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AMAMA' een Edele Staate in FrieJ!nnd, in de Grietenij van
Tietjerkflerndeel, in de nabuurfchap van 't Dorp Gnrijp.
Zie BACIlIENE, Geogrophie, bI. 131e).
AMAMA, (Joachim yntT) General Major van hetVoetvolk;Kolonel in dienst van den Staat, Kommandeur van de Stad' Hu/st,
en derzelver onderhoorende Fonen, werd gebooren den 14 November 1657, in het Landfchap Drenthe, in het Fan de B~ur
tange. Zijn Vader was GERRIT AMAMA, een Man van Edele af..
komile, en Kommandeur van gemelde Fort, Kolonel onder de
Friezen, en naderhand Kommandeur der Stad Emdell; v!mzijne
Krijgsverrigtingen zullen wij melding maken op 't Art. SWARTSLUIS, en andere plaatzen , die hij. in 1672, tegen de Frnnfche
magt trachtte te befchermen. Zijne Moeder, BERNVNDINA VAN
VIERZEN , was eene Dogter van den Generaal Mummeefier van
Fries/nnd. JOACHIM, de eenigfle van hunne overgebleevene Kinderen, genoot alle de zorg hunner opvoeding. Naauwlijks had
hij den Ouderdom van 12 Jaaren bereikt, of hij verkreeg een
Vaandel, onder de Kompagnie van zijnen Vader. Tegen deszelfs
zin, werd hij, in het Jaar 161" tot Kapitein aangefteld. In het
volgende Jaar trouwde hij met de Dogter van een Burgemeester
van Hulst, PETRONEJ:LA DE VRIEZE genaamd. rn het Jaar 1689 bekwam hij den rang als Major; in 1690 als Kolonel; in 1703 als
Brigadier; in 1709 als Generaal-Major; na den aag van Mnlp!o/tet, waar in hij, zo als in andere voorvallen, zig met roem gekweten had, werd hij, in 1713, tot Kommandeur van Hulst aangefield. Hij verloor zijne Huisvrouwe in het Jaar 168".., en hertrouwde, in 1693, met de Dogter van Heere FlLIPS VAN HUMALDA, Raadsheer in 't Hof van Fries/nIJd.
lIl. DEEL.
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Hoe veele wreedheeden en onbandigheden hij, in den Oor.
log, ook had bijgewoond, zijn minzaam, bezadigd en eerlijk
karakter werd, echter, daar door niet veranderd; hij bleef altoos de Menfchenvriend; de Christen en de Krijgsman fcheenen
in hem vereenigd: hij oefTende de plichten als Soldaat, en gebood als OMeier ; vergeetende nooit de plichten, die hij aan
God, aan den Staat, en aan zijne Medemenfchen fchuldig was.
Dus den ouderdom van drie' en z;estig Jaaren bereikt hebbende,
fiierf hij, in het bijzijn van zijne Kinderen en Kinds-Kinderen,
den 3 Julij van het Jaar 1720.
Zie JAN HUYBERT jUNGIUS, lijkreden op Amnmn, gedrukt
te Rotterdam, 1720, in 4to.
AMAMA, (Sixtiflms)
AM!lMA,
(Sixliflms) was Hoogleeraar in de Hebreeuwfche
Hebreeuw[che Taal,
aan de Hooge Schooi te Frnnekez·; een Man, die, in zijnen tijd,
den naam had van zeer ervaren te zijn, en een Leerling was van
den vennaarden DRUSIl'S, en daarom te meer in achting. Die van
Leiden zogten hem, met alle kracht, van Frnneker, ter plaatsvulling voor ERPENIUS, tot zig te trekken. AMAMA floeg eerst
dat aanzoek glad af: naderhand fcheen hij 'er meer toe genee~en;
doch de zaak in de magt der Staaten van Friesland rtellende,
wederhielden deeze hem, en verhoogden zijne voordeel en zodanig, dat hij zig verplicht vond, door bIij'len
blij'len aan hunne gunst te
beantwoorden.
Het eerfie Boek, dat !lMAMA
AMAMA in 't licht gaf, was eene proeve
van zijn prijslijk voorneemen : namelijk, om aanmerkingen te
maaken op de Gemeene Lnlijnfr/te
Lntijn[d1e vertaaling van den Bijbel, die
te Tref/te de goedkeuring verkreegen had; hier mede vong hij
aan, in 't Jaar 1620, met zijne Cenfum
Cen[um over de Vijf Boeken
van Mozes. Doch hij kreeg intusfchen anderen arbeid, waarvan
zijne Bijbelfche Conferentie, van 't Jaar .6z3, nog voor handen
is. Naderhand hervatte hij den vorigen taak.
Aan de Hooge School verdiende hij den roem, van veele ongeregeldheden afgefchaft te hebben; de gunst, die hij zig daar
door, en door andere bekwaamheden, verworven heeft, is na
zijnen dood, die voorviel in 't Jaar 1629, tot op zijne Kinderen
llaande gebleven.
Zie JlA'JLE, Dittioll. Crililj.
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AMALIëNSTEIN, is de naam van een Huis, door Heer HltNDRIK
in het f/ttJtl11fche Bosch, gebouwd, voor zijne
Gemalinne AMALIA VAN NIEUWENAAR, naar welke het den naaDt
draagt. Het legt rondom in Vijvers, en is nog deftiger en bevalliger geworden, door aangenaame beplantingen, die tot hel
Bosch behooren. Voorheen zag men 'er verCcheide Fonteinen
en konllige Waterwerken: doch deeze zijn, voor t;enige Jaaren,
vernietigd. Niet verre van daar is de Herherg in het l1alJnfche
Bos.n, het welk op zjg zelve, door de aangenaame wandeldreeven , een vermaaklijke oord is.
VAN IlREDERODE,

AMANDUS VA.'V ZIRlKZEE, dus genaamd naar de plaats zjjner geboorte, was Minderbroeder, Godgeleerde, en Voorleezer in do
Godgeleerdheid te Leuven. Als Provinciaal bevlijtigde hij zig
fierk om de gebreken der Geestelijken, die hem waren aanbetrouwd, te hervormen. Zijnen tijd in dat: Ampt hebbende uitge-:
diend, heeft hij dat van Voorleezer weder aangenomen; en geduurenden zijn leeven bediend. Hij had den roem van in ver·
fcheide WetenCchappen ervaren te zijn, en bijzonder in de Taalen, ais zijnde in de Grie1rfc/le, Iiebreeuwfche en KlJldeeuwfcltl
bedreeven , eer anderen, in Nederland, de Druklecteren eblar
van naallwelijks kenden.
Volgens geloofwaardtge Schrijvers, heefe hij, zeer zinrijk en
beknopt, geCchreven: ren Kronijk van 't begin der IYaereiti af,
tot aan 't Jaar 1534, dat is tot aan zijnen dood. Deeze Kronijk is verdeeld in zes Boeken, en heeft den Tijtel van Scru/inillln jive venatio verittllis Bist,ricte, d. i. Opzoeking 0/ na·
fPooring van de watJ.rheiJ der Historiel'l. Het Werk is, in 1534.
in 8vo gedrukt, bij eenen Si11lOlZ COC/lS, en daar achter nog eell
ander Werkje van den zelfden Scbrijver, over de 7ö JaarUleeken
yan Danie!. In de Voorrede verhaalt FRANC. TITnMANNUs het

lee ven van AMANDUS ~ en meld daar bij 's Mans overige Schrifren,
uls: Uitlegging over 't Boek der ScheppiRg; van Job; en va"
den Prediker; BistfJrie van 't Lijdm; de twaal{ uuren van

den Geestelijke'n Strijd; van de vier Woonplaatzen ; van SI.
Anna's Huwelijk; van Sophi Koning der PerjilJ(men en Yijllnd
der Turken; het laat !te word ongedrukt te Leuven bewaard.
Zie Kerkl. Outih. 1'Iln Zee/nnd, II. Deel, bi. ~ I.
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AMBACHT, bij de Ouden Rechtsgebied, Rechts/;4n, en, in 't
Onduitsch JurisdiElie, fchijnt deezen naam ontleend te hebberr
van een groot getal in- of IJpgezeetenen, die, op deeze of geene
plaats, zig tot één lichaam vergaderden. en over zig een hooftJ
mozen, uit de aanzienlijk{len; welk ZIlmen vergaderd lichaam
dan den naam van Aml1acht, en het hoofd dien van Ambachts-heer droeg, en tot heden behouden heeft. Dus zijn, in Vlaan.
deren, zommige Dorpen of Vlekken, in vier of vijf wijken ver·
deeld, die ieder een Ambachtsheer hebben. In Hot/and, echter, worden twee of meer Dorpen, onder het zelfde rechtsgebied geleegen , met den naam van Ambacht, ook wel, Ambachts.
heerlijlrhedm befchreeven, en hij, die het gebied 'er over heen,
met dien van Ambachtsheer benoemd; of ook wel Ambl'lchts-

iJewaarder.

Zeker is het, dat, in de vroegfle
vroeg{le tijden, wegens het hoog t
middelhaar en laag Rechtsgehied, de gewoonte was om over
ieder !l,ad, dorp, of bewoonbaare pla:us, een Baljuw of Schou!
te {lellen; en hier uit is afteleiden , dat de Graa ven ook hunns
Heerlijke Goederen, door gebrek aan penningen. hebben beleend, of uit vrijen en eigen wil gefchonken aan hunne gunstelingen, die zij, voor getrouwe dienflen,
dienf1:en, met eenige distriél:en
op het platte land voorzagen, ten einde dezelve des te meer aan
zig te verbinden. Het zelfde is naderhand meennaaIen door de
Staaten gerchied. Deeze Rechten werden door de Graaven g~
geeven, aan fommigen voor hun leeven , en aan anderen voor
zig zelve en hunne mannelijke nazaaten, bij gebrek van welke
zij weder aan de Graaflijkheid moesten vervallen. De All/back·
IC1J, die aldus werden uirgegeeven,
uitgegeeven, ooemde
noemde men Kwaade Lee.
nen, om dat zij nimmer aan de zijd-linie verfiierven. In laater tijden zijn' deeze Rechten ook gegeeven onder uitgebreider
voorwaarden, met bepaling dat het Leen zou mogen verflerven
verfl:erven
op allen, die het recht van Nakomelingfchap in de zijd-linie verkreegen; in welk geval zij g(}ede
goede en onverflerfelljlre Leenen genaamd werden, Een voorbeeld van deeze laatfie
laatf1:e vind men onder Vrouw JAC03A, waar bij GERRIT VAN EEIVISKERK verlijd werd
met de Amhachtsheerlijkheid yan Uitgeest. De woorden, in
de Verlij- of Leenbrief vermeld, zijn deeze:
'? Jacoba &c. Doen kondt
konde aan allen luiden: dat wi.j verkocht
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" en verleijt hebben, onze geminde Heer Gerrit Van Eemskerk,
," Ridder. de Ambllchtsheerfchip en de dqgelijks gerechte van
" onre Dorpe van Uitgeest met tien pond jaars lOt twee jaaren"
" en vijftien pond ten derden jaaren, mitte helft van der breu" ken- ende anders in alle manieren, als die Ambachlsheeren ge" meenlijk in onze landen van Kennemerland hebben, te hou" den van ons, eu van onze nakomelingen, Heel"e Gerrit voor" noemt, en zijnen nakomelingen. tot een onflerflifk Leen, want
" ons Heer Gen"U, hier over uitgereikt heeft, ende wel betaald
" de romma van veertien honderd goude HoIlandfche Schilden,
" fulker als laatst in onze munte te Dordrecht geflagen zijn, waar
" afwij hem kwijtrche1den, enz." Deeze brief was getekend,
in Middelburg, 3 August. in 't jaar 1417' Naderhand, echter,
is dit Leen door aflosGng vernietigd.
Nog vroegere giftbrieven kan men vinden in MIERl'S , Charterhoek: als een van het jaar 1233, waarin gezegd word: ik heb
tot een Leen gegeeven !zet rechtsgebied dnt Ambacht gena(lnl/I
~rord; in cen ander, van 1270, van Graaf FLORIS D:N V, worden zij Officia genaamd" BORT. in zijn TraElflat van de Heerlijkheden, IV Deel, §. 3 zegt, dat een Ambacht ook oudtijds
Advoc(lfia genaamd werd, gelijk blijkt (zegt hij) uit de Brieven,
die, bij die van St. 1Jlaorten, en die van de huizen van Ke'lC11burg berusten, wier voorzaten, van de Kerke van Egmond,
140 lflorgm Lfl1lds tOt een Advocatia, dat gemeenlijk Ambacht
genaamd wordt, gegeeven zijn. Zie verder MATTHEUS, de NobiHtate, Tom. Il. p. 506 enz.
Uit de woorden; dagelijks gerechte , in den boven!1:aanden
Brief voorkomende, ziet men het onderfcheid, dat 'er plaats
heeft tudchen Hals Heeren of Hooge Heeren, en Ambnchtsheeren; hebbende de eerfie het Recht tot het aan!1:ellen van Baijuwen, die ter Hooger Vierfchaar zitten, om Recht te oe1fenen
over Lijffirafbaare zaaken; daar de andere flechts het Recht verkrijgen om Schouten aan te fiellen, die alleen hemer over Burgerlijke zaaken oeff.:nen.
Wat betreft de breuke, daar in vermeld: volgens Handvest
\'all Vrouwe I\1ARGRErA, van 't jaar 1546, waren voor de Am/?achtsheeren van Rhifn/and. Noord-Holland, Zuid-Holland,
ook in Kmnemer/and, enz. twee deelen van de kleine boetelY,
Bbb 3
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de derde penning van verbeuringe; waar door verllaan worden
die van civile en g~meene breuken, die van ouds niet booger
liepen dan JO ponden. van welke za,ken de Baljuw gebouden
was behoorlijke rekening en verantwoording te doen. Begeen
men hun Recht en MlIgt re kennen, men zie de verklaaring daar
wn, gedaan bij den Hove V'1n Hollnnd, op den 5 November
16312, bij van LEUWJ;:N, in de Coftumm VII1J RhijnltZl1d, bi. 149.
gevolgd naar de uitfpraak van den 22fien December 1598; bij QUDENHOVEN , Befchrijving van Zuid-HolI. bI. 450. en VAN DQ
I!YX, Handvesten van Zuid-Holland, bi. 99-102.
Aan deeze AmbtJcMsheeren, zo wel als alln de Illlis-Heeren,
werd, voor gedaane dienllen, voor gerchoote penningen of uit
enkele gunst, vergund, verfcheidene HvoglzeerJijke Rechte,., als
die van de Jogt, nsftherij, FiJgelerij, van tien /-Yind, Tim.,jen, Tollen, Cijnfen, Schotten, en ook fomtijds die van PIJ.troonllatfthnp, PtJstorije, Kos/eri:e, enz. te genieten: en wet
in zulk eene ruime maate, dat men bij BOXHO~ leest, hoe de
Bewoonders van Zeeland lig verplicht vonden, aan Graave WILLEM DEN VIJFDEN te verzoeken, dat, als hunne bijzondere Heeren zouden uirgefiorven zijn, zij onder geen andere mogten flaan ,
dan onder den Graaf; en BOX!IORrj" gelooft, dat die vm Poort'!Iliet dit verzoek hebben gedaan, om de knevelarijen hunner
baatzuchtige A111óaclt/shuren, die hunne magr: misbruikten, te
omgaan.
De AmMclrtefJ werden, onder de Graaflijke Regeering, alt·
derrcheiden in r,.ije en Om'rije; de laatfte waren die, welke
onderworpen bleeven aan de Graaflijke i/toi-cijns, welke in drie
en vijftig Schellmgen op ieder Morgen bellond, en op den eerfien dag van die Maand moest voldaan worden, op boete van
verval aan de Graaflijkheid; van welke belaStinge de eerlle onbezwaard bleeven , en daarom vrije genaamd werden.
De Befchrijving van veele deezer Ambachtsheerlijkheden z:tl
ons gepaste gelegenheid geeven, om te doen opmerken. hoe
dezelve van onder de magt van deeze en geene EigenallTi, aa:l
de Graaflijkheid, door verval of ontheffing van Leenen, gekoomen zijn. Hier moeten wij nog aanteekellen, dat de Stonten
'1111" Holland en Wes/frieslflnd, in het Jaar J 722, oorbaar vonden, tot voordeel 1'llI1 's Lands Schatkiit, eenige Landen, Tien-
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Llen en Ambachtsheerlijkheden, tot 's Lands Domein,en behoo.
rende, zo als meermaaIen , in bezwaarde tijden, gefchied was,
openlijk te veilen en te verkoopen.
Haarlem begeerde wel eenige dier Heerlijkheden, onder Bre~
tieratie gelegen, uit de hand te koopeu; doeh dit firookte niet
met het belang van den Staat. Be~'erwijlr, West- Zcumen cn
K,'ommenie beweerden, volgens hunne Privilegien, dat zij niet
van de Graaflijkheid mochten gefcheiden, en dus ook niet ver·
kocht worden, Even was het met de E;;111ondel1 gel1:eld. Nog.
thans had de Verkooping van verfcheidene Ambachten, in 't Zuider
en Noorder Kwortier, in 't gemelde en volgende Jaaren, voortgang, en zelf daar onder van de zulke, die den naam van Steden
hadden, als: Bel'erwijk, Vloordingen, Groctebroek en West·
)lIoud. De meel1:e kwamen in handen van bijzondere Perfoonen;
eenigc aan de naaste Steden, en verfcheiden aan de Regenten
van deeze Plaatzen zelve, zo als wij bij ieder van dezelve, na·
der zullen aanwijzen.
Zie Handl'cstm yon Ke11l1einerll1nd, bI. SI, 353, 756 en
77'2. Handl'. R,Ilijnlond, bI. 16, 18 en 149. Oudhe.
dm YO/I Zee/aIJd, Il. Deel, bI. 202. OUDENHOVEN ,BefchrijYing 1'011 Zuid,Holland, bi. 237. Europ. Mer/tu.
rius

!'011 1722.

Al.IBACIITEN, (de Vin') in 't Latijn QU4tuor Officill genaamd:
zijnde, 1. het BOllckhotJter, dus genaamd naar het Dorp, welk
dien naam draagt; 2. het Asfel1eder; 3. het HuIf/er, en 4. het
Axeler••1mbacht. Doch dewijl, van de twee eerstgenoemden,
niet meer dan een klein gedeelte tot het gebied van den Staat beo
hoort, is, zedert den lVltmf/erfc/ten Vrede, 1648, en het Bar·
1'jerre Traftaat, 1715, die verdeeling in onbruik geraakt. ln
het eerlle, BOlle/lOuter, behoort nog onder het gebied van den
St:lat, de Sterkte Filippine, en de Schans de Bouckhoutfe /liJven
genaamd. In het tweede, bezitten wij Sas yon Gent; in het
derde of /lulsw',AlIIbl1cht, dat geheel :lan den Staat der Zeven
vrije veremigde Nederlanden behoort, legt de Stad Hulst, als
mede verfcheiden Polders, die, van tijd tot tijd. bedijkt zijn.
en vier Dorpen, als OsJe/l;sfe en /lof ter Nisfe; Houtmisfi:, en
het daar :lan !trekkende Hof ten Sallde, behoor ende aan den Prins
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Erffladhouder; Hcinsdyk; St. Jansflnn, enz. In het Vierde,
Of Axeler-Ambacllt , behoorende onder het betlier van de Provintie Zuland, telt men Axel; Zaamjlog; Zuiddorp , en in
het Weste~edeelte: Ter Net/ze; de11 Hoek; 't Fort Mauritius;
Biervliet ; Liefkenshoek ; Lil/o; de Kruisfchans, en Fredrik Hendrik. Wegens de Leenroerigheid deezer vier Ambachten, ontmoet men verfchilIende gedachten, bij de Schrijvers, die hier
melding van gemaakt hebben: ecnige houden dezelve voor geweezene Leengoederen van den Keizer of bet Rijk; anderen van de
Bisfchoppen van Uti-etht; en weder anderen ontkennen dit beide. Zie hier, hoe deeze .verfchilIende ged<lchten konnen vereffend
worden.
Volgens SANDERl'S, 1. Deel, Il. Boek, bevestigde Keizer HENDRIK DE IV, als Leenheer, in den jaare 1051, bet regt van BOUDEWIJN DEN EERSTEN, Graavc van P'/o{l11deren, op verfcheiden
Landen en Steden, en onder anderen op deeze vier Ambachten;
b~loovende hij, die van den Keizer te Leen te zullen houdel1.
nOt;DEWIJ~ l10nd dezelve naderhand af aan ROBBERT DEN FRIES, en
deeze weder aan zijnen Zoon ROBBERT DEN TWEEDEN, bijgenaamd
VAN JERUSALEM. Volgens de Chronijk van P'/ool1deren, zocht
Keizer HENDRIK DE V. aan ROBBERT DEN II, deeze Landen te ontweldigen; maakende daar toe een accoord met FLORIS DEN I, in
het jaar JI 08; doch zij konden hun oogmerk niet bereiken; hoewel men gist, dat uit kracht van den vrede, geflooten tusfchen
HENDRIK en ROllBERT, op Kersdag van het gemelde jaar 1108, zal
bepaald of bedongen zijn, nat Graaf ROBBERT de Zeeuwfche Ei.
ItJl1dm, bew~sten Schelde, met het Land ~'an Waas, (en dus
ook deeze vier Ambachten, als tusfchen beiden leggende ,) aan
FLORIS, Graave van Holland en Zeeland, als een achterlew ,
zal hebben moeten affiaan; 't welk te waarfchijnlijker is, om
dat DIRK DE VII, Graaf van. Honand en Zeeland, in het jaar
JI91 of 1/92, volgens de gemelde Chronljk, zig genoodzaakt
vond, den ced te koomen afleggen aan nOUDEWI]N DEN VIII,
Graave van P'lal1nderen, die lig, in het volgende jaar, voor eell
Leenm:m van bet Keizerrijk erkende. Dit zelfde erkenden naderhand J4:'< en BOtJDKWIJN VAN AVENNEs,Zoons van ZWARTi.MAR'
GRIET, Gravinae van P'/aanderm, als zij, in den jaare 1247,
de terugvordering deed en van de Zeetlwfohe Eilanden, de vier
Am_
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Ambachten, enz. die zij zeiden, door haare Moeder, voorheen
van het Rijk te Leen bezeeten geweest te zijn. HUlme eisch
vond ingang bij Keizer HENDRIK, die het zeer euvel opnam, dat
MARGRII'.T zo lang toefde met hulde en manfchap te beloDven,
van plaatzen , die haare vOCJrzaaten van het Rijk verkreegen had,
den. Mt.RGRIET [chijm. echter, middel gevonden te hebben,
deeze gramfchap te doen bedaaren. WILLEM, als Keizer, en
Graaf van Holland, wiens Zuster ADELHiID, gehuwd was aan JAN
VAN AVENNES , verklaarde naderhand, dat genoemde Landen en
Ambachten aan het Rijk vervallen waren, om reden dat MARGR ET in gebreke was gehleeven, om ze van hem, als Keizer, te
verheffen; het geen zij, echter. naderhand erkende: waarop WILLEM dezelve weder ter Leell uitgaf, aan gemelden JAN VAN AVEN_
NES, Graave van Henegouwen; in welk Leen hij, volgens st.NDERUS, door den Keizer mENRAAD , in 128 I, bevestig werd;
wordende daar bij te gelijk ver~ietigd, de gifre, gedaan door
lUCHARD , Graaf va:! Kon/wal, (die door eenige Keurvorlten
tot Keizer gekooren was) aan MARGRIET, van de Landen IPaas,
en de ,'ier Amhachten. Dit alles bevestigt de Leenroerigheid,
en wel zo !lerk, dat zelfs het verdrag, tus[chen WILLEM DEN lIl,
als Graaf van Holland, enz. en ROBBERT, Graaf van Plaanderen ,
getroffen in den jaare 1323, waar bij, volgens MElERUS, de eerfie aan den laatllen zijn recht op de Landen van Aa/st en IPoas,
en de l'itr Ambachten afflond, daar in geene ver:1ndering gemaakt heeft, of heeft konnen maaken. Schoon de volgende Graaven van P!(Jo1/drrCIJ, zedert dien tijd, in het geruste bezit van
deeze l'ier Ambachte1/ gebleeven zijn, zo dat zelfs FILIPS DE
STOUTE, Hertog van Bourgondien. als Graaf van Flaflndl!rm,
dezelve tcr Leen uitgaf aan JAN VA::'l' GJl'NT, heef, 'cr, nogthans,
geen twist over dezelve meer kunnen plaats hebben.
Zeden de beide Graaffch'appen, f7laanderen en Ho/lan(l, onder de Heerfchappij van éénen Heer, eerst aan het Huis van BOl/I"gotldien, en daarna aan dat van Oostenrijk zijn geraakt, nam dit
de Leenroerigheid aan den Keizer of aan het Rijk niet weg: ja,
2elfs niet na dat de Keizer, aan FILIPS VAN nOURGONDIEN, afge(laan badt al zijn recht, dat hij had op Holland en Zeeland, en
op het Keizerlijk Plaanderen. Want daar onder was geenzins
begreepen de Hulde; gelijk beweezen kan worden uit de Huid iBb b 5
ging,
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AMBACHT, bij de Ouden Rechtsgehied,
Rechtsgebied, Rechts/;4n, en, in 't
Onduitsch JurisdiElie, fchijnt deezen naam ontleend te hebberr
van een groot getal in- of IJpgezeetenen, die, op deeze of geene
plaats, zig tot één lichaam vergaderden. en over zig een hooftJ
mozen, uit de aanzienlijk{len; welk ZIlmen vergaderd lichaam
dan den naam van Aml1acht, en het hoofd dien van Amhachts-Ambachts-heer droeg, en tot heden behouden heeft. Dus zijn, in Vlaan.
deren, zommige Dorpen of Vlekken, in vier of vijf wijken ver·
deeld, die ieder een Ambachtsheer hebben. In Hot/and, echter, worden twee of meer Dorpen, onder het zelfde rechtsgebied geleegen , met den naam van Ambacht, ook wel, Ambachts.
heerlijlrhedm befchreeven, en hij, die het gebied 'er over heen,
met dien van Ambachtsheer benoemd; of ook wel Ambl'lchts-

iJewaarder.

Zeker is het, dat, in de vroeg{le tijden, wegens het hoog t
middelhaar en laag Rechtsgebied,
middelbaar
Rechtsgehied, de gewoonte was om over
ieder !l,ad, dorp, of bewoonbaare pla:us, een Baljuw of Schou!
te {lellen; en hier uit is afteleiden , dat de Graa ven ook hunns
Heerlijke Goederen, door gebrek aan penningen. hebben beleend, of uit vrijen en eigen wil gefchonken aan hunne gunstelingen, die zij, voor getrouwe dienf1:en, met eenige distriél:en
op het platte land voorzagen, ten einde dezelve des te meer aan
zig te verbinden. Het zelfde is naderhand meennaaIen door de
Staaten gerchied. Deeze Rechten werden door de Graaven g~
geeven, aan fommigen voor hun leeven , en aan anderen voor
zig zelve en hunne mannelijke nazaaten, bij gebrek van welke
zij weder aan de Graaflijkheid moesten vervallen. De All/back·
IC1J, die aldus werden uirgegeeven,
uitgegeeven, noemde men Kwaade Lee.
nen, om dat zij nimmer aan de zijd-linie verfiierven. In laater tijden zijn' deeze Rechten ook gegeeven onder uitgebreider
voorwaarden, met bepaling dat het Leen zou mogen verfl:erven
op allen, die het recht van Nakomelingfchap in de zijd-linie verkreegen; in welk geval zij g(}ede en onverflerfelljlre Leenen genaamd werden, Een voorbeeld van deeze laatf1:e vind men onder Vrouw JAC03A, waar bij GERRIT VAN EEIVISKERK verlijd werd
met de Ambachtsheerlijkheid
Amhachtsheerlijkheid yan Uitgeest. De woorden, in
de Verlij- of Leenbrief vermeld, zijn deeze:
'? Jacoba &c. Doen kondt
konde aan allen luiden: dat wi.j verkocht

" en
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heeft een zoort van Bijgeloof SANDERl'S? in navolging van lil. w.
VAERNEWljK. dit doen zeggen, die 'er, in het jaar 1565. dus
van fchreef: Om dies wille dat 1Yi1lebrol'dus in f/laanderen gepredikt heeft, {orteeren ook onder het Bisdom van Utrecht.
GEERVLIET (hier bij dient men aantemerken • dat Geervliet oudtijds onder de Zeeuwfche Eilanden werd gerekend; doch hoe
het bij Vlaanderen te pasfe komt, .is een raadfel) Hulst, Axel
en Asfenede, welke drie van de vier .Ambnchten uitmanken.
Nooit zou men beter naar den zin der Geestelijken konnen fpreeken; doch ook nooië minder overeenkomflig met de waarheid.
Want, wat grond lOt het recht van eigendom op zeker land, kan
de prediking van he~ Euangclium aan den Prediker geeven? En
daar men weet, hoe zeer WILLEBRORDL:S door PIPI]N en andere
Vorll:en begiftigd Zij, zo is 'er geen twijffel aan, of hij zoude in
die weldoenders de hard/le partijen gevonden hebben, als hij.
of zijne medgezellen zig de oppermacht hadden willen aanmatigen, over die landen, of /leden, waar in zij hun opgenomèu
werk verrichtten. De Vor/len van dien lijd waren wel bijgelovig,
doch niet dwaas. Om hier dan de noodige opheldering te vinden, moet men gelooven, dat die Schrijvers alleen het Kerklijk
gezag der UtreclItfche Bisfchoppen zullen bedoeld hebben, en
wel om dat het onlochenbaar is, dat deeze ,'ier Ambachte1J den
Bisdomme van Utrecht (verf1aa in 't KerkbefHer) zijn onderhoorig geweest. tot aan den Jaare 1"59; in welk jaar de oprichting
der nieuwe Bisdommen plaats had, en toen deeze van Utrecht
afgefcheurd, en aan dat Vlln Gent gebtacht werden.
Dus zou de zaak beOisc zijn, zo niet die zelfde Schrijvers te
Ilerk fpraken, en dat wel bepaaldelijk tot de wael'eldlijke heerfchappij, om het alleen tot het Kerkelijke te konnen bepaalen.
Waar bjj nog koomen verfcheiden om/landigheden, die klaar doen
zien, dat de Bisfchoppen zig niet binnen den kring van hun Kerkelijk gebied gehouden hebben. Te Hulst, thans het eerlle der
vier 4imb(lchtm, bellond het ilads W:lapen, tot het jaar 1534,
volgens de aamekeningen van LANDSlIERGEN , in het beeld van
ST. WILLEBRORDUS , in zijn Bisfchoppelijk gewaad, met het opfehrifc; Sigillum Scabinorll1n oppidi de llulst: d. i. Zegel van
Scheepenen der Stede Hulst; 't welk meer dan geestelijk opzigt
beduid, fchoon 'er nergens blijk is, dat hij de Schfpe1Jen heeft
a:m-
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aangefleid. Ook heeft Bisfchop FRI!DRIK DE lV, in het Jaar 1516,
den Keizer MAXlMU.IAAN en zijnen Kleinzoon KAREL, bij hunne
blijde Inkomflen, aldaar door zijne Gezanten doen inhaalen. Doch
indien hij daar door zijne waereldlijk gezag heeft willen toonen,
zal dat waarfchijnlijk gegrond geweest zijn, op de gewaande gifte van OITO DEN III, van het jaar 984; bij welke gifte hij den
Burgt van Hu/st aan de Kerk van Utrecht zou hebben toegevoegd. Doch deeze zo wel als veele andere Giftbrieven van Keizers en Koningen, in vroegere dagen, der onkundige waereld op'
gedrongen, verdienen thans, in meer verbchte tijden, weinig geloof; fchoon men niet ontkennen kan, dat de Bisfchoppcn, 't
zij met recht of onrecht, hnn gezag daar wel hebben doen geIden. Ten voorbeelde daar van heeft men Ilechts aan te merken,
hoe zij, in deeze vier dmboclztefJ, den fiijl hunner JaartelIinge,
zo wel in de Kerk als op het Raadhuis, hebben doen invoeren.
Hoe twi;ffclachtig ook de Gendfde Gefchiedfchrijvers daar van
fpreeken, echter, heeft het een begin doen neemen , om onder hun, niet zo als in n"olldere1J plaats had, het Jaar
;net Poosch te doen aanvangen, maar, volgens den flijl van
Utrecht, beginnende (naar dien van het Hof) het jaar met den
EerJlen Jonunrij, en naar den Kerkelijken, dien de Bisfchoppen
hielden, mèt den Kersdag.
Deeze fchikkinl} van de verandering van den 1lijl, een werk
zijnde van hem, die de Oppermacht bezit, is dit een ontegenzeggelijk bewijs van het gezag der Bisfchoppen; en dat zIj
dit doordrongen en fiaande hielden, met voorbijzien van den fiijl
der Graaven, of van den Hove. En hoe weinig moeite zoude
het kosten, aailtetoonen , dat het Bisfchoppelijk gezag zo wel
gevestigd was, dat zij, in de XV. Eeuwe (zo wel die van
Therout1nc en van Ka1Jlerijk, als van Utrecht) niet fchroomden,
de ingezetenen van J7/(ltl11derm, over waereldiijke en burgelijke
zaak en , ja, zelfs over kleine geldfchulden, voor hunnen rechtbank te daagen, en de niet verfchijnenden met den ban te kwellen? waar tegen l\IAXI:\IJLIAAN en zijn Zoon HLJPS "!IN OOSTEN·
RIJK, in 1486, bij Plakaat moefien voorzien.
Maar al dit gezag is nog niets, in vergelijking van het geen
men ons wil doen gelooven, van de onafhanklijke HeerfchapÏ'ii,
die de Bisfchoppen, over deeze vier .dmbocht~n, zouden hezee·
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îeeten, en dat de Graaven van" Vlaanderen dezelve van hun,
als Leenen zoudén ontvangen hebben. Zie hier wat VELDENAAR . zegt: " Boudewijn van Holl:md (Broeder van Floris den
" lIlden, Graave van Holland) den 29flen Bisfchop van Utrecht,
" deede befchrijven alle de Stichts, en der Kerke Leenmannen
" van Utrecht, dat zij quaemen, of fenden geregteR p~ocura.
" tors, en ontfangen hoere Leen van hem, als zij fchuldig wa·
" ren te doen. En dit zijn des Stigts Hooge Mannen, die hier
" nae befcbreeven lben, en mit wat goede zij meede verleent
" waeren, op dat het zoude blijven tot eenre eeuwiger geden,; kenisfe".
" Brabant, die Hertoge van Brabant, enz.
" Vlaanderen, die Graaf van Vlaanderen w.as die anderde, .en
" houdt van 't Sticht te Leen die vier Ambachten, enz." Welke
woorden duidelijk doen verflaan , dat de Graaven van f(;aanderen Leenmannen van den Bisfchop BALDVINES waren, en dat zij
van hem, zijn Leen verheft hebben, zo wel als alle de andere gedagvaarde Leenmannen, niemand van welke zoude in gebreke
gebleeven zijn (volgens het verhaal) dan de Hertog van Brnbant.
Oordeel, Leezer! hoe dit met het voorige firooke, èaar wij
zagen dat de Graaven van V!aonduen de vier Ambachten van
den Keizer, of van het Rijk, ter Leen hielden? Men kan deeze
Leenlijst , door VELDENAAR voortgebracht, even als meer andere
zaak en van dien tijd, voor valsch en onecht verklaar en , en zeggen, dat het verhaal alleen is opgefleid om de magt der Bisfchoppen te vergrooten. Doch zulks dient door eenige voldoende bewijzen ge!l:aafd te worden. Want men kan niet ontkennen, dat
op die Lijst eenigen genoemd worden, die in de daad Leenmannen van den Bisrchop waren. VELDENAAR , dien men moet onderflellen , die lijst getrouw te hebben nagefchreeven, zo als hij
die vond, kan geloofd hebben, dat d:! Graaf van Vlaanderen
des Bisfchops Leenman, wegens deeze ,'ier Ambachten, geweest is; en ook dat hij gekoomen is, of gezanten gewnden
heeft, om de Leenheffing te doen. 't Geen hem hier toe aanleiding kan gegeeven hebhen , was, dat hij van den Graafvan Vlaan·
deren, wegens nalatigheid, geen kwade gevolgen gemeld vond.
20 als van den Hertog van Brnband, die zijn Leenmanfchap
over
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over de Pé/uwe daar door verloor. Maar met dit al, geeft hij
zelf voldingende bewijzen aan de hand, om het onderfielde Leen.
manfchap van den Graave van Y/aanderen als een verdichtzeI te
be[chouwen.
In navolging van Keizers en Koningen, gaf de hoogmoedige
Kerkvoogd, aan alle zijne Leenmannen, den Eertitel van een
Ampt. Zo was de Hertog van Brabnnd zijn Dras!aart; de
Gronf v(ln Holland zijn Marfcha/k; de Graaf yan Kleef zijn
OverJle en Meester Kamet"ling; de Graaf van Ben/hem zijn
OverJle Doorwaarder ; de Glaaf ~'IJ1Z Goer, zijn Meester Poert.
U'tlgter, enz. En dus is, volgens VELDENAARS verhaal, de Graaf
,'tln Vlaanderen, die boven mede onder Bisfchops Lenmal1nen
geteld was, zonder Ampt gebleeven , terwijl hij, ware hij werk.
lijk zijn Leenman geweest, des Bisfchops luiller mede door eene
of ander ijdele Amptbenaaming zoude verbreid hebben. Het kan,
echter, waar zijn, dat de Bisfchop, die over het Kerklijke van de
"ier Ambachten te zeggen had, door meerder uitbreiding van
magt dan hem toekwam, den Graaf van Plaanderen , als zijn
Leenman, heeft doen nodigen, zig behelpende met de gemelde
gewaande gift van Keizer OTTO ; maar het blijkt ook waar te zijn,
dat de Graaf wist wat hem.te doen flond, en daar door toonde,
dat de Ambachten van hem niet afhanglijk waren.
Hier uit dan konde worden opgemaakt, als of men dezelve als
Rijksleenen moest be[chouwen. Dan" men gunne ons ten befluite hier bij te voegen, de woorden van den Heer fII. VAN
WIEUNT, in het einde de vijftiende Eeuwe, Rat1ds-Hooft/man
van Vlaanderen, in zijn uitmuntend TraCtaat van de LunRechten 110/1 de Hoven 1'tm Vlaanderen, waarin hij, wel verre
van de Graavell van Vlat1nderen, wegens de vier Ambachten,
Leenplichtig te maaken, aan den Bisfchop van Utrecht alle
LeenroerIgheid daar van fchijnt te omkennen, met deeze woorden: " Vlaanderen heeft drie. deel en daar af; een legt onder de
" Croone (van Vrallkrijk) d'ander onder 't Keizerrijk, en 't der" de is eigendom. 'T geene dat licht onder de Croone is gehee" ten 't Graaffchap van Vlaanderen. Dander deel dat licht on" der den Keizer mitten eigendom me , en is geheeten 't Graaf" fchap, en de heerlijkheeden van Vlaanderen, daar af de Graa" ve hem draagt 31$ Souvrain, ende ii in pos!ès(ie daer te wijfe" ce
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" ne bij arreste en [onder res[on, en van deeze twee deelen
ma~kt ge[cheet, de reviere van de Schelde, want al wat licht
" over de oostzijde, dezelver revieren, van de Schelde te Bra.
" bant waert Gaande, is geheeten het Keizerrijke: al dat licht
), over de westûjde, is onder de Croone, en van den Refome
" van Vrankrijke, Hit gedaen de vier Ambachten, ende 't La/Irt
" van Waes, dewelke zijn exempt van alle resforte, niet te" gmjlaa1fde dat ft liggen over deu/ve westfyde, en de eraa" ve houd die noch von der Croone, noch van dm Keizer,
" maar Keizerlijk." Het is mogelijk dat het geruste bezit van
de vier Ambachten, geduurende de Regeering van Keizer MAXIMILJAAN en zijnen Zoon FILfPS DEN SCPlOONEN, den Heere wmUNT
Ilanleiding tot deeze gedachten kan gegeeven hebben; doch het
fchijnt, echter, niet meer dan zeeker, dat de voorzaaten van
"tILIrs van de aan[praak deswegens , en de Rijks-Leenbezitting ZO
vrij niet zullen geweest zijn.
Zie de genoemde Schrijyers, en verder BUR.'IAN, Utr. Jaarhoeken, III. Deel, in de Voorreden, aldaar geplaatst, als
een nuk zijn oorfprong verfchuldigd zijnde aan den Geleerden Heer w. TE WATER, in leeven Predikant te Axel,
dienllig om aan 'te toonen de onzekerheid, die 'er in, het
fiuk van de Lemen en Leem'oerigheid plaats heeft.
n

AMBASSADEURS, of GEZANTEN, zijn gewoone of buitengewoone
Afgeyaardigden van Hunne Hoog Mog. de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden aan Buitenlandfche Mogendheden, meestal gekoozen uit de aanzienlijkfie gellachten , in
Holland en Zeeland, tusfchen welke twee Provincien, meer dan
eens, en bijzonder in 't Jaar 1655, over dit voorrecht, ge[chil
is oncftaan.
De Staat is gewoon, Amhasflldeurs van zodanige buitenland
fche Mogenheden te ontvangen, als de hunne erkennen, en met
Publijke eer en achting ontvangen.
Gewoonlijk komt een Ambasfadeur zonder openbaare omflandigheden in den Haag, en geeft, aan den Prefident van Hunne
Hoog Mog. een dubbeid van zijne Geloofsbrieven. Na dat deeze dezelve in de Vergadering der Staaten heeft doen voorleez6n.
word
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word de Atnbasfatieur verwelkomd, door den Agent der StaQten, die het Ampt van Inleider der Afkeza1Jten bekleedt. Na
deeze begroeting is hij gerechtigd, om fchrifcelijke voorllelJen te
doen, met daar toe benoemde Gekommitteerden te handelen, en
zaaken, die fpoed vereifchen, af te doen. De Heer Ámbas!adeur, verkiezende plegtig ingehaald te worden, begeeft zig,
op den daar toe bepaalden dag, naar Delft, alwaar hij in den
Doele, door der Staaten Hofmèefier, onthaald word; en voorts,
't zij in het Jagt der Staaten , of in zijn eigen Koets, naar dm
Haag vertrekt; wordende hij, door twee Afgevaardigden, in de
eerfie Koets van Staat, tot aan den Hoornbrug te gemoet gereeden,
en verzogt om in dezelve over te gaan. Zijn Excellentie neemt
de eerUe plaats, zittende de Afgevaardigde tegen hem over. Dus
word hij, onder 't geleide van een trein van bijna tagtig koetzen ,
in den Haag, tot voor 't Logement van den A111btJs!adeur, gehrngt, alwaar agt andere Afgevaardigden van den Staat, hier toe
gekommitteerd, en van zijne komst verwittigd, hem verwelkomen, uit naam der ./Jlgemeene Stooten. Twee Afgevaardigden
vergezellen hem eenige dagen. Na den derden dag van den publieke Intreede, wordt hem openbaar geboord verleend, en hij.
met groote ·fiaatûe, door de Afgevaardigden, afgehaald, ter ge-hoor gebragt en ook weder uitgeleid.
De Ambas!adeurs der Staaten , zo wel gewoone als bllitenge_
woone, genieten twaalf guldens daags, van den dag af aan, dat
zij verkooren worden, tot dat de gewoone daggelden beginnen
te loopen. De gefchenken, die zij, bij hunne Ambasfade, gehouden zijn te doen, worden hun door de Staaten goed gedaan.
Wanneer zij verplicht zijn, van de gewoone verblijfplaats, het
Hof elders, verder dan zes uuren, te volgen, vermogen zij,
voor buitengewoone onkosten, veertig guldens daags in rekening
te brengen; doch in gevaIle zulks naar het Leger gefchied, wordt
zulks op vijftig gebragt , en met nog zes duizend guldens, voor
hunne uitrusting vermeerderd.
De Buitengewoone Ambas!adeurs onderhouden, gewoonlijk,
een Predikant, een GeheimfchriJver, twee Klerken, één HofmeesIer, en ver.der luifierrijk gevolg; waar toe hun, ter uitrustinge,
agllim duizend gu/tiens worden toegelegd, onverfchillig of hun-
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ne Ambasfade kort of lang duure. Wanneer hij den rouw moet
aanneemen , ~eniet hij veertien duizend guldens, of meer, naar
maate de omfiandigheden het vorderen.
Zo lang het Gezantfchap duurt, is het gewoone daggeld van
een Buitengewoon Ambasfadeur ,honderd vijfentwintig guldens,
met nog zestig guldens ieder maand voor den Predil{ant; even
zo veel voor zijnen Geheimfchrijver, en 40 voor den Hofmeester.
Een Gewoon AmbllSfadetir geniet, voor zijne uitrusting,
zes duizend guldens: decze befpreeken hunne wedden, of beo
dingen andere voorwaarden, bij het aanvaarden van hunne AmbasÛlde. Men vind 'er ecn voorbecld van in den Heer HlBRONIJMUS VAN BEVERNING, die, in 't jaar 1670, het GezantIchap
aannam naar Frankrijk, onder voorwaarde, dat hij alleen in de
Commisfie zoude zijn, met eene onherroepelijke vrijheid om
weder naar 't Vaderland te keeren, en 100 guldens daags. Voor.
waar een zeer veel "crfchiIIende wedde van die van voor twee
honderd jaaren, zo als men aangetekend vindt, dat op een
Dagvaart te Dordrecht, den 9den Julij 1539, tot buitellgewootie Gezanten, om Keizer K.\REL DSN V, over het afllerven van
de Keizerinne, den rouw te beklagen, wierden verkooren FLORIS VAN ASSENDELFT , I-leer van Kijfltoek, en Mr. KLAAS BARTH0LOMEr, Penfionaris van Dordrecht; de eerfie zoude hebben
vijf paarden, en eischte twee kroonen daags; de tweede, die
drie paarden moest mede voeren, eischte hct zelfde, beide boven de reiskosten, waar van zij nette rekening zouden doen.
Doch deeze eisch fcheen toen nog te hoog, alzo dezelve, volgens de Registers ~'all 1111'. Aart J'fIIl der Goes, nict toegef1:aan
werd, maar, va gens den zeJfden, bepaald, dat de Stadhoutier, naa liet aftoofell 1'an de .dmbasfatle, hUil zou toeleggen,
't geell lllj oordeelde door hUil verdiel1d te zijn.
Zie op de Art. van J. BaREEL en c. HOP, en op 't Art.
AFGEVAARDIGDEN. ALKEM. Displ. 11. Deel; zeRe, Codex

Et/tm'us, bI. 40.

205.

AMBROSIVS, (JOHANNES) gebooren in het jaar 1546, werd
eerst Predikant onder 't kruis, en, in J 5ï3, beroepen tot Leer:lar op het Dorp SijbecllrlPe!, nabij Hoorn. Daarna werd hij,
lIl. D E E L.
CCc
in
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in 1578, beroepen te Amjleldam, het welk ten tweedemaale,
op den 29fien Nov. 1579, herhaald werd; doch, uit liefde
voor zijne Gemeente, telkens te vergeefs. Kort daarna werd het,
op lJieuw, gevraagd, of ten minfien zijn dienst, voor den tijd
van een half jaar, bij Leening verzocht: tot dat hij eindelijk.
na vee Ie herhaalde aanzoeken, aan de Gemeente van Amftddam,
als vast Predikant, is toegefiaan, en iu April des jaars 1580 bevestigd. In dat zelfde jaar werd hij naar Medenblik geroepen.
doch dit, op aanzoek der A11Ijleidammers, afgeweezen. Hij
bediende, in 1582, vool"' eenigen tijd, bij leening, de Gemeente van Dordrecht, en, in 1593, mede die van Utrecht. Deeze begeerden hem als vast Predikant; doch hij hield zig aan zijne Gemeente.verbonden. In 't jaar 1595 bekleedde hij de eerUe
plaats op de Sijnode te Hoort:; hij overleed op den 19dcn Oétob.
J599. 's Mans Af beelding berust in de verzamelingen der kon st.
minnaaren.
Uir zijn Huwelijk, met MARIA JANsz, zijn voortgekoomell,
behalven eene Dogeer, eerst een Zoon, LUCAS AIIlBROSIUS, die.
even vóór 't overlijden van zijnen Vader, Predikant was geworden; en nog een ander, JOHANNES genaamd, die, in 1581 gebooren, 1607 Prop onent werd, en in dat zelfde Jaar beroepen
te Petten, in 1619 te V1aardinge1l, alwaar hij, in 164°, overleed; nalaatende een Zoon, JOHANNES AMBROSruS PETI'ANEUS, naar
zijn geboorteplaats Petten, genaamd; deeze werd, in 1632, Pre.
dikant te lIaringvlt"et, en overleed in 1657.
AMBROSIVS, (LUCAS) de eerll:e en oudll:e Zoon van JOHANNES A~r
EROS lUS , gebooren den 24 Aug. ) 57°, is de zesde Predikant in
de A11Jjlelda11lfc/z~ Gemeente geweest. Hij was, in den jaare
1595 , eerst beroepen te Ouderkerk, en in dat zelfde jaar te
J.lIuyden, en werd, in 1599, alhier Predikant in 't Gasthuis,
doch in 1610 in alle de Kerken, en overleed den 7den Decemb.
1628. Uit zijn Huwelijk, met HlLGONDA RJEVWERS, liet hij een
Zoon \la, dre, in 't jaar van zijn overlijden, Predikant te Lo~
nen werd, en daarna te JJ70erdm, alwaar hij, in 1623, merf.
Zijne Afbeelding is op twee bijzondere manieren in prent gebragt.
AMEIDX,

of

AMEIJD1::N,

in 't Register dar r,ufn/m of Leenl1Utn-
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van Utrecht, volgens ALTING (zegt HAk\!A) het gerecht des Graaven van Goor, als een Leen der Utrechtfche Bis[choppen genaamd. Thans voert het nog den naam van .Ameiden , en is gelegen àan de rivier de Lek, 5000 fchreden vall
nonen, op 'c I1ollondsch gebied. Het wordt ook wel Ter
Meyde, of bij verkoriing Ter Mey genaamd. Voortijds was het
een fiad met poort\!n, zo als, uit oude Brieven, van 't jaar
13°0,. kennelijk is. Het is met ge ene zekerheid te bepaalen.
wanneer Ameide van een Stad tot een Dorp gemaakt is. S. VAN
LEUW&'I1, in zijn BntNvia lIIuflrata, houdt het voor waarfcmijnlijk, dat dit gefchicd zoude zijn in 't jaar 1527, toen het, door
die van Utrecht, werd ingenomen: maar dewijl men, bij Schrijvers van dien tijd, daar niets van gemeld vindt, en inzonderheid niet bij j.. HORTENSlUS , die de gcfchiedenisfen van Utrecht
zo oml1andig befchreeven heeft, is het eerder te vermoeden, dat
deeze gebeurtenis al van vroeger dagt!n zijn zal. Gemelde HORTENSIUS, bi. 145 en 148, zegt wel dat Ameiden, 15~7, vervallen, door dan Bisfchop ingenomen, maar ook weder verlaten is.
vermids, door bemiddeling des Hertogs va1Z Gelder , een verdrag, tusfchen den Bisfchop HENDRIK VAN BE1JERF.N en den Heer
VAN BIl.WEROllE, getroffen werd. Omtrent het jaar 1382, was
bet bekend pij den naam V3n Har/aar, en de Edelen van dien
naam, die eigcnna~s van Ameide waren, hielden op 't Slot hun
verblijf: onder hun werd dit huis een Leen; omvangende
Heer DIRK VAN lIARLAAR bet zelve, in 't jaar 131~, van GUIDO,
Bisfchop van [;-tredt, na dut hij den eigendom, als een gift aan
ST. MAARTEN, had opgedraagen. Zedert 1414, heeft het Land
en SJot van .,imeide behoord aan de Heeren VAN BREDERODE. Gemelde DIaK VAN lIARLAAR, had, in 't jaar 1297, het SJot, dool'
volk van Graave JAN DEN EERSTEN, doen bezetten, om den Dis[chop te benadeelen.
In " Jaar 1672, wanneer de Pranfchen in de Nederllmden
vielen, en Utrecht mede in bezit hldden, onderging het Dorp
.Ameide, even als andere, eene deerlijke verwoesting, en wel
op den 26!len November van dat ongelukkig jaar. Op den dijk,
bij de Sluis, hadden de Hollanders eene verfchanfing, van rijsbosfchen, opgeworpen, ter hoogte van zes of zeven voeten,
doch zonder graften, firijk- of borstwecren , alleen met PallisfaWU1f1f1ef/
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den bezet. Vier verraderfche Soldaaten, uit dien post tot de
vijanden overgeloopen, hadden hun bekend gemaakt de fIegte gelegenheid deezer affnijdinge, zo ten aanzien der bezettinge als
fierkte, en hun gezegd, dat het aldaar leggende Regiment van
BAMPHIELT, te zamen met de Mariniers van den Zeekapitein BRA)(EL, niet meer dan 300 mannen konden uitmaaken, boven de
13 of 14 Officieren: met bijvoeging,dat onder hen ziekte, wan
order, en onwilligheid heerschten, en genoegzaam te kennen
gaven, liever in de magt der Fran[c!ten te willen zijn, en bij
hen ellendig leven, dan, onder de hunnen, erharmlijk omko·
men, en, op de kom~t der vijanden, eerder de wapenen te zul.
len afleggen, dan vegten. De Fraf1{chen zuimden niet dien post
te overrompelen; vier fchehnen
fchelmen dienden hun voor wegwijzers.
Des nachts om vier uuren, vielen ze, met Soo man te voet, en
zoo man te paard, nevens 150 Officieren, door een naamven bin.
nenweg, met een geweldige woede, op de befchanfing aan. Na
een zeer geringen tegenftand, begaven zig de Hol/andfclIe Sol·
Soldaaten op de vlugt; de gemelde overloopers hadden de Frtm[chell, tot de knieën toe, door den fIijk, om de Pallisfaden
PaIlisfaden heen
geleid, tot binnen de zwakke werken, daar zij het kwanier van
BAMPHIELT terflond uitplonderdell, en in de asfche leiden.
Van
daar drongen zij op 't Dorp Ameide aan, en werden 'er fpoedig
meester van. 'Vant onaungezien BAMPfIIELT
BAMPflIELT iu een nieuwen post,
door last van den Veldmaarfchalk WJRTS, op den Hogen Dijk aangeleid, wel 't uiterile wilde gewaagd hebben, kon hij, echter,
om de onwilligheid der Soldaaten,
Soldaatell, niets verrichten. Imusfc
Intusfc hen
pleegden de Fran[c/tell, binnen het Dorp, hunne in dien tijd
gewoone fchandelijke bedrijven. Na hunnen lust geboet, en het
Dorp in brand gei10kcn
gei10ken te hebben, trokken zij af, met zig voe·
voerende tus[chen de 60 en 70 gevangene Saldaaten;
Soldaaten; waar tegen zij
omtrent 70 verlooren hadden, en onder deeze ook den Marquis DF. CIIATELNEAU, die, van de Frmlfchm, zeer beklaagd
werd, niet
nict alleen om zijne perfuneele deugden, maar meest om
dat die Held, door eene boeren jonge, uit een Musket, met 4kogels geladen, in den aanval op de Pallisfaden,
PaIlis[aden, zodanig gc!troffen werd, dat zijn rechter ann geheel !lukken
nukken ge[choten was;
aan welke wonde hij, drie dägen daarna, te Utrecht overleed.
't Zoude OllS
011S te breed doen uitweiden. indien w i alle de
Frtlll-
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rranfc!te wreedheden, te A1I1eit!e gepleegd, verhaal en wilden.

Wij bepaalen ons dan alleen tot het geval van den Predikant En]ONKIlour. Naauwlijks was hij den brand van zijn huis
ontkomen, en bij ecnigeFranfc.JI! Officieren geraakt, ofeen van
hun, dien hij om befcherming bad, antwoordde hem in 't Latijn:
't Is wel DOI1li/le; ti zal gult lad gefchieden: ">foor is tJW
Vrouw? laat zij !tier komen. Doch deeze, naa reeds veele bar·
baarfcne \\'reedheden, met haar dienstmangd, te hebben doorgefiaan , was 't naar Noordeloos ontvlugt. }ONKHOUT meende zig
ook te redden: maar de Kapitein LABATISSE hield hem vast; bij
wien hij, nogtans, zo veel verkreeg, op voorfpraak van een Onroomfchen bevelhebber, dat de Kerk en eenige huizen, bene·
densdams, van den brand verfchoond bleeven ; hoewel hij zelf
gevangen, eerst naar Utrecht, eu van daar naar Amersfoort gevoerd werd.
In 'c volgende jaar vatteden de Franji:!ten hier wederom post,
en meenden, van AllIeide naar Lallgerak, door te breeken; doch
gel1uit wordende, moe !ten zij het verlaaten.
In 't jaar 1725 kochten de Staaten vaft Hollalld de Hooge
Heerlijkheden van Fianm en Ameide , met het geen daar toe
behoorde. van STMON HENDRIK, Graave vall der Lippe DetnloM,
aan wien het, door huwelijk met AMELIA VAN DONA, dogter van
Graave CHRISTIAtlN VAN ALBRECHT, en van eene Zuster van den
laatfien Heer van P"ionen, uit den huize VAN lIREDERODE, gekomen was; de huldiging gefchiedde op den 2 November van dat
zelfde jaar, aan den Graave VAN lIo:11PES, in naam van Hun Ed.
Gr. Mog.
Met andere hooge Heerlijkheden, werd Ameide, in 't jaar
1729, door gemelde Staaten , weder verkocht aan den Heer ARNOUD LEERS, I-leer van Her/aar, Schepen der fiad Rotterdam,
mids aan zig behoudende het hooge Rechtsgebied. Onder de
voorwaarden van den verkoop, was bij de vorregten bepaald, dat
de Ambachtsheer, in vervolg van tijd, de afgezonderde aanfielling van Schout en Secretaris zoude hebben; als mede het voorrecht van de verkiezing der gewoone Regeering, en van een Hoogheemraad in de Alblasferwaard. Het verkiezen van een Predi..
kant bleef beurtelings, tusfchen de Heeren van Ameide en Tiene cc 3
hoMUNDL'S
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noven, alzo beide plaatzen door een en dCllzelfiien Leemar bediend worden.
De grootte van deeze beide Heerlijkheden wordt gefield op
716 morgens land; en volgens de laadle lijst der verpondingc
telde men, te Amelde, 140 huizen en één koornmolen.
Volgens eene Afbeelding van den zindelijken RADE:\<IAAKER , heeft
men een gezigt van dit Dorp: zijnde de Kerk een vrij groot gebouw, welker Toren, op een vierkant, een agtkanten fpits heeft.
Zij vertoont mede het Raadhuis, naar het \velk men, ter wederzijden, met trappen van de puije ingaat: rijzende uit het dak
des Raadhuis een agtkant- koep.::ltoremje.
Hunne Edele Groot Mogen~en, als Souvcreinen van Ameide,
hebben aldaar een Brandtol gelegd, die jaarlijks, van den 20
Junij tot den 20 }ulij ingef]ooten, gemaand of ge,vorderd word.
Zie van LEEUWEN, Bat. fol. 12, 13; GOUDllOEVEN , fol. 78 4
V.~LKENIER. l'éru'ot'd ElIropo, bI. 280; SYLVIUS, l'er"o/g op AITZEIIIA, bI. 188. in 't eer!1:e deel, cer!1:c fluk.
Neder!. Merk. van 1725. roderI. EHst. lIl. Deel, bI.
iJ3. VIII. Deel, bi. 357.
AMBIJ, een Dorp in 't Land vall Overmaas; zie

AMIJ.

Volgeus de Gelderfche Gefchiedmisfcn vlln PONwas dit de naam van een Graaffchap, door Keizer HENDRIK DEN Hl, in 't jaar 1046, aan de Kerk van Utreçht, ten tij.
de van BALDRlCUS, vereerd. Uit den Giftbrief daar vall, is genoegzaam afteleiden , dat door Amellindt eellige Sluizen, in de
Veluwe, omtrent Zutphen, worden aangeduid. De geleerde
ALTING zegt 'er, volgens HALMA, dit van:
" AlIlELANDE, is een Landfireek, waar in begreepen zijn,
Slevere, Loo1 ene, Erdheeke, ZuiJithempe (Eempt.) en vier Foreestell of nerholten, alle plaatzen , Tan 't gewest der re/uwe,
blijkbaar uit de handvesten van Keizer HENDRIK D!N III, in 't
jaar 1046. Overzulks is het gewis, dat A112e/ande en Pc/uwe,
een zekere gemeene grond is geweest, 't welk ik zo niet durve
bepaalen, vermits het een en ander, in wat breeder grenzen van
de re/uwe zoude zijn, zo als op zijn plaats zal gezien worden.
AlIIELAND.

'l'ANVIl,

1
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Den omtrek van Amc!,mdc, wijst hèt woord zelf aan ~ namelijk
de Wal Akkers, d~r Auchm, die, als Ommelanden va/J 't FIi~.
omtrent het me ir leggen."
A:\!I::LAND, een Eiland in de Noordzee, bij de Noordkust
van Friesland, een van de Vooreil!lnden dier Provincie, welke
baar, aan die zijde, tegen de zee geheel dekt; door de tu~·
fchenloopende finalle Wadden, en wegens de veelvuldige fcheepvaan naar de K!ci;]~ Oost, zeer bekend; weinig meer dan een
groote zeemijl van de Friefi:he kust gefcheiden, door de zee,
welker droogte, tusfchen dit Eiland en Friesland, zeer ilerk
toene'emt, Deszelfs omtrek is, in de lengte, Dechts vier unren
gaans, en één in de breedte.
Het land is ten deele Duillac11tig, Zandig en Heide, veele
Konijnen uitleveren de. Door het goede weilaJld is het zeer voordeelig ter aankweeking v~n Rundvee, en een bijzonder fijn Ras
van Paarden. Het be\'at in zjg drie dorpen, HoJfum, Bal/UlII
en Nes,
Gevoeglijkst plaatst men dit Eiland onder Friesland, fehoon
het door anderen, om eenige redenen, onder Ho//and get>laatst
is. lIet is genoeg ,bekend, dat, nog in 't Jaar 17°8, de Staaten van Holland, (er Generaliteit, beweerden, dat Ámeland onder hunne Provintie behoorde; zo als zelfs voorheen de Keizerfchen hebben willen beweeren, dat het een Rijles/een was. Maar
wij hebben, op 't woord AlTZEMA, (Lieuwe vtm) gezien, hoe
deeze. nevens andere Heeren, met een Vierde van Ameland,
uit hoofde van dien, beleend werd, door FERDINAND DEN UI. in
't Jaar 1636, en hoe euvel dit bij de Staaten van Holla1Jd opgeno omen is.
Die van Ameland, daarentegen, hebben :tltoos beweerd, dat
het eene vrije en o11Y1fhankelijke
o11Y1fhankeiijke Heerlr)'kheid was. die, zedert
zeden
eenige eeuwen, aan het oude Fri~fche geDacht van KAMMlNGIl.
behoord heeft. De !aatile van deeze Familie, die dit Eiland bezeten heeft, was FRANS DUCO KA'UIINGA, den loden November
1680 overleeden ; in 't Jaar 1676, had hij de onafhanklijkheid
van Ameland, nog bij eene breedvoerige Deductie, beweerd.
Schoon Hertog ALBRECIl1' VAN SAXEN, in 't jaar 1398, toen hij,
uit Fries/{m(/ naar HfJllfmd, overilak, ARNOUD vAlf J:OMOND, met
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Ameland en het Bild, (zijnde tocn nog onbedijkt buitenland)
beleende, is, echter, die gifte even onberlcndig geweest, als
zijne Regeering zelve: ten minf1:en die van de Rekenkamer van
Holland erkenden dezelve niet wettig genoeg, om 'er hun recht
op te gronden. In 't jaar 1417, werd het door die van Friesland mede vrij gekend. In 't jaar 1643, werd WATSE VAN KA'I.
MINGA, Heer van Ameland, door JEilBO ALDRINGA , wegens zijnen Schoonzoon RENGERS , auugefprooken, als beleend bij Ho!.
lalld; welk Advis der Staaten van Holland mede te vinden is bij
gemelden AITZEMA, II. Deel, fol. 944. en verder UI. Deel, ful.
849 - 9 15, V. Deel, fol. 634.
De Weduwe van fR!lNS DUC'O VAN KAl\IMINGA, LUTZ VAN AYLVA genaamd, hertrouwd zijnde met den Graave VAN STIJ,WM,
kwamen deeze goederen aan RIXT DONIA, moeder van KAMMINGA,
en na haar overlijden, in 1690, door verkoop, aan AMELIA V!lN
ANHALT DESSAU, weduwe van HENDRIK KASJMIR, ront 1'1111 Nas(au Diets, E1f1iadilotJder van Friesland, en zulks ten behoeve van haaren eenigen Zoon, JOHAN WILLE;vr FRISO, Grootvader van Nur/aflds tegenwoordigen E,fJladhoude'r, den lüere
Prinfe WILLEl\1 DEN V, met alle rechten, die, van onheuglijke
tijden, daar aan behoord hadden: door welk middel van aankoop, en recht van erfenisfè, nog heden de laatstgenoemde Vorst
onafhanglijk Heer van Ameland
Ame/and is. Zie hier een gefchiedkUlidig bewijs van deszelfs onafhauklijkheid.
De Amelanders, die, zo als wij gezegd hebben. daar voor
zig altoos in de bresfe f1:elden, in den oorlog tegens de Engel·
Engelfche1J, ten tijde van CROMWÉL, in den jaare 1652, bekommerd
wegens de firemming hunner Visfchcrij en Scheepvaart, zonden j
om het nadeel der Engelfch~ Kapers te ontgaan, in de maand
Februarij 1654, twee Perfoonen, uit het midden van hun, onder de benaamlng van /lTgezante1J van
vfin Ameland, met verzoek,
om als ~,,.ije ei) neutrale Hedm, van alle vijandelijkheden verfchoond te mogen blijven: 't welk hun. door den ProteCtor,
daadelijk werd toegezegd. CROMWELL kreeg den inval, deeze
lieden, op de wijze der Afgezanten van Koningen en Vorrlen,
op 's Lands kosten te onthaaten en aan zijne eigeu tafel te nodigen, fcllOon hunne houding en eenvoudige manier van leven,
met de Hofzeden ge ene overeenkomst hebbende, aan de ElIgdfchen •
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fchm, die doorgaans gewoon zijn, met verachting op anderen

ncer re zicn, vccl fpotternij verfchaften. Ook hcbbcn zij, meermaaien. als vrije en onafhanklijkc licden, de befc1Jerming van
de Provincicn Frlesland cn Holland vcrzogt en gcnoten. De
KAMmNGAAS plagten , in vroegere tijden, hun verblijf te houden
op een Hoogadelijk Slot, waarvan nog hedeQ.~ omtrent Ball"m,
de nàam van KAMMINGA in weezen is. Door deeze onafhanklijkheid, heefe dit Eiland, meer dan eens,
tot een fchuilplaats voor Friefche ballingcn gediend. In de at:
wcezenheid van den onafh.'1I1klijken Heer, word het recht door
een Dros!aart bediend. In dcn Godsdienst, genicten 'cr de
Doops- en Roomschgezinden hUlJne begeerde vrijheid, cn de
fwee Gereformeerde Predikanten behooren tot geen Klasfis.
Bij eenige oude Schrijvers vind men, in plaats van Ameland.
Oostergoo, in tegenoverllelling van If/esurgoo, 't welk de naam
van Ter-Schdlillg was. Ook leest men, dat omtrcnt het Jaar
800, de Heidenen aldaar hunnen Tcmpel van rOSTA, of VESTA
hadden, dicn zij in grootc achting hielden; hebbende denzelvcn
niet alleen aan de Godin VESTA. maar ook aan MARS gewijd, als
den God des oorlogs, door wiens vest of [al/st, vuist, de
vijanden geOageu werden.

Naderhand zou deeze Afgods-Tem-

pel, in cen Christen Kerk, dic den naam van Fosvert had, ver·
anderd zijn.
Zie SCIIOTANlJS cn WINSEJlll'S ; 't C1nrtel'boek ,'all Frü:sland, J. Deel, bI. 284, 4°3, 404. HABIA; ll'RCK, Codex Batvv. bI. 3.
A~lELANDER-GAT, een zecgat aan de Noordzee, beoosten TerSchelling, zig uitfuekkende langs Ameland, tot op dc binncnwadden; waar uit de fchepen,
fehepen, om de Kleine Oost vaarende , in
de Noordzec zcilen, als de droogte hun te veel verhindcrt, of
bij Ilorm en onweer; de grootere fchepen, in de Noordzec, op
laager wal raakcndc, kunnen veilig daar inloopen en naderhand
weder zee kiezen. Beoosten Ameland is nog een opening, hct
Friefche Gat genaamd; doch hier komcn geene fchcpcn
fchepcn in, als
die bij florm naar Oost1Jlnhom willen.
AMELANDS-HUIS,

ook wcl f{a11lwillgtl-huis, of lltl1lJ1l1ÎllgaCce 5
bïrg
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AMELESTEIN. AMELIA, Gravin

VII"

So/ms.

hurg genaamd, is een aanzienlijk gebouw binnen Li!clIWfltlrdN1;
den eerllen naam draagt het naar de voorige eigenaars en HeeI'Cn
van dat Eil:md. Wij zullen, op hunnen ge{]achtnuam, melden,
welke voorrechten, aan dit huis en geflacht, door Hertog ALJlERT VAN BEIJEREN, zijn toege(laan; zie KAMMINGA.
AMELESTEIN;

zie Amalie7Jfki12.

AMELIA • Gravin vlZn So/ms, dochter van JOAN ALBERT, Groave van So/ms. Deeze Vorllin, welke, in gezelCchap van de
Ko.ninginne van Bohceme, in Holland gekoomen was, werd, in
't Jaar 1625, op aandrijving van PrinCe MAURITS, met deszelfs

broeder PrinCe FREDRIK HENDRIK in 't Huwelijk verbonden. Gemelde Prins MAURITS maakte daar mede, Cchoon men zeide, dat
FREDIUK IIE:'>DRIK 'cr weinig genegenheid Voor betoonde, zo veel
fpoeds, dat de Gccommi(werde Raaden aan de ondertrouwden
omflag "aO de gCIVOOIlC Iluwelijks-geboden verleenden; welke
vrijheid naderhand, door de Staaten , ten overvloede bekragtigd.
en dus het huwelijk in 't begin van April des gemelden jaars voltrokken werd, negel1tÏCn dagen voor 't overlijden van Prins
?IAURITS. Door deeze IImvelijksvereeniging, werden de beide
(lammen, voor de zevende maal, aan elkander verbonden: want
die van SOLMS, afkomrtig uit het lVasfauwfc/Jc, zijn zo veele
maaien daar aan gehuwd. Zie hier op wat wijze. EVERHARD DE
ZEVENTfENDE, Grnaf ,'all Nm{tlU, had vier Zoonen, en twee
Dogtcrs, waar van de derde Zoon, FILIPS, na 't overlijden zijner twee Broederen, in de Heerfchappije opvolgde; CATHARINA,
Dochter van den Graave van lIanatl, tot Vrouwe nam, en daar
bij won orro, die de eerlle Graaf ')1(11/ So/ms werd; van welk
geflacht Nederland naderhand zo veel dienst en hulpe heeft ontvangen.
Kort na het voln'ckkcn van het huweliJk, vertrok de Prins
naar 't Staaten Leger, 't gecn toen niet verre van Heusden in de
Lan~!l:raat lag. De Stanten van Holland benooten, nog in dat
zelfde Jaar, na dat zij dcn Prins tot Stadhouder, Kapitein cn
AdIJiÎraal Generafl/ benoemd en aangeileld hadden, der Prinfesre een geCchenk van twintig duizend guldens voor een Huwelijksga ave te doen. Op den 27 l\1aij van het volgende Jaar, beviel
dee-
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d~ezc Vorftia \'an eenen Zoon, WILLEM gcnaamd, die zijnen Vader naderhand, onder den mam van WILLEiII DEN II, opgevolgd
iSI Na dat Prins FREDRIK HENDRIK, in 'r Jaar 16:'], met gejuich
in 's Hoge ontvangen was, wegens 't bemagtigen van Grol, werd
hem een Dogtcr gebooren , dic, bij de plegtigheid des doops,
den haam van LOGISA kreeg. In 't Jaar daar aanvolgende , baarde AMELIA wederom een Dogter , die genaamd werd EMELIA; en
in 't Jaar 163+, ten derdemaule, eene Dogter ,ALBERTINA AGNES,
die, 1652, in huwelijk trad met \VILLDI FREDRIK, Graave "tm
Nas[otJ. Op den 30 van de maand Novcmber J639 baarde
dc Prin[es haaren twecden Zoon, di~ den 29fl:en der volgende
maand f1:ierf; en h ier op volgde, in het jaar 1648, de geboorte
van eene Dogter , M,~RlA g~naamd.
Na dat clecze Vorilin, eerst haaren Gemaal, op den 14den
van Maan des jaars 1647, en daarna haaren Zoon, op den 6den
November 165°, met veel [matte, uit het tijdelijke tot de eeuwigheid had zien overgaan, [cheenen alle haure zorgen en tlaatzugt bepaald te zijn tot haaren Kleinzoon, die agt dagen na 's
Vaders overlijden gebooren was. Deeze jonggebooren Prins werd,
dOr,)r dc Prin[esfe Weduwe van FREDRIK HENDRIK, aan de Staaten
Generaal a:mbevoolen; zij Cchreef aan d~zelve, en aan de bijzondere Gewesten, en verzocht dat men den jongen Vorst in
gedachtelI wilde houd el! , wanneer zij raadpleegden over de verkiezinge van een anderen A'apitein Ge1Jel'oa/ over de Krijgsmagt
van den Staat, en van eenen anderen Stodhot/der over de bijzondere Gewesten; ter oorzaake van de gewigtigc' dicn!1en, aan den
Staat, door deszelfs voorvaderen, beweezcn. Deeze Brief deed
het nut niet, welk de Vorflin zig daar van had voorge!1eld.
In het volgende jaar om!1ond 'er, tus[chen de beide Vorfl:innen
Weduwen, groot verCchil over de Voogdij[chap van den jOllggeboorcn Prins WILLEM DEN lIl. De Moeder vcrbeeldde zig, en
beweerde, dat dezelve haar, zo over het Kind als over de riaaraan be!1orvene goederen, van regtswegen toekwam: de Grootmoeder, daarentegen, hield !1annde, dat zij nIleen daar recht op
had. Prill[es[e AMRLIA bragt in, dat haare Schoondochter, minderjaarig zijnde, en zelve eenen Voogd en Bezorger nodig hebbende, geen Voogdes konde zijn; dat het zogenaamde Ifestament vlln haaren Zoon zeer onvolmaakt was; en dat het papier.
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welk men daar voor wilde doen doorgaan, om meer dan ééne re4
den, niet hooger dan een kladde zonder kracht kon worden aan.
gemerkt. De Stanten van Holland bemiddelden dit gefchil,
en handhaafden de Koninklijke Prinfes in de Voogdij, die zij
reeds aanvaard had. De Keurvorst van Brandenburg , die zig
llÎer toe veel moeite gegeeven had, werd haar toegevoegd, als
Medevoogd , en de Prinfesfe AMELIA , als toeziende Voogdesfe.
Naderhand werd hierin nog weder verandering gemaakt, en de
drie gemelde Vorftelijke Perfoonen aangefield , onder die beo
paalinge, dat de Prinfcsle MARIA, als Moeder, alleen zo veel
te zeggen zou hebben, als de Prinfes AMELIA en de Keurvorst
te zamen.
AII!ELIA verzuimde niets, wat haar dacht, ren voordeele van
den jongen Prins VAN ORANJE re konnen dicnfiig zijn. Terwijl
men, in de Staatsvergaderingen , bezig was mct raadplcgen over
de al of Iliet Iloodzaaklijkheid van eenen Stadhouder, zond zij
andermaal een zeer eerbiedig vertoog, aan de Algemeene Sloolen, verklaarende daar bij, dat al wat men voor den jongen fpruit
doen wilde, door ooar als loutere gunst zoude worden aangezien.
Maar deeze pooging, weet IJlen, was even vrugteloos, als die,
welke, door haar, in 't jaar 1654, was in 't werk gefield, om
de Uitfluiting voor te koomen, waar roe zij een allerernfligtst
vertoog ter A/ge11lteJIe SI(jatsJ'ergadl!riJlg, en in die van Ho/Jalld, deed inleveren.
Ook werd haar verzoek, om hulp in de Voogdij, door die
van Hol/and, in 't jaar 1656, afgeflagen ; houdende de ~taaten
deezer Provincie zig aan het genomen beO uit , in den jaare
] 65 I , waar bij bepaald was, dat geene Regeeringsperfoonen
zig in de Voogdij over den jongen Prins zouden laaten gebruiken; wanneer tell zelfJen tijd, de voor !lagen van Zee/alJd ~
daar op gedaan, tevel1~ werden afgeweeun.
Men weet dat deeze Prinfes zig in onderhandelingen met K04
nillg K.~REL DEN II, geduurenàe zijn verblijf alhier, in het jaar
1660, heeft ingelaaten; doch met zekerheid is van het zelve
niets t;:: zeggen, dewijl alles zeer geheim gehouden is. NOg4
thans zijn 'er bewijzen, dat zij naderhand openlijk de zijde van
dien Vorst heeft umhelsd.
Het gemaakte accoord over de opvoeding, in 't jaar ]651 ge!loo
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nooten, drukte het huis van Oranje zeer zwaar, alzo, volgens
dat verdrag, de Staaten van Holland zig daar van ten eenemaal
onttrokken hadden, en niets betaalden in de kosten, die daar
toe vereischt werden. Die van Leidm deeden, in 1662, den
eer/len voorflag om hier in verandering te maaken. De Raadpenfionaris DE WITT handelde in 'r geheim met hun, zegt D'ESTRA.
DES. en haalde hen eindelijk tot zijn gevoelen over, namelijk.
om 's Prinfen bevordering uitte/lellen, tot dat hij volkomen den
ouderdom van agttien jaaren bereikt had. Bij AITZEMA vind men
het Vertoog der Vor/linne, welk zij aan de vergadering van Ho/·
land heeft ingeleverd, tef betooging dat de Staaten zig de opvoejing behoorden aantetrekken; welk verzoek andermaal, in
Lentemaand van 1663, door haare Hoogheid en den Koning van
Groot-Brittanje vernieuwd werd; doch de Staat en bleeven bij
het befluit, om zig van de opvoeding te omhouden.
Wanneer, echter, in 'r iaar 1666, dit verzoek, op heimelijke
aanrading van gemelden Raadpenfionaris, weder door de Prinf~s·
fe gedaan werd, gelukte het haar eindelijk; de Staaten benooten
ter[lond, de opvoeding re aanvaarden, en, zo als men gewoon
is het uittedrukken , dm Jongen Prins tot un KInd van Staat
non te neemen ; (zie WILLEM DF.N IIL)
nnn
Toen alles, in 't jaar van 1672, even verward fiond, en ieder raadeloos was, fcheen men in Hol/mld genegen, met den
Koning van Frankrijk in onderhandeling te treeden ; waar op
deeze Vorllin een voorflag aan de Staaten deed, om wegens haa.
re goederen, in den Haag, vrijwaaring van den Koning te mogen neem en ; maar ook dit werd haar, volgens Refolmie van
den zollen }unij, duidelijk geweigerd.
Men ziet dus .uit het beloop van 't leeven deezer Vorf1inne,
dat zij in Hol/aId groote wederwaardigheden heef, ondergaan,
daar het Huis van Orallj(, in deszeIfs aanzieniijken Ilaat, ten
tijde van haaren Gemaal, ten hoog!1en geëerbiedigd, doch na het
overlijden van haaren Zoon allomme gehaat, en gedllurende de
minderja,arigheid van haaren Kleinzoon met de hooglle verachting
behandeld, en ook eindelijk weder tot luister en /laat verheeven
werd, na dat alvoorens de Republiek op den oever van hamen
ondergang ge/laan had. Na alle deeze hevige fchokken ondergaan te hebben, fiietf zij, in den ouderdom van 73 jaaren, op
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den agtllen van Augustus 1675.

Al\1ELING, (Gm'U).
TE~lrLB

getuigt van haar, dat

zzj 'WaS eeUi! Prot/we, zo groot )'OJZ ycrfttjIJd, als hij'er immer
ecnc gekeild had. Volgens anderen was zij van zo een werkz:la-

men aart, dat zij liever kwaad zoude gedaan h~bbell, dun
ledig weezen ; en dat zij 'er alles aan zoude gi!waagd hebben, om
JVIeesteresfe te blijven. Doch men weet ook dar DE GVlCrI2, die
dit in zijne Gedenkfchriften van haar zegt, zeer partijdig handel,
tegen het lIuis van Oranje, [choon men met regt mag zeggen,
dat zij alles heeft te werk g~fteld, om haaren v{)origen hliJter ftl
bewaaren. Het afbeeldzeI deezer Vort1inne is door de beroel1}Yfre Meesrers, verfcheidl:l1c lllaalen, in prcm gebracht; het be~çe
is door SGHENK vei;vaardigd.
Men zie verder FREDRlf{ HENDRIK; \\'JLLDI DE:.\' Il;. :IIIARI.'\
en WILLEilI DEN lIl, en de Schrijvers van dien tijd.
A;\ISLIA rail /Inkalf, was de Gemalin van HENDRIK KASI;\IIR,
Prinfc van Nas!flu, Ermndhouder van Fries/tmd, Moeder
van wijlen' JOlIilN WH,LElIIFRISO, Cll dlJS Overgrootmoeder van
den tegenwoordigell Üflladhouder, Prill[\! WIf,LEl\1 DEN V. Voorheen hebben wij reeds verhaald, dat zij, Weduwe zijn~e, d~
vrije Heerlijkheid Amela1!d heeft gekogt.
A:\fELlA, PR/tzgral'iIllJe bi} dm Rhi}/l, Iteurvorflinl!e ('1/
lIl'rtoginne van Beijeren, ge/JOoren Gravinllc tot NietJwmaai"
eJI Limburg, Prol/we {'JI DOf/ariere 1'flIl Brederodl' en Fia/Jeu,
AllIeide, Bergen e/I Ca!antsoog, hcefe, volgens AMPSING. eell
geruimen tii~l, te Haar/em, in 't S)1,Klooster, gewoond. Deez(}

was het, uit liefde voor welke de Heer van El\EDilllODE het huis
./lmalil'1ljlein, hier voor befchr;:cven, gellicht had.
A~IELI~NBERG,

is een aanzicnlijk Huis, ook wel de klei/le /litDen eerfien
naam zegt men oorfpronkelijk te zijn van deszclfs fiichteresfe,
AMELBERGA, Dogter van PEPIJN VAN LANDE, en dus de Zuster van
de IDeer beruchte BEGGA en GEERTRUID; de Oudheid van die Huis
kan men hier uit afleiden.
,'ande genaamd, niet verre van Brcda gelegen.

AIIII!.LING, (Gerrit) Boekverkoper op de Znal van 't Hof, en
Vaendrig der Hllagfthe Schutterij, fiaat, in de Pnder/anrffthe
/iis-
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Historie, bekend, als een per[oon. die zijn best deed om Heer
JAN DE WITT van de Gevangenpoort te helpen. WAGE~AAR XIV.
Ocel, bi. 163.

A?tIELISWEERD, eene Riddermatige 110ftiede in 'e Sticht van
Utrecht, aan den Krommen of Ouden R/u)ll, niet verre van het
Dorp Bunnik, voorheen leenroerig aan het Riddermatig Huis
Zuilenborch. De luifter , van onder de Riddermutige Goederen
te behooren, is daar aan eerst toegebracht den 2den September
1536. Men ontleent deszelfs naam van den Stichter Al\IELIS DJ;
WEERO, of VAN WEERDEN. Langen tijd heeft het behoord aan 't
Adelijk genacht van UITTEN-ENGH; van daar is het overgegaan in
andere, als in die van nUVl\EN, el~Z. Na dat het, door de Frtw.
fchm, in 't Jaar 1672, verwoest was, is het in dien fl:aat geblee.
ven tot in 't J ,Ulr 177°, wanneer het, door den tegenwoordigen
Eigenaar, Jonkheer GERARD GODA[lD TAATS VAN A:\IERONGEN, Mar.
fchalk van 'e Nederkwartier van U!ralt!, zeer aanzienlijk opgebouwd en met Plallt:ludjen verGen! is.
A:\IEI.ISWEERT, eertijds Croe1]fwoud genaamd, is mede een Rid.
dermatige Ilomede
Homede , nict verre van de bovengemelde geleegen ;
het behoorde voorheen aan 't ge(]acbte
geflacbte van GROENE\\'OliDE, met
het recht van Ambachts-lleerlijkheîd over 129 morgens ommelanden. De naam is mede ontleend van deszelfs Stichter, AMELIS
VAN WEERDEN, uit wiens gcnacht
genacht her, in 1:='79, is overgegaan
aan dat van GROEi\EWOGDB, en, na het Jaar 16t1., a:m het ge.
nacht van UTENIlOVE~. Ka hçt
het overlijden \'~n Jonkheer HE:'iDRIK
VAN UTENHOVE:'-I, behoordc
behoonlc het aan dc;zelfs
dei zelfs Weduwe, Vrouwe
MARIA JACOB."\ KORXjèLIA, b~boorçll
b~boorell Gr:n"illllC V.1N liFFEREN, welke zedert hertrouwd is met dcn l\'Iarqllis DE ST. S1110N.
Het Huis zelve, dat een fraai vierkant gebouw is, legt aan de
Noordzijde van den l{rûlllnlelJ RldjlJ, over welken een Brug ge·
flagen is, zeer digt in een lommerrijk Bosch, en mee veele andere Plantaadjen omgeeven, waardoor het zo bedckt is, dat men
niets dan den voorgevel, door eene lange laan, die, van den
gemeenen rijweg, daar op aan[chiet, zicn kan.
AMELROJJ; zie AMFJtZODE.

~

AMER

AMERONGE~

AMEN, een buurt onder 't Dorp Rolde, in het Landfchap
Drmthe.

A\IERONGEN, een Riddennatige Hofl1ad , aan de rechterzijde
den Ouden Rhil!, tus[chen Jf'ljk te DUlI1flede en de Stad
Rizeenen, nabij het Dorp Amerongen, en de Adelijke Huizen
1f7aijenftcin, Zui/eufte/n , Lievcndaol , BerkenjleÎ1J en Nate'A'isc,'z. Zo veel het Huis aangaat, is het leenroerig aan de Staaten van Holland; doch wegens deszelf$ Voorburg, aan die van
Utrecht, als een Gaasbeeksc/t Leen. lIet is onzeker, door
wien, of op wat tijd, het oude Huis AmerolJgC1J gel1:icht is;
maar dit weet men, dat het, door de FralJfchen, in 't Jaar 167'2.,
verwoest is, en, na derzelver vertrek, op de oude gro:1dvesten,
met een prachtig vierkant gebouw opgetrokken. Eertijds behoorde het aan 't geOacht van de BORRENS, die zich BORRE VAN A~IE
RONGEN noemden, zo als hun wapen aantoont. Ook zijn de Bastaarden "(l/l f(tlile11lborc~, de lVijenrodens , de Zwietem, de
llelllerls, daar vun eigena~rs geweest; van welke het is overgegaan op het aloude en zeer edel geflachte van de RIlEDENS ; zijnde, in 17!:20, GODART ADRIAAN, Graove ,'on Athlone, Boron
,'an Rhede, daar mede beleend. Tot deeze Ridderhofl1ede behoort ook de Heerlijkheid van het Dorp Amerongen; waar van
de tegenwoordige bezitter is de Heer FREDERIK CHRISTIAAN RI~·
HARD, Baron yan Rhede, Graofvon AtMone.
AMERONGEN, het Dorp van deezen naam, gelegen in de na·
buurfchap van opgemelde Huis. is zeer aanzienlijk en wel bewoond, hebbende een middelmatige Kerk, met een fraaijen [pit.
zen toren; de Gemeente word bediend door een Predikant, onder de Klasfis van H1jk en Rhcenell behoorende.
CORTGEEN, die kort na den aanvang der XVII Eeuwe zijn
StichIsch Crollijke gefchreeven heeft, noemt dit Dorp E1117l1criJigm, en de geleerde Al\'TH. MATTIIElJS, volgens oude Brieveu,
Hemur.Etlge. Ook komt het voor onder den naam van Lote,
Lmcr of LUlen'eld, zo als nog een gedeelte van 't Dorp ge·
naamd word. Over her Rechrsgebied van dir Dorp, en over
ver[cheiden Eigendommen, hofdienl1:en, huizen. landen en
tienden, is, in de XII Eeuw. en laater, menigmaal ver[chil
omfiaan, tus[clien Bisfchop GODEBALD, Heer GIJSBERT VAN ABCOUDE,
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DE, en andere; tot dat eindelijk de Domproost zwoer, dat hem
het Rechtsgebied alleen toebehoorde, en, op dien Eed, naar
gebruik dier tijden, het zelve verkreeg; verblijvende, echter,
het Hooge Rechtsgebied aan den Bisfchop, en het middelbaare
tusfchen hun beiden Zie MA'ITHEUS, de Jure GIt/dH, Cap. 13.
Die Dorp heeft de beklaaglijke rampen des oorlogs mede ondervonden. Volgens VOSSlUS werd het, in 't jaar 1420, doch volgens BURMAK, ilJ 142 I , en volgens SLICHTENHORST , in 't jaar
1.4-22, door het Krijgsvolk van Hertog llEINOUD VAN GELDER , af.
gebrand, tot wraak over de bedrijven van Bisfchop FREDRIK VAN
BLANIIENHEIld, op de Veluwe gepleegd. Het zelfde lot onderging het, nevens andere Dorpen onder 't Sticht, om reden dat
Bisfchop RlJDOLP VAN DIEPHOLT groote verwoellingcn op de Veluwe aangerecht had; en werd~ door ARNOUT VAN GELDER, in
1427, in de asfche geleid.
In den jaare 1585, gefchiedde, in de nabuurfchap van Ame,.ongen, een felle flag, tusfchen JAN BAPTISTA TAXIS, Overlla van
VERDUGO, SplIanfchen Gouverneur van Fries/ond, en ADOLPH,
Grallve van Meurs, ten nadeele van de Staatfchen.
In 't jaar 1434, werd Jonker GIJSBERT VAN NIJENRODE met het
huis van Amuongen verlijd, met zulk een recht van Leen. als
zijne Voorvad~ren het bezeten hadden. Uit dit Geilacht is het
weder gekomen aan dat van BOl\REN, en eindelijk, door koop,
aan dat van RHEDE. GODART VAN RHEDE, Heer van SO(1sve!t,
t:leeze Heerlijkheid dus magtig geworden zijnde, verkreeg het.
voor 8000 Guldens, in 't jaar 1561, van KoningFILIPs DEN 1I, in
Pandfchap, en bezat het tot in het jaar 1615, wanneer het Pand.
fchap, door de Ordinaris Gedeputeerden van Utrecht, na voorgaande opzegging, werd afgelost, met te ruggeeving van gemelde 8000 Guldens. Het bleef dus aan de Domeinen van die Provintie tot in het jaar 1679. wanneer die van 't geilacht van RfW.
D~ het wederom in pandfchap ontvinge~; waartoe de aanprijzingsbrief van wijlen Prins FREDRIK HENDRIK, van den Sften Februarij ,.
geen geringe klem gaf. De verdienften van GO ART ADRIAAN VAN
RHEEDE zijn oorzaak geweest, dat het, op den ~den Augustus
1676, door de drie Leden van Utreckt, van alle pandrchap ont~
beven, en het Huis en de Heerlijkheid van Amerongen, zo wijd
en breed die zig eeni~zins uitllrekken, tot eene hooge en vrije
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Heerlijkheid verheeven zijn, met een erllijk recht, om door hem,
en zijne nazaaten , vermaakt en geërfd te konnen worden, als
een vrij en eigen goed, van alle Heeren en Vrouwen, die het
namaals zouden bezitten, en met volle recht, om aldaar, ten
eeuwigen dage, te oeffenen alle foorten van Rechten, niets uitgezonderd, dan alleen de misdaad van gekwetfte lVIajefteit.
MATTHEUS, de jure Clodii; P. nOR, Neder!. Oorlogen, XX.
Boek; SL!CHTiCNHORST, Celdtrfch. Cefch. VOSSIUS, Nede,rl.
Jallrhoeken. Van de Heeren VAN AMMtoNGEN, zal hier
beneden gefproken worden.
AW;Ro!\'mN, (Taets van) een Adelijk geflacht in de Provintie Utrtcht, het welk, zedert veele Eeuwen, en wel zints het
jaar 1 16(), met luister is bekend geweest, en zig, door huwelijken, aan de eerfte en aanzienlijkflc Edelen van den lande vermaagfcl1apt heeft, en nog tot op heden met roem geacht en
waardig geCchat wordt. De uit~ebreidheid van het zelve kan
worden afgeleid uit de nevensgaande GeOacht - Tafelen. Van
de zulke, van wien meer te zeggen was, dan gevoeglijk op
die Tafels konde gefchieden, hebben wij bijzondere Artikelen
gemaakt, en dezelve met de Letteren, ABC aangeweezen.

A AMERONGEN, (Cerat"d Taetft "(In) leefde in 1242, en
trouwde met N. VAN WULVEN, nevens welke hij, in 't Koor van
de Nicol(1(Js Kerk te Utrecht, begraven is, nalaatende vier kinderen.

B. AMERONGEN, (Jocoh ,'on) dien men, op de Regeering,lijsten van Utrecht, gemeld vindt, van 1410 tot 1437 als Sche·
pen en Raad: weder als Schepen 1441; 1443 als Raad; 1#5
als Burgemeester. In het vonnis, door den Bisfchop van Utrecht,
in 1449, uitgcfproken, over hun, die deel haddtn aan het verhaalde op het Arr. van ARENT VAN AMERONGEN, Wa;lr bij aan elk
en iegelijk verboden werd, de vlugtenden te herbergen, vind
men ook deezes mails naam, zo wel als dien van Heere ARENT gemeld. Onder auderen, echter, werd hij, in 't jaar 1455, van
dit vonnis van ballingCchap omheeven, en het vertoorene burgerregt hem niet alleen wedergefchonken, maar hij zelfs langzaamer.
l1and wederom in vorigen flaat verheeven; wordende, in 1460 ,
Over-
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TAF ELS van het Ge/lacht van
GEIlARDTAETS~, Ridder,H~er

WIL~EM

T A ETS
\

VA

NAM E RON G E No

WILLEM. VAN VOOIl. NE , lee!de hl'l. G&RAnJ? RAVES! VAN VOOR-' I. 4RARD VAN VOORN', Rid-, I.
I.
VAN VOORN!!:, RidI. pCOB TAETSE, Ridder, die I. Ji.Rl\ST TAI!TSE, g,etroUl;d met I. DTRK TAl!ISE, liet n'a 4 kinden ]aare II60, en IS ge- NI!, Ridder, gehuwd met N. det, gehuwd met N. N. en van Yoorne, liet na 4 K1l1-\ der, IS getrouwd geweest met
' . getrouwd geweest is met N. MI CHTELD ,VAN LoIlNVER.
deren. D
trouwd geweest met RUSEL<\., N. en verwekte daar bij 2
liet na 2 Zoonen.
deren: A.
N. N. en won daar bij een GERARD, Heer van Fóornr, V/IN GIlOENEWOUDE VAN DER SLOOT Vt.N I10UDMN, Doch- 2. WILLlM TAETSF., getrouwd
11. GI]SELII&RT HAVEse VAN D!RI Zoon.
trouwde met N. RUWIEL , Zij-\ ~A, en liet daar bij 8 Kinde- ter van DIRK VAN LOENDIIR- met H LWIG BORI{I~ VAN tlMEdie het Klooster of wel de Zoenen.
Kerk van het Adeliike Vr~u2. GIJSELBERT HAVESE, Ridder. WILRSCHE, die zig op zijn 2. LlRK TtlETsrr.
ne Nichte, eene Dochter van ren. B. '
SLOOT, Heer van Oud,!.nn.! RONGEN, eene Dochter van
wen Klooster van Oudewi.Jk,
Zegel noemde GIJSELB!hI 3 . DIRK UTSTAETS! VAN D. WIJDE. Heer ARl\OUD LOEF VAN RU- ll. JOHANNES 'fAETSE.
of .Houdaa,ll, waar bIJ hl] JAN BORRE VAN AMI:.RO~G7N
even buiten Utrecht, heeft
TAETSI!. VJlN DER WIIi:RSCHE.,4' N. TAiTS!, eene Dochter, WIEL, en van N. V~N LOEN-13. HENDR.IK TAETSE.
nalIcl7 Kmdercn.
en van 1\. lVJOUWER. HIJ het
doen bouwen: zij hadden
en trouwde SOPHIA' VAN VEL-I was getrouwd met N. VAN DRRSLoor. en liet na 7 kin- 4. SPLINTER TAETSE.
2. GERARD TAETSE V,\NVOORNE,
na lt kinderen •. E.
te zamen 2 Zoonen,
SiN, DIRKS Dochter.
VLOO IEN, wiens nakomelingen deren.
5. GIJSBERT HAVESE.
Kanunnik te Utrecht.
3· GERARD TAETSE, gelr. met
den naam van TAETS': VAJf
·6. WILLE"! TAETSE VAN VOORNI, 3. AR~OUD TAE1SE.
N. VAN WI]KmSLOOT, wiens
VLOOl/!N gedraagen hebben.
die getrouwd is geweest en 4. DIRK TAETSE.
Moeder was V. WATERINGEN.
kinderen heeft nagelaaten ,die 5. GER~RD TAETSE, trouwde Hij ftierf 1430 , en h.eeft kin2. AR.NOUD LOEF of LOI!F VAN!
de Ridderhofltad F(}()rne be- eerst met N:. V"N RIJN; die der~n nagelaate~, wte~ ma~RUWIIL • getrouwd met Vrou- GIJSI!!RT, Heer van Ruwid, J. ,\,RNOUD ,die genoemd werd
zeten hebben.
g:.!torven zl]nde, trouwde nèh]ke nakom~11l1gel1 111 ~IJwe SWAN~LDIS, waar uit is was getrouwd met Vrouwe ,LO~f VAN RUWIEL ,door wien
7. AREI'1' T"ETSE mede getrouwd hIJ met L1JSB~TH PéT,R ~I]N- n~n agter klemzoonen Zl]n
voortgekomen het geflacht N. VAN VELSEN, Heer DIHKS de Heeren van RUWUL zijn
en kinderen nalaatende, die ZOON; verwekkende bIJ de ultge[corven.
Dochter, en verwekte bi] voortgeplant.
van RUWIEL ; hij liQt na één
den naam van TAF.TS Vt.N DER eer!te Vrouw ee~ Zoon GER- 4. )AC08 TAETSE, gerr. met MAR11. G1]SBERT VAN RUWIEL.
Zoon.
haar 3 Zoonen.
MAzeN, en alleenlijk VAN DER ARD TAI.T~.E, dIe naar den GERETA DOiS. HENRIKS Doch3. GERARD SPLINTER VAN RUWIEL,
welke de !tichter en voortM~ZEN hebben, aangenomen, toenaam zijner Moeder. VAN ter.
,...
S. DM1I!TA~TSE, Heer van RIJen Ambachrsheeren van de RIJN genaamd werd.
planeer van het geflacht der
Heeren v:m NIEUW~NROODE
Heerlijkheid lfe/jkoop ge. 6. JAN TAf.TSE, 5chepen te neflem, 111 het Dorp Koten.
weest zijn. C.
Wijk.
.Hij trouwde eerst N. V. RIJN;
gaweest is.
7. N. TAETSE" eene Dochter, n~tlerhand WENNJ! H.'D~WIG.
getrouwd met N. VAN S1OU- ~OUTERS Doclue~, en heeft
TENBURG ,Zoon van WOUT~R, km.deren gehad,dle geen man·
Heer vam StoutenbU1"{j, Rld- neliJke Erven hebben nagelader, en van N. VAN WOERDEN ten.
VAN MEERLOO.
6. MEèHTELT TAETSE, getrouwd
S. HtlSA of H'-'DEWIGTARTS, ge- met WILLEM GROENRWOUD~
trouwd met LUBBERT VAN VA.N DER AA, die de RidderGROEi\EWOUDE VM~ DER AA..
hofftad Woudenburg , waar
mede hii beleend werd, in
J 382, heeft opgetimmerd, en
naar zijn naam GroenelFoule
doen noemen.
7. HARSE TAnSE. getrouwd met
JOHAN VAN ABCOUDE VAN
MEERTI!:N, wiens kinderen
den naam van ABCOUDE VAN
~TKX gevoerd hebben.
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I. HENDR1I<: TAEHE VAN HOU-,
DM!', Priester, !-leer van Houdaan, óverleeden in '45 6 • ,
2. CORNELIA, enz. F.
3· ELIZABETH ,AETSE VAN HOUDAAN ,getrouwd met HE\DRIK
VAN Dl'lt AA.
4· FLORIS TtlE1S~ VAN HOUDMN ,
getrouwd met GERRITVaN DER
HIIAR.
J. JO~AN

TAETSE, is, zo het r. ERI'ST TAETSE VAN AMERONfchIJl][, l1aar zijn Moeder JO- GEN, Ridder, was in de jaaHAl' TAETSE VAN !J.1ERONGEN , ren 1467, 1469, 1471, enz.
ook ]OII,\N VAN AMERONGEN Schepen te Utrecht. Na het
genaamd. Hij was 1423 Sche· overlijden van JOHAN Vt\N
pen der ftad Utrecht, en ge- GROENEWOUDE, VlIN DER AA •
trouwd met MARGRETA KOL- zijn Neef, werd hij, den 116
VERSCHOTEN, eene Dochter Junij 1448, beleend met de
van WILLEMKOLVERSCHOTEN, . Ridderhoillad Groenewoude.
en van MMIGARETA VAN WOU- Hij trouwde, omtrent het
DENByRG; zij overleed 1423 , jaar J 440, met JOHANNA VAN
en hl] 1450 • laarende te za· GA&SBcEK VAN DRIEBERGEN ,
men na vijf Kinderen. G.
Dochter van JOIIAN TIJMAN
2. DIRK BOR TAET~E, aldus ge. MOKWIiR; hij ftierf 1473, en
na~n?d naar zijne Moeder. zij '496 of r 497: hebbende
HIJ IS getrouwd geweeit met verwekt 12 Kinderen. Zie
N. WENDI!LMOET.
TAFEL H.
':2. J-INTtlETSE VAN AMERONGEN ,
1100fdfchout van Utrecht.
getrouwd met G:ERT:' UlD VIIN
D'lK DOM, WILLEMS Dochter,
wiens Moeder was ANNA N.
3. N. TAUS~ VAN I\MERDNGEN,
Kanunnik te Utrecht.
4. MARG ,ETA TAEIS, VAN ,\ME'RONGEN, getrouwd met GERARD VAN KVL"MBURG, !-leer,
van Rm"swoude, Zoon van
GEHARD, en IIR:\OLDA VAN.
Z.l!VI!:ND;;R, Vrouwe van Renswoude.
5. IILIJD TAI!TSE VAN AMEn ON- II1
GEN, getrouwd met JOHAN VAN ~Jj
LIINSKHooN V/IN LlGTöNBERG,
de Jonge toegenaamd.
~

Ü~

11. TAFEL, bI. 772.
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I JOHA~ TAETS VAK M!,~RONGEN, {~~ Oude, JOHANNA TAETS VAN AMERO"-/ [
werd, na het overlijden van Zijnen Va-· GEN, werd, 9 Maij Ifö5, beder, Heer van Groenewoude, 8 Februa-I leend met de Ridderhof:lad 2
11
rij 1474. Hij kouwde met ALIDA BRA~M, Groenewoude; zij trouwde
~as JO 1470 ~~h.epen te Utrec~t, f1:1.erf eerst met JOHAN BORRE, die
ll1 1482, e(1 ZIJ lU 1532. en zIJn belde als haar Man vermeld word
in de Kerk van het Adelijk Klooster va~ , den 7 Januarij I SoS, Zij her~t. Serv aas , te Utrecht, begraaven; ZIJ
trouwae met A'IELIS VAN Uheten na eene Dochter.
TENENG ,die vermeld word
Z JO!1AN TAETS VAN AM[RONGEN, de J.onge,
J516. Zij flierf 17 Maart
Ridder van .reru[alem, en Kanun1Jlk der 1552 , zonder Kinderen na
Kerke van St • .Tan, te Utrecht, overleed te laatèn.
.
den 6 Oaober 1581, nalatende eene GEERTRUID TAETS VAN AMERO:"'lDochter.
GEN, Bagijn te Utrecht.
3
3 WILLEM TAETS VAN A~lERONGEN, liet na
agt Kindercn.
. I ERNST T.\ETS VAN AMER01f3 ERNs;r ,!AETS VAN A~IERONGEN, was, 111
GEN,het na negenKinderen.l1
1468 , Schepen, en 1472 Raad te-Utreeht, 2 GERLACH TAET5 VAN AMERONen werd ..lONGE ERNsr .TAE~~ genaamd, GEN, Kanunnik van St •.ran. 4
om dat.. ZIJl! Vader op dlel1 tiJd nog leef 3 A~TOTI TAETS VAN AMERONde; hIJ was ~etrollwd met. STEPHAN!'
GEN. I.
5
TAETS, doch ftlerf zonder KlI1d~ren, 1114 DANIEL TAETS VAN AMERON·
14 84.
GEN, iseerstKanunnik, en 6
naderhandMonnikgeweest,
5 PII,TER TAET~ VAN AMERONGEN, Kanullnik,
overlecden 111 1517.
iJl 't Karthuizer Klooster
6 JACOB T.AETS VAN AMERONGEN, de Oude,
buiten Utrecht.
•.
Kununlllk, overleeden den 16 Januarij 5 JOlIAN TAns VAN A~iERON150g.
GièN, Kanunnik van St.
7 HORMAN ~AETS VAN A"iE/I~NGEN, Kanllnnil,
iJ/aarlens DIjk.
1
van :St_ Plele!", te Utrecdt.
Ó SIJBILLE TAETS VAN MIER ON
8 JACOB TAETS VAN AMEROl'\GEN> de Jonge,
GEN, eerst getrouwd met
vroeg gefèorven.
GODAIlT VAN RODENBERG 9 GEER:fRU'D TAETS VAN AMERONGEN, ~een dU!fna met GERRIT VM'i 8
~rouwd met. GIJSIlERT y'A~ NI]ENRODE, die,
WOERD~N VAN VLIET, Heere
.
IJl 1511, fherf, en ZIJ 111 1519.
van Vliet en van der Bouk- 9
la MA~~.\ TAETS VAN AMERONGEN, verkooren
horst. Deeze f1:ierfin 1553;
Ab'lJsfe van St. Servaas , overleed den
en îchoon zij geene Kinde.
I Allg\1StuS I 505. ~
ren gebaard had, werd zij,
,
11 MA.~GP.ETA TAc;rS ,VAN A:".'ERONGEN, Geesechter, door den Jaatften
telIJke JlltT~r, ,In t AdelIjk Vrouwe Kloosgelijfto~t a~n z.ijne Goedeter, te U/I ml!. ,
ren: Zli fllerf IJl 1573.
J 2 N: TAETS VAN MIERONGEN , eeneGce{fe- 7 MA/:;DALENA TAETS VAN AME
1tJke Dochter.
/lO"GEN, JlIffi.er in 'tAde.lijk
SlÎchtvanSt.Servaas,bin.
nen Utrecht.
8 MARGR~TA T_UTS VAN AME·
.~~.
RONGEN,JntTerinhetAde.
lijk Klooner der lFitte
Yrouwen.
"
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JOHlN TAns VAN A~I.UWNGEN' .liet na zes I WILLEM .TAE:S v~ A. MERON-\1
Kinderen. K.
G~N, liet na vlJfKlllderen. M,
WILLEM T,~ETS VAN AMERONGEN Deken ~er ~ ]ACOBTA!\TS VAN A~IE/IONGEN,
Kerke van Oudmulljler, te Utrecht, ge- geb. in 1542, was R!dder van
worden, 9 Febrnarij 1559; Kanunnik van de Duitfche Order 111 de Baden Dom, 18 December, welke laatfle lij te Utrecht, werd 1574 de
waardigheid hij weder atnol,d; den 28 Scp- XXX Land -~ol~man?eur,
tember 1564- O,)k was hij Geestelijke Ste- welke waardigheid .?I! 38
dehoudcr of Vicaris van F. SCHENK v, N Jaaren bekleedde; hIJ over- 2
TAUTENBURG • 1571; hij f1:ierf den 4 Maij leedden 4 December 161 z.
1592. Dceze is het, mooglijk·, wiens naam 3 JOHAN TAETS VAN AMERON- 3
men mede onder de Teckennars wa11 -ae GEN, werd den 26 September
UnU "all Utredt gefpeld "ind. *
1652, Kanunnik, '57,8 SchatJOH,~N TAETS VAN AMERONGEN, de Jonge,
bewaarder van de Kerk van f
trouwde mct GE&UTRUJD VAN BOURLO; hij St.lJfarie, overleed den 39
f1:ierf den 5 September 1619, en zij den -4 September 1589.
5
A~lgustl1s J57 2 § hebbende verwekt vier 4 GERLACH TAETS VAN AMERO:,Kmderen.
GEN, werd 1562 KanUllJllk
J.\COB TAETS VAN AMEiONGEN, had één Zoon
van St. Made, en vennoord
en één Dochter. L.
door SAMSON RéNE ,in 1574.
FLORENS TAETS VAN M1ERONGEN, is onge- 5 MARTEN TAETS VAN AMmONtrouwd geftorven, den 13 Junij 1576 •
GEN,' f1:ierf ongehuuwd te
MAIHt. TAETS 'VAN AMERONGEN, getrouwd Hoorn,indienstdesKoning~
met JAN VAN A;\BTEl. VAN MIJND~N, Zoon van Spanje.,
van AI\ELIS Vt.N AMSTEL, Heer van Mljn- 6 SANDlë:R BETS VA:>: A~IERON·
den·, Kronenbtwg, Loenen, Elburg, Boet- GtlN, trok als \:aandrngcr,mct
ze/aar, &c. &c. Zij hebben gehad eene KOl1ing SEBASTlM:'-I , naar A/ 1
Dochrer, die jong fchijm overleeden te zijn. 1"ÎCtl, en is in den Slag tegen
SIJBILLE TAETS VAN AM! /lONCEN, die in 1564 de lJloorm gcbleilvcn.
2
of 1560 , Abdis!è van Sr. ServIltlS geworden
is, en die waardigheid iJ7 Jaaren bekleed I ANTONI TAETS VAN A:vJERON- 3
heeft; zij overleed in 16 U.
GEN, overleeden in 1616. .
GEERTItUl.D TAns VAN AMERONGEN, die Juf- 2 THOMAS n~T; VAN AMlRONfer was IJl 't Vrouwe Klooster Ie U/ree/J!.
GfN. N.
WILHEL~lINA of ]OHANNA TAE.TS VAN AMERON- 3 E:RNST T.\ETS VAN AM1!RON 4
GEN, werd, bij het leeven van haare Ou·
GeN, trouwde 1606 met JO' 5
ders, Priorin in 't Kloo'ter tm Daol, in HANNA RULCII, die f1:ier! in
1576, en ol'crlccd J588.
I60i' , en hij in 1616.
4 GEERTRUIO nETS VAN AMERONGEN. ;geb. 27 Jnnij 1577·6
en tongehuwd gefiorven
1599.
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ERNST TAETS VAN AMERONGEN, "He~~ I
van Groen~wou"e, geb. J574; hiJ 2
trouwde, in ,605, met BEAT,IX MULARD, en overleed zonder Kin~eren, 3
den zo Augustus 161
ZIJ her- f
trouwde met RUTGi:R VAN DEN BOETZ~L.uR, en fUerf 22 'September
1666.
.
JACOB TAETS VAN AMERONGEN, het na
vijf Kinderen. O.
WILLEM TA!.TS VAN ~MERO:>lGEN, Ka- 5
nunnik van Oudmunjier, te Utrecht,
fterft 14 November 1610.
.
JAN TAETS VAN AMERONGEN, is jong
gefwrven.
MARIATAETS VAN AMEitONG!N, trouwde, sOaober 1605, met HENDRIK
\'A" /)E: WE.RVFN, Heer van Westkerk en Spieringbroek , Weduwe- I
Jlaar van qEERTRUIDV.\N BRONKHORS I.
Hij ~as Groot-Stalmeeiter van dén 2
Hertog VAN LOTHARINGEN, en overleed 20 Maij 1616, en zij 24 Julij
(N. S.) I648, cn is in Braballd
begraaven.

WILLEM TAETS VAN AMERONGEN, jong geftorven.
. .1 WILI,EM TAETS VAN AMERONGEN, jong geft0:ven.
,
WILLEM TAETS VAN AMERONGEN, heeft gewonnen twaalf Km-!/. JACOB TAETS VAN AMERONGEN, Heer van Gzesfen en Nz~uw
deren.
\
kerk, overleeden 1657.
ERNST TAETS VAN A~lERONGEN, geb. 1616, is jong geflorvenj3 WILLEM TAETS VAN AMERONGEN.
.
MARIA CHRISTINA Tt.ETS ~AN AMERONGEN, eerst gehuwd me~l4- VINCENT TAETS VAN A:IIERONGEN, vermo?r~ 10 1668.-.
CASPER DE VALDES, LUItenant Gouverneur van het Kasteel CORNELIA MARIA TAETS VAN AMERONGEN, In t Vorfteiijke Juf
yan ?ent, Sergean~ Maj,?r :van een ~~giment t~. Paard.,
frouwen Klooster te Zanten. in 't Land van Kleef.
l i l <ilenst van Spame; hiJ f1:lerf 30 Juli] 1649; ZIJ trouw- 6 ISABELLA TAETS VAN AMERONGEN.
de daar na met ADRIAAN VAN MONTMORENCIJ, die in 16677 MARIA TAETS VAN AMERONGEN.
2
overleed.
8 MARIA TAETS VAN A~EItoNGEN, de Jo~ge. .
JOIIA:-INA TAETS VAN AMERONGEN, was Religieufe Brigitte te 9, 10, I I en a, vier Zoonen, allen long geftorven.
Brusfc/, alwaar zij f1:ierf 1658; haare zestien kwartieren
.. .3
waren: Taets !'tm Amerol1getl, rallil//oHt, Gaasbeek ,I ADR1AAN GERARD TAETS VAN AMERONGEN, geb. den 15 JUJlJ'
Hooglande, de Ridder van Lunenbnrg, over de recht,
1672, en ftierf, aan zijn bekomen wonden in 't bele!,
lf/ésterjiein, van per Heide, Drenkwgardt, VAn der
van Naamen, als Kapitein in dienst van den Staat, z6 4
Laan, Hoollirnde, /{erkwer"e, Steenhuife, van lier
Julij 1695.
Laan, Cleiburg en Poeldriek.
!l DAVI!? TAET5 VA~ AMERONGEN, geb. 25 Oaob~r 1~74. was
Pagle van Konmg W1LLIAM, en Vaandrag~.r lil dIen~t van
ADRJAAN TAETS VAN AMERONGEN, ongehuwd overleeden,,' 8
den Staat; hij ftierf 23 Oaober 1693; ZIJ~~ Kw~rtIeren,
~eptember 1661.
in de Dowkerk te Utrecht opgehan~~n, zIJn: Taets van
JOOST TAETS VAN AMEl!.ONGEN, is driemaal getrouwd geweest;
Amerongen, IUj[enborg, Oije, PIJnsfe WIn der
eerst in JlIHj 1671, met ElIERENl'IA VAN ZUILEN, VlOUZuilen "an Natewisch, Rhude. Nesfebrand en WIJn. 5
we van Natewisch, Dochter van DIRK VAN ZUILEN, Heer
I:aarden "an Bentlluis[en.
van Natewisc/r, en MARIA VAN /!HEDE TOT NEDERHORST, 3 JACOB ERNST TAETS VAN AMERONGEN, geb: 5 AugnstlIs 1677.
die overleed in 1689. Ten tweede maal met ANKA DE
is, als Kapitein in di~nst der VeTl:!emgde Nederlanden,
K.\SEMBROOT .;rOT RIJNESTEIN, in 1692 , die in 1700 over.
door een kanon kogel, JIJ de belegen~? van Bon gekwetst"
JAcon TAETS VAN AMEqONGEN, heeft
leed; l1aare kwartieren, bij haar Graf opgehangen, wa.
en aan de wonden overleeden , B Mat] /1 0 3.
verwekt drie Kinderen. P.
ren: K(ljèmbroot, ROIllijn, l'an Poppe, de Boot, Leden- 4 GERARD GODARD TAETS VAN AMERONGEN. R.
.
ANl\A CHRISTINA TAETS VAN AMERONbel:,!, Stjpc(ldn, R(i[mborg en .Uilterweerd. Hij trouw- 5 FREDRIK BilTOVADURUS. T.AETS V~N AM:,RONGEN., w~rd.lIl 17 17
GEN, jong geA:orven.
de ten derdemaale , 1I Februarij 1703, met JEANNE BOR.
Kolonel van een Regiment Intalllerl), en Brr;.:adler JIJ 17 24.
ANNA CHRJSTINA TA;'_TS VAN AMERONRE VAN AMERONGEN, jongl1e Dochter van FLORIS BORRE 6 SEGOMLD TA ETS VAN AMERONGEN, geb. 2 November 168 7,
GEN, trouwde, in 1635 ,met DIRK VAN
VAN AMERONGEN, Land Kommandeur van de Balije der
ongehuwd geftorven. .
..
HAARL::M, die in 1640 ftierf, en zij
Duitfc,?e Orde, te Utrecht, en van ELI5ABETH VAN BR~ 7 ANNA CHARLOTTA T~~TS V:AN AMERONGEN, geb. Ia Ju liJ 1694,
I Apnl 1698.
Kn; ZIJ overleed 8 Augustus 17 19, en werd begraven 10
getrouwd 16 JUlllJ 1724, met GEORGE DE VILLEGAS, ee~
CIIRISTINA TAETS VAN A\7ERO:-:GllN. Q.
de Dom-Kerk; haare KWlrtieren, daar opgehangen, zijn:
Zoon van GOLTIER, Luitenam Generaal van de Infanten]
EVA TAET> VAN MI>:RONGEN, ongeBorre ~'t111 dmerongen, Doer/, Pallos, lf7as/ènai$r l'f!n
in dienst ,van den Staat.
huwd, in den Onderdom van 93
DlIÎvenvoo; de, Brakel, Doornik, Tempie,· en Haar-. 8 ]ANNE TA&TS VAN AMERONGEN, geb. ~7 November 1995, geJaaren, overleGen , 9 December
[olte_ Den 5 Maart 168f, werd hij Hoofdfchout van
trouwd 29 April 1735, mee GEORG LODÈWIJK, Baron van
'1 ~y2.
Irzjk t~ Duurjleede, en. wegens de Ridderhoffiad NaBaren, Averohden cn Blinckenhorg.
GEER1P.U.1D TAETS VAJ:! .AME~O;\,GJO:N,
tell'isch', 'befchre,even in het Lid der Edejen cn Ridder 9 }OSINA ANTONIA TAETS VAN AMERONGEN. S.
ongehuwd overleeden IJl 1695, ~n
fchap des Lands van Utrecht; hij f1:ierf den I I Maan la CORNELIS JAN TAETS. VAN AMER.ONGEN, geb. den 5 Maart
even als h~are Zllster, in de Dom
1706\ Uit zijn eerf1:e Huwelijk had hij zes en uit het
1698, jong gefiorven.
Kerk te UU'eeht be~ravell.
tweede vijf Kinderen.·
'
11 LEONARD TAETS VAN AMERONGEN, geb. 6 Augustus 1700 ,
I AnRIAAN TAETSVANAMe:RON 7 N. N.
ANNA LUCIA. TAEn YAN AMEI10i\'GEN.
werd, 1722, door de Staaten Generaal, tot Ontvanger
110 N
.~N, trouwde ziJ'n Moeders
.
der Beeden van- Braband ,en 1725
tot Drost ,'an ralken_\
..
.'
• ,
Zusters Dochter, MARGRETA
bu,,?: en Daa/hem aangefteld; hiJ trouwde •. den z5 Apnl
VA~OIJE;zijflierfint631,
172:), met MARI,\ ~~C~I!A P!JNSSEVAN DER AA 'lOT DEIIL~
en hii in 1639, nalatende zeen verwekte daar biJ VI]fKmderen. ven Kinderen.
'
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JOOST TAETS VAN A~:
/lONGEN, geb. 8 Mal]
'726, Heer van Natew;sch, was in 1751
Schout te ~trecht.,
en Gecommitteerde lU
den Raad van Staaten.
GERARD MAXIMILIAAN
TAli.l SVAN ~.ME.RONGEN,
geb. 6 Juli] 1727.
ANNA MARIA TAETS VAN
AMERONGEN, geb. 17
December 1728.
GERARD GODARD TAETs
VAN AMERONGEN, geb;
den 20 Novem~er
1729, een der vier
Marf~h~lken va? ~e
Prov!llt1e Utrec,lt, In
den Jaare 175 / •
FREDRIK TAEn VAN
AM~~ONGEN, geb. 26
MalJ 1731.7 overIeeden 4 JUIIJ van dat
zelfde Jaar.
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Overfle OudermalI , ter bede van den Domproost, en, van den
Heer VAN BREDERODE , Raad Burgemeester: welke aanzienlijke
w:rardigheid hij ook bekleedde in 't jaar 1463. Hij moet dezelf·
de geweest zijn, dien wij, 1470 en J.f.7:!, als Schepen, en
1475 nIs Raad gemeld vinden. Nice ol1\vaarfchijnlijk houd mCll
hem, naar mijne gedachten, voor den oudfien Broeder van Heere ARENT. om reden, dat men, bij den anderen, dien, als den
kleinzoon van hem, gefield vind JACOB DEN JONGEN, die, 1474,
vermeld word als Overfie Overman van de llrouwers, 1476 als
Schepen, en wederom in 1481, in welk jaar hij zijn aandeel
kreeg in den twist, tusfchen den Burggraaf van 1Ilo11/[ool"t, en
Bisfchop DAVID VAN nOURGONDIEN. GOUDHOEVEN verhaalt, dat
de gemelde Bisfchop met zijne vrienden beraamd had, een op·
roer in de fiad Utrecht re verwekken, en voorgenomen had 'cr
binnen te komen. Dus vonden de Utrechtfchell zig gedwongen,
de gunst van MAXIMILIAAN te zoeken, niet alleen om de oogmerken van den llisfchop te verijdelen, maar ook, om ontllag
voor de Hoekfc,'te ballingen te verwerven; en het nadeel, dac
de gegoedae kooplieden, door het beOag op hunne goederen leeden, wegteneemen. In deeze zo nuttige zaaken, vind men
deezen JACOB VAN AMERONGEN, dm' 'JolIgen, als Ol'eraen Ouderman gemeld, als den voornaa!1)fien. door wiens aandrijven hiertoe bij den Raad belloten werd.
De Burggraaf, de overdracht van den Raad vernomen hebbende, deed bij zig komen, zijn zusters zoon, HENDItIK VAN NIJVELT en andere, waarmede hij zig, zo wel als met de burgers,
die den uittocht naar LeidC/J hadden bijgewoond, op de plaats
vernerkte. Eer dit verricht was, wachtte, op het fcheiden van
den Raad, eenig volk op den Ouderman JACÖB VAN A~IERONGEN,
dien zij waarfchuwden, zig wel te wachten, dewijl iijne vijandtn voorgenumen hadden, hem te vermoorden. Zij voerden
betn door da Bunrkerk, (onder een geHadig gefchreeuw: lI1e
rust cn ,'reede hebben wil, die kome IJl; ]Acon V.\N AMERONGE~ ,
tltet zijn Harnas,) naar den Smeebrug, cn fchikten, met JAN
VAN AMERONGEN, broeder van JACOB, (dit doet ons denken, dat
duze JACOB l1iet de kleinzoon, maor de Groot,'ader zelfs moet
geweest zijn, om dat wij van JACOB, dien wij als tlm Jongen
IIedl)dd hehben, geen brl)eder JAN ,'erme!d ,'ilJden, maar )l/e/
Ddd 2
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de voorigt. Doch, hot deeu dan (1(111 dm bijgtvotgdut
van de Jonge k~me, hliift 011$ nog duister, dewijl hij al;
tlt urfte van dien noa111 op de Lijst wordt aangetoond; en dat
tlOg meer is, die JAN, die zijn aal1deel in dit bedrijf had, en
1469 Schepen, 147I Raad WIJS, wordt genoemd JAN VAN JACOB'
ZE; daar hij doft mede eell ZOlm, en wel de tweede van GERI\ARD moest gewast zijn, tIl wij I/itt vindm, dat JACOB, ERNST'S
Zoon, een Broeder JAN had) zij fchikten 1 zegge ik, eenigen
van de hunnen naar de Tollefteegpoort 1 welke zij openlloegen,
en daarna eenen Bode naar den Bisfchop, om zijne komst te verhaasten. JAN VAN AMtRONGEN, de Poort onder bezetting van
WJLLEM VAN LOKIiORST laatende , trok weder naar den Smeehrug 1
doch moest, met den zijnen, en met verlies van den firijd tegen
den Burggrnaf, de vlugt neemen. De Bisfchop, met hun; die
hem te Koot!! oJltmo~t waren, de vlugt Jlaar Wijk Ileemende;
bleef de Burggraaf meester van de fiad. Daar op volgde een
vonnis van bannisCement , door den ouden en nieuwen Raad, ten
laste van hun, d:e tegen nadsb~nier gefireeden, en de Tolle/leegpoort opengeflagen hadden. Daags daar aan werden ZWEDER VAN
ZUILEN en TIJM EN IJSBRANDSE, uit den ouden, SPLINTER TAETS.
die in dit jaar Raad was, (die op de lijst als de vierde Zoon van
GERARD, cn dus de derde Broeder van JACOB DEN OUDEN bekend
fiaar) en BARENT EVERDINGEN , uit den l"iellwen Raad, gevolmagtigd en bevolen, om onderzoek van zaak en te doen, bij die geellen, die op de Poort gegaan waren. Verder vindt men, onder
de uitgeweekenen, genoemd 1 DIRK nOR 'l AN A~IERONGEN r (welke
die geene zijn moet, die op de lijst, col om tien, vermeld !laat,
als de tweede Zóon van WILLEM TA~TSE, en daar bij gezegd is.
dat hij den naam van BORRE naar zijne Moeder had aangenomen;)
doch daar bij worden mede genoemd JAN en TONIS VAN A~JERO.N
GEN. JAN kan de ouder Broeder van DIRK geweest zijn; doch.
TONIS vinden wij op de lijst niet gemeld, wordende de Kinderen van WILLE:\! op twee bepaald. Dit zij zo 't \vil; die vaQ de
Stad, zo wel als de Bisfchop, alles aanwenden de om elkander
afbreuk te doen, moefien eindelijk andere middelen ter hand neemen. De Bisfchop, geenen kans ziende, met alle zijne bijeengebragte magt, de Stad te dwingen, keerde zig tot den Aartsherto~ MAXIMILIAhN; die van de Stad, van hunnen kant, beginnende
van
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de te vreezen , tegen de magt, die tegen hun bereid werd, niet
heiland te zullen zijn, floegen dien zelfden weg in, alleen met
dit onderCcheid, dat de nisrchop verzocht om hulp, en die van
de Stad om vrede. De l3isrchop kennis van de zending van Gezanten der Stad gekregen hebbende, zond mede drie zijner Raaden af, onder welke, door BURMA..'1, genoemd worden ANTON1S
rOTTAGE, PIDUPS DE KLERK en JACOll VAN AMERONGF.N, met bijvoeging van Sc!zout te Utrrel/t. Maar ik vind niet, dat hij dit
Ampt bekleed heeft: zo dat dit eeu mis!1elling zoude konnen
zijn, zo wel als men, op bi. 520, III. Deel, gelleld vindt, JAcon BOR VAN AMeRONGEN, gewezen Overlle Ouderman, en DIRK
VAN AMERONGEN; daar men leezen moet, JACOB VAN AMERONGEN
en DIRK nolt VAN Al\IERONGEN. De gemelde perroonen werden
naar het Hof van den Aartshertog gezonden, om hun gedrag te
verdeedigcn. Of deeze JACOB BOR VAN lIl\lERONGEN moet wederom een ander zijn, zo als wij ook liefst gelooven: om rede.'1 dat
men, in de Utrec!ltfche Jaarboeken, zijnen naam meer dan eens
gefpeld vinde; doch, volgens de Tafel, kennen wij geen anderen, alln dien wij hier voor, met den naam van de JONGE JACOB
benoemd vinden, of het moet een misOag in de Lijsten zijn.

c.

Al\lERONGEN. (Armt Toets 1'rln) Deeze zal, mijns bedllukens, die geene zijn, welken wij, op de eerUe Tafel, als
den zevenden Zoon van I-Ieere GERARD VAN VOORNE en N. VAN
RUWIEL , hebben genoemd. Deezen vindt men, op de Regeerings-LijHen der Stad Utrecht, in de jaaren 1415, I417en 14 19;
als Schepen, in 1426 als Raad; in welk jaar hij, gedllurende de
twisten tusfchett de Bisfchoppen ZWEDER VAN CUILENBORG en ROELOF VAN DIEPHOLT , als Lid van den Raad. nevens DIRK GRAWERT,
was aangefteld, om de paaIen van het Sticht te vrijen en te befchermen, zeker met oogmerk, om, ware het mooglijk, Amersfoort weder tot het Sticht te brengen. In het volgende Jaar, na
dat hij, in plaatfe van den uitgezetten Burgemeeller TIMoN VAN
DORSSCHEN, tot die waardigheid verheeven WilS, werd hij tevens
tot een der Bevelhebbers of Hoofdmannen van Utrecht aangelleld.
In den Jaare 1438, vindt men hem wederom gemeld als Schepen
en Burgemee!1:er; zo ook, 1442, 1#4, 1446 en 144 8 , als
Schepen. In dat Jaar, en vervolgens tot op de verandering der
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Regeering, in 144-9, hield de Raad, zo Oude als Nieuwe, zig
ftandvastig tegen den Bisfchop RUDOLF V,1N DIEPHOLT , en deed,
om alle voorzorg- te gebruiken, met de klokke afkondigen, dit
volgende: " Overdraegen die Raede oudt ende nije eendrachte" lick mit gemeene morgenCpraeck van alle gilden, dat men die
" begonnen Capittel op onCen Heer van Utrecht. van de gebre.
" kc diet gcmeenG.lant ende onfer Swd andragende fijn, ende fan·
" d-2rlinge der Hceriichdt van l\TontÎoerde, voert vervolgen feil
" na den rechten Shms, die onCe Heer beloeft h~eft: ende C"
" wes daer van cOC'l11pt, dat fij dat mit der Stadt ende den ge·
" miene Gilden lillllentlic ende nUt malcander tru welik ut Cullen
" helpen dragen."
" Ende op dat wy in ollC~r Stadt ymmer bi goeder eendrachte
,. bliven mogen, als wij van Godes genade nu fijn, ende niet in
" twidrachten vermoit en werden, fa gebiet die Raet om ende
,. nij(!, dat niemant enige brieven of boedfchappen en Ceinden,
" of en brenge, an ouC.:n Heer van Utrecht, den finen. of die
" hi tot hem heeft, nacht oec weder en ontfange, buten weten
" ende confente va:l onfen Overfien, bi enen koer van tien jaar
" uten Stadt te wef,m, ende daar roe bi rechtinge tottes R:tets
" goetduncken, nadien men vijnt d:tttet dio.! boetfchappell ofte
" brieven in hebben."
,. Die Raet gebil:!t enen ygeiickcn in onfer Stat ende Stat vrij" beid geftten, dat nieillaet eenige perfonen Vrouwen of Man.
" nen van Montfuerde, e.'l hufe of en have, bi dage of bi nag·
" te, op een jaar ut den Stadt tI:! weCen."
Niettegenfiaande deeze voorzorg, volgde kort daar na eene
fpoedige . verandering, doordien de llisCchop middel voud, de
Stad te winnen: Wjlurtoe grootlijks diende de verzoening van dcn
Bisfchop met WALRAVEN VAN nwur.s, getroffen door de bemiddeling van den Cardin3al m: CUSA. Men vind :mngeteekend, dat de
Bisfchop, zijnen aanflag • om zig van de Stad meester te maakCll,
bepaald had op SI. B/IlJius-Naçht, zijnde toen des Zondags: om
reden, dat daags te vooren de verandering der Regeering ge.
{chied zijnde, het Volk gewoon was, dien avond en een gedeelte van den nacht, met eeten en drinken, ja zelfs tot dronkcllsworden toe, in alle vreugde door te brengen. Den Bisfchop,
verzeld van den Heer VAN MONTFOORT, ZWEDER VAN CUILENBURO.
en
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en zijnen Ne~f COENRAAD VAN DIEPHOLT , Proost van.Osnabrflg
en Deventer, gelukte het binnen te komen, onder een geftadig
geroep van de zijnen: Die fylen nl, en die weyde vry! waarmede zij bedoelden, dar de nieuwe en vermeerderde Axcijnfen vernietigt, en de ycrkochte Srads-Wójde weder aan de Stad moest
komen; met oogmerk om hier door bijiland van de Burger& te
bekomen. De Utrecht/!ntlars, hierdoor .ontwaakt, deeden de
Klok trekken, en kwamen, in allen Îl)oed, gewapend, op de
plaats: en om te verhoeden dat de l3isfchop, dien zij vernamen
reeds op de Neude te zijn, het Raadhuis zoude magtig worden,
begaven zij zig naar de Grlllzeml1rkt, en trachtten het Volk van
den Bisfchop, in de Schout~l1.flceg, den verderen voortgang te
beletten. Hierop ontfl:ond een hevig gcvegt; wordende de Bi![chop genoodzaakt, door den mannelijken tegenlland , dien hij
vond, wel vijf roeden te rug te wijken. In dit gev..echt moet deeze
Heer ARENT VAN A~IERONGEN rijkelijk zijn aandeel gehad hebben.
Uit het Doodvonnis, in vervolg over hem uitgefproken, zal ook
blijken, dat hij een was van hun, die den Bisfchop gewond,
en, volgens HEDA, hem van het Paard hadden geworpen. VELDENAER zegt dat l.iJ aan den Voet of Enkel gekwetst was, waar
door hij, tot aan zijnen dood toe, eenigzins mank gegaan heeft_
Andere Schrijvers maaken gewag van twee wonden. NiettC'genHaan de dit alles, behaalde de Bisfchop, door hulp der ÁITJ/!rsfoorders ,de overwinning. Eenigen van de Magiflraat van Utrecht
Hierven aan hunne bekomene wonden; andere redden zig met
de vlugt; andere werden in hegtenis genomen: de voornaamlle
waren JACOB VAN GAASBEEK • Jonkheer ARENT VAN SEVENBERGEN,
FREORIK en JAN VAN RENESSE, die zig met deu Bisfchop wisten te
verzoenen; doch' met andere gevangenen werd onderfcheidenlijk
gehandeld. ARENf VAN A~IERONGEN en HENDRIK JACOBS:zDON werden onthoofd, om reden dat zij het ,varen, die, volgens hun
vonnis, den Bisfchop de gemelde wonden hadden toegebragt :
" Want Arent wm Amerong(lI ende Henric Jocopsz, hem ge" zet hebbende tegen onfrn genedil:"en Heer van Utrecl1t, om,
" die ut fynre Stat en lande te houden, ende hebben hem oee
.. mit gewapender hant tegengefl:aell, ende onren Heer ter door
" toe gewom, om dat fclvc hoir werck te volbrengen, fa falmen
" dairom dat rechten mit~) zweerden an hOelen Ueven." Vit
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hetgeen de Heer K. BURMAN, in zijne Utrec!ztfr:he Jaarboeketl •
11. Deel. bi. J43, hier bijvoegt, uit de OSl1abrugfche Chronijk
van ERDMANNUS, zien wij, dat AMERONGEN dit vonnis niet zo
zeer moest ondergaan, om het geen daar in vermeld is, als wel
meest door den haat van den Heer VAN M0NTFOOR.T, die dat VOllnis, geduurende de bedlegering van den Bisfchop, tegen deszelfs zin doordrong.

D. AMERONGEN, (Dirk TrIelfe van) die, van zijn Moeders
Broeder, ZIVEDER VAN LOENRE~LOOT, Heer van Oadel/In, gemeenlijk ZWEDER VAN HOUDAAN genaamd is, hij de.lzelfs lliterfl:en wille de Ridderhonlad OtJdaan hekomen , en daarom den naam van
DIRK VAN HOUDAAN aangenomen heeft; Hij was, in 't Jaar 1408,
en in "erfcheide volgende Jaaren, Schepen tc UtrecM. ell, in
het Jaar 1396, getrouwd met IIADI.WIG, Dogter van HeNDRIK
wALvrsCH.
E. AMERONGEN, (TI/il/tm Tqets val1) Zoon van ERNST, was ,
in de Jaal'en 1492, 1493, 1495, '497. 1499 en 15°1, Schepen der Stad Utrecht, en gehuwd met MAGDALENA VAN MEAUX
VORSELAAR. Wanneer deeze, in 't Jaar 1503, als Heemraad,
op den Schouw van den Lekkend/fk, hoven Dams. verfcheen,
werd hij, den eerllen Augustus, door de Ge!derfehen, fchoon
men, op dien tijd, Vrede met hun had, gevangen en naar he~
SJot Hattem gevoerd, alwaar hij, na bijkans eee. Maand in zwaare krankte te hebben doorgebracht, overleed, den eerl1en Sep.
tember, en werd begr:l.aven te Hattt11l.
F AMERONGEN ,(Corntlia Ttuts 1'(111) val) Houdaan • trouwde, in r425, met FREDlUK VAN DI!AKENBUnG, .Hoofdfchollt der
Stad Utrecht, in de jaaren 1436, '437 en 1438; door dit Huwelijk is de Ridderhoffiad Qudaan, die zij, na den dood van
haaren Broeder, erfde, aan het geflacht van DR..lKENBURG gekomen.
G. AMERONGEN, (Jan of Johan van.) de oudfie Zoon van
WlLLEM TMTSE, en Broed~ van DIRK TAETSE BOR; (zie de J.. Tafcl, Colom 10) VAN AMERONGEN, van wien reeds iets gezegd is,
9P het Art. van JACOB; doch hij verdient naauwkeuriger gekend
te worden. Wü ontmoeten hem, in de jaaren 1423, 1.415, 1427
en
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1433, als Schepen te Utnekt, en 1435, nevens JACOB VAN
als Raad; 1437 als Oudennan, en 14{3 wederOlIl
~Is Schepen: op welk jaar hij, om eenig verfchiI met de Burgell'leesteren, voor den tijd van twee jaaren, uit den Raad gezot
werd. Ook moet hij zig gemengd hebben in de onlusten van het
jaar 1449: want, op het jaar 1455, vindt men hem onder dio
geeuen, aan wieu het Burgerrecht weder gegeeven werd; zijnde
hij, in het jaar 14'7, weder tot Oudennan van de Vischkopers
aangel1eld. In het volgende laar, waar in de Bastaard ANTONI
VAN BOURGONDlllN zijnen Broeder DAVID den Oorlog aal'lzeide,
en met duizend paarden voor Utrecht kwam, werd hij tot Schatmeestenange!l:eld; welk ampt bellond in het fchatten en op prijs
Hellen van die geen en , welke de Utrechtenaars gevangen kreegen, en die hunne vrijheid begeerden. In 1459 vindt men hem
weder als Ouderman genoemd, en in 1461 als Raad en Burgemeester, welken gewigtigen post hij ook in 1465 bekleedde.
Twee jaaren laater ontmoet men hem wederom in zijn meennaals
bekleed ampt van Onderman ; en in het jaar 1468 regeerde hij
als Schout te U/ncht. In deezen post vindt men, dat hij zig
misgreepen hadt, doende een Koopman van Leiden eenig goed
alheemen, bOYeIl recht; dat is, zonder voorkennis van den
Raad: waar op die Raad terltond aan hem beval, de goederell
te rug te gcevell ,-en, bi} weigering van dien, den zelfdenavond.
op de pOOrt in gevangenis te gaan, en daar te bliîven, tot daê
hij aan het goedvinden van den Raad zoude voldaan hebben.
Naar alle waarfchijnlijkheid zal hij, met de teruggeeving der gOederen, dat vergijp vergoed hebben: althans vindt men aangetekend, dat hij het Schourampt behouden beeft. Grooter ontheil
gebeurde hem in- het jaar '470, wordende, in dat jaar, dool'
den Bisfehop, WILLEM VAN iNELLENBERG in zijne plaats aangelleld.
De heerschzuehtige Bisfchop DAVID VAN BOURGONDIEN , zijnen
wrok, tegen REINOUT VAN BREDERODE, die zig tegen zijne aan!l:el.
Iing fierk verzet had, niet konnende verduwen, wÏl,t eerst dec.
zen in zijne magt te krijgen, en daarna deszelfs broeder GIJSBERT,
die Domproost was. DA'lID, om eenigen fcbijn aan deeze fehen.
daad te geeven, en bijzonder wegens het vangen v~n den laartien, de~d alom een valsch gerucht verfprei<ien, dat de Hoeksck..
AMERONGEN,
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gezinden, waar onder zij behoorden, met eenen aanflag op de
fiad zwanger waren; omziende zig dus niet, den naam van die
eerfie en getrouwe Edelen van het land te fchandvlEkken. Verre,
echter, "ante vreede te zijn, met die in zijne magt te hebben,
zocht hi} ook hunne getrouwe aankleevers , en bijzonder JAN,
Burggraaf van Montfoort, JACOB VAN NIJVELT, JAN VAN AMERONGEN en andere, in zijn geweld te krijgen. 1;>e meefien, deezen toeleg omwaar wordende, beveiligden zig door de vlugt;
doch Heer JAN, eenige dagen buiten de llad vertoefd hebbende,
was hier van onkundig. Bij zijne rerugkomfie, begaf hij zig,
ter verrigtinge van zijnen Godsdienst, op St. Pieters ttJ Paulus
dag, in de St. Pieters Kerk. Den Bisfchop aldaar tegenwoordig ziende, vervoegde hij zig bij hem, van wien hij zeer vriendelijk ontmoet werd; zelf verzeide hij hem, na het eindigen van
den dienst, naar zijn Hof. Daar binnen gekomen zijnde, zeide
de :tlisfchop fpotswijze: .Ta12 , wees we/kom vtm dm jongen Hertog ww Ge/re; willende daarmede te kennen geeven, als of hij
zig, ter fmeeding van eenig verraad, tot ADOLF VAN GE:LDRE begeeven had. .:Je Schout mogt zig verdeedigen zo goed als hij
lwnde: de Bisfchop had reeds beflooten, hem gevangen naar
Wijk te zenden, zo als ook met een daar op gefchiedde.
De wreedaan , geene befchLlldiging naar zijnen zin, tegen de
gevangenen, konnende inwinnen, nam het boos opzet om zulks
door uitgedachte pijnigingen te verkrijgen. Hiertoe wierden, ill
zijnen moordraad , als de eerllen uitgekoozcl1; WALRAVEN, Bastaard 'Van Brederode , JAN VAN AMERONGEN. Hoe onmen[chelijk zij met den eerflen handelden, zal op zijne plaats verhaald
worden; hi~r zij het genoeg te zeggen, dat zij, door de uitgeleezenfie pijningen, hem zo verre brachten. dat hij bekende, al
wat die lllonfl:ers van wreedheid wilden, dat tot bezwaarnis van
zijnen Vader en Oom dienen zoude : zij konden evenwel van
hem niet verkrijgen, die afgeper!1e bekentenis te ondertekenen.
Op dezelfde wijze deed en zij JAN VAN AMeRONGEN, door hem
twee of driemaal daags op den gevloekten pijnbank te brengen,
alles bekennen, wat hun rcr bezwaar van de gevangeneJl dienfiig
dacht. DAVID VAN BOU~GONDIEN, en zijne Randen, eer den rol
van Schelmen, dan van ecn Geestelijken llisfchop of van eerlijke
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ke Rechters fpeelende, niet geGaagd zijnde~ naar zijne gedachten,
die hij gemaakt had, omtrent de uitfpraak van het Vonnis, door
Hertog KAREL VAN BOURGONDIEN, aan wien fiij de gemaakte ell
Qfgeperlle befchuldiging had wegezonden, was eerloos genoeg.
DEINOUT VAN RREDERODE, om hem tot bekentenisfe te nood.
~aaken, te doen zeggen, dat WALRAVEN en AMERONGEN, op hunne bekemenisren, den dood onder.gaan hadden, en dat dus de
ontkenning hem niet baten zoude. Toen dit niet gelukte, be.
floot hij, BREDERODE mede door herhaalde pijnigingen tot bekente.
nisre van zaaken, die hij nooit gedacht had, te noooznaken. H()e
verder met hem, op de fchandelijkfl:e wijze, gehandeld werd,
zal men zien op het Art. BREDERODE. Thans wederkeereode tot
AMERONGEN, dient vooraf gezegd te worden, dat, door een zonderling bellier der Voorzienighe4l, WALRAVEN de gevangenis wist
te ontkomen; die, in vrijheid zijnde, niet naliet, alomme te
openbaaren, hoe zijne en AMERONGENS bekentenis hun door onlijdelijke pijnen was afgedwongen; welk ~erugt zelfs tot de
ooren van Hertog KAREL kwam. Deeze zond daar op twee zij~r Raaden, JOHAN, Heer ,'tm Bergen, en JOHAN HALEWIJN.
tot de gevungenen, om hen op nieuws te onderzoeken. De afgevaardigden insgelijks geene bekentenis k0l111ende krijgen naar
den zin des Bisfchops, voerden zij BREDERODE en AMlliWNGEN,
van Wijl{ over Bergen op Zoom, \laar Kortrijk, en van daar,
geduurende den Veldtogt van dea Hertog tegen den Koning vall
Frankrijk, DP het Slot RIJpe/monde, op het welk zij bijna een
jaar in gevangenis dOOl"bragten. Maar zo dra de Hertog, met
ernst, h:!t onderzoek ter harte nam, bleek ook hunne on[chuld;
doende 'er zig niemant als befchuldigers tegen hun op, dan eenige van des Bisrchops ommenschte Raadèn. AMERONGEN bleef
nog eenigen tijd in hegtellis; (GOUDIIOEVEN bepaalt dien op twee
Jaaren;) werd daarna onfchuldig verklaard, en in zijn Ampt als
Schout herIleId, in 't Jaar 1477. Weinig tijds daarna, werd hem
van nieuws een l11isflag te Jaste geleid, befiaande, volgens ht:t
daarop genomen RaadsbeGuit , hier iu:
Des Sateribgcs na Mauricii.
" WlIllt
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" is geweest, buiten weten en cOllfente van den Rnede, wt zijn
zelfs goeddunken, daarom hebben Scepene, Raede en de Ou" dermans gefloten, dat hij terfront op die poene gaen, ende
" dair op blyven zeil totten dinxdage toe naestkomende, en dan
" zei men die broiken die hi daer aen gebroiét heeft, Oiten".
Nog vindt men, op het jaar 1411I , dlt :tmpt betreffende, wederom eenige zwaarigheid ten zijnen laste, naamelijk wegens het niet
verfchijnen, op den ge1lelden tijd. in den Raad; 't welk, waarfchijnlijk, door hem werd nagelaaten , op aanfpooring van den
Bisfchop, die hier door de Utrechteno(Jrs zocht te benadeelen,
in de inkom1len van penningen, die zij hooglijk benodigd waren, om hun geding, tegen den Bisfchop, te vervorderen. De
Raad. om dit voortekomen , magtigde den oudfl:en Schepen,
om, bij afweezigheid van den Schout, de Lijfrenten.Brieven
enz. te tekenen.
n

H. AMImONGJ;N, (Er11St Taets "tm) was, in ISI8 en IS24.
Schepen en Burgemeeller te Utrecht: als zodanig nam hij het
Ampt van Hoofdfchom derzelve Stad, op dien tijd onbegeev'en
zijnde, waar. In het Jaar 1526 was hij Marfchalk desOverjNckts,
en werd, door Bisfchop HENDRIK VAN BEIJEREN, ter ootmoedi~e
begeerte van de Geestelijken, Ridderfchap, Raad en Gilden der
Stad Utrecht, tot eenen van zijne twee Stedehouders gefield. Twee
jnaren daarna beeft hij het Huis ter Horst, bij Rhenen .. dat hem,
als Marfchalk, te bewanren aanbevolen wali, aan den. Hertog Ylln
Gelder Dvergegeeven, die het heeft doen afbreeken, en met
de fieenen van het zelve de muuren van Rheenen herfiellen.
Hij is nveemaal getrouwd geweest; zijne eerlte Vrouw was MA·
BELIA DE ID]:)ER VAN LUNENBURG, overleden den laasten Maij
] 54°, en in de St. Servtltls Kerk, te Utrecht, begraaven. Hij
hertrouwde, in 1546 of 1547, met AGNES VAN ABCOUDE VAN
WIJl{, Weduwe van GERRIT EeK. Hij fllerf 1565, en zij 1582,
en liet hij haar geene Kinderen na, doch wel bij de eer1le; zo
als blijkt uit eene fchoone memorietafel , wier afbeelding no~
voor handen is. In dezelve wordt hij met haar verbeeld, knielende voor een krucifix, op een tafel geplaatst, aan welke deeze agt kwartieren, vier van haar, en vier van· hem ~ gehegt zijn:
Tam
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Toets van Ámerongen.
Driebergen.
Merwix vfln rorfe/aar.
Nijwael van Rijneftein.
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Ridder vtm Lunenburg.
Domp[elaar.
Spa/Ie van der Does.
Kuilenborg.

Achter haar knielen vijf Zoon en op een rij, en achter hen vier
Dochters, alle te zamen, zo het fchijllt, bejaard. In 't verfchiet
ziet men drie Zoonen en twee Dochteren, heel jong en flaauw
afgemaaId; waarmede men heeft willen betekenen, jong overleeden te zijn: in het geheel veertien Kinderen, waarvan nog vijf
Zoonen en vier Dogteten in het leeven waren. Onderaan zijn
derzelver negen Wapenen geplaatst: waaruit blijkt dat drie·van
de vijf ZOOllen, en eene van de Dochteren, gehuwd zijn g~
weest, en dat eene der andere Dochteren is ongehuwd gebleeven; aIs mede, dat de eerlle der getrouwde Zoonen weder zes
Zoonen gewonnen had, van welke een in een Ridderorder aan·
genomen, en een andere getrouwd was; dat de tweede der getrouwde Zoollen één Zoon en ééne Dogter gewonnen had, van
welke de Dogter gehuwd was; en eindelijk, dat de eenige getrouwde Dogter eene Dogter gebaard had. Dit alles kan insgelijks uit de Tafel of Geflacht.Lijst blijken. Hij heeft dan, bij
zijne eerlle Vrouw, behalven drie Zoonen en twee Dogters,
jong overleeden , gewonnen negen. Kinderen.

I. AMERONGEN, (Anton; Toets von) Rid~er van Jerufalem,
werd Kanunnik der Kerke van St. Mo,.;e, te Utrecht, den 23
December 1523, en, den 4 Februarij I5'l4, ook van den Dom
aldaar; waarop hij de Kanunniksdij van St. MarÎfls Kerk, den
25 Oélober 1526, vrijwillig ,afgellaan hel!ft. Op den 21 Oélober 1528, !lond hij, als Kanunnik ten Dom te Utrecht, over
de overdracht van de temporaliteit des Lands van Utrecht, van
Bisfchop HENDRIK VANB!lJEREN op KèizerKAREL DENVIJI'DEN. Oek
is hij geweest Kamerling van Paus ADRIAAN DEN ZESDEN. Hij overleed den 20 Oélober 1555, en werd begraaven in de bom-Kerft,
aan de linkerhand van het Koor.
K.

AMERONGEN, (johan TIlets van) -bijgenaamd de Oude,
en MABEUA, zo even ge.
Jlleld. In het jaar 1541, werd hij Heemraad van den lekken-

.1, zijnde de oudfte Zoon van .ERNST

dijk
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dijk boven Dams, el} was, van 1556 tot 1566, verfcheidenmaa.
Jen Schepen der Stad Utrecht; zedert dien tijd, tOJ het Jaar
1577, in het heviglle der Nederlamlfche beroerten, heen hij

meermaaIen hllt ampt zo van Schepen, Burgemeeller, als Raad
Burgemeeller bekleed: zelfs was hij, door den moedwil der Spanfaa1·jen, in gevaar van zijn letven ongelukkig te eindigen. Volgens uiterflen wil van zijne Nicht JOHANNA TAET, VAN AMERONGEN, werd hij Heer van Groenewoude, en, na haar overlijden,
daar mede verlijd, den I2 Oétober 1552. In het Jaar 1576, wa,
hij onder de geen en , die van wegens de Staaten waren afgezonden, tcr handeling over de El!11dfclze bevredi~ng. In J 538 was
bij in den Echt getreeden, met JOHANN.\ VAN GMSa~EK, Weduwc van jACOD SCHIMMELPENNINK; zij overl~ed den 26 Februarij
157ft, en hij zelf 18 Januarij I~89. nalaatende zes Kinderen.

L. AMERO~GEN, (Jocob Toets van) is tweemaal gehuwd geweest, eerst in 1576, met ALEIJJ VAN ZU1ILEN VAN NII!VI!LD, en
daarna met CHRISTINA VAN BlOfS "AN TR~SLONG. Geduurende de
Leicesterfche Faétie, in 1586, was hij Raad, in 1587 Schepell
der Stad Utrecht; welke eerfle waardigheid hij ook ill 1588 bekleed heeft. IIij overleed op zijn huis te RtiischdofJl, in 't
Cooi/o/UI, in de maand April 161!); zijne tweede vrouw in de
maand November 1620. De kinderen, verwekt uit zijn eerfle
Huwelijk, zijn allen jong gellorven; uit het tweede heefi: hij nagelaaten een Zoon, en eene Dogter.
M. AMERo!\GEN, (Wil/cm Toets ,'on) werd, door af.land
vau zijnen Vader, Heere van Groenendool , met wellve Hom~d
hij beleend werd, den 29 April 1566; zjjnde hem dezelve ten
Huwelijk medegegeeven, wanneer hij zig in den Echt verbond,
met CORNELTA VAN VALLADOUT • met welke hij zijne Huwelijkfche
Voorwaarde aangegaan heeft den 17 April 1566. Hij was Kapitein in dienst van F1LIPS DEN II, Koning van Spanje, en lHerf in
't Leger voor /laar/em. als die Stad, door de Spaanfchen, belegerd was, den 22 }ulij 1573. Zijne Weduw heert hem omtrent
54 jaaren overleefd, en is geaorv~n den 24 Augustus 1627, oud
bijna 84 jMren, en is bcgr:ta~·en in de Kerk van St. Marie, te
Utrecht. Zij hadden verwekt 5 Kinderen, zo aJio op de GeOacbttafel is aangeweezen.
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N. AMERONGEN, (Thomas Taets vlm) de tweede Zoon vnn
JOHAN, bijgenaamd de Jonge, en van GI!ERTRUID VA ~ BOURLO,
gebooren den 13 Ótl:ober J 574. Hij werd Kanunnik in de Domkerk te Utrecht, den 17 Maij 1594, en heeft van zijne Kanonlliksdij , na dat hij die 61 jaaren bezeeten had, ailland gedaan,
den 12 Julij 1655. In het zelfde jaar en maand ats hij den ouderdom van 81 jaaren bereikt had, trouwde hij met Jonkvrouwe
FRWEIlIKA VAN ZUILEN VAN NIJVELD, die oud was IS jaaren. Hij
overleed deu 5 Augustus J657, in den ouderdom van 84 jaaren,
en werd begraaven in de Kerk van Over!angenbroek, alwaar zijn
wapen, met de volgende Kwartieren en G,af[chrifr, gevonden
wordt:
Taets van Amerongm
Ridder van Lunenburg
Meaux van Fórsfolaar
SpIlIIe

Bourlo.
vtm de Capelle.
Coe/[ack.
Luyckenfen.

ObW pie in Chrifto & antiquisjitnte nobilitatis D. Tho11111S
Taets d' Amerongen, J. Aprilis Ao. JVlDCLVIl. poft quam
vixiffet annos LXXGIV, hoc perpetud! 111emorid! monumenttllll
conjux marito fUfJ po[tlit.

O. AMERONGEN, (Jacoh 1aets wm) de tweede Zoon van
Heere WILLr.M en van CORNEUA VALLADOLIT, werd Kanunnik ser
Kerk van St •. Marie, te Utrecht, den I Feb. 1582; doch gaf
zijne Prebende weder over, den 12 December 1600. Na den
dood van zijnen ouder Broeder ERNST, werd hij beleend met de
Ridderhoffiad Groenewoude, den 30 Julij 1658. Hij huwde,
1601, CORNELIA VAIJ DRENKWAARD , Dogter van WILLEl'II VAN
GIESSENllURG; zijnde de Huwelijksvoorwaarden geflooten den
7 Jan. van dat jaar. Door dit Huwelijk fchreef hij zig Vrij/leer
')Ian Giesfenbnrg, Heer van Giesfen Niellwkerk, Natres, Natendaa/, Hooge/ande Groenewollde. Hij fl:ierf den 28 Sept. 1622 ;

zijne Weduw den 2 Dec. 1632. Zie hunne kinderen op de Ilde
Geflacht-Tafel.

P.
en van

AMI!.RONG~N, (Jacob Taefs van) oud!1e Zoon van ADRlAA:i
VAN OYE, werd, den 6 April 1674, aange-

l\lARGKETA
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field tot Raad en Vroedfchap der llad Utrecht, en heeft aldaar,
in de jaaren 1675 en 1676, 1683 en 168+, het ampt van Schepen bekleed. Hij trouwde, den 26 April 16t 8, met ANNA VAN
lUJSSENBOORN, die den 23 Jan. 1660 overleed. Den 18 Decemb.
1661, hertrouwde hij met 1.UCIA RUISCH TOT DEN ENG. Hij
fiierf den 2 Junij 1686, en werd begraven in den Dom, da:rr
zijn wapen, met deeze agt kwartieren, is bpgehangell.
Toets van Amerongctl
BMs van Tres/iJng
Ridder
Beits.

Oye.
BMs )Ion Tres/ong.
Poffenrode.
Beits.

in zijn eerlle huwelijk -verwekte hij twee Zoon en , en in het
tweede eene Dogeer. Deeze zal mooglijk dezelfde JACOB VAN
zijn, 'die, als vlugtig , volgens vonnis van ALBA Vr'Tl
den 10 Febr. 1670, gebannen werd, met verbeurdverklaaring
zijner goederen, om reden dat hij was befchuldigd van naar buiten gegaan te zijn, om de Predikatien te hooren. Zie Sententien "on Alua, bi. 28 5.
AMERONGEN

Q AMERONGEN, (ChristilzIt Toets "011) was de derde Dogter en het vierde Kind, verwekt uit het Huwelijk van opgemeT.
den Heere ADRIAAN en M. VAN OlJE; zij werd, op den 30 November 164-7, in den Ecbt verbonden met JOHAN STRIK, Heere van
Litzfchoote1J, Poltmen, enz. Hij werd Marfclmlk van het Overkwartier des Lands van Utrecht, den 12 April 16404; daar hi}.
in 1682. vrijwllligen aflland van deed, en overleed den 10 Jan.
1686; wordende begraavell in de Dom-Kerk, te Utrecht, daar
zjjn Wapen. met deeze agt Kwartieren , werd opgehangen:
Strik flan Lifffch,ttn.

WIjd,.
Koevoet.
Ft·ijdoch.

Gibels.
von der Goes.
Nicollli.
Simonetti.

Niet lang overleefde de Weduw hatren Man, maar overleed Jen IJ
/1pril 1686 J wordende naast hem ter aarde betl:eJd.
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R. AMERONGEN, (Gerard Godard Taets van) de "fierde
Zoon van Heer JOOST, verweltt in des7.elfs eerrle Huwelijk, met
E:I1ERENTIA GEERTRUID VAN ZUILEN; hij werd gebooren den 16 Julij 1679. Als Ridder van de Duitfde Orde in de BaJij te Utrecht,
werd ,hii, in het Jaar ] 723, Kommandenr van Doesburg, zijnde reeds te vooren , den 5 September 1708, tot Houtvester van
den Lande van Utrecht, den ~9 Jullj 1713 tot Kanunnik van de
Kerk van St. Jah, te Utrecht, en den 12 September van dat
Jaar verkooren tot geëligeerde Raad, in het eerrle Lid der Staaten van Utrecht, en [edert dien tijd afgezonden in de vergadering van de Algemeene Staaten der f/ereenigde Nederlanden. Hij
overleed ongehuwd, den 12 Junij 1730.
S. AMERONGEN, Jojina Alltonia Taets van) was de derde
Dogter va:1 Heer JOOST, verwekt bij zijne· tweede Vrouw, ANNA
DE KASEMBROOD, gebooren den r2 Februarij 1697, en in den
Echt verbollden met COENRAAD BORRE VAN AMERONGEN, Heere
van Bergenftein, Proost der St. Pieters Kerke, te Utrecht. Hij
overlued den 7 Februarij 1"24, zijnde het laatrle Mannelijk oir
van zijn GeOacht, en werd, in de St. Pieters Kerk te Utrecht,
begraaven, daar ziin Wapen in 't graf geleid, en de Kas, mei
deeze zesden kwartieren en Opfchrift, opgehangen is.
Barre van Amerongen.
Baeren.
Daerl.
Zuijlen van der Hoer.
Pol/aas.
Zuijlen van Harmelen.
Wasfenaarvan Duvelwoorde;
Schagen.

Barre van Amerongen.
Bra/u/.
Daer/,
Doornik.
Pa/laas.
Tempier.
WasfenoMvan DUYe11voorde.
HaarJolte.

J7ir, generojiJlimo o!lJue antiquiJlima ftirpe Nobilium apt/d TI"tIjeëtillos majort/m orto, Conrado Barani Borre van Amerongen,
.Dynaf!te BergefteifJii, Dei gratia Prtepojito & Archidiacono
co/legi; D. Petri, qui ultimus illuftrijJimte & de rep. Trajeêlina op/ime meritte gentis in ipJo tetatis flore annos XXXIV. nam. DEH.
E ce
tl/S
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tus Obiit, die VII Februarii anni CIJIJCCXXIV. H. JIII. F. C. ,'idua 11ItEfliJjima Jofina Antonia BaroniJ!a Taets van Ameron-

gm.
Zij overleed drie Weeken na haaren Man, en werd mede in
dezelfde Kerke begraaven.
AMERONGEN, (Folpert of Votprecht van) dien wij op de Geflacht-LiJst van den Huize van Amerongen niet gemeld vinden,
zal, echter, waarfchijnlijk, tot dit zo uitmuntend gellaeht behoord hebben. Zie hier wat wij van hem vinden aangetekend.
In het werk van den Heere K. BURLAN, (dat bij veel en te weinig, ten aanzien van deszelfs nuttigheid, bekend is) wordt vermeld, dat hij, in het Jaar 1-4-°2, de waardigheid van Raad en Bur.
gemeefier van Utrecht, 140-4- die van Schepen, 1406 die van
oudfien Schepen, in de jaaren 1-4°8 , 1.,po, J412, 1414,1416
en J 418 het ampt van Schepen, en in het Jaar 1420 wederom
dat van Raad bekleedde, met bijvoeging van DOOD: zo dat
AMERONGEN, (Folpert rmz) die ons te vooren komt, op het
Jaar J 456, als Burgemeefier, de tweede van dien naam is; waar
bij de gemelde BURMAN heeft aangetekend: In htt Raadsbotk van
elf duizend 112aechdm dach, flaat: " De Rade hebben een" drachtelick gegunt Folpert van Amerongen die Casteleijnfchap
" ter Eem. Deeze nevens Water "on Catwijk , waren op de" zen dagh niet tot Burgemeefl:ers verkoren, maar Phifips vall
" Groenevelt en Jan van Oudewater; doch vermits die beide
" uit de Stadt waren, ende Stadt niet zonder Burgemeef1:er kon" de zijn, zijn zij in hunne plaats aangefl:eld op den eerf1:en Maij.
" en dus korte dagen daarna." Als Schepen-Burgemeefler vindt
men hem op nieuw in 't Jaar 1458, en, bij den aanval van ANTONI] VAN BOURGONDIEN op U/recht, in dar zelfde Jaar, waar
van wij reeds melding gemaakt hebben, op het Art. JAN VAN AMERONGEN, ontmoet men hem, onder de aangefrelde Ritmeefiers.
ten dienf1:e van de Stad; in het volgendé Jaar, wederom als Raad.
met den eertijtel van lJileijfler: in 1461 a!)dcrmaal als Schepen;
twee Jaaren laater als Schepen-Burgemeefler; als Schepen 1465,
en weder onder de Raaden in 14.6"7. Deeze beiden Mannen.
die, zo wel als de voorgemelden , een groot aandeel in de Regeering van Utrecht gehad hebben, rehoon zij op de meergemel-
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de Tafels niet gemeld zijn, doen mij geen ogenblik twijfelen
aan de gegrondheid van mijn voorig gezegde.
AMERONGEN, (T/zeodorus de Rhede van) !laat, in de KerkIijke Oudheden, bekend als een Man, die in den beginne der opkomende beroerten, wegens den Godsdienst, het r;eestelijk befiier over de Stad H1jk en omliggende Dorpen had; wijders
dat hij afkomf1ig was, uit een oud Adelijk Gellacht in de Provinde Utrecht; als mede dat hij de Leere der nicuwgézinden,
(zo als daar in gezegd w;)rdt) had aangenomen; doch zedert weder ,ot het oude Geloof te rug gekeerd, en tot de Maatfchappij der JeliIiten was overgegaan. Zie verder het Geflacht van
RHEn::.

Zie Kerk!. Oudh. ,'an Utrecht, IJ. Deel, bI. 106.
Het W:jpen van dit Geflacht vindt men op drie verfcheiden
wijzen: r. Een Schild, verdeeld in drIe faces of balken waar
van de bovenfl:e en onderfl:e van Zilver zijn, en de middenf1:e een
rooden grond heeft. H. Een Zilveren SchiM, waarop in het midden een rood Molenrad. lIL Een Schild, hebbende een rood
Veld, welk door een Zilveren balk uit den linkerhoek van boven, naar den rechter benedenhoek doorfneden is; hebpende boven en onder> links en rechts, drie Zilveren Lelijen.
AMERSFOORT, de tweede flad in 't Sticht van Utrecht, vier
tlllreu gaans noordoostwaard van de hoofdftad dier Provincie, en
nabij de grenzen van Gelderland, geleegen aan de Rivier de
Eem, welke aldaar dien naam eerst aanneemt; ontf1:aande uit verfcheiden Beeken, die in de Ye/uwe ont(pringen, waar van de
voornaa,m!le de Ltmte1fche en Barne"eldfche zijn, welke binnen de !lad te zamen vloeijen , en, door deeze ECin, op een
affl:and van drie lIuren, zig in de Zuiderzee ontlasten.
Gelijk veele andere fl:edell haaren naam ontleend hebben van
Rivieren, die haar befproeijen, is het ook zeer waarfchijnlijk dat
het ook met deeze !lad gelegen zijn zal. ME >:so ALTING wil
den mam Fort afleiden van Forde, dat een wade of ondiepte betekent, zijnde, volgens hem, de Rivier de Eem aldaar waadbaar geweest. AnRIANus JUNIUS is van gedachte, dat fin·t offort
een overtocht betekent, en toont aan dat de naam deezer flad, in
oude Chronijken> van omtrent het jaar 1200, gefchreven werd
E ee 2
Ams·
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I1msvorde, Hemesfurt en Heemfurt. Hoewel wij niet VOOfg.e.
nomen hebben , ons op te houden met gisÎlngen van den oorfprong der benaminge, als geen nut aanlJrengende, konnen wij.,
echter, niet voorbij te melden, het geen HALMA hier van aanhaalt. Jonker EVERHARD MEIJSTER, zegt hij, (befaam~ wegens het
trekken des onvergelijkelijken /(eijleens, thans nog op de VarkenMarkt geleegen , uit de Heide, zonder- behulp van Paarden, el1
alleen door behulp van ,!-06 Vrijwilligers, op éénen dag, vóór
Zonnen ondergang, binnen Amersf(}f)rt) ftelt, onder een Prem
van de Stad, tot bijfchrifi:, nog eenen anderen naamsoorfprong:
naamelijk ~ dat Amersfoort zo veel zegt als HA! MARS, VOORT,
wegens de dapperheid en fterkte zijner medeburgeren. Doch wii
gelooven, met hem, dat dit eer een Dichterlijke Vinding is, dal1
iet~ dat op reden aeum.
Liefst volgen wij de gedachte van hUll, die zeggen, dat Amersfoort voorheen bekend was bij den naam van Eemsfort, het welk
te kennen geeft, Fort of Sterlete aan de Eem; zijnde deeze gedachte daarop gegrond, dat deeze Stad haaren oorfprong verfchuldigd Is aan een Slot, bij deeze Rivier gefiicht, het welk,
als een Riddermatig goed, aan een bijzonder geflacht, dat daarnaar den titel voerde, in eigendom behoorde: van welke men,
onder anderen, genoemd vindt Heer WOUTER VAN AMÉRsFaoRT,
den oudae van vier levende Broederen, die de muuren van
Amersfoort deed bouwen. Het is zelfs buiten twijifel, dat het
tegenwoordige Stadhuis dit Slot is geweest , 't welk door die
Heeren bezeeten werd, en waar van de naum van de Hof ell
PiJwrflraat tot bewijzen firekken.
In de OudheidkU11dige gefchiedverhaalen vinden wij, dat Amersfoort reeds in het Jaar 1006 bekend was, doch, vóór 't Jaar
1257, niet meer dan een Dorp genaamd; zijnde, in gemelde Jaaren. allereerst, door Bisfchop HENDRIK VAN VIANEN, tot
eene Stad gemaakt. en met Handvesten bevoorrecht, onder anderen met het Burgèr- en Zegelregt.
Bij de ecrIIe inrigting was deeze Stad veel enger van omtrek,
maar is naderhand veel verder uitgelegd, en met een ringmuur omgeeven; waar door zij in de Oude en Nieuwe Stad wordt on·
derrcheiden. Uit het verhaal wegens een verfchil, welk ontfiand door de dubbele verkiezing van R. v. DIEPIlOLT en ZWEnER.
VAN:
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VAN KUlLENBURG, tus[chen die van Utrecht en Amersfoort, in 't
Jaar J 455, is op te maken, dat de vergrooting al voor dien tijd
moet gefchied zijn, dewijl men gemeld vindt, dat de. eerstgemelde de Nieuwe Stad, en wel bij de Utrecntfche Poort, in brand
fiaken. Om deeze vergrooting, v.erdient zij, met recht, den
voorrang boven,de drie andere kleindere Steden dezer Provintie.
Binnen den omtrek der muuren, is Amersfoort bijna half zo
gr.oot als Utrecht, fchoon niet zo dicht bebouwd, !'loch zo volkrijk. Het getal der Huizen wordt begroot op 17of), en dat der
Inwoonderen tus[chen de 7000 en 8000; 't welk naauwlijks een
derde van die van Utrecht uitmaakt.
Van wegen haare ligging, kan Amersfoort niét tot eell Stad
van defenlb gemaakt worden ,aangezien zij te laag aan den voet
van den /lmenfoordtr Berg hangt, en van daar kan befchoten
worden. De buitenmuur der Stad, met zijne uitrpringende Torens, diende weleer tot verfierking, zo als ook de buitengragt ;
doch de olldervinding heeft, in laater tijd, het onbefiaanhaare
daar van tegen het geweld des Oorlogs geleerd. Men heeft, in
't Jaar 1629, zig toegeleid ,<{lm de Stad, door andere buitenwerken van aarde, die de gedaante van Rove!ijnen en halve
A/aal/en hadden, te verllerken; doch deeze zijn naderhand weder vervallen. Van de elf Poonen, komen zes het meest in aan.
merking: I. De Utnchtfcbe Poort, waardoor de meefre doorragt is. 11. De Groote Koppelpoort, aan de Rivier de Eem, die
ollder den daar nevensgeplaatfien gewelfden boog in en door de
Stad vloeit. lIl. De Sljfkpoort, die, waarfchijnlijk, met den
Ringmuur te gelijk gebouwd is; deeze voerde voorheen den naam
van de Leusder Poort, en heeft naderhand, door 't leggen van
de S/ijkftraat, deezen naam gekreegcn. IV'. De St. /lndries
Poort, ook wel bij verkorting Drie.fens- Foort, naar zeker fiuk
L~nds, achter den lYlonl1ik.endam, St. Andries Kamp genaamd,
gelegen, waarop eenige Geestelijken, in lt Jaar 14°3, een Klooster, ter eere van ST. ANDRIES, bouwdon , eR daar naar den naam
van St • .dndries Broeders verkregel). Deeze- Poort diende voortijds tot een gevangenis voor Soldaaten. V. De Kamppoort , met
een fierlijk gebouwd Hek en Ophaalbrug voorzien. VI. De
Bloemdaler Poort, welke, fchoon met de uitlegging der Stad,
eenige Binnen-Poorten werden afgebroken. nevens de Kamp..
Eee 3
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poort, is fiaande gebleven. De vijf overige, van minder belang,
zijn: VII. De Kleine Koppel-; VIII. De /Jure-; IX. De ](0flings-; X. De St. Aagte-; en XI. De f/érkenspoort. Buiten de

meelle dier Poorten, olltmo~t men eene menigte fraaije Lusthoven, Dorpen en Landerijen, als: ten Noorden Bunfchoten, vet·
te Weilanden; ten Oosten, naar Gelderland, aangenaame Tabakslanden; ten Zuiden, vruchtbaar Bouwland; en ten Westen.
eenige Heigronde\l, beplant met Kreupelbosch ,en verdere aange·
llaame Heuvels.
De Groote oESt. Joris Kerk, die omtrent midden in de Stad
!taat, was, toen Amersfoort nog van geene Stads rechten voorzien was, niet meer dan eene Kapel, ten dienfl:e der omleggenden, en is, volgens het algemeejl gevoelen, op den 25 September van 't laar 1248, volbouwd. door OITO DEN DERDEN, den
~esëildertig!1:en Bisfchop van Utredt, en in 't zelfde Jaa,;· aan
GREGORIlJS gewijd. Zij werd, döor den zwaaren brand, in 134°,
nevens andere Huizen, verteerd, doch na dien tijd prachtiger opgebouwd, en metveele giften bcfchonken: zo da.t men in de zelve
viiftig Altaaren telde. In 1.337. werd zij, door Bisfchop JAN
VAN DIEST, tot een Kollegiale Kerk verheven, waardoor haar
luitier niet weinig toenam. Ook waren. daar. in, buiten de Broederfchappen, eell~ntwjlltig Vicar;ijcn. Het uiterlijk Geraad be!laat in een fieelle-n Toren, met een hoogen leijen Spit" Doch
veel prachtiger vertoont zig het gebouw van binnen; hebbende
zeer fi-aaije gefchilderde .Glazen en Licht-Kroonen, welke giften
van de Gilden zijn., Ook vindt men in dezelve een kostbaar Orgel, gemaakt 1636. met een fraai Wapenbord, van den vcrmaa'dell Bouwmeefter J. V,AN f{4~lPEN. Volgens de gefchrevene Aartekenin/lcn van JOHAN VAN INGEN, in leven Notaris binnen
j'lmersfool"t, wordt Mt, zeggen van THRODORUS VriRIIOEVEN, in
zijne: Rerum .d1liesfortiaru1l1 /!1)l1otationes, bevestigd, l1aamelijk, dat de eerHe Kerk oJ Kapel, zo als wij dezelve hier bovea
l1oem~en, al vQQX d~ bevestiging der Stad in wezen is geweest.
De tweed,~ Kerk, is de Lieve f/roltwe Kapel, nu de Kleine
Kfl'k genaamd, fiallnde aan de BreedJlraat , daar eertijds een
klein Kerkje fl:ond, 't welk den naam had van St. Joostm Kape!.
De b<lU\ving van deeze Kerk wordt toegefchreeven aan een wonder mirakel, dat alhier, in 1444, zDude· gefchied zijn, en
het

AMERSFOOR T. Waereldlijke Gebouwen.

793

het welk men, bij ROSWIJDEN , in zijn vervolg op BARONIUS ,
}eezen kan; en ook bij MICHEL VAN ISSELT, in zijne beknopte
befchrijving van Amersfoort. 'Er zijn 'er, die geloven dat deeze Kerk ouder is dan hier !<loven gezegd is ; (zie VAN BEMMEL,
BefchrijvÎng WIJl Amersfoort;) en deeze geloven ook, dllt men
toen al een aanvang met den prachtigen Toren gemaakt had-, die
de hoogte bereikte van 354 voeten en twee duim, zijnde voorzien
van een fraai Klokkenfpel en Uurwerk. Doch deeze Toren, die
voor een Meefterftuk der Bouwkonst gehouden wordt, heeft,
door felle blixemflagen en zwaare !1:ormwinden, op onderfcheiden tijden, verfcheiden rampen geleed en : onder andere in
1547, 1558, 16123 en 1651, wanneer de fpits, van 40 voeten
lang, ter neder plofte; in 1655 werd deze ramp herfield. De
Magillraat bewaart eene aanzienlijke openbaare Bibliotheek, in
't Koor van deeze Kerk, welke, na de verandering van den
Godsdienst, in 1579, aan de Hervormden afgefiaan, en, benevens de andere, door drie Predikanten bediend wordt.
De I-utetfchen hebben binnen deeze Stad mede een fraai Kerk. .
je en een Leeraar ; welk gebouw, in de Roomfche tijden, de H.
Geest-Kapel genaamd werd. De Rmzonftrrmten hebben 'er hunne Kerk, ter plaatfe daar eertijds het Bagij12hofwas. De talri-jke Gemeente der Roomschgezinden bezit 'er vier Kerkhuizen;
en, in 't Jaar 1626, is aan de Jooden toegellaan, 'er een Sijnagage te mogen bouwen.
Vóór den tijd der Hervorming waren hier verfcheiden Kloos.
ters, die naderhand tot andere gebruiken gefchikt zijn. Men
vindt 'er het St. Pieters Gasthuis, Sacrame12ts Gasthuis en St.
Elifabeths Gasthuis; het Weeshuis, weleer het Reguliere Kammnikm K'looster; en de Latijnfi'he School, weleer het Klooster
van St. Ag/ies.
HetsTAD- of RAADHUIS, een overoud gebouw, zo als wij ree els
gezegd hebben, door de Héeren van Amersfoort, als een Slot
of Hof gebouwd; onzeker, echter, of men voor de Stichters
te houden hebbe ROTARD en WrJNDRIK in 't Jaar 1.°5°, of DfRK
in JI3I, of HF.NDRIK in 1225, dan wel WOLTER in 125°. Het
oogmerk, 't welk zeker bij de bouwing plaats had, is veranderd,
als zij naderhand, in 1259, het Kasteel Stoutenburg vestigdèn;
zie STO'UTENBURGH. Het gebouw, waar van wij hier fpreeken,
werd,
E ee 4

794

AM ERS F OOR T. J!7aereldlijke Gehouwen.

werd, na den aanleg van het tweede, aan den Bisfchop van
Utr~cht afgefiaan, en naderhand aan de Stad, bij het ver/eenen
van Stadsrechten, door gemelden Bisfchop H. VAN VIANEN gefchohken. Zonder onze erinnering begrijpt men ligt, dat die
gebouw door den tijd veele veranderillgen en verbereringen ondergaan heeft. De opgang, zo als dezelve zig nog heden vertoont, is een hardO:eenen Puij, aan wederzijden met Trappen ~
reeds in 1;"'74 gemaakt; pronkende van vooren met 's Kèizers
Wapen, en vier Leeuwen met Stads Wapen. Bij den ingang
komt men op een groote Zaa); recht Qve. de Deur ziet men de
Raadkamer, en aan wederzijden de andere benodigde vertrekken.
Uit het Dak rijst een fraai Torentje; de benedcnfie vertrekken,
die weleer tot Gevangenisfen dienden, worden nu ter berging
van brandflolfen geb uikt.
De STADS DOELEN., weleer het 1I1inderb1wtkrs KloojJer, /laat
lI!ln de Weszijde der Stad, naast het SI. Pieters GosthlJis. De
opkomst van dit Kloof1:er wordt, in de Chronijk van Amersfoort,
dus aangetekend: De Minderbroeders, bij hunne komst aldaar,
in 1472, naUlen eerst hunnen intrek bij een Weduwe, verhuisden
daarna in een huisje achter het Gasthuis, en bouwden vervolgens
een Kloofier, het geen, in 1494, afbrandde, en zedert veel
prachtiger herbouwd werp, hoewel dit eerst gerchied zoude
zijn, na dell zwaaren brand van J 495. De Kerk van dit Kloofier was klein, doch de verdere omtrek zeer groot. Dit gebouw
werd mede, in I, 79, aan de Hervormden afgefla:m, hoewel
men niet vindt dat zij' ~er gebrllik vlin gemaakt hebben. In 'c
Jaar 1613, vl?rkochten de Regeerders een gedeelte van 't Kloofier aan r'oélor JACOB PVTIUS, voor 2aoo Guldens, die 'er b~
lnvaame Wooningen van deed maken. Naderhand kochten de
Wethouders het wederom voor J900 Guldem, wanneer het werq
verhuurd. Langen tijd is het tot een Glasblazerij gebruih, vervolgens op nieuw verkocht en tot Burgerwooningen ge[chikr.
Het SCHUTTERSHOF • zi,nde het groot!le deel van het Klooflcr,
i$ nu de Doe/en, en was, in dien tijd, de Eetzaal der Monniken. De Burgers of Schutters plagten hier, en wel voomaamelijk -in den Ouden Doe/en, met pijl en boog naar 't wit te [chiett!n; waar van de naam van Doelen of Schutt~rs afkomf1ig is.
Ten tijde der Nederl{Jn~[che ,aeroerten werd dit a!l~reerst tot
een
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een Schuttershof aangelegd, waarvan vervolgens een aanzienlijk
Logement is gemaakt. In deeze Doe/en ontving de Magifuaat,
in de Jaaren J6~0 en 164°, zijne Hoogheid Prins FREDRIK HE..."'.
PRIK ter maaltijd; en in I 7 I 6 nam 'er de Czaar van Moscovien,
).'IETER DE EERSTE, zijnen intrek. In dezelve vergaderen ook veriCheiden aaniienlijke Kollegien: als de HeemraadCchap van de
Bunfchoter Vemen en rcldendijk; Watergraven en Heemraden
van de Eem; Gecommitteerden van den Slaperdijk; Meentgraven en Heemraden van Leusdersberg j Gecommitteerden uit
de Geërfden van Hoogland, vanba"en en Ililder Vks, van Pol.
1~ de Haar, enz Verder heeft men hiel' de /Faag, Bank vall
l-eenil1g, Stads GtvtJ1lgen Huis, en verCcheiden ruime openbaare MarktplaarCen.
De VROEDSCHAP der Stad henaat uit den Schout, twee Burge.
mee!l:eren , twaalf Schepenen en twaalf Raaden, aan welke een Secretaris en een The:aurier is toegevoegd. Deeze hebben te zamen
het bemer over Burgcrli) ke zaakcn, voor zo verre de Stad en derzelver Grondgebied of Vrijheidbetrert; doch criminede zaaken
:worden door Schout, Burgemee(teren en Schepenen berecht. De
Schout wordt voor zijn leven aange(teld, door den ErfJladhou,
dtl". en heeft aldaar zitting in alle Raadsvergaderingen. Burgemee (teren fungeercll twee Janren; jaarlijks een ander aankomende: -zij worden, even als de Schepenen, uit een dubbel getal,
op den laat!l:cn dag des Jaars, door zijne Hoogheid aangelleld;
aan hem !l:aat het ook, cie Raaden te do~n blijven of te veran.
deren. Behalvel1 deeze zijn hier nog eenige I~ollegien.
VAN BEMMEL, in zijne befchrijving van deeze Stad; heeft eene
naauwkemige verzameling Van derzelver HANDVE~TEN gemaakt, in
't Tweede Deel, het zestiende Hoofiljluk. Het eerne voorrecht,
dat ons daar te voren komt, is de meergemelde Brief van Bisf~hop HENDRIK, waar bij aan Amersfoort Stadsrechten verleend
werden, in de Jall'en 1259, 1298 en 1344, Het tweede is eell
voorrecht- der Stad op den Eembrugge, van het Jaar 13°0; vervolgens een ten behoeve van Btmfchoten, van 't zelfde Jàar.
Wijders de Tolvrijheid van de Bieren, om naar Amflertiam te
voeren, door den Graaf van Henegouwen, van 1326. Ten vijfden, vrijheid van twee Marktdagen, door den Bisfchop JAN ver.
leend, in 't Jaar 133 r. VI. Vrijheidsbrief van Bisfchop JAN VAl'i
E ee 5
AR-

796

A MER S F OOR T.

Handmten.

ARKEL" aangaande vrijdom van Tol- en Bruggeld aan Ter Eem en
Soestdii k, in 't Jaar 1360. VII. Brief van Vrijgeleide, welke de
GrÎetmaos en andere Ol"erigheden van Woudrichem aan de Stad
verleend hebben, in 138S. VIII. Verhnuring van Tollen, enz.
door Bisfchop FREDRIK VAN BLANKENHEIM, in 1399. IX. Een
voorrecht', waar bij, door JOHAN VAN MON'l"FOORT, de Burgers
ondlagen werden van voor 't Geestlijk Recht, 0111 Waereldlijke
zaaken, ingedaagd te worden, van 140S. X. Ont/lag van Tollen, v:m die Goederen in 't St:cht, die reeds te Amersfoort verwld zijn, in 14°5, door gemelden Bisfchop FREDRIK. XI. Een
bekentenis van hem, dat die van deeze Stad, den Dijk te Spahenborch, ter zijner bede geflagan hebben, in 14°9. XII. Belofte van die van Bam'en, om binnen de Stad te komen, en die
te helpen bewaaren, in 1410. XlII. Dankbrief van Utrecht, voor
het overdoen van eenen ARBNT DIRKSZ, in 1416. XIV. Confirmatie van alle de Privilegien, door JACOBA VAN BEIJEREN, in 1417.
XV. Bevestiging van de vrijheid van Tollen in Ho//and en Zeeland, door JAN VAN BEIJEREN, in 1422. XVI. KwijtfcheJding van
alle de breuken tegen het Bisdom, r 42S. XVII. Ontflag van de
Stad Utrecht, gegeven aan de Burgers van Amersfoort, enz. in
J 43 (. XVIII. GIJSBERT, Broeder van BREDERODE , geeft zijne toeflemming als Domproost, om gecne Daagbrieven , of Banningen
binn~n Amersfoort te zenden, in 1440. XIX. OntOag van Breuken en Misclaaden , tegen de Heerlijkheid des Bisfchops begaan,
door R. VAN DIEPIlOLT , in 1449. XX. Verding tusfchen Amersfoort en Deventer, aangaande de Catertollen en Craangeld gemaakt, in J455. XXI. Overeenkomst tusfchen die 'Van Utrecht
en deeze Stad, in 1463. XXII. Verleening van Vrijgelei voor die
Vlln Amersfoort bilmen f{uilenburg, in J489. XXIII. Gelei van
die van HarderWIjk, aan die van deeze Stad, in L493. XXIV.
O"ereen komst tlIsfchen Hertog KAREL VAN GELDER en de Stad, in
Is08. XXV. Vrijheid van Amersfoorder Bieren, in Holland, door
Keizer KAREL DEN VIJFDEN, in 1523. XXVI. Voorrechten en VrijlIeden door den zelfden , aan de Stad verleend, in 1528. XXVII.
Vrijheid van Jaagen, in lS36. XXVIII. Hcmieuwing der Privilegien, door KAREL DEN VIJFDEN, in 15H. XXIX. Verklaaring
door denzelven , nopens de Confiscatie van Justitie, in 1545.
XXX. Ontflag door denzelven verleend) op de gedaane belofren
aan
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aan M. VAN ROSSEM, en anderen, in 1545. XXXI. Accoord tusfchen Delft en dmersfoort, in 't !1:uk van Accijsgeld, in 1545XXXrL Verklaaring van de Hoofden der Finantie, aangaande de
Compofitie van den Schout, in 1563- XXXIII. Accoort tusfchen
.I1mfleldam en Amersfoort, wegens het Accijsgeld, in 1569, 13
Sept. XXXIV. Ordonnantie van de Staaten van Utrecht, op 't
Bruggeld over de Eem, in 1602, en 1692, waar bij die van
.I1llw-sfoort vrij verklaard worden. XXXV. Appointement tot de
fubfidie van een derden Predikant. voor die te Leusden, Jaarlijks de fomma van vijf honderd ponden, in 1633,
In de oudf1:e tijden waren de Inwoonders van Amersfoórt onderfcheiden in driederleije foort: BURGERS, ONDERZAATEN en
GRASBURGERS. De eerf1:e waren Burgers, daar toe gerechtigd door
geboorte, of door koop. en dus gerechtigd tot alle de Gilden,
en door de Maglitraàt beîchermd; doch het kopen van dit Burgerrecht kon niet gefchieden, dan onder zekere voorwaarden.
bij de Stads Keuren bepaald. De tweede zijn, die in de Stad en
derzelver Vrijheid woonden, maar geen Burgerrecht hadden,
fchoon ook deeze, eer Zij ter inwooning werden toegelaatcll,
moe!1:en zweeren, de Stad gehouwen getrouw te zullen zijn, en
genooten als dan ook de befcherming der Overheden. De derJe
waren die, welke buiten de Stad en derzelver Vrijheid woondt:ll.
doch hun 13urgerfchap gewonnen hadden; deeze bef1:onden meest
uit zulke, die Koophandel dreeven. Bij het verhnal van de Doelen, hebben wij gezegd, dat aldaar, met pijl en boog, naar't
wit geîchooten werd. Maar dewijl naderhand de Musketten,
Rocrs en Piswolcn meer en meer in gebruik raakten, is het Boogfchieten in onbruik geraakt, en daar mede ook dit Gild en Broederîchap; in de plaats van welke is opggrecht een Schutterij, ~e
hoorlijk met Musketten en Zijdgeweer voorzien, dienende tot
beveiliging der Stad. In 't Jaar 1660, werd deeze Schutterij
gebracht tot drie Kompagniën, ieder van 250 Man, voor welke,
in 1665, ecn Ordonnantie weM gemaakt, die in 1703 en 1743weder vernieuwd is. Over ieder dezer Kompagniën werd, in 't
laatstgemelde Jaar, een Kapitein , (zijnde een Lid van de Regeering) aange!1eld, en verdere Luitenants, Ven dri gs , een Adjudant,
enz. De tweede Heer Bnrgemee!1er is altoos Kolonel.
mj eene andere Ordonnantie is daaromtrent, in het Jaar 17B3,
mer-
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merkelijke verandering gemaakt, en ieder Kompagnie gebracht op
100 man. onaer een Kapitein, een Kapitein Luitenant, twee
Luitenants en een Vaandrig, allen van de nodige en egaale geweezen voorzien.
Ook is, in het Jaar 1785, door de aanzienlijklle Bnrgers, een
Exercitie genootfchap opgericht. en door de Magillraat. onder
zekere voorwaarden, goedgekeurd; zijnde thans ruim 200 Man
il:erk, te weeten , zo Exerceerende als Honoraire Leden.
Uit de bovenftaande Burgerij zijn, van ouds af, aldaar verfcheidene Gilden geformeerd. Het Schutters Gild was al bekend
in 1436; 't Bouwliedens Gild vergaderde in 1591; 't Groote St.
Nicolflas of Lakenkopers Gild werd vernieuwd in 1617; St.
Floijs ofhet Smids Gilp'had een begm genomen in 1508 ; Sf. Crispijn of SchoenmillIkers Gild werd vernieuwd in 1574; St. jofephs, of dat der Timmerlieden, zamengefteld in 1550; dat der
Metzelaars , in 161 J; Rademakers , Khipers en Stoelemakers in
1617; SI. jan Baptist, of van de Kleeremaakers ~ is vernieuwd
in 574; het klein Kramers Gilde in 1588; het Wollen-Wevers
en Drapiers Gilde is iAgelleld in 1555; van de Linne-Wevers in
160); St. Joris of Brouwers Gild in 1506; dat der Mandemakers
in S88; van de Hoedemakers is opgericht ir, 1594; dat vaq
de :;oud en Zilverfmits in 1599; het Dragers Gilde in 1600;
St. dnthonius Broederrchzp in 1603, en vernienwd 1730; 't
Bon bazijnwerkers Gild in 1612; 't Bakkers, 'enz. in 1618;
Sch( enlappers 1619; Voerluiden 1626; Schippers 162J; Chirurgijm 1630; St. !Lucas Gild 16Jo; Molenaars 1631; Tuppers
.163.; Grlltters1664; Tinnegieters 1680; Zijreders 1680; en
het' Vïjnkopers Gilde in J 7 I 3.
Het Stads Wapen V2U Amersfoort, is een Rood Kruis, of een
regtopftaande Balk met een Dwars~alk daar door, op een ZiJve,
l'en Veld, verfierd met een Prinfelijke Kroon, en aan wederzij •
. den met een !taanden Leeuw, het Wapen[child vasthoudende.
Onzeker is 't, wie dit Wapc:;n aan de Sul!! heeft gegeeven.. Al"
leen zegt de Heer VAN BEMMEL, onder[cheid gevonden te hebben, tusfchen dit en het Zegel, dat de fiad eertijqs gebruikte,
dewijl het laatstgenoemde een andere gedaante vertoonde: en dailr
uit leid hij af, het onderfcheid dat 'er was tusfchen de Zegels
en Zegelingen, namelijk een groot en een gemeen Zegel. tiet
groo-
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groote Zegel verbeeld een Kasteél of Tempel, naar de oude ma.
nier van bouwing, lIlet vier (jnalle Torens, zijnde het gebouw
in tweën verdeeld, en omheind met eel,1 getanden muur, boven
welks Voorpoort, die ook met twee finalIe Torentjes voorzien
is, een Man te Paard zittende, in tamelijke grootte, voor't
Kasteel wordt afgebeeld, hebbende voor zig een Draak, die hem
willende aanvliegen, met de fpiets doorfloken word; in 't verfchiet, tusfchen de twee voornoemde Torens, werd een jonge
Dochter of Vrouw , in den boog {laan de ,gezien. Ligt begrijpt
men, dat hier door de Ridder ST. JORIS, dien men voor Befchermheilig Vln de fiad houdt, verbeeld wordt. Deeze Ridder
houdt, aan den linkerarm, voor zijn borst, een Wapenfchild,
waarop een Kruis ligt, zo als thans Stads Wapen wordt afgebeéld.
Het omfchrift·vail hetzelve is in oude Gothifche Letteren.
SIGILLUM CMTATIS AMERSFOERDI./E.

Het tweede, of /jemeen ZEGEL, is kleiner, en verbeeldt alleen
den Ridder ST. JORIS te Paard, den Draak doorlleekende, met
een Wapenfchild als vopren, doch eenigzins grooter. Onzeker
is het mede, wanneer of van wien de Stad deeze Zegels verkreegen hebbe. Beide Zegels zijn gebruikt tot omtrent het jaar 1600,
wanneer de Magifl:raat twee andere deed maaken, die, vóór eenige Jaaren, ook wederom vernieuwd zijn, met merkelijke veranderingen, doch in zulker voegen, dat zij overeenkomen met het
Stads Wapen, hier voor befchreeven. Het groot!1e dier twee
heeft tot omfchrift :
SIG. SECRET. VRBIS AMISFURTI.

En het kleiner, dat Stads Cachet genaamd wordt:
SIG. VRD. AMISFURTI.

De oudfie en voornaamlle Handel der fiad, waar van met zekerheid kan gefproken worden, is de Landbouw; daarna volgt
de Brouwneering van allerlei fmaaklijke Bieren, die in menigte
alomme v!!1'zonden werden, volgens aangeweezen Privilegie van
KA'
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KAREL DEN VIJFD/lN, van 't Jaar 1523, en anderen, waar van het
ook zo groot was, dat, volgens zeggen, daar wel drie
honderd en vijftig Brouwerijen gevonden werden. Deeze
uitgebreide tak vanbefiaan verfchaft een nieuw bewijs van het
verloop der Waereldfche zaak en , wijl 'er thans 'niet meer dan drie
Brouwerijen binnen dmersfldrt zijn. Een tweede tak van Handel
was de Lakendraperije en Wollehandel, die aldaar zo bldeijende was,
als in eenige andere Stad; men telde daar meer dim 170 Wollen
Weefgetouwen; doch ook deeze handel is zodanig venninderd,
dat 'er nl1,auwliiks een fchiJn van overgebleeven is.
Gelukkiger zijn de AmersfOorters geOangd, (ten minfien tot
heden) in de planting en teeHn g van Taba'k, waar mede zij aanvingen in 't Jaar 16 IS; welke lIandel, van tijd tot tijd, zodanig
is toegenoomen, dat genoegzaam de welvaart der gantfche Stad
daar van afhangt. Men heefe gezien dat de beste (oort van Tabak 12 à 13, en ook 4 en 5, ja zelfs ,maar 2 fiuivers 't pond
]wn opbrengen, daar 'er heden voor betaald wordt 13 a 14 11:.
Ook vindt men aldaar eenige Tabaksfpinderijen, Bombazijnweverijen , Zij rederij en , en andere Neeringen en Handwerken.
Onder de VERMAARDE MANNEN, welke Amersfoort heeft voortgebracht, vindt men gemeld; GULIELMUS HENRICl, EUAS VAN AMERSFOORT, JACOBUS THIJMlEUS, MARCELLUS LENT, THEODORUS VAN
EMBDEN, CHRISTIANUS VAN BEUSECOM, EVERHARDUS VAN HEES, EVERlIARDUS VAN -AMERSFOORT, MICHA EL VAN ISSELT, NICOLA~S ZOESruS,
GUALTERUS DE BRUYN, JOHANNES VONK, ALBERTUS DE WIJS, JOHANNES BENNINGIUS, OTTO EGMOND, WILHELMUS VONK, JOHAN m:,
RlDDER, THOMAS ZOESrus, HENRICUS ZOESIUS, JACOB VAN ZANTVOORT ,
PAULUS VAN BUIJS, JOHAN VAN OLDE:>"lBRNEVELD, BLIAS. AN OLDENBl\RNEVELD, CORNELIS VAN DEUVERDEN VAN VOOR)', Mr. LEVINuS BOTTER, OTTO SCHRASSER , HENDRIK VAN ZIJL, JOHAN DE
WIJS, JACOB FREIJS VAN DOELRE, FRANS BOTH, en an deren. Ook
zijn aldaar gebooren PIETER BOTH, Eerfie Gouverneur Gen. van
Neer!. Indien; AREND JACOBSEN , LA~1BERT VAN OORT en jACOB VAN
KAMPEN. Zie vall Eleeze op hunne bijzondere Artikels.
Zo rijk Amersfoort, in 't voortbrengen van groote Letterhel.
den en ervarene Staatslllannen, geweest is, met ruim zoo veele
Onheilen heeft het. van deszeJfs WiegJaf, moeten firijden, en
wel in zo grooten getale engewigt, dat het wonder is, dat her
is
verti~r
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is {laande gebleeven. Eenigen van dezelve zullen wij hier aantekenen; doch de noodlottigheden des Oorlogs zullen ons in de
Historie der Stad voorkomen.
Onder de ONHEILEN dan, rekenen wij: Eerst den ZWaaren
Watervloed van 't Jaar 1322; de Pest van 1348 en 14°2; den
zwaaren Brand in 1340, die het gtootfie gedeelte der Stad verteerde, zo als wij reeds. in ons berigt wegens de groote Kerk,
gezegd hebben; daarna de Pe!t in '439; Brand in 1455, en we.
derom de Pestziekte in 1485. Niet minder leed de Stad door
den Watervloed van 1477; door de Pest en duuren Tijd in 1492
en 1495; en wederom daarop volgenden Brand in 15°0; Pestilentie en Watervloed in 1532 ,en daarna wederom in 1552,1564,
157°, J 573 en 1595, door overfiroming van 't Rijnwater. In
1599 werden de Inwooners , op nieuw, deerlijk met de Pest beo
wcht; zo ook in 1625 en 1635, en in het Jaar 1641 doorhoo·
ge Wateren; wijders in 1651 en 1657 door een verfchrikkelijken
Brand. Hier van naauwlijks herfield zijnde, fcheen zij zich in
vool'I'aad gerl!ed te maken, om het lot des Oorlogs, in het Jaar
167-2, zoals wij nader zien zullen, te ondergaan.
In 't begin deezer Eeuwe, leeden de Amersfoort~rs nieuwe
mmpen, door de Watervloeden in 't Jaar 17°2, en in het vol·
gende Jaar Burgertwist.
Amersfoort had als eene Stad naauwlijks het hoofd beginnen
optelleeken , of Graaf OTI'O VAN GELDER, de Derrie van dien
naam. fcheen haare verdelging te hebben vastgefield. Want, in
't Jaar 1269, tastte hij dezelve zo onzacht aan, dat hij, door
zijne fiormcuigen van Blijden en Bokken, de Muuren deed beo
zwijken, en de Stad bij verdrag in handen kreeg. Niet min hevig werd ze, in 't Jaar 1292, aangevallen, door RIJNOLD VAN
.NASSAU, die niet alleen de Stad befiormde en innam, maar al
wat in zijne banden viel, ombracht. Zonder een aaneengefchakeld
Jaarboek te fchrijven, is men niet in fiaat, alle de rampen, dezer Stad, in die tijden, overgekomen, te verhaal en , en haar
toegebragt , nu door de Graaven of Hertogen van Gelderland,
en dan door de Bisfchoppen van Utrecht. Wij bepaalen, ons
hierom tot de gewigtigfie gebeurtenisfen.
In het Jaar 1366 was 'er groote oneenigheid, tus[chen de
Stad en den Bisfchop JOHAN VAN VERNEBURG, over het opbrengen
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gen van fchattingen. Hertog AALBERT VAN BEIJEREN, die de
zijde des laatstgemelden koos, belegerde de fiad, en .dwong
haar, den Bisfchop voldoening te geeven.
In 1411, werd Amersfoort, door de GeMerfchen, overvallen en deerliik geplonderd; de reden hier van wa$, dat zij, het
Jaar te vooren , aan WILLE~I DEN VIJFDEN, Graave van Ho/ltl71d;
den doortogt vergund hadden om in de Pé/uwe te l1:roopen.
JAN VAN BEIJEREN i in 1420, Üidm belegerd hebbende, verzocht hij aan Hertog RljNOLD, Utt;echt en Amersfoort aantetas.
ten, op dat die twee !leden hem in zijn voorneemen niet verhiJTderen zouden. De Hertog belegerde wel deeze Had; doch de
moed der belegerden noodzaakte hem het beleg op te breeken.
Opmerkenswaardig is de belegerin~ door FILI.I'S, Hertog van
Bourgondien, in 't Jaar 1427, waar bij deeze een aanmerkelijk
verlies leed. Men vindt, in de Utreehtji:lte Jaarboeken, aangetekend, pat gemelde Hertog zodanig geOagen werd, dat hij
acht dagen noodig had om zijne dooden te begraven ;als ook eene
befchrijving van 't gevaarte, welk hij te AmjJe/dam had doeIi
maken, de Kat genaamd, en voor den mond van de Eem deed
leggen, om die van AmersfOort hunne firooperijen te beletten.
Doch ook dit gevaarte werd, door hen, met behulp van die van
Utrecht, onbruikbaar gemaakt: waarop dan, in 't volgende Jaar i
een verdrag, tus[chen den Hertog en die van de fiad en andere
fieden, getroffen werd.
Geduurende het Jaar 1485, heefe Amersfoort veele en zwaate
Oorlogen tegen de Ge/del/ehen gevoerd. In 1492 werd ze, op
bevel van Keizer MAXIMlLIAAN, door zijnen Veldoverlle WITfENHORST , weder belegerd, doch vruchteloos, dewijl hij, door den
kloeken tegenfland der Burgers, moest aftrekken, fchoon hij reeds,
in den nacht, over't Ys, de muuren had doen beklimmen.
De Gelderfchen, die de Amersfoorters, eenigen tijd, in rust
gelaten hadden, zochten, in 't Jaar 1536, door verraad zich van
de Stad Meefier te maak en; 't welke bun, echter, mislukte. Een
weetgierig Leezer kan de omftandigheden hier van vinden, in de
Brabandfche ChroniJk; bij GOUDHOEVEN , SLICHtENHORST, en
VAN BEMMEL, Il. Deel, bi. 932, 933 en 934.
Doch, aan welke d2ppere Mannen zij ook; en niet tonder
roem, tegenfrand gebooden h:tdden, voor den alvernielénden
vuist
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vuist van den beruchten MARTEN VAN ROSSCM moell:en zjj bukken.
Door deezell als Veldheer van WILLEM, Hertog van Cleve, werd
de Il:ad ingenomen en geplonderd, in 't Jaar 1543; waar van
men de volgende oml1andigheden gemeld vindt. Deez' onverzaagde Krijgsman had, met den aanvang van 't geme1de Jaar, een
inval in 't Hertogdom van Luxemburg gedaun, en aldaar eenige
Dorpen verbrand; en daar mi weder in Ge/derland gekomen zijnde, begon zijn Volk, door wanbetaling, zo zeer te verloopen,
dat hij, naar zijne geaartlleid, weinig kon uitrechten. Maar een
niellwen hoop van Krijgsknegten en Boeren bijeen gebracht hebbende, toog hij daar mede naar Amersfoort, plonderende imusrehen eenige Dorpen, als Leusden, Zoest, en andere. Op den
4 Julij, begon hij, op de hevigl1e wijze, de ilad te befchieten.
Ten zijnen voordeele, was het meell:e Volk uit de Stad getoogen om Nijkerk te bemagtigen; de Burgers kweeten zig, ech[er, zodanig, dat zij vier zijner Il:ormen doornonden ; doch met
den v+jfden moell:en zij zig, bij verdrag, aan hem overgeeven.
VAN ROSSUM, binneLl de nad gekomen zijnde, gaf fchoone
woorden, belovende aan de BlIrgemeell:eren vrijheid van fchat~
ting, en eifchende voor eerst duizend Guldens, om zijn Volk
te voldoen. Doch deeze ontvangen hebbende, ontOoeg hij zig
van zijn woord; want toen baatten nog geen zeven duizend Guldens ,maar dwong hij den Burgeren al hun Geld en Zilverwerk af:
ja ontnam zelf de Vrouwen haare kleinotlien, tot de Ringen van
de Vingeren; laatende voorts zijn Volk allerlei fpoorloosheden
met Vrouwen eu Maagden bedrijven. Hij fchatte hierna de Il:ad
op 80,000 Rijders, ieder van 24 Il:uivers, die moe!l:en opgebracht worden. Dit niet mogelijk zijnde, dwong hij de Burgers
tot het maken van twee Brieven, ee:} van beloftenisfe, en een
anderen van Hijpotheek, waar van zij, zo als wij, onder de
Voorregten, gezien hebben, in 't Juar 1545, door R'AREL DEN
VljFDF..N, otOagen zijn) inhoudende onbetaalbaare fummen in dien
tijd. Kort hier na kwam de Prins VAN ORAl"JE, Illet vecl~ Knegten en Paarden, binnen Utrech1; waarop VA" ROSSU,\1 den aftocht deed Oaan, neemende met zig veele van de aanzienlijkne
Burgers, die hij, als Pandslieden , gevangen naar Gelderland
deed voeren; laatende alleen binnen de ltad, drie Vaandelen
Knechten: met de reSt zijns Volks trok hij naar de j}feijerij ~'an
llI. DEEL.
Fff
's Her-
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's Hertoge11bosch, die deerlijk werd afgeloopen; ook werd het
Dorp J7ugt, op één Huis na, verbrand, en de Stede Eijndha-vm uitgeplonderd, naar de gewoone manier van VAN ROSSUM.
Van dezen verwoester ontheven zijnde, deelde Amerifoort in
de algemeene rampen van Nederland, daar aan, door den Tiran
ALM, toegebracht. Vooreerst beroofde hij de Stad, even als de
andere Steden van 't Sticht, van h~l:1re vrijheden en voorrechten,
en deed 'er daarna, door 't 4a(f11fche Krijgsvolk, allen moed.
wil bedriJven; in zo verre dat de Inwooners , den last ondraag.
lijk geworden zijnde, het Volk ter Stad uitdreev@n. Op de komst
van BOSSU, moef1:cn zij hiervoor om genade fineeken , belofte doen om de uitgczetten weder in te neemcn, en alleen om een
gefchikte krijgstucht verzoeken.
Hoe zeer gedrukt, fcheen hun, nogthans , de UNIE V<ln Utrellht ,
dat onwaardeerbaar middel ter verkrijgillg van de Edele Vrijheid,
en ook de Godsdienstvrede, hnateli-jk te zijn. De St:latell, nu
door het eerstgemelde famenverbonden, konden dit hun gedrag
met geen onverfchillige oogen aanzien. De Stad Amersfoort lag
te na aan Utraht en Hot/and, om haar aan 's Konings zijde, en
vrij van fchattinge te laten. Eer de [aamvcrbondcnen de hardrte
middelen tcr hand namen, \verd aan hunne Onderdaanen verbo·
dcn , met Amersfoort te handelen, en de toevoer van anderen,
zo veel mooglijk, afgeGleden. Toen dit vruchteloos werd bevonden, werd de fiad, door JOHAN, Graaf van Nasfazl, belegerd, na den derden dag bemagtigd, de Regeering veranderd.
en, na verloop van eelligen tijd, de Beelden uit de Kerken genomen, en de Godsdienst der Hervonnden ingevoerd; niet, echt~r, zonder veele oneenigheden tllsfchen de Burgerij, die meest
den Roomrchen Godsdienst was toegedaan, en tusfchen de Be·
zetting. Breedvoerige verhaaien hier van vind men bij VAN METEREN, BOR en HOOFT.
Van dien tijd af aan was Amersfoort bevrijd van de onheilen,
die de Oorlog met zig voert, tot aan het jaar 1629. De beruchte inval in de Veluwe, door Graaf HE "DRIK V.\N DEN BERGH, terwijl Prins FREDIUK HENDRIK met het vermaarde beleg van 's Hertogenóosch onlr:dig was, gaf aanleiding tot deeze gebeurtenis.
Een der benden, waarmede deeze inval gefchiedde, behoorde
olUikr 't bevel van ERNST, Graave vlln Monte.lI.uli. Deeze trok,
met
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met een menigte Voet- en Paardevolk, en tien of elf l1:ukken Gefchut, op Amersfóort aan, op den 3 Augustus, en befchoot,
dien eigen dag, de Stad met Kogels van twaalf en vierentwintig
pond. Ia 't eerst fcheen de oude moed de Amersfoorters nog
te bezielen; doch daags daar aan fl"ot de Stad een verdrag met
deezen Keizerlijken \'eldover!1:e ; 't welk hun, om zijue handelwijze, fpoedig na zijne bezitneeming van de Stad, berouwde, en
van wiens wreedaardigheden zij zo ras niet zouden ontflagen
geweest zijn, zo niet de verrasfing van lf7ezel den befaamden
Spllanfchm Vastenavondstocht veroorzaakt had. Men zie de
handelwijze en 't gedrag van deezcn MONTECUCliLI, bij VAN BEMMEL, Il. Deel, bI. 9{5 950. De [chacie, aan de Stad door
hem veroorzaakt, tegen het gemaakte verdrag, bedroeg eene
fomme van tweeënzeventig duizend een honderd zeventien guldens, twaalf lluivers en agt penningen, volgens twee nette Lij~
ten daar van opgemaakt; en die van de Huislieden onder 't Ker[pel Leusden, mede in 't verdrag begreepen, agtëntwintig duizend twee honderd en vier guldens en negen lluivers.
Na dat de llad van deeze onverdraaglijke Gastem ontflagen
was, werd daarin een Regiment van twaalf honderd Zweedm
in bezettin, ge:dd, de oude en nieuwe Magill:raat, als verdacht
van plichtverzuim, naar Utrecht gehaald, als ook de Comman.
dallt en eetiige Officieren. De Schout der Had Couda was tot Fiscaal in deeze zaak ge]woren, om uit last der ~;(aaten onderzoek
te doen. Van eenigen hunner werd bet proces opgemaakt, en
de meellen Van h~Ilnè Ampten omzet, als de riad te ligtvaardig
hebbende opgegecven. Sommigen van hun zijn, echter, na.
derhllnd wederom in hunne \'iaarde herlleId : waarom het mij niet
noodig dunkt, hunne l,'Jaamen te me!d~n, om de nageDachten
daar mede niet te brandtekenen : te meel', daar HALMA, uit AlTZEMA, zegt: " Uit het welke: dan klaailijk blijkt, Jat de Heeren
" Smaten van Utrecht verll:onden, dat hun alle de oude en nieu" we Magif1:raat, groot ongelijk gedaan was, als hebbende in
" de daad hunne Stad en Bur:jerij , door hun beleid, voor moord
" en brand, plolld\::rin:~ en fcholfering alleen zoeken [c'. bew.aren,
" ziende geen bthüor1ijke hulp van de Staaten te konnen krijgen,
" en dat van hunne bezetting geen hoop te wachten was!'
Nu moeten wij verhaaIen , het noodlot, welk de AmersfoorFff.2
:<ór;)
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ters, nevens anderen, in 't Jaar r672, onder de, drukkende magt
van Pram'ijk, ondergaan heeft, en zullen daarin, fchoon bij ver.
korting, volgen, het Dagregister. door den Heer VAM BEMMEr.,
volgens zijn zeggen, door twee perfoonen opge1l:eld, een van
welke een naastberlaande van hem was, en voor heen nooit ge.
drukt, 's Mans verhaal luid, hoofdzaaklijk , aldus.
In 't laatst van Maij, werden, op last der Heeren Staaten ,
(volgens Patent van 21 Maij 167'2) twee Kompagniën Burgers
gelast, om voor een Maand te Zutphen in Guarnifoen te leggen.
Men vind dallr bij aangetekend, welken dit door 't lot te beurte
viel, met de naamen der Officieren, en ook dat dezelve daar ge·
bleeven zijn, tot aan het overgaan der Stad toe, om welken
tij d ook de Burgers, bij dag en nacht, de Poorten begonnen
te bezetten.
Den 3den Junij kreeg men in de Stad bericht, dat de Fralr
[chen reeds in de Ye/uwe waren.
Den 4den ondlond binnen dezelve eenig oproer, ter gelegenheid van eenige Schepen, die nuar Amfleldam moeHen , en die
men zeide dat met eetwaaren gelaaden waren.
Op den 9den, zijnde Zondag, onder 't oeJfenen van den Godsdienst, kwamen 'er twee Ruiters, de eene een Fransch Edelman,
genaamd TORF, en de andere een Hoogduitsch Trompetter, afgezonden door den Marquis DE ROCHEFORT, Luitenant Generaal
van de Armee des Konings, welke, met omtrent 6000 zo Dragonders als Ruiters, reeds tot op een half uur na de Stad genaderd was, om dezelve op te eisfchen. De Edelman, die ver·
zocht was, van zijn Paard te fHjgeg, en zijn voorf1:el in de Vergadering van den R8ad te doen, verfchoonde zig daar van, en
zeide, in tegenwoordigheid van een menigte Burgers, (die voor
't Stadhuis vergaderd waren) dat hij van gemelden Marquis was
afgezonden, om de Stad, uit naam van zijnen Koninci, op te eisfchcn, en daarop cathegorisch antwoord moest hebben; en ver·
der, dat hij, een half uur van de Stad, van geme den Marquis
gefcheiden was, en in gevalIe die voor de Stad kwam en de
Poorten genoot en vond, de Burgemeellers aan dezelve zou
doen ophangen • maar hem daarin voorlwmeude, alle beleefd.
heid en goede voorwaarden hadden te wagten. Dus werd dan
de Schout, de Burgemeef1:er HARDERWIJK, en de Oud-Burgemees·
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meener THIENS, gecommitteerd, om de beste voorwaarden te
bedingen. Deeze, hunne aanfpraal{ aan zijne Excellentie ge.
daan hebbende, ontvingen tot anrwoord: Gij doet wel, Huren,
dat gij uwe Stad in handen van zijne 11!ajefteit overgeeft: ik
hebbe last, U uit naam van zijne l11ajefteit te verzekeren,
dat gij zult blijven in 't bezit ,'al1 alle uwe Regten en Privi.
legien, mitsgaders Ampten en OJJicien, en in de vnje exercitie
van uwe Rfligie, Ot ongemolefteert in a/Ie uwe goederen. De
Gecommitteerden die belofte in gefchrift verzocht hebbende, ant·
woordde de Marquis, in de Stad komende, daar over nader te
zullen fpreeken. Des namiddags kwam de Marquis, alleen ver·
zeld van eenige Heeren en Dragonders, en begaf zig voort op
?t Stadhuis; alwaar hij ontvangen, en verzocht werd, zijne mondelijke gedaane beloften met een klein gei<:hrift fe verzekeren;
doch hij antwoordde, dat zulks nergens gefchied was, en dat
ze op dezelve gerust konden zijn; dat die hun in 's Konings naam
gedaan waren, en dat dez2 zijn woord zo wel zoude houden,
rus zijn fchrift en Zegel.
Het gemelde gedeelte van 't Leger trok buiten om de Stad,
cn (Joeg daar hunne Tenten op; ook nam de Marquis zijnen intrek in een Hcrberg 'cven buiten de Bloemendaalfche Poort, na

Ót hij alvorens het Volk, dat met hem binnen getrokken was,
had doen billetteeren, en 't Huis de Eem, cn alle de toegangen
tot de Stad, bezetten.
Den 13den vertrok ROCHEFORT naar Utrecht, laatencle 500
Dragonders tot Guarnilàen binnen Amersfoort, aan wien de Re·
geering alle dagen Kaas ep Brood, Bier, Kaarzen en Haver
vOor de Paarden moest leveren.
Den z3flen veranderden deeze van post, en kwamen, in hun·
ne plaats, omtrent 300 graauwe Rokken, die veele Zieken bij
zig hadden, welke in de Gasthuizen gebracht werden; op den
30flen werden deze afgelost door 900 Ieren, onder den Kolonel
pO:-1GEN.

Den 13den Julij kwamen eenige Officieren, uit last des Konings, doch zonder fchri[[el~jk bewijs, en eischten van de M.agHlraat de neutels van de Groote Kerk; deze hun overgeleverd
zijnde? werd dezelve rondsomme met Solda.lten bezet: waarop
die van den Room[chen Godsdienst begonnen te fchrobben en te
Fff 3
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witten, en 's avonds om tien uuren a[[e de Klokken te luiden,
tot 's morgens om vier uuren. 'Daags daar R:1n, zijnde Zondag,
~èhooten de SoJdaaten driemaal falvo rolldsom dezelve; waarop
de Predikatie, door den Onder-Bisfchop ,'01J Bl'iene, gedaaa
werd; daags daar aan fielden zij nienwe KerkIl12dlers aan.
Den 16den September vertrokken de gemelde ferm, en kwamen 'er Zwitzers , die hen aflosten, met eene bende Fransc'z
V0etvolk, ,die bij de Burgers gebi;Ietteerd wcrden. De Z1j,'itzcrs
vertrokken den 3often, en werden vervangen door 1055 Ruitérs, nevens zo vee Ie Paarden; de Ruiten, wC'rden mede bij de
Bllrgers geinkwártierd; befiaande het Guarnizoen toen uit 2375
Man. Deeze vertrokken den rften October; in hUllne ril a ,t" k\\ am
het Regiment van Lionne, makende 13+0 Man, doch dÏ\:, yan
tijd tot tijd, door andere vervangen werden. Op dien zelfden
dag maakte de GoU\"erneutn',\UIlIGNJJ emÎgen toelte! , om den
Prins vsn Ortm}e, dien men zdde aldaar te zullen landen, te
ontvangen.
Den Isden December trok cenig Volk uit de Stad nr.ar Bodegraven. Van deezen dag af tot aan den loden JVIaij 1673, gefchiedde niets bijzonders, dan de geduurige verandering van
troupen, waarbij de inkwartiering telkens zwaarder werd.
Op den 22!len der gezegde Maand Maij, geCchicdde de al·
~emeene Procesfie door de StaJ.
Den 7den Junij berichtte de toenmaalige Gouverneur MAURIONIJ aan de Regeering, dat daags daaraan de Prins VAN CONDE
binnen de Stad zoude komen, en dat zij best zoude doen, hem
bij zijne komst te begroeten: zo als ook geCc!Jiedde.
Den '2+!len Augustus kwam de Hertog van Luxemburg bin·
nen Amersfoort, en vertrok van daar naar Naarden.
Op den 2den September, werden de Dorpen bui,tel1 de Stad,
door Keulfchm en Franfchen, deerlijk beroofd en geplonderd.
Met den avond van den derden, ontftond eene groote op·
fchudding onder 't Guarnifoen, op een gerucht van de be wee·
g1l1g in 't Leger van Zijne Hoogheid den PrinCe van Omnjl!; zij
pakten alle hunne Bagagie, mQt oogmerk om op de komst van
gemelden Prinfe de Stad te verlaaten, en dezelve, met al de bijeenvergaarde Voeragie, in brand te fieekcn. Doch hunne vreeze was ijdel.
Den

AMERSFOORT. lf/tlere!dltjke Gefl:ltiedetJisfen.

809

Den I1ien November, deed de Commisfaris ?~UZART de Ma..
gi11:raat en aanzienlijklle Burgers op 't Stadhuis komen, om van
wegen eene Brandfchatting tc accordeeren; zijn eisch was zes·
lig duizend Guldens; hij kwam niet laager dar! vijflig duizend,
en eene vereering voor hem Commisfluis; hier over wddcl1 Ge·
committeerden naar Utrecht gezonden.
Den sden November trokken naar buiten twee Bat,liljons van
't Reghnent van Nm'arre, die nog erger gehandeld !mlden dan
die van Picardien, en met geweld van de Burgers, al wat hun
;tan1tond, meden:nuen. Daarop kwamen die van Sdoiuberg,
zonder eenige order, de Stad invallen, alles plonderende ; houdende onder elkander Boelhuis van de geroofde en on verbroken
Goederen; eifchende verder Eetc:n, Drinken en Geld; zij plonderden dus twee dagen lang. Ons bcfiek is te bepaald om alle
hunne geweldenarijcn omllandig te befchrijven.
Den yden kwam weder een Regiment Zwitzers wan 700 Man
binnen, die in de St. Jam Kerk gelegd werden; bedrijvende
lIJede grooten moedwil, en cifchcnde al wat zij begeerden.
Den I2den werden alle de Zieken uit de Stad gebracht, en ook
Ile Voeragie en me@fie Bagagie vervoerd. De Kolonel GASSION
voerde toen het bevel; aan deze moet men de eere geeven, dat
bij aan veele Burgers, die aan hem over gepleegden dkf11al klaagden, hunne Goederen deed te rug geeven.
Den I 3den, zijnde Donderdag, geCchiedde de uittocht van 't
Gllarnifoen, op deeze wijze. 's Morgens om vijf uuren blies de
Trompet, en werd de Trom geroerd! dit geCchiedde weder ten
les en zeven uuren; toen zaten alle Je Ruiters op hunne Paarden,
en waren de ~oldatcn ilJ '[ Geweer, en in een half uur voor de
Woon in gen hunner Kapiteinen. De uittocht begon om halfnegen, in een zeer goede orde, niettegenllaande het meelle Volk
dronken was.
GASSION fiond aan de eene zijde van de Utrechtfene Poort,
met den I-leer HooCdCchout, Heer VAN BOELESTElN, en de gantfche Magiflraat; aan de andere zijde was de Commisfàris MURhT,
nevens eenige andere hooge Officieren. Vooraf ging het Hooij
en de Bagagie; toen volgden de Regimenten Ruiterij, die gevolgd werden van de Zwitzers, en die weder van het Regiment
Van Angi.in. Daar op volgde de Ruiterij, die buiten de Kampt' ff 4p~irt
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poort gelegen had, en vervolgens de Wagten van de andere Poorten: daar op de gemelde Commisraris; en eindelijk GASSTON , die
met handtasting va. I den Schout en de Magiflraat arrcheid nam,
zegg'endc: lfeerct1, dankt God dot wij gaan, en bidt dat wij
nooit weder komen; gevende dnarop order aan den Onder-Ma·
joor, de Stads Sleutels a:m den Heer VAN BOELESTEIN te behan·
digen, die deze~ve aan den jongfren der Raaden, den Heere JOHAN VAN DAAL, overgar.
De contributien • die de Frnnfch(!fJ n111 Amersfoort getrokken
hebben, beloopen te ramen de rOl1Jme van 140500 Guldens.
Den 16den daaraanvolgende, zijnde Zondag, werd, door den
Predikant CRIN/US, voor de berooijde BlIr~erij, in de Groote
Kerk, weder de cerlle Predikatie gedaan, des voormiddags , en
's namiddags de Dankzegging aan God, voor de verlosfing, door
Do. VAN HARLINGEN.
De Heer VAN BEMIIEL verhaalt veruer de Beroerte, die, in 't
Jaar 17°3, binnen Amersfoort ontrlaan was. De Heer HALMA
vond best, dit in de gedrukte Sententie, ten laste van PTETER VAN
HOUTEN en RICHARD Sl.trAll, als zijnde een origineel fiuk, te doen,
waarin wij hem volgen. Hij dan zegt:
,. In den Jaare 17°3, ontflond 'cr in de Stad Amersfoort eene
geweldige beroerte tl!sfchen de Regeering en het lichaam der
Burgerij, die zo hoog liep, dat ze niet anders dan ten kosteu
van 't ganfche verderf der Stad fcheen te zullen benist worden;
gelijk ze dan ook eindelijk mer het onthalzen van twee aanzien
lijke Burgers, als de voornaamfie Belhamels en Aanleiders van
deeze beweegingc, ge tUld werd. Naardien nu de ganfche gele.
genheid van dezen \'crderflijken olll1and ,met alle de gevolgen van
dien, zeer net tijn vervat en uitgedrukt, in 't Vonnis van deeze twee gedachte nanvoerders der ml,literijen geveld, en zulks
een oorfpronglijk en eIgen geloofwaardig fiuk is, door last der
Ed. Mog. [-keren Staaten 's Lands van Utrecht zelfs gedrukt en
in 't licht gegeeven, zullen wij dit hier van woord tot woord
inlasfchen; zo om ecn waar denkbeeld te krijgen van dit zwaar
en berucht, en nog zwaarder gevreesd onheil, deeze Stad, door
het hollen eener razende meenigte (onder voorwendfel van herfielling der oude voorrechten, dat doorgaans de gewoone kreet
der Oproermakeren is) overgekomen; als om tot een fpiegel in 'c
al-
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Blgemeen te dienen voor alle Onderdaanen, in alle tijden en plaat.
fen, dat ze nooit ligtvaardig , en zonder door den uitter!l:en nood"
gedrongen, zig tegen hunne wettige en hoogst te eerbiedende
Overheden verzetten; waar toe het hier echter de plaats niets is
nader verklaaring of uitlegging te geeven. Genoeg is 't, zig te
erinneren de gulde fpreuken , die ons in 't H. Woord, als lesfen
worden voorgefchreven. Zeker is 't dat het altoos de uiterlle afkeuring verdient, als Staatzucht en eigen belang hieronder haare
verfoeilijke rollen fpeelen, om den Stoel van gezag van anderen,
daadelijk en wettelijk bezeten, voor zig te bejaagen, en 'er zig,
gellaafd Goor een muitend Graauw, op te zetten; waar van dec.
ze tllee Amersfoortfche Burgers, naar inhoud van 't Vonnis, niet
vrij te pleiten, of te verfchoonen zijn. Dan gij, Leezer, oortJeel zelf.

SENTENTIEN
TEN

prE TER

VAN

LASTEN

VAN

HOUTEN en RICHARD SAAB.

Geëxecuteerd binnen AMERSFOORT, op den Sden Oê!oher J703.

" Alzoo /'ie"r "~fm Houtm, oud 56 jaaren, gebooren tot
Barneveld, in Gelderland, en Richord Snob, oud 50 jaarell,
geboren tot Amersfoort, jegenswoordig gevangenen, op den huize van Haul1berg. voor den Hove van Utrecht, buiten pijn en
banden van ijzer, bekend hebben, en vorders bij fuflicantc informatie gebleeken is. dat zij gevangens en andere haare COlll·
plicen, voorgenomen hebben, de Regeering te veranderen; en
verfcheidene Conferentien en Bijeenkomllen, daar over gehonden hebben, in de Herreberg de Yergulde Zwoan: dat op de
laatlle Comparitie, aldaar zijnde geweest den 14den April 1703
goedgevonden is , dat men die bijeenkomfie zoude neemCll,
ten huize van hem Saob, en de zaaken verders overleggen, dat
dien volgens op Sondag den 15den April 17°3, aldaar eelle vergadering van veele menfchen gehonden is: dat als toen door haar
gevangenen is voorgelleld, hoe men zjg verders zoude reguleeFff 5
ren,
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fen, nliameJijk om zekere Requeste, bij haar en anderen gete.
kend, van meerdere Per[oonen te doen teekenen ; of n:lar 't Ex.
empel der Gelder[che Steden, zonder eenig Request of verzoek.
de Regeering te bedanken; dat het verder tekenen verworpen
zijnde, bij hunluiden ra:ldszaamst geoordeeld is, de geheele Ma.
gifuaat met 'er daad van haare bedieningen te ontzetten, en te
omflaan: dat om het zelven te etTeéèueeren, hij WIIZ HOl/tm door
Saah en verdere menigte als toen gecommittecrt is, benevens
Gerrit Beefting, Dirk Ehlunhorst, Rutger Dibbets, Johtl1l
Stomphius, ende Sihert van Straalzond ; dat hij van Houtm
als ,Hoofd , ende de eerlle in Commisfie, des anderendaags den
16den April, met zijne mede Gecommitteerdens, in den raad
binnen geItaan hebbende door den mond van Stomphitis, de ge.
heele Regeering bedankt, ende gedemitteert is: dat zij verzocht
zijnde om haare qualificatie te toonen. geantwoord hebben: onze last et/de ordre bfj/oot ten rleele uit de Borgel"i.i terz huize
van Saab vergaderd, en onze qualificatie float voor 't j/adshuis; dat daar op gezegd zijnde; het zijn moor een deel wijven, jOl1gefJS, en gering yolk; Hij "tm Houten tOen het antwoord opvattende geantwoord heeft: otle onze luidetl /laan op
de hoeken 1'an de flroatengereed, f1l gelieft men ze te kebbetl,
ik zal ze OatJflOl1ds vertoonetl; dat hij daar op van 't lladshuis
aftrad, en zig op de Mark liet zien, als wanneer volgens 't bec
fiemde [ein, een groot getal v~n 6 of 700 per[oonen, fommigell
gewapend anderen ongewapend toege[chooten zijn, omme hunc
ne fiern aan hem gevangenen te geeven: dat die menigte alle beloofden hem te zullen helpen maintineeren, en met goed en bloed
te willen bij!1ann. Dat hij "(lIJ Houten nevens ziine Complicen,
ten zelven dagen de Magill:raat, metter daad heeft gecas[eert,
en de Stad van Amersfoort in dier voege, den tijd van vieren~wintig uuren, buiten eenige Regeeringe gelaat en , tot dat zij
gevangens des andercn d:lags zig zclven als Raadcn en Schepenen, bevevens andere van hunne Complicen, door pretenze
verkiezers , uit de opgeworpene Gemeelltslieden, waaronder zij
gevangens mede geweest zijn, hebben laaten aanlleUen: Dat zij
gevangeHen benevens haare Complicen die nieuwe aallfieIling van
Magillraat, met asfiilentie van de Burgers, bij klokluiding hebben laaten pllbliceeren ende aan dien naderhand den Eed doen
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0111111e van dezdven in hunne aangenoomcn !laat ende
l\'lagifl:raat te worden gemainteneert, van welk~n Eed hij Saab,
zittensraad het Formulier heeft opge!leld. Dat bij de Ed. Mag.
lieercn Staaten deezer Provincie op den 18den April 1703. ter
b~fchrijvinge was verl1aan, dat ingevolge van het fentiment, en
(Ie eenpaarigé toel1emming van de Gecommitteerdens der Stf.d
Amersfoort, in allen deelen, daar zoude worden achtervolgd, de
forme van Regeeringe, zeden den jaare 1651 tot den jaare 167z
vastge(leld eu gcpiaè1ifeert; dat zij gevangens, met haare Comp:icen, ter contrarie, bij haare ondernomene veranderi:lgea hebben geperfi[1eert ciidc geconruueert, ende die forme van Regeeringe verwerpende, eene andere manier van Regeeringe door 50
gemeemsluiden hebben geintrodllceert, dezelv~ van den jaare
1438 afhaalende , zonder dat zij, daar toe, met eenige qualiw
teit of karakter bekleed waren. Dar Hunne Ed. Mog. z1ende
die Confulie ende het geweld omtrend de Magi!lraat gepleegd,
goedgevonden hebben op hOJp van rust ende beterrchap, in reguard van 't voorgaande, te vergunnen ende te veraccordeeren,
eene volkomcnc Amneflie ende Abolitie: dlt tot di~n einde op
den !4f1:en Julij I ïO~ twee Explotellrs van den Hove gezonden
zijn, naar Ametsfoort, ommc volgens de gerecipieerde urde de
publicatie van dien te doen: dat die Publicatie van Amneltie,
in faveur van de gemeente verleend, geen vooitgang heeü kannen erlangen, tcr oorzaake van de Difliclliteitcn, door hun gevangens daa;'omtrcllt gemovecrr, gelijk daarna de tweede aangcfrelde Publicatie op den 26l1en mede niet heeft konnen gefchiedden, wezen de de Exploiteurs daar in wederum verhinderd, !laande verCcheidene van cle Borgerij met hunne Corporaals voor het
Stadhuis, in de wapenen: Dat zij gevangenen tot Utre,cht, met
Rechtsgeleerden hebben weezen adviCeeren; Dat die hun ger:lden hebben, de zaak te Iaaten zakken, en de Public:ltie niet tegens te gaan; Dat Hunne Ed. Mog. de iterative en de infulente
weigering van de Publicatie van Amneftie verfiaande, volgens
Refofutie van den z7ften Julij 17°3, den Magi[traat van Amersfoort hebben gcfchreeven, dat Hunne Ed. Mog. de Publicatie
hielden voor gedaan, wezende de inhoud, van dien door gedrukte Exemplaaren, ook ~lomme bekend gemaakt: dat zij gevangenen
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nen des ongeacht, hebben helpen reColveeren, om Stomphius,
Dibbets en Verbarg , om deeze zaak te Committeeren, ende
llaar den Haage te zenden, aan de Heeren Staaten Generaal,
waar toe hij, Saab eenige Pointen heeft opgefceld, om tot aa.
richt van die Gccommineerden te dienen, gelijk hij ook in aHe
voorvallende gelegenheden de Pen gevoerd heeft. Dat zij gevangens de aangeboden Amneftie, na dat die voor gepubliceert
was gehouden, negligeerende en voorbijgaande; tegens de te.
neur van dezelven, zig noch als Regenten, in hrtar voorgaande
qualiteiten hebben gedraagen ende aan het huis van hem, van
flouten met Stoll7phius, Dibbets elt Verburg en anderen bijeen.
komflen gehouden; dat hij van HoutC11, in ziin voorneemcn
volhardende, tegens eenige gewapende Burgt:rs, die hem begon.
den verdacht te houden, gezegd heeft: Iudien ik mankeert!,
fehiet mij dan vrij door den [(op: dat door de Conduites van
hun gevangenen, en hunne Complicen occafie gegeeven is, dat
op den 28fcen Julij 1703. en volgende dagen, verCcheiden Hee.
ren van den Magirtraat, uit hunne lluizen, en,eenige van hunne Bedden, door gewapende Musquettiers uit de Burgerij, zijn
geh~ald geweest, naar 't Stadhuis gebracht, en aldaar in Gevangenis[e gehouden, fiaande continueel eenige van hun met bloote
Degens, voor de aangezichten der opgemelde lVIagiCrraats perCoonen, wordende de gezegde Schildwagten telkens door anderen
afgelost; wordende middeler.vijle andere Regellten in hunne
Huizen gezocht en vervolgd, die genoodzaakt zijn geweest,
over de Stads Wallen of anderzins te ontvlugten , en zig te verbergen. Dat die hooggaande Seditie omtrent den tijd van negen
dagen heeft gecontinueert, wezende de Gemeente geduurig in
de Wapenen, ende waar uit gevolgd is, dat eenige Huizen de
Glazen zijn ingeCmet\!n, mitsgaders verCcheidene Burgers zijn
mishandeld, niettegen!i:aande Hunne Edele Gr. Mog. tot drie
reizen toe AmnefLie hebben aangeboden, en laat[telijk door
lIumte Edele Mogendens Gecoll1mitteerdens, aan 't Zwarte
Bergje, buiten Amersfoort, als wanneer Haver/oo, BarneveJt
en de Cocq, met een groot aantal gewapende Burgers vergezeld,
uit de Stad gekomen zijn, en alle de minnelijke voorOagen,
mitsgaders de aangebodene Amneftie, met zeel' irreverente e~·
pres·
I
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presfen hebben afgeflagen, zeggende vorders de Regeering te
willen houden, volgens de ordre ende in dier voegen als die
nu tegenwoordig was aangeneld. Dat hunne Edele Mog. om
de Stad van een apparent bloedbad te bevrijden, ende tot int eugelinge van de onrusten en de woeden der Gemeenten, genoodzaakt zijn geweest de Militie van den Staat te gebruiken, en dezelve buiten gehouden wordende, meerder getal zo te Voet als
te Paard te laten aankomen. met behoorlijke Artillerij voorzien
zijnde. Dat de gemeenten, door het gedrag van hun Gevangens, als hunne principaalfie Hoofden, die tot het laatfl:e toe,
wanneer de Militie al voor de Stad gekomen was, in bewind
zijn geweest, in 1laat gebragt zijn omme tot zo Exorbitante en
uitfpoorige gedachten en werken te vervallen, ende zulks in een
tijdt als het Land in zo eenen zwaaren Gorlog is geinvioleert.
Alle het welke zijn zaaken van de dangereufie Confequentie,
fuekkende tot ruine van den Staat, zo in 't Particulier, als in 't
Gemeen. Zo is 't, dat het Hof, doende recht, de voornoemde Gevangenen gecondemneert heefe, en condemneert hen mits
deezen, omme gebracht te worden tot Amersfoort, ter plaatCe
daar men gewoon is .aldaar Justitie te doen, ende aldaar geëxecuteert te worden met den Zwaarde, dat 'er de dood na volgt, anderen ten exempel; condeml1eerel1de hen in de kosten van hun
luider Gevangenisfen , mitsgaders in de miste van Justitie, tot
tauxatie van den Hove."

" AltltJs gedo(J1l ," enz.
Hier zien wij in 't kort dezen oproerigen handel, die voor het
Gemeen zo fchadelijk was, nevens de verwijzing deezer twee
PerCoonen, (beide onbeampt ten aanzien van het gemeene Staatsbefiier) uit het vonnis, over hen uitgefproken, waar van de
uitvoeringe aan beiden, niet zonder groote on11:eltenisfe en gevoelig medelijden der gemeene Burgerij, en van Lieden van allerleI flaar, in 't openbaar, voor 't Stadhuis gefchiedde. Bijzonder werd PIETER VAN HOUTEN, als te voren voor een zeer eerlijk Man en deugdzaam Burger bekend geweest, van een' ieder
ten hoogfren beklaagd, dat hij zig, door opruijing van anderen,
en verder door Menfchelijke zwakheid, zo verre had lasten ver"oc-
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voeren, en zig gewikl;e!t! In een zaal:, da,il' hij tcr mUdenwe
ge, foooon hij in zijn gemoed al had beginnen te wankelcn ,:gelijk hij als zodanig bij de Burgers al verdacht was) niet weder
uit noch te rug kon fptingen.
Wat RICHARD SAAB belangt, deeze was ee:l openbaar BeamptCchrijvet, en bekeud voor een l\; an V,1ll een driftigen inborst,
gelijk hij dan ook de Pen, en daar bij zijn>! heride ton;;, doorgaans in alle de vertooningen van dit Treurfpel heeft gevoerd,
en daarom waarfchijnlijk voor den hoofdperfoon moet gehouden
worden. Bij de uitvoering van het vonnis heeft men a:mge11lèrkt,
dat, [Oen hem het Hoofd werd afgehouwen, het zelve van 't
Schavot onder het Volk rolde; zo dat her Hoofd, dat zig op
die plaats, kort te vooren , z:) hoog verhcewll had, nu als een
offer voor de voeten des Volks lag. Vervolgens werden de Lij.
ken gekist, en aan de naastbefla:ll1den tcr begraavil1g overgeleverd, zonder cenige nadere verklaari)lg van eerloosheid voor
hunne nakomelingen, of verbeurdverklaaring vail hunne Goederen.
Wat aangr.at het verdere
vcrdere vonnis, t~gell den
dcn Burgemecfl:er WILcn bij g~volg een
LEM TEEh."MAN, een Lid der oude Regeeringe, en
befuitder van dt.! opgerezene muiterij, verleend, vinden wij niet
cen enkel ollvoor·
noodig hier iets bij te voegen, als alleen lii: een
zigtig, doch tevens onnozel gedrag, of toeroeping
toerocping aan de geW!lpellne Burgerij ontfl:aan; het geen hij, echtei'-, niet minder
dan met het Zwaard over het Hoofd, en eeuwige ballingfchap
iJit
iJic zijne Vader:ijke Stad, he~n konnen bOèten; over welk vonnis hij naderhand zig ten hoogl1:cn, zelfS in 's Gi'(Jj'e1Jhage,
heeft beklaagd: doch ,,'elke k!agtcn,
k!agten, twee jaarcn daar na, met
zijn keven g·.:0indigd zjj:],
zij:],
Na de volvoering van deete VO:l11is[t:n, verleenden Hunne
Ed. Mog, de Hecren
Beeren Staaten dcs
des Lands van Utredt, up den
I6deu (lél:ober dcszelfden
deszelfden Jaars 17°3, eene afkondiging van
yergitTcnisfe en fcilUldvernietiging
fciJUldvernietiging van alle Stads AJllrgercn
AJllrgeren en
Ingezetenen, wáar van 'er ver[cheidene
ver[cheidenc uitgeweeken en gevlugt
waren, alleen mct
met uitfluiting van veertien Perfoonen, daarbij
Dlet
met naamen vermeld, die de Staaten zeggen, dat, wegens hun'lJe begaane m;sdadl!1J, 'Ioar de Wetten 'Pon den Londe, ir.
Regten zullen ,'er'Polgd worden.
" Hier

AMERSFOORT. IVaereldlijke Gefchiedenisfen.

817

" Hier mede fchuiven wij, zegt HALMA, de Gordijnen der ver" getenheid voor dit woedend en bloedig Toneel van oproer en
" tweefpal," en eindigt daar mede het Art. van AMERSFOORT; en
VAN BEMMEL zijne BefchrlJ"ing. Ook vinden wij niets na dien
tijd der aantetekeninge waardig, dan alleen, dat in de groote
StaatsverwisCelinl: van 't Jaar 1747, aldaar, o~ den 2den Maij,
de verkiezing van zijne Hoogheid, den Heere Prinfe VAN ORANJE, tot Stadhouder gefchiedde, en op den 4den aan de Burgerij werd bekend gemaakt: bij deze gelegenheid zag men, aalt
't Stadhuis, 7 Afbeeldingen, verbeeldende de 7 Provintien , et!
in het midden van dezelve de wap~l1S van zijne Hoogheid, met
een kroon daar boven, die door twee Leeuwen gedragen werd,
waar onder nond:

Eer 't zevenvoudig [flOer Held Fnfo had ,'erkoo1"m,
Tot Land en Zeegebied , gaf Neer/and 't haast ver/oorm,
Maar IJlt de Oranje Zon, befchijnen zal ons land,
Is alles, wat een kar? in heugelijken fland,

Daarna werden, in de maand Junij, drie Kompagniën Burgers;
die in verval waren, weder opgerecht, ieder van i 20 man. Deze Kompagniën vergaderden alle avonden ten 7 uuren, aan de
huizen der Kapiteinen, die, volgens ordonnantie van de Schutterij, Leden der r\.cgeering waren: van daar trokken ze, met
Gaande trom en vlîegend vaandel, naar de Exercitieplaats , om
zig tegen de komst des Stadhouders in d~ll wapenhandel te oeffei'lel1. Deze Kompagniën, 0111 zig te onderCcheiden, droeg€u
oranje, witte en blaauwe pluimen. Zijn~ Hoogheid in zijne
komfl:e aldaar verhinderd zijnde, bedreef men 'er, in de volgende maand, de vreugdetekencn, even als of 'er de Vorst in perfoon was tegenwoordig geweest.
Zie de Neder!. Jaarboeken en JIIÛrkur. van 1747.
Men heeft van deeze fl:ad een Kronijk, door THEOD. VAN DER HOE.
VEN, en een korte BefchriJving; de eerstgemelde ,vindt menl11et aan·
tekeRingen in de Amze!efta van Mattheus. Doch de beste befchrijving van deeze Stad is die van den Heer VAN BEMMEL, (meer dan eens
in dit Art. aangehaald) in twee deelen in gr. 8vo, groot, buiten het
Register en Voorwerk, 1018 bladzijden, gedrukt te Utreeht,
in
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in 't jaar J 760, en met 9 fraaije prentverbeeldingen verfierd. Dit
werk, welk alles in zig bevat, wat tOt een volledige Stadsbefchrijvinge verelscht wordt, is door den Schrijver verdeéld in XVIII
Hoofdftukken , die ieder op zig zelve waardig zijn geleezen te
worden.
AMERSFOORDEBBERG; is bijna niets anders, dan eene opeenftapeling van zand, met eenige hei bedekt, waar onder zeer weinig bebouwd land is. Hij is omtrent twee mijlen lang, en bijna
even zo breed. Men heeft 'er een laan boornen op geplant, die
de lengte bellaat van Amersfoort af tot op een mijl aan Utrecltt
toe; doch de boomen groeien 'er niet zo welig, als op andere
plaatzen.
HOOGSTRAATENS IFool'detJhoek.
fu)fERSFOORT, (ElitIs vnn) was Leeraar , en Hoogleeraar in de
H. Godgeleerdheid en Kanfelier dér Hooge Schoole te lJtlzd.
VAN BEMMEL, bI. 433.

AMERSFOORT, (JtlcohZIS "tin) ook bekend onder den naam van
JACOBUS THIJM&US, een aanzienlijk en welfpreekend man, Meester in de vrije konUen, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, en
in 't jaar 1494 Prefidem van St. Laurens Kollegte en Patrool1
van St. Jans Kerk te Keu/en. Hij heeft in 't Latijn verfcheide.
ne Boeken gefchreeven. Ter. zijner Eere is, door CHRISTOPHO·
BUS LANGlUS , een lI!unftersch Edelman en Kanunnik, een Graffchrift .gemaakt, dat men, bij van DEM~IEL, dus uit 't LatijlJ
vertaald vindt.
DietZ Amer.foort hragt voort, een Minnaar i'an de Deugd.
Die fteul1 der Wétenfchap geniet nu 's Hemels vreugd.

AMERSFOORT, (Everhardus Yan; Licentiaat in de H. Godgeleerdheid, Regent van St. Lallrens Kol/egie te Keulen; een zeer
geleerd man, die, in 't jaar 1497, mede eenige Boeken in 't
LatiJn heeft nitgegeeven.
VAN BEMMEL, bI. 435.
AMERSFOORT, (Korntlis yan) Regulier Kanunnik in 't KonYellt
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vent van die Order aldaar. Deeze heeft zig eenen naam gemaakt,
door het doen van een fraaije Redenvoering , in 'e algemeene
Kapittel van zijne Order, die, volgens 't zeggen des Schrijvers
van de Our/heden van 't Bisdom van Utrecht, te Tongereu bewaard word; ook zegt hij. dae deeze KORNELIS nog leefde in
't jaar 1540.
AMERZODE EN WEL of WEL EN AMERZODE, waarvan het laatfie,
dae wij hier befchrijven, ook bekend is bij den naam van AMMELROIJ. Het zijn twee Dorpen en Heerlijkàeden, niet verre
van elkanderen , aan den Maasdijk , omtrent tegen over de Schans
Crcvcr:l1!zzr. De Gereformeerde Kerken deezer beide plaatzen
worden door één Predikant oedien~, van wélke de Heer THEODOOR JOHAN VAN VILSTEREN , woonende te Iperen, fchoon van
den Roomfchen Godsdienst, als eigenaar van deeze beide Hooge Heerlijkheden, het recht van aanfl:elling heeft.
AIIIERZODE is een vrij groot dorp, leggende in 't midden van
geboomte en bouwland. Men kweekt aldaar veel vlas en hop;
de Kerk is bijna geheel vervallen: doch het Heerenhuis is veel
prachtiger dan 't Slot Ir Wet, zijnde het zelve met drie ronde
Torens en een vasten gedekten Kap voorzien. Voorheen behoorde het aan 't Geflache van ARKE!..
AMESIUS, (Gulle/mus) was van geboorte een Engelsman, en
had zijn Vaderland, om de gefchillen met de Episcopaten, verlaaten. Hij werd te Franeker, in 't Jaar 1622, gepromoveerd,
door SIBRANDUS LUBERTI, tot Doétor in de Godgeleerdheid, en
vetvolgens in die zelfde Stad Hoogleeraar. Een bijzonderen af!teer betoqnde hij tegen dé Scholastike Filofofie. De Roomschgezinden en Remonftranten vonden in hem een hevigen tegenkanter, zo wel te~wijl hij te Framker woonde, als naderhand te
Rotterdam, alwaar hiJ, in 't jaar'1633, overleed. Zijne \Verken bellaan elf deelen.
Zie BENTHEIM , Kerk en Schoolflaat, bI. 296.

AMICUS, (Petrus) gebooren in de Stad Tholen, werd, in
1530, te Leuven Doétor in de Rechten. Verfcheiden Jaaren van
zijne Jeugd bracht hij door in 't Huis van EGlDIUS VAN BOSHElDEN ,
III. D EE L.
Gg~
wiens

820

AMMIANUS MARCELLINUS;, AMMERS.

wiens Kinderen zijn onderwijs genooten, en aan welke hij, om
zijne goede hoedanigheden, zeer aangenaam en nuttig was. Zonderling was hij in de Taaien der Grieken en Latijnen ervaaten,
en in de Rechten zo .kundig, dat ERASMUS zijnen Jof breed uitmat. en hem aan den Raadpel1fionaris van Brugge, F. VAN CRMNEVELD, emflig aanprees. Hij werd naderhand Hoogleeraar in
de Rechten te Leuven, en overleed in '[ jaar 1556.
Zie VAL. ANDIlEAS; EJl.A5MI Epiftolte.; LA RUE Geietterti Zetlani.
AMMIANUS MAlI.CELLINUS, een Heidensch Schrijver, welke van
de zaaken der Christenen zo onpartijdig gefchreeven heeft, dat
-ve@lell, hoewel 't onrecht, hem voor een Christen gehouden
hebben. Na dat hij lang din Oorlog gevolgd had, zette hij,
óm zijnen Schrijfiust te voldoen, zig te Rome neder. Zijne Werken zijn zeer dikmaals gedrukt en herdrukt, en met Aantekeningen van groote Mannen verrijkt. Uit CLUVERIUS en anderen kan
men zien, dat hij ook van den vroegi1:en fiaat van ons Vaderland niet onkundig geweest is. Zijn fierftijd is onzeker; doch
hij leefde nog in 't Jaar 390.
AMMERS" onderfcheiden in Groot en Klein A,mmers, twee
Dorpen aan de Rivier de Lek; het eene, :;un de linker zijde gelegen, is taamelijk groot, en behoort onder de Baronie van Liesvelt, en dus aan de Domeinen des ErfJladhotiders, aan wiens
Geilacht deeze Goederen gekomen zijn, in het Jaar 1636, voe.
rende dezelve alhier hoog en laag Rechtsgebied. De Kerk van
üit Dorp heeft eerte lan~lVerpige gedaante; de Toren, die zeer
hoog is, pronkt met een fraaijen trans. De Predikant val} dit
Dorp is Lid van de Klasfis van Gouda en Schoonhoven.

zo als gezegd is, aan de o'lerzijde van ,GRoo'!:
't welk dus onder de Alb!asftr, en dit in de Krimpene"
Waard geleegen is. Dit draagt ook den naam van Ammers Tol ~
naar den Tol, die hier plagt omvangen te worden, en naderhand naar SchoDnhoven verlegd is. Men wil dat dit aangenaam
en vermaaklijk Dorp tot een Stad zoude aangeleid zijn, waar van
de bewijzen nog heden in de Haven zouden te zien zijn. Ook
vindt men aangetekend, dat hier, omtrent het Jau J 3°°, de toe·
vloed
KLEIN AMMERS,
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"loed van Menfchen zo groot was, dat 'er tweemaal 's Weeks
Marktdag gehouden werd. De Kerk is een fraai Gebouw; doch
de Toren heeft weinig aanzien. De Bewooners geneeren zig
met den Landbouw, het teelen van Hellnip , en bet maak en van
Hoepelen. Dit A/Jnners behoon , nevens de Hooge Heerlijkheid
Berg-Am/zacht, aan Jonkheer GIJSB2RT JA:.\', Baron VAN HARDENBROEK • Heere van Lok/torst, befchreeven in de H idderfchap
des Lands van Utrecht; doch het hooge Rechtsgebied dier bei
de Dorpen aan de Graaflijkheid van Holland.
AMPSIN9, (Samuel) Predikant bij de Gerrformeerden te Haar.
lem, daar zijn Vader JOHANNES AMPSING, (gebooren te Oortmarrum) mede eertijds den dienst had waargenomen. SAMUEL wel'd,
in 1616, Predikant te RijsQord en Strèvelshoek ,I en vertrok valt
daar, in 16 9, naar Haarlem. Volgens zijn eigen verhaal, had
bij, reeds vóór het Jaar 1617, de hand gellagen aall zijne Brfchrijvil1g en Lof da Stad Haarlem, in Dichtmaat. Maar den
Prediklloel. beklommen hebbende, was hem de Lof. den Heidenfche Goden, in zijn Jongelingfchap, toegezwaaid, walglijk
te vooren gekomen: en daarom had hij, in vervolg van .tijd, in
1621 , ter eere van deeze zijne Gebooneflad, 'er op nieuws de
hand aan gelegd, en het, van tijd tot tijd, gebracht in die gedaante, als het onder ons bekend is; dat is, niet alleen in Dichtmaat, maar ook met een menigte Hi,torifche Aantekeningen; zo
dat dit werk, tot nog toe, onder de beste befchrijvingen van
Haarlem bekend is. Vooraf gaat eene Verhandeling of bericht
'Over de NederdlJitfclte Taal;· na de Inleiding is het Werk zelve
verdeeld in XI. Afdeelingen, die met het Aanhangfel een aantal
van $20 bladz. in {to bellaan.
Hoe deeze Geleerde Man, zoo als hem BOXHORN, in ziin ToolIed noemt. dit Werk behandeld hebbe, is den Liefhebberen
overbekend. Zeker is het; dat zijne Dichtkonst aan den he·
dendaagfchen kiefchen finaak weinig voldoet, doch, om het
HistorietIe , is en blijft het onmisbaar en in waarde; wa~rtoe de
fraaije Afbeeldingen van Zaal1reda1Jt, waar mede het zelve verfJerd is, niet weinig toebrengen. Een nieuwe luHler is daar aan
toegebracht, door dm Latlwrrkrans voor LAURENS KOSTfR, van
Haarlem, aerften vinder van' de loflijke Boekdrukkonst, door
G gg z
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den vennaarden P. SCH IVERIUS, mede met Prentverbeelding~n,
van die zelfde bekwaame hand, verlierd. Behalven dit vindt
men van AMPSING nog in druk:
Editi TraCtatus Patris advetfus AnabaPfistm ex Belgic~
Se1"1110ne, etc. Lugll. Bat. 1619.
Rijm Catechismus, 16~.
Chrijlm Hoogtijden, J625. En dm de beste uitgaave van
het bovengemelde Werk, Haarlem 16'18.

's Mans Afbeelding is een der fraaifte Pourtraiten, door
in 't groot en klein in 't Koper gebracht.

SUl-

DERHOF ,

welker begeeving een voornaam deel van 't gezag des
in naam der Staaten , als een verrigting van dit
gewoonlijke Stalltsvergaderingen
St/Jlltsvergaderingen uitmaakt; 't zij Politiek of
Militair. 't Is bekend, dat ten tijde der Graaflijke Regeering.
die Opperhoofden, alles waar eenig voordeel aan vast was, tot
zig trokken; en dus eigenden zij zig ook het begeeven van alle
Ampten toe; 't zij dezelve hun. als Grnavr/1 V/Jll
vall Holland, omtrent hunne Perfoonl:n, omtrent hunne Domeinen, of omtrent
de Ju!litie, Regeeringe en Regtpleeginge toebehoorden; 't zij
ze den Landen, Steden of Dorpen ten dienst en van nut mor
fien zijn; beweerende zij dat dit mede onder hunne zogenaamde
Regaliën behoorde; waardoor hunne Inkomllen merklijk vermeerderden, of veel Geld in de Beul'ze~ hunner Hovelingen gebrecht werd. Dewijl dit de Steden grootlijks mishaagde, alzo
haar daar door, veeltijds tegen wil en dank ,PerfoOllen.
,PerCoonen. hnar
geheel vreemd, Ilrijdende tegens de Pr ivilegien, werden opgedrongen, ja zelfs de zulke, die haar haatelijk voorkwamen: waar
door dan ook veele zaaken gebeurd zijn, waaruit zou kannen
konnen
beweezen worden, d:u de Steden zig daar van zochten vrij te
maaken, zo bedienden zig de Graaven, om zeker te zijn, dat
zij in de Inkomften, die zij rekenden hun wettig recht te zijn,
ui et bekort te worden, van het middel van Verpachting, 't zij
van SCRoutsampten, als anderen, daar geene vaste rekening op
te maaken was; welke Verpachtir.g gefchiedde,
geCchiedde, in 't openbaar,
bij brandeJde Kaarzen, aan de meestbiedenden. Het middel der
Steden, om zig daar van te bevrijden, was, de gelegenheden
waar te neemen , die zig menigvuldig opdeeden, als de Graaf in
der
AMPTEt'i ,
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der ,tijd een ledige kas had, en geld benodigd was, hem dan
mildeliik te onderfleunen, en, door het opfchieten van penningen, het een of ander Voorregt , onder den geliefkoosden naam
Vin Handvesten en f7rijhden, voor haare Steden en In~ezere
nen aftevorderen. Dus vindt men dat Hertog WILLEM VAN BEfJE
REN, in den Jaare 14°8, wegens het verleenen van Handvest.:n,
en verkoopen \an Vrijheden, ontvangen had 753 ponden Vlaams,
in dien tijd'eene aanzienlijke Som,. Deeze penningen gehaald
moeten de worden uit de Beurzen der Burgeren en Ingezetenen,
welke deeze of geene Vrijheden of Regten daar voor verkree.
gen, waren zij 'er dan ook, !onder regenfpraak, de Bezitters of
Eigenaars van, en niet de Magifhaaten: hierom leest men, in
de meelle van die Handvesten, dat ze gegeven zijn aan de geweetJe Poorteren , goede Luiden en Onderzaaten. Andere Ampten gaven de Graaven meestal aan hunne Hovelingen; zelfs vindt
men, dat het Ampt. van Varkenfchouwer, van Dobbelhuishouder en anderen, door hun begeeven werden. Doch ~eene Ampten mogten, in de Provintien, door Vreemdelingen bekleed worden; en volgens de Privilegien van Graave JAN VAN FRANKRIJK,
Jlan den 6den Augustus 1415, en van Vrouwe MARIA, van den
14den Maar.t 1476, was, vDlgens 't vierde Art. bepaald: " Dat
.. nie~nt R.aad, noch hoofd van den Raad, Griffier, Rent" meefler, Drosfaart, Kastelijn. Trefotier, Dijkgraaf, Baljuw
" ofte Schout, zouden worden gemaakt noch geordineerd, noch
" geenerhande andere Dienflen of OfJicien, 't zij 'klein of
" groot. hoedanig die wezen mogten', in de Landen van Hol" land, Zeeland en Friesland. gegeeven worden, noch doen
" geeven. no~ confenteeren, noch laaten bedienen. dan door
" die, die in de VOO1[Z. Landen
Londen zulluz gebooren wefen , en niet
" van vreemde Landen; en indien eenige giften, van de voorfz.
" Officien of Ampten , Dienflen. enz. bij ons of onze voorzaaten
" comrarij van deeze Ordonnantie gegeeven waren, of bij ons
" of onze nakomelingen, in toekomende tijden gegeeven moch~, ten worden, die en zuIlcn
zullen nu als dan, en dan als nu, dood
" en Vlm geen er waarden zijn en blijven, des zo en zal ook
" niemant in de voorfz. Landen meer dan twee Officien mo" gen hebben en gebruiken." Waar omtrent men heeft aan te
merken, dat men door het eerlle meer bepaaldelijk de Politie~e dan
Ggg 3
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de Militaire Ampten te verlla:m heef[, dan 1~; ~r in wordt uitge.,
drukt, en dus ook van het laatlle: waar uit meil heeft willen af.
leiden, dat één Perfoon geen Politiek en Militair Ampt tevens
zoude nwgen bekleeden. Ook vindt men dat dit niet altoos zeer
naauwk<:urig is in agt genomen, hoewel ten dien opzigte bepaal.
de Rofolutien genoomen zijn ,'en hijzonder den 30llen Julij 16 2 9;
in eene andere, genomen en bevesti~d 21 Maij, 18 en 2+ Junij.
J 6~7, enz. werd het zelve verhinde~d. Het beklee.den van twee
Politieke Ampten, door één Perroon, heeft ook meer dan eens
verfchillen onder de Leden van de Hooge Regeering veroorzaakt:
want, volgens Refolutie van Holland, 12 Maart 1575, Hemden
dezelve gantsch niet overeen in 't geval van PIETI!:R VAN DER GOES,.
die Rekenmeeller was. en tevens Griffi~r van de Leenen; en
ook niet den 19den November 1588, dat P. DOUBLET, tli.c Ontvanger Generaal was. tevèns Re4enmeeller van Hollnnd zoudezijn. In 't Jaar 1662, de Heer VAN ODIJK Commisfie van de
Staaten van Zeelnnd ontvangen hebbende, om te compareeren
in de Admiraliteit, [prak Holland dit tegen. om reden dat de
dienst van 't Land zulks niet toeliet: dat ééu Perfoon alleel. _.~ee
zulke Politieke Funaien al zo min konde waarneem en , als één
Ferfoon twee Militaire Ampten, van Kapitein van de Oude, en
Kolonel van de Nieuwe Troupcn. Ook werd op dien tijd.
en wel op den loden December, een nadere bepaaling op de
Ampten gemaakt. Doch ten bewijzc,
bewijze, dat men altoos hier op zo
bepaald niet gellaan heeft, zouden oneindig veele voorbeelden,
Zo van den voorIeedelJen als tegenwoordigen tijd, konnen wor~
den bijgebracht, ze in 't Politieke als in 't Militaire, en in tegendeel weder andere, dat men 'er gebruik van maakte. In '[
Jaar 1640, moest 'cr, aan den Stadhouder van Frieslantl,
Frieslantrl, eene
Dispelifatie verleend worden, 0111,
OlD, hehalven Kolonel, ook Rit..
meefLr te zijn, om reden, dat, volgens eene Rerolutie van
Ho!!and van den loden Maart 1620, niemant Hoofd·Charges
van Regimenten of Kompagniën te gelijk mocht bekleeden.
Bepaalder heeft men de Nederlanderen altoos tegen 't indrin~
gen van Vrecmdelingen zien waaken. Eene ganrche menigte van
Aaen en Refolutien, hiei op gemaakt en genomen, zou ten bewijze hier van kunnen worden bijgebragt. Het was, onder
anderen :Jo eene der voorwaarden, waar op aan Keizer üQL zij-
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ne Bede werd toegef1:aan; en volgens Ref0lutie van Holland van
15 April 1588, vennogten tot Gecommitteerden der Provintien
geene andere worden aangefre1d dan Inboorlingen; tot Penllonarisfen niet alleen g"ene Vreemdelingen, maar zelfs niet die, welke in Eed van een ander fionden. Dit heeft men zig ook zien
uitll:rekken tot anderen; en bijzonder is hier bij aantemerken , dat
aan de PrinfJn l\IAURITS, FREDRIK HENDRIK en WILLEM DEN TWEEDEN, eerst eene dispenf.'1tie moest verleend worden, voor dat zij
de Ridder-Orde van den Kouzeoand mogten aanvaarden; zie de
Refolurien van Holland, van 24 en 25 April J 646. Te aanmerkelijker is dit, om dat men naderhand geene zwaarigheid gemaakt heeft, om Mannen tot gewigtige Ampten in den Krijgsdienst te bevorderen, die in Eed van den Keizer en andere Mogendheden fionden. Schoon men ook in andere bedieningen hier
van voorbeelden vindt, als in den PenûGnaris Mr. VAN DE WERKEN, den Advocaat VAN DER MEULEN te Gorichem, en Mr. DE
ZOETE tot Penfionaris te Schiedam. Zie de Refolutien van Holland, JO Ottober en 20 November 1585; 5 Julij 1588; van
Maart 1589. Zelfs wcrd bij die van Schoonhijven , den 11 Maij
1657, in bedenking gegeeven, dat een PenGonaris
Pcnfionaris in Holland
geen Kanunnik te Utrecht konde zijn: gelijk men dan ook, na
dien tijd, hen nict onder dc Komparanten
Komparamen op de Vergaderingen, noch onder de Secretar,sfen
Secretar,s[en vindt_ Hoe zorgvuldig men,
hier voor altoos gezorgd hebbe, leeren nogthans 's Lands Gefchiedenisfen
Cchiedenis[en maar al te duidelijk, welke inbreuken FILIPS DB
TWEEDE, fchoon hij alle 's Lands Voorregten , even als zijne
Voorvaderen, beëedigd had, hier op gemaakt hebbe: 't welk dan
ook als een der poillten
poimen van befchuldiging tegen hem is ingebragt.
In vorige tijden zijn 'er ook bepaaIingen gemaakt op Perfoonen, die reeds een Ampt bekleedden, en een ander verkreegen,
waar bij hunne tegenw00rdigheid of reGdemie
refidemie vereischt werd;
wordende, in zulk een geval, het eerfl:e Vakant verklaard. Bij de
Generaliteit evenwel word dit l<iet altoos even fl:rikt in acht genomen, maar in Brabantl beter in waarde gehouden. Bekend
is het, dat men in Holland veele Baljnwen, Schouten, Secretarisfen en Boden vindt, die op andere plaatfen wuonachtig zijn.
Zelfs weet men, dat men, in eenige Steden van HOPllnd, het
Ggg '"
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eene Ampt om het andere niet behoeft te verlaaten; waar van
Leiden weder een ander voorbeeld geeft, berlaande hier in, dat
aldaar een der Veerrigen , het Ampt van Hoofd-Officier aanvaardende , geduurende den tijd dat hij dat bekleed, geen Lid der
eerstgemelde zijn ~an.
Alle ./impten • over welke de Stoolen van Holland, zonder
Nominatie van Kollegien of Voorfl:elIing ran Steden, regt van
dispofitie hebben, moeten openblijven, tot den derden dag der
gewoone _compleete vergadering, na dat de Refignatie en Affiand in handen der Staaten gedaan is; en, volgens Re[olutien
Refolutien
van gemelde Staaten , van II Maij 1660, 13 Maart 1662, J 9 en
20 December 167°, mogen dezelve niet eerder worden begeeven. Amptm, die !lannde de Vergadering openvallen, of zodanige, die bij de StaattIJ Generaal begeeven worden, komen in
geenc pointen van befchrijving (zoo als de vorige daar in vermeld moeten worde~): doch ook deeze vermag men niet te ver·
vuIlen, eer de begeevers bekwaamtn tijd hebben gehad, om
vullen,
daar over te raadpleegen , volgens Refollltien
Re[oilltien van Hot/aud van
27 September 1655; en vulgens befluit van de Ridderfchap, genomen 10 December 165°, en nader 167°, moet in de eerstkomende Vergadering, volgens de poimen van befchrijving, over
de openfl:a:mde Ampten geraadpleegd worden. In geval de Itemmen niet konden overeen gebragt worden, is bij Hun Ed. Gr~
Mog. en de Raad van Sta~ten, na 't overlijden van Koning WILLEM DEN DERDEN, goedgevonden, alvorens men Wt de looting
overging, de zaak in omvraag te brengen, en bij meerderheid
van !temmen tot een befluit te komen. Maar eene Nominatie
gemaakt zijnde van drie Perfoonen, twee van welke niet bevoegq
fcheenen om op dezelve gefield te worden, is meermaaien oorzaak \'an zeer hevige twisten geweest; beweerende eenigen, d.lt
d,lt
in zulk een geval tot het maaken van een tweede Nominatie moest
getreedell worden; daar anderen,
anàeren, en zelfs de meerderheid befloot, dat de gemaakte Nominatie goedgekeurd, en de eene ver.
kiesbaare perfoon moest verkooren worden. Een voorbeeld hier
van ontmoet m~n, in de vetkiezing van een Schout te Haa.rlem, in 't raar J 6:20. Doch eene van de genomineerden, binbilll;1en. den tijd van verkiezing, zijnde komen te overlijden, zo
als in 't geval van een Baijuw van Kennemer/an(i gebeurde,
werd
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werd de Nominatie, in 1640, door een derden weder voltallig
gemaakt.
Bij het formeeren van dergelijke Nominatien , ten opzigte van
Ampten, waar van de begeeving aan de Staaten viln Holland ~
of die van andere Provintien of aan den Stadhouder !laat, moet
worden aangemerkt, dat dezelve bij Hunne Ed. Gr. Mog. niet
hooger worden aangemerkt, dan een voorfiag van de Steden, en
opening of opgaaf van zulke perfoonen, die men houd, als door
de opgeevers, van wegens hunne bekwaamheid, best bekend te
zijn; behoudende. echter, de vergadering van Hunne Ed. Gr.
Mog. de vrijheid van verkiezing, zelfs buiten de ingebragte Nominatie, volgens Refolutien van den 4 en 17 December van 't
Jaar 1620. Doch om de gefchillen, hier over ont!laan, tusfchen
de Provintien, werd, in 't jaar 17!4, een bepaalder Reglement
op de begeeving der Ampten gemaakt.
Volgens de Contlitlltie van eene Vrije Republiek, niemand der
Ingezeeten, uit regt van geboorte, tot eenige Ampten gewettigd
zijnde, zo zijn ook geelle van dezelve erfJijk, uitgezonderd dat
van den Stadhouder: om die reuen dan ook heeft men van ouds
de refignatien en opvolgingen ongeoorloofd gehouden, [choon
'er voorbeelden zijn, dat fomtijds , bij faveur of gunst, toezegging gedaan is aan den Zoon, mies dat de Vader, bij zijnen aftland, volgens Refolutie van den 23 November 1585, het Ampt
eerst (lelde in handen van de Staaten. Deze altoos bedagt zijnde, hun gezag en magt in waarde te doen blijven, hebben, van
tijd tot tijd, om gewigtige redenen, voorzien tegen het verkopen van Amptcn, 't zij Politieke of Militaire; wordende, in
gevalIe zulks gefcbied was, volgens befiuit van den 8 Maij 1649,
het zelve voor vervallen gerekend; en niet alleen in 't geval van
kopen en verkopen, maar zelfs, zo 'er iets voor gegeeven, gebooden-ofgeprefenteert was, op wat wijze zulks ook mogt gefchied ziin. Ook is tot nader verband hiervan bepaald, dat zij,
die eenig Ampt, Officie of Bediening, 't zij Politiek of Militair,
Geestlijk of WaereldIijk, in Hol/and, bekomen mogt, zal gehouden zijn te doen Eed van Zuivering; zie de Refolutien van
24 Fébruarij 1656, 26 lVIaart en 15 Maij 1657, 8 Februarij
169°.22 December 1697,20 December 1715,15 Jammij
1716, in 't lIl, IV. en V. Deel van 'e groot P/a-!raotboe!r. Volgens
G;;g 5
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gens de zo evengemelde Refolutie van den 20 December 17IS,
zijn d~ Gedeputeerden ter vergadering van den Raad van Staa.
ten, die van de Generaliteirs Rekenkamer, Raaden ter Admira.
liteit, die van de Hoven van Ju{Htie, van Braband en Vlaande.
ren, de Magiltraaten der Steden en Gerechten, onder de Gene.
raliteit behoorende , mitsgaders de l3ewindhebberen der O. en W.
lndiCche MaatrchappijeI'l, alle derzelver Ministers Beampten en
Bedienden, verpligt, zig met Eede, tot nakoming en onderhou·
ding te gedragen, te zorgen tegen het neemen en geeven van
verbódene giften en gaaven. Zie Groot Plakaatboek, V. Deel,
bI. 689. Ook vermogen, volgeni de CrimineeIe Ordonnantie,
van 't Jaar 1570, geene Ampten verkocht, verpacht J beleend of
verhuurd te worden, maar moeten door de Perfoonen zelve wor·
den bediend. Doch hier bij moet ook onderfcheid worden ge.
maaln, of zulks gefchiede ten voordeele van eenige Particuliere
Perfoonen, dan of het zij ten behoeve van 't Gemeen; en dat
bet laat(le aan den Souverain vrij aaat, is ten klaarfien te zien
uit eenige aanmerkingen vaa den Raadsheer HEEMSKERK, in zijne
Batfll,ijèhe Arkadia. Tegen 't bcleenen van Ampten. door
Particuliere Perfoonen, was reeds, in een Handvest van Hertog
JAN Vt.N BRABAr'iD, in 't Jaar 1312, cene zwaare boete gefield.
Boven hebben wij gezien. dat men altuos, doch bijzonder ten
tijde van Keizer KAREL, tegen het indringen van vreemdeEngen
gewaakt heeft; doch, ten tijde van deezen Vorst, Ampten toefiond aan zodanigen, die gebooren waren iu Landen, alwaar de
Hol/allders tbr van nier waren uitgeilooten. Zijne Maje!leit bevestigde dit rcgt in't jaar 1555. In gevolge daar van vindt men
voorbeeldcn, dat di.: van A'lec1telen aan de HoIJanders hunne
Ampten pla;;tcll te v.:rgUi.ncn, en zij in Holland ook werden geduld; het geen oûk met die van Vlaa1Jderen heeft plaats gehad.
En fchoon el:llige Heden zig zo bepaaldelijk aan de oude wetten
hielden, dat zij 'er zelfs van uitflooten , die buiten Maas en
IVaal gebooren warcn, zag men, echter, in 's Hage, in 't jaar
1557, den Heer SEERAATS tot Baljuw aanfiellen, fchoon hij te
Mechelen gebocreil was. Integenoverllelling daar van, maakten
die van Dordrecht, in 't jaar 1631, zwarigheid, bij de a:mfiel.
Jlng van den Heer J. CATS tot Raadpenfro/jflris vlJn Holland, om
dat hij ecn gebooren Zeeuw was, en die van Zeeland geenell
J

/lol-
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Holltmder tot Pcnfionaris duldden. Men zie de Refol. Wln
lIol/and, van den ~~ Jan. en d~n 9 April 1631, en den Brief van
Zu!tmd van den 22 Nov. 163 I. Tusfchen die van /Jo/land en
Utrecht waren deeze verfchilIen, reeds federt het jaar 1534-, 6loor

middel van de U~IE, gemaakt door Keizer ;'AREL, uit den weg
geruimd, en de wederzijdfche Onderdaanen tot de Ampten in
beide Provintien over en weder geregtigd; gelijk ze ook door
ééllcn Stadhouder bel1ierd werden; tot bewijs van dit gezegde,
zoude men kannen noemen den vermaarden Heer JOHAN VAN or.DENBARNEVELD.
Uit dit alles zou men mogen beOuiten , dat die
van SchooJlhoyen naderhand weinig regt hadden om den Penfionaris PANHlJlS te weel'en , om dat hij te Utrecht gebooren was.
En boven deeze en de nadere USIE, kiest men in Utrecht ~ tot
de Kerklijke Ampten, de Inboorlingen boven anderen, zo als
men in Holland doet, tot de Ampten van Rentmeeilers der
Geeilelijke Goederen.
In 't meergemelde verzoek aan Keizer KAREL, in 't jaar 1555.
om de Vreemdelingen buiten de Amptell te hallden , bedienden
's Lands Smaten, als bevreesd voor Spanjam-dw, zig van do
uitdrukking. de zulke die Duitfc/u Toal fprakm; met uitzondering, echter, van de Stadhouders en Vlies-Ridders. Ook werden, twee jaaren laater. die van de Rekenkamer gelast, om
geenen Eed te neemen van die geencn, waara~n men twijffelde,
of zij wel in Ho/l(lIld gebooren waren. 'Er zijn voorbeelden
voor handen, dat eenigen OUl die reden werden uitgetlooten.
En niet alleen dir, maar volgens de Privilegien is ook bepaald.
dat alle begcevingcn van Ampten, van ouds aan Rrdder[chap en
Steden behoord hebbende. en ilrijdig daar mede aan anderen
gegeevcn, van nul en geener waarde zijn. Om deeze reden werd
dan ook zeker Heer van de Hooge Regeering, in 't Jaar lïoï. op
de ontdekking dat hij in Fra1lkrijk gebooren was. voorta~n niet
meer erkend. voor dat hij door Nawralifatic geweuigcl was; ook
werd een ander, die reeds Secretaris en Dijkgraaf van een der
Steden geweest was, geëligeert tot Vroedfchap, en eindelijk de
Burgemeeilerlijke waardigheid bekleedende , en tot Gedeputeerde
ter vergaderinge van Hunne Ed. Gr. l\Iog. en tOt Meeilerknaap
aangelleld zijnde. onbekwaam gekeurd tot Dijkgraaf van Schil!land. op de ontdekking dat hij te Lil1gm gebooren was; va:·
gens
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gens de Refolutien van Hol/and, vall 27 Maij en 21 Julij van
't jaar 1718.
Wij hebben reeds gezegd, dat geene Ampten in de Provintien
erflijk zijn; waar bij nog dient te worden aangemerkt, dat alle
dezelve, door Hunne Ed. Gr. Mog. gegeeven worden bij provi.
CIc en tot wederopzeggens toe En fchoon wij ons niet vermee·
ten te onderzoeken, wat Hunne Ed. Gr. Mog. konnen doen,
durven wij, echter, tot derzelver Lof zeggen, dat men zelden
of ooit zien zal, dnt ze daarvan, zonder gewigtige redenen, gebruik maak en , of iemant van zijn Ampt ontzetten. Doch dat de
magt bij Hun Ed. Gr. Mog. berust, is gebleeken in den Raads·
beer BREDERODE, die, in 't Jaar 1620, weigerende op de rol
over een defaut te zitten, tegen eenige RCl110llftrantfche Kerkendienaars , daarom van zijn Raadheersplaats ontzet werd. Zo
als mede gefchiedde aan alle de Amptenaars, die geweigerd had·
den de Artikelen van de Dordfc!te Sljnode te ondertekenen.
Eer wij van dit Artikel affiappen, moeten wij hier nag cenige
aantekeningen bijvoegen, ten aanzien van de belastinge op de
Ampten: en vooreerst die van de f{api/oale Leening, over alle
Politieke Amptell, zo van de Provintie als van de Steden, enz.
welke, in Zee/nud, in 't jaar 1693, werd ingevoerd. Volgens
het Plan daarvan gemaakt, moest ·ieder Beampte, ten Comptoire
Generaal van Zee/nnd, opbrengen zekere bepaalde fomme, die
op ieder Ampt gefield was; voor we lIre fomme qen opbrenger
cene behoorlijke Amptsobligatie werd ter hand gefield. Zeden
gemelde jaar 1693, zijn 'er reeds dertien zodanige kapitaale Leeningen gedaan; van welke de zeven eerfie zijn opgenomen, op
een In trest "an veertien ten hf)nderd ; de achtfie, negende en tiende tot twee en een half, de elfde en twaalfde tot drie en een
half, en de dertiende tot vier ten honderd. Doch in den jaare 1726
is aldaar goedgevonden, dat, bij overlijden van eenige Beampten, alle de Obligatien , ten laste van de openvallende Ampten,
zouden worden gebracht op een Intrest van twee en een half
ten honderd; waarvan, echter, de elfde en volgende Leeningen uitgezonderd zijn gebleeven.
Boven en bchalven deeze Kapitaale Leening, word van ieder
Beampte in die Provintie, het zij ze alleen Eerampten bezitten,
of zulk en , wier wedde en voordeelen van vijftig tot honderd
pon-
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ponden Vlaams bedraagen, gevorderd een Jaarlijksch Amptgeld
ten voordeele van den Lande van twee ponden vlaams; en van
Ieder 30 L. Vlaams, die dezelve boven de genoemde 100 L.
Vlaams jaarlijks opbrengen, nog een pond Vlaams. Ook \Vordea ten Comptoire Generaal van Zeelfind, of daar dezelve betaald worden, drie !luivers per pond van de vaste wedden gekort. Zie de Notulen van Zeeland Vfin den .2ollen September 1703.
In Holland had men mede, om de Finantien van de Stanten
Generaal te onderlleunen , goedgevonden, eene algemeene belasting te !lellen op de Civile Ampten, in deeze Provintie bediend wordende. Doch het liep aan tot het einde van het jatr
1716, eer de Refolutien , daarop genoome, bekend werd; zijnde
van deezen inhoud:
" Extraét uit de Refolutien van de Heeren Staaten van
Holland en Westfriesland , genomen in Hunner Ed.
Groot Mogende Vergadering, op Zaturdag den
271len Junij 1766•
•, Bij rerumptie gedelibereert zijnde, over de invoering van
een foumisfement bij de Civile beampten in deeze Provintie te
doen, hebben de Heeren van de Ridderfchap en Edelen, mitsgaders de Gedeputeerden van de Refpeétive Steden, uit naam
en van wegens Burgemeesteren en Vroedfchappen van dezelve
fieden, haare Principaalen, geconfenteert en bewilligd, bij dezen, dat tot verval van de presfeerende Lasten van den Staat, en
zulks voor een maal, alle de Beampten, gemeld in de Lijste aan
het Comptoire van den Ontvanger Generaal in 't Zuiderkwartier,
en aan de Ontvangers van de .Steden in Westfriesland in het Noorderkwartier. refpeétivelijk zullen moeten forneeren, in baaren
gelden, ieder Tax, waarop ze bij dezelve lijsten gelleld ziin.
binnen zodanigen tijd, en onder zodanige prxmien en pcenaliteiten, als bij nader Refolutie zal worden bepaald, of dat door cie
Heeren Gecommitteerde Raaden bij parate Executie, d.'1artoe
zullen worden geconllringeert.
" Dat op het zelve foumisfemem aan de Beampten zullen worden geëxtradeert Obligatien, ten beloop van ieders tax. tot las.
te
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te van 't gemeene Land, tegens den Intrest van 4 perCem jaat.
lijks, en vrij van alle kortingen, 't zij wegens extraordinaris kon.
[enten, of hoedanig die mogten genaamd werd~n, direttelijk of
indirettelijk. Dat dezelve Imrcsfen aan de tegenwoordige Be.
ampten, haare Erfgenamen of A~'tie hebbende, zullen worden
betaald ter tijd toe, de voor[chreevene Obligaticn, door een
dadelijke refHtutie van 't kapitaal afgelost zullen wezen) en dat
de voor[chreve rel1itutie aan hun gepreHeert zal worden van wegens Hunne Edele (;root l\logende.
" Dat, om dezelve refliuJtie te faliciteeren, den eerl1en [uccesfeur in 't Ampt, waarop een foumis[emenr gedaan is, de kommisfie , daartoe niet zal mogen ontvangen, nog Eed daar op
doen, veel minder in de Attueele bedieninge daar van treeden ,
voor dat eerst heeft doen biijken, bij Recepisfe van den Omvanger Generaal, of van de Ontvangers van de Steden in het
Noorderkwartier, dat de Obligatie relatief tot het fournis[emenr,
bij zijn Pra:desf~ur gedaan, is afgelost; welke aflosfing de Erfgenaamen of Regcverkrijgende van den eerften Fourneerder , zuIlen moeten gedoogen, of ter Requifitie van den Succes[eur,
door de Heeren Gecommitteerde Raaden, paratelijk daar toe
worden gcëxcuteerr.
" Dat, al het geene van 't afil:erven gezegd is, naar gelijkheid
van reden, ook plaats hebben zal, wanneer bij umand of ander.
zins, eenig Ampt zal komen te vaceeren.
" Dat, om den eer!1:en Succesfeur te gemoet te komen, aal}
denzelven , op de voorfchreeven allosfing, zal gegeeven wor·
den, een Obligatie, even als op 't eerfle fournisfemenr, doch
alleen de helft van de fomme, bij den eerflen fourneerder opgebracht. en dat de tweede Succesfeur, op dezelve wijze in bediening van 't Ampt \liet zal mogen komen, voor en aleer hij
heeft doen blijken van de aflosfing van het tweede foumisfemenr ,
alles op gelijke manier, als wegens het eerfle gezegd is.
" Dat, in gevalIe eenig Ampt, waarop een of twee foumisfementen zijn ged:l!lI1. mogten worden gemortificeert , of langer
rus een Jaar onbegeeven blijven. als dan de aflosfing zal moeten
worden gedaan, door het Collegie van de Stad, of Corporatie
die het Ampt heeft gemortificeert , of onbegeeven gelaaten, behoudens haar regt, op den geenen die naderhand het voorfchreeven

A M P TEN.
ven Ampt komt te verkrijgen, alle het welke bij mankement daarin. door de Heeren Gecommitteerde Raadcn ter Reqllifitie van
de geenen, die het zal aangaan, of wel ex officio, paratelijk zal
worden geëxcureert.
" Dat, de Posfes[eurs van alle de Ampten en CommisGen , die
bij toeren van drie mindere of meerdere Jaaren worden bediend_
ais daar zijn de Schoutsampten in de mee11e Steden, eenige Bewindhebberfchappen van de O. I. Compagnie, en vooral verfcheidene Commislkn in de Collegien van deeze Provintien, en ter
Generaliteit: gelijke taxen zullen {lIbjeél: zijn, als die dezelve
Ampten en ComU1ÎsGen tld l'itam bedienen, dog met dit onderfcheid, dat een Poslesfellr bij toeren. na verloop van drie Jaaren, 't lij het Ampt of de Commis Ge , nog eenige Jaaren bij
hem zelfs geposfedeerd word, het zij dat een ander Heer van
dezelve Stad, of van een andere Stad, daarin kOlllt te fuccedeeren. als dan het fournisfemem, bij den eer11cn bezitter gefourneerd, zal moeten worden afgedaan, ell aan die van de volgende drie Jaaren, het zij de eerne zelfs, het zij een ander, zal ge.
geeven worden een Obligatie, houdende een twaalfde part minder als het eerne fournisfemem geweest is, en. zo tot de volkomen aflosfing toe; ende in gevallen binnen de ordinaris termijn
van 't Ampt of ConllnisGe ~n Posfcsfeur d:l::rvan komt te overlijden, ofte anuerzins de bediening komt te verlaaten, zal het
voonchrevene geval van aflosfing, ell van vermindering van een
twaalfde van'c eer11e foumisfement moeten geobferveert worden
op gelijke wijzen, als na de expiratie van de drie meerdere of
mindere Jaaren, hier vooren is ge11eld; dat vervolgens de Gedeputeerden, die op de condufie van dit middel fesGe hebben in
de Collegien van de Gecommitteerde Raaden, in dQ Kamer van
Auditie in 't Zuider Kwartier, als mede in de Vergadering van
Hunne Hoog Mog. en den Raad van Stuten, en de Admiraliteits Collegien, zoo in deeze Provintie, als ook de twee Gedeputeerden van de Provintie Zeeland, en een in Friesland, laas telijk de twee Gedeputeerden van d~eze Provintie, van de Gtlne.
raliteits Rekenkamer, zullen moeten fOUfneeren de naarvolgende
taxen, te weeten , de Gedeputeerden in 't Collegie van Geco\1}o
mittlilerde Raaden in 't Zuider Kwartier ieder agt honderd Guldens, in de Vergadering van de Staaten Generaal, Raad van
Staa.
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Staaten , Admiraliteiten en Generaliteits Rekenkamer, ieder twaalf
honderd Guldens.
" Dat, daarenboven de Heeren befclm~even il1 de Ordre van
de Ridderfchap en de Edelen, mitsgaders de Regenten van de
Steden, fesfie hebbende in de Vergadering van Hunne Ed. Gr.
Mogende, als mede die van' s Gravtnltage, zu:len moeren four.
neeren , te weeten , de Heeren van de Ridderfchap, en de Regenten in Steàen van Amfleldan en Rotterdam, ieder twee duizend Guldens; in de Steden van D01'rJncht, Haarlem, Delft,
Leiden en Gouda, ieder duizend Guldens; in de Steden van
Conzichem , Alkmaar, Hoorn en Enk!mizen, ieder zes honderd Guldens; Schiedam en den Brie!, ieder vier honderd Guldens; Schoonhol'en , lllonniltkelldam , 1J1edenhlik en Purmerend,
ieder drie honderd Guldens; en laastelijk de Burgemeefieren en
Schepenen van 's Gravenhage, ieder vijftien honderd Guldens;
alles op dezelve conditen, als omrrent de Ampten gemeld is, en
dat in opzigte van de Heeren van de Riddt:rfchap, de fournisf-ementen bij dezelv.e Heeren te doen, zullen moeten worden af..
gelost, dat van de allijvige, bil de geen en die daarna eerst zal
befchreeven worden, of meerder Heeren gelijklijk befchreven
worden, de eerfie in rang, en zo vervolgens.
" Dat, tot onderhouding van alle die pointen , den Ontvanger Generaal, en de Heeren Gecommitteerde Raaden in het
Noorder Kwartier , voor en van wegens de Ontvangers aldaar,
ieder Jaar op den derden dag, van de eerlle Vergadering van
Hunne Ed. Gr. Mog. zullen fourneeren een Lijst van a11e de aflosfingen , in 't voorgaande Jaar gedaan, en daar benevens een
berigt van alle het geene, deeze aangaande, zal wezen voorgevallen, zo tot informatie van de Leden van de vergadering, als
ook, en voornamelijk om in alle gevalIe eenige zwaarigheden
mogten zijn opgekomen, deswegens pr.ompte orders zoude konnen worden gefield,
" Dat, wijders door de gemelde Hunner Edele Gr. l\1ogende
Gecommitteerden zal worden overwogen het (lellen van den ter·
mijn van betaaIing , mitsgader& wat Premien en Poenaliteiten,
in opzigte van de goede en trange Betaalders , refpeétiveIijk zouden worden gedecerneert, vooral mede het uitvinden van een toereikend fonds, tot betaaIing van de Intresten van de bovengemelde
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de Obligatien, en dat het voorCchrewn Confem, niet werkr1ellig zal worden gemaakt, voor dat het voorfchreven fonds zal
wezen uitgevonden eu gearre!l:eerd, enz.
In rot zelfde Jaar 1717, was bij de Staaten dezer Provinrie
mede een beGuit _genomen, om de Aétien der O. I. Maatfchappij, in plaars van vier, tegen vijf Kapitaalen in den honderdfl:en
Penning te doen betaalen. Doch de Maatfchapptj verzogt, in
plaats van dit, belast te mogen worden met de bemaling der Intresten der boven!l:aand~ Negotiatie op het Amprgeld in Holland,
welk omtrent tweeLilltwintig tonnen Gouds beliep; oordeelende
zij dar deeze lase door den tijd vervallen wude, daar de eerll:e
altoosduurende zoude geweest zijn; dit werd aan dezelve coegell:aan.
Niet ondienfl:ig dagt het 011S, de bovengemelde Refolutie hier
geheel te plaatzen ; te meer, om reden dat dezelve genoegzaam in
allen deele overeenkomt, met de tweede beleening op de Ampten ~edaan, in 't Jaar 1727, in de Steden en ten platten Lande
van lIolland en Westfriesland , om zig daar van, ter onderll:euninge van 's Lands Finantien, te bedienen. Doch al het verhan
delde daar over te uirgebreid zijnde, 0111 hier te kunnen geplaatst
worden, zal het, onzes bedunkens, voldoende zijn. de [vmme.
welke hierdoor in 's Lands Schatki~t gebragt werd, aamewijzen,
\vaarv:m, voor eenigell tijd, tot dat de Hoofdfomme verll:orven
was, de Intrest van drie pCt. betaald werd.

SOMME VAN'T ZUIDER KWA.R TIER, val? 23 September
J 727, en daar op de lIfemorie teil diell ebde ingebracht
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Men zie de Generaale Lijst van de Tax op de Ampten. agter
de Refolutien van Holland van 13 Maart 1727, na de voorgaandevanden 18 Junij, 1 en 5 November 1726, 7 Februarij 1727,
en daarna die van J 5 Maij van dat zelfde jaar.

AMSEN. AMSTEL. (Rivier of Stroom de)
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AMSEN, eene Havezate onder 't Schoutsampt van Lochem.
AMSTEL, eene Rivier, of, om hnar den rechten naam te geeven, een zagt afloopende Stroom, iu het Graaffchap van Holland, en wel in 't Baljuw[chap van Amfldlol1d; in 's Lands
Gefchiedcnisfen niet alleen, Illaar door de g:mt[che Waereld befaamd, niet flegts uit hoofde van 't Oud en Edel Geflacht van
dien naam, maar boven al door 't vermaarde Alllfleldam, dat
door haar befproeid wordt, en waardoor zij vloeit. Indien 'e
waar is, dat men aan geen Water den naam van Rivier kan geeven, zo het niet uit het Gebergte nedertlorte, of in eenig Vlakte of Dal, bij opwelling, uit den grond voortkome, dan kan
deeze den naam van Rivier niet draagen, maar alleen dien van
Stroom of Vloed. Menigvuldig en het naauwkeurigst vindt men
ook den naam van Amfleljlroom, om redenen dat zij, na vetfcheiden Watcren bijecn verzameld te hebben, die zachtclijk in
tr T door de Stad ontlast. Volgens de na:luwkeurige Kaart van de
Provincie van Utrccht, bij de'Wed. N. nsji:!zer, zou men haar
een tak of Jprcuchtel van den IUJ/jn en redtt kannen noemen.
Laaten wij dezelve wat bepaalder omfchrijven. De ,,)1STEL ontfpruit dan uit de twee gemelde Rivieren, ontvangenfiie ten Wes.
ten, op vijf ver[chcidene plaatzen , onder den naam van DYec'" •
de R hijnwateren, als: r. Een en een half kwartier gaans bene.
den Wotrden, door 't Str.oolllrje Drecht, dat bij het Woerdfche
Verlaat den naam van den lVlijdrecht, en naderhand van den
Krommen iIHjárec/zt aanneemende , bij AmflelmolJde in den
Dru/z! loopt. Il. Bij Renegoll, door de Doesvliet , de Wijde
Aa aan 't Braosfemll1er Meertje. lIL Door de Kromme Aa,
bij 't Dorp Alfel1. IV. Door de J1feije, te Zwammerdam. En
V. door de Bij/evdd, bij lJermelen. Dus zagtlrcns voortloopende, verwisfdt deeze aroom, bij 't Dorp Wthoorn, omtrent
twee en een half uur van bovengemelde, den ll:lalll van Drecht.
in dien van den AMSTEL, en ontvangt, bij 't vermaaklijke Dorp
Ouderkerk, een [pruchtel van de Pecht, a:hier de Bullewijk genaamd, tot aan den f/óe/ongd toe, waar boven dit Water, tot
bij 't Abcouder Meertje, de Hole11tirtc!zt, verder de Kromme
Ang(lel, en eindelijk de Regte Angflel gcheeten wordt. Onze
A1>ISTELSTROOM, uit die Rivieren voortkomende, vloeit verval·
IIh h 2
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(Kastee! uf Slot \'tIlI)

gcns nederwaards door't Dorp Otlderkerk, langs 't Kalfje en
het Molentje dm Omwal, onder door den Konstrijken /lmj/elbrug, door verCcheide van de Stads Gragten, in 't 'T, waar mede hij zig met de Zuider Zee vermengt. De lof van deezell
Stroom, door de bekwaame Zede dichters KLAAS BRUIN en DANIEL WlLLINK, in fraaie vaerzen gezongen, is der leezinge over·
waardig.
Al\lSTEL, voortijds een Kasteel of Slot van de Heeren van dien
naam. VerCchillende zijn de gedachten, waar het zelve mag ge·
11aan hebben. 'Er zijn 'er, en ouder die 'Jonker VAN DER HOE·
VE~ ,die meenen dat het was gellicht te Ollder/urk aan den Amfld, ter plaatze daar nu 't }oodfche Ker:{hof is. Met meer re·
den gelooft men, dat aldaar een Lusthuis van gemelde Heeren
geweest is, en wel zodanig, dat het aanzienlijk en zeer vermaak.
lijk was, doch verkeerdelijk benoemd is geweest met den naam
Van 't Reigersbosch , zo dikmaal in oude Brieven gemeld, en altoos, bij de verandering of wegfchenking der Goederen, als iet
bijzonders, voor de Graaven behouden. GIJSBERT DE DERDE
moest het aan Graave FLOR1S opdraagen. Graaf JAN VAN HENE·
GiOUWEN behield het voor zig zelven. Hierom gelooven wij, dat
het onderfcheiden geweest is van dat geen, 't welk bekend was
onder den naam van AMSTELS VESTEN, en dat het, mar de groot.
fic waarféhijnlijkheid, niet aan den Sdreijers Hoek, maar aan de
Weszijde van het Dnmrnk, of op 't Il/ater, zo men nu zegt
tusfchen de Paspen en Oilde1l Brug, door EGIlERT VAN A~lSTEL,
gefl:icht was, (fchoon anderen hier voor GIJSllERT DEN EERSTEN
fiellen) en wel binnenwaarts aan den Nieuwendijk , op de hoogte van de Dirk yt11J Ifasfeljleeg, alwaar naderhand oude fl:ukken
van mUUren en grondflagen van torens gevonden zijn. Dit Slot
of Kasteel, zo als men het gelieft te noemen, is, volgens de verhaaien van dien tijd, om dat Heer GJSBERf, de eerlle Zoon van
l:GBERT, Vrouwe ADA en haaren Gemaal, in hunne vlugt, be.
hulpzaam was geweest, door de Kei/nemers en Friezm uit weerwraak afgebrand; waar van M. STOKE zegt:
De Kennef/lare voeren hel1~,
DoeTt Innt over ai die f/ene.
Et:
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Eli 'JIorber71lIe, te hfl1lt,
rtm Amflel ol dat la nt ,
Ellde roef/el) til wat ft l'ondm.
AllIjle! fine vesten, tier i/me/el) ,
Dat Bemdell

ft

al in den gro/Jt,

Jlfenig Appelboom diere flont
IFold vcrbct"nt vtm die Il1creli.

De oorzaak van dit bedrijf kan men nagaan uit het geçn wij,
op 't Art. ADA, gezegd hebben; en op 't Art. GIJSBERT l>E EEI!.sm zal men zien, hoe hij, als een Stichtsch Edelman, en Leen1I1an van den Bisfchop, die de partij van den Graave VAN LOO::-l
gekoozen had, verpligt was, hem behulpzaam te zijn; waardoor
hij lig deezen haat op den halze gehaald had. De Appdboo11Jeu ,
waarvan de vude Dichter hier gewag maakt, kannen mooglijk
aanleiding gegeeven hebben om te denken, dat door dit Slot het
gemelde Lusthuis der lIeereil van "Jlllfle/ verllaan werd. Doch
als men de gelegenheid van AllIfleldam op dien tijd nagaat, zal
men zien dat deeze gedachten onzeker zijn. De Amfleljl,"oom,
die, zo als bekend is, door de Stad loopt, had van ouds dien
zeifden loop, en was, daar !lU de Vi.ige1Jdam en Gr~ote Viseh.
markt is, afgedamd, en ter wederzijden gedeeltelijk bedijkt. De
Dijk, langs den linker oever, nu de Nicuwmdljk, was de gewoone weg naar 't Slot, 't welk, zo als gezegd is, ten westen
tegen den Dijk gefiiçht was. en agter zig een fchoonen Boomgaard had: want zig te verbeelden dat de Huizen, die 'er toen
reeds waren, rondsom het zelve fiollllen, zou met de vereischte
fie.-kte niet bef1:aanbaar geweest zijn. Het Gehugt, de Buurt of
het Dorp, zo als men 't noemen wil, waaruit Amfleldam toen
bef1:ond) was gelegen in 't gezigt VOln 't Slot) omtrznt ter plaatze
van de Oude Kerk, en liep, in dc vroegfie lijden, naar den
Dam: zo dat de IFàntocsflraat toen van ag:eren geen ander Water had, dan de binnenGoot van d~n Dijk, nu de Oudezijds
fóorburgwal. Even eens had ook het Slot agter zig een binnenjloot) nu de Nieuweztjds Yoorburgwlll. In laater tijd werd dit
gehugt uitgebreid naar den kant van 't fT, tot aan den NieuwcIIb;oug; dus men gisfen mag dat deze Boomgaard geweest is, ter
l'!Q:l.tze daar nu de Kolk is, of wel op het thans bebouwde
Hhh 3
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1'1111 lJ.1.Ifdfleeg en de Kolk, die 'er
mooglijk onder begrecpcn was'. l\iet ongegrond is het te denken, dat men zig, tot vereeniging van 't Slot met de Buurt, bediend heeft van den OudenhrlJf;.
Dit Slot werd, zo als gez~gd is. in 't Jaar 1204 vernield; na.
derh~nd [chijm het wederom te zijn opgebouwd, en door JAN VAN
PER IJN, in 't Jaar 1282, bezeten, doch in vervolg van tijd in
de magt der Graaven gekomen. In de veertiende Eeuw andermaal geOegt zijnde, is de grond. die d~ Gr:l:tven in eigendom
behoorde. gedeeltelijk eenigen tijd onbetimmerd geb lee ven , en
naderhand aan portien verkocht.

(Haren vfm) een zeer oud en vermaard GeOacht,
ouds genaamd AEMSTEL, VAN MJSTEI.U:. en ook VAN Ai\1STEI.LA, volgens de uitfpraak der oude Chronijkfchrijveren. Onder deeze Stichtfche Edc:\en vindt men, in Brit'V~n van het Jaat 11°5 en
1126, gewag gemaakt van eenen WOLFGER VAN AM STEL ,als Schout
van dmflelle, zonder meer. In eellen anderen van ANDRU.S, den
vijfentwimig1len llisfchop. In het Jaar 113 r vindt men genoemd EGBERTUS Dë AMSTELLE en GODEFRIDUS DE AMSTELLA, zon·
der dat meu bepaal en kan, of deeze beiden Broeders ~ewccst
zijn.
AMSTEL,

Vln

(Egbl!rt van) met welken de GeOacht-Lijst der Heebegint; doch GOUDHOEVEN fielt tiaar bij 't Jaar
1155, 't welk vierentwintig Jaaren plet opgemelden Brief ver.
fchilt. Volgens dien zelfden Brieffiond hij als Getuige, en moet
dus toen reeds twintig Jaarcn oud geweest zijn: zo dat men zijne geboorte ZOll mogen 1lel:en op 't Jaar Ir 10. Dit, echter,
neemt nict weg, dat hij een en dezelfde perfoon kan geweest
zijn: te meer, daar 'er Brieven zijn van 11+5 en 1J 56, waarin
zijn naam gefpeld wordt, zo als in de A/ltfuntike flukken bij
SCI<OTANm te zien is.
Uit een Brief van BUCfIELlUS blijkt, dat
deeze I,GBERT eerst in 1139, naderhand in 1156, en ook in r 172 ,
in twist gcweest is met den Bisfchop van Ufrecftt, wegens Goederen, die hij als Leen:nan v~n de Kerk van Utrecht b(!zat, en
onder de zijl.en zocht te vermengen, of ten minften 'er de voordeelen van te trekken; waarom hij dan ook gebannen werd. ljjn
AUSTEL,

ren
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beklag hierover aan den Keizer gedaan hebbende, gebood deze,
dat hij zig met den Bisfchop zoude verzoenen. Deeze Heer
EGBERT, dien men voor den Stichter van 't Slot van Amjiel 'noudt,
was de Vader van GIJS3ERT DEN EERSTEN.
AMSTEL, (Godeji-ied van) de Broeder van EGBERT, is op de
Lijst van GOUDHOEVEN niet gemeld; ook vindt men bijna niets
van hem aangetekend. HEDA was van gedachten, dat hij, na
DIRK VAN HOLLAND, als twceëndertigfl:e Bisfchop zoude verkooren zijn. Doch deeze, in IJ 98, wel verkooren zijnde, maar
den Stoel niet bekleed hebbende, zou hij reeds tachtig Jaaren
oud geweest zijn; doch in dat zelfde Jaar volgde niet hij, maar
wel, als de tweeëndertigfl:e Bisfchop, DIRK DE DERDE. Bij anderen, als bij BEKA en BUCHELIUS, vindt men hier van niets gemeld.

AMSTEL, (Gijsbert of Gijsbrec!zt vtm) de eerlle van dien
naam, en Zoon van EGBERT, word in 's Lands Gefchiedverhaalen niet vroeger vermeld, dan rusfchcJl de Jaaren 1I74- en 1176,
wanneer hij tegenwoordig was bij 't maaken van den zoen van
zijnen Vader, met den Bisfchop GODEFRIED, op bevel van den
Keizer, zo als wij hier boven zagen. BelOf>fllder werd hij, door
zijne hulp. toegebracht aan de Ongelukkige Graavin ADA, en
haaren Gemaal, met die, van Haarlem, naar Utrultt te doen
vlugten. Schoon GIJSBERT hier bij niets verrichtte, dan waartoe
hij als Stadhouder en Leenman van den Bisfchop verplicht was,
7.0 kwam hem dit zcer duur te fiaan, wijl de Kennemers en Friezen, uit wraak, gelijk wij zagen, in de befchrijving van 't Slot,
hetzelve, in 't Jaar 12°4, door een brand verdelgden, den Dam
in den Ailljiel doorfiaken , en gantsch Amjielkmd afliepen. Hij,
die als ecn dapper doch ongelukkig Krijgsman bekend flaat, werd,
ten dienfl:e van den Bisfchop, andermaal, in 't Jaar 1227, in den
Oorlog tegen den Kastelein van K~eYe,.den ingewikkeld; de eerlle
kostte hem zijn goed, en deeze bijna zijn leven. ROELüF, de
Kastelein, lokte den Bisfchop en die met hem waren, in eenen
moerasfi~en oord, en verOoeg hen geheel en al; veelen, waar
onder zelf de Bisfchop, lieten 'er het leven bij. Onder de Gevangenen bevond zig GIJSBERT, die deerlijk gewond was. 'Er
Hhh +
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word verhaald, dat de Graaf van Geldet" en GIJSBERT van hunnen Overwinn~ar verlof kreegen, om tegenwoordig te zijn in 't
Kapittel, tot op de verkiezing van ecnen nieuwen Bisfchop; dat
zij, van wegen hunne wonden, op bedden in de Vergadering
gedragen werden, aldaar een ieder, door hun geklag , tot med~
lijdl.!ll bewoogen, en fineekten , dat de Kerk, tot wier dienllc
zij geilr.::eden hadden, hUil omOag bewerken zoude; dat de Vergadering terllond trad tot dl! verldezing van WILLE~IlAND, een
wijs en vcrllandig l\lall, om wraak te oclTcllen; dat de Verga.
dcring, bij dcszclfs komst uit Ita!;e, beOo,)t, dat de Gevange.
ncn, van hun woord 0111 te rug te ke~ren, olltOagen zouden
zijn: alzo de /{flStc!ti:l niet alleen een Onderdaan, lIlaar eell
Verbannene was, en niet hooger drol als een Oproermaaker gehouden werd; welk beOuit door den nicuw gekorcnen 13isfchop
beve,ti!;d werd. Wcinig Ulccr vind men van deezclJ GIJS8ERT.
die toen reeds een bc:1a:lgd !'vlan moet geweest zijn, gemeld, als
dat hij, in 123.1, tegenwoordig was ilJ eelle ondt:rhandding met
Graaf WILLE.\!, over eellig<! Goederen in Bcnfchop; waaruit tevens blijkt, dat hij zig toen al met den Graaf, over de zaak van
ADA en den Graave V/IN 1,00;'11, 11I0et verzoend hebben.
Twee
jaaren re vooren , leest men dat hij zijn itc~ncn Huis te U/ree zt ,
aan Graave FLORIS, h~d opgedragen, en weder van hem te L<':clJ
ontvangen, en daar voor hulde en Manfchap verpli!;t was. In
1225, wa, hem, dO/lr llisfchop OTT,), zo als eenigen melden,
't Gerecht van lJlll1jdm, H/cesp en Diemen alleen opgedragen.
Zijne Kinderen waren E:\GSLIlERT, WILLEM en DIRK; zijnde d~
Jaatlle, volgens VAN Ll':r.C\\'EN, die geenc, waarnit het Geflacht
van Beytren is voortgekomen.
A~IS1'EL,

Engdbert of EgbN°' )'(m) de oudfle Zoon van PIJS'

Iraar van men niets vindt, dan dat hij leefde in 't Jaar 1203; kon na welken tijd men gist dat hij geflorven is. Hij liet na cene Dochter, BADELOCII genaaffid, die trouwde met WILLEM DEN EERSTEN, Heer van Egmolld, en twee Zoonen, GIJSBERT DEN TWEEDEN en EGlDWS.
BERT DEN EERSTEN,

AMSTF.I"
!lUSTEN,

en

(If/il/em
EGBERTS

Y/lIJ) de tweede Zoon van GIJSBERT DfN
Broeder, leefde in 1239, en teelde cenen
ZOéll

ill.D! pl.II.

,~J8if·
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GUSDERT
GUSDERT

VAN A!>lSTEL
AIwlSTEL EN
EN DE
DE GRAAF
GRAAF VAN
VAN GELDER
GELDER
VAN
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GEWOND IN'T
IN'T
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KAPITTEL
TEl. GEBRAG
GEBRAGT,
T,TER
TER VERKIEZINGvA)!
VERKIEZING VAN EEN
EENNIEUWEN
NIEUWEN BISSCHOP.
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Zoon GOZEWI]N genaamd, dien BUCIIELIUS meende, de Zoon
v:m EGIDICS te zijn.
AMSTEL, (Gijsvert YfIl1) de tweede van dien naam, en oud!le
Zoon V'an EGEERT, wordt genaamd Stede/lOlider van Amflelland.
Hij heeft gdeefd in 't Jaar I~25, wanneer hij gekooren werd
Wt Scheidsman in een geCchil, tlIsCchen den BisCchop van Utrecht
en den Graaf van Ge/der. In dat zelfde Jaar !lond hij als Getuige in een aIJder geval, tllsCchen BisCchop OTTO en Graaf FLORIS DEN VIF.RDE:\' ZOO ook vindt men hem genoemd in een Brief
van 't Jaar 1228; op welk Jaar zijn dood gefleld word. Hij had
ter Vrouwe BERTRAND VAN IJSSELSTEIN, Heer JANS Eerfdochter;
door welk Huwelijk de Goederen van IjsJe/flcht aan 't GeOacht
van Amflel gekomen zijn, llij teelde bij haar vier Zoonen;
C;lJ~BERT DEN DERDEN, .~RENT, WILU,~l en OTTO.
Ar.I5TEL, (Egirlills pan) broeder van GIJSBERT DEN H, Deeze word
mede bij GOUDHOEVEN niet gevonden; ook vind men niets van
hem, als dat zijn naam gemeld word in den gezegden Brief van
1~28, met deeze woorden: Gijiberto de Amflelle Egidius Fmtri [ua.

BUCHELIUS

den Vader van

heeft deezen tcn onrcchte gchondcn voor

GOZI:.WJjN,

die volgt.

AlII,TEL, (GozeH'ijn ~'aT1) Zoon van WILLEM, die de broeder
was van EGBERT, eu Kleinzoon van GIJSBERT DEN I. Wij'Iaatea
hem, 0111 't beloop der GeCchiedenisCen, vooraCgaan , CChOÛ!l,
volgens den rang, GIJSBERT DE III en zijne broeders, als zoouen
van den ouder broeder van WILLE~J, eerst moeil:en gemeld worden. Deeze dan was eerst Proost \'an Utrecht, werd, in 't jaar
1249, met eenpaarige !temmen g-ekoren tot nisfchop, en was de
il7fle in 'r getal dier Kerkvoogden. GOZEW JN een man zijnde,
die den Bijbel beter wist te handelen dan 't Zwaard, een onllOdige vereischte in dien tijd, verkreeg daardoor den naa111 vall
zagtzinnig, eenvoudig en fimpel te zijn. Hij werd befchuldigd,
dat hij, in den tijd van een jaar, alle de zaaken des Bisdoms in
verval had laaten komen. In de tegenwoordigheid dan van Koning WILLEl\I. van den Kardinaal PETRUS CllPUTIUS en van den nisf,;hop van [{efilen, werd hij, door het gUl1Ifche Kapittel, onbe11 b h 5
kwaam
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kwaam geoordeeld, om de zaak en naar behooren te befiieren.
GOZEWIJN was, echter, zo fimpel niet, of hij zag wel, dat Koning WILLE;VI hem gaarne van den Zetel gebonsd zag, 0111 reden,
dat de Vorst vreesde, dat onder zijn befiier, het gellacht van
AI\JSTEL hem te magtig zoude worden. Dus belloot hij dan, eershalve, vrijwiIligen aflland te doen, eer het belloaten werd, hem
te bedanken; hij gaf dus den Herderftaf over in handen van eenen
ander. Hoe euvel dit die van Amjlel opnamen, zal in 't volgende Artikel gezien worden. Te minder kondcn zij 'er over te vre.
den zijn, d:lar hun oude vijand, HENDRIK VAN VIANEN. toen
Domproost tc Ket/len, in zijne plaats gekooren werd. Volgens
BUCHELIlS, bef1:ond dit in eene verwisfeling van Ampten : want
dc~ze zegt, dat GOZEWIJN naar Ket/len trok, Domproost werd cn
aldaar gel1:orven is; fchoon men hem, op Amjle/dn111s Toneel,
zo menigmaaien met de dochter van VAN VELZEN heeft zien fheuvelen; welke laatfl:e, veele jaaren daarna, in 't Klooster te Rhijl1sbur/!;, geflorven is.
AMSTEL, (Gijsbert van) de Derde van dien naam, en oudfle
foon van GIJS3ERT DEN Il. 't Is ligt op te maal{en, hoe onvergenoegd hij zijn moc~[, om den afiland, dien zijn Neef GOZEWIJN van de Bisfchoppelijke waardigheid had moeten doen, alzo
zijn oogmerk was, de magt van zijn Gellacht daar door verder
uittebreiden ; te llleer. naardien zijn vijand, HE:"DRIK VAN VI,,N[N, deszelfs opvolger geworden was. A~ISTEL dan verbond
zig met OTTO VAN GELDER en HERMAN VAN WOERDEN, en kondigde daarop den Bisfchop den oorlog aan. Veelleeden hunne goederen, als mede die van 't Stidlt; wijl ieder zijn best deed met
rooven en plunderen. Zij dit alles moede geworden zijnde, bepaalden elkander eenen dag, tot een algemeenen fuijd. De Zaamverbondel;cll verzamelden zo veel volks als hun doenlijk was;
waarin de Bisfchop mede niet zuimde. Bij zijnen uittocht liet
hij de fl:ad onder bewaaringe van zijnen Neeve, den Aansbisfchop
van Keulen. Imus[chen dat partijen elkander te gemoete ttokken, was Koning IVILLEJ.1 onderregt geworden van hunne oogmerl:en; 0111 die te verhinderen, had hij, met 'er haast, een menigte volks doen bij een komen, en trok daarmede van de eene
zijde ter fiad in, met oogmerk om de andere weder uittetrek
ken;
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ken; doch, door de onkunde van gemelden Aartsbisfchop, werd
hij daarin verhinderd; dus de bedoelde flrijd
llrijd zonder verhindering volbracht werd. Hevigwerd
Hevig werd 'er van wederzijden gevochten;
doch alles viel uit tcn
ten nadeele der Zaamverbondcnen.
Zaamverbondenen. Het meerendeel van
\"an hun volk werd verflagen;
verOagen; AMSTEL
AMSTEL en WOERDEN,
WOERDEN, gevangen genomen zijnde, werden flrengelijk
fuengelijk gebonden, elk aan
eene zijde van het paard des llisfchops,
Bisfchops, en aldus binnen Utncht
Utrecbt
gebracht. Koning WILLE.M,
WILLE.M, die bewijs wilde geeven, tot geen
ander oogmerk gekomen te zijn, dan ter bevrediging der vijanden, bewerkte het omflag
oml1ag dier beide Heeren. AMSTEL
AMSTEL en WOERWOERDEN, dus in 't jaar 1252 getlagen,
ge !lagen , gevangen en ontflagen
onrOagen zijnde,
doch niet zonder harde voorwaarden te ondergaan, moellen
moeflen met
goede oogen aanzien, dat llisfchop
Bi,fchop HENDRIK,
HENDim , zo als wij ter zijner plaatze zien zullen, :llle
:1l1e zijne wraak op ono
0170 VA:!l
VA:'l' GELRE
GELRE verwien hij zo veel buit twk,
trok, dat hij daarvoor het
haàlde, van wicn
haalde,
Slot Yreelfwd,
f/recland, ter beteugeling van AMSTEL,
AMSTEL, deed bouwen.
Eel1ige jaaren daarna,
GIJSllERT Veldheer van de oproeridaama, werd GIJSllléRT
ge f{ml1emers.
f{wl1elllers. Deeze bedienae zig, in 't ja:lr
jaar 1268, of, volgens anderen, in 1272, in de minderjaarigheid van Graave FLOFLO·
lUS, en bij de afweezighdd
\'~n deszelfs Voogd orro
OITO VAN GELafwcezighdd vnn
DER,
DER, van hunnen opfland tegen den Adel, door wien zij, naar
hun denkbeeld, te veel gedruh
gedrukt werden.
Hun oogmerk was, hen allen uit Hollalld
Hol/and en 't Sticbt te verdrijven. Ten d:.:n
d:cn einde begonnen zij me~ het plonderen der
Adelijke
Adelijl.;:e lJuizen en Sloten, en noodzaakten de Edelen binnen
Haar/eIJt
Haar/eiJI te wijken. Daarna vielen zij in Amjlelltl17d,
Amf/el/(Jlld, en dwongen I-leer GIJSIJERT,
GljSllERT, zig aan hun hoofd te plaatzen. Deeze, hoe
ongaarne dit beveelend verzoek aalllleemende,
aanlleemende , alleen om AmjlelAIIlf/el"md
lmld en Hu/lalld
Holla1!d voor hunne woede te beveiligen, voerde dien
dollen hoop naar het Stichts welk hij, ter oorzaake van eenige
Edelen en voorgaande verncdcringe,
vernccleringc, met geen gunttig
gunltig oog be[chouwdc.
fchouwde. Na het verwoci1:en
verwoellen van eenige Sloten. benormde hij
't Slot Yree/alld;
f/reeltllld; doch dit niet fpoedig genoeg bukkende, trok
hij naar Utrecht, welke
wt:lke nad hij, door de verbaasdheid der Burgers, waar onder 'er verfcheidell waren, die een kwaad denkbeeld van hunne
bunne Regeerders hadden, innam; de Magitlraat
MagHlraat en
Edelen werden gebannen, en eene nieuwe Regeering aangelleld.
aangeneld.
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Na het maaken van een verbond met de Kennemers , rukte hij
Amersfoort, dar hem fpoedig in de handen viel.
naar .1mersfoort,
A~lSTEL. met deezen hoop niets
ni eu meer ziende te verrigten
A~ISTEL,
verrigten,f
f<:hoof zig, door zagte woorden, deeze muiternaakers
fdoof
muitemaakers van den
hals; door den list van Heer JAN VAN PERSIJN, braken zij 't beleg nn
van voor Haadem
Haarlem op: waar op de Bisfchop
BisfchllP Utrecht en
Amersfoort weder bemagtigde, en de voorige Regenten her!l:elherllelden. Om deezcn
fchijnt Bisfchop ].IN
JAN VAN NASSDU het Slot
deezen tijd [ehijnt
Vreelal1d
f'i'eeland aan AMSTEL, en dat van MontlOrt
MOl/ttort aan WOERDEN, ver·
verpand te hebben; doch hij deed hier door de genegenheid
genegenheid. des
d~s
volks
zeer
van
zig
vervreemden.
\"Olks
GIJSIlERT, eenige
ecnige
Te graoter nog werd deze verandering, toen GIJS/lERT,
ket leggen van eenen
jaaren daarna, de Utrechtenaars, door Met
nieuwen Tol, bezwaarde; dit vermeerderde den haat, en noodzaakte hun, hierover aan den Graaf te kla;;2n.
kl:'ij2n. Eerst zocht men
GIJSBERT
beweegen, de verfchooten
G/JSBERT te bcweegen,
ver[chooten penningen te rug te nee.nee.
men; doch dit niet gelukkende , namen zij toevlugt tot de wapeJnen;
nen. AMSTEL en WOERDEN gingen die van 't Sticht mannelijk te
keer: waarom FLORIS, volgens zijn gemaakt \'erbond
verbond met die van
't Sticht, in 't jaar 1'277,
1'177, de wapenen opvatte, en het beleg
voor 't Slot YreelallJ
Fi-eelalld floeg.
lloeg. Dit werd door AREND (bij anderen
JlRNOUD
GfJSBl:RT, mannelijk verdedigd;
....
RNOUD genaamd), broeder van GIJSB!RT,
deze, alle zijne magt verzameld hebbende, trok daarmede op, om
't zelve te
te ontzett~n.
ontzetten, Doch
Lomen komende, werd hij,
Doeh tot Loenen
Zeeuwen, onder aanvoering van KOSTIJN RENESSE , met
door de ZeeulI'en,
zo veele woede aangevallen, dat hij Iliet
niet alleen geflagen,
geOagen, lUaal"
maal'
ook gevangen werd; waarop de verovoering
veravoering van 't Slot volgde,
A171ersals ook de gevangenneeming van Heer ARENT. 't Slot van /1mersflort bukte mede, in't
in'c jaar 1279. WOERDEN had zig, voor dat
f!017
Gra~ven haat te ontgaan,
omgaan, buitenslands beo
dit gebeurde, om 's Grarrven
begeeven; de beide Broeders VAN AMSTEL
AMSTfL werden als gevangenen
geevell;
mar Zeeland gevoerd, en de goederen van AmTEL
A~ISTEL en WOERDE:'l
WOERDE:'i
wrbeurd verklaard.
vtrbeurd
bragten zij in deeze gevangenis
Den tiid van zeven jaaren hragten
onttlag, in 1285,
doe". Bij
Dij hun olltl1ag,
1'185, moellen
moe!l:en zij de verbeurdverintusrchen als zo·
khlilÎng
klan
ing hunner goederen erkennen, zo als ze itltusfchen
zoNAS,AU, aan Graave FLORIS warea
dar.ig, door Bisfchop JAN VAN NAS~AU,
waren
op·
op-
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opgedragen. Den Zoenbrief , hier van gemankt, kan men vinden
achter de Rijmkrom)"k van MELIS STOKE, naar de uitgaaf van K.
v. ALJaMADE. Doch hier bij moet men aanmerken, dat onder dl!
verbeurdverklaarde goederen van .A~ISTEL, Amflel/llnd noch Am/leidam moeten verfiaan worden. Wam van het eerfie bleef hij
Heer, tot na den dood van Graave FLORIS; en van 't laatfie was
reeds voorheen Heer JAN VAN PERSIJN eigenaar geworden, die dit,
reeds in 1282 ,met Graaf FLORIS, voor eenige andere goederen had
verwisreld. Zie MIERIS , Charterboek, I. Deel, bI. 423 v. 480.
Heer G1jSBE!l.T, die, reeds in 1270, als 's Graven Ra2d erkend
was, werd nu weder in die waardigheid, zo als ook WOERDEN,
erkend, en, volgens het zeggen van MEREUS, nevens anderen,
in 't u90, tot Ridder van de Orde van St. Jacob verheven.
Alle de redenen van misnoegen, die de Edelen, tegen Graaf
FLORIS, hadden opgevat, zullen wij op 't Artikel FLORIS DE V
moeten ter toets brengen; hier is het de plaats, alleen te verhaaIen, hoe GIJSBERT daarmede werd ingewikkeld. het deel.
welk hij aan den Moord had, en de gevolgen, die voor hem
daar uit voortkwamen.
Zonder thans van het l'erkopm van Hol/alJd aan Frankrijk;
het verheffen 1'(1.11 ,'/!Crtig Boeren tot den Add(fand; /zet verkragten van de lIuiSl'l"OVlV V/ll) GnTi! 1'an Velun, en andere
bijzonderheden te gewagen, als zijnde nukken, die bij een naauwkeurig onderzoek geheel vervallen, zeggen wij hier alleen, dat,
geduurende de minderjaarigheid van den Graaf, de Edelen bijna
als Souveraine Vorllen geheerscht hadden; maar dat, na dat hij
zelf de Regeering aanvaard had, de zaaken een gamsch anderen
keer namen; dat hun zwaar te draagen viel. VELZEN had een
bijzonderen haat opgevat, om dat zijn Neef, vQIgens Rechterlijke uitrpraak, te Leiden omhoofd was, en hij zelf eenigen tijd
in 's Graaven gevangenis had doorgebrachr. AMSTEL en \VOERDEN
herdachten meer hUil voorig I~ed, dan de tegenwoordige gunstbetooning. Heer JAN VA:'< !lEUSDEN, wiens Dochter FLORIS tot
zijne boel hield, en bij welke hij WITTE VA.'" IIAAMSTEDE geteeld
had, was hier over zeer op hem gebeeten. Deeze haat, zo van den
eenen als van den anderen, hoe veele gunfien hij ook bewees,
verminderde niet, maar werd door Koning EDCARD in 't geheim aangefiookt. Deeze en Jncer andere EdeleQ verbonden zig dan, 0111
zig
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zig van hem te ontdoen, niet om hem omtebrengen, maar gevangen naar Engelond
Engeland te voeren, en zijn Zoon JAN, in deszelfs
plaats, Graaf te maak en .
Bij de meefl:e Schrijwrs vindt men, dat dit als een Geheim ge.
houden was voor GIJSBERT VAN AMSTEL, die de laatae tot
tOt het
Bondgeuoodfèhap was aangezocht; en 'er is eenige reden om te
vermoeden, dat hij geene andere gedachten had, dan dat men
den Graaf door dwang tot hunnen wil zou doen befluiten.
Om dan FLORIS onder hunne
bunne magt te brengen, opperden AMJIN ZUILEN,
STEL en WOERDEN hunnen ouden twist met den Heer v
VAN
om welken bij te leggen, de Graaf verzocht werd te Utrecht te
komen. De Graaf verfcheen 'er, en, volgens zijne gewoone
Edelmoedigheid, handelde hij hun allen
aU en even minzaam. Na het
middagmaal, dat in alle
aUe vrolijkheid gehouden was, nam hij, volgens zijne gewoonte, een weinig rust. De vloekverwanten
vloekverwamen inmiddels .naar buiten gereedel1 zijnde, wachtten op 't bericht
van AMSTEI" die binnen geblecven was om een waakend oog te
houden.
Het kan niet ontkend worden, dat AMSTEL hier een verraderlijken rol fpeelde: want tóen, naar zijLe gedachten, de Graaf
lang genoeg gerust had, ging hij in deszelfs vertrek om hem te
wekken, en tot de jagt te nodigen. FLORIS betoonde hem alle
Vtiendfchap, deed zelfs, volgens de egtfte
vriendfchap,
egtne verhaalen, een dronk
(dien men St. Ceerte Mi1lne noemde) met hem, en beval zijn
llaard
IJaard te zadelen. Hier op reed AM STEL !i
fi10orlIags
00rlIags tot de Verra·
ders, om hen van 's Gra~lVen komae te verwittigen. Noch in
het gevangen neemen
neernen,, noch in den daar na volgenden Moord.
vindt men dat hij de hand aan den Graaf
Gr:!af gcfhgell
gef1agen heeft.
beeft. Doch
zeker is hij bij alle die euveldaad en tegenwoordig geweest: waarom hij dan raadszaamst gevonden heeft, nevens WOERDXN, zijn
heil -in de vlugt buiten 's Lands te zoeken.
Het gemeenf1:e gevoelen is, dat hij de wijk naar 't Land vall
van
Pruisfetl genomen heeft, en aldaar, door zijne Vrienden, zoude onderhouden zijn; anderen willcn
willen dat hij zig ecnigen tijJ in
I'laonderm onthield; ook zijn 'er, die! meellen, dat hij, na dea
r'aanderm
dood van Graaf JAN, weder te rug gekeerd is. Doch dit laatll:e
komt mij het onwaarfchijnlijkf1:e voor, en beroep mij op het geegecne ik, onder 't Art. AMSTELDAM, op 't
'e Jaar 130,,", zeggen
zcggcn zal.
lIier
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Hier herinner ik den Leezer, dat men elders zien zal, dat, in
1 2 96, (na dat .AMSTEI.
1296,
AMSTEI. onwaardig gekeurd was, om dien naam
als Heer te draagen, en alle zijne Goederen waren verbeurd verklaard,) een verbond gemaakt was, om allen, die deel aan den
dell
Moord gehad hadden, tot in 't zevende lid van hunne l\lannel\1annclijke Nakomelingen, te vervolgen, en geen en Vrede met hun te
dOOf
maken; en dat, in 't volgende jaar, alle zijne Goederen, door
Graaf J!lN
JflN DEN TWEEDEN, aan deszelfs Broeder GUl}
GUL} of GUlUO
GUlDO VAN!
HENEGOUWEN gefchonken waren. En dit zou juist het tijdltip
tijd1lip geweest zijn, waarop hij terug gekeerd was.
Dit, echter, kan, naar mijne gedachten, van niemand worden
toegefiemd; want Amflelllam
toegetlemd;
Amfleldam was, in 1267, met Amflelland
A;nflellalld
weder vereenigd, en behoorde dus ook aan gezegden GUiJ.
Om
GUlJ.
deze reden kan niemam
niemant vermoeden, dat een oud eenvoudig en
ftmpel Man, zo als hem BEKA. de Ongenoemd~ Klerk en :mdefImpel
anderen noemen, de froutheid
fioutheid zoude gehad hebben, onder 't oog van
zijnen Vijand te komen, en eene Stad, waar aan hij geen eigen.
dom meer had, te verilerken,
verfierken , zo als hem, op 't Jaar 1300,
wordt toegefchreeven. Maar hierop zal men vragen, waarom
dan vier jaaren later, door Jonkheer WILLEM, geboden werd, het
flegten van Bruggen,
Bruggen. Torens en Vesten? Waarop ik antwoord,
dat daarbij. en nergens anders, gewag gemaakt wordt van een
Zoon van hem, JAN genaamd, en dat de Amfle!dammers
Amfleldammers deezen
binnengehaald of ontvangen hadden, en dat zij daarom onwettig
in dit ongeval geraakt waren; ik zeg onwettig: want vooreerst;
de .Árnflddammers
Arnflddammers waren
w~ren niet fchuldig aan
lIan 's Graaven Moord;
en ten tweeden, de Stad was niet mede begreepen in 't Verbond
van die tot de vervolging geilemd
gefiemd hadden. l\len
l\1en gelogf(
geloGfc dan dat
deeze bedreiging of dit vonnis over de Stad alleen is uitgefprooken, om haar te noodzaaken tot het opbrengen van meerder penningen, welke Jonkheer WILLEM, tot
rot voortzetting van den Oorlog met Brahnnd en Vlaanderen,
f//aa1Jderen, hooglijk benodigt was.
Het blijft dan als nog duifier, waar deeze Heer GIJSBERT VAN
AMSTEL vervaaren zij, en zijne dagen geëindigd hebbe: want fel100n
fcllOon
hier van hem een Zoon, JAN genaamd, genoemd word, zo is
het mede onbekend, wie zijne Vrouw geweest, waar deeze JAN'
JAN
beland zij, en of hij meerder Kinderen gehad habbe. Dit alleen
weet men, dat hij nog een en Zoon, AREND genaamd, gehad
heefe,.
heeft"
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heeft, maar niet of dceze eelt Echt of Onecht Kind was; maar
wel, dat deze, in het jaar 13°4, met lA;'o; VAN RENESSE en andere in de Rivier de Lek, verdronken is. Zie JAN RE.'I1ESSE.
AMSTEL, (/}rend Win) de oudlle Broeder van laatstgemelden
Heer GIJSBERT. Deeze had ter Vrouwe eene Dochter van den
Heer VAN HEUKELOll1. Van 's Moeders zijde was hij Erfgi:naam
van de Goederen van Ijsfeljleil1, waarvan hij, van joogs af aan,
altoos den naam en 't wapen voerde. In 't voorige Art. hebben
wij hem, ne\'ens zijnen Broeder, zien gevangen ne~lJIen. Na
zijn omllag vindt men niet dat hij zig met de zaak en van dien
gemo~id heeft, althans niet in 't Eedg~rpan. Denkelijk had bij
h~t aan den naam nn IfsèLSTEIN te danken, dat hij ongemoeid
bleef. Zijn fierftijd wordt gefield op het Jaar 1298. Bij liet na
vier Zoon en: GIJSIlERT, ARKi\'D, OTTO VAN IJSSELSTEIN en ,,~mLIs,
Heer van Mijnden.
AMSTEL, (Willfm }'tw) de tweede Broeder van GIJSBERT, was
Proost te Utrecht, en overlecd in 1292. Dc derde en laatnen
was
O'ITO, waar van mcn niets vindt aangetekend, dan dat hij
eenen Zoon had. WOUTER genaamd, die, in 1 '27°. leefde, en
naderhand trouwde met de Dochtcr van Hcere WILLEM VAN
BRONKHORST, in Ge/der/tmd, alwaar hij zig tot zijnen dood toe
onthouden heeft.
Gemelde Heer ARENT VAN AMSTEL, reeds lang vóór den begaanen Moord aan Graaf FLORIS, zo als wij hier boven gezegd
hebben, den naam en het wapen van dit Edel GeOacht verlaten
hebbende, ontging hier door de. vervolging van 't bij Eede bevestigde Vloekvonnis; anderen van dit geOacht olltweekcn het
mede, door het aanneemen der naamen van PLOOS en PATER, enz.
Dus bleef het zelve vernietigd, tot dat eindelijk een der amammelingen van Heere AMELIS VA~ IIIIJNDEN, in 1+46, zig verHoutte om aan Hertog FILIPS VAN BOURGONDIEN te verzoeken, den
Naam en het Wapen van AmfJei weder te mogen aanIleemen,
en als uit het Graf te doen verrijzen; aaIl welk verzoek, zo ali
in den daarop verleenden GUIlstbrief gezegd word, voldaan is.
om (Ion de fiere getrouwe Raat!, Lecmnrl/) en Onderzaat 11ie-

lis,
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lis, Heer tot 1J1Yl1deIJ, om zijnder goede dienjlcn wil/e, die h!;
yoorhl'et1 gedaan had, nog daaglijks dud, en in l'en1olg dom
zal, te verleenen voor hem en zijne Wettige Mannelijke Nalwmelingen, te lllogen dragen en fchrijven den toenaam van Allljle!.

Deze Gunstbrief was getekend den sden Maij van het gemelde
Jaar '446. Van dien tijd af heeft die Stam zig tot heden gefchreven VAN A~ISTEL VAN MYi\DE;', en \'un dien tijd af werd ook
het Wapen van Am/lel weder vereenigd met dat van /jsfeljlein.
Het volle Wapen van AM STEL is ,'itr zwarte Balken, op em
goud f/e1d, o}'erleid met het /jsfcljleinjè,'ze St. Allc/rics Kruis,

zoo als het nog g-:bruikt wordt bij allen, die den naam van A11Ijlet
draagen. Zie verder: 1IIIJNDEN, PATER en PLOOS YAN AMSTEL;
welke lamlle, mede gefproten uit die van Allljle!, daar voor erkend zijn; zoo als te zien is uit een Brief en Aéte van den 6den
Junij 1634, waarin wordt a:\l1geweezen, dat deeze afkom!1ig zijn
uit het Adelijk I-luis van /lllljlel en 1J1Yllde1l; 't welk nog nader
is bevestigd uit een en anderen van 30 Januarij 164-1 , waarbij
Jonkheer WILLE~l PLO(,S VAN A~ISTEL gerechtigd wordt tot exercitie
van de Jagt en Wildbaan, en andere Adelijke vrijheden en voorrechten; wordende zelfs daarin gemelde Jonkheer WILLE11 PLOOS
VAN MISTEL onze 111edebroeder in den Raade genoemd.
Tot dit zelfd'e GefJacht VAN AMSTEL fchijnt ook te behooren,
de Stam, waaruit gefiJrooten was I1EIJlIA:'-I JACOBZE VAN Ot:DERM.fSTEL, bijgenaamd OPSI], in de vijftiende Eeuw vermaard Burgemeeller der fiad Amjle!dalll, die ook het Scholltsampt heeft
bediend, en van Stads wegen Ambachtsheer van 't GOOyltl11d was.
Deeze Man bezat zoo veele Landerijen, dat men zeide dat hij,
uit Amjle/dam tot het Dorp Ouderkerk, genoegzaam over eigen
Akkers konde gaan; vier honderd Morgen daar van lagen, bij 't
Dorp Ouderkerk, bij elkander; gelijk hij ook fommige llukken,
aldaar gelegen, van de IJol!alldjè/Jc Graaven te leen had, waarvan de Leenbrieven, door Keizer KAREL gegeeven, nog te vinden zijn; waarom hij ook gezegd wordt Heer (denkelijk Grondheer) van Ouder-Amjlel, volgens oude als nog in wezen zijnde Handfchriften, geweest te zijn.
Deeze mee,t, even als anderen, de oude IPápenell van Amfiel verwerpen, en, zig met het Ál11jle!dalilScit BurgemeellerliJk
GefJacht van RUISCII vermaagfchappende, ten deele dat Jf7apeT1
III. DEEL.
lii
:1al1-
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aanneemen , waarin komt een Roos en bijgevoegde Are/lt:
Armt: om
gemelden Moord daar toe zijnde genoodzaakt, moest een der
gemelde Leenen , met een paar Wapenhandfchoenen, worden
verheergewaad ; en een ander fiuk, genaamd het Hooftand
Hoof/mul,, met
een roden
rod~n Havik. Ook is het aanmerklijk , dat deeze Heer twee
Ijzeren Handfchoenen, met een open Helm, voor Timher
Timber op
zijn Wapen voerde; 't welk in dien tijd.
tijd, buiten hun,
hUll, die van
hooge afkomst waren, van niemand ge[chiedde.
gefchiedde.
Voorts is 't geen klt'in
klein bewiis,
bewiis. dat de(~ze
de~~ze Stam van OUDER-AM.
OUDER-AM~TEL uit het Geflacht van GIJSBERT VAN ....
MSTEL ge[proten
AMSTEL
geiproten is, dat
'er (terwijl zij Landerijen bezaten, die men
m(!I1 zeide gelegen te zijn
omtrent ter plaatze, daar 't oude Lusthuis vad
gel1aan
var! Amflel gerlaan
had) in den Jaare 1552, over den eigendom, proces tusfchen
tllsfchen
ben en 'den Amfieltelg,
AmftelteJg, Heer VAN l\IIJND~N EN LOENRESLOOT, is
ontllaan;
ontftaan; welk ge[chil
gefchil onwederfpreeklijk uit een en 't zelfde Gellacht
flacht van GIJSRERT VAN A'ISTEL
A\ISTEL gerezen is; beweerende beide
deeze ftammen,
l1ammen, te weten MISTEL
Al\ISTEL TOT WJNDEN
~IIJNDEN EN LOENRESLOOT,
en OUDER-AMSTEL tot AMSTELDA;\OI,
AMSTELDMI, elk in 't bijzonder, dat dit
goed van hunne Voorouderen hun aanbellorven
aanberlorven was, hebbende
de Stam van LOENRESLOOT, ten dien tijde, dit goed, (en
ten be~te
beste
van den Godsdienst en de Geestelijken, bij uiterllen
uitcrften wille, gemaakt, en na dat die van OUDER-AMSTEL het geding gewonnen
hadden, de Geestelijken dit vast fruk
ftuk goed moeten amaan, zo
als het, bij de Graaven vtm
vrllJ lIolland,
Holland, na den dood van Graaf
FLORIS, als Ambachtsgocd
Ambachtsgoed is aangeflagcn
aangeflagen geweest, en weder te
leen wordt uitgegevcn,
uitgegeven, tot heden toc,
toe, zoo als uit de gedenk!lukken
nukken blijkbaar is.
Sommigen uit hct
het Gcflacht
Geflacht van OUDER-.',l\ISTEL
OUDER-.'.r.rSTEL gebruiktcn
gebruikten naderhand wel enkèl dcn
den naam van AMSTEL: zo als men, op de Naamlijst der Schepenen van Amfle/dam,
Amfle/dom, van 't jaar LP 8, gemeld
gem cId
Vindt, DIRK JACOBSE VAN AMSTEL, en ook GI]SBRECHT
GIJSBRECHT of G1JSE
GIJSE VAN
AMSTEL, en anderen, in 1418, 1419 en 1420. Ook vindt men
gemeld dat Heer
Hef:r BERENDT WILLE1.1
WILLEAi PLOOS VAN AMSTEL, Héer
Hèer van
Schonotlwen,
Schonatllven, voorheen, wegens de Provintie Utrecht, afgczonafgezonden ter Vergadering der Stoaten
Staaten vall
vtln HollalJd, zig bcroemde,
beroemde,
van 's
's Vaders zijde afkomUig te zijn uit den Stam van GlJSBE:l.T
GIJSBE3.T
VhN AMSTEL, en van Moeders zijde uit dien van Vr.LZEN,
VtLZEN, waar van
VAN
hij de egte befchciden
beCcheiden onder zig had.
Het
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Het meergenoemde Duis, verkeerdelijk Reigersbroek of Reigersboch genaamd, werd, in I54f, door HEIMAN ]ACOB VAN ouDER-A:I'ISTEL, bij uiteril:ell wille, nagelaten aan zijnen Zoon JAcon.
Het GeOachr van deezen, zou, volgens geloofwaardige Perfoonen van dien tijd, ook vermaagCchapt zijn geweest aan dat van
VELZEN , en dus ook onder de Vlugrelingen behoord hebben. Ook
wil men dat het GeOacht van BANNING mede tot dat van VELlEN
behoort heeft, en dus als Bannelingen den naam van BANNING
hebben aangenomen. Het Proostl'chap van Utrecht, ( waartoe niet dan de aanzienlijktten gekoozcn werden) is mede door
een van die van OUDER-AM,TEL bekleed geweest. Tot belluit
merken wij nog aan, dat uit dit Geflacht nog overig is, eene
milde Autaaril:ichtilJg te Naarden, waarop daaglijks de Misfe moest
geleezen worden, voor de Zielen der af.;ellorven Maagfchap , op
'e Jaar 1473; waartoe verCcheiden losfe en vaste Goederen verbonden waren, mits voor den naasten van den bloede het regt van
aanllellen van eenen Prieller blceve.
Van dit alles, (zegt HALMA ,) bcrusten de befcheiden en oude
bezegelde Brieven onder den Heer Burgemeeller NICOLAAS WITSEN, te Amfleldam; als zijnde gemelde Heer HEIMAN JACOSSE
VAN OUDER-AMSTEL, die in Huwelijk had ENGEL CORSEN, zijn
Overgrootvader, Grootvader van 's Moeders zijde, die dan ook
de Inkomften van gemelde giftea jaarlijks aan de Armen deed
uitdeel en.
AMSTELDAM, welke Stad wij nu onderneemen te befchrijyen, heeft ons niet weinig bedenking gekost, hoe wij dezelve
onderneem en zoude. Wij lagen als omftuwd met beCchrijvingen
daarvan, de eene groot, de andere kleinder , die op zig zelve
alle haare nuttigheid hebben, en luer na zullen worden opgegeeven. Het ons te doen geweest, dit Werk te doen uitdijen, het zoude zeer weÎ)lig moeite gekost llebben, alleen van dit
Artikel twee of meer Deelen te fchrijven. Doch dit verre van
ons oogmerk zijnde, moest de hand 'er aan geflaagen worden,
om het voornaamfie bijeen te zamelen, en zoo te verdeelen, als
door ons bij de voorige Steden reed! geCchied is; hierdoor meenden wij eerst de kortheid te zullen betragten ; en ren andere de
eenheid in ons Wetk bewaaren.
I ii 2
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AMSTELDAM • een der grootfle en aanzienlijkfle Kooptleden van
de gant[ch~ Waereld, [tot wier Lof de beroemde c. H[;YGENS zig
dus laat hooren:

Ge111eetz verwonderÏtlg hetaamt lIi1)'n wonderen niet,
De vrumdelillg behoort te zwijm(!/) die mij ziet.
Zwijmt vreemdelilJg, etz zegt: /zoe komen al tie magtm
ron al dat magtig is. hef/oten in tlW g1'OChtell?
Hoe komt gij gulde Jl'teI1. aan Hemels overdaat?
Po/chuis van Oost en fVest. heel woter en heel f/1't/at ,
Tweemaal Vet/etie. waar is 't elld va,) uwe wallen d
Zeg: meer. zegt vreemdeling; zeg liever niet met al/en:
Roemt Romen. prijsl Parijs. k1'flait Cairo's heerltjkheit.
Die fchrik/ixt van tIIij ZWI)gt. heeft allerbest gezeid.]

legt in Amf/elland. drie uuren gaans Beoosten Haarlmz , agt ten
Noord-Oosten van Leideli. en agt ten Noord-Westen van Utrecht,
op eenen laagen weeken moerasfigen Veengrond, die, naar maate van de diepte. in ver[cheiden gronden onder[cheiden is; zo
als klaar ontdekt is, bij gelegenheid van het booren van eenen
Put in 't Oude lf1f1111Jetllzuis, in het jaar 1605. (Zie Art. AAR·
DE, J. Deel.)
Deeze Stad, VRn den Amf/el door/heden wordende, welken
Stroom wij hier voor geziel1 hebben dat ziJ in 't r ontlast, werd
al vrMg met eenen Dam voorzien, ter weering van 't Water.
Eenpari~! wordt dit door de Schrijvers gezegd gefchicd te zijn in
't Jaar I !l00, en ook, dat hiervan deeze plaats haarel1 naam zou
ontleend hebben. Dus ziet men dan ligt waarom ik liever, en
naar mijne gedachten met meerder grond. fchrijve Amfleldalll,
dan volgens het gewoone gebruik A111f/erdam. Het leggen van
eenen Dam in den Am/lel. wat [preekt duidelijker dan deeze zamenvoeging AMSTELDAM? Immers men fchrijft .Amf/elland, Amflelvee/J; ja, de Heer WAGENMR zelve, [choon AMSTERDAM [chrijven, kon dit niet afkeuren.
Onzekerder dan dit, is deszelfs OUDHEID. Zij doolen zeer,
die uit een Leenbrief van 't Jaar 1021, waarin een der Heeren
VAN A:\ISTEL als Leenman van de Utrechtjè!te Kerke bekend fiaat,
trachten te beweeren, dat 'er toen reeds een Gehugt of Dorp zou
ge·
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geweest zijn. En offchoon, zoo als bij de Heeren VAN AMSTEL
gezien is, op 't Jaar 1177, van een WOLFGAARD of WOLFGARDUS,
als Schout van Amjlel, melding gemllakt wordt, en 'er in dat
zelfde Jaar een verdr~g tusfchen Bisfchop GODEFRIED en DGBER1'
VÀN AlIISTEJ. g~troffen werd, is het nogthans onzeker, of 'er de
beginfelen van de plaats, die wij hier bedoelen, reeds waren: of
men moest daar voor houden 't Slot, waarvan wij EGBERT als den
Stichter hebben aangemerkt; Doc~ liefst gelooven wij dat de
Huizen, of de Buurt, zoo als wij die, op 't Art. van 't SLOT
omfchreeven hebben, in laater tijd 'er zijn bij gekomen, en wel
tusfchen de jaaren 11 77 en 1200, wanneer de Dam in den Am.
jlel gelegd was; op welken laatnen tijd wij ons het Dorp Amfleldam verbeeldden, zoo als op 't gemelde Art. van 't SLOT gezegd
is. Het lot, welk het zelve, vier Jaaren laater, trof, is onder
GI]SBERT DEN EERSTEN vermeld. lij die het bekende Kaartje van
CIIRIs.LOFFEL I1ARTOC,VELD, gemerkt met het jaar 1220, zouden
willen biibrengen, om een meerder grootte aan Amfle/danl op
dien tijd toetefchrijven, zullen, volgens COM'MELIJN, moeten
gaan tot het Jaar 1300, en volgens o. DAPPER tot 14°0, om de
waare gedaante daarop afgebeeld te vinden. Men zie LE LONG,
bladz. 112 en JI3.
Na den ramp van 12°4, fchijm de plaats merklijk toegenomen
te zijn. Want ter ver~oeding daar voor aan GIJSBERT gedaan,
werd het, in 1275, met de Tolvrijheid begiftigd, zo als wij on·
der de Voorregten nader zien zullen. In 't Jaar U82, wanneer
Heer JA:1 VA::<I PERSIJN Eigenaar van 't Oude Slot was, is het
kenbaar, dat 'er vrij meerder Huizen daaromtrent fionden; en
wel van dat aanbelang, dat GIJSBERT, de gjfte daar van, aan gemelden PERSIJN, in 1275 gedaan, in 1285, op den 27fien van de
Maand Oétober, moest bevestigen. Doch in 1296, ter gelegenheid van de komlle van JAN VAN AVENNENS, hoewel te fpade, om
het Slot van Muidm te ontzetten. is 't de eerUe maal dat men
in fchriften van dien tijd den naam vnn A"STELDAM gemeld vindt.
(Zie de Aam. op 't Bat. Sacra, Il. Deel, bI. 267.) Doch de
naam van STAD kan daaraan met geen zekerheid gegeeven worden,
vóór 't Jaar 13°0, zoo als men bij VAN LEEUWEN, in zijn Be·
/chr. 1/all Leide1l, bI. 26 en 461, zien kan. Het ongeluk, welk
haar, om deezcn tijd, zoude getroffen hebben, zal onder de OfZlii 3
lui·
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heilell ter toets gebracht worden. IIier zeggen wij alleen. dat
ze, in 't Jaar 1318, weder voor een Stad erkend, en met H:mdvesten befchonken is. Ook wijst oni de rang der Steden, die
doorgaans na derzelver Ouderdom bepaald wordt, dat zij verre af
is van de ondlle van die van Hoii/md te zijn, dewijl ze de vijfde in rang is. Meerder aanzien heeft ze van wegen haare
GROOTTE, HUIZEN EN BEWOONERS. Bekend is het, hoc AmfldtJam, van geringe beginfden, lal~gzaam opgekomen is. Als een
Duurt of Gehugt hebben wij het hier voor befchouwd; naderhand is het tot een Dorp, en eindelijk lOt een aanzienlijke Stad
geworden. In 't jaar 1331, werd aan //1IIjlddfl111. door Graaf
WILLEM DEN VIERDEN, de vrijheid verleend om dezelve te mogen
vergrooten; fommigel1 zeggen dit gefchied te zijn in 1400; 't
welk, echter, door anderen, als geen vergrooting word aangemerkt. Hoedallig de Stad zig op dien tijd vertoond hebbe, kan
best worden opgemaakt uit den platten grond, bij DAPPER, bi.
44; daar uit ziet men, dat de Ol/de en Nieuwezijds Yoorbllrgwallen toen de grootte der Stad bepaald hebben. Van meerder belang is dan de vergrooting van 1482, wordende daar bij
merkelijk verbeterd, (zo als wij bij de Wflere/dlijk: Gebouwcn nader zullen zien) en met een nieuwen Muur en Gragt omgceven.
Deeze Gragt was, aan de oude zijde, de Ge/derfde Kade of
Las/adie, en verder de Kolvenifrs Bu'''''Wfll; en aan de nieuwe
zijde de Konings Grogt, welke teien de Stad als een Singel befloot, en ook daarvan nog den naam draagt. In dien !land bleef
dezelve, tot dat ze, in 1585, aan de oude zijde, en kort daarna, ll1 1593, aan de nieuwe zijde weder werd uitgelegd, tot zo
Verre nu de Heefe-Gragt loopt. Daarop volgde de uitlegging,
welke in 161:l werd aangevangen, en meest de nieuwe of westzijde betmI'; wordende de Haren-, Keizers-, Pri1zfen- en verfcreide DU'orsgragtet1, die met de laatHe gemeenfchap hebben,
doorfileden , en de Stad, aan die zijde, van den rkont af tot aan
de Leidfche Poort. toen omringd met eenen Aarden Wal, ver
fierkt met twaalf Bolwerken. De gedaante der Stad, op dien
tUd, z.iet men in den platten grond, te vinden bij GUICTARDIJN,
bI. 211. Men was toen wel voornemens, den Wal aan de Oostzijde mede te voltrekken; doch dit bleef, door eenige verhinderingen, achter wege, tot in 1658, waarin de lnat!lc vergrooting
ge-
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gcfchiedde. De Aarden Wal voltrokken zijnde, werden bij de
voorige twaalf, nog veertien nieuwe BoIlVerken gevoegd, de
Haren- en Keizers-Gl'tlgtm mede verlengd, en de Stad tot die
grootte gebracht, dat men rekent dat ze meer dan 892 Morgens
in zig begrijpt, en 3058 Roeden, of twee uuren gaans beflaat;
welke ruimte men weet dat in haar geheel zeer digt betimmerd is.
Men vind, in die wijde uitgeflrektheid, niet meer dan tien ruime Pleinen, of Markten. als: den Dam, Nieuw-mnrkt, Oude
Kerksplein , Heen?-, Noorder-, /fés/er-, Boter-, Hout-, Bloem.

en VarkeJJlllarkt, Amftelveld, KotJingsplein, en die voor de
Leidfche, Haarlemmer en IPeesper Poorten.
In 't Jaar 1515 werd het getal der Huizen begroot op
163 2
173 2
en 17+0

2°3 1 •
1444°·
2°53°·
26317'

Waarbij nog komen die, welke, federt het Jaar 1769 en 1770,
op 't IPeespe/wlJ zijn aangebouwd.
Het getal der Inwoonderen werd, Ao. J6~2, gefl:eld op
99686, en in de Voor!leden 5375, te zamen 104961. In 163 0
rekende men 114249; en tegenwoordig word dit getal begroot
op 241000.
AMsTELDAM, in deszelfs ligging de gedaante van een halve
Maan, of gefpannen Boog hebbende, is daardoor aan den Y- of
Waterkant open, doch langs die geheele Noordzijde, van het
eene tot aan het andere einde, gedekt door twee rij en paaIen, op
een tusfchenfland van 70 voeten, welke met behoorlijke openinge voor den uit- en invaart voorzien zijn ; welke openingen
des nagts door Boo1l1e11 geilooten worden. De Westzijde der
Stad, is, zo a!s wij hoven bij de vergrooting gezegd hebben,
met een Muur om ge even , van Jaap HalItJes of het Ftmie tot
aan de Bocht, of nu genoemde Blaauw Hoofd, en dezelve met
zes en twintig Bolwerken voorzien, die, zo wel als de Gordij .
nen, die ze aan elkander hegten , van buiten met een fleenen
lVJ uur meestal omgeeven ziin, en, in de onderfleIlinge dat deeze, in tijd van nood, met behoorlijk gefchut voorzien waren,
geen kleine fterkte aan de Stad zou geven; doch hier betrouwt
lii 4
men
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men zig meest op 't Water, dat dan onze Vriend zoude zijn,
doch ook doorgaans onze gevreesde Vijand is. De bovengemelde vergrootingen hebben veroorzaakt, dat verreheiden oude Poorten der Stad vernietigd, of tot andcre gebruiken gefchikt zijn, als bij voorbeeld: de Oude St. Anthonies-, de
Reguliers-, nu Stads W3gen, de BentwijÁw, het oude Raam
Poortje, St. O/ofs Poort, de OuJe Ilciligewegs Poort, Hl! de
Korsjes en Heij/eegen en Raa11lgragt. De tegenwoordige
Poorten zijn acht in getal. Van de Noordzijde beginnende,
.is de eerlle de 11lilider Poort, welke in J 770 ingellort zijnde, ternond wedc"om herbouwd is, en, toen dezelve voltooid was, voor de eerlte lJlaal door de Burgers van de Wijk
No. 3., toen onder bevel van den Wel Edelen Manhaften IIeer
en Mr. LEONARD KUTJSTEN VAN I10ESEN, als Kapitein, met keurig
Muzijk, /laan den Tromen vliegend Vaandel, op den 9den Maij
1771. ge/looten, en den anderen morgen geopent werd. H. De
lYecspel"-Poort. lIl. De Utrcchtfclze Poort. IV. De Spiegel of
lFeterillg Poort. V. De Leidfche Poort. VI. De Raam
Poort, verbouwd 1779, en rijbaar gemaakt. VII. De Zaagmoo/en Poort, vermaakt J 779. VIII. De IJaar/emmer Poort;
de eerlle van dien naam is gebouwd in 1506, de tweede in
J 593, en de tegenwoordige begonnen in J 615, en volb'Juwd
1613: welke verllerkinge langzaamerhand, en van tijd tot tijd,
gefchied is. Eerst in 1480 werd de Stad met l\1uuren en Torens omringt; in 1601 met nieuwe Houte Poorten en twaalf
Bolwerkin verllerkt; in 1611 werden elf Bolwerken vemieuwd,
en 1636 de Houten Poorten in Steenen veranderd.
Het is met geene zekerheid te bepaalen, of 'er, in de eerfte
en oudlle tijden, om of bij 't Slot eenig Kerklijk gebouw of
Kapel geweest i~. Even onzeker is de Gudheid, die fOlmnigen
als de eerlle aan de St. O/oft Kapel toefchrijven, waar van zij
de !lichting in de twaalfde Eeuw plaatren ; zie LE LONG bi. 9 r.
Met meerder grond houdt men voor 't eerlle en oudfl:e dier gebouwen de Oude Kerk.- want, al in 't jaar J 369, verkregen de
ÁllIfle/dawllIcrs vrijheid 0111 een Altaar in dezelve te vernieuwen; en men nelt dat deeze Kerk reeds in 't Jaar J 220 in weezen was, fchoon niet in die grootte, als wij ze nu berchouwen.
Anderen hebben de St. Pitters Kerk of Kapel (nu de groote
Vleesch-
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Vleeschhal) voor de oud!1:e Kerk der fiad gehouden; (zie PONdaar tegen over was't St. Pieters Gasthuis, mede een
vau de oudfie gebouwen, in 1584 in burgerwooningen veran_
derd; de oude bouwvallige St. Pieters Poort is daar van nog
een overblijfTel. De aanleg van 't Minnebroeders-Klooster, in 'e
jaar T3°4, beOoeg die grootte niet. die het naderhand verkreeg.
Dit is bijzonder berugt geworden door BRUGMAN; naderhand, na
de 13eeldilonning, in 't jaar 1566, diende de Kerk daar van tot
eene Vergaderplaats der lIervormden ; doch deeze ontruimden ze
weder in 't volgende jaar. In 1578 onderging het de plundering.
en werd daarna in burgerwooningen veranderd. In 166z ltonden
'er nog eenige huisjes of celletjes van, in de 13\oed!1:ra:n, die "toen
door den brand verteerd werden. Ook behoort tot de ondfie
Kerkiijke Gebouwen de Lin·e YrOlJll'e Kapel, die gepl~atst \\-'aS
op den l\"ieuwendijk, op den hoek van de thans genaamde YrollU'eJI Steeg, en wa~ reeds vóór 't jaar 1355 bekend. Schoon de
fiichtin); van de Nieuwe Zijrls-[{apel onzeker is, zou men, van
wegens het beruchte A1lIjle!damfclJe JlJirakf/' waarom de
Roomschgezinden haar de Heilige Stede noemden, in 't jaar
1345, konnen opmaaken dat zij al reeds ecnigen tijd in wezen
geweest is. Ook wordt de l1ichting van 't Reg?llicrs Klooster op
't jaar 1BóS gefield, fdlOon BOXIlORN dit verfchuift tot 1377, en
DAPPER nog verder tot op 1392; en die van de [{artll/lizers op 't
jaar 139°, waar van 't eerlte de lierberg de Munt, en v~n 't
laatfie het Kerkhof van dica naam nog overig if'. Op 't jaar
1394, zou dat der Oude N07lllen zijnen aanvang genomen hebben. Kort daarna , in 14,00, was het CecilieIJ Kloo;l',,"
(nu 't Prinfm Hof) reeds bekend. En men telt geen drie jaarcn
later, of men vind het Nietl!l'e NOJl1Ul1-[Uooster, (ter plaatze
daar nu het Oude Zijd~ Heeren Logement fiaat) als zeer aanzienlijk genoemd. Ook was 't St. Agneta Klooster, waar van de
Kerk nu tot de IlIujlre School verl1rekt, reeds in 1406 bekend.
Dat van St. Urfe!, thans het Spinhuis, geloven wij toen, hoewel onzeker, mede al in wezen geweest te zijn. Ook werd het
Bagijnnof, een overoud gebouw, en reeds 1393 door Hertog
ALBERT V.~N BEIJEREN, met eenige voorregten befchonken, om
deezen tijd gerekend verbeterd te zijn. Het Klooster der Palllianen (nu de Waale Kerk en St. 'Joris Hof) rekent men ge1i i 5
fiicht
TANUS):
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fiicht te zijn in 't jaar 1409; en in 't jaar 1411 het Magdalena
en Barhernas lavoster (nu deBank van Leening): ook dat van
St. Clart1 en Mada, beide in de Nes; zijnde het eerUe in een
Zuikerbakkerij, en 't andEr in woonhuizen veranderd. In 14-14was dat van Margreta of Catharina al in wezen: als mede dat
van St. Margreta (naderhand de Kleitze f/leeschhal, doch federt
afgebroken) was toen reeds bekend. St. Geertruid of Maag.
dendaal , nu een Zuikerbakkerij, werd gefiicht omtrent 1438;
na dat alvorens het Bethanien Klooster lang volbouwd, en dat
der Cellebroer/ers reeds mede in wezen was. Het Nieuwe Cia.
risfe Klooster (nu 't Rasphuis en de Latijnfehe School) werd beo
gonnen in IS 15; zijnde de ilichting van St. Lucien Klooster, nu 't
Burger lf/éeshuis, onzeker: gelijk ook die van 't Ce/Ie-Zusters.
Onder den aanwas van alle deeze Kloosters, bad men een aanvang
gemaakt met de Bomving van de Nieuwe Kerk, in 't jaar 1408.
of, zo anderen willen, in 't jaar 1412 of 1414. De bekende
WILLEM EGGER r, die de kosten hier van grooten deels gedragen
had, beleefde de voltrekking daar van niet: want hij overleed in
't jaar 1417. Zijn Grafllede vindt men nog in dezelve. zijnde
nog onlangs vernieuwd; zie EGGERT WILLEM.
Nimmer heeft het de Stad ontbroken aan de zulken, die hunne
liefdegaaven wilden befieden, tot het opregten van gebouwen
voor de Noodlijdenden. Een bewijs daar van vindt men in 't jaar
14l3, met - de oprechting van het Lazarus/mis; in J 562 vind
men vermeld eenen HENDRIK PAUWELSZ, welke den aanleg deed
maken van 't Dol- of Krtll1kziulligenhuis, 't welke, in J 591 , door
middel van eene Loterij, verdroot werd, zo als nogmaals ge·
fchiedde in 't jaar 1615.
Ook werd, in 't zelfde jaar J 562, het Burger lJ7eeshuis.
reeds in 1523 aangelegd, uit de Liefdegiften vall de bekende
HAASJE KLAAS, dochter in 't Paradijs, merklijk vergroot, en de
kosten daartoe, mede door middel van eelle Loterij, bij een gebragr. De tweede vergrooting gefchiedde in 1580; wordende
het eerfle veranderd in een Herberg, nog bekend onder den
mmm van de KeizerskrQOl1, en de KinJercn overgebragt in 't tegenwoordige huis, waarvan het gedeelte, dat voor de meisjes
gerchikt is, wel eer het Sf. Lilden Klooster was, waarvan de
neeg nog den naam van de St. Lttdmfleeg heeft.
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In 'e beruchte jaar 1578, waarin de 1l:ad die groote verande·
ring, zo in Kerk als Burger!lant, onderging, werden de Nonnen
van St. Eltfaóeths of j't. Pie/ers Casthuis bevokn, haar verblijf te verlaaten, op voorwaarde dat aan dezelve, geduurende
haar leven, een behoorlijk onder houd zou worden toegelegd; zij
hier aan voldaan hebbende, werd, nog in dae zelfde jaar, het
gebouw toe een Casthuis belnvaam gemaake.
In voorige Jaaren had men het gemelde Betht11lim Klooster
reeds tot een Latijn[che School gebezigd, en daartoe gebruikt
tot in 't jaar 1670; wanneer dit een herberg werd, na dat gemelde School verplaatst was op den Singel, in een gedeelte van
't Klari,ife Klooster. Het Oude llla1J!llIis, dat mede zijnen oorfprong uit eenige milde gif~en van gemelde HAASJ!! KLAAS en :m·
deren genomen had, werd, in 't jaar j 600, door middel vall
eelle Loterij, vergroot, zo als 17 jaar(m laater, nogmaals geCchied.
de. In 1754 is het gebracht in dien fiaat, zo als wij 't nu nog
beCchouwen, gelijkende eer eelle vorfielijke wooning, dan een
Godshuis. De fiichdng der bekende Spiegelhuisjes fielt men op
't jaar 1602.
De vermeerdering van Inwoonders • en va~ belijders van den
Hervormden Godsdienst, vereischte ook meen!er Publieke ge·
bouwen ter oeffening van den opcnbaaren Godsdienst. Om
hier aan te voldoen, werd, op den ~21l:en Augustus 1603, de
eerlle Heen aan de Zuidel' Kerk geleid; na dat de opbouw eenige jaarcn had !lil gefiaan, werd zij voltrokken in 1611. Deeze
werd gevolgd van de lPéster en Noorder Kerke/l. Op den Isdell
Junij 1620, werd aan de laatf1:e de eer1l:e fieen gelegd, en zij,
op Paascbdag van 'tiaar 1623, ingewijd. Op den uden Septem.
ber van dat zelfde jaar, werd met de eerstgenoemde een aanvang
gemaakt, en I I jaaren daarna, op Pinxteren • de Iuwijdingsreden gedaan. Terwijl men hier mede bezig was, zuimde men
ook niet, om voor de Noodlijdenden te zorgen. Men floeg dl!
hand, met het leggen van den eerl1:en fieen, in 't jaar 1630, aan 't
Pesthuis, buiten de LeidCche Poort; de kosten daarvan beliepen
150,000 Guldens, waar toe de l1:ad !l4,000 Guldens geCchootcu
bad.
In de Kerklijke Cf[chiedmisfm zullen wij zien, hoe men, ge·
duurende de beruchte Broedertwisten, d(' ReI110/1f!rl1l1ten hier
Zeer
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zeer (lreng behandeld had, en op welken tijd men omtrent hun
gemaatigder begon te denken. In 1630 bouwden zij hunne
Kerk. Ma:a- te (lout op deeze vrijheid wordende, werd eene
afbeelding daarvan, met een Vaars van VONDEL daar onder, in
'e licht gegeeven. Stads overheden begrijpende, dat dit haarer
goedheid te veel gevergd was, of vreezende dat dit de uitvoering
der Placanten tegen hun mogt doen herleeven , deeden zig de
gemelde premverbeelding en plaat ter hand (lellen, met verbod
van den verkoop van eenige afdrukken, en behielden dezelve geduurende eenige jaaren. Als een gevolg van die zelfde twisten
nam het IlIujlre School zijnen aanvang; wordende, op den sden
Februarij 1632, door den Hoogleeraar VOSSlUS, daarin de eerne
Redevoering gedaan. De plaats, daartoe gefchik t, had voorheen tot de Kerk van 't St. /Jgneta's Klooster gediend. Het lelve is in 't jaar 1778 en 1779 van buiten en binnen merklijk verbeterd. nehalven de gewoone gehoorzaal, vindt men in hetzelve de Stads Boekzt1nl, die, ten gebruike van een iegelijk, des
Woensdags en Zaturdags nademiddag, openUaat.
De Lutheraanen, die zig, om deezen tijd, in aanmerklijken
getale in Amfleldn111 bevonden, en reeds voorheen op andere
plaatren hunnen Godsdienst geocffend hadden, begonnen, in 't
jaar 1633, den bouw van hunne Kerk op 't Spllij, bekend bij
den naam van de Lutherfche Ol/de Kerk. Onder de onheilen
zullen wij gewag moeten maaken van den Brand in de Nieuwe
Kerk, in 't jaar 1645. De herbouwing daarvan werd, echter,
fpoedig tcr hand genomen, wordende de eerfte Preek daar weder
in gedaan, op den 10 l\1aij 1648, door Dom. KESLl':RVS. Naar
maare de Had in grootte toenam, vermeerderde ook het getal der
behoeftigen. Behalven de Geftichten, reeds genoemd, begon men,
in 't jaar 1649, den opbouw van 't Nieuwe Zljds Huiszittenhuis ,
en 't Jaar daaraanvolgende, van het Huiszitten IFèduwen-Hof;
dat van de Nimwe zijde, werd, in 't jaar 1655, gevolgd vall
11et lJuiszittm/luis aan de Oude Z'Jtle, 't welk, met de daar bij
zijnde Turr- en Koom-Magazijnen, in 1776 verbeterd en vertimmerd is. Dit gebouw was naallw gereed, of men ving aan met
de b(;lJ\vi11~ van 't Diaconie IFeeshuis, waarvan, in 't jaar 1757,
het Eeuwtèest plegtig gevierd werd. 111 de Befc!Jrijving van de
lIistorÎe zullen wij de reden van den te evloed der lFaalfche Ge-
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reformeerden zien: ten hunnen behoeve werd, in 't jaar 1661.
de Kerk der Pat/lianen, nu de Oude fVoale Kerk, vergroot.
Voor de Weezen der Burgers en voor die van de Leden der Hervormden waren nu aa::zienlijke wooningen gemaakt; 'er ontbrak
nu nog een voor die geen en , welke in geen van die beiden,
volgens derzelver wetten, konden worden ingenomen. Voor
zulke ouderlooze Weezen dieHde de Stichting van 't Aa/moesfl!'liers-ll'eeshuis, waaraan de eerfie fieen gelegd wierd in 't jaar
1664·
De Koophandel volkeren van alle oorden derwaarts lokkende.
had hier ook voorlang zig een menigte Engelfche Pro/eflantm
doen nederzetten. Ter oeffening van hunnen openbaaren Godsdienst, werd, in't jaar 1665, de Bagijtzenkerk, op 't Hofvan
dien naam, bekwaam gemaakt, en, in 't jaar 1668, de fiad met
de fraaij gebouwde Lutherfche Nieuwe Kerk verrijin. Een weinig daarna bouwde men de Oofler Kerk, welke ingewijd werd
in 1671. Terwijl men met derzelver bouwing bezig was, had
men, in 1669, den eerlren fieen aan 't IVotlle Weeshuis gelegd.
en in 1670 de eerfie Predikatie in de Amjlel Kerk gedaan. De
Portugeefche Jooden ondernamen, in 1674, den bouw van hun
prachtig Kerkgevaarte. De oprechting van het Doopsgezinde
Wushuis word gefield op 1676; en op dien tijd gingen zeker de
Broederen Diaeonen al zwanger met de fiichting van het Diocoflie-Oude-Vrouwen Huis, waaraan, in 1681, de eerO:e, fieen
~elegd, en 't welk, in 1717, vergroot werd. Dc El1gelfchm deeden, in 1683, hun Weahuis, en de Mennonitell hunnc Kerk
de Zon, tot hunner beiden oogmerken bckwaam maken. Met
het ecnëntwintigO:e Jaar van deeze Eeuw, rees, uit Amjle!s moerasfigen grond, het Korven Hof teu voorfchijn, zo als men dat
van Brr1l1ts zag praaien in 't Jólar 1733; zijnde in 1691 het Lutherfche lVushuis reeds aangevangen. Het Jaar J 731 was gefchikt tef inwijding van de Ei/{mds Kerk. De Hoogduitfche
'Jooden , die Ieeds feden eenige Jaaren een aanzienlijke Kerk gehad hadden, bouwden, na bekomen verlof, in 1740, een tweede daar naast aan. In voorige Jaaren was wel een plan ontworpen tot het bouwen van eene nieuwe Koepel Kerk; doch de
uitvoering daar van is achter gebleeven. De verdere Gebouweu, tot deze verdeeling behoorende , zijn der Doopsgezindm
Kerk
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Kerk bij het Lam, het Weeshuis de Crt11it1atoppcl, deEnge/fche
Kerk in de Staaljlraat, een menigte Roomfclte Kerken, hun
lf/ees- en ilfaagden!wis, verfcheiden Hofjes, en het nu onlangs
gebouwde Oudt rrouwclI, of het LutherJi;,Je Bejledelings Huis,
het Roomfche Oude Frouwen!wis, de Kwakers, PerJiaallfche
en ArmelliJè,Je Kerken. Ook hebben de Hernhutters alhier een
aanzienlijke vergaderplaats in de HOllttuinen, voor hunne Godsdienflige bijeenkom!1:cn. Ten beO uite merken wij nog aan, dat
tenvijl wij dit fchrijven, teil dicnl1:c der Roolllschgezinden, een
lJloagdeuhuis word gebouwd, op het Spui, agter de LutherCche
Oude Kerk; 't welk, voltooid zijnde, onder de fraaifle gebouwen der Stad in zijn foort zal moeten gerekend worden.
Hoc waarfchijnlijk het is, dat van dien tijd af aan, dat Amfleldam den llaalll van Stad gehad heeft, 'er eene plaats zal geweest
zijn, waarop het Recht geoeffelld, en zaaken tot de Stad behoorer:de, verrigt werden, is het, noglhans, onzeker, waar het
Ot/de Stadhuis mag geflaan hebben. Men zoekt het wel bij of
omtrent de St. Olof} [{apel ,of in de f{apeljlccg; doch met grond
is 'er niets van te zeggen; en wat het Oude Sladhuis aangaat.
waarvan men vindt, dat het, in 't Jaar LP 8, vergroot en met
eene nieuwe VierCchaar vermeerderd werd. is de regte flichtingsrijd onbekend. Van de oudne der Stads Wangen vindt men aangetekend, dat dezelve in 1561 op den Dam gebouwd is; merkelijke verandering i~ hier aan gefchied in 1777, zo als men uit de
oude en nieuwe Afbeeldingen zien kan. Ook werd, in dat zelf·
de Jaar 1561, de Nieuwe Brug, waarvan de tijd der eerlte bou.
winge onzeker is, verbouwd, en, in 16S1, daaraan de nieuwe
Warerkeeringen gemaakt.
In 't jaar 1594 werd het Gebouw, dat voorheen het Cecilim
Klooster geweest was, ten gebruike van een Prinfen. of Admiraliteits Hofbekwaam gemaakt. In de eerfie tijden was dit bijzonder ter ontvangst van aanzienlijke PerCoonadien gefchikt: zo
nis, in 't gemelde Jaar, de Stadhouder MAURITS VAN NASSAU 'er
met pracht op ontvangen is; in 't jaar 1661 werd het met een
treffelijk Gebouw vermeerderd, en van agteren, in 1763, ver·
nieuwd. Een gedeelte van het Klarisfen Klooster, zo als wij hier
voor gezegd hebben, is tot het Latijllfc!le School gefchikt. en
een ander deel daar van, werd, in 1595, tot een Ma1111eJJ Tuchthuis,
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huis, bekend bij den naam van 't Rasphuis, verordend, en naderhand met eenige voorregten begiftigd. In 't volgende Jaar
werd het St. 'Joris Hof tot een Proveniers-Huis bekwaam ge.
maakt.
Van meerder aanbelang, dan dit laatl1e, was de verandering
van 't Oude Bos- of Wapenhuis, (waarvan de naam van de Bosjiesjluis nog overig is) in 't Jaar 1605, toen het, ten dienfie van
de O. I. Maatfchappije, voor een Magazijn en Vergaderplaats,
waardoor het den naam van 't Oost-Indiesch Huis kreeg, bekwaam
gemaakt werd. In't volgende Jaar werd het Stads If/apen,'zuis,
op den Singel naast den Doden, in gereedheid gebracht.
Sedert eenige Jaaren hadden de Kooplieden, nu hier en dan
daar, hunne bijeenkomfien gehouden, doch geen plaats gehad,
die overeenkwam met de waarde en 't belang, dat de Maatfchappij verpligt is in hunne verrichtingen te fiellen. Stads Bur.
gervaders, die het zig tot eene eere rekenen, daaronder geteld
te worden, waren, na eenige beraading hierop, eindelijk tot
het befluit gekomen, om eene algemeene Beurfe te doen fiichten; zij deeden, met dit voortreffelijk Gebouw, een aanvang
maken in het Jaar 1608: op den eerl1:en Augustus 1613, werd
daar op de eerfie Vergadering gehouden.
Dan dit was 't niet alles, 't geen in deezen tijd Hun Ed.
Gr. Achtb. tot luifier en voortzetting van Amfleldams Koop.
handel, ter harte namen. In 't Jaar 1609 werd een grooter en
gewichtiger ondemeeming, met het oprechten der Wisfelhanlr,
tot !l:and gebracht, welke naderhand door een Oétroij der Staaten van Holland bevestigd werd, inhoudende, dat geene van
de daar in zijnde Penningen, op eenigerlei wijze, zouden kon.
nen beOagen worden. Zie verder 't Art. BANK.
De Oude Stads Herberg aan 't r, 't welk een Gebouw van
Hout was, en mede tot een Wagthuis voor de Burgerij verlliek.
te, en aldaar gefiicht in 1613, is niet meer in wezen; aan het
einde van de Brug vindt men nog de Oude Jagthaven , even
als die aan Kattenburg en onder den Amflelbrug.
Zorgden, zo als wij even zagen, Stads Overheden voor 't
belang van den Koophandel, men zag hetzelve nog nader, nadat
de Wisfelbank was opgeregt, door hunne maatregels om de eerlijke voordeelen van den Koopman te vermeerderen. De Lomvnrt.
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BOllk VOII Leeniflg, werd, in 1614, opgeregt, ter
voorkoming en beteugeling van overbodigen woeker; welke Lombart, in 1669, nog met een Gebouw, daar naast aan, vergroot
werd. Ook werd, in het gemelde Jaar 1614, de Gefc/mt e1I
Klokgïeterij tot fiand gebrngt; welk Gebouw nad~rh:llld mede
veel vergroot is; doch wanneer de Proefil'elf van 't Gefcbut, en
de Loop. en Rocrl1loit'erije zijn opgerecht, is mij niet gebleeken.
Dat de Koophandel, van tijd tot tijd, vermeerderde, zou men
konnen bewijzen, uit de venneerdering van daar toe benodigde
Gebouwen. De oudfl:e Waag niet voldoende bevonden worden·
de, werd de Oude St. Anthollies Poort, op de IW<'tJlI'e-lllar/rt,
(welke reeds in 't Jaar 1.0).88 gemaakt was, en toen aan bouwen niet
meer dan 5305 Guldens en 4 StlIivers gekost had) tot een tweede
Jf70ag bekwaam gemaakt. Bovrn deezen is mede een der BIlt'·
gel' Hoofdll'ag!m, de Anatomie, de Cl!imrgijm- en andere Gil·
dekanw·s. Ook werd, in dit zelfde Jaar, de /{oorllbeu, s van Hout
gemaakt; welke Beurs, in het Jaar 1768, in een fraaij fl:een Ge·
bauw veranderd is.
lIet aevige vierlmnte Gebouw op de TPester iJ1ark!, dat van
ondereIhtot een 17eeschhal, en van boven tot een Burger /loofd.
wogt verfl:rekt, werd in 1619 gemaakt. In 1622 werden, ten
behoeve van de Stad, omtrent de Haarlelll111ér Poort, vier geweldig zwaare Gebouwen opgerecht, waan'an de onderfl:e gedeel ren dienen tot berging van zwaàr Gefchut, en de bovenfl:e
ter bewaaring van den voorraad van Stads Graanen.
In J629 of 1630, het ROlldeel of Doelen Toren verkocht zijnde, werd een groot gedeelte van de plaats met prachtige Woonhuizen bezet, en is nog heden een der aanzicnIijkfl:e Straateu
der Stad. De eigenlijke Doe/eu is in ei!n der voornaum!l:e Logementen veranderd; waar tegen over men de Schietdoc/etz vindt.
RADEMAKER geeft ons, in een zijner Gezichten, een afbeelding
van de gedaante dier Straat, zo als die zig vertoonde iil 15 0 7.
Van den Toren, bekend bij den naam van Z!fic.7t Utrecht, beeft
men verfcheiden afbeeldingen, zoo als die zig in 1552 vertoonde. In den Jaare 1672 en 1748, maakten zig eenige twistzoekende Inwoonders van de Zaal deezer Doelen lVIeelter, waarop
zij zig valschIijk verbeeldden eenig r~gt te hebben. Zie hierna de
Gefchiedenisfen van 1672 en 1748•
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Het Stads Excijns Huis, alwaar alle de Imposten van Stadswegen betaald worden, llaande aan den Ouden Brug, werd, in
1637, vergroot, en in die trotfche gedaante gebracht, waaria
het nog befchouwd wordt.
Tot nog toe hebben wij alleen van Gebouwen gefproken, die
of voor den Koophandel of anderzins volfirekt noodig of zeer
dienfiig zijn. Dit zou, mooglijk, een Vreemdeling doen den·
ken, of men hier nimmer bedacht geweest zij om het nutte
met het verrnaaklijke zamen te paaren, en of hier geen de min!le uitfpanning plaats hebbe. Ter wegneemillg van die gedachte, dient dan gezegd, dat men 'er al vroeg ter deezer Stede gevonden heeft, die beminnaars van Taal- en Dichtkunst waren,
en, in vorige tijden, met den naam van Rekenrijkers benoemd
werden. In het Jaar IS I 7 waren hier reeds twee zodanige Re·
denrijkers Kamers, waarvan de aanzienlijklle Leden van den Raad
het zig eene eere rekenden, Leden te zijn. Deeze twee Kamers hielden !land tut in d~n Jaare 1637, wanneer dezelven
werden in een gefmolten, toen de Oude Schouwburg werd opgerecht. In 't Jaar 1658 werd dezelve vergroot, en het gantfche
Toneel verfchikt naar de Itn/iaan{dte wijze; van lijd tot tijd
verbeterd, en in zo een prachtigen toellel , zo van Toneelen,
Kleedingen, enz. gebracht, dat het de verwondering en goedkeuring van alle Kenners, door gancsch Europa, wegdroeg. Onder aanhoudende verbetering, bleef dit gellicht den luifier der
Stad fchragen, tot dat het, op den noodlottigen avond van den
1I Maij des Jaars 1772, terwijl een Troup Plamingen, onder
befiier van den Heer NEYTS, bezig was met het vertoonen van
een Opera, de Defertellr genaamd, in Brand geraakte. en.
niet tegenfiaande allen vlijt en arbeid, op dien avond en den
volgenden nacht, met al deszelfs gadelooze Konst(l;ukken, in een
puin en aschhoop veranderd werd, waarbij zelfs eenige ongeluk.
kige Aanfchouwers het leven lieten. De grond van deezen vermaarden Schouwburg naderhand verkocht zijnde, voor 27500
Guldens. is tot een Roamsch Armen-Camptoir bekwaam gemaakt.
Een Stad als Amfle/dam, fchijnende zulk een Gebouw niet te
konnen misfen , heeft men met den bouw van den Nieuwen
Schouwburg, op het Leiifche Plein, in 1773, een aanvang gemaakt; en na dat dezelve vaardig was, werd daarin, op lieD 17den
IlI. DEEL.
K kk
Ne·
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November 177+, voor 't eerst vertoond: de Inwijding van Jeu
Schouwburg, en daarna Jllcob Simonszoon de Rijk. Elk moet
bekennen, dat deeze Nieuwe Schouwburg, zo in deszelfs aanleg, daar toe vereischte Sieraaden en prachtige KIeedertn, als in
andere opzichten, aan den fmaak van kundige Toneelminnaars
voldoet. Daarentegen verdienen zoo wel hft Oude als tegenwoordige Doolhof, WlIarin fmaak noch konst gevonden wordt.
bijna niet genoemd te worden.
MeermaaIeR hebben Stads Publieke Gebouwen het onheil van
Brand ondergaan. In't Jaar 1643, verteerde dezelve het Oude
St. Urfels Klooster, dat reeds federt eenige Jaaren tot een Vrouwen Tucht of Spinhuis gebruikt, en ten dien einde, in 1596"
merklijk vergroot was. Doch dit onheil werd. door den herbouw, fpoedig herneld. Van den Brand der Nieuwe Kerlr., in
1645, zullen wij onder de Onheilm gewagen. In 1646 en 1647,
was men ijvrig bezig met het bouwen van den Onvoll1Jaakten Toren; in 't eerstgemelde Jaar waren daartoe reeds 6363 Masten in
den grond geheid; in het laatlle Jaar werd de eerlle Steen gelegd
en verder opgetrokken, tot eene hoogte van 50 voeten, of daaromtrent boven den grond. Bijzondere redenen deeden den arbeid
flaaken. Het gebouw bleef in dien onvoltooiden Iland, tot in den
jaare 1784, wanneer her tot op den grond gellecht werd. Oole
werd het Oud~ Zijds Heerm Logement, dat voor heen uit twee
Gebouwen bellond, tot een gebracht.
Gewigtiger was de onnemeeming van de bouwing van 'tNieu~'e Stadhuis, of's Waerelds agtlle Wonder, waaraan, in 'tJaar
1648, op den 28fien Oétober, na het infiaan van 13659 Masten,
de eerfie Steen gelegd werd; in korten tijd nam dit allerprachtigst
Gebouw zodanig toe, dat op den 29 Julij 1655, de Magifutat
daar op haare eerfie zitting nam.
Onder de Stads Gefchiedenisfen zullen wij, op 't Jaar r650, gewag moeten maken van de twee Blokhuizen, die op den Amflel
zijn gemaakt; doch deeze, den ftroom van 't Water te veel ver.
hinderende, werden, in 1654, weder afgebroken. De gedachtenisfe daar van is ons in prent, door NOLPB en anderen, nagelaaten. In het zelfde Jaar is 't Nieuwe Werkhuis, anders genaamd het WUiige Rasphuis, aangelegd; 't welk tot dat oogmerk
heeft gediend tot in den jaare 1785, wanneer het verkocht en vertÎm-
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timmerd is tot een Kweekfchool voor de ZeevlZart: eene aJlerheilzaam te inrichting, hoewel eene navolging van de nijdige Engelfche1l; behalven door eene menigte particuliere Milddaadige en
Vaderlandlievende geevers, door 's Lands Staaten zelve onlangs
rijklijk begiHigd. Het getal van vijftig jongelingen, thans daar in
reeds gehuisvest, zal, zegt men, tot 400 kunnen aangroeien.
Schuins daar tegen over, werd, in den jaare 1656, aan 's Lands
Zeemagazijn de eerfre Steen gelegd. Het graaven van de Trekvaart, van 't Tolhuis naar BuikjlDot, in 1660, gaf aanleiding tot
het maken van de Nieuw~ Stads Herberg, aan 't r. In het zelfde Jaar werd de Stads Timmer/uin aangelegd. De Nieuw~ ns.
'I11fJrkt, aan de Haarlemmerjluis, en h~t Zee Magazijn der O.
I. Maaûchappij, waren de Werken, die in 1661 ter hand genomen werden. Twee Jaaren laater is een der voornaamrte van Stads
Konstwerken, de /lmftelbrug, v~bouwd. Als de derde der Stads
Waagen , werd de Regulierspoort , in 't Jaar 1669, voltrokken,
en het bovengedeelte tot een Burger Wagtplaats gerchikt.
De beroemde J. VAN DER HRlDEN vereeuwigde, in het volgend~
Jaar, zijnen naam, door het uitvinden der Slang-Bfanrifpuiten
en Lanttiarnen. In 167~ werd, zo als wij onder de Schutterijm zien zullen, het beli:ier der Oude Doelfchutters vernietigd,
en de Gebouwen tot Logementen bekwaam gemaakt; waar van,
in 1674, een gedeelte voor 't lI?cst-Indisch Huis gefchikt is.
Verfcheiden van Stads Waterkeeringen aan den rkant werden,
in 1681, gcmaakt, cn ook de Stads Herberg in de Plantaat/je
gebouwd, en de flortus Medicus aangeleid. Het Zijde Windhui$
kwam ten voorfchijn in 1682 ~ en het VerbeterhIlis in 1695.
Nog werd, in 1736, de Stad met een Nieuwe JT/eeschhal op de
Botermarkt vermeerderd. Op den 16den Maart 1744, werd de
eer[te Steen aan de Manege of het Rijfchool geleg; in 1753,
ter plaatfe van de Stads Apotheek en Paardeftalien, 't GenerarJJe Post-Comptoir tot frand gebràgt.
Eindelijk is, in 1779, de Groote F'leeschkal vergroot, en daal
boven 't Collegium Medicum geplaatst; en ook een aanvang ga.
maakt met het aanzienlijke Stads Gebouw op 't Weesper re/ri,
't welk nu geheel volbouwd, onder de grootfte en aallzicnlijkfte
gebouwen, in zijne [oon, die ergens bekend zijn t JUet regt mag
,eteld worden.
Kkk 2
Ze·
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Zeker is het dat Amfleldam al van vroege tijden zijne Regeerders heeft gehád. De SCHOljT, daar men allereerst van gewaagd
vindt, werd, in de eerl1:e :ijden, aangefield door den Baljuw van
Al11flel/alld, en naderhand door de Graaven. Onder de Heeren
VAN MISTEL hebben wi.i melding gemaakt WOI.FGER VAN AMSTEL,
als Schout van Amflclte, die, waarfchijnlijk, dat Ampt over Aln{lel/altd, en niet over Amfle!dam, bekleed heeft. De eerfie, dien
men genoemd vindt, was SIMON BURO, die (fchoon het nette Jaar
onzeker is) in den aanvang der veertiende Eeuw dien pOSt moet
hebben waargenomen: wam de tweede, dien men genoemd vindt,
was COPPE HElNESOENE, in 1336, welke, waarfchijnlijk, dit arupt
van den Graaf in Pacht gehad moet hebben; lèhoon deeze t\,-eede, door een verleende mllgt aan den Baljuw, door den Schout
van 't gemelde Jaar 1336, daarvan ontzet is. Hertog ALBERT VAN
BEIJEREN verpandde het Scholltsampt. Aa. 1374, aan 51MON ABBES PIETERSZ, voor den tijd van tien jaaren. Doch, na 't Jaar
14°9. begaven de Graaven dit Ampt, en was de Schout verpligt, de inkomfien op een vijfde deel na te verantwoorden,
tot aan het jaar 1581; in welken tllsfchentijd het, doorgaans.
door één of meer Perfoonen, en ook wel door de Stad, in pacht
gehouden werd. Na dien tijd is de Stad daarvan in 't gerust bezit gebleeven ; wordende, zedert vee Ie Jaaren henvaards, den
Heer Hoofdfchout, door Burgemeefieren en Raaden, aangefield.
Van den bovengemelden SIMON BURG, tot den tegenwoordigen
Wel Ed. Gefirengen Heer Hoofd-Officier RAKKER, telt men negenënvijftig Mannen, die dit gewichtig Ampt b::kleed hebben.
De tweede rang der Amfleldamfche Regeering, in oudheid,
is die van de SCII'P"NEN, die men, reeds 1268, onder HeerJlIN
VAN PERSIJN vermeld vindt, als gemagtigd om met den Schout de
Vicrfchaar te fpannen; en 'er is grond om te vermoeden, dat de
Regeering deezer Stad, reeds Aa. 13°1, op eenen vasten voet
gefield is. Wam de 011geno~mde Klerk zegt, dat om deezen tijd
Amfleldfl1lJ, door Gijl \'AN HENEGOUWEN, met Vrijheden, Voor·
regten en Keuren voorzien werd. De eer(1e, dien men als zodanig genoemd vindt, komen ons voor op 't Jaar 1333: namelijk DIRK FRANKEN en DIRK WILLEMSZ. Deeze werden, in die vroege tijden, mcde door den Baljuw van Am/ietlaIJd aan gefield , en
naderhand door de Graaven. In het Jaar 1342, befchonk Graaf
Wll.-
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WILLEM DE VIERDE de Stad met het voorregt , om, even als in
andere Steden, binnen dezelve de voorvallende zaaken, door den
Schout en Schepenen, te doen beregten, mits niet dragende tegen 's Gtaaven Heerlijkheid. (Zie de Ham/v. bi. 3.) Op 't Jaar
1449, vindt men al, dat de verkiezing van deeze Achtbaare Regters gefchiedde op Nominatien van een dubbel getal van PerfooDen ; en fchoon wij, door gebrek van aanteekening, in 't Jaar
I33l, flechts twee gemeld vinden, zouden wij, echter, overbellen om te gelaoven, dat het getal der Schepenen toen \'ecds·
uit zeven zal beUaan hebben.
Het Hof van Brusfel maakte hierin, Aa. 1559, verandering,
tn gebood eene Nominatie te zenden van 'iS Perfool1en, om 'er
negen uit te kiezen; en dus werd, in J560, het getal van zeven
tot negen vermeerderd, 't welk il:and hield tot in 158 I. wanneer
Prins WILLEM DE EER"TE de Nominatie weder bragt tot veertien,
en daar uit, als Stadhouder, zeven Mannen koos, beveelende dat
bij dezelve, uit de afgaande, twee Prefidenten zouden gekoozen
worden; 't geen tot heden toe Iland gehouden heeft. Volgens
Handvesten van Vrouwe MARIA van 1447, en van F1LIPS DEN
TWiEDEN van 1559, moet deeze Verkiezing, of liever het maken der Nominatie, gefchieden door de Vroed[chap, en dat wel
van zulke Perfoonen, die daarbij genoemd worden de rijklle,
eerbaarlle , notabelfl:e, rekkelijkfie en vreedzaamfte Poorteren.
Door de Hertoginllc VAN PAR~IA werd, in 1556, d:m bij bepaald,
dat ze ten minfien 25 Jaaren oud zouden moeten zijn, en el·
kander ook, door aanhuwing, zo min in den bloede beftaan, als mooglijk was; als mede dat 'er onder de benoemden
eenigen moeften zijn. die kennis en ondervinding van den Koophandel hadden. (De verfchilIen, die, over het zenden van deeze Nominatie, met den Stadhouder WILLEM DfN DEII.DEN, ont.
Honden, zullen wij onder de Gefr:hiedellis{en deezer Stad meI.
den.)
't Voomaamf(e van 't Ampt van Heeren Schepenen, befiaat
bier in: dat door hunne Edele Achtbaaren word recht gefprooken, over alle CrimineeIe en Civile zaak en , die voor hun.
nen regtbank gebracht worden, en de vonnisfen, door hunne
Ed. geUagen, naar vereisch van zaaken en omftandigheden w.Jrden uitgevoerd. Verder 'e verleen en van appointementen op verKkk 3
fchei-
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fcheiden Requesten, en van Borgtogten; kwijtfchcldingen van
vaste goederen, Kustingen en Schepenkennisfen ; het fchatten
van vaste goederen; het bevredigen der Ingezeetenen, en trouwen van alle die buiten de Praedomineerende Kerk zijn; het helpen maken en vernieuwen der Keuren; en wat meer aan dit Achtbaar, hoewel moeilijk Ampt verknocht is.
't Ampt van BURGEMEESTeR, fchoon veel aanzienlijker en ge·
w:chtiger dan dat van Schepenen, is, echter, niet van die oud·
heid; om welke reden het Ampt van Schepenen door ons hier
vóór dat valT hunne Edele Groot Achtbaarheden geplaatst is. Deeze aanzienlijke en bemind~ Burgervaders, vindt men, in 't jaar
1345, benoemd met den Eeroaam van Bertlfldtrs) en in J 387
met dien van RIladen. In 1413 werd aan de Stad de magt verleend, door Hutog ALBERT, om alle jllaren drie goede knape"
'lot Raaden te 'JIerkiezeI1; welke drie één tot hun moeften kie·
zen, van die welke het vorige jaar Raad geweest waren. Deeze
jaarlijkfche verkiezing doet ons zien, dat hier van Burgemet!sferen gefproken wordt, en niet van die Raaden, die men anders
Yroedfchappen noemt, wijl die voor hun leeven worden aange·
field. De eerfiemaal dat men den naam van Burgemeeftcrs g~
meld vindt, is, volgens Cm!MELI~, J 406.
In deszelfs eerilen oorfprong beilond dit gewigtig ampt. alleen
in 't bewind over der tlede goederen. Doch naar m3:lte de Stad
grooter en aanzienlijker werd, werden' ook de bezigheden van
Burgemeesteren wel aanzienlijker, doch tevens gewichtiger en
moeilijker. Om dit te betoogen, behoeft men alleen den tijt-el
van Burgemusters en Regeerders der Stad te melden. Als de
zodanigen zijn Hunne Edele Groot Achtbaaren , Hoofden van
den Raad; Gemagtigden tot het benoemen der Afgevaardigden
op den dagvaart; Opper·Rcgcnten van Kerken en Godshuizen;
Oppervoogden en Vaders van Weduwen en Weezen ; Bewindhebbers en Befiierders van Stads Goederen; Goedkeurders en Bevestigers der onder hun oog gerr;aakte Keuren. Mannen, die, wijl
zij geene Opperrnagt boven zig erkennen, dan de Staaten der
Provintie, dus gerechtigd zijn tot het afdoen der gefchillen over
vrede; Mannen, bij wien berust het Hoog bevel over ftads bezetting, en die geen gering gezag over de Schutterij hebben.
Overheden, die de magt bezitten, om onrustige Ingezeecenen.
zou-
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zonder forme v,:m Proces, de Ilad te doen ruimen, en andere
als burgers en poorters aanteneemcn, te erkennen, dat voor.
regt te Cchenken en met ampten en bedieningen te voorzien.
De bewaarders van fiads zegels zijnde, komt hun ook de magt
toe om de rust te doen bewaaren, eu omflaane beroerten nar
hunne wijsheid te doen bedaaren.
Dit dacht ons nodig van dit luisterrijke Ampt vooraf te zeggen:
om reden, dat wij voorneemens zijn, in deeze verdeeling , verC<:heiden znaken te melden, waaruit men zien zal, dat Hunnct
Ed. Gr. Achtb. deeze hllnne magt en gezag niet dan Cpaarzaam.
en altoos wt" welzijn der goede Burgerij en In~ezetenen, gebruiken.
VROEDSCHAP of II.AAD!N maaken 't aanzienlijkfle deel der
Stad. Regeerillge uit. Deeze Edele en Achtbaare Raad, die
altoos uit <ie" w~sten (zo als 't woord 17roetl te kennen geeft)
en aanzienIi]kflen beUaln heeft, werd, in vroegere dagen, de
RijkdolN tkr flati genaamd, en in 't jaar 1#9 het getal der Leden bepaald op 24 ; doch, 1479, op den Isden Maart, tot het
211lltal van 36 vermeerderd. De naam van Raad geeft, zonder
Voerder verklaaring , de gawigtigbeid en de hoofdzaak van dit aanzienlijk ampt te kennen. De Vergaderingen van dit aanzienlijke
lichaam gefchieden op aanzeggen of verzoek van Burgemeesteren;
de {temmen van dezelven gelden, niet alleen in Ilads zaaken, maar
ook in die van 't l:md, 't zij van oorlog of vrede. Reeds hebben wij gezegd, dat deeze voor hun leven worden aangefreld,
en doen zien, dat aan dezelven het regt der verkiezing van Sche·
penen mede toekomt; zo als bij dezelve mede de magt berust,
om opengevallene plaat[en in deczen l~aad te vervullen. Uit hun
worden ook de Leden ter dagvaart gekozen.
De uitgebreidheid deezer Stad. de m"enigte der Inwoonderen •
en daaruit voortvlodende menigvuldige bezigheden der Stads Be·
ttierderen, vereischte, ten nutte van Stad en Volk, Mannen van
on'lermoeiden vIijt cn arbeid. Doch, hoc nijver, hoe arbeid·
zaam, ten dienCte van 't gemeen, zij ook waren, het bepaalde ge·
tal van Stads Regeerders was, echter, op verre na niet yoldoellde, om den lut, waaronder een Atlas zoude bezweeken hebben, te torsren. Dus is men dan al van vroeg tf aan bedagt ge·
weeit, om, dool' liet oprechten van ondergefchikte Rechtban·
Kkk ...
kea,
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ken, dien last draa~baarder te maaken, en den Burger van meét'drr nut te zijn.
me hier de benaamingen dier toegevoegde Amptenaaren,
zo als ze, van tijd tot tijd. in welen gekomen zijn.
De TheCaur. Ordinaris, gist men aangefield geweest te zijn t •• 14IJ. hun tegenw. getal 6.
Commisf. van de groore Excijns 1498.
5·
Weesmeefieren. • ••
15°9..
6.
TheCaurier Extraordinaris • • 1584. •
4·
_
Comm. van Huwelijkf. en Injurien 1578.
• 5·
_
Rekenmeefiers • • • • • 1592.
3·
_
Comm. van de AsCurancie Kamer 15y8.
• 7·
_
Comm. van de Wisfelbank
1609.
6.
_
Comm. van kleineZaaken
16u.
9·
_
C omm. van de Bank van Leening J 6 14, • . . • . 4·
_
Comm. van de Zee-Zaaken
1641.
s_
Comm. van DeCol. Boedelkamer 1644.
S·
Comm. vande loolleen:ll1dere
Penningen der Hulzen - • 1706. • • • • • 5.
Behalven deeze vindt men nog in deeze Stad, de Collegien der
Commisfarisfen, eD der aanzienlijke Bewindhebberen der O. en
W. lnd. MaatCchappijen, en die der Admiraliteiten; van den Lt'YPtJtfchm, Oofltrfchen en Mus1coyjfchm Handel; de Curacorcn
der Doorluchtigt, en Scholarchen der La/ijnlche Schooien; de
Opper,.commisfarisCen van de Waaien; die van de Buitenlandsvaarders ; van den Hortus Jl1ulicus; de Houtvesterij ; van de
OsCemarkt; van 't Genootfchap of InlPeflores der Geneesmeefieren; verder de Commisfarisfen van de Zijde Manufaétuuren;
vaH 't Touwwerk; van de Hop; van den Grooten Yk; het
Collegie COt het Zetten en Wegen van het Drood, en meer
andere.
Wat aangaat de voornanmfle Ministers en Beampten der Regeeringe; van een der cerfle Penfionarisfen, die aangefield werd
op eene wedde van vijftig Guldens, en tien Guldens voor zijne
Kleedlng, zullen wij nader gewag maken. Deeze werden eerst
Penlionaris, daarna Raad- Penfionaris. doch na het Jaar 1699
we-
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weder Penfionaris genaamd. Somwijlen had men 'er één, dan wcder twee, wier wedde dan eens verhoogd, en dan weder vcrminderd, en ook wel eens verdubbeld werd.
Van ouder datum is het Ampt van SECRETARIS, zijnde reeds
in het Jaar 1342 bekend. Zo oud het Ampt van Burgemeerteren
hier ter Stede ii, zo lange zijn deeze ook door dezelven aangefreId. Hun getal is van één tot twee vermeerderd, dan eens op
drie, en dan weder op één ~ebragt; tegenwoordig is hUil getal in
't geheel zestien.
Buiten dceze rekent men mede, als Bedienden tot de Règeering behoorende , één Concherge, één Cipier, veertien Stads
Roededraagende en drie ReLtende Boden; een aamal Klerken;
vijf Subflituut Schouten, Schouten Dienaars, Nacht- en Ruiterwachten.
Wat aangaat èe Wedde van deeze allen, daar in zijn, van tijd
tot tijd, veranderingen voorgevallen. Wij vinden, op een Lijst
van het Jaar 1726, een opgaave nn alle de Stads Ampren, die
het Amptgeld onderhevig zijn, een bepaaling van dezelve gemaakt.
Hier vóór is reeds gemeld, dat de Stad AmJleldam het voorregt kreeg, ten aanzien van haarc Regeering, om alle zaaken, mits
niet ftrijdende tegen 's Graaven Heerlijkheid, door Schout en Schepenen te doen beregten; welk voorregt haar, in I ::l42, vergund
was, door GJ"llaf WILLEM DEN VIERDEN, om reden, nader onder
de VOORREGTEN te melden. In 1391 bepaalde Hertog ALIlERT VAN
IEIJEREN, dat nitmant tot de Burgemeefterlijke waardigheid zoude mogen verheven worden, ten zij hij zeven jaaren Poorter geweest, en geduurende dien tijd zijn verblijf in deeze Stad ge·
houden had.
De eerfie fchok, dien men vindt dat de Regeering van deeze
Stad ondergaan heeft, was geduurende de Hoel./elIe en Kabeljaauwfche Twi&tell. Hertog JAN VAN BEIJEREN maakte in dezelve,
buitentijds, in 't Jaar LP9, verandering. en ftelde die, welke
de laatstgenoemden waren toegedaan, op 't Kusfen. Doch deeze bleeven niet lang Meefter: want, in de jaaren 14°5 en J 444 ,
fpeelde het Gra:lUw eenen verbaazenden rol. Herwg HUPS VAN
IOURGONOIEN zond LODEWIJK VAN MONTFOORT en GTJSBERT VAN
VIAN.f;N,

om de Wet te vernieuwen; 't geen niet zonder opfcbud.
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ding toeging. Nogthans behielden de lJoekfihm de overhand J
en noodzaakten hunne partijen, de wijk .naar Haarlem te neemen.
(Zie mijn AMST. EER EN OPKOMST, W. Boek, bi. 3.)
In Stads Handvesten vindt men aangeweezen, dat, in het Jaar
150 9, op den J5den Julij, de Stad van Keizer MAXIMILIAAN 't
regt verkreeg. tot het aanl1:ellen van eenen Schout; en dat, in
pla:\ts van JAN BENNING JANSZ, werd aangel1:eld GERRlT WILLEMSZ
VAN ALKMAAR. Drie jaaren laater vindt men ook dat als eerfte der
Stads Penfionarisfen werd aangel1:eld PETRUS OLl] VAN HOORN, op
een Jaarwedde van vijftig Guldens, en tien voor zijne Kleeding.
Om de Stad te bevoordeelen, kochten de Regeerders, in J529,
van IIeere REINOt:D VAN BREDERODE , de Atnbachtsheerlijkheden
nn Amflelvem, Slooten, Slooterdijk en Osdorp, voor de
fomme van 30eo Guldens in gereed Geld, en daarenboven eenc
onlosbaare Rente van vijf honderd zestig Guldens in bet jaar.
De twisten. die wij naderhand zullen befchrijven, hadden de
Regeering heul bij de Landvoogdesfe doen zoeken. Deeze, in
het Jaar 156:;, door haar, zo als zij dagt. beflist zijnde. Uelde
zij, met den aanvang van het volgende Jaar, Urijdig met Stads
Voorre~ten, vier Burgemeel1:eren aan; men moest den inbreuk
zig voor dien tijd laaten. welgevallen; niet egenwel zonder dut
tegen te pr()[cllecren: waarop dan ook Vrouw IIIARAGRETHA verklaarde, dit niet in gevolg te zullen trekken. Dan hoe infchikkelijk, hoe wreed en vervoJgziek men hier, om 't Hof te behaa~en, zijn mocht, zo kon daar mede, aan den Spnanfchcn Bloeddorst en begeerte tot overheerfching , niet voldaan worden. HOOFT
en BOR verhaaIen , hoe de Regeering van deeze Stad, in weerwil
van haare firafheid, als te flappe Regters , naderhand, voor Af..,
lIA'S Bloedraad, gedaagd werden; waarop het gevangen neemen.
indaagen en moorden nog llerker doorging dan wel eer. Nogtbaml
kon zij van bezetting niet verfchoond blijven, maar moest dl;
Regeering rien intrek van NOIllKARi'4Ei willens of onwillens gedQDgen.
De Regenten, hoewel, in 1568, hunne gelukwenfchingen aan
~LBA hebbende laaten doen. en hem van hunne (rouw op het
hoogst verzekeren, geraakten, echter, fpoedig bij hem in haat,
wegens hunne weigering aan zijnen eisch van den tienllen
Penning. In het volgende Jaar 157-+, moellen zij hunne

,e.
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woonten en voorregten aan den Hertog in geCchrift ter hand doen
komen. Doch !lerker meende hij, in 157 I, de Stad te knellen.
door het doen bouwen van twee Kasteelen; het geen, echter,
de Regeering, door haa~e afgevaardigden, deed afkoopen voor
200,000 Guldens.
In het beloop der GeCchiedenisCen zal men zien, hoe, van den
gemelden tijd af tot in 10;78, de Regeering altoos de zijde van
Spanje gehouden had, hoe zeer ook door ALBA gekweld, door
Don JAN bedroogen, door de Sfatlfen benaauwd, en door inwendipe beroerten tot verandering gedreven zijnde. Als te fel
geprangd, moe!len zij, in dat jaar, belluiten, zig met den Prinfe
te verdragen, woniende het verdrag gellooten op den 81len van
Februarij. Het werd niet in allen deele nagekomen: Regeering
en Ingezeetenen kreegen fpoedig verCchil, eerst over het begra.ven der OnroomCchen, en naderhand over de Schutterijen. De
Regeering, niets willende toegeeven, en in veele deel en 't gemaakt verdrag niet houdende, moest voor de grootlle m~t onderdoen, toen het op 't nijpen aankwam. Het was niet genoeg,
afftand van de Regeering te doen: 'er was bellooten, zig van die
al te hevige voorfianders van Romes Kerkleer te ontdoen: een he.
Iluir, welk zo aan de Reg~ring als aan de Geestelijkheid ten uitvoer werd gebracht, op den 26ften Maij, en wel in zulker voege, dat bij die gewichtige gebeurtenis get:n het minCre bloed ge([(.Irt werd.
Tusfchen twee rijen Schutters werden zij geleid naar
het IYater, en aldaar in afzonderlijke Vaartuigen, ingeCcheept,
en dus, even naar buiten gevoerd, aan den St • .t!nthonies Dijk
weder uitgezet. WAGENAAR , in het tweede Bock zijner AmflerdOlll[c!le Gefchiedenisfen, in folio, bladz. 368 en 369, noemt
eeni~e Regenten, welken dit lot te beurt viel.
Andries Hollenoor, Schout.
Hendrik Dirkszoon. Olld Burgemecfl~r.
Comelis 1{laas lVIeuweszoon.
,. Jacob Gerrit Teeuweszoon.
Hendrik Jacobszoon Bikker.
Reinier Hendrikszoon Rooklaas.
Mr. Alben Kanter.
} S,hepenen.
J3Il Michiel Loefi.

Sij-
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Sijbrnnd Buik joostzoon.
Mr. Jan Duivenszoon.
Arts Comelis Willemszoon van Riek.
Jacob van Marken.
Even Korszoon in 't Marsje.
Jan Pertyn. en
Mr. Comelis janszoon Romenijboot.

1

I~
I
J

Schrptnell.

Wie van de Randen en Oud-Burgemtefleren vervoerd werden.
zegt hij. is, bij gebrek van behoorlijke aantekeningen, niet wel
aan te wijzen; doch dir gebrek is zo groot niet als men zig wel
verbeeldt. Zie hier dan een uitvoeriger Lijst.
• JACOIl GERRIT TEEUW6Z00N bevond zig, nevens den Oud
Burgemeeller en Raad JAeOB FLORJSZ. VAN ALKEMADE, te Delft als
Gijzelaars; zij zochten van daar een goed heenkomen, en waren
dus niet onder de Uitgeleiden. Van de Oud-Burgemeellers werden mede uitgeleid JOOST BUlK. eORNELIS JAcons BRCUWER. JAN
VECHTERSZ , SIJBRANT POMPEUS oeeo en JAcon PIETERSSE KANTER.
Oud Schepenen, Mr. ARENT SANDELIJN , FLORlS DIRKSZ OTTER,
WESSELS JACOBS, GERBRANT EGGERSZ. PAF, JAN DLJIVENSZ. BROUW1!R. JAN REIJERS. JAN DIRit MARCUS. Mr. JAN TlplA.\S, JAN VAN
ZANTEN. JAN PIJL, KLAASWON VAN MARKEN en DIRK JAN EVERl'SZ.
POPIA RUIK. EVERT GERRITS SOP, JAN GERRlT Ff.TRERDAIJ. in mindere bedieningen.
De Oud-Burgemeeller DIRK: HlLLEBRANTSZ OTTER werd, wegens
lichaamszwakheid , niet gemoeid.
Van de Gecllelijkcn, die uitgeleid werden, vindt men deeze
lIavolgende gemeld:
Mr. jACOB ZAFFIl'S, Proost; COE."'RAAD BLOE~lIJERT, Provifilr;
JACOB BUIK. Pastoor van de Oude Kerk; MARTINCS Dt:NCANUS,
Pastoor van de Nieuwe Kerk; BROER ,)ART AD tLLCHA, Guardiaan
en zijne Minderbroeders; WJLLEM VAN UITGEEST. Onderpastoor
der Oude Kerk; en Broer HENDRIK VAN BIESTEN , Orateur. Hadde
de Heer WAGENAAR het Boeksken , door den laatstgemelden
gefchreeven, onder den tijrel van OorfProllg der Neder/andfche Beroerten, gekend, hij had de de hier gemelden. in den
druk van 1649 en 1643. bI. 131 en I3~, konnen vinden. Ieder
begrijpt, dat daar deeze Broer VAN BIEST!N mede een van de uit~-
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geleiden was, hij zeker de zaak moe.~t kundig zijn, en 'er geen
reden kan bedacht worden, om zijne Lijst in twijffel te trekken.
Tot op den z8!lell zat de Stad zonder Regeering. Daags te
vooren waren de Uitgezette Wethouders, door de drie Schutterijen, ten overllaan van de Gemagtigden der Staaten van Holland,
de Heeren MATHENEISE en VAN DER MIJLE, van Ampt en Eed
ontflagen. Uit ieder der 12 Rotten, waar uit de Schutterij beilond, werd een achtbaar man gekooren. en dus 36 iJl getal,
om als Ra:tden te dienen; van deeze verCcheenen 'er, op den
gemelden dag, 33 op 't Raadhuis. Tot Burgemeesreren werden gekoozen Mr. WlLLEM BARDESlUS , MARTEN JANSZOON KOSTER, ADRIAAN REIMERSZ. CROMHOUT en DIRK JANSZOON DE GUAF:
alle mannen, die veel om den Godsdienst geleeden hadden, ~o
als we op de Art. van hun in 't bijzonder zien zullen. Ook werd
op dien dag de verdere Magifuaatsbellelling verrigt. De Onder·
Cchollt KALF werd, op den 3r!len, door Hurgemeesteren, voor
den tijd van drie jaaren aange!leld.
In 's L:mds GeCchiedenisCen, is het niet eene der minst aangeleegene voorvallen, de aap, waar toe, in 't Jaar 1584, benooten was, naamelijk om de Oppcr-Regeering van 't land aan
Prinre WlLLEM DFN EERSTEN op te draagell. Behalven Amfleldam
en Gouda, !lemden hier toe alle de !leden. Een der voomaam!le
bezwaaren van deeze !lad, was die van den Koophandel op Spanje, die, zo lang Zeeland mede niet !lemde, een grooten krak
zoude krijgen. Om gemelde !leden tOt het beO uit te doen overgaan, werd aan dezelven, door eene bezending, bekend gemaakt. dat de Edelen en Steden met de Huldiging, Cchoon
zij bleeven weigeren, zoudim voortgaan. Op den 9den van Junij, deed de Heer KORNELIS 1'IETERSZ. HOOFT, als toen Schepon
en Raad, met zijne welbeCpraa\qe tong, eene Redevoering in
de vergadering der VroedCchap, waar bij, door hem. met kracht
van [aa!, de voorgenomen verheffing als nadeelig werd afgemaald"
en getoond dat daar uit geen het minlle voordeel voor 't Land te
wachten was; dat men in de fieden voor ORANJE de poorten niet
:lOU geopend hebben, zo men had konnen vermoeden, dat hij
zoude getracht hebberi, Erfheer van 't Land te worden; dat ook
de gemeente, die men uiet klein moest agten , bezwaarlijk tot
het doen van cenen nieUWfD Eed zoude te brengen zjjn. DIt
ver·
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venoog ,overwaardig geleezen en herleezen te worden, was van
dat gevolg, dat de Vroedfchap beOoot de voorwaarden te ei.
fchen, om te zien, of 'er ook iet fuijdigs met Stads voorregten
in gevonden werd; doch tevens vastllelde. dat men niet Ilemmen zoude, zo lang Zu/alld te rogge bleeffen dan nog niet t
voor en aleer de Schutterij in dit gewichtig Iluk gekend was.
Doch 's Prinfen kort daarop volgende ontijdige dood maakte een
einde van deeze zaak.
Wat aangaat de Kel'lttlljlte Twisten, tusfchen de Remonflrnn.
ten en Contrn.Remonflronten; een ieder weet, hoe deeze het
gantfche land in beroering brachten. In's Hoge was een ontwerp
gefmeed, om dezelve te doen bedaaren. De Refolutie, die men
alom wilde invoeren, en aan welke men daarom d~n naam gaf
dat ze tot vrede der Kerke genomen was, werd gretig omhelsd
bij die fieden, welke de eerstgenoemden waren toegedaan; doch
de ijver, dien men befieedde, om ze ook bij de andere te doen
aanneemen , deed dezelve zo veel te meer aarzelen. Amflet.
dam, daar men, ten dien tijde, zo fierk tegen de Remonflran.
ten was, als andere Ileden voor dezelve waren, was eene van de
voomaamlle, die dezelve weigerden aantE:neemen. De toenmaa·
Iige Regeering had vasutlijk voorgenomen, de leere der Contra·
Remonflranten te bcfchermcn. Om, echter. ware het mogelijk. de Refolude te doen omhelzen, beOooten de Staaten van
Holland, eene aanzienlijke bezending herwaans te doen. De ver.
maarde H. DE GROOT deed, op den 231len April des jaars 1616,
zijne bekende Redevoering,. voor de aanzienlijke Vroedfchapsvergadering; doch het antIvoord van dien achtbaaren Raad was,
dat zij op de zaak zouden letten, en hun beO uit op den algemeenen Dagvaart doen kenbaar maaken: waar mede genoegza;lm
te kennen gegeeven werd, dat zij de R efolutie niet zouden aanneemen , zo als ook niet gefchiedde. 't Tweede jaar daar aan
volgende, fcheen het noodzaakIijk, zou de Dordrechtfche Sij"ode voortgang krijgen, dat 'er alvoorens, in fommige Ileden,
verandering in de Regeering moest gemaakt worden. Uit het ge.
drag der AmflelrJllmfohe Regmten, tot hier toe in deeze zaak
gehouden, zou men hebben kunnen vermoeden, dat dit hier
geen plaats Z.JUde gehad hebben. Nogthans werd, op den 2den
November 1618, Peins MAlJBITS. :lan het hoofd eener aanûenlijke-
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ke bezending, hier met luister ontvangen; den volgenden dag
in den Raad verfcheenen zijnde, ontOoeg hij de Vroedfchap van
Eed en dienst, en ook van die als Schepenerr. Op het Verroog
van den Heere HOOFT gaf de Prins geen ander antwoord, dan:
Bestevaar, 't moet nu ~o zijn: de nood en tiienst van 't land
vereischt het; laatende , echtir, Burgemeesteren en Schepenen
in hunne bediening, en blijvende alleen zeven van de Vroedfchappen van hunnen post ontflagen. Hier na, zo wel als voor11 ren , hield de Regeering even ijverig aan met het proteneeren
tegen het aanneemen der Waardgelders in eenige neden.
Groote moeilijkheden hael de Regeering deezer Stad, in 't jaar
1638: eerst met de Stad Dantzig, over het nadeel, dat door dezelve, aan verfcheiden Kooplieden, werd toegebracht; welk
gefchil en den uitflag men omtlandig vinden kan bij AITZEMA, Il. Deel, bI. 596, 597 en 602; -en daarna met de Algemee.
ne Staaten , die voorgenomen hadden, een vierde van de Con.
vooijen en Licenten te verpachten; en eindelijk met Prins
FREDRIJt HENDRIK, waar van men de verhaaIen vindt bij de F.SfRADES, Eerue Deel, bI. 25, 29.
Dit laacfie gefchil had zijnen oorfprong, uit het zenden van bus kruid naar Alltwerpen , op
order van den Agent van Denemarken. Groot was de haat, dien
de gemelde Prins hieröm tegen de Stad opvatte; doch de Magifiraat verfchoonde zig met hunne onmagt. van den Koophandel,
noch den Agent te konnen bepaal en. De Prins weet het mislukken
des a:mflags op AnfWf'rpen aan Amfteldatll; doch de Frar.fchen
fchreeven het, volgens BASNAG~, toe aan de zwakheid van 's
Prinfen geest, waar door hij, zeiden ze, in 't gezicht van de
Stad genaderd zijnde, vergeet en had, dat hij was gekomen om
ze aantetasten.
In bet Jaar 1641 werden de Burgemeefieren gemagtigd, om
Peters te zijn over den Zoon van den Henog VAN SLEF.SWIJK; de
Pillegift beltond in een Rentebrief van 300 Guldens, liggende
in een Koffertje, ter waarde van 600 Guldens; de gift in de
Kraamkamer, was een gefclienk van 300 Guldens.
In 't beruchte Jaar 1650 weigerden Burgemeefteren aan Prins
WILLEM DEN TWEEDEN, om ten zijnen verzoeke den Raad te
doen vergaderen; zij verdedi,den dit hun gedrag naderhand
voor
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voor de Smaten; zie verder de Gefchiedenisfen op dit Jaar. Dit
niettegenftaande, Honden zij, in dit zelfde Jaar, als Gevaders van
den jonggebooren Prins WILLEM DEN DERDEN, en vereerden dien
met een Pillegift van 1000 Guldens Jaars.
In 't Jaar J 655 zond de Regeering, tot een Pidegift , aan den
Zoon van den Keurvorst van Bralllünhurg, een Lijftrencebrief
van 1000 Guldens, liggende in een gouden Doos. Ook tielden ,
in dat zelfde Jaar, Hun Ed. Gr. Achtb. op den 1I9ften julij, de
eerue zitting op 't Nieuwe Raadhuis.
Nog kostbaarder dan de voorige, was het Gefchenk, welk de
Regeering, van Stads wegen, zond aan den Czallr VIIIl Mosco'JIictJ, in 't Jaar 1659, beftaande in een zilveren Kroon, met al
haar toebehooren , van Snuiters en Dompers, waarvan het fatzoen of maakloon alleen gekost had 150,000 Guldens; op de
Zaal van 't Stadhuis werd dezelve Camengevoegd, en van duizenden bezichtigd. Ook kocht dezelve, voor Stads rekening, de
Eilandjes Urk en Schok/and, en Helde toen den jongften Burgemeereer , ANDRIES DE GRAAF. daarvan als eerften Ambachtsheer
aan. Tot voorrrand van deo Koophandel, zond zij, in 't vu!gende Jaar, ecn plegtig Gezar.tCchap, ter gelukwenfching vin
Koning KAREL DE:" TWEEDEN, naar Engeland; welk Gezamfchap ,
aan dien Vorst, in een bijzonder gehoor, deu Koophandel, en
deszelfs bcCcherming, op 't ernftigfte aanbeval.
Na eenige twisten, die de Re~eelÏl1g, in de Jaaren 1668 en
] 669, gehad had met de Staaten , wegens de verüerking van
Naarden. [temde dezelve. in 167°. tot de zitting van den jongen Prins in den Raad van Staar.
Amfteldam • in 't noodlottig Jaar 1672, bekend zijnde lis
de eenigfte Plaats, die, wegens haare gelegenheid, voor den aan·
val der Frrmfc,'le Wapenen veilig was, werd het goedgevonden,
niet alleen de Munt. maar ook 's Lands Schatkist, alhier in veiligheid te brengen. Dat van het manmoedig gedrag van Al1Iftels
Burgervaders, nier alleen de bewaaring van deeze Stad, maar
zelfs die van de algemeene Nederlandfche Vrijheid, door hunne
welberaadene weigering, om met den Koning in onderhàndeling
te treden, heeft afgehangen, is. tot hunnen eeuwigen roem eu
luister, uit verfcheiden [chriften van dien tijd bekend. E ven'tI,tl
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wel ontbrak het, in dat gevaarlijk tijdftip , waarin de wanhoop
op ieders wezen was afg<!lnaald, binnen deeze Stad niet aan de
zodanigen, die deeze getrouwe Voorltanders der Vrijheid nagaven, als of zè geneigd waren om zig aan de onmaatigc heerschzugt van den Lelijvorst te onderwerpen; ja zelfs had het muitend Graanw de fiomheid, den Burgervader ANDRlES DE GRAAF 'er
openlijk over aanrer:mden. Maar hun wijs be[lj(;r wist niet alleen de beroerten te fiillen, maar ook heilzaame middelen ten
uitvoer te brengen. 't Befaamde Eeuwig Ediél: werd, op aan·
drijving van den Schepen en Raad HANS DONTEMANTEL, vernietigd en verbrand; waarop, eenige Ólg<:i1 daarna, op voorfiel van
gemeldcn Heer ANDRlES DE GRAAF, tot de verheffing van den Prins
VAN ORANJE, tot Stadhouder, beflootcn werd. Ook duurde het
niet lang, of de Regeering paarde haare raadsbefluiten. ten algemeen en welzijn, met die van den Prins; 'en om haar vertrou·
wen aan dien Vorst te kClmen te geeven. werd, door den Burge mee fier HENDRIK HOOFT, een omllandig verhaal van den fiaae
der Stad opengelegd; waarna, op den 12dèn Augustus, de Prins
de Stad met zijne tegenwoordigheid vereerde. Onder dit alles
had de Oud-Burgemeeller en Hoofd-Offic:er GERARD HASSELAAR,
's Nagts tllsrchen den 28 ::n z9lren Junij, bij een ongelukkig
toeval, eene wond bekomen, waardoor hij zijn leven verloor.
Zie HASSELAAR.
Doch alle deeze zorg en waakzaamheid werd met ondank beloond. De muit(;rij van 't Gemeen had zig eerst doen zien, en
het hoofd opgeflooken, over 't bewaaren van Stads Sleutels, en
rustte niet, voor dat 'er eenige verandering in de Regeering ge.
fchiedde. Daarna ontllond 'er een geweldig oproer, voor het
Huis van den Admiraal DE RUITER, aan den Buitenkant; welk,
egter, door het beleid van eenige gewapende Burgers, ge!lild
werd.
De berru;hte verfchilIen, tusfchcn de roctiaolle1l ell Coccejaamil, vereischten, in het Jaar 1677, de zorge van den l\la!jifiraat;
en door hunne wijsheid werd de Kerkenraad bewoogc:1, ecn
heilzaam befluit te neemen , waardoor de Vrede der Kerke bewaard werd. Zie de Hol/al1dfche JJlr:rcurius van dat Jaar,
bI.
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in het volgende Jaar, en zonden ook eenige SoldaateD
naar ZlltmdmN, ter fiilling van den ont!laanen oproer aldaar.
Alle deeze vreedzname pogingen kond\!n niet verhinderen, dat
de Regeering v:m deèze Stad, welke, door haare grootheid, niet
alleen op alles invloed, maar, om haaren uitgebreiden Handel.
de gewigtig!le he langen heeft, in groote twbten geraakte, over
de werving van 16000 Man, in 't J 6t>4. Doch dit een voorval
van te veel om(]agl zijnde, om hier omftandig te kunnen verhaald
wor<ien, wijzen wij den Lezer na de fchriften van dien tijd, en
verzl!eken andere, hunne weetgierigheid op te fchonen, tot dat
wij, onder h~t Arr. I;OLLAND, daarvan zullen melding maaken.
Hier dient alleen gezegd te worden, dat de Regeering weigerde
haare afgezondenen lef Dagvaart te zenden, tot zo lange, dat
men haar het aangedaane leed vergoedde; waardoor de verwijdering llIsfchCIl de Regeering en den Stadhouder, van dag tot dag,
toenam. De Burgemeefter KOENRMD V.\N BEUNINGEN was de Man. •
die als de frerHte drijver hiervoor bekend {lond. Hij zelve wu
l1ier van niet onkundig, maar zo bevreesd, dat hij, volgens 't
zeggen van fommigen, zig nlt:t buiten de Stad durfde begl!even,
uit vreeie van opgeligt te zullen worden; en uit voorzorge voor
de Stad zelve, deed de Regeering de Poorten met dubbele Wagten
bewaaken. De Wethouderfchap hield, op naam der Vroedfehap,
onophoudelijk aan op de ontzegeling haarer Papieren, en deed
emllig verklaaren, in geene lasten te zullen dragen, zo lang aau
dien regtmatigen eisch niet voldaan werd. Het vertoog dus met
kracht van taal vool'ge!leld zijnde, was van dat gevolg, dat aan
hetzelve, op den d·:n 2411cn Junij I6g4, voldaan werd ~ waarop
de verzoening tmfchen den Prins en de Stad volgde.
In h~t volgende Jaar vonden de Wethouders vtm nieuws zig
genoodzaakt, deel te neemen in een hevig gefchil, onrrtaa!J tuifehen den Prins en de Stad Dordrecht, over het verkiezen d~f
,oede Luiden van agtcn: (zie DORD!l.ECIi'f:) en dit was naalhV
beOist, of 'er onr!londen nieuwe oneenigheden, onder de Leden van /lol/onti, over den Staat van Oorlog. AmjJe!dPIn drong
[rerk cp de vermmdering van de Land-, en vermeerdering van
dé Zecmagt; door Vertoogen en Te~envertoogel1, door de Edelen, werd deze twist. ten genoegen van den Prhis, geëindigd.
Ook gaven de beroerten, in het nabuuri, Enl,lanJ, gelegenheid.
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}leid, om den Stadhouder nauU\ver met de Steden te verbinden.
Om een ondborzigtigen Leezer Iliet te doen denken, dat de Regeering van deeze Stad, uit geheime of belanghebbende oögmerken, zig tegen die van den Stadhouder verzette, zoo voegen
wij hier tusfchen, het gezegde van gemelden Heer Burgemee!l:et
VAN BEUNINGEN, den Man, dien wij zeiden dat in dien tijd het
meest verdagt was. Deeze erkende wel, dat aan den Stadhouder, door den Oorlog en Beroerten, meerder magt dan aan ziJne Voorzaaten was opgedragen; doch teWens verklaarde hij, dat
men in d1l1f1e1dtJ1l1 'er verre af was, om die te willen befnoeijen;
zelfs dacht hij 'e een onvermijdelijk verderf voor den Staat te zullen zijn, zo zijne Hoogheid op dien lijd kwam te overlijden.
Het gedrag van de Regeering was toen zodanig, dat ze bij JACOBUS DEN TWEEDEN daarover in verdenking geraakte; waarop zij
zig, echter, mannelijk verdedigde. Wil men meer, men zie,
hoe de Prins, zelfs na zijne volle verzoening met Stads achtbaare Regenten, zijn geheim, ten aanzien van EngdtJTJd, aan de
Heeren HUDDE, GEELVI[\;K, WlTSEN en den Secretaris DE WILDT,
door den Heer VAN RIlOON, deed kenbaar maken; en verder het
beDuit van de Vroedfchap, tot de leening van vier millioenen,
voor zo veel Stads aandeel betrof. En wie is onkundig van het
deel, dat de /l1l.:flc!daiilJ~>/ze Regeering gehad heefe, in de verheffing van WIU.EM DEN DERDEN tot .Koning van Eagelal1d?
Doch naauwHiks had die Vorst den El1gelfi>/ze1J Throon beklommen, of 'er ontftonden nieuwe modlijkhedcn tllslèhen zijne
Majel1eit, nIs Stadhouder, en dc Itegeering, wegens het zenden
der Nominatie van Schepeneii; en de.:zc werden nog vermeerderd, eerst over den lIeer H.',u:wr;N, dien men beweerde dat te
gelijk Raadsheer in den Hoogen Rand, en Lid in de R2geering
van Dordrecht Konde zijn; en ten derden, over de zitting van
den Heer WTLLEM BENTINK , (verheven Wt Graaf Vl1N PORTLAND)
onder de Edelen in de Stnaten van Holland.
Onder alle die gelchillen flond de Regeering als Gevaders over
den Zoon van den Hertog HENDRIK VAN SAXEN, en befchonk dien
met een Pillegift van 800 Guldens in Zilverwerk.
In den 1J1erkurills van 1690 kan men het verder beloop en ein4
de van de gefchillen vinden, hier in 't vorige jaar gemeld. Amflets Regeering volgde, op getpuakte voorwaarden, haar beDuit ,
L 1I .2
in
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in 't zenden \'an de ia:lrlijkfche Nominatie aan h~t Hof van IJrt!land, welk dezeh'e dan verder, geduurende het Leven \'au den
Koning, naar F.ngelrllld zond. Dit ()ntflond niet uit ecne minagtinfi voor 't Stad.'tolldrl'iiik gezag, maar alleen uit zorge voor
de bell'aaring van Slad, Yoorregten; beroepende zig de Vroedfchap op de Pril'ilegien, en bijzonder op die vnn den 3 Jan.
] 58 1, op naam van FIl.lPS DEN II, waar in gezegd word, dat
de ~'e/'kiezing "flll Sclzepmcn, lIif eell/! NOlllif1ati~ ~'an vurtie.
1leiJ, Z01l

flaa1l a01l den Stadhouder,
ill Ilol/alJd.
Zie

/!n ill t!{!sze!fs

afzijn

(UIf)

bI. {6,
Schandelijk werden eenigen van deeze bewaarders der VriJheid.
in dat zelfde jaar, beklad van geheime verfiandhouding met Frank,'ijk, door eenen JAN \lOL: doch hij, deeze befchuldiginp; zullende gel1and doen, herriep tIezelve , met te zeggen: 0 Gad, ik
/ren IJic11ltlIJd VtliJ daze Ilccren: Ik I/eh ze 1I00il gfzieJl: zij

tlie )'ml dm, Raade

HANDV.

zijn onfchu/dig. (Z-ie JAN HOL.)
Na den dood van Koning WILLDf, in

I{Ol, hern:un men alhier de fchikking op de 1\'1agifiraatsbefleIJing, gemaakt in 't iaar

165°'
In 't Jaar 1724, door de Regeering, ten behoeve van de Scan,
op den ~4floen Oétober, de Ambachtslzurltjlrl/CI'd l'an KI/deiflaart, voor zo verre die tot de Provimie van Hol/and behoo~
de, voor een famme van 3000 Guldens, gekogt zijnde, werd,
in 1726, de Burgemeester JOIl,\N VAN DE POLL als eerfle Amb.clJtsheer daar van aangefleId.
De Rcfj/lI!ien "{lil H"lland, van 't jaar 1727 en lï~8, gec,,'cn ons een oml1anGig bericht, van het get:n 'er \'ourl'iel, ia
dien tijd, wegens de b~[c:hrii ving van d.;n llarO:l VINCENT '\\'11.LEYI V;\N HO~IPE.SCrl, als Lid di'!' Et/dm iiJ de RiJde;/',l/{,p.
SCh00I1/10~'eIJ was d ~ eerlfe der fled.:n, di\! zich er tegen VCfl~t
te; zij werd onderfieund door de Regeering deezer Stad, welke in haar Protest, tegen de Pl'opojilil' van de Riddofc:hap, duidelijk aantoonde, dat gemelde Befchrijving niet kOI1 of mogt gefchicden, voor dat hij Baron, als zijnde een CI//iksc.lz Edelman,
door 's Lands Seaaten genaturali'eerd, of met het recht van Inboorlinefchap was vereerJ geworden; zo als dan ook alvon:l1s
g~f..:hiedde. Zie v' w. V,\X IIO~IPESCJl.
De Ambachtsheerlijkhedcn LeillJilidm en rriezelroop werden,
l~oor
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door koop van den Graave VA:"I IVARFUZ~, en onderhandeling van
den Predikant P?TRVS ELZEVIER. voor de C,lmme van 43000 Guldens, aan de Stad gl.'bracht; en op dpn J 3 Maart 1128, de Heet
en Mr. LIEVE GELVINCIC de eerf1e Ambachtsheer.
Onder alle de Raadplecgingen , tcr onJerHeuning van de Koninginne van /Jongt/rijm, teg,~n Frankriik, Hemde Am/Ic/dam
met Dordrcc1t, om, gduurende dei1 Wil;(cr van het Jaar 1142,
onder bemidddin s van de Staaten , de gcCchillen tusCchen de Ho.
ven vall IYeenclJ en Yer(ail!cs te vereffe:-!en. Dordrcc/tt trok
7.clfs de verpligting der Staaten tot verderen onderlland in twijffel; doch de andere Steden en Gewesten waren van een ander
gevoelen. De Regeering van deezc Stad bepaalde zig dan, 0:11
Iwt geml van Manf~hap niet boven de 20,000 te doen gaan, om
reden dat men zig niet boven vermogen bezwaren zoude. Dordrec.':t, da:lremegen, beweerde Herk, dat, zo 'er onderf1:and moest
plaats hebben, die \'erlccnd moest worden in Geld, en niet in
:\Janièhap. Met deze verfchillen nam dat Jaar een einde, die met
d~ leveriilg v:m 2C,OOO Man, in 't volgende Jaar, betlist wer(~ep •

In

der~eliike

C\\'isten werd de Staat inscwikkeld, door den Oor~

ldg tllsJchen EllgdalJd en Frankrijk, over de .1I1Jerikaal1ji:h~
b~zittitlgen, en de gevolgen daar v~.n, waar in de Staat met alle
omzigtigheid, die daar roe "ereischt wordt, befloocen had, de
l~aauwkeurigrre ollzijdigheid, ten lllme va!] Land en Volk, te bewaarcn; 'c welk, cen eeuwigen roem van hWl, dit toen het roer
\"an Staat i:J handen hadd~n, met zodanige wijsheid en voorzigrigheid tcn uic\'oer werd gebracht, dat het als een der treffendfle
gcdellkfÈuk!;(!n der NederlandCche Republiek voor e~uwig zal
bekend zijn en blijven. De vreeze, echter, voor de nabijheid
der Frn:J!cie Le~ers, ge(l(!rla met de ma:;t van OoJlenrijk en andere Geallieerden, die d~ Grenzen van den Staat genaderd wa~
ren, was niet ganseh, zo het ièheen, zonder grond. Gc/der/al/d
en Overijsfel vreesden dat hun Grondgebied het eerst aan de beurt
zoude leggen, ingevalIe een der Oorlogende partiien, in geval
\..m eenig- v('rlies. de wijk of vlugt op h~t grondgebied van den
~raat zoude mogen neemen ; en buiren Haat zijnde die nft,l<eeren', geene beveiliging zouden kannen vinden in eene onverze~
kerde onzijdigheid. De bezwaarnisCen van die Provinticn \\'crLIl 3
den,
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dell, door wijlen lbare Koninklijke I loogheid, verzagt, zo als
wij verder, bij het verhaal der GeCchiedc:ni,C~n, zullen zien.
Wat 'er, in I:lJtere tijden, we:~ens de ontdekking van zeker plan
van verJrag'v~n Koophandel met de Vercenigde Staaten van Amerika is v00rgeva!lcn, en hoe onbillijk de Regcering dezer Stad,
deswegens van [.)mmigcll bthandeld zij, is bij eenen iegelijk in
verCche geheugenis.
Het eerCle VOORREGT , op dat wij thans tot dezelve overgaan,
't weIl; ons o)1der I;ct oog koomt, vindt men in de HtJlldyesten ,
van den ~ïaen Ol'tober des Jaars 1275, zijnde het verlcenen
van tolvrijheid, door Graaf FLORIS Dr:N VIJFDEN. Bepaalder Keuren en Voorregtcn verkreeg AmjlddalJ1 in 130r, door GVIJ VAN
I1E:>F.GUCWiN. Na de verzoening met den Graaf, in 't Jaar 1318,
werden de toen verleende Voorregten weder bevestigd. In 1337
fchonk WILLE \I m: vIERDE, onder andercn, de vrijhcid van vcrgrOting; cn in 134::! beCchonk hij de Stad, zo als wij reeds geziell hebbl!lI, lll::t de vrijh<!id van RcgtsoetTcnin g. in 1345 cn
J 346 vernicl!\vde Vrouw ~IARGAREeT nice alleen de vorige, 11J~:1r
yenncenkrde del,'II'e grootelijks, onder andercn met het regt,
om nimmcr van de Graaflijkhcid te mogen g~Ccheiden worden.
Alle deeze Voorregten werden, in 1356. duor haaren Zoon
Graaf WILLE~I DE:-l nJfDEN. bevesti~d: het geen drie jaan:n latcr, door Hertog .\UIERT, als Ruwaard, mede getèhi2dde. In
J 367 nerd haar vergund, zich vrij te kopen van de Tollen van
GOl/dil cn Sc/rOOIJ'IOVe/I, na dat de Stad zig, in 't vourige Jaar,
met hem verzoend, en eene boete van tien duizend Schilden,
van vier en twintig Grooren, betaald had. Onder andere Voorf<:gtcn, die zij, in 't .laar) 386, verkreeg, wa" dat van vergroo.
1!llg a:\I1 de Land" l!n WaterziJde, en in 't volgende Jaar van 't
veïlc;!"gcn der Sluizen. Ook gaf gemeldl! IIenog haar, in 1389,
de Vi,lchcrij der Bil11lcnwalcren in Erlpagt. Groorer was het
"voorregt van ~cn lIaringvangt, 1391; als mede het geen wij on·
der de !{ cgccril17, op dit Jaar gezegd hebbl!n: dit werd gevolgd
van dl: vrijheid van de begec\'Ïng van 't Bod'èamp:; en, in 1398,
,d~ vri:ht:il[ \'an Tu'len te Gouda en .\":,'101;],'/01'CII.
WILLEI IJL ZE:;[;!', na zijnen Vader ALIiEln gehuldigd zijnde,
bevbtigd-:, den :!oiien Maart 14°5, alle de vorige' vrijheden,
cu v-:lïiJeddcrdc di! ~tads VoolTegcen met de vrijheid, om zo

vee-
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vee Ie Lijfrenten te mogen opneem en , ~ls h:'Ar goeddacht; het
regt tot het begeeven \'~n Ampten; en ook met dit, d~t een
Poorter niet meer zOllde mogen verheuren, dan ziin lijf en hon.
derd ponden van zijne Goederen; deeze verm.eerderde Ilij, ; 409,
met de vrijheid der l\Iarkttollen te lIeusden en Jf/orklJlII, en ouk
om de Stad aan 't ')" te mogen vergrooten.
JAN VAN DEIJEREN verleende aan dezelve, 14~0, de Tolvrij.
heid door g:msch Holland. Van geen gering aanzien warell die
door I1LlIS VAN BOCRGONDJEN, in 14-52, aai! de S ad v~rle~lld
werden; alle welke, in de Jaaren 1478 en 1479, d'.loi" MARIA
VAN BOURGONDIEN en MAXnULL\AN bevestigd, en 11l~t eenige
nieuwe wrmeerdwl lijn; zo als ook gefChiedde d or Ilertog
FILIP, VAN noCRGONDIEN in 1497, en in 1507 door Keizer MAXIMILIAAN.

Hertog KAREL VAN BOURGONDlEN onthefte de St:ld, in 15:6,
van de Verlofgelden op de Graanell.
In 't Jaar van , 547 werd aan de Amfleldamlllrrs, volgens aan.
wijzing van 't Repertorium der PlakaatclJ, bi. 59, de vrij.
heid verleend, in de Zuider Zee te mogen vis fc hen , mids zig
bedit!llende van Netten, die de bepaalde wijdte hadden, er. geen
verfinoorden Visch aan Land brengende. In I 556 wercl-~n, door
liLIrs DEN TWEEDE..... , alle de Stads Voorregt~n bevestigd; en in
1531 verkreeg men weder de vrilheid, om de Stad te mogen vergrooten: 't welke naderhand, in 1586, door LEICEjTER, b~ve5ti,;d werd.
Van de GILDF.;.I, of GenoOtfchappen v~n Koop- en II:tndwerks.
lieden, (IJUMr,AR, in zijn Kerk/ijk en JVaerclJ/ijk DeJ'enter.
verilaat 'er door, gevestigde zamcningen van Borgeren , een en
dezelfd:: l\'eeringe of Koophandel drijvende, of een en dezelfde
KOIlSt oetTenende, of een en ht zelfde Handll'crk doende, aan
zekere Wetten gebonden:) vindt men al vroeg, in de beichrij.
ving der Kerkelijke Gebouwen en elders, me!ding gemaakt, van
de Almaren , die zij in dezelve bezaten: waar uit bliJkt, d~t dezelve al in de veertiende Eeuw in !land waren. De vcrandcnng,
die hier omtrent plaats heeft, be[1aat in vermeerdering, vermindering en ineenfmeiting van fommige van dezelve. Allen ziju
met goede Keuren en Overlieden voorzien; eenige hebben 001\,
Dekens, Proef· en Busmeester. Zie hier de namen der GILD2N.
Lil 4lIlet
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met aanwiizing der Jaaren, waarin dezelve opgerecht zijn, en 'c
getal der Overlieden.
Overlieden 4. van 't Kleermaakers Gilde, O;'lgcrcgt
1+15·
6. Groot Kramers.
14 ~6.
7. Binnebndsvaarders.
1483.
6. Schoenmakers. .
14·85·
4. Vlecshollw.:rs.
15 02 •
Jo? Timmerman5, enz.
1 5'2~.
6. I IOlltz~aglTIoolenaars.
15 2 9.
4. Vi~ch kopers.
153 0 •
4. Bakkers. .
• 153°.
7. Smid" enz.
153°·
4. ~leeper5. • •
153 I.
3. l\ktzelaars.
1533.
3. Tinnegieters.
1533·
4. Berbvaarders ••
1539·
~. Ricrbe/èhooijers.
1539·
4. nierdraagers. • •
155 0 •
4. Klompe-, Leestemuakers ,enz. •
155 I.
5. Chirurgijns.
155::·
15::;6.
4. Koun1meerers, enz.
4. Koorn-Ligtermans. •
1556•
4. Glas-, Kannen- en Aardewerk, enz.
1576.
5. SciIilders, enz.
1578.
4. Knürn-' Jülenu3rs.
157 8•
4. l\Tandcmaaker,.
J 580.
4. Fruin·crkoopcrs.
15 US·
4. Lnncweevers.
15 89.
4. I\üorndraagers.
1589.
;). Scheeps-Timmerlieden, enz.
1589 .
.;. Vlot-Sclmitevoedcl'.<.
159 c .
4. Oude Schüenmaakers. •
159('·
4. Kuipers en Wijnrooijcts.
159:>·
1601.
3. Goud- en Zilverfmcden.
8. Rocij- en Zolder-Schuitel"Oerders.
161 I.
Ó. Buitcn- C11 Binnclandsvaarders.
16! I.
1612.
5. Makelaars.
~.

Bontwerkers .•

I~ I~.

Ovel"
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----------------------------------Overlieden 6. Waagdraagers.

• 16r6.

4. Turfdraagers.
4. Hoedemaakers.

1(}19.
1620.

5. Kleinkramers. •
4. I1oenderkoopers.
4. Lootsmans. •
5. Laakcnbereiders.
+ Pasfemenr- en LilHweevers ••
+ Zijdevcrwers. • • . • •
5. Boekdrukkers en Verkopers, enz.
5. Kompasfe en Zeilem!l:lkers.
5. Laakenverwers. • •
+ Kock- en Befehuitbakker~.
6. Wijnkoopers " vernieuwd.
3. Sp::kl1agers. •

1621.
1622.
1631.
1638.
164 1•
1648.
161i:l.

16 64.

1665.
169 r •

16 79.
1 75 1 •

lkkend is het, dat behalven deze. nog veele andere Fabriken ~
Neeringen en I landteerm,;.en, in deeze fiad gevonden worden,
die tot geene Gilden of Genootfehappen behooren •
• Veiligheid, befeherllling en verdediging der Steden, deed al
van ouds de Sehllttcrij noodzaaklijk zijn. Buiten dit waren de
lJude Schutters ook verpligt, de Graaven in den krijg bijteflaJ~ ,
en met hunne Baniercn te volgen, als de nood van 't land zuE;s
yorderde; hunne hoofdzaak was echter het bCl\'aak~n der flad.
Wij zullcn hier geen \-erdere m~lding ma~ken van de oude Sehutlerijen, di(! bcl;(~nd waren, bij den nr,am van de I "o(t- cn lklldBoogF/mt!crs, die unlkrfcheiden waren van de Ollde Sc/wttfJ"S,
na welker vernietiging, in 't Jaar J 516, die der Klo)'c:Ji~rs w~r
den opgercgt: nict Ilt!ehts o;n dat dezelve nict meer in wezcu
zjjn, maH ook om Jat hunne \'Oorregten , aan de Regeering op
voldoende ,-oor\\'nnrden a(a;efhan, dus ook niet meer i:l :l~nmC'>
king kontIen komen. Wel is waar, dat mcn, in tijden vun be·
roertcn, en ouk nog in onze dagen, daar mcdc veel fch~en 0;:>
te hebben; doch door wie ge!èhieddc zulks? l)oor l\lc;:fch(!:~>
aangcfpoord door verfoeilijk eigen be:ang, en onkundige muit>
maak ers , die, door een groott'n ophef te maaken vuu otaakcn, die
niet meer in wezen zijn, en nimmer geweest zijn, ollnozdeil
en dus Hit geloo\'cnden verleidden, en tot zig trokken.
Ll15
De
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De drie gemelde Schutteriim, door verloop van de Schutters, in de tijden van vervolging, flegts in na~m nog in weezen
r:ijnde, geraakten, na 't fluiten der bekende Sathfaétie in 1573.
weder in !land. Doch in 't iaar IS80, werden zij, door Burgemeestere') , op last van PrinC" WILUM m.N I, met de BurgerVaandelen tot eén lichaam gebracht; welk vereenigd lichaam, na
dien tijd. d~n naam van SCHLJTTf:RIJE b,houden heeft. Van deeze was het dat de Regeering, tuskhen de Jaaren 16+0 en 165°,
de J7óetboogs- en Hatldboogsdoelen, of van den Krijgsraad, teg':ll
redeliike voldoening, ovemam, zo als reeds lang te vooren met
den Klol'eniers Doelen gefèhied was. In 't jaar 167:!, w.:rden
de Ovcr01anfèhappen der Doelen mede vernietigd, en dus het nog
eenigf1e Overblijifel der oude Schutter/jm te nict gedaan.
Deeze Burgt:rvaandelen, voorheen afgezonderd van de Schutters. werden voltallig gemaakt, uit de Poorters en Inwooners •
bewaalaen de Stad. en trokken mede ter Hei vaart , zo wel als
de Schutters; en dat al van vroege tijden af aan. Verfcheidene
van die Citwgten vindt men aangetekend; onder andere, naar
Nuils 1475, welke aan hun hoofd hadden, den Schepen HENDRIK JANSZOON AKKERMAN; 1622 den 17den Sept. naar Zwolle.
1632 den 24f1en Augustus naar Nijmegen; J672 den 21 !len Maij
!I:1lIr Geerlruijdenberg, en den 1Iden ]unij naar Heusden; 1673
den sdea Maij naar ~,sp, en den 1sden Sept. naar Gouda.
De verdeeling der fiad iu Wijken heeft mede al van vroeg af
plaats gehad. In 1421 fchijm de ~tad in vier wijken verdeeld te
zijn geweest, twee aan de oude en twee aan de nieuwe zijde.
Doch in 1481 werd ze in negen Wijken verdeeld. Het voor.
naamfte der ver[chillen, die in 1578 tuslChen de Regeering en de
Burgers mede plaats hadden, was, het vermeerderen der drie
Vendelen Schutteren tot zes, waar toe de oude Regeering niet
verftaan wilde; en na die groote verandering werd de fiad, in 't
volgende jaar, in elf Wijken verdeeld. Ider Wijk had haaren
Kapitein, L\litenant, drie Bevelhebbers, en twee Kolonellen
over het geheel, waar van de eene was Oud-Burgemeester en de
andere Raad. Decze elf wijken werden, in 1613, lOt 13, en in
1622 op 28 gebracht. In 1650. werden ze lOt 54 vermeerderd.
ln"t jaar 167! werden ze gebracht tOt 60; doch, in 1681 , weder
verminderd [Ot 54, en in 1684, weder tot zestig verhoogd; op welk
~e-
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getal de Wijken en Kompagniën nog bepaald zijn. Deze zestig
Kompagniën zijn verdeeld in vijf Regimenten, di~ benoemd zijn
naar de kleuren der Vaandelen. De twee Koionellen bleeven tot
in 't jaar 1748. Doch, mt!t de buiten~e\Voone veranderin6' in
den Krijgsraad, welke zijner Hoogheid, den PrinCe WI'JLE1.I DEN
1V, werd afgedrongen, behaagde het dit!n Vorst, dit getal tot
op vijf te ventleerderell. Ieder Kompag:<ie heeft haaTlm Kapi.tein, Luitenant, Vaandrig, 3 Serjamen, en, als Onderofficiers,
3 Kapiteinen des Armes, gewoolllijk z4 Adels, wa!lr~van 'er drie
Ontvangers en drie Schrijvers zijn. Verder 3 Corporaals , 3 Lans·
pasfaaten, en gewoonlijk 6 Asfin:enten, 2 of 3 Tamboers. Verder moet ieder Kompagnie, met deeze en de waakende ManfChap, in tijd van nood, ofbij plegtige gelegenheden, 100 man
uitmaaken. Nog behoorell tot deeze 60 Kompa;niëll \'ijf Provoosten. die door den Krijgraad worden aanöt:ndd. Bekend is
het dat aan deeze Kompagniën het bewaaken der fiad, he. fluiten en openen der Pooiten , wordt toebetrouwd ; waar toe ieder
nacht vier Kompagniën haare \Vagt heb!:Jen, en met behoorlijke
Hoofdwagten en Bijposten voorzien zijn.
De KRIJGSRAAD, waar onder de Burger Kompagniën omniddelijk fimm, befiaat uit de hier oP6eno~mde Perfoonen: de Kolonellen, Kapiteinen en Luitenants maaken den h'Tooten; Kolonellen en Kapiteinen den kleinen Krijgsraad uit. Deeze vergaderen
niet dan met voorkennisft: van Hecren Bnrgcmcesteren, op befèhrijving der Koloncllen; alleea bij enkele gevallen, worden
de Vaandrigs daar mede toe beroepen.
De Keuren en Ordonnamien, hier toe behoorende , en die
door dit aanzienlijk lichaam, met voorkennisfe van Burgemeesteren , van tijd tot tijd, zijn gemaakt, zijn te uitgebreid om ze
hier in te voegen, en genoeg te vinden: die, welke in 'e jaar
1580, hier op gemaakt werd, is in 1594, 16/8, 1651, 1659,
1669, 1672 en 1681 vernieuwd en veranderd; de laatstgemelde
verandering is te vinden in de nieuwe Ordonnantie van 1748•
Doch hier dient nog gemeld te worden, dat de Officieren der
vier Buitenwijken niet onder den Krijgsraad of Kolonellen behooren, maar dat die Kapheinen onmiddelijk van Burgemeesteren
afhangen. welke ook door hunne Edele Groot Achtb. worden
aangefield.
In
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In Jecze zestig Wijken zijn binnen de Stad 58 Br:mdfpuiten;
de meeste van die hebben ieder een fpuit; doch Wijk 21 en 22.
z.~ en 24-, 36 en :p, 38 en 39. 45 en 46 hebben maar ééne
limit met haar beiden. Daarentegen zijn in de wijken No. 14.
J 5, J 6, 53 en 5+ twee fpuiten; hebbende wijk 4 2 en 48 :er
geene. Behalvell Je~ze zijn 'er nog 12 fpuiten; voor de fchepen in de Laag. Tor ieder fpuit zijn ten minflen twee, en bij
fommige drie Bralldilleesters, welke worden aangefleld door Kolonellen , uit een drietal 1 door ,den Kapitein. van de Wijk benoemd. • De Generaale Brandmeester wordt door Burgemeesleren aangefield ; d(:ze heeft zijne bijzondere In(lructic, bUllen de Generaale Brandkeure. VA:'II DER III!IDEN, wiens naam
wij reeds hier vooren als den Uitvinder van deeze fpuiten
vermeld hebben, was ook de uitvinder der Lantaarnen; waar
door zjjn naam metle eeuwig I~ven zal. lIier herzeggen wij Jat
dezelve reed. in 't jaar 1665). hier in gebruik waren. lIet getal
dcrzelven binnen de ftad word gereekend op 2815, in 17 wijken,
waar toe de fiad hier op verdeeld is.
Het zal niet onvoegzaam zijn, hier eenige melding te maaken
van de Nac/Jf- of Ralelwnc/u, die alhier, in 't jaar 1585, is
aangefield. Het getal van deezeIl befiaat uit 480 man, verdeeld
in J 20 Wijken, buiten ecnige noodhulpen, fiaande onder twee
Kapiteinen; de verdere Offiçieren zijn de Luitenants, Sergeanten, CorporaaJs en Adelborllen. De aanflelling van Kapitei.
Deo hangt af van Burgemeefler<:n, en die der overige va!1 Kolonellen.
De Stads Bezetting beilaat uit twee Kompagniiin, ieder van
twee honderd Man. De. l<apitcinen, Luitenants en Vaandrigs,
worden door Burgemeelleren aangefleJd of benoemd, en verkrijgen hunne Afte of ComnJisfie van den .prinfe Erf!ladhouder.
I let alkroudrtc van STADS-Zf.GEI,S, dat men wil, vóór of op
het jaar I :!96 in gebr<Jik geweest Ie zijn, zou een Koggefchip
zond\:r Rot:r verb\:dd hebbe!l. Doch daar van is met zekerheid
uiets te zeggen. Met meer zekerheid word voor het eerfie gehuudcn, dat geen, welk men beftempeld vind met den naam
van het ()ud 7.ege! yrm .dijt/leidam. Dit was mede een Schip
als VOOrl'fI, doch hebbende ::UIl den 111ast hangen een [child,
waarop een ila3nde Leeuw; dit, \\aarvan me:J nog ceni{;e afdruk-
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drukken van het jaar 1375 vindt, was men gewoon aan de Tolvrijbrieven te hangen.
Het tweede was 't Zegel tot de zaaken der Smd, zoo als het
gedeelte van 't omfchrift ad Cat/ias aanwijst. liet Koggefehip
is als 't voorige, maar heeft aan den mast een wimpel, waarin
zijn drie St. Andries Kruisfen ; twee zod:mige vlaggen fiaan ook
op het achterl1e van 't Schip. In hetzelve zit een Man, die iu
de linkerhand Stads Wapens houdt, en in zijn rechter dat van HE·
NEGOUWEN. Nevens den Man ligt een Hond, met zijnen kop en
beide voorfie pooten op het fchipsboord. COllMELIN zegt. vat}
deeze nog geen uitleg gehoord te hebben. WAGENAAR zegt:
"ullig! 0111 te kennen te geeVe1J, dût, ,'o/gens de Ollde gewoonte op de vrije Scheepvaart, de lll/al/ders het regt van eigendom op de Latlinge behie/dev, zoo lang 'er nog een Hond in 't
Schip in leeven bleeve. 't Is mooglijk dat men dit 'er mede heeft
willen te kennen ge even ; doch ik voor mij zou liever gelooven,
dat men 'er de getrouwheid aan Gen nieuwen Graaf, en voornaamelijk aan zijnen Broeder GUIDO VAN HENEGOUWEN, mede
heeft willen aanroonen ; dat naar mijne gedachten, door den Man
die de beide Schilden houdt, genoegzaam bevestigd wordt.
Schoon de tijd, van eerne blijken van dit Zegel, later zijnde, dit
fchijne tegen te fpreken, blijft echter daar tegen de tijd. \vanneer het gemaakt is, onzeker; en de duurzaamheid van hetzelv&
bevestigt mij nog meerder.
Het derde of Geheim-Zegel, gelijkende veel naar 't voorgaande, uitgenomen dat hi~r twee Mannen in volle harnas !laan, hou·
dende de achterfie in zijne rechterhand een Zwaard, en in de
link~r het voorgemelde Wapen; de andere, een Heraut verbeeldende, houd met heide handen eene lange llang, waar aan een
Vaandel met drie Kruisfen. De Cijfferletters J 548, geeven waarfchijnlijk te kennen, 't jaartal w::arin het zelve gemaakt is.
Verder heefc men 't Zegel der Stad Amjle/dmn, dat gemaakt
is in het jaar I 656, en in de afbeelding genoegzaam lllet het
voorige overeenkomt, doch in 't omfchrift dit onderfcheid heefe,
dat in het voorige naat 0Pidj, en op dit geleezeIl wordt Gil'j·
tfltis, geevende het eerae den naaln van Stedeken, en het laat.
ae van Stad, te kennen. lIet contra of tegen Zegel word gebruikt, om op de ruggen tegen de groote Zegels aan te drukken.
Stads
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Stads Wapoofchild befi-aat in een rood Vdd, met een zwarte
Paal in 't midden, waarop drie witte of zilveren Kruisfen. De
Heer ,'AN LOON en anderen, zijn van gedachten dat Graaf WILLEM DE, VIERDEN, in het jatir 1342, de !lad met een driekruisfig Wapenfèhilct befchonken heefe; dan anderen zijn van gedachten, dat het ontleend is uit het Wapen van I-leer JAN VAN PERSIJN: en als men zig op de oude Zegels beroept, om dit te b~
wijzen, zo als de Heer WAGENAAR doet, dan komt het daar mede veel beter overeen, dan dat van VAN LOON; want in 't Zegel
der Tolbrieven vindt men de drie Kruisfen niet, maar wel den
Hollandfchen ftaanden Leeuw. doch wel in 't tweede gepaarc
met dat van HENEGOUWEN. Wij laaten ieder zijn gevoelen vrij.
Denkelijk is het oude Wapen of Koggefchip in onbruik geraakt,
met de fchenkillg van de KelzerI;jke Kroon op het zelve, daaraan veri!erd door Keizer MAXIMlLIAAN, in het jaar 1488, om reden dat deze! 'Ie boven 't fchild luisterrijker praalde, dan boven 't oudc Koggcfèhip. Enkel ziet men dezelve daar bo.
ven, in den gevel ván 't Ilads Excijnshuis in de Ouden-Brugneeg.
Het oud:!e Wapen, dat men aan de Gebouwen door twee Leeuwen ziet vastgehouwen, Ilaat voor het Krankzinnighuis , met het
jaargetal van 1562, en aan de Waag op den Dam, 1565. Doch
het is als nog een Raadfel , van waar die herkomiHg zIjn; co;\)IIlELIN twijifelt zelfs aa.1 '[ verhaal, dat \all 't Gcllacht van Boe/em
daarvan wordt opgegeven.
De KOOPHANDEL is van die uitgebreidheid, dat wij in dit befiek 'er niet dan een {laauw denkbeeld van kunnen geeven, en
ZIj, wien het Werk van LE J.ONG, en ook dat van WZAC, 1/0/IOl1dsch Rijkdom gellaamd, opzettelijk daar over gefchreeven, bekend is, zullen ons dit ligt verfchoonen. Echter moeten wij 'er
iets van zeggen.
Men verdeelt denzelven doorgaans in; drie rakken.; 1. Voor zoo
ver die benaal: in 't vertier der Waaren, die in de !lad gemaakt,
bereid, gebracht en gebruikr worden; waarvan men een groot
deel kan leeren kennen, uit de benoeming der Gilden, die hier
vooren gefchied is. Il. Voor zo verre dezelve zig uitllrekt. in
't omvangen en verzenden, van goederen binnen deeze Landen,
die men den Bil'nenlandfchcn noemr, en waar toe hier een menigte van Veerfchepen en Schuiten gebruikt worden; mer t~n
woord
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woord kan men 'er van zeggen. dat 'er bijna geen plaats in de
uitgeflrektheid van deeze Rèpubliek gevonden wordt, of men
kan, zo niet da~glijks, tcn minnen weeklijks, goederen derwaarts zenden, en v~n daar weder ce rug ontvangen; waartoe de
Binnenlandfche Posten mede van grooten dienst zijn. En ten
lIl. Voor zoo verre die be!laat in het ontvangen en verzenden
van al wat de vier deelen der Waereld opleeveren, door middel van de Scheepvaart. Het eer!1e en tweede gedeelte van den
Amneldamfchen Koophandel, wordt mede zeer aangekweekt
door de drie vrije Jaar- en drie Week-Markten. En als men
bet oog naat op de menigte van Zee-Kasleelen, en Pakhuizen,
die in deeze fiad gevonden worden, en die den Vreemdeling
verbaazen , behoeft men niet te zeggen dat dit de Marktplaats
dcr ganlèhe Waereld is.
Wat den Buitenlandfchen Handel of Scheepvllart betreft, heeft
men buiten die van de 0 en W. Maatfchappijen, en de vaart op
Groenland en Straat Davids, (waarvan op bijzondere Artikels zal
gefprooken worden) in aanmcrking te neemen , als de oudne, de
vaart op Hamburg en BnlJlen: want reeds lang voor dat dmjlek/am, in het midden der veertiende Eeuw, in het Hanzé verbond trad, was deeze vaart en h:l11del met Bier en I-Iout al vrij
aanzienlijk; en fchoon die van 't Hamburger Bier te niet gegaan
is, blijft die van IIoUt en andere waaren cen aanzicnlijke [:Ik.
lIet getal der Schepen van hier na Hamburg, eu van daar te rug,
is doorgaans zeer aanzienlijk.
Op deeze \"Olgt in ouderdom, die op Braband en Vlaanderen,
welke reeds 1396 langs de Schelde gedreeven werd, door mid.
del van Beurrfchepen op "Alltwerpen, Brusfel ~ Me.helCII, Leuven, Gmd, Duinkerken en andere Steden.
Na dat de Amfleldammers al vroeg,' zo wij zagen, op Ham/Jurg en Breemen voeren, breidden zij dit verder uit naar Zwee·
den. Deenemarken en Noorwegen; waanoe hun reeds in het Jaar
1368 vrijheid verleend werd, om welken tijd zij ook reeds een
Volkplanting op Schoonm hadden opgerecht; waarop zij, en in
r;emelde Rijken handelden in Wijnen, Bieren, Lakenen en Lij.
Waaten. Het voornaamtle dat men van daar herwaard voert, zijn

Hout. Pek, Teer, Talk, Huiden, IJzer, KopQ1' en Stokvisch,
enz.
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enz. en men voorziet dezelven daarentegen met Wijn, Brand~
wijn, Tabak, ZoU[, Kaas, Specerijen, enz.
In 1414 kreegen die van ./Imfte/dt1111 reeds vrijheid, van lIertog ERIK VAN SAXEN, om in zijne Lànden te handelen. Doch
een voornaam deel van den handel op Duirschl:md en Zwirzerland gefchied over Keulm, met Schepen die men S ,morenzen
noemt, en die hunne gewoone legplaars op de Bzlitekollt
en GeiderfclIc KnatJe hebben; doch decze zijn onderfcheic1en
van de Beunfchepen, op IFezel, El1IlIlerik, DI/S{dtJorp ,
enz. De Goederen danr mede he,waards en derwaards •
zijn te veelvuldig, hier aUe re nocmen. Na deeze laate!!
wij volgen den Koophandel op de Oost Zee, welke mede al
vroeg in fiand geweesr is. Bekend is h~r, welk een aanzienlijke rak van handel 'er rusrchen de ~redcn Dfmtzig en ./ImftettJam gedreeven wordt; men behoeft, om 'er zig een denkbeeld van te maken, alleen de Graar:hnndcl buiten die met
Hout, Hennip, Vlas, Olijzaaden, lIuidl:l1 en Wasch re noemen, wordende deezen handel door zes Dircéteuren bellierd.
In de veertiende Eeuw voerden de Amfleldammers Zout en
Wijn uit Frankrijk naar de OMt Zee; en fchoon de Koophandel op dat Rijk, door den Oorlog, zwaare Cchokken
beeft geleeden , heeft het belang, zo wel der Nederlanders, als dat der Fnmfchen, denzelven rcl1;cns wed.:r in order gebracht, en naar maate van den aanwas der belanghebbennen , mter en meer doen uitbreiden. Onder de menigte van
Goederen, die van hier derwaarts gezonden worden, munten
uit. die, welke hier teL::nde gem~akt worden, en \'erder
Zome Visch, Haring, Traan, Baleinen, enz; en die van daar
komen. bellaan meest in Wijnen, Prandewifllell, Azijnen, Pa.
pieren, Vrugten, gemaakte Stoffen, enz.
De Lakenhandel , die voorheen hier zeer bloeijenrle W:H, deed
al vroeg den handel op Engeland van groot gewicht zi;n, en
het is waarfchiinlijk, dat van hier, reeds in de veerticl1d~
Eeuw, mede op Engeland en fchotlanè gevaaren is; en ware niet
de baatzugt en af~nst der EngeIfchen ,van tijd tot tijd, [en hoogllen toppunt gefleegen, zoude zeker, hoe groot ook de KoopblO del met deeze Natie is, dezcl\'c nog liitgebi'cider en met
meer-
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meerder voordeel gedreeven worden. Om hier van overreed te
zijn, behoeft men maar't oog te Daan op de Parlemenrs Atle
van 't Jaar 1651; en hoe zeer de Nederlanders in 't algemeen,
en bijzonder die van deeze Stad, met de kon1St v:m w LLEM DKN
DERDEN tot den Throon , voor den handel eene meerder vrijheid
verhoopten, zag men dezelve, echter, niet ten voorCehijn komen. Ja men zou mogen zeg-gen, dat de Koophandel van deeze ~tad, en van de ganCche Republiek, van geene Natie meerder benadeeld is, dan van deeze: W2ar toe men 's lancIs gefchiedenisCen maar met een vlugdg oog behoeft te doorloopen ,
en daar mede de daaglijkfche ondervinding te paaren 1 zonder in
aanmerking te neem en , dat zij, met hunne fabrieken, onze InlandCche genoegzaam in den grond booren.
SPANJE, fchoon 'cr al voor de beroerten een aanzienlijke handel
op gedree\len werd, verbood dien aan de fieden, die den Koning
waren afgevallen: en dus bleef Amjleldtl11l tot in 't jaar 1578 in
't bezie van denzelven ; doch verloor dien toen mede. Met de
fluiting van .[ belland 1609, werd dezelve weder algemeen;
doch met de eindiging daar van, werd ze weder op nieuw verboden, tot in 1648. Doch zeker is het dat Spanje, hier door,
het meeste nadeel geleeden heeft, wijl 't hem voornaamelijk
zijne bezittingen, in de andere waerelddeelen, heeft doen verliezen,
en daarenboven zich genoodzaakt gevonden heeft, om in 1650
een verdrag van vrije Scheepvaart toetefiaan, en ons vrij te laaten, de kostbaarlle waren van daar te haaIen, en hem de onze toetevoeren. Nogthans is die van PORTUGAL van geen
minder aanbelang.
Wel is waar, dat men, 111 vroeg, van hier op Italie , de ]}fid~
delandlche Zu, en de Lel'mil, eenigen Koophandel gedreeven
beeft. Doch, na dat de Jooden, in J 54-9, uit Portugal ver~
àreven, hier een verblijfplaats gevonden hadden, fchijm deze
handel zig hier eerst gevestigd te hebben, welke naderhand,
door de werkzaamheid der nijvere AlIIjleldtlPJfi.:!ze Koopiieden,
in Ilo/ie, den Archipel, te COlljlalltinopole, Smirna , Scal1drona, enz. verder werd uitgebreid. Ja zij handelden reeds, in 't
Jaar 161O,--op de kusten van Barbtlrije. Na dat, zo als wij
hier boven gezegd hebben, de vaart op SpalJje, Ïl1 't Jaar 1568,
verbooden was; heeft men zig, langzaamerhand. toegelegd op
lll. DEEL.
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de vaart op Archangel. AI vroeg in de voorgaande Eeuw, trachtten de Burgemeesters van AlIlfte!da111 , met den C::aor yan 111oskovie, een verdrag van Koophandel te /luiten; doch het liep aan
tot. het Jaar 1631 eer dit tot lland kwam; van dien tijd af aan
is het zeer gewigtig geworden. Aan deezen uitgebreiden Koophandel en Scheepvaart is federt een uitlleekend gemak bezorgd,
door het oprechten der Wisfelbank , in 't jaar J 609. Zie WISSEL
en WISSELBANK. Onder de Gilden zijn mede. verfcheiden opgenoemd, die ten dienlle van den Koopman llrekken. Behalven
deeze vindt men in deeze Stad een verhaazend aantal Perfoonen,
die hier toe medewerken ~ cn van deezen zenuw van den !laat
hun eerlijk berlaan genieten; als de bedienden der Posterijen,
Boden, Waagdraagers , Pakkers. enz.
Zo veel reeds van deeze groot waereldrlad, fchetswijze, ge.
zegd hehbende, llaan ons nu te vermelden de naamen der
VOORNMME MANNEN, die tot eer van dezelve zig vereeu.
wigd hebben; laatende het geen verder van hun moet gezegd
worden over voor hunne bijzondere Artikelen. Deeze zijn, om
hunne geboorte of lan~duurig verblijf, de volgenden: • Nico.
laas Hrr!'ictls, * JO!lo,mes en Alm'dm yon AmJltidllm, Nico.
loos Ctrmnius, • Cornelis Crocus, • Johannes Sartoriris , • Johannes Timmmmtts, • Jolrolmes Jv/onfenius, • iVico/OI1S El'~r
ruu'd, • Sijbrand Pompeus Occo, * GisbertNs HorJlius, • Bemhardus Dcsfenus /{roonenbllrg, Pieter Paatlw , Dirk rolleert
Koo:'nhert, Hendrik Lauremzoon Spiegel, ,.. Roemer Fisjè:/m',
* Pct, liS Opmeer, IV/aarten Jal/Szoon f{oster, • Sebastiaan Eg.
bN·tSZOOfJ, • EI/erd tie reer, * ConJe/is yml Haemrodcl1, Ja·
rob l'(In Humskerk , * Nicaf:us de Sil/a, * Jacob l'al1 N(!ck,
Jacob Willek('fJS, • Cornelis Pieterszooll Hooft, • COrl1elis Jam.
zoon de Haan, Dirk Janszooll Goedha!.~, LaureflS Reaal, * /Jentlrik f{orneliszooll Lonk, * Adriaan Paauw, Jan l'an Calen,
" Wil/em Boreel, lvlichiel Adriaal1sz. de Ruiltr, Abraham
van der Hu/st, liaac Sweers, Dal'ir! Sweers, • Dirk Schaap,
Pt'!rm Pllmcius, • Jacobus .'1mlfonius, • C01'nelis Gijsbert
Plemp, Y. F. Plemp, Maxillli/iaan Sand~rus, Jacobus Laurentius, Sil11011 Episcopius, * Wil/em Ja/1Szoon Blaauw, Joha11
B/aflllw, • Fredrik de l'rij, • Ger,.ard Schaap Pieterszoon •
P. C. Hooft, Caspar "Iln BaarIt • Gurardt Brandt, David
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Bondel, Joho/mts Cloppe/lbllrg, Ar)). Sengtlerd, .. Jo'mllne,1
Horne, .. Nicolat/s FOlltfllltJS, .. Nico/at1s Johannes )'fW
Wasfenqar, Alexandtr lIfoms; LtJdovictis ff7olzogm, Johanfles van tier I!"aa/jm, BenediL'ius Spino{tl, Wil/em Deurhof,
1I1Uem Sewel, .. Gerard Croefe , Petrlls FrnnCÎtJs, Gerbr. van
LretIWen, GOl'erd Bid/oo, Ludolf Smids; .. Bllrchnrd/ls de Po/.
der, Johannes Hlldde, Nico/aas Tulp, Nico!aas If7it feil, .. Johannes C9rmndin, Fr. Ruisch, Lambert ten Knntt Hermansz,
jacobus PhilipPtls tl'Orvillt, Gerard Adr. Brederodt, Samuel
Coster , Jan Harmem Krul, Joost )'t1n dm F(mdet, Jan f/os,
Reil/ier Ans/oo, Jan Zoet, JO'/(/11 Si.>:, ... JOfllJ Six van Claflde/ier, Jerelllins de Dekker, ... Alrdries Pels, .. W. G. Vfm FocIjuenbroch, Piefl'r f/'erhoek, * J01an Pluilller, T,lomas .-bents,
.. Johan )'(W Brotlr/mhen, .. Ll/cm Rotgans, Laurem Bake ~
Katrifla Lescalje, .. Jan de Regt, C/aas BnlÏn, Daniellf'tJ.
link, "Jal1 B. ff'èllckens, Pieter f//amitlg, Sijbralld Feitema, Jall de lIfarre, .. Pie/er L(Ij/mall, Hendrik de Keizer,
JohlZnnes rorrentius, * Roe/alld RoglIlall , .. !!/tu'nart van der
ra/kart, P. D. de Rijke, Rembrnnd )'al/ Rlzij/l, Jacob S1111drart, FerdilJtmd Bol, .Tt1cob Bakker • .. S,1I01l101l dt Koning,
.. Pieter Janszen, .. Olto "11arcelis, Go)'er' Flink, .. Ia Tombe,
... Philippus de KOllirlg, .!all Baptist !Feenix, Gerbrant V(JIJ
EekhotJt, .Tacob )'an der Does, .. E1I1anuel Meur/a/lt, Barend
Graat, Il1/1e11l Kalf, • Gerrard Pieters )'ml Zij/, .. Inl/em
Sthel/illgs, '" ,nI/cm 1'an de Pelde, Adriaan 1'011 de Pelde,
Come/is en Jan Pisfcher, Jan van der Heiden, .. /zaak Dufort, Gerrard de Lairesfe, Eg/on van der Neer, Adriaon
Bakker, .. Alb. lIferjering, DfJl'id )'an der Plas, .. Jan van
KesJèl, ')an Luikm, Johallnes f/erko/je, Nicolof/$ f/erkolje.
* .Johannes Vflll der Bw!, JO.'/O/l110 Koerlen, * François D/lnks ,
... Jan l'an A/en, Abrql!l Stork, • Dm'id Co!ijns, ')an Hoogzood, • Jal1 Griffier, * Hl'1Idrik Carre, Dirk Dalem, • 1I1lchie! 1I1adderflceg, val/ Overveel.:, Rac,'tel Rtlisc" , .. A/bert
van Spiers , .. Theodol'tfS WI1I Pee, Adam Silo, Philip "on Diik,
• Jan von lIuifum, JacobllS elJ Amollt /Jotlbraken, Hiero'I1ijmo van der lJli;n, Izak fra IIf1 l'en , Jac1b Appel, .JfII!
Wandelaar, Cornelis Pronk, Abrnm de Haa11 , Jacob de lf't'f,
Comelis Tro(lst, Sdlocnmnker, Rademo!cer, J. lI?flgen(fa/'.
Win
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Van die geen en , welke met een'" getekend zijn, vindt men
geene afbeeldfels in 't Kop2r gebracht.
Allergevoeglij',st konnen wij hierop laaten volgen, de voornaame PerConaadjen, welke deeze Stad met hunne tegenwoordigheid vereerd hebben; J.lN \' A~ AVEN~ES in het Jaar J 296; Hertog ALBr.RT VAN BEIJEREN ) 359; Graaf WJLLEM DE ZESDE 14°5;
JAN VAN BEIJEREN 1420; HLlPS VAN B017RGO;>;DIEN, JAN VAN NAS-

en de BISSCHOP VAN LUIK 1445; de Cardinaal DE cnA 1450;
Graaf van Charlois 1467; KAREL, D\; STOUTE 1468; MARTA
en :lIAXIMlLIAAN I.J.78; MAXIMILlAAN 1486; FlL!PS VAN BOURGONIJlEN J 494; Keizer MAXDlILIAAN 15°7; Prins KAREL IS' 5; CHIUSTL\AN DE TWEEDE, Koning van Denemar~en 1520; KAREL Dl':
\,JFDE 1.54:::; FIUPS DE TWEEDE I 5 ~9; Prins WILLEM DE EF.RSTE
1566; BRED.RODE 156n Don FREDERIK DE TOLEDO '572; de Heer
VAl'( IlIERGES 1573; de Hertog VAN ALilA 1573; WILLEM DE EERSTE 1580 en 1535; LEleESTER I5B6 en 1537; MAURITS J 594;
IIIAURlTS, Prins van Oranje 1618; de KONIKG VAN GOlIEME\116:w;
de KONING VAN Pf\UISSEN 1629; HUGO DE GROOT 1631 ; ~IARIA DE.
SAU

KAREL,

lIIEDICIS 1638; ~ICSTAPH,\ AGA 1641 ; FREDE~aK IIENDRII;, \\'ILLEM
DE TWEEDE,

en Prins

deszelfs Gemalin, enz.

164~; ,\:ARIA DE GONZAGA

WILLE~l DE TWf:EDE 16+5; A~IELIA \'A\1 SOLlIlS 1655;

Don
de Vorst v,m Anhalt en ziine Gemalin, de Keurvorst van Branden burg ,Princes ~J.~RIA HE\RIETTA,
WILLEM en M.\URITS VAN NASSAU 1659; WILLE\I DE DERDE en zijne
l\loeccr 1660; WlLLEM DE DERDE 1666 en 16.72; de Keurvorst
en Keurvorflin van Brandenburg en JOIlAN :\JACRITS \'M, NASSAU
1674; WILLE~I DE DERDE ell zijne Gemalin 1684; 't i\loscoviesch
GezantCchap I70?; de Czaar en CZ:JGrin V3n Moscovien 1717.
MARIA LOUISA VAN IIESSENK"SSEL, de Prins Et:GEEN en Hertog
IIIARLBOROUGII 17°9; DE KONIXG VAN PRt:ISSEN J" 1 I ; de Veld-:Vlarfchalk BETIIA:\IE en zijne Gemalin, WILLJ:M DE VIERDE en zijne
Gemalin en Dochter 1747; WILLEM DE VIERDE 1748; de Koning van
Pruisfèn 176,~; de Koning van Denemarken, WlLLEl\I DE VIJFDE en zij-

ESTEV\N DE GAMMARRiI. 1657;

ne Gemalin, de Herrog VAN WOLFENfiLTfEI. 1768; PASCAL PAOL! 1769;

de Koning van Zweeden 1779; Keizer JOEPHt:S 1781. Bij eenige
lnkomllcn van dceze bovenllaande PerConaadjen, heeft zig de Stad
in haaren grootf1ell luiacr vertoond, gelijk zulks door bekwaa.
me pennen b~Cchr ..!cven is: als die \'an ?>IARIA DE MEDlCIS, door
den
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den vermaarden BAR LEUS ; die van ~!ARlA l/EXRIETIE, door NOLen die van W!LLB.\! DEN VIJFDEN, door de welbefneede pen van
den onOerflijken WAGEXAAR; een Schrijver, die zig in de kIeinfie omOandighedcn groot vertoond heert. Deezt: drie gedenkfiukken zijn teffens met kcullijke prel1t\'crbecldingen verfierd, en
brengen geen gering ficra~d aan de Atlasfen van deeze Stad en
Vaderlandfche Historie toe. Hoe groot cn pr~chtig zig AIIIJleldam bij die gelegenheden vertoond bcbbe, en altoos vertoont,
heeft het haar, eelltcr, ook niet gemist, op verCcheiden tijden,
aan rampen en onheil~n on(krhevi~ te zijn, tot welker optelling
wij nu overgaan.
't Geen //m(leldtl1l1 te beurte viel, in het Jaar I ~04, is reeds Jnder GlJSBERT DE EERSTE verhaald. Aan haare tweede verwoesting, die
in 't jaar I 300, door de f(eJlIiCIJICrS, zoude ge(chied zijn, twijffelen wij: want van waar zou GIJS8ERT IJE It I weder aan die magt
gekomen zijn, om de Stad mee houten bruggen en torens te verfierken ? 0111 nu liiet te zeggen, dM hij als balling buitens lands
zwierf. Hij had immers geen regt meer op 't zèlve: dewijl Amjlelda!ll, reeds al voorheen, door Graaf FLORl; DEN Vaan JAN
\"AN PERSIJ:-' gerehonk<:l1, CI1 deeze gin duor GIJSBtRT, in 't jaar
1285, bevestigt was. En hoc, n:1 den moord van FI.ORIS, A:II.
,TEL alles verbeurd had, is aal. reeds gemeld.
Meerder zekerheid is 'er voor het onheil, dat haar trof in 1304-, door 's Graaven ongenade, om 't ontvangen van eenige ballrngen, binnen haare vesten; toen moesten niet alleen Bruggen en Vesten
\'ernietigd, en dubbel gl'uit betaald worden; maar 't verloor ook
de vrijheid der MarkteIl.
Onder 'c Art. HOEKSCII en KABELJAAVWSCH zullen wij moecen
melden, het deel dac de Stad, in de Jaaren 1366, 14°5, I.,po.
1444 cn J 445, aan die twisten had. Onder dit alles was în
dezelve, in 't jaar I421, op den 23f1en ',an de maand April,
eene verbalzende fchaade veroorzaakt, door een zwaaren brand,
welke niet alleen een derde van de Stad, maar ook 't Raadhuis,
de Nieuwe Kerk, de H. Stede, het GaS/huis en l1ogijnho[, tot
asfche verteerde. Van een dergelijk noodlot, doch niet zo IlWlg,
werd ze weder beloopen in J45~. In 1473 leed zij geen nadeel
aan huizen, maar wel aan fchepen, door dien de Franfche Kapers) in dat Jaar, dezelve tOt voor de Stad weghaalden. Geen
Mmm 3
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minder nadeel werd haar, dor;r d~ C'elderJi:hen, in'r jaar 1479.
toegebracht; waar in die van Utredt mede hun best deeden , na
dat zij de Srad Irasp bemagtigd hadden. Alle de gebouwen voor
de St. Allt!lOtJies Poort werden om ·verre geworpen. Aan de
'l'peJloot wierpen de Amflc!dall/11Iers een 1lI0khuis op, om hun
den doortochr te beletten; echter was de I Jcnog VAN GELDER ver·
metel ge:noeg, om door eCnl:l1 [>rii?ster uit IVeesp de Stad te doen
opeilèhen; maar hei antwoord was, nog zo verre nict geb ragt te
zijn, om van Heer te veranderen. Hertog KARKL deed hier op
een aanv:;1 èoen op het ll!okhuis, terwijl men 'cr nog aan arbeidde. Eenige (;e!derJi:hc:I geraakten 'cr binnen. De Bevelheb·
ber GERRIT V.IN :\IEROP, hun ontwaar wordende, maakte zo veel
gerucht, dat het ~c!Chut van de fchepen op hun gelost werd.
De GclderJi.:.~eIJ hierop de vlugt 11aar de Stad neemende , liepen
REl:\IER ~10STf.RT met een bende burgers in den mond, aan wien
zij zig moeil:cn overgeeven; waar op de Hertog aCtrok. Deeze
Ramp werd gevolgd door een ongemeenen Watervloed, op den
15 Oaobcr des jaars 1508. 't Water verhief zig tor die hoogte,
dat veele huizen der Stad onbckwaam ter wooning werden. De
Dijk tusfchen iJ/lliden en deeze Stad bezweek voor de kracht d~s
watcrs ; zwellende de Zuiderz~e wt die hoo;;te, dat het watcr
alomme over den dijk liep, en de landerijen met fchuiten b'!·
vaaren werden.
H~rtog KAREL, 0111 een volgenden aanOag beter te doen gelukken, trok, in 't jaar 1512, op den 20 December, weder van
Utrecht naar /l17i/leidam, bij zig hebbende 1100 mannen; hij
nak den brand ill de vooril:ad buiten de St. Anthonies Poort,
vernielde ecnige fchepcn in de Oude Waal, waar van PONTANCS ,
in zijne Gtlderfcbe Gtj"!iiedclIÎs!CII, het getal tot 22 begroot,
en truk daarna weder te rug.
Om voor dergelijke aanvallen veilig te zijn, wierpen de /llIi·
flelda:lJllw'S, Ao. 1517, een Schans bij het huis ter IJorst op;
doch hoc veelen hier hun leeven waagden, kon dezelw niet Wt
fland gebracht worden. De Gc/derfchen, zig in 't jaar ) 527
weder van Utrecht meester gemaakt hebbende, was men hier
zorgvuldig op l:ijne hoede. Een der I3urgellleesteren was reeds
met eenige knechten naar iJ/nidpl getrokken; doch de Kastelein
van 't Slot weigerde dezelve te ontvangen. Echter was men, iJl "
vol·
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volgende jaar, niet zonder reden, bedugt, voor een overval of
ongenoodigd bezoek van MAARTE~ VAN ROSSL'M. Men vindt op
dien tiid den nurgemecster KOLI]N gemeld, als een der Kom.
misfarisfen, tot de werving van Krijgskr:echten.
In 1532 werd het Rl'guliers Klooster door den brand vernield.
De Monniken, die men verdacht hieldt, 'er zelve de oorzaak
van geweest te zijn, om zig van hunne [chulden te ontdoen, na·
men de wijk naar Hei/oo. Twee jaaren laater trof de Stad, voor
de eerltem:lal, zo verre mij gebleeken is, de bezoeking der Pest;
waarop de Regeering verrcheiden nuttige Ordonnantien maakte.
Ik heb reeds gezegd, dat het geen zijne betrekking tot de lJ7e·
derdoopers heeft, op het Art. van hun zal vermeld worden; hier
tekene ik alleen aan dat de beroerten, door hun verwekt, de Stad
meer drukten, dan de bedreiging van eenen MEIN.~RD HAM, die,
als tot de Ge/derfchen behoorende , zig mel1~de in de toen zwee·
vende gefchillcn met DeJl('IJ/(/r!.:en ell Zweeden. Deeze, die zig
een Gecs{el Gods en Schoppen Koning noemde, dreigde den .dm.
flcldowllJers, hunne Stad te zullen verwoe!lcn. Doch de voor·
zorge, die men hier tegen in 't werk !lelde, deed dit bij zijne
bedreiging blijven.
Het geen /lIllJleidom en deszelfs bewooners op het flerkfie ge.
troffen heeft, in de jaan:n 1560 en 1567, wegens de vervolging
tegen de Ollroomfchen, zal men vinden onder de Kerkelijke Ge·
jdiedenisfe/J. Hier kan men niet voorbijgaan aanretekenen,
dac de Koophandel, om deezen tijd, door die van Denemarken,
ten aanzien der nieuwe belastinge, zeer benadeeld werd; zie VE·
LIUS, Krol1ijk mil Hoorn, bI. 391. Een deerlijk lot trof de Stad
in 't jaar 1570, door een z\\'aaren Storm' en hoogen \Vatervloed;
welk Ql:hcil haar weder truf in 'c J~!lr 1593, en ol1tzaggelijke
fchade toebracht, door 't verga~n V3U veele Îchepen in TesÎel.
Op den 2den d~g van 't jaar 1602, gevoelde men zo hier als el·
ders eene zwaare Aardbeeving; welke, in dat zelfde jaar, ge.
volgd werd van een groote Pestziekte, waar door, in één week,
tusÎchen de 7 en 800 menfchen werden weggerukt. VA;'< SA "'TEN ,
in den Spiegel "flIl G~fi:lJiedeJIisfclJ, zegt dat 'cr meer dan 300
kinderen in de Weeshuizen fiicrven, doch dat niemand van de
boeven in 't Rasphuis 'er van bevangen werd. Gemelde VAN
BNTEN heeft mede aangetekend, dat tusfchell den 22ftcn en 23fien
1\1 ru III 4
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Jalluarii, des jaars 1610, door een /lijven Noordwesten wind,
het water gekomen was tot boven 't peil van den A//erhei/igm
y/oed; dat het. binnen AiIIJlcldalll, door de Warmoesflraat liep,
binnen en Duiten veele fehade veroorzaakte, en de wooning van
den Burgemeester P. Boo~r, flaande tusfehell de Stormfleeg en
het oude ~onvoii op den Agterbur~wal, in gevaar geraakte, om
van deszelfs grondvesten gerukt te wor,len. Ook fcheurde in den
Diernerdijk een gat tcr lengte van eenige roeden.
In 1618 werd de oud.: Reguliers Toren door den brand vernield; gelukkig onrdcktc men tijdig genoeg de heillooze aanflagen van fU1l1mi se TIrandllichters. lIet oproer, in het volgende
Jaar voorgevallen, om Je B'Hcrpacht, werd bevig aangevangen;
doch door de zorge der Overheden. gcholp(lll door de goede Ingezcctenen, nam dit li)oedig een einde. ll~klaagl ijk was het uitcil1de \'an eell Vrouwsp2rfoo:l, die, op de betehuldiging van
een Toveres te zijll, in 't Water gefmeeten werd, en 'er weder
uitgehaald zijnde, het, nogthans ,beflicrf. Den 7den en Sflen
(Ier maand l\Taart 16ê5, liep de wind N. W. ten Wc,tén , en verhief zig met dc:n avond zeer g.::wcldig; walr door het Water \';m
de Zuider Zl'e zo hoog liep als m.::r d~n Allerheiligen Vloed: op
[ommige plaatfen , en bijzonder aan den Dam Sluis, werd zulks
mer een tijdvaars getekend. '5 Nagts om twee \luren, Illsfcbcll
Zamrda,:; en Zondag, !lond het Water bijna op het midden van
den Dam, en aan de drempels en Stoepen op den Niel1wendijk;
doch in de Warmocs:lraat niet zo hoog als in 1610, door de vcr·
hooging akbar gcf<:hied.
De PèSt, die \\'jj nu lne(;r lLlI1 eens gemeld hebben, woedde
weder allcrhevigsr in het Jaar 1635; wordende, in eenige weeken, lUsf<:hen de twaalf en tkrticn honderd Menfchen ten grave
ge~lracht.
liet getal dn doodcl1 belkp in dat jaar '7193; zil!
VA:.\' Z,\:'\TE:'\, bI. ~c. en in 't volgende jaar 8177. Op Ker,naeht
Aa. 1637, had men albier weder een ongemeeIJen Watervloed;
doch ITec,'lijker was de nacht tllsfchen den 6den en 7den Januarij 16+0, woedende dien ganfchcn nacht eene fehrikbaarende
fiorm, en felle rl1k- en dwarlwinden. Het lood van de Am!l:cldamfehe KooTllbeurs, hoewel met fpijker op fpijker op het hout
vastgemaakt, lIan den eenen hoek losgefcheurd, werd als een papier in een gerold; de Weerhaan en Ijzeren Spil waren van den
Re-
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Regutiers Toren in 't Water gewaaid; de Spits van de Nieuwe
Zijds Kapel lag op het dak, en de jèh~de aan Burger Huizen
was ongeJi~eel1. Op den 25tten i\Ta~rt van dat zelfde jaar, gevoelde men, vroeg in den morgenl1ond, eene Aardbeeving, die,
de:l Januarij
echter, weinig fchade veroorzaakte. Op den
1645, oml1ond , met een l1ijven N. O. Wind, el! koud vriezend
weder, op den middag, door achteloosheid van eenige Loodgieters, brand hl het Dak van de Ni~uwe Kerk, die, wat moeite men aanwendde, niet ti:! blusCchen was: 's nademiddags was
het ganfche houten geweiffcl, Dak, Toren, Klokken en Orgel
al tcr neder gef1ort; blijvcnd~ van het gehcele gebouw niets overig dan d~ i\lulIren; van ck fpoedige herboUlving hebben wij,
onder de Geoo/Nel), reeds melding gemaakt. Ook oml1ond 'er
een zwaare brand, in dat zelfde Jaar, in de Brouwerij de Z!I'aan,
toen tbande op den Nieuwe Zijds Acht~rburgwal, en behooren.
de in eigendom aan den Schepen AL'lERT PATER.
Groot nadeel leed Nederland, en bijZonder Állljle!dal1l, in
ham'en Koophandel, door de Ka?erij ttr Zee, en bijzonder door
een verbod van invoer van Vreemde Stoffen uit Frankrijk; waarvan de oorzaak oml1andig, bij t\lTZEt'IlA, HL Deel, bladz. 124.
Ie vinden is, en ook hier na, op 'e Art. VEREENIGDE NEDERLANDEN, zal \'ermeld \rorden. Van het geen Allifie/dam trof in 't
Jaar 1650,. zie men wat reeds op 't Arr. AARSBERGEN gezegd is,
en 't geen wrder onder de GESCIlIIWEXISSEN en op bet Art. WILLDI DE TWEEDE volgen zaL
De groote Wat.:rvlocd van 't Jaar 165 I, op den sden Maart,
veroorzaakte, onder andere khaden, cenen doorbraak op twee
plaatr~n in den St. Ant!zolJies Dijk; waar door de Dielllerlllecr
geheel onder water geraakte. 1\1 en heeE van dit Noodlot twee
fraa,iie afbeeldingen, als ecn door NOLPEl\', en een door PICART.
Op den 21 l\1aij, viel genoegzaam boven de Stad een verfchrikKeJi:k Onweder; twee Huizen, buiten de St. Ántllonies Poort,
werden door den Donder t(!f nedergeworpen , en ecn Man in
eene Praam dood gcOagcn. De 7dc Junij van het volgende
Jaar is de dag, die in 't gebeuge,n is gebleeven , door dCil
Brand van 't Oude Stadhuis, die zo hevig toenam, dat 'er
uien dan de Muuren, en een gedeelte van den Toren l1aall
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bleef: de afbeelding daarvan, die men voor de beste boudt,
is die door DE BAAN.
De aanvang des jaars 1653 was, door zwaare flormen , niet
voordeelig , en in dit ganCche loopende Jaar werd hévig geklaagd
over verval nn Koophandel. Sommigen bepaalen het getal der
ledigflaande Huizen, binnen de Stad, op veertien of vijftien
honderJ; anderen begroOlen het wel tot drie duizend. In't vol.
gende Jaar woedde de Pest flerl;er dan zij ooit gedaan had; beo
draagende het getal der Dooden, van den 3den julij tot den
2sflen December, 132B7, waarvan io het Pesthuis flierven
6)8. ZIe hier de Lijst.
3. Julij
dito
17. dito
24. dito
3'. dito
7. Augustus
14. dito
2 f. dito
2B. dito
4. September
1 (. dito
18. dito
.25. dito
JO.

97·
136.
J45·
22 J.
3.;6.
36:;.
455·
460 .
(}13·

75 8•
745·
7 23.
826.

2.
9.
16.
23.
30.
6.

13.
20.
27.
4.
11.
IB.

25.

Otlober
79 8•
dito
74 8•
dito
B07·
dito
7°4dito
685.
November 635·
dito
61 7.
dito
535·
dito
54°·
December 4 2 4.
dito
375·
20r •
dito
dito
17°.

TusCehen den 6 en 7den November 1654, ontflond een zwaa.
re Brand in een SmeerCmelterij, op 't Spui. Ook verbrandde.
den loden Maart, een Schip op fllOom liggende. Op den 16den
Januarij 1657, verbrandden weder twee Lijnbaanen. Den 12den
September van dat zelfde Jaar, des avonds om half lien uuren,
fprong de Kruidtoren buiten de Heiligewegspoort , met zulk eeIl
vervaarlijk geweld, dat verfcheiden Boomen , met wortel en al,
uit den grond gerukt werden, en verder verCeheiden Huizen groote Cehade leeden. In het volgende Jaar omflond 'er, op den
sden December, in 't midden van den nacht, een zeer zwaare
Brand, op de Oude Schans: het nederflorten v:m bet Gebouw
kos-
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koste aan veele lVIenfchen het leven, onder anderen aan den
Fabriek- of Stads-Brandmeester, DIRK WIJNANTS. Een zwaar onheil trof fommigen, door 't invallen van de Lelijfluis, op den
J 4den l\Iaij 165'9. Niet minder gevaarlijk was de Brnnd, op den
2den 1anuarij 1660, in de Suikerbakkerij van DAVro NUITS, op
de Hecregragt bij het Blaauwhuis , zijnde een fraai gebouw, geheel van wi tien Hartlleen; nog tweemaal in dat zelfde jaar op
de Elandsgraft , en eens op den Nieuwe Zijds Achterburgwaf.
Van meer gevolg was die in de Barndefieeg, op den 6den Oe.
tober 166!. Op den 2911en April 166+, vertoonde zig boven
de~ze Stad een vuurig Kloot, die i~ dikke l1raalen verfpreid,
daarna, geduurt!nde eenige avonden, zig als een Komeet deed
zien. Op den 20l1en Deeembeï viel een regen, die terllond in
ijs veranderde; zeer veel leeden hierdoor de Boomen, krijgende
takjes van een vinger, binnen kort, de dikte van eenen arm;
deeze zwaarte deed dezelve met groot geweld affehcuren. Andere boomen, min vast in den grond, w~rden met wortel en al
om vergerukt ; eene menigte behidd men door 't branden van
Ptktonnen onder dezelw. Trcflender onheil was de pest, die
veele menfehen in dit jaar weg rukte. Ook florte, in dit jaar,
de kleine Kraan, op het nikkers Eiland, door het hijsf~n vall
eenen MoolenO:een in. Op den ~6flen November 1665 werd de
Stad op nieuw met een gevaalWken watervloed gedreigd; 100pende het water o\'er den Nieuwendijk , Nicuwemarkt en door
de Warmoesrlraat, en veroorzaakende grootc fellade. Op den
2911en December d~s jaars 1669 ontl1ond weder een felle brand;
in een groot\! nieuw gebouwde Suikerbakkerij, op de Lauriergr:1rt,
waarvan de fehade begroot werd op 195000 guldens; welk ongeluk gevolgd werd van een anderen brand, mede in een Suiker.
bakkerii, op de Lelijgrafr, bij de Prinfcgrafr, in 't jaar d:m
a:1l1Volgellde, tusfchen den 27rlen en 2811en Augustus; de fehade, hier door veroorzaakt, beliep 50000 guldens. Op dcn 2srlen
September van dat jaar ontl1ond 'er weder brand in de Mouterij
" Pottlsdl'at, op 't R(tla/m Eiland; de fehade, aan graane!}
en gebouwen, werd berekent op 80000 guldens. Het bleef, ia
dat noodjaar van 167°, daarbij nog niet: want, op den 2sO:en
OEtober, ontrlond 'er brand, des avonds om zeven umen, op
den BinnenI.:ant, in 't huis valJ een Garenkoper , waarbij eenige
men-
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menfchen het leven lieten, en buiten clit een fchade veroorzaakt
wcrd van 94000 guldens. Het volgende jaar 167 J liep mede
niet ten einde zonder dergelijke onheilen. De eerlle brand, in
dat jaar, was op den I6den September, in een Zaagmoolt.:n van
de Oostindifche Compagnie; de tweede op den 18elen Oétober.
in een Grutterij, op de Goudbloemgrafr; de derde den 2sfl:en De·
cember, in een gelaaden [chip, de Jonge Jlln genaamd, voor de
Stad, rot zijn vemek gereed liggende, waar van de [chade op
150000 begroot werd. Doch deeze waren van weinig aanbdang.
in vergelijking van die, welke de alvernielende vbil1m~, op den
22r1en F~br. 16: 2, veroorzrrakte, iu de vermaarde Boek- en
Piaatdrukkerij van den Heer J'JflAN IlLAACIV. Genoe~ is het.
een fhauw denkbe~ld te hebhen van de werken, door dien ar·
beidzaamen voornander en aankweeker val! konnen en weten·
(chappen aan den dag- gebragï, 0111 't gewicht van de [chade,
hier door veroorzaakt. optèmaaken; buiten die van de daar aan·
belendende huizen en glJcderen, was ze, door den Eigenaar,
ge(chat op .'3S::!oco Cllidens. 1\lcll zag daar de kcurlijklle Land.
kaarten, bij duizenden, door 't vuur Icrteeren; de koperen plaa.
tcn, als lood, door dcszclfs hitte verfineltcl'. hon daarna, op
den 25(1en l\la:lrt, ontkrging een :Inlier zoon I'an kaarten, fc1lOon
van minder nut, bij dnizenden, bet zcllae lor, in een fJbrick
v:ln dien aart: zo aan de huizing ~Is goederen, leed de Eigenaar
een verlies van I 1630 guldens. Eli op dell I (1en April werd de
[chade van een hevigen brand, op dèn Buitenkant, gefdm op
30500 gnll'ens. Deerniswaardiger uitw~rkfelen had een andere.
op den '9den November, in een Bakkers huis in de :'\ieuwitraat,
alwaar niet alleen alle de goederelI , maar e~n Kraamvrouw met
haar j\>I1ggeboorene. et:n ander dochterje, cn dc man zelve, die
haar wilde rt:dden, allerdeerlijkst omkwamen. Hier op volgde,
den 2 .l8n • •6n , d~ beruchte brand, in de Admiraliteits
Lijnbootli 11; Je lloffcn, die men in dezelven 21s ill een Maga·
zijn bew~arde., deeden dien allerhcv4;st roeneemen ; waar bij, ecbter, de werking der nieuwe SlangfpuÏten van het allergroottle nut
was'; '[ welk de oude Spuiten in onbruik dec.:! komen. De
[chade werd begroot op :2 1000 guldem. Nog vindt men, in
dit jaar, gemeld van een brand, op den 6den Maart, in een
Broodbakkerij, in de oude Kapcljlecg; op den 3den April,
in
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in een Ileeg in de St. ')atlSjlraat, en weder op den '2zden [\'0vember bij een Gaarcntwijnder op de Prinfegraft. ln't volgen.
de jaar 1674 telde men 'er twee van aanbclang: dcn ecr(1en, op
den '21 f1:en Januarij, op de Brouwwgraft, in de Brouwcrij de
Eenhoorn; en den tweetkn, op den tweeden Kersdag , op de
Gelderfche Kaaij; ook werd, in de maanden Augustus en November, de Stad groote fchade toegebracht, door hevige tlorm.
winden en hooge w:uervloeden. 't Onheil van brand trof, op
den 11den Maart van 't jaar 1675, den Stads Timmerluin':
doch, door de werking der nieuwe llrandfpuiten, werd daar van
nog veel behouden. Op den zofien l\laarr 1616, verteerde de
brand een geladen (chip, voor de paaIen leggende. Allerfdst
was dezelve op den IZ Julij', op Marken, in eene Bakkerij.
daar alles door de vlam verteerd werd, waar van nog de naam
van de Perbrande Bakkers gang overig is. Kattenburg trof dit
onheil mede, op den 31 !len Jammij /618, door 't verbranden
van een Loors, die met fcheepsmareriaalen belegd was. Op den
23(1en September vertoonde zig de \'Iam en brand in een Harpuisfmelterij, op den Binncn-Amfiel; cn op Kattenburg andermaal.
in een Grutterij, op den 24rten Oétober.
Allerdeerlijbt, ondertllsfchen, moet het gezicht geweest zijn
van den brand, die ontfiond op den 2ï(1cn Julij 1679, wanneer,
in 't midden van den nacht, onder 't geloei van ijsfdijke BlikfemOagen, vier rijen huizcn. achter elkander Ilaande, gr~oten
deels van hout getimmerd, zwaar bepekt en beteerd, en met
veele brandfioffen vervuld ;genoegzaam te gelijk in brand geraakten; meer dan 25, zijnde de helft van die reed~ brandende waren, werden door 'e vuur vmeerd. Op' dit volgde het onheil aan
drie Lijnbaanen, tusfchen de Haarlemme:poort cn Zoutkeeten,
op den 24fien Junij 1680; en dit weder van een ander, op den
25f1:en Decetnber des volgenden jaars, in een groote Herberg, de
Smak genaamd; en de laatrle nagt van dat jaar, door't verbranden van twee homen huizen in de Nieuw!1:ra:u.
Met het begin des jaars had men alles, ter redding en hulpe,
in dergelijke onheilen in gereedheid: nieuwe Gereedfchappen,
nieuwe Ordonnantien ,en nieuw Volk. Te fpoedig kreeg men
gelegenheid om de uitkomst daar van te beproeven; eerst den
sden Maart, in een Zeepziederij; de tweede den 9den dito, in
de
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de Kalverilraat; en de derde, den qden dito, in 't oude Zijdshuisz:ttenhuis. Doch deeze drie hadden niets Ie betiuiden, bij
de vierde van den 13den April, in een Bakkerij op f7oo11burg:
want door de fchade der drie eer!le branden te zamen Il(!chts 500
guldens bedragen had, be:iep deeze 2080 guldens; de vijfde
den 13den dier maand van dat zelfde jaar, op 't einde van de
Looijersgraft, in de Zeeperij de Bruil1l'1's, doch die fpoedig gebluscht werd. De zesde brand in dat jaar was den 6den Julij; de
zevende den eer!lcn Oétober, in de Boomllraat; de agtfle den
22[leu November in de Monnike!lraar; de negende op den 2sflen
van die maand, in twee houten huizen in de Goudbloemflraat;
deeze werd, kort daar na, door zes andere, doch van weinig
aanbelang, gevolgd, als den 2+flen Decem~er, 2sflcn dito,
28flen dito, Isden Jan. 1683. den 6den Maart, en den 2den
April. Doch, op den 25([en van die maand, ontflond, te middernacht, de brand op de Heeregraft bij de Harcellraat, waar van
de fèhade alleen meer beliep, dan de zes vorige, wordende die
begroot op 3700 guldens. Den r6dtn Julij ontflond dezelve
op de werkplaats van een Lijstemaaker , waar door een [ehade van 1200 guldens veroorzaakt werd. De onheilen vaD dat
jaar eindigden met den brand, in de Terpentijnbranderij , op dli
Posfc:erdergraft, die, hoewel allergevaarlijkst , met weinig fehade fpoedig gebluscht werd.
Al vroeg in den aanvang van 1684, en wel op den Izden
Januarij, ~eraakte een Bovenhuis op de Lelijgragt, door [tl'ee
Stooven, in den brand. In een felle Vorst, was het van boven
genoes;:zaam geheel verbrand, eer het ontdekt werd; de fehade beliep 1973 Guldens. Deeze ramp werd gevolgd van eene andere, op
(~en !l3flen April, door den brand op 't Rea/1lm Eiland; deeze
wederom in een Pakhuis en Stroopmaakerij op de Prinf.:gragt,
op den 11clen Julij; en daags daaraan in de lllocdlhaat, en vier
dagen daar na op den Binnen Amftel, in een Roozemarijn Olijbranderij; welke gevolgd werd van een Brand op de Gelderfche
Kaij, den 26Cten September; den 2! fien November in de Tuinfir:lat; den 29ften November op den Kolveniers Burgwal in een
der Nommcrhuizen; en den 26ften December bij de Lciafehe
PoOrt; te za men uitmaakende , van den 23ften April af, een
fchaJe van 4340 Guldens.
Den
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Den 10 en 15den Maart 168" ondekte men brand, eerst bij
een Witwerker, en daarna in een Zeepziederij; dcn 30flen Jlinij
in Stads Schermfchool; den 2011en van die Maand, bij cen Koekebakker bij de Haarlemmer Sluis; den 31llen Auguslus op den
Singel, en den 20llen Oétober in de Oude Zijds Armfleeg; be.
draagende te famen flechts 485 Guldens aan fchade.
Gewigtiger was het nadel in 't volgende Jaar 1686; veroorzaa_
kende de eerlle brand, op den 29flen Julij, in de Looijerllraat,
een fchade van 325 Guldens; de tweede, den Illen November,
bij de Raampoort, 80 Guldens; en de derde, den 281len dito,
in de Lindellraat, 450 Guldens: dus te faamen 855 Guldens.
Den 211len Januarij 1687, verhief de brand zig, met een hevige woede, op de Texelfche Kade; doch door de wakkerheid
en ijver der Brandfpuitgasten, werd dezelve, tegen alle vermoeden, fpoedig gebluscht, en de fchade met 215 Guldens geboet.
De geboorte van den gewaanden Prins VAN WALLES veroorzaakte, in 't Jaar 1688, eenigcn oplland; de Enge/fc/ze Konful PETIT, had (in de verbeelding dat de zaak egt was) eenigc vreug.
de vuur en doen aanCteeken; het Graauw, fcllOon nog onkundig
van de waar- of onwaarheid der zaake, fcheen dit niet te konnen gedoogen, en begon met /ieenen op 't huis te werpen,
trachtende met geweld de deur open te loopen; doch door tijdige voorzorge werd dit onheil verhoed. Zie de 1/011. Merlruril/s, bi. 174-179.
Op den 18den September 1692, gevoelde men. genoegzaam
door geheel Nederland, eene Aardbeeving, die, des Nademiddags omtrent half drit! uuren, met heel feil weder voorviel, verzeld van Donder en Blikfem; dezelve bewoog den grond zodanig, dat niet alleen de HlIiz~n fchudden, m~3r het geen aan de
wanden hing, zo fterk heen en weder flingerde, dat her na een
langen tijd eerst weder in rust geraakte: vcrfeheiclen In\Voonders
werden van eene duiz.eling ber:lngen. De Torens der Oud~ en
Zuider Kerken fchudden zo geweldig, dat het Speelwerk der
Klokken eenige reizen aan110eg. Zelfs werd men aan het allerzwaarfte gebouw, het Stadhuis, eenige beweeging ontwaar. lIe.
vig was de beroering des Waters, zo binnen als buitell de Stad,
waardoor verfcheiden Schepen en Schuiten van hunne touwen en
ankers los raakten. Dus deed de vinger van Gods ahnaehr zig
ge-
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gevoelen; en, echter, bewaarde zijne Vaderlijke hand onze
Stad en haare Ingezeetencn voor onheilen, anderen te beurt ge.
vallen.
Welk een ruime flof zou ons hier te vooren komen, indien
omftandig wilden verhaaIen
verhaal en , hoc de muitzucht, geduurende
gcduurcnde
wij omfcandig
decze Stad, in 't jaar 16;16,
I696, hee
het hoofd opeenige dagen binnen deeze
!lak, en, van den 28ften Januarij [Oe
[Ot dell
den eerüen
eerficn Yan
van de volgenvolgen.
plande.
de Maand, haaren affchuwelijken rol fpeelde, zo met plonderen van eenige aanzienlijke Huizen als anderzims; bchalven
behalven de
geen
en , die fchuldig en onfchuldig in den oproer hee
gcenen,
het lel'en
ICI"cn lieten, werden naderhand twaalf met de koorde geüraft,
geftraft, dat 'er de
oorfprong genomen,
dood na volgde. Deeze oproer had zijnen oorlprong
kcur op het begraaven,
beg-raavcn, die der GemeenGemeen·
uit het maaken van eene keur
fmadclijk fcheen, fchoOl1
fchoon ze wezenlijk
te in allen deele al te fmadelijk
met een goed oogmerk door de Regeerders
Regcerders was gemaakt. Wam
mee
Staa.
niets anders was daar bij bedoeld, dan de belasting, door de Staaten van Ho//and,
Holland, ter vinding van de vereischte penningen tot
Wt den
ell 13egraaven gelegd, door verminde"
verminde.
Oorlog, op het Trouwen en
ring van pracht en overdaad, te draaglijl(er te m:laken. Doch
indien 'er roem te heha:llen is, in de tegenfirevinge
tegenftrevinge van de wijze maatregelen der Overheden, dan kan men zeggen, dat
dae het
GraaulV, waar voor zelfs de billijkfie
billijküe Wetten voor een
muitend Graauw,
poos zwijgen, in dit gcfchil roem behaalde, dewijl de gemaakte
{taande het oproer, vernietifjd werd. Doch geen
Keur, nog ftaande
weldenkend Burger zal hier aan zijne toertemming
[Oeftemming geeven. De
\'crhaalen hiervan zijn gedrukt in 4to en 8\'0, onbreedvoerige wrhaalen
Amflerda1lls Oproer. Hoe zeer het onbezuisd
der den Tijtel van /1mJlerdallls
hUlJner Burgervaders nodi~d
nodigd had,
Gemeen de wijze voorzorg hunner
Jaur, en 1697, 1698 en 1699, Ont·
ontwierd het, in 't volgende Jaar,
algemeene [chaarsheid
fcha:lrShcid van Graanen, welke zo hoog
waar, bij de algemecne
dae de Burger
llurger Kapiteinen,
Kapieeinen, zo als mcerma:l1
meerma~,l gefChied
gefchieJ was,
liep, dat
Burgennecfteren, zig lieten
Iict<:n gebruiken, tot
tOt de
op verzoek van Burgenneeüeren,
V:ln de Graanen. Dezelve werden zo [chaars
fchaars bevon.
bevonopfchrijving van
K'ovember 16)8,
J6}S, den
den, dat llurgemeefteren, op den sden l\ovember
{Ot buiten den Boom verboden, en order ftdden
f'tdden
uitvoer zelfs tot
op bet uitdeelen van Lootjes voor de behoeftigen, en op den
!l9fien ei.cbten
ej~cbten eene
cene opgave
opgave der
der Graanen,
Graancn, die
die ieder
ieder onder zill
zig
~9ften
had.
bad.
Een
Een
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Een hevige f1or;n, ont!laan op den lOden ]alllmij I (IJ, veroorzaakte allerwe;;en veel fcllade; biizonder trof de zelve het
Eiland Urk zo hevig, dat het te dllch:en was, dat het onbewoonbaar zou gewurden zijn; doch, om deezen eig2ndom der
Stad hicr voor te bewaaren, werd, op den 6dcn Junij, ecne
Loterij uitgcfchrecven, groot 6"0,000 Guldcns. Grooter was
het nadeel, da t de Stad, twee Jaarcn daarna, leed, door de
Brand!chatting dcr FrliiJfchel1 op SlIriiJametl, welke 800,000
Guldens beliep; deeze en de afzonderlijke Vredeliandel, rusfChcn
Frankrijk en J:1Jge/flnd, noodzaakte de Stads Regeering, te
bewilligen in den getroffen itilf1and v~n Wapenen.
Op den ~6f1en l\Jaij 17'5 werden de voonmmfte gebouwen,
door eenen Orkaan en wuedenden dwarrelwind, geteifterd, veeJe 11100lens om verre gefineeten, veek vaarruigen het onderfie ba·
ven gekeerd; veroorzaak ende dus eene verbaazende fchade. De
aanhoudende Stormwinden, in de maand December \'an het jaar
1717, hadden het \\'ater in Ho/lalJd en elders reeds zeer doen
aanw3sCcn, zo dat men alomme voor eene doorbraak beducht
W:1S.
Ook zag het 'er reeds de~rlijk uit; de geheele itreek, van
de I !aarlemmerpoort tot a~n den Sparendammer brug, ftond onder water, en drong door a:l<: de (IIrar.~rmJ:1ten heen. Bij BO·
G.1.1RT, in zijn /{erksl'!óed, bI. 102. en bij J. I1EEI\I:'\G, in zijne
Befpiegclillgm Ol'er Nel'r/allds fFàtnsllood, Ir. Deel, bI. 80
kan men zien, welke middelen, op dien tijd, door de Burgervaders, tot behoud \':111 [rad en volk, werden te koste gelegd.
Op den 30fwn Maart J 7 19, vertoonde zig in 't luchtgeitc\
een zrer groote StaartJlar, lIet geen deeze Stad en de galltfche
ltepubliek trof, in 't beruchte jaar '720, is, onder 't Art. ACTLC
en AC !'lEflAi"DEL, vermeld.
De ::!4fte December van '7::!4 ,ras \reder een noodlottige dag,
wijl een hevige ftormwind vcrbaazende Cchaden veroorzaakte.
C:p den (den Janllarij van 't volgende j:m werden de heilloozc
aanflagen V:11J eenige BrandCtichters tijdig ondcla; gelijk men ooIt
den o1ltfi~anen brand, in 't Diaconie Oude Vrouwenh:!Îs, om
dien tijd mede fpoedig hluschte. In 't jaar 173 I ontdekte meil;
zo hier als in veele [reden van lIo/lalld, eene nieuwe bezoeking,
:lie verbaazend veel nadeel veroorzaakte, en cenige jaaren aan..
Hf. DEEL.
Nn!l
hidd,
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----------------------------------------hield, eer men middel vond, om 't gevaar,
mede de Paa!.
I\'~ar

en Kokerll'ormelJ ons dreigden, te boven te komen.
In 't volgde jaar verteerde, op eenen nagt van den Isden
April, de brand het Pesthuis, blijvende niets vag 't zelve overig
dan de lVIuuren. Veele ongelukkigen verlooren daar bij het lee·
ven.
Bij den ongewoon en Watervloed van 't jaar I ï 40 fwnd het
water, den 28ften Dec'ember, 83 duimen boven peil.
Thans naderen wij een tijdr1ip, waar in het fcheen, d2t niet
alleen deeze Stad, maar de gantfche Republiek het onderlte bo·
ven zoo gekeerd worden. Nogthans moet men tot eer d-:r Am·
flddamfclze gemeente zeggen, dat ze zig, omtrent de verkie·
zing van zijne Hoogheid den Heere Prinfe van Oranje \\"ILLEM
DEN IV, gematigder gedroeg, dan in vetle andere [[eden v~n
Nederland. De verkiezing of bevordering van het ERFSTADHOU.
DERSCIlAP gefchicdde mede zonder merkelijke üpfchudding; doch
de verandering in 't bcg~\'ell der A11lpten w~s van meer gevolg.
W~t de kleine Ampten betreft, reeds federt lang had men gemord, en de Re~eering bcfchuldigd, zonder echtcr één eenig
bewijs voor den dag te brengen, dat zij daar van onbehoorlijke
voordeden trok; dat zij dezelve, ten behoeve van de hunnen,
bezwaarde met onwettige belastingen, en boven al, dat dezelve,
lilet voorbijgaan der llurgereu, gcduurig aan vreemdelingen gege even wierden. De Postmeestcrfchappcn, de voordeeligfte V~11
aUe Ampten, werdcil door Burgemeestercn of andere aanzienlijke
Regenten bekleed. Om het voorbeeld van andere f[eden te vol.
gen, en dezelve aan de Staaten van lIo/lonri op te draagen, hier
[oc kon de Regeering deczer Stad niet befluiten. Zie daar fioff\!
genoeg, om de Regeeïing gehaat te maaken. Doch I\'~arom wei.
gerde dezelve het laatrre? Burgemcesteren vertoonden aan de
Vroedfchap, dat het voordeel der Posterijen jaarlijks op ruim
tweemaal honderd duizend gllidens begroot wcrd; dar ze zll'aa.
rigbeid maakten, om van zo een a~nzielllijk voordeel aan 't Land
of ~an zijne I-Joogh~id ai ftand te doen: te meer, daar [den eeni·
ge iaaren, die inkomtten befteed Iraren tot ondcrftand van eeni.
ge Godshuizen, die buiten dat Diet beflaan konden; verklaarende tevens nan de Yrocdfchap, op de edclmoedigHe wijze, voor
hun
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hun en de hunnen af te zien van alle de voordeelen; doch dat
de grootl1e zwaarigheid voor hunne Ed. Gr. Achtb. was, de
Stads kas en die der Ingezetenen, door deeze gifte aan 't Land.
te zullen benadeelen, en vooral niet buiten voorkennisfe van de
Vroedfchap. De eenl1emmigheid van den Ed. en Achtb. Raad,
met Durgemeesteren, baarde in 't eerst wel eenig ongenoegen bij
't gemeen; doch het werd naderhand gel1uit. In 't begin van de
maand November, hadden fommigen, die niets dan eigen voordeei betrachtten, voorbereidfels tot merkelijke beroerten over
deeze zaaken gemaakt. De door gamsch Nederland beruchte
Porceleinkoper , DAN IEL RAAP, een man voor heen al berucht
om zijne verkeerde begrippen in 't Godsdienf1:ige, en die
fcheen gewacht te hebben, om zig in 't burgerlijke ook te doen
kennen, fpeelde, in de meel1e deezer oproerige bedrijven, den
hoofdrol, en mengde zig in zaaken, die zijnen burgerlland verre
te boven gingen. Hij, na~melijk, Ct zij aangezet door anderen, of, zo als hij voorgaf, uit eigen beweeging, ten minl1en
dit is zeker, dar hij te werk ging, op het voorbeeld van die van
Rott~rda1/l) omwierp een \'erzoekfchrifr aan de Vr.ledfchap, inhoudende: Dat het StRd~Ollder-f(apiteill, m Admiraal[c1zapGmaaal, Erfl;}!.: ,'~rJ.:laard werd, ill de 11lalllleJi}!r~ t'IJ vrouwelijke Lil/ie ,'mi zij1le Hoogheid; 2. Dat de opmvallel1de Ampten voortaan opm/ljk nalJ de meestbiedende) teil voordee!e vtm
dm Lnlldc, zouden ,'crkogt wordCll; 3. Dnt de BtI,.~,.kapi
/tillm ,'erl..'ooull wcrden "niet I!it rle Rcguriilg, mnnr lIit de
Burgerij; 4. Dat óe Gilden //CI-jle/d werden il1 IUJ/1/lc voo,.r~~
fen. In den beginne gelukre zijn oO/,'1uerk niet; en wat moeite

bij deed, om tekenaars te vinden, men Doeg 'er weinig acht op,
om dat zijn aanhang niet toenam, en grootendeels verijdeld werd
door fchriften van beter geaartheid, die van de zijde der Regeeringsgezinden tegen de zijnen uitkwamen. Hij en de zijnen waren dus op middelen bedacht, om het bijna hollende paard f1:erker aantejaagen. Men bediend"e zig hicr toe, op den 6den en
7den van de maand November, van alom aangeplakte briefjes,
om door dezelve de welmeenende Burgers en Patriotten op den
Dam te nodigen, om vun. Durgemeestcren de 3 eerstgemelde Artikelen te verzoeken; met bijvoeging, dat men vertrouwde, dat
de burgers zig behoorlijk kwijten zouden, op dat hun van andeNnn2
re
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re fied~n niet vei\vee'en werd, dat ze Lafh:!1 tigen waren, die
van hunne. Regeering niets eifchen durfden. Dceze aanrrookin~
tot oproër ging v.:rzeld met bedreiging, dat hij, die deeze briefjes alTcheurde, niet ongefiraft zou blijven. Doch de waare wel.
llleencndcn , en zelfs Stads R6gcnten, begreepen ligtelijk waar
dit op doelde, wijl de drie Artikelen jui~t dezelfde waren, waar
mede R.\AP had rond gezworven. Men wi't hier reeds, hoe het
te Rotterdafll gegaan was, en welk cenen aanhang aldaar zekere
\'A~ DER :l1EF.R , (die naderhand, om land dieverij , zijn verdien.
den loon kreeg) gemaakt had, op wien men fierk vermoeden
had, dat hij de aanplakker van die Briefjes \\'3S, om reden dat
RAAt' dit openlijk afkeurde, fchoon hij, bij een der Burgemees.
teren, niet omkende, met het verzoekfchriti: te hebben rond ge·
loopen, zollder echter te verkl:laren, of te willen verl:iaaren,
wie en hue veelen het zelve. reeds getekend hadden. De belleu!de dag ~ekomen zijnde, kwa)11 'er een groot aantal volks op den
Dam, fcllOon \llecst nieuwsgierigen, en weinigen met Oranje.
flrikkm, zo als mede op de briefjes vermeld was.
RAAP, zegt men, onthield zig in een nabuurig Koffijhuis, 'e
Liep aan tot dell middag, eer 'er iets voorviel dat naar oproer
fmaakce. Zie hier wat gelegenheid gaf tot de grootfie fchend.
daad. die hi~r immer geplee.gd was. Op't Stadhuis was men b~·
zig met de ont\'3ngst der I'rijwi/ligt! (Liber~le) Gift(,/I; de Kamer van Burgemeelleren was daar toe gefchikt. De Gevers, kwa.
men in 't vertrek vall hunne Ed. Gr. Achtb. bijeen, en \l'agttell
aldaar tot zij konden geholpen worden. lIet was e\'en half eell,
wanneer 'er, onder de wa(;cende m\!nigce, eenig gemor onri1on,j;
dreigende ft.)mmi~e belhamels ter Kamer van llurgemeeflert!ll te
willen indring~n, en becooncn(~ re~ds daar mede, den verfl:huidigdcn eerbied, het egt kenteken van braave Burgers, zo ze het
ooit bezeetcn haJd-:::, te hebbl.!l1 algelegd. lIierop Iloov,:n van
buicen, wiil mea V:111 binnen morde, eenige jongens de rrappea
op, onder 't ~er0:!p van Orallje !Jo l'eJJ! 1\1CIl dc.:d alle weer, 0111
dezelve met go.::dhcid of me[ harlÏl! wourden te rug te drijven;
men hdd hUil, die nu door l\arels ondcrlteund werden, n03
eenigen tijd in toom; duch het gedruis en de aandrang werd zo
p;root, dac de Heer Bl!rgeme~Cter l\lCOL.\.~S GEF.LVINK, die zig in
(~C R;ladbmcr bevond, en ook de Commisfarisfeu, die tot de
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ontvangst daar \,,;aren, het raadzaam oordeelden, de Kisten cc Ouiten, de Paph~ren te bergen, en van 't Stadhuis te gaan, om,
ware 't mooglijk, elders behoedmid,klcn tet;"t.:n d~n ,nadererL~ell
fiorm 't werk te Hellen, zo als zijll Wd Ed. Gr. Ach(b. 'er ook
llldemiddag weder v~rf(::Jeen. Doch 1l1:lUwlijks was de ilur~e
meester tcr Kamer uitgetreden, of de meiligte valt op d..! nog
opennaande deur in. IntllSfchcll gelukte het eellige ilcdiend..:n,
het Gefp:ris weder van daar te verdriJvcn, en d,~ l~alllcr gc:tl JO:C11
te krijgcn. Het Graanw, zig in dezch'e niet \'erzadi;;d lLhbcnde, maakte nu clkand<.:r wijs, dat vier hUl1ncr :\Iak';l:rs d:1:1ïin
waren opgeOooten, en dat men heil ill de Boeijm z<lud~ brei]gen; dil kon niet g,?do0gd worden: cn \I'at verlekerin:~ hun dOJr
de Boden en anderen gege..:ven \V~rd, het baatte nil:t; zij ramden met eell !luk Ilouts op de Deur; d'xh hier tegell warcn de
Sloren heiland. Een Timmerman, WILLE,\I V.IX NES, werd nlderhand bcfchuldigd, de hand geleend te hebben, of r:\'.ld gegel'en, om dezelve met <:\:11 ,D,l:l);, die gCII'von:ijk op de Z,jal
nam, open te IOJp21l; 't \\'élk hun gelukte. (D(!cze I'AN NE.
wat l<later in he,;:cll:s g':lJomen, behield, op voorfpraak of pardon \'an Zijne 'lIoo~heid , hct !cel'l:ll; udch, zvndcr fvrl1lc vall
proces, werd hem de Stad ontzegd). Nu klom dc razernij tcn
hoogrtcn top; h\:t GdiHli.> Hoof vail het e~nl: Vertrek iiJ 't andere, opendc de Ven:lers v:m de YonrtHli:(:ll, hlg 'er de Ku,fens
in, en in plaatfc van dc Roede van Juslitie, tbk het een Raagbol ten Vcnfter uit, en \"uifde der menigte: met de IIoeden toe,
even als of het, met het ver,reedcn van allen eerbied en ontzag,
met befpotting ven 't Regt, een hdJ~nJaad \'crrigtte. Zo dwaas
is CEn Ollb:mdig Gr:\alllV, als het aan 't wocden is! Allderen ,
die in de Vcnrckhn hunne .\lak:;cl';; zochten, en bij geen mogelijkheid v:nden !:nnlkn, begaven zi:; naar de lloeiien, en betoondll1 dalr me.ie vruchtl:loos huni1c filOorlooze razernij. Fluks
weder naar boven in llurgemectlcrs K:\l\1er; en toen w~s moog.
lijk wel het ogenblik genaderd, dat eenigen zouden beOooren hebben, de handen aan de Kist, hier voor d~ l\lildc: Gift l1aande,
te Oaan. Doch zo dol en unbczuisJ h~t GraallW is, zo Infllartig is het tevens op den minnen mannelijken tegenweer. De Ed,
l\]anhaf[e Heer A. SCIIEERENOnRG had de eer dL! eer!1e te zijn,
die als Kaphein zijne Kompagnie, Wijk XXII, ia ae Wapenen
N 11 n 3
br~i;t.
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bragt: doch tc drifdg zijnde om tc wagten, tot dat dezelve geheel gewapend was, trok hij, met veertien of zestien Man, tot
zijnen en hunnen onnerilijken roem, de dolle meni~tc tegen en
het Stadhuis op, die, even als fchr,apen voor wolven, de vlugt
nam. De klok hadt nog geen twee lluren geilagen, of het CaPi/()/}t was tot één toe van al 't Gefpuis gezuiverd, en werdt,
dien dag en den volgenden, door de Burgerij bew3!1kt; het geen
zo \'eel omzag baarde, dat men nit:mant vond, die nout genoeg
was iets te onderneemen. Zelts de nieuw aangeplakte Briefjes,
fcllOon met eenige bedreigingen verzeld, waar bij het volk weder tegen dcn r6den op den Dam genodigd werd, hadden geen
den minnen invloed. ln't !luk der ,dlllp/m werd eenige verandering gemaakt; dodt om de Posterijen af1e!la~n, bleef de Regeering als nog, om gemelde redcn, weigerende. De Ikmming,
echter, tot het ERFSTADHOUiJERSCIIAP volgde eenige dagen daarna.
Ilier door doofde het \uur van oproer voor eenigen tijd. Doch
nauwlijks had men, in 't volgende jaar 17-1-8, hier de tijding
van 'e affchatfen è"r Pacht::n in fo:-'ieslmJd gekr~egen, of de woede werd op nÎl:!uw,; gaande. 'e Voorb~eld van plonderin;;; de
haat tegen de Pachters; h\!t denkb.:eld 0111 van lasten omhee .. en
te zijn, zonder t::! overwegen, dat 'er andere t1Jiddd~n in de
plaats zouden moeten kumell, gaf aanleiding tot e~ne wo~de, di.!
naauwlijks te geloven, of te be!èhrijven is. Beter denkenden
waren van oordeel, dat de Poe,'l/tri}m, zondtr haatelijl;heden
en plandering , die tog door 't land weder zoudcn moeten vergoed worden, kond.:n worden afgefchaft. Echter W3S men reeds,
den 1 ïden van Junij daar voor zeer beducht; doch deeze dag
eindigde zonder eenige daadelijkheid. De 2oHe, waarop het
volk, door briefjes, weder op den Dam genodigd was, om de
PachtelI /e zien ofJèha.#èn, liep med.: Hil ten-einde. De Pachten bleevcn, en de afkondiging der Plakaaten der St~at6n van
Hol/aud, tot handhaving van dezelve, gclèhiedde mede zonder
tegenfullld. Doch, dat het Graauw Hout maakte, was, dat verfcheiden burgers verklaard hadden, alles voor de beveiliging van
hunne Overheden over te hebben, maar dat zij geen befcherm.::rs
van de Pachters wilden zijn. De noodlottige Maandag, de !:!4fie
dag der gemelde maand, naderde eindelijk; men vreesde den aanvang op de Bo/ertnllr/ct: en deeze vreeze was nict ongcgrond.
De
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De Wethouderrchap had zorge gedraagen, dat 'er omtrent veertig
(zo eenige zeggen) of volgens anderen de gantrche Kompagnie
van den Heere LESTEVEl'ION, bij tijds, op de Waag bij een ge.
komen was. De bedienden van de Boterpac!zt gaven uit hUil
Comptoir Ceelell, aan die ze begeerden; anderen, die f1ooken,
lieten ze ongemoeid. Een jongen was de eerll:e, die om fi-reek
half elf uuren eenigen moedwil aan 't Komptoir begon. Hier
over door een Gerechtsdienaar bell:raft wordende, begon het
Graauw te morren en te [chelden; een uit den hoop f10eg met
moedwil, of fi-ootte bij ongeluk een glas in 't Komptoir in; men
greep en bragt hem in de Waag. De Schutterij afgekomen, ontf1o~g hem terll:ond; doch toen betoonde hij een muitemaaker te
zijn; hij klaagde twee gouden ringen te mis[en, die, hoe men
zogt, nergens te vinden waren. Hier op berll:e het oproer los,
even als een fchorre donder; het graauw wierp met fi-eenen op
de Burgers, waar door de Luitenant aan den wang gekwest werd.
De Kolonel VAN LOON Jansz, welke, in afwezenheid van gemelden Kapitein, 't bevel op zig genomen had, deed alle moeite om 't volk tot mUland te brengen; en toen woorden vruchteloos waren, gebood zijn wel Ed. Manh. 'er met fcherp onder te
fChieten, waar door eenigen gekwetst en drie gedood werden.
Dh deed het graauw en de nieuwsgierigen verltlliven, fchoon 'er
twe~ nog !land hielden. die een poos met freenen wierpen Met
den middag verhief zig hier op de plondering, welke haaren aanvang nam aan 't huis van de Pachters, ADRIAAN en PIETJi:R DE
NOOIJ, op de Reguliersgraft.
Hier op werd de Schutterij in de
wapenen gebracht; doch deeze betoonde zig ongeneegen om de
Pachters te befchermen. De Direkteurs van den Impost op de
wijnen, mede zeer in den haat zijnde, werden, fchoon zij de
Admodiatie der wijnen f1egts bedienden voor een genootfchap
van wijnkoopers , waar toe zij zei ven mede behoorden, zo min
als de Pachters ver[choond of geholpen. Bij hun werd mede al.
les op de deerlijkfie wijze verwoest. D.. Wijnen, die men in de
Kelders vond, en in grooten overvloed aantrof, werden ingezwolgen of in 't water uitgeitort. De drank, die dus in 't lijf
werd geflagen, deed de woede des te graoter worden, en fIoeg
over tot de dlrtelfie buitenfpoorigheid. Men wil dat aan een dier
huizen, behalven de frukvatel1 en oxhoofden, waar van met bijNn 11 4-

lell
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len de bodems werden uitgefl~.gcp, wel dertig duizend volle flesfen vernield werden. In meest alle Huizen, waarin het Graauw
den rol fpeelde, werden de Vertrekken, van bovell tot beneden,
ledig geplonderd, en de huisgernaden voorts op Straat, en van
daar in 't Water geworpen; welke woede den gal1trchen volgenden d:lg aanhield, fchooil de Wethouderfchap al in tijds had doen
afkondigen, dat zij V:ln de begeert.:! der Ingezcetenen, tot de affchaffing der Pachten, kennis gegecven had aan de Staaten en
aan Zijne Hoogheid. Bij de twilllig Huizen du~ een deerlijk lot
ondergaan hebbende, begon het Graauw oak andere te dreigen.
Doch toen fchecn het als of de Schutterij het algemeen gevaar
begon te zien; ve:fcheiden Vaandels verzamelden zig, en trokken, met ftillen Trom, naar die plaatf~n, daar men hN grootfte
gevaar dacht Ie zjjn, en bijzonder omtrent het Stadhuis. Tegen
den avon d meende de muitzugt haar bedrijf aan te vangen op dell
.Blaauwburgwal, in 't Huis van ecn Bediende der Pagterij; doch
zo :lIs de woedende hoop 'er ingevloogcn was, kw:nn~n twee
Kompagniën Burgers, onder de Knpitciuen Mt.TTiIEU~ LE,TEVENON, Abrahamsz. en THEODOOR WIJNt.:t'ITS, aantrekkcn; waarbij
zig die van den Heer llEREWOliTS voegde. Deeze drie bezenen
lerftond alle de toegangen, fc1lOon door ecnige fchooten he~
Schuim reeds verftrooid was; en dus verlooren deeze done Leeu.
wen hunne kragt, zodra ze legenftand ontmoetten. Een Zweedse'?
.Bootsgezel, die de meefte plonderingen bijgewoond, en zig als
een tweede SAMsoN getoond had, werd, kort daarna, op den
Voorburgwal , doorrchootcn, en naderhand bij een been :lan de
Galg gehangen. Twee dagen laater, werd een Tuinman, PIETE!)
VAN DOI\T, door het Kanalje de Burgemeefler genaamd, en een
Vrouwsperfoon , bekend bij den naam van Mt.T Vt.N DEN NIEU-.
WENDrJK, ouder anderen. in hegtenis genomen, en na gedaane
verhooring, door de Ed. Achtb. Heeren Schepenen ter dood vefoordeeld, en op den volgenden dag, zijnde Vrijdag, op den middag, ter Waag uirgeh:mgen: eene Rechtspleeging welke wij, 0111
derzelver omfiandigheden, een weinig uitvoeriger zullen befchrijven. Des morgens werden aan de Zuidzijde van de Waag, naaf
den kam van de Beursftraat, Balken uit de Westelijke Venftergaten geftooken, in twee rijen boven elkander, zijnde in de bo.
venfte Katrollen, en aan de onderfie Pennen, Zes Kompagniëll
Bur-
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Burgers in de Wapenen gebracht, trokken naar den Dam, en
fchaarden zig op de hun aangeweezene posten. Van den Noor.
~erhoek van 't Stadhuis, tot aan de Waag, fl:onden drie rijen
Burgers, en een wcJnig achter die ecnige Vrijwillîgers, tusfchell
den ZLliJerhoek tot aan de Huizen aan de Zuidzijde, fl:rekkende
naar de Pijpemarkt ,. jn vier rijen; een gelijk getal had zig ge·
plaatst langs de Zuidzijde van den Dam, beginnende van den
post, die den toegang van de Pijpemarkt afiileed; fluitende ten
Westen van de Beursfl:raat :lan drie andere rijen, die van de Hui·
zen van den Dam af tot aan de Waag gefchaard fl:onden, en den
toegang flooten. Buiten om de dus gefChaarde Burgers, nond
een rij Waagdragers , gewapend met halve pieken.
Alle deeze behoedzeIs waren te werk gefl:eld, eer men, vol·
gens de gewoonte deezer Stad, fcllOon korter agter elkander af·
geloopen, met de Justitie een aanvang zoude maaken. Uie de
bekentenis van het Wijf is geblèekcn" dat zij op den eerjlet. dag
" mede op de Botermarkt was geweest, ril aldaar jlaande naast
'I de gefnezn'elden, zoo als de eerjle et] tweede dood gefchooten
" warm, had geroepen, ilfijn G •• ! word een Burger ,'an
" Burgers doodgcfchooten l Sehieten Burg"rs, Burgers dood!
" lFraak! fl7j'aak! dat zij hierop het Volk had aangemoedigd,

," om tl:eenen te raapen, en zij zelve een [choot met fl:eenen had
" aangedraagen naar 't Huis van DE NoorJ, en, nevens anderen,
" dezelve door de Glazen gefineelen , en verder had helpen plo n°
" deren, niet alleen hier, maar ook aan het Huis vall LUBLINK ,
" BUNEL, GOETVAL en TEl\' OEVER; dat zij van daar dronken was
" naar Huis gegaan." De Munsperfoon bekende mede, dat hij
genoegzaam alle de plonderingen bijgewoond, aangemoedigd,
medegepleegd of voortgezet had. Waarop dan hunner beiden
vonllisfen, om met de Koorden geflraft te worden, dat 'er de
dood na volgde, werden uitgefproken.
Als nu in het St2dhuis alles in gereedheid was, fchaarden zig
twee rijen Schutters, uit het Noorderportaal tot aan de Trappen
van de Waag. De Gevangenen werden, ieder met een Predikant
bij zig, door de gewapende Manfchap heengeleid, en daarop
volgden de Heeren van den Gerechte. Het Wijf de Trappen van
de Waag opgaande, riep wederom ff/raak! Doch haar ge[chreeuw,
hoe fel ook 2 werd door het roeren der trommen van alle kamen
Nnn 5
ver·
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verdoofd. Da~rop volgde het gebed, en verder de uitvoering
der vonnisfen , eerst aan haar, en daarna aan PIET VAN DORT.
Men zag haar, onder een ijslijk en aanhoudend gefchreeuw
van Wrqak! WiYltJk! manmoedig het ven fier uitftappen. Zij
was reeds gehangen en door den !trop germoord, toen 'er, zo
als haar lotgenoot werd tlitgeheezen, eenige beweeging onUi:ond
onder de aanrchouwers, we ke de allerdeerlijkfie ~evolgen ,had.
Eerst omfrond dezelve, onbekend waardoor, in de Kalvefftraat;
dnrna op den Vijgendam ; en eindelijk in de Beursfiraat. Geduurende de JlJstitie, kwam een Detachement, uit de Wijk XVII,
aangevoerd door eenen Serjant, den Vijgendam af, even voor
den aanvang der opfchuddinge, met zijne onderhebbende Manfchap posteerde hij zich een weinig voor de gewapende riien,
omtrent recht voor de Beursftraat. Dit Detachement was het
eerUe, dat op de ontfta:me beweeging vuur af, 't welk toen door
eenigcn uit de Burgers gevolgd werd. Hierdoor werden weerlooze Illlnfchollwers, door een verbaazend gedrang, op een gepakt.
De uitgangen te eng zijnde, om aan de menigte een vrije vlugt
toeteitaan , veroorzaakte de allerakeIigfte vertooning; de meeften
geraakten, om voor 't fchieten veiig te zijn, onder den voet,
en werden van anderen deerlijk vertrapt, en de onderUen verfinoord. Hoe deerniswaardig het dus in de engfie uitgangen, als
in de KromeJleboogHeeg en Beursftraat geHeId was, akeliger was
het aan het Damrak , fpringende eene meni;,'te vrijwillig in 't wa.
ter, zig vertrouwende op de konst van zwemmen: maar gantfcbe drommen 'er in gedrongen wordende, belette dit veclen zig
te redden. Nooit heeft men gcweeten of konnen weeten het
aantal vhn hun, die op de allerongelukkigfie wijze daarbij in 't
water omgekomen zijn. De ontrteltenis was zodanig, dat mij
geteugt, zelfs bp de Nieuwernarkt, mannen en vrouwen in zodanige Vl'rbaasdheid nog vluglende gezien te hebben, als of men
hun met het gelaaden geweer agtervolgde: de mannen voor hee
meerendeel zonder ho~d en paruik of fchoenen; Vrouwen zonder muts, met hangende hairen, gefcheurde klederen, bebloed
en venninkt, roepende eenigen van hun, dat op den Dam alles
vermoord en doodgefchooten werd. Dit werd gevolgd van een
algemeen geklap en toefmijten van deuren en venfters, en geklag van deeze om haaren Man, die' om zijne Kinderen, deeze
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om zijne Zuster, en geene om haaren Broeder.

Doch laat ons
naar den Dam te rug keeren. De ontf[eltenis aldaat: een weinig
bedaard zijnde, was de grond bezaaid met verdrongene en vertrapte menfchen: eenigen dood, anderen een arm of been aan
fiukken, en eenigen gantsch wezenloos. Verwonderlijk was het
aanfchouwen der menigte, die men zig verbeeldde dood te zijn,
hoe van onder dezelve hier een been, ginds een arm, daar een
hoofd, en eindelijk een gamsch lichaam zig weder bewoog, en
aanvang te kruipen of zig opteheffen, of om hulp te wenken.
Men kan zig geene verbeelding maaken, hoe zonderling, hoe·
den, pruiken, mutfen en andere kleedingen, zo van mannen als
vrouwen, elkander, zonder oogmerk, in de eerlle ontl1:eltenis
van 't lijf gerukt, onder een lagen. Zo dra de Executie verrige
was, begaven zig de Rechters van de Waag naar 't Stadhuis, 6!n
vertoefden aldaar, tot de meef[e ontroering bedaard was; waar.
na dezelve, door eenige gewapende Burgers, tot aan het Ko.
ningsplein geleid werden, alwaar dezelve, door den Heer Hooft/.
officier, uit naam van de Regeeringe, voor hunne asfillentie bedankt werden. De Geëxecuteerden werden, kort daarop, op
de gewoone wijze, naar buiten gebragt en aan den Galg gehangen.
Met deezen noodlottigen dag eindigde de Hoofdrol der Plonderzucht , en het leven van veele ongelukkigen, die alleen gekomen waren om bloote aanfchouwers te zijn. Eenige dag~n daar·
na volgde de affchaffing der Pachten.
Het nadeel, den Pachteren toegebracht, werd hun naderhand
uit •s Lands kasfe vergoed. Zie hier de lijst daarvan, (zo verre
ze ons bekend is ,) en daarbij teffens, welke woedende rol, in
zo een korten tijd. binnen deeze Stad gefpeeld is.
A. de Nooij.
H. ten ûe\'er.
F. Mulder en Jan Ûosrer. •
A. Hunel. •
H. Gluwink.
A. Lublink.
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Dus te zaamen
K. v. Horst.
Zijn huis • • •
J. Taijfpil. • ",
Zijn Zuis •
B. Raams. • , •
Zijn huis : • • • •
Jan van Goor. ,
P. van Spaa Deurwaarder. •
H. van Haaf, dito •
Jan
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C. Prins. • • • • •
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Dit heilloos fOl
fOt geëindigd
gi!ëindigd zijnde, was men, zo hier als elders, ijverig bezig om
0111 andere middelen uit te denken, om 't Land
van behoorlijke inkomfl:en te voorzien. Tevens werd gehandeld
om de Vroedfchap deezer Stad, tot het voorgemelde benult,
beilult, ten
a:mzien ~an
lan de Posterijen, te doen overhellen. Doch deeze
Refollttit. Nogthans
bleef als nog bij haare voorige genomene Refo!ltti~.
trad dezelve in een onderzoek, wat, van wege de Stad, uit de
Posterijen, naar eene biliijke evenredigheid, ten behoeve van 't
gemeene
opgebragt. Dit oefluit
gemetne Land, zou behouren te worden op6ebragt.
beiluit
der Vroedfchap werd terf1:ond
terfl:ond in druk gegceven,
gegeeven, waar tegen het
niet ontbrak aan ha:nelijke
Kort daar op vertoonhaatelijke fchotfchriften. Kaft
de zig op nieuw het zaad van oproer, door bijeenkomfl:en
bijeenkomfien van
eenigen, die zig in 't vervolg nader deeden kennen.
De Wethouderfchap,
nict onkundig, deed 'er onderWethouderrchap, hiervan niet
zoek naar doen. Burgemeesteren ombooden voor zig ANDIlIES
ANDlUES
Gr. Achtb. onBOEKELMAN , Chirurgijn; deeze, door hunne Ed. Cr.
dervraagd over een ontwerp, dat 'er ge[meed
gefineed werd,
w::rd, noemde hij
als opfiellers
opf1:ellers da:lrvan,
daarvan, onder anderen, zijnen Zwager HENDRIK
V,~N
V.~N
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VAN GIMMEl'\IG en JEAN ROUSSET. Weinige dagen daarna werd het
verzoekfchrifr verfpreid, en zedert bekend onder den naam van
d~ 3 Artikelen van Raap, hem, zo men zeide, door den reeds
gemelden VAN DER MEER ter hand gelleld.
De inhoud daarvan is boven reeds gemeld; als, I. wegens de
Posterijen; 2. ten aanzien der Ampten; en 3. om de voorregten
en den vrijen krijgsraad. Dit ontwerp werd gevolgd van een gerucht, dat zig alom verfpreidde, dat de Burgers in 't kort bezit
van den Doelen, in de Doelellraat, llonden te neemen , waarop
zij waanden eenig regt te hebben. Hoe ongegrond dit regt was,
hebben wij reeds, onder de befchrijving van de Schutterij, gemeld, en daarbij aangetoond, door wie of wat zoort van menfchen zulks gefchiedde. En, echter, gebeurde het met 'er daad,
op den negenden van de maand Augustus, wanneer zes of agt
perfoonen zig van de Groote Zaal in dat gebouw meester maakten. Naauwlijks was dit verrigt, of vtiN GIMMENIG (een der hoofden van hun, die men naderl,and Doelisten of Agtenl'urtigers
noemde ,) las llraks een aallfpraak voor aan de menigte, die op
het gerucht hiervan, uit nieuwsgierigheid, was zaamgevloeid,
welke aanfpraak llrekte om baar te beweegen tot het benlamen
van middelen, om de vervallene burgerlijke vrijheden te herlleIJen. Van de verandering der Regeering fcheen het toen nog
geen tijd vo6r hun een woord te reppen. Om de pil nog beter
te vergulden, fprak hij zelfs, als met verfoeijing van de jonglle
beroerten en plonderingen. Hij zijnen rol voor dien avond afgefpeeld hebbende, las RAAP der meer e~ meer toeneemende menigte zijne drie Artikelen voor; beide gefchriften, als de grondflagen van de gewichtige daarop volgende gebeurtenisfen , werdell
door eenigen getekend. Den volgendag dag, was de vergadering nog veel talrijker. Doch deeze 'Ilogenaamde voor1l:anders der
vrijheid geraakten, wijl ieder van hUll zijn Plan de overhand
trachtte te doen krijgen, in hevige woorden; behoudende de
Raapiaanfche Artikelen de overhand.
Burgemeesterel1. die hiervan niet onkundig konden blijven,
magtigden , met voorkennisfe van den Raad, den Oud-Burgemeester FEROINAND VAN COLLEN, en de Oud Schepen Mr. FGBERT
DE VRIJ TEMMINCK en ELIAS SCHELLINGER, om uit de Hoofd-Officieren der Wijken de begeerte der gemeente te verftaan ; worden·
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dende tevens het inneemen van den Doelen, en het tekenen der
Artikelen, bij openbaare afkondiging afgekeurd.
Hier op volgde de oproeping der wijken, het zij in de Kerken, op de Wagthuizen, of in bijzondere Herbergen, alwaar;
op bepaalden tiJd, de Hoofd-Officieren vergaderd waren, om de
bezwaaren aan te hooren, en aan gemelde Gemagtigden te berichten. Intusfchen maakten de voorftanders der 3 Artikelen hun
werk om aanhang te krijgen; wordende, eenige dagen daarna,
het Verzoekfchrift, door RAAP, doch ongetekend, in Burgemeesters kamer overgeleverd. Ten zelfden dage werd het origineel,
door veelen getekend, naar den Haag gebracht, en aan den Prins
ter hand gefield. Het antwoord hier op, twee dagen daarna,
in den Doelen voorgeleeZe\l, behelsde: " Dat de Prins hUil
" minzaam bejegend had, en hl/nnI! begeerte billijktl!; doch
" tevens tot een flille onderwerping aan de OJ'erigheid ver" maand had." De meefte aanfpraaken op den Doelen verfcheenen, van tijd tot tijd, in 't licht. De buitc:nCpoorighc:id der Doelisten liep binnen kort zo verre, dat zij zig niet [chaamden , aan
de huizen van veelen der Gereformeerde en LutherCche Predibnten gedrukte briefjes te doen bezorgen, waarin openlijk verzogt werd, te bidden lioor dl! bl!fchermers en herfleIIers del'
Vrijheid, zo als deeze beroerders der algemeene rust zig noemden. Doch niemant van hun was zot genoeg, daaraan te voldoen. Midlerwijl waren eenigen van hun wederom naar den
Haag geweest, die na hunne wederkomst verhaalden, dat ZIJ
andermaa/gehoor gehad hadden bij den Prins, die hun bevestigd had, dat de Reguring van Amflefd,1111, omtrent het fluk
der Posterijen, hem genoegen gegeeven had; dat hij de Burlerij, omtrent de Ampten in 't gemul1, "ofdoening bezorgen.
zou; doch dat zijne Hoogheid gekomen zijnde in em verwarden
boedel, alles zo fpoedig niet herflel!en kon. Voorts deed de
Pri11S, zo zij zeiden, de Burgers, die hij ah zijne kinderm
aanmerkte, tot flitte vermaanen. Deeze begUIcheling van de
meest onkundige gemeente, die niet zien kon de , hoe men zelfs
met des Prinren goedheid den draak Hak. Doeg over tot het
Scheepstimmermans Gild; deeze werden ook herfteHers van de
voorregten ; en dit verbaazend lichaam firekte tot geen kleinen
fl:eull voor de Doelensgezinde partij. De drjftigll:ell van hun verfchee-
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fcheenen op den Doelen, en fchreeuwden met magt om een
vrijen Burger Krijgsraad: eene zaak, die zeker geen de minlle
betrekking tot hun Gild had. Hun gefchreeuw ging gepaard met
bedreiging aan de Regeering, van die gewapender ha:ld te znllen dwingen, zo men niet goedwillig toefl:emde. Hun Ed. Groot
Achtb. onkundig hoe verre de driften zouden konnen gaan van
menfchen. die het fpoor der reden bijster zijn, en daar van
daaglijks meer en meer werden afgeleid, oordeelden het, voor
de rust der goede Burgerij en vreedzaame Ingezetenen, veiligst,
op de voorgemelde Artikelen FiAT te ver];:!enen, met dit bij.
fchrift, mMs niet flrijdendt tegen ge Refolu/ien van hunne
Edele Groot Mogende , en de inttutie van zijne Hoogheid; en
wegem de Amptcn voor zo veel het Domeflic'f is. Doch de

Eisfchers vorderden een onbepaald FIAT. Toen begon men te
drijven, dat zijne Hoogheid in Perfoon moest komen, om de
gefchillen te beilisfen. Twee leden van den Doelen naar 's Haage gekommitteerd zijnde, bragten Raport • dat zijne Hoogheid
binnen weinige dagen de relze herwaarts fl:ond aanteneemen.
B~rgemeesteren ziende dat het gantfche fpel was aangelegd,
om hunne Ed. Gr. Achtb. een weenin in de Regeering te doen
krijgen, lieten, als men zig zo mag uitdrukken, het fnoer los;
zij gaven een onbepaald FIAT, booden zijne Hoogheid vrijwillig
amand van de Regeering aan, als het hem behaagde, en droegen te gelijk de Postenjen van de flad aan hem op; geevende
de Vorst die ter1l:ond aan 't gemeene Land.
Op den 3 I nen van de maand Augustus, werd de Prins, op
verzoek van de Afgevaardigden der Stad, door de Staaten gemagrigd, om de rust in dezelve te herllellen , al ware het ook
door verandering te maaken in Burgemeesters en Raaden. Het
ombrak, echter, niet aan de zodanigen, die alle deeze bedrijven met leedweezen aanrchouwden; deeze ondernamen om eenige gefchriften te tekenen, waarin de handhaving van de Regeering verdedigd werd. Doch zo dra de Doe/is/en hier van onderrigt werden, bragten zij te wege, dat de Scheepstimmerlieden,
omtrent ten getale van vijftien honderd, met vijf of zes der befaam[le Doelebaazen , in fmalle gelederen, doch ongewapend.
een groot deel van de Stad doortrokken; ftilhoudellde voor huizen en herbergen, daar de zulken woonden, of zig onthielden,
waar-

930

A M S T t L DAM. Ol1hei!ell.

waarvan men wist of vermoedde, dat zij voor de Regeering ge.
tekend hadden. Het ontzag, dat deeze optocht baarde, was
het, echter. niet alleen, dat deeze tekening deed flaaken; Burgcmeesteren , hier uit een heilloos gevolg duchtende , deed en ,
onder de hand, te kennen geeven, dat men zig te vergeefsch
affloofde, en de verandering der Regeeringe niet zou konnen
weeren.
Terwijl men nu den Prins te gemoete zag, was men in de
Burger Kompagniën ijverig bezig met het !tellen van gekommitteerden, uit welke wederom zes gekoozen werden, om het woord
te voeren. Eenigen namen deezen post gewillig op zig; anderen
met grooren weerzin: fommigen niet dan mer dwang en op fcherpc en zwaare bedreigingen. De eerfte beftonden meest uit ondertekenaars der 3 Artikelen, en waren dus groore ijveraars; de
andere, die zig nooit daarmede hadden ingelaaten, deeden niets,
dan waartoe de vreez€ voor meerder onheil hun met tegenzin
noodzaakte. Eindelijk verkreegen deeze onrustige geesten, zo
als men dagt, hunnen wenseh, op den 2den van September,
toen zijne Hoogheid, des 's morgens om 10 uuren, in de Stad
kwam.
Na dat de Vorst zijn verblijf in 't Hcerm Logf1lli'1Jt genomen
had, was het eerfte. dat de onvernoegde menigre ter hand nam,
de voorgenomen verandering in de Regeering te bewerken; toOnende dus ten klaarf1:e wat hun doelwit was. Deeze neiging was
met zo veel drift verzeld, dat zij zijne Hoogheid naauwlijks tijd
gunden, daar op behoorlijk te raadpleegen. Geweldig fiiet hun
de gemeenzaamheid tllsfehen den Prips en de Burgemeesteren:
fommige verftounen zig zelfs, op den 4den, aan de huizen dier
Heeren te gaan, en hun aftevragen , zij uiet terjlond vtm de Regeering ofjlonden? en of hun geantwoord werd, dat het van
den Prins afhing, om hun te ontflaan, zulks voldeed niet; zij
moeften verzekering hebben, dat het binnen twee dagen gefchieden zoude. Op den 7den werd de afkondiging gedaan van de
verandering, welke in de Regeering gefehied was. De vier Burge1l1eesteren bleeven omflagen van hunne Ampten; doch uit de
zesendertig Rooden, die mede allen ontflagen waren, werden
19 herfteld, en 17 nieuwe, die voorheen nooit in de Regeering
geweest waren, aangefield. De Prins. door de Stanten daar toe
ge-
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gemagtigd zijnde, maakte vervolgens groote verandering in den
Oud-Rond, ontflaande vier Regeerende Sc;/epenen, zeven OudBurgnmesttrs en drieëndertig Oud.ScllepeneJ1, en vervullende,
ten zelfden dage, de plaatfen der vier Heeren Scheepenen , door
aan!1:elling van vier anderen.
De groote !1:ap was nog niet gedaan, of 'er werd gefchreeuwd
om eénen Yrijel1 Krijgsrtlnd; hier~an hing, zo als men voor gaf,
het gantfche behond van de vrijheid. Zelfs ging de fpoorloosheid
hier omtrent zo verre, dat eenige Belhamels, den al te goeden
Prins, in het hoHle van den nacht, niet ongemoeid lieten; waar
over, echter, de Prins duidelijk zijn ongenoegen te kennen gaf,
dech die hun den volgenden dag te wil~e was, zonder eenige
aanmerkingen te maaken op het ilrijdend~, dat in dit gantsch gedrag en eisch plaats had; en ook dat het zelfs tege:1 de Ou je
Wetten en Keuren aanliep. Doch dit konnea wij niet voorbij
te zeggen, dat WILLEM De [V zelve een gamsch ander denkbe~ld
had van den Yrtjen Krijgsrf1.ad, dan zij, die denzelven vorderden. De Yrije Krijgsraad, dien de Prins (nua 't booren der
Bedenkingen van Durgemeesteren) voor eens, en voor dien tijd
álleen, wilde gehouden hebben, moest, volgens hoogstg~mel
den uitdrukkelijke verklaaring , be!1aan uit zulke /(,ppitcinen ,
Luitenants en Yaandrigs, als hunne KOJllpagniëil aangenaam
waren; deze zouden aantleUen Vijf K%nellen, en verder vervuIlen de plaatzen van die geen en , die onaangeilaam waren, of zijne Hoogheid een dubbeJd getal van de eene of andere ~anbie·
den, die daaruit als dan de verkiezing zoude doen; zondei" met
d.it alles een eenlge blijk te geeven. dat deze Krijgsr~l[ 1 van
Burgemeesteren geheel onafhanglijk zoude zijn, of dat de Leden
daarvan geen Leden van de Regeering zouden mogen weezeIl.
't Is zeker, dat 'er, ten dien tijde, gantsch niet overeenkomf1ig
met 's Prinfen oogmerk gehandeld is: waarover de Vorst zel'rc
zijn ongenoegen, in de bekende Puhlikatie van den Isden September, te kennen gaf, welke bij deszelfs vertrek werd afgekondigd; ook werden, door den Prins, de gekommitteerden ünrllagen. Hoe hier na de meefte Doe/isten in haat geraakten, daarvan zag men een fpreekend bewiis, toen eenige jaaren daarna,
in 1754, de berugte DANIEL MAP overleeden was, w1ens. Lijk rer
middernacht, met eene vracbtllede, naar de Oude Kerk geOeept
lIl. DEE L.
00 ()
werJ:
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werd: wijl hem de gewoone eer van begraa"ing door 't gemeen
geweigerd werd. Zie hier, zo veel met den aan van ons Werk
bellaanbaar is, een verhaal van die groote gebeurtenisfen , voor
den nakomeling, die, hoopen wij, 'er zo veel uit zalleeren,
dat ieder Burger zig bevlijtigen zal, Amfleldam nimmer tot
zo een tooneel van onheil en verwarring te doen firekken.
Op 't Art. AARDBEEVING, in 't Eerfle Deel, hebben wij onzen
Leezer I'eeds een verhaal gedaan van die, welke v60rviel op
den 18den Feb. 1756, en bijzonder van de beweeging, die dezelve in de Lutherfohe Oude Kerk veroorzaakte. Dus gaan wij
over om iets te zeggen van den Brand, welke, in den nacht
van den Izden Oaober 176z, 's avonds omtrent 11 nuren. aan
't Stadshuis ontdekt werd. De eerlle ontdekking daar van gefchiedde, door een zwaaren damp en flank, fchoon onzeker van
waar dezelve kwam. Bijna een uur laater. zagen eenige voorbijgangers, dat 'er, ann de zuidzijde van 't Stadshuis , tUlifchen
het dak en de tweede verdieping, boven de Zegelkamer , brand
was. Eenige flikkerende vonken werden nu en dan in 't eeJ;st
gezien, en daarvan, aan den Burger, die op fchildwacht fiond,
kennis gegeeven. De ontlleltenis was te grooter, om dat mell
'er niet fpocdig wist bij te komen, wijl boven alles genooten
was; doch door de gewoone vigilantie van hun, die tot de
Brandfpuit behooren , en de fpoedige komst van eenige der Heeren Burgemeelleren, geraakte men fpoedig aan 't werk. Het water, dool' de flan gen in de fmeulende papieren gebragt , deed
de vlam, met een hevige woede, uit zes raamen uitOaan, en
van daM naar de binnenplaats, zo dat dak en toren 'er door verlicht werden. Door de aanmoediging der Regeerders werd ijver
en arbeid verdubbeld; zodat men om vijf uuren de vlamme meefier was. Men verhaalt dat een varensgezel, van buiten tegen
den muur van 't Stadhuis opklauterende, de pijp van de eerne fpuit 'er binnen bragt, voor welke fioute onderneemillg, hij
door hunne Ed. Gr. Achtb. naderhand beloond werd. Schoon de
brand nog genoegzaam den volgenden dag fmeulende bleef, was
de fcbade, echter, minder dan de fchrik, dien dezelve veroorzaakt had. Geene minder ontfieltenis veroorzaakte het fpringen
vun de Kruidmaakerij Sollenbu"g, op den Overtoomfchen weg,
lies morgens tusfchen 5 en 6 uuren, van den 14den Augustus
1758:
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J758: waar bij eenige menfcben ongelukkig om 't leven kwamen,
en verder groote fcbade veroorzaakt werd. V:;n de vernieling
des Schouwburgs., op den IIden van Maij 1772, is reeds onder
de waereJdlijke gebouwen gewag gemaakt. Dus moeten wij hier
overgaan tot de befcbpijvlng van den ongemeenen Watervloed,
van den Isden November I77S. De Heer J. HEERING, bekend
door zijne BefPiege!ing over Narlands Watemood, kort daarna zijne Landgenooten medegedeeld, is daar bij van zo veele
echte berichten voorzien geworden, dat wij, in dit geval, ons
van geen zekerder geleide konnen bedienen. Doch de mjl, dien
hij voor dit werk gekoozen heefe, en kiezen moest, om zijne
Leezers de Almacht van jt geduchte Opperweezen des te beter
en !lerker te doen gevoelen, met het onze niet flrookende, zullen wij ons alleen bedienen Van de 2de en 1I de zijner Bij/aalen, te vinden in den aanvang van 's Mans Tweede Deel, zonder 'er ons woordelijk aan te bepaalen.
Op den 13den en I4den der maand November had men een
!lijve koelte, eerst uit den Z. W. en vervolgens uit het W. Z.
W. Na verloop van 114 uuren veranderde deeze in een norm f
waar door het buiten of Ywater tot 40 duimen onder 't peil, en
Stads en Amllelwater tot 33 duimen onder 't peil was afg~loopen.
Den Ilorm aanhoudende. was het reeds den 14den, des nademiddags van I tot 5 uuren, van 40 duimen onder 't peil, tot 10
daar boven gereezen: zonder Ebbe of Vloed in aanmerking te
neemen , ging het voort met wasfen tot in den morgen(lond van
den Isden, en wel tot bijna 6 uuren, wanneer het water voor
deeze Stad reeds 96 duimen boven 't peil geklommen, en bet
binnenwater, door 't bijlekken der nuizen en openen der rinquerten, tot 9 duimen aangegroeid was. Dus /londen 'er op dien lijd
uo duimen buitenwater, in den tijd van 18 uuren, van 40 duimen onder tot 96 boven 't peil gereezen; zijnde eene hoogte
van 136 duimen, of I I voeten Rijnlands: waarvan geen voorbeeld is, dat op zo een grond laag water een zo groote Masfa ~
in zulk een korten tijd, is komen opwasfen.
In deezen f1:and kon. zonder het doen van hekistingen, de
buitenftad, dat is, van 't Funie af tot a;ln de Hllarleinmerpoorr,
flegcs nog maar tusfchen de 3 en 4 duimen lijden: waarom men
dan, niet zonder reden, reeds op fommige plaaeren 'er op be000 2,
dagt
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dagt was, als op 't Schippersgraglje en bij 't Zeeregt. Hier uie
ziet men, in welk oogfèhijnlijk gevaar de gantfche binnenllad
was, van eene onherfielbaare fchade te lijden. Niet min gevaarlijk was het gefield, buiten de Haarlemmerpoort aan den Steenenheer; zonder het doen van eene bekisting, in allerijl op~eworpen, zoude het water, dat reeds ter lengte van 140 of
ISO voeten bij gemelden Beer was overgeloopen, niet te keeren geweest zijn. De buitenfiad, waardoor men de Haringpakkerij, de Haarlemmer Houttuinen, het Bikkers Eiland, Oost.,
TFitten en Kot/enhurg verllaat , fronden alle onder water.
Maar op den gezegden tijd, 's morgens om 6 uuren, befpeurde men zonderling de hand Gods, dewijl als toen het water begon te vallen, niettegen1laande het zelve tot 9 uuren en 20 millUten had moetell wasfen. Dies 'er meuegt, in deeze Bijlaage,
bI. 7. gezegd wordt: Hel water is von alle kauten tol aan de
lippeil geweest, maar God heeft het gevaar van ons afgeweerd.
Wij zullen hier doen volgm de waterpeil der Stad Amfleldam,
volgens de tweede Bijlaag.
• Dag lIuren Het Y bo- Water onven peil. der peil.
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De Wind W. N. W. fiijve koelte, waarbi}, zo als wij gezega
hebben, het water moest wasren , tot 's morgens 9 uuren en 20
minuten. Op den nademiddag van den 14ten, wierden, om half
6 uuren, de waterkeeringen digt gezet en de fchutfluizen geOoo.
ten, met IS. duim boven 't peil, en 's avonds om 8 uuren de nood·
deuren ingezet, met 36 duhnen boven 't peil, e:1 's nagts om
half 2, de nood balken in de Haarlemmerfluis. met 74 duim boven dito.
Van den fchrik dezes Vloeds, waar van men z~gen mag dat
deeze Stad, door 's Hemels goedheid, zo genadig gered was,
naamvlijks bedaard en bij onze Nabuuren nog minder vergeeten.
naar maate hun 't onheil getroffen had, herlleid zijnde, werden
's Lands Ingeze~enen , en onder die ook wij, op den 2 [ en 2'lllen
van dIe zelfde Maand des volgenden Jaars, met die zelfde vreeze
bevangen. De Wind, die zedert den 20llen November vrij hé·
vig eerst uit het Westen, en daarna uit het Zuid-Westen en West000 3
Zuid.
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Zuid-Westen waaijde, en in den morgenll:ond in eenen il:orm veranderde, deed, tegen alle vermoeden van des kundigen. het Y
of buitenwater merklijk onder de gewoone peil zakken. Nog
grooter was hunne verwondering. toen, bij een wasfend Y, de
fiorm bleef aanhouden, en het Water, pas twee uuren na zijn
laagll:e, van veertien duimen onder. nu al tien duimen 'er boven gereezen was. Dit baarde als nog bij de Ingezetenen, die
in de buitenll:ad, of op de Eilanden woonden, geene vrees. Deerlijk vonden zij zig wer haast in hunne verkeerde onderftellingen
bedroogen; want de Wind meer en meer West en West-NoordWest uitfchietcnde, verwonde, door zijne vervalrlijke rukken,
lan onze Daken en Schoortl:eenen deszelfs magt. Met het naderen van den nagt, keerde het Water met meer geweld te rug,
dan het geweeken was: dus men fpoedig tot de gewoone hulpmiddelen de to~vlugt moest neemen. De angst. in dit noodlottig tijdll:ip, van het voorige jaar zig met den tegenwoordigen paarende, vermeerderd door het gehuil des winds, deed zelfs de
fiommoedigll:en be;.iucht worden. Het vlugten van hun, die in
de benedenil:e deelen der huizen hunne wooningen hadden, en
't geroep der nachtwachten, IPater! Water! fielden, langs de
buitenzijde der Stad, alles in roere. Doch ook in deezen toonde God alleen de "edder van Neer/and te zijn. Een zelfde tafel als van 't voorgaande jaar, zal in flaat zijn een geregeld denkbeeld van wind en water aan onze Leezers te geeven; dezelve zal
voor den nakomeling van dienst zijn, om da«ruit te zien, hoe
deeze watervloeden voor .lintje/dam bijna even gevaarlijk geweest zijn; en fchool1 het water eenige duimen laager bleef, was
de overfrrooming van de Eilanden en Haringpakkerij weinig min-
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De wind West-Zuid-West en West, met ftorm, verzeld van
Regen en Hagel.
Den !loften de Maan onder, 's nacht ten één uur, vijftien
minuten. Den :uften 's nachts ten twee uuren, vijfentwintig minuten_
Des morgens om drie uuren, werden de Waterkeeringen digt
gezet, en de Schutiluizen geilooten, met 15 duim boven peil,
en ' s morgens, tusrchen negen en tien uuren, de Noodbalken in
de nieuwe Haarlemmer Sluis geleid, met 75 duimen boven peil.
000 4
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Ten twaalf uuren begon 't Water weder te vallen, en ftond, om
vier uuren, op 67 duimcn. Daarna begon het weder te wasfen ,
zo dat het 's avonds om ha:f agt andermaal 81 du:men boven peil
was; cn op den 25a':l1 dier Maand kon men eerst zeggen, dat
het gevaar van deezcn \Vat\:rvloed voorbij gegaan was.
Wat nu aangaat d>:! KERKELIJKE Gt:SCHIEDENISSEN deezer Stad;
boven hebben wij gezien, dat de Roomfch~ Godsdienst, roen
de eenige, hier al zeer vroeg bekend cn geoelTclld is: en uit de
fchrif[(ll1 van dien tijd zou men met grond mogen beiluiten, dat
b~t ;;crir.g ;:-"t.1I vun menfchen, welke hunne woonfl:eden rondsom
of bij 't Am/leljlot hadden, en voor dat de Oude Kerk in wezen
WIS, hunnen Godsdienst V(!f! i;t ryebbcn te Ouder- ofOuwer-lurk,
aan dm Amjlel, welke, in de brieven der Utruhtfche Kerke,
de l{crk op Ouder-Amjlel pl~gt genoemd tc= worden. Onze nog
tegenwoordige Kerk, welke Han JOHANNES DEN DOOPf.R ('n NICoLAUS gewijd .was, voerde den naam van Nier of Neder·..11l7flel.
De cèrlte Pastoor van deeze Kerk, ons bekend, was, in 't jaar
1630, JOHAN VAN DEVENTER. Hoe die Godsdienst, en de Godsdicn\1ige gemchtcn, van tijd tot tijd, zijn toegenom~n, kan
men uit de vorige opnDeming vr.n Kerken CI1 Kloosters opmaa-.
ken. Bekend is 'r, hoc de Room;chg~zÎ:ldell van vroeGere dagen, de opkomst en OtlllWOS vau A1lIfleldmn hebben toe~efchre
wn , nkt aJ!een aan de heiligheid der Stede, die zij afleidden
V1\n de menigte der kloosterlingen, maar bijz911der van het beruchte Amfle!dmns-.ryfirakel, dat hier, iIJ 't jaar 1345, zou gebeurd zijn. Ik hcb hier op mijne Aanmerkingen ,bij eene andere gelegenheid, gemaakt, en wijze dus mijne Leezer naar mijne AmflcldtlllJs Eer en Opko17:st, door middel de;' f(erk/lervorming in 't jaar 1578 voorgevallen, in 't tweede boek, bi. 105.
zeggende hier a!leen, d:n zo men van de waarheid van die opguave wil overtuigd zijn, men AtJifleldtlms Opkomst maar oppervlakkig behoeft gade te flaan, voor en na de hervormig. Niet
eerst in onze dagen begrijpen de Roomschgczinde Vor!l:en, dat
een nijver Koopman, een ijverig Ambachtsman de maatfchappij
van meerder nut zEn, dan lediggaan de Monniken, die op 't
zweet en bloed van voorgemelden een lui cn onwerkzaam leeven
leiden. AI vroeg zag men dit in /JmfleldtJm ca Holland, gelijk
Blijkt uit 't Piakaat "an Gra~ve WILLEM, van 't jaar 1328, tegen
het
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het erven en aankoopen van Landen in Holland en Zeela1ld; welk
PJakaat, naderhand, door Hertog FILTPS VAH BOURGONDlEN. in
1441 vernieuwd werd. Op dien tijd benadeelden de kloosterlingen de Ingezetenen, niet alleen met ledig zjjn; maar vrij zijnde
van alle belastingen, richtten zij openbaare winkels op, en verkochten tot merkelijk minder prijzen, dan 't den Ingezetenen
mogelijk was. De waereldlijke Priefiers maakten van de kloosters openbaare drinkwinkels ; " welk gemelde Hertog, op de
klagten der burgerij, hun belette. Hier op namen zij eenen an.
deren Koophandel ter hand, namelijk dien der Aftoaten; en uit
den Brief, dien men vinden kan bij DAPPER, in zijne Befchrij"ing vtm Alllflelda1ll, bI. 139. zou men mogen befluiten, dat
de Regeeritlg van dien tijd daarmede zeer ingenomen was: want
de Magijirallt deezer Stad deed aan die van Haadem bekend
maaken, dat de Afttltlten, van dezelfde kracht als die van Rome.
hier te koop waren; doch die van Haarlem fcheenen te begrijpen, dat het papier van Rome en van Amjieldtfm even onvermogend was, om vergeeving van zonden te krijgen; hierom wei.
gerd~n zij, deeze bekmdmaaking aan de kerkdeuren te doen aan.
plakken, en het geld der Ingezetenen vrugteloos naar de Amfleltlamfche marktplaats te doen brengen; het geen, echter, met de
komst van den Kardinaal CUM, in 1450, nog meer dan te veel
gefchiedde. Zie breeder hil!rover BRANDT, Historie der Refor_
matie. I. Deel, bI. 40.
Hoe de Regenten. eenige Jaaren daarna, tegen hunnen zin en
wil, d~ inkomst van den beruchten Pater BRUGMAN moefien gedOJgen, zal nader (lP 't Art. van hem gemeld worden; hier zeg·
gen wlj alleen, dat volgens LE LONC'l, in Stads Protocol, op dell
Jufien November 146g, dit volgende werd aangetekend: dm
!l2flen November, is Brugman, 111efende van de Orde der MintIerbroederen , in deeze Stede gekomen, en tegen de Heeren
lI-fagijlroaten ,in de Stad geb/eeven ,tloor zijn welfpreekenheid,
"eele van tie devóte gtm~ente tot z'ig trekkende, waarvan nog
het fpreekwoord gebieeve1Z is, AL KOST Gl PRATEN ALS llRUG)'IAN.

Deeze BRUGMAN. en andere onbezonnen Predikers van zijnen
tijd, beroerden de Gemeeme zodanig, dat de Magifuaat zig genoodzaakt vond, eene Keur te maaken tegen het oproer in de
Kerken eu op de Kcrl:hoven; waarbij tevens het dragen en rrek0005
ken
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ken van Mesfen , in of op die plaatfen , verboden werd. Deezc
Keur. welke men nog vindt in de Oude Handvesten, geeft ons
een denkbeeld van de ongefchiktheid dier Predikers; en begeert
men een bewijs daarvan, men zie wALIG SIJWAARDSZ.
Onder de Roomschgezinde Schrijvers, vindt men eenigen, die
veelophefs maaken van de geneezing, die Keizer MAXIMILlAAN ,
door het reedsgemelde Amfteldamfche Mil'akd, zou gekree.
gen hebben. Doch een hunner zegt, dat MAXIMlllAAN , in 't
Jaar 1480, te Rotterdam, en dus niet in 's /lage, gelijk anderen willen, door eene zwaare ziekte is aangetast geweest; doch
ook deeze fchrijft de geneezing daarvan niet toe aan 't gezegde
Mirakel , maar aan de Natuur, geholpen door goede geneesmiddelen. Bij dit verfchil onder de Schrijvilrs voege men nu
dat van den rijd, waarop dit Mirakel zou gefchied zijn. De onbekende Schrijver achter PONTANUS zegt 1497; in den Lotijnfthen
druk !laat 1484. PoNTANUS zelve zegt 1.4112; en L. UARIUS, die
zo fterk als iemand voor 't Mirakel gepleit heeft, is onachtzaam
genoeg geweest. om meer dan op ééne plaats, de drukfout 158z
te 1l:ellen. Doch elders ook aelt hij 1484; en op bladz. 86, zegt
hij 1479. Deeze onnaauwkeurigheid, in cen zallk voor hun van
zoo veel gewigt, laatcn wij liefst hen zelve bel1isfen; gelooven.
de voor ons met HAEREUS , dat MAXIMILIAAN , in 't jaar 1480, te
Rotterdam, door eene zwaare ziekte aangetast, en naar zijn gevoelen daarvan geneezen is: niet ontkennende dat hij, volgens 't
gebruik dier tijden. een gelofte kan gedaan hebben, om een Be.
devaart naar AmftelJam te doen. die hij kan volbracht hebben
1486, wanneer hij alhier plegtig werd ingehaald. Wij gelooven
teJfens, dat hij, tot dankbaarheid voor zijn herftell1l1g, de gifte
van een gulden Kelk, kostelijke Miskleederen ,en een overgroote
Waschkaars aan de Kapel van de H. Stede, thans de N. Z. Kapel,
kan gefchonken hebben; van welke Reliquiën nog eenige op 't
Begijnhof bewaard worden. Dus ii 'er dan geen vCrichil, dan
in de wijze der geneezin~, of liever waar door die veroorzaakt
was.
Bisfchop :rREOOIK VAN BADEN maakte, in 't Jaar J504, eene
Ordónnantie op het doen der Procesfien, die in .dmfteldam veelvuldig gedaan werden. Deeze Ordonnantie was noodig, om de
vcrfchillen, die tusfchen die van de Oude en Nieuwe Zijde, zedert
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dert eenigen tijd, ontaaan waren. Deeze Omgang gefchiedde
op Palmzondag. en was verzeld door twaalf Mannen uit het Outien Mannenhuis, die achter den Man op den Houten Ezel gingen: en die van 't Sacrament werd gehouden op den ioilen Maart;
die van de Gilden of Leproofen, doorgaans op Koppermaandag;
deezc lalltO:e heeft !land gehouden tot in 1604; de anderen zijn
op bijzondere gelegenheden a(~efchaft. I.E LONG heeft, uit gemelden w. SI]WAERTSZ, een om{tandige befchrijving daarvan medegedeeld. Zie ook mijn Amfle/dams Eer en Opkomst, lil.
Boek, bI. 48 en 49.
Elders hebben wij gezegd, dat het geen met de Wederdoopers hier is voorgevallen, in een bijzonder Artikel zal vermeld worden: wij verfban 'er hier door, de Oproerige Wed~,...
do{)pers, en niet hun, die tot de weerlooze Mennoniten behoorden. Van de laatstgenoemden bevonden zig hier al vroeg eeni·
gen van die, welke heimelijk de Leer van LUTHER waren toegedaan; en hoe kon dit anders zijn, in een Stad, daar de Koophandel, van alle oorden, en bijzonder uit Braband , Volk herwaarts lokte? Ook brachten, buiten deeze, de Redenrijkers ~
()f zogenaamde KatJur- of Batement-Spet!IIIers, mede het hunne
roe. om den uiterlijkett opfchik van den Roomfchen Godsdienst,
en 't flegt gedrag der Geefielijken, den volke belachelijk voortefiellen; en hoe de Kerk/ijken (zegt HOJFT) dit te euyeldel' 1111f'lten, hoe de gemeene llfl1n meèr dacht, dat zij zich yuil kenden. Hoe zeer zij op deeze verbeteraars van Taal en Zeden ge.
beeten waren, blijkt uit het zeggen van WAGENAAR , dat negen
van hun, in 't Jaar 1533, door de Regeering, tot een Bedevaart naar Rome verwezen werden. Men zoude 'er konnen bijvoegen, dat op aandrijving der Geestelijken, die zelden zig hun.
ne gebreken ongewroken laaten zeggen, hunne fpelen verboden
werden.
In het Ja2r van 153 I, gaf zeker Boeksken , (de Fontein da
LeyetJs genaamd, waarvan mij gebleeken is, de Schrijver te zijn,
Jonkheer WILLEM VAN ZUILEN VAN NIJEVELT , 't welke niets in
zlg behelsde dan eene verzameling van Bijbelfpreuken ,) en ook
het drukken van 't N: TestameNt, naar de vertllaling van
Ll!THER '> oorr:aak tot afkondiging van 't Plakaat, waarbij 't
S,hrijvf1J ~ Ytrtaafm en Drukken 4alJI"Ylln t fJp ptene "an Scha'nt-

'p.p

AMSTELDAM. KN'klijke Gefi:hiedetlisfon.

votturing, Brandmerking, Ooguitfteeking etI HandfJfkapping,
verbooden werd. En niet alleen woedde de vervolgzucht hier
ten fuengfle tegen hun, die in 'e openbaar voor Wederdoopers beo

kend fionden; maar een Man van PriefterIijke waardigheid, een
Man van een aanzienlijk geGacht, doch in dien tijd te geleerd
en ee welfprekend , om 'e oog der Inquilieeurs te ontgaan, IJSBRAND SCHOL, had zig reeds eweemaalen van Ketterij, waarvan
zij hem verdache hielden, verdedigd. Om hem die voor de der~emaal niet weder te doeQ gelukken, voerden zij hem naar Yil"oorden; na cene langduurende Gevangenis, moest hij, in het
jaar 1534, te Brusfel den Brandftapel beklimmen. Hoe zelfs
eenigen ,die aan de Regeering waren, niet vrij van deeze befchul.
diging bleven, is gebjeeken onder het Scholltsampt van CORNELIS WOUTER DOBBBSZOON, die hierin, om zijn Hof bij de Land.
voogdesfe en de Inq uilieeurs te maak en, weinig zwaarigheid vond.
De voorige Schout JAN HUBRECHTzooN ondervond maar al ee veel
de gevolgen daarvan. Van meerder aanbelang en graoter naGeep
was daarna het geval mee den Schout WILLE.'1 DrRKSZ BARDES , of
llARDESIVS, welke, on eene allerverfoeielijkil:e wijze, door den Burgemeelter HENDRIK DlRKSZ ~ als mede door FLORIS ECBErtTS, Inqui.
fiteur, en tevens Pastoor van de Oude Kerk, door omkooping
van een Vrouwsperfoon , duor de Wandeling ScheeIe Fij ge.
naamd, nevens anderen van Hcrdooperij berchuldigd werd. Zie
het Art. BARDESIUS , waarop deeze gamfche zaak zal befchreven
worden.
De Leer der Hervormden, dag aan dag, meer belijders vindende, inzonderheid na de LJitgaave van hUllne .Belijdenisfe, moest
noodzaaklijk het houden van vergaderingen ook roeneemen. Om
deeze zo binnen als buiten dmfle/dam te verhinderen, deed de
Magiflraat. in 't jaar J 562, eene fcherpe Keur daar tegen afkondigen: verbiedende daar bij. op zwaare boeten, het l'ernzltlren
of lemen '!Jan huizen of fchuuren, ten gebruike van dim. Als
naderhand, in 1566, Weder werd afgekondigd, dat het Predi.
ken, op peene van de galg, verbood en , en 600 guldens werd
beloofd, voor ieder Leeraar , die 't zij levende of dood in handen van den Schout gefield werd, ~efchiedde dit niet zonder
openbaare befpottÎng. Hoe fueng men hier ook te werk ging,
men vond, echter, eenen PIETER G4BIU.EL, die om van eenige
vrugt
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"rugt te zijn, het leven waagde, met hun Zondags, in zijne
wooning, den lJeideibergfchen Kauchismus te verklaaren. Staan~
de dit zijn bedrijf binnen de Stad, hielden de voornaamlle voorflanders der Hervorming, waar van wij, onder de AtnJleldammers, genoemd vil1den, REINIER :tr;ANT, FRANK DE WAAL, KORNEtIS JANSZOON KOSTER, AtBERT HUJES, WItLEM FLORISZOON en
LAURENS REAAL, bijeenkom!len met Predikanten te BuikJlotJf, en
beOooten aldaar, om op den laat!len van de maand Julij, een
llllUvang met prediken bij de fiad te maaken. Op den befiemden tijd werd het gerugt algemeen, dat zulks, om negen uuren,
bij de Haarlemmer poort gefchieden zoude. Men liet het niet
alleen bij het gerucht; maar, door eenen PIETER VAN GRIllKEN ,
werd 'er, door eenen Brief, die door JAN ARENDZ, op naam
van de Gemeenten gefