook weder een Zoon naliet, MENzo ALTING; deeze werd gebooren 1 +76, en was zeer beroemd
onder de zijnen. In het Jaar 1520, werd hij, door de Drente'laars , tot Gijzelaar gegeeven aan KAREL, Hertog van Gelder ,
en overleed den 6 Maij 15z6, nalatênde twee Zoonen:
I. EGBF:RTus, die Secretaris te Groningen· was, en Afgezant
aan 't Hof van Bl'usfel. Deeze had een Z0011, JOAcHmms, die
bekend was voor een zeer geleerd Man. Hij was Burgemeel1er,
t\Jen de Spanjaarden van voor Groningen weggejaagd werd~n,
en
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en overleed Kinderloos, in 1625. Zijn lof is breedvoerig vermeld, door den Hoogleeraar MAKIlOWELL, in eene Lijkrede
op hem.
Il. RUDOLPII, Broeder van IlGllmn:s, gebooren 1513. werd
Schout te Eelde, in Drent,'Je, en naderhand gezwoorene in GI'Oningm; hij overleed den 16 Junij 1589, hebbende twee Zoonen:
I. EVi!FH,\RD, een beroemd Rechtsgeleerde en Agent ,vegens
Oos/friesland.

z. MC1\so, die gebooren werd te Eelde, den 9 November
1541, en overleed 1612. Hij was die beroemde Leeraar , waar
van, in een volgend Art. zal gefproken worden, en liet na zeven
Zoonen, als: I. BASIL'US, 2. DANJEL, 3. HENDRIK, 4' JOHANNES,
5. RUDOLF, 6. PAULUS en 7. MiI\'SO.
De 1 fl:e, BASILIUS, werd Raadsheer te Emden, en Afgezant
bij de Sm aten ; hij h:l.d eenen Zoon, G"RARDUS, Hoofdrichter in
Oostfriesland , en liet na DASILIUS, Agent in Nederland, en Amptman van de Emdcr Heerlijkheid, Groot.en KleÎJz Borjimz, die
in 1622 overleed.
2. DAi\ICL, die eerst Secretaris, daarna Burgemeefl:er te Emdm, Agent bij de Stnaten, en Onderteekenaar van het OosthuizcrVedrag, in 161I, was; hij overleed 1618.
3. HENDRIK; deeze liet twee Zoonen na, en eene Dogter ,
zijnde vier zijner Kinderen vóór hem gefl:orven: 1. JACOB, Hoogleeraar te GroningetJ, van wien meer hier na; deeze had verCcheiden Kinderen, en daar OB der GRRARDUS, van wien gebooren is
MiNSO ALTlll'G. H. MENSO, Broeder van J,\eOB, werd Raadsheer
te Groningen. en fiierf 16,8. Van hem zijn twee Zoon en na·
gebleeven :
lt. JACOS, Secretaris van 't Gerecht te Selw(rt, en gezwoorene te Groningen, die overleed in 162 I, en naliet een
Zoon MENSO.
b. THO~IAS, Broeder van ]ACOB, was Advocaat-Fiscaal te Grol1illgm, en had mede een Zoon M .l\SO.
4. JOHANNES, werd Raad en Rentmeefier van den Keurvorst
van de Pallz.
5. RUliOLPH, Raadsheer te Emdeli.
6. PAULUS, Predikant in de Pld/z.
7. MENSO, eem Major, en daarna Kapitein te Emden, die naZz 3
H&
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liet een Zoon, 'lI1ENSO, geboor"n in 1636; hij was Bl.lrgemee1l:er.
te Groningen; van h'Cm zal in het vervolg n:lder gefprooken wortien. Wijders had hij eene Dochter, JULIANt. MRBRRA, welke
trouwde met GERt.RD ISI.'<]{, Prefid~nt in de Hooge Vergadering
van Kleef en lI1ark, en ovcrI.~cd 1723, nalatende t.DMl MENSO
ISI K, Hoogleeraar in de Historien, te Groningen.
De voorgemelde MENSa ALTI XG, zo als geugd is, geboorell
tI! Eelde, in 't Landrchap Drenthe, in het Jaar 1541, op de
Schooien t~ Groningen, in de eerl1e gronden der Wetenrchappen
onderweezel1, 1l:udeerde daarna drie jaaren te Keulen; van daar
trok hij, 1565, naar lJeidclbClg, onder de Regeering van den
Keurvorst fREDlUK DEN DERDEN. ALTING gaf aldaar blijken zijner
Geleerdheid, en werd, reeds in 't jaar 1566, bekwaalh gekeurd ~
om het Euangelium te verkondigen, en, in 1567, te Leilshelsheim, in de Paltz, beroepen. In het Jaar 1570, werd hij Predikant in het Ampt Drimjlein. Hier werd hem aangeraden, zig
in den Echt te begeeven met MARlt. EPISCOP[!\, eene Dochter van
aanzienlijke Ouderen, die den Hervormden Godsdienst waren toegedaan. Aanmerklijk is het, dat tocn ALTJNG naar deeze Juffrouw vrijde, hij 'er bLvoegdc:, haar nict te begecren, zo zij
niet genegen was, met hem, om CIHlJSTUS wille, balIingfchap en
andere ongemakken te ondergaan. Dit voorllcl deed den Vader
aarzelen; maar de Moeder zeide zeer kloekmoedig: 0 waarde
Man! zulk een Schoonzoon moestm Hij zelf; zocÁ:en. Men bewilligde dan in t.LTIl\GS aanzoek, en verbond hun op den 13
Junij 1571. Hierna werd hij, door dk van /i:llberg, aangezogt,
doch, op aandrang van I;R,r' US, TOSSdr;t)S en andtre, in de plaat~
van GEBI.'!,.l RCS, tot Hoogleeraar te Hdddberg beroepen. Na
verloop van twee Jaaren beving hem de lust, zijn Vaderland te
bezoeken: hij mm zijnen weg op Emdol, om die rchnilplaat$
van zo veele Viuchtelingell, en Moeder van zo veele Kerken,
te baigtigen. Tweemaal hier gepredikt hebbende, maakte hij,
door ziine gele~rdbdd en gaveil, aJle gemoederen zo begeerig
naar zijn onderwijs, d~c ziJ niet rusacn, voor en aleer hij, een
eer!ijk ont!)ag van de:: Keurvor~t be]women hebbende, in plaats
V.lil den overleed ene;] ALB flARD~\BE~G, in October 1575, zig
aldaar liet bevestigen. Naauwli'ks hàd hij vier week~n zijnen
dienst waargenomen, of de beste der Vrouwen, ANNA VAN OLllEN-
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Weduwe van Grave EN\O, overleed te Embdm. Op
haar deed ALTING, in tegenwoordigheid van Graave JOH'lN, en
-zijne Zuster IIELWIG, en andere voornaame Per[oonen, met all~
bekwaamheid en Godsvrucht, die men van eellen Redenaar wachten km, Cene Lijkrede, uit Psalm XC. Zo loffelijk kweet hij
zi~ van zijnen dicnst te EtlIbd~'lI, geduurende den tijd van 37
Jaarcn, dat hij van iedcr op het hoogst bemind was.
1\'1en zon bijna ecn bock moeten fchrijven, indien men alle
zijne bijzondere verrichtingen, tot opbouw der Kerke, wilde
verhaaIen , en melding maaken. hoe hij de Gemeente van P0SSEMBROCIIICS verloste; hoe ijverig hij was, om den twist, tu.iehe de Gcmec:1te en haaren Leeraar Potifand~r, bij te leggen;
hoe maunc:ijk hij zig gedroeg tegen de Wederdoopers : van al
wat daar voorviel, zo als uit het Emder Protokol te zien is, droeg
ALTlNG het gewigt der z:taken. NieLJwen arbeid ver[cba[te hel11
JOHA'\NES LlGt,RlUS, die, nad:1t bij te Norden was afgezet, Veld.
Prediker in 't Leger van den Prinfe 'JItlll Ortll}j~ werd, eerst
te Woelden, daar men helll als Lutersc.h befchouwde, en door
de Regeering, wc:IJ.::e ditr L~el\.' was toegedaan, eerst ingang
kreeg, ma~;r zijn:! zaakcn zo aanleide, dat hij in ' s fL'1ge gevang~n, doch naderhand op zijn woord omflagen werd. Van's Hage begaf hij zig naar Oost-Friesland, alw,ulr Graaf EDZARD 05:
DERD", die aan CATIIARI NA, Docbter van GUSTAVUS, Koning "au
Z:!'ccden, getrouwt was, h<:111 nan deeze Gravin, Lmhersch zijnde, in het .laar 1577, tot Hof-Prediker gaf. Hier door had Lr.
CARlUS niet alleen gclcgcn'lcid om de Leere van LUTHER aldaar in
t:: voeren, zo ais hij ook deed; maar ook gelukte het hem, neven~
c:acn lIESHUSWS, de Stad Norden , die voorheen altoos Gereformeerd was ~:eweest, nu Lutcrsch te doen worden: als mede, dat de
ltcétor VllUO LMMIUS akhar zijnen dienst moest vel'laaten. Hier
mede niet n:rg-:nüegd zijnde, viel hIl ;,un op Emde1J, alwaar de
Cll'tlJS hem een balk in 't oog was; ook arbeidde hij onvermoeit
om dien te doen vernietig~n. Duch hi;,:r in werd hij voornaamlijk ge(luit door i\LTIl\:G, die hem dapperen tegenlland bood, eil
waar door aan hem de eer wo ti toege[chrevcll, \'an de bewaaring der lIervormde Leere aldaar. Dus verde~1igdc hij ook
dezelve, in het Jaar 1590, tegen eillnen NlCOLAAS SELNECCE.
RUS, mede een ijverigcn Lut!rcrtJall.
In het Jaar )591 deed
AI.Zz 4-
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ALTlNG eelle Lijkrede op Graaf JOHAN.
Nadat Prins HAVRITS en
Graaf IVILLEM, in den jaare 1594-, Groningcn bemagtigd hadden,
werd ALTING verzogt, den Godsdienst der Hervormden aldaar te
helpen bevorderen; hij deed 'er, den 17 Julij, de eerne Predikatie.
SIBRANDUS LUBBERTUS en MARTIN US LIJDTliS de twee volgende. Hoe
groot een dienst ALTING hier mede verrichtte, hij behaalde 'er, ech[er, grooten ondank mede. Graaf F.DZARD DE PERDE: , die de LlItherCcheu l1erk was toegedaan, wilde M;rING van zijnen dienst
ontzetten, om dar hij, buircn zijne toeflemming , l1<1ar Groningen was gegaan; doch die van Emdm weigerden hier aan te gehoorzaamen. [Jij bleef dan aldaar. Graaf E 'NO, in het Jaar 1599,
overjeeden zijnde, deed ALTING eene inhuldigingsrede voor Graaf
INNO rEN DL RDEN. Onder de RegeerilJg van deezen Graave, werd
onzen ALTING veel moeite verfchaft, bijzonder door den Cancelier TOMAS FRANZIlJS, tegen \i\'ien hli, echter, de leere der I-Iervormden handhaafde, tot aan zijn dood, welke voorviel op den
7 Oétàber r6I2, wanneer hij bijna den Ouderdom van 7 [ Jaat'en
bereikt had. Als iees aanmer!dijks mogen wij hier aanteekenen,
dat hij, elf dagen vóór zijn dood, op de Kerklijke vergadering
affcheid nam van alI~ de Broederen van den Cá!tus, en betuigde
dat hij zijn einde voelde naderen: drie daagen voor zijn overlijden
deed hij zijne laatfte Leerreden. Op zijnen fielfdag waren twee
zijner Zoonen in gevaar. van op de Haarlemmer Meer om te
komen. Zijn Graf, in de Groote Kerk te Emden, pronkt met
een fraai Lotijnsch GrafCchrift, waar van wij de Nederduitfche
vertaaling hier doen volgen.

Aan dm allerbesten zar GOdJ-rtfChtl:rçefJ en berocmdftm Maft,
M ENSO ALTI I'{ G,
lFaarlljk ttit;71Imtellden Godgeleerde.
die Christus, met de Kerke te wdden
te Drimflein, Heide/berg- m Embdelf,
XL V. jaaren getrottwlijk gedimd hceft.
YoorJ1tJamlijk in deeze Emder Kerke,
Over welke hij XXXVII jaarm is gewce.'!:
Bij de naburcn hier te Land".
En bij andere;: Vfm vee! verdie17fle,

Fóortreffelijk in a/Je 1!;emoerlsgtlyCJJ,
EtJ
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En daarom bij alle goeden bemind en geëerd
lübben dcezen /leen, onder welken zijne overbtijfze!en ,
de opjlanding wrwachtende , rusten,
/Jan dm allerliefjlen lvlan ril! Huisvrouw
MARIA EPISCOPlA,

En aan den alJerbelllindjlen vader de
kinderm treurende
toegewijd.
Op aarde heeft hij gelreft LXX jUf/ren
X maanden XXVI dagen;
In 't Huwelijk met dezelfde Huisvrouwe
jrlaria, XLI jaaren XI dagen.
Hij is ten Hemel gegaan, in 't jaar der
Christen tijdrekening lVIDCXII, den
VII Otlober.
Péor wim als zijnen al/ergetrotlwjlen l'riend ~
tlit Groffchrift treurtIJde gefchreeven lleeft,
ZIjn )'rimd DEBO EMMIUS.
ALTlNG, (Hendrik) de derde Zoon van den gemelden beroemden MEmo ALTlN.G, gebooren te Emden, den 17 Februarij des
jaars I58.3. Van jongs af werd hij tot den Predikdienst gewijd,
en dus vroeg re. feho.Dle gezonden, eerst te Groningen, daarna
in DZ!itsch/and. In de jaaren 1602 en 1603 onthield hii zig te
Herborn, alwaar hij zo veel opgang maakte, onder den beroemden PIsc"nOR, en andere, dat hij vrijheid kreeg om onderwijs te
ge even in de Wijsbegeerte en Godgeleerdheid. Eerlang maakte hij
zig vaardig om naar Zwitzerland en Frankrijk te reizen; doch
hij werd aangef1:eld als Leermeester van drie jonge Graaven, die,
met den Keurprins van de Palts, te Sedan ll:udeerden; tij vang
dit ampt aan in 't jaar 1605. Eenige omfl:andighedcn tus[ehett
den Hertog VAN BOUJLLON en Koning HENDRIK DEN IV, wa·
ren oorz~ak, dat de gemelde Graaven, van Sedan, zig naar Ndl·
de/berg begaven, wenvaarts ALTI'G hen verzeIde, en alwaar
hem de vrijheid werd gegeeven, behalven het opgedraagen onderwijs, eenige Le~fen in de Historien en Geographie te geeven aan
den Keurprins, wiens Leenneester hij ,in 't jaar 1608, werd. Met
deezen vertrok hij weder naar Sedan, en bleef aldaar totin 1610;
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ook verzeIde hij hem, in 1612, naar Ellgclalila', alwaar onze ALzig bij de geleerden bekend maakte, en zelfs de eere bad, met
Koning JAC0Bl'S te lijreeken. Na de HU\",clij!;s voltrekking van
den Keur~orst, met de c:ochrer des Konings. vertrok !.LTIi\G, in
1613, met zijnen ouden leerling, naar /{riddberg; in dat zelfde
jaar werd hij nl daar Dodor en Hoogjeeraar in de Godgeleerdheid.
IN 't jaar 1618, zo berucht voor l\'edealand, werd hij, nevell3
twee andere mannen, wegens de Paltz, op de Dordjèhe Ko'k'J/ergadering gezol1c1~I1, alwaar hij zi;; ZOd:liJi 6 gedroeg, dat zc!ü
de groot[le tC6Cnf~andcrs \'21'1 die verg~d~:i:J,:~ r.i.:rs ten zjjnen na·
deele konden inbrcn:~,:n. Het Doftorcwt in de Godgeleerdheid,
dat men, in die lwislócke tijden, te Leide;z had laaten uitaerven, werd daar weder herf1:eld; ALTlNG maakte Profesfor POLIJANDER, plechtiglijk, Licentiaat, en SCllCLTETUS pmmoveerde hem
lOt Doêl:ur. i\LTmG ontving zeker veel hoop op bevordering,
bij zijne terugkomfte te Heidelberg. De Boh(!<"1l1fcll~ on Ins ten
bragten de Kroon aan den Keurvorst; maar dit goede begin werd
van dcer;ï;ke rampen gevolgd, en Heide/berg, door TILUJ, in
de maaild S,~ptemb'2r van het jaar 1622, l10rmenderhand ingenomen. Bij plecbd~ aldaar de gruwclijkfl:e wreedheden, di:; men
bedenken kan: al wat een verkcerd~ drift v:m Godsdienst den onbandigcl1 Soldaac kan ingeeven, werd aldaar bedreeven. ALTINCi
ontkwnm, als door een wonderwerk, hunne woede, waar van
de om!1r.ndigheden deeze' zijn. Bij bevond zig op zijn Boekvertrek ; :lIs hij vernam, dat de fiad ingenomen en geplollderd werd,
grendelde hij ftl'aks zijn deur, en bê'gaf zig tot het gebed. Een
\'~n; zijn v.. icnl1cn, vC;':;2Zcld v;:n twee Soldaatea, kwam hem beligten , cat hij zis, duor de acbterdeur, bij den Ka!lfdicl' begeven zou •.!:;, wiens huis onder de bcfcherming van een goede wast
was, om reden dat TILLY de d~ar ZIjnde Papieren wijde duen bewaar en ; de Luitenant Kolonel van 't Regiment van lIo/zen.w!!em
bewa~kte dit huis: BIet dit geweer (zeide hij ,) l,C!; ik :;u!eiJtielz
111mmeiJ [;fdGwl, e1J Duaor }~L'j !NG zo!:dc fit:mt de elfde .,zijn,
..rist ik 11'001' hij zit; ~'c,'!;o::";e!'l /i,;;d. lVie z;~l gij? vroeg bij
aan den m:m zelfs: !.LTI'\G wao l1i..:t zo zeer ontzet op deeze
vmag, of wist dat hij terflond moest antwoorden: llr bell Regmt
g~u'Cest (zeide hij) ill 't llollegje der wijsheid; (in 't jaar 1616
was hem het befiier daar nlll opgedragen.) Wll~rop de Luitenant
TING
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peloofde, hem te ZUlle!l b~fçhermen. Daa2s d;;ar flan namen de
Jejititm dit Huis in bezit, cn deeden d.cn Luitel~ant zo fpocdig
vcnre!,kell, dat hij geen tijd had, om aan den Regellt, noch aan
het Kollegie der Wijsheid te denken. Dus bevond hij zig in de
magt 'der Jtjititcl1; doch was hun> op een Vliering, olltvlugt.
Tm zijn gei uk , werd een Kok van 't Keurvorstelijke Uof (door
den Graaf Vim TILLIJ gebruikt in deszelfs Kculc n,) in dit huis van
,;en Kan[elier geplaatst. Deeze man voedde hein heimelijk op die
Vliering, en gaf hem zelf gelegenheid om te zien, hoc het tot
zijnent geHeld was, onder geleide van drie /Jeijerfc/2e Sold~aten.
ALTING vond zijn huis in groote w::norde, en zijn 130ekvertrek
h de mugt van een Kapitein, die hem il'ots\Vijz'~ vrijheid gaf,
zulk een Boek te neemen als hem gOl:'ddacht. Hij weigerde dee..
ze aanbieding en zeide, dat zo hem die di:lgen toekwamen, hij
wenschte dat God hem langer in het bezit van dezelve zoude laaten, dan deszelfs eer11:e meester ge\veest was. Duizenden gevaa·
ren ftolld hij door in zijn w,~derkecren; na dri~ dag'?l1, gaf TILLY
hem v.:rlof om te nrtn:kkeJl. Hij bcg~f zig naar 5.;-,';OlldOlfbij
zijn Huisgezin, dat hii, reeds zeden eenigen riJd, naar lIeitbroll
gezond~n had, en had ald~ar een kommerlijk v;;rb)ijC, geduurende ecnige maanden, dewijl de Luthcr[cize Kcr;:di~i1aars opzette..
lijk hcr gchamte Lcerfluk der OiJl'crt!;-t!agzrl(:m 'x/tl otffcn~len.
In 't Jaar ; 623, week hij jJdar Em[;.Il, en gÎi,g vall daar, ill
's Ikgl', dln ong"'InkkiiIcn KonLlg va,1 lJOli<!CiJielJ he.';roet2n.
1)e,'z,,: \'orst hi~!d hem bij zi,~ ter onderwijzing \'tiD zijnen oCld·
nen zoon, \\ Wende niet dat hij zig aan Emdal, als Predikant,
noch m:n }'I','wdier a!s Iloogl~era:ll' verbond; en het was niet zond(,!i' 1l1,'cite, dm hil beln, in,'r j,;ar 16~6, toe:lond, het Iboglclrc,arampt te GrouingeJJ :<:!.\ltl!!1eemcn, waar van hij b~zit !Jam,
op d~n J 6 JlJilij 16::7, en 't welk hij bekleedde tor aan zijnell
dod. DI.! St;lo,ten des G'2WCS~S, ,l~n wier nitipraak hij de- zaak bad
gelaat'~\1 " wilden niet h~\', il:ig~lI b Zij!1 vemek nar,r Lcid:'lJ, waarheen hij, in den }.1:1l'e If'33, br:roep"n wa~'. Ook was hil, in 't
j"ar lD.';Pr' wel geneegen, 01,1 de Hooge 5chool van ltcit!:/berg,
en d..: l:erkcJ.l van de!J Pollz te herl1c'Jcn, en, ten dka einde,
onder Llmzende'l gc:v"arcu, tot Frankfort gekomen; maar de
Veldflag bij Nordelingm, door de Keizerfchen ge\Vollnc.!, deed
die ondernceming mi.lukken; dooe verfèheidene onHvegcn moest
hij,
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bij, naar Groningen, te rug keeren. l\'aauwlijks was hij hier 111
rust herHelo, of hij werd gefolterd door zwaare ziekten, en bijzonder door eene onoverwinnelijke droefgeestigheid, hem bijgebleeven zeden den dood van zijne dochter, die in 1639 overleed.
De derden.daagCche koorts veranderde, met het jaar /641, in een
Slaopzugt; deeze was naauwliiks te bovengekomen, of hij verloor, in 1643, zijne Huisvrouwe ; welke (Jag hem wel haast, op
den 5 Augustus des jaars l644, mede ten grave rukte.
ALTJNG heeft den naam van ecn man van verdiensten nagelaten.
Zijne nageblevenc Doeken zijn getui,j'en van zi;n verfl:and en naarfiigheid. Jaarlijks bezocht hij den Koning van Bohee1/leJI , en onderzocht de LetteroeJreningen zijlJer Kinderen. Ijverig was hij,
in 't verzamelen van penningen voor de verdrukte Kerken in
Duitsch!fl17d, en bijzonder voor die van dm PEil/z. Hij was een
medebellierder der Genootfchappen in ElIgel{11Id, en had het
eerfle opzicht over de Almoesfen van LnDEWIJK DE GEER. Wij
zouden te verre uitweiden, indien wij gewag maakten van het
deel, dat hij had, aan de overziclling van den Bijbel, die te
Leiden gefchiedde, en van zijne vcrrichtingea te .s'teinfort, tegen de Socinianen; tut het eer/le had hij medegewrocht : %n 't
tweede lag de last alleen op zjjne Schouderen. Van zijne l1ag,~
bleev~ne Zoonen, was de oudne I-Ioügleeraal' in de Rechten té!
Deve1lter, en van den tweeden zal in 'r volgende Art. gefproken
worden. Zijne Bocken vindt men aangcweczcil, bij BAIJLE, eil
in het Levm der GrofJinger ProjèsfiorelJ, in 't jÛfl:' 1654 info!.
gedrukt, waar in men ook zijne Afbeeldi::g, door LA11SWEERDZ
in 't koper gebracht, vindt.
ALTING, (Jncob) zoon van den bovengemelden , werd geboofeIl , in 't jaar 16 I 8, tC !leidt/berg, te!'wijl zijG Vader te Dord·
recht op de Sijnode was. Uit het voorgaande Levcnsverhaal, is
ligt op te manken, dat zijne eerlte jeugJ lllet groote zorg ell moeite verzeld was, en tot geene rust kwam, voor (bt zijn Vader het
IIoogleeraarfchap te Groningen had aangcV8l1gc'll ; wanneer hij den
ouderdom van negen Jaaren bereikte. Met vrucht vorderde hij in
zijne Letteroeftènillgel1 aldaar. In 't jaar 1638 vertrok hij naar
Emden, ter voldoening van zijne zucht voor de O(;sterjè/;'e toa-
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!en, en voornamelijk om het onderwijs te genieten van den toen
vermaarden Rllbói GUMPERT BEN ABRAHAM.
In 't Jaar J 640 reisde hij naar Engeland, en maakte zig aldaar
als een der grootfte mannen bekend; hij predikte, en werd 'er,
als Priester in de Anglikaanfche Kerk, door den vermaarden PRI.
DEAUX, aan genoom en. In zijn bel1uir, om aldaar zijn leeven te
eindigen ,kwam verandering, door de beroeping tot Hoogleeraar
in de Hebreeuwfche talll, te Groningen, waarin hij bevestigd werd,
den 13 Januarij 1643, en dus nog geduurende het leeven van zijnen Vader; te gelijk met SAMUEL DESMARETS , Hoogleeraaf in de
Godgeleerdheid, mede ter plaatsvulling van GOMARUS. die deezebeide Posten bekleed had. De tijtels en bedieningen van ALTING
vermeerderden door den tijd. In 1645 werd hij Doél:or in de Filofophie; in 1647, Academie-Prediker; in 1667, Doétor en Profes[or in de Theologie. De Keurvorst van den Pa!tz bewees hem
in de jaaren) 651 en 166 I , groote eer, hem ver[cheidene maa~
len aanzoekende om aldaar de plaats van Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te aanvaarden.
Hij geraakte met s. DESMARETS , zijnen Amptgenoot te Gronil1gen, in verrchil; bij Mannen, die zo veel van elkander ver[chiIden, was dit niet te verwonderen: wnnt niet alleen hadden zij een
onderfcheidenc leerwijze, maar ook verfchilIende grondregelen.
ALTfNG hield zig, volgens zijns Vaders leenrant, aan de Schriftuur, zonder eenig inmengzei van fchoolfche Godgeleerdheid; hij
begaf zig in de loopbaan van eere, en haastte zig om daar in
voorttegaun; olltbreekende hem verlland, noch geleerdheid, om
het geene hij fielde, fiaande te houden. De eerne lesfen , die hij
over den Catechismus gaf, hadden zo veel toeloop, dat hij, zij.
ne Kamer daar toe te klein zijnde, zig van de Academifche ge.
hoorplaats moest bedienen, De meeste vreemde Studenten had hij
aan zijn zijde. Zijn Amptgenoot was gewoon, zig van onderfcheidingen en van de Leerwijze der Schoolgeleerden te bedienen:
hij was vol vuur; zijn naam had reeds veel gerucht gemaakt; hij
gaf veele Boeken uit; de Proponenten omhelsden zijnen leertrant,
om daar door te eerder tot bevordering te geraaken. Dus waren
'er middelen genoeg om twist te verwekken, offchoon hunne onderCcheiden gemoedsgefteldheid daar toe niet medewerkte. ALTING
had
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had magtige tcgenf1reevers te bc f1rijdcn : de meerderheid van !lemmen, en het gezag des Oudcdoms waren aan de z,jdc van zijn
partij, die, bllit~n oat, middden had om al de Wacre:d tc:;ell hem
op te hitzen , e11 met een onVerWil111cLjk vooroordeel te ,\'r.pl'IlCn;
zeggende dat hij een uitvinder van nieuwigheden was; een Man,
die de gewijde paaIen te buiten ging; kortom, hij olltwierp de
befchuldiging van XXXI. dwaaHlellingcn, welke hij ALTl;\G teil
laste leide.
De Opzienders der Academie zonden, buiten weeten van partijcn, liet gcCchriCt van den beCchuldiger, met het antwoord des
beCclmldigdcn; aan de Godgeleerden te Leiden, met verzoek van
derz~lver uitfpraak ter bellisfing. Deeze gaven een merkmaardig
oordeel. Zij fpraaken ALTING vrij van Ketterij, doch laakten zijne onvoorzichtigheid, in het fineeden van nieuwe onderl1eIlingen ;
aan èe andere zijde oordeelden zij, dat DES~1ARETS zeer geBrekkig
was geweest in het oelfenen van zedigheid en broederliefde. Verre ,ras het van daar, dat de laati1:e met deeze .uitfpraak te vredell
was; de aanbieding van i1ilzwijgcnheid wees hij van de hand, en
vorderde dat het ge[chil door Kerkenra:tden, Klasren en SiJnoden
zoude word.:n onderzocht. Doch de Overigheid voorkwam dit
met all~ magt, v(;r:)iedend.~, voor of tegen het Oordeel der Faculteit van Leide;) , te rchrijven; waar door dan ook het rctJrijven
van DES.IlARETS achter bleef. Van meerder gevolg zoude dit gc[chil
gewccst zijn, hadde de dood hem niet belet, zijne beroeping naar
Leide:] te lIanv:lardcn. Op ziin !lerfbedde werd een {j)orrvan verzoening gemaakt. ALTI:'IG was gen:lodzaakt, zig te beklagen, dat
men hem misleid had, en had ;.;cene rust, [choon zijn tegen!1:reever tot zwijgen was gebragt. De Kerkelijken morden geduurig tegen hem, over het g~en zij nieuwigheden noemden i maar de
Waereldlijke magt hield den duim op de Confiswriale en Sijnodale
fl:emmen, dreigende de tegenl1revers van hunne bevelen met eene
opfchorûng van hunnen dienst. Onder dit alles was ALTI[':G, geduurende de drie laat!1:e Jaaren van zijn lee'len, met gcdunrige ziekten bezet, en werd, den ::0 Augustus 1679, uit het leeven gerukt. Vóór zijn Godvruchtig overlijden, verzocht hij aan zijnen
Neeve, MENSO ALTI"'G, die Burgemee(ler te Groningen was, de
uitgave van alle zijne Werken te willen bezorgen. Doch dit ge·
fcl]ied-
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fchiedde eerst eenige Jaaren na zijnen dood, onder het opzicht
van Doaor BALTIIAZAR REKKER, te Amftddam, 1687, in vijffiukken in folio.
Op den ouderdom van dertig Jaaren, had hij zig in den Echt
bcgeeven, waar in hij acht Kinderen verwekte; doch van deeze
waren, bij zijn overlijden, maar drie overig, waar van de een Ge.
I1cesmeelier, de ander Advoc~at was, en de derde zig tot den
Krijgsdienst had begeeven. De eerlie en de laatlte fiierven kort na
hunnen Vader. Het Leven is he111 te kort geweest, 0111 zijn oogmerk te bereiken, namentlijk 0111 te fchrijven eeneverantwoording
van zijne Leere. en een bericht van zijn leven, zeden zijn Hoogleeraarfchap. Hij was de Leerfiellingen van COCCEJUS ijverig toegedaan en daarom iH haat bij hen, die anders dachten, die zelfs
niet fchroomden, hem een ha/ven Jood te noemen.
Hij werd begraaven in de Groninger Academie Kerk, in het
Graf van zijnen Vader, welke hem, met fiervende lippen, dit volgende Graffchrift gedicteerd had, en het geen hij op een fieen
had doen houwen.

lIENRICI ALTING.
S. Theo/. Profes!.
Sepulcl1rum Familiare,
in quo
Sub JPe heat.e in Christq
R~furreftionis

Depo[uit
Uxorem ChariJJimam.

SUSANNAM BELLIER.
An MDCXLIII. d. XIX. Ottob.
Filiamq.

Primogenitnln

MARlAM ALTING
An MDCXXXIX. g. VII. Ottob.

Et corporis fili rxuvias
Deponi ~JQluit.
Faftum An MDCXLIV.
11. xxx. Augu5ti.

Zij.
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Zijne Schrifren zijn gemeld in 't Leeven der Groninger Profesforen, en door VAN BllNTHE~I: bij de eerstgenoemde vindt men zijne afbeelding.
Zie Neer/ands School en Kerkjlaat , H. Deel, bI. 227.
ALTING, (Mcllfo) Zoon van MENSO, en Neef van den boven{banden }ACOB ALTING, aan wiel1 deeze de bezorging van de Uitgave zijner fchriften verzocht had. Hij was Burgemeeller te
G7'ont'1Jgen, en een Man van groote bekwaamheid; hij overleed
aldaar den z Augustus van 't Jaar 1713, in den Ouderdom van
76 Jaarcn. V~n hem heefc men eene gewijde Chrono!ogîe, en
eenen Wegwijzer, bekend onder den naam van de Tafel of Reiskaart van Peutinger, en ook eene uitneemende befchrijving van
de Nederlanden, reeds dikmaals door 01lS aangehaald, onder den
naam van Notitia Gtrllltlllice Infcrioris, vertoond in vijf kaarten
en aanteekeningen o\"cr aIle de plaatzen in dezelve, zo wel in
Griek/de als Latij1!jèhe fchrifren vermeld. Een arbeid, waarlijk,
die door niemant kon worden ondernomen, dan door een Man
als deezen, die in de kennis der Aardrijksbefchrijvinge, en de Gefchiedenisfen der Griden en Romeinen, doorleerd was.
De vijf Kaarten, die door den Heer ALTWG hier toe bereid waren, vertoonen: de eerf/e een ontwerp of befèhrijving van het
oude Germanie, of NederdttitschlalJd, met aanwijzing van kwalijk vertoonde Plaatzen. De tweede, die van 't Land der Bata'JIieren en Friezm, aan deeze en geene zijde van den Rhijn, zo
als het thans onder de Republijk behoort. De derde verbeeld het
Land, zo der BataFieren als van anderen, zo als het hcdendaags
gelleld is, doch alleen aan de2ze zijde van den R/ujn. De ,'ierde, het Eiland en vaste Land der BataFitren; en de ,'ijfde, het
oude Land der Friezen.
De aanteekeningen, daar op gemaakt, dienende tot verklaaringe van de Ouden, zijn door den Heer ALTING, gemakshalve,
volgens order van 'c A. B. C. gefchikt, en van dien aart, als wij
'er reeds eenige hebben medegedeeld. Dit werk is voorheen ce
Amjlddam, bij de WETSTEI~S, in 't Jaar 1691, in fol. in vijftig
bladen, buiten de Tijtelplaat , gedrukt.
Zie Memoires de Trel'oilx, Pevrier, I1I4.
Ar-
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ALTING.
Van hun, die deezen naam voerden, vind men nog
bekend eenen BERNHARD, die Proponent werd te Eelde, in Drenthe,
173 1 ; en ALBERT, die Predikant werd te Sehipluide, 1734, en
J(42 te Slijdrecht.
ALTillS. Verfcheiden mannen van deezen naam hebben het
Leeraarampt, in de Hervormde Kerk in Nederland, van tijd tot
tijd, waargenoomen en met lof bediend. In het Dorp BreukeI~n leeft nog een Emeritus-Predikant van dien naam, voormaals
Leeraar aldaar onder de Hervormden.
ALVA, (Pieter van) die, in de SpaatJ[che bezittingen in Ame.riea, zig zeer berugt heeft gemaakt, door vervolgingen, uit verkeerde grondbeginzelen van den Godsdienst, keerde weder in
Europa, en onthield zig langen tijd in de Nederlanden, alwaar
hij, ten dienfl:e der Roomrche Kerk, verfcheiden Boek en vervaardigde, en in 1667 overleed. Zie N. ANTON, Bib!. His}.
ALVERINGEN, (Jo[ua yan) Ridder. Heer van Hofwegen , Zoon
van ZliGER, Heere van HOFWEGEN , en Rekenmeefl:er in 's Hage,
wordt geHeId onder de Holland[ehe Edelen, die, van 1540 tot
1549, befchreven werden, volgens GOUDHOEVEN ; fchoon VAN
LEEUWEN zegt dat hij in 544 ge11:orven is, en gewag maakt van
eene Dochter van hem, die gehuwd was met DIRK VAN DER DOES,
Ridder, gefnellveld in 't beleg voor Haarlem, 1573.
}OSUA, die, volgens VAN LEEUWEN, bI. 686, niet geregtigd
was, om ter dagvaart befchreeven te worden, was daarom geen
minder voor11:ander der Vrijheid; waar van hij blijken gaf, zo
do'or 't aanvaarden en tekenen van 't Verbond, als door de mid.
delen, die hij, ter voortzetting van net zelve, te St. Truijen ,
hielp bekragtigen; en verder door de ondertekening van 't Smuk[ehrift aan den Koning, met belofte van 500 Kroonen, waartoe
hij tejfens ook anderen in 's Hage en elders aanmoedigde. Hier
door werd het Banvonnis van ALBA, op den 17 Maij 1568, tegen
hem verleend, met verbeurdverklaaring van alle zijne Goederen.
Dit benam hem wel die goederen, en. wat meer is, zijne Vrijheid, doch niet zijnen ijver voor de goede zaak. Dit wierd hem
IJ. DE E L.
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ALWA. (Sievert)

beloond, door de aanfieIling tot Bevelhebber van Hoorn; 'e welk
hem te meer gehaat maakte bij de vervolgers. In't Jaar 1574onthield zig deeze edele Banneling, in 't geheim, te Antwerpen,
in 't Hnis van den Griffier MARTINI, met oogmerk om den aanflag op die Stad, voor ORANJE, te begunaigen. Op dit pas werd
'er, op bevel van den Landvoogd, eene huiszoeking gedaan ;de
Griffier fpoede zig naar Huis, toen de order gegeeven werd, en
gaf 'er kennis van aan zijne Eehtgenoote. Deeze Vrouw, gehard in tegen[poeden, verbergt den Heer VAN HOFWEGEN in eeu
Tafelkas , waarop eenigen van de zoekers, die hem nergens kod.
den ontdekken, eenige oogenblikken daarna, een [ehrift ontwierpen, waar in zij honderd Guldens op zijn lijf fielden. Ligt vermoed men, dat hij, na hun vertrek, zig aldaar niet lang ophield,
maar zig weder naar Hoorn begaf, alwaar hij, 1576, overleed~
zonder Kinderen natelaten. Indien de verbenrdverklaaring zijner
Goederen geen plaats gehad hadde, zouden zij gel~omen zijn
op zijnen Broeder SAMUEL.
ALVERINGEN. (Samuel 1'1112) Deeze wns Sehout van Mechelen, en had ter Vrouwe MARIA VAN DER AA; Kinderen, uit dat
Huwelijk voortgekomen, vindt men niet gemeld.
Zie VAN LEEUWEN, bi. 1074; BO;{, XIII. Boek; TE WATER,
II. Deel, bI. 152.
ALWA, (Sieve;-t) een Fricseh Edelman, wicn ongelukkig omkOOIDen WORP VAN TAEOR verhaalt, met deeze woorden: " In 't
" Jaar voorfz. (1509) op tcn XXVI Septembris, is[cr [oe groeten
" tempeest ènde wint gewest, dat die Seedijeken om Frijsland
" fint ingebroeeken , ende dat water is met [uleken eraeht ende
" gewelt oever allc Secdijeken gevallen, men forgdcn dat geheel
" l'rijsland [oldl:n hebben verdronken. Want daer veel menf;:hen
h en beesten verdroneken en veel huizen dreven we eh , daer veel
;, lDen[ehen eatten en honden opiàten. Kisten, trijforen en bed" den en andere roerlijcke goederen, dreven zonder getal weeh,
" nae die wolden toe, alfoe dat die feade niet en was toe ver" dijeren , die toen in Frijsland gefehiede in men fe hen , huijren
" cn beesten. In deefe aam hadde Sijvert A/wa fijn dienaars
" uit-
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" uitgefonden, om fijn beesten in toe haelen, ende nae is fel ven
" haer ooek toe hulpe gekoomen, ende als fij arbdden. om die
" beesten in toe brengen, foe is dat water haer ioe geweldieh
0' toegeeomen. dat die voorfz. Sijvert A/wC! ,met vier lVlenfcheJl
,. verdronken is."
Zie ;;ijn geji:hrevene Chrol1ijk•
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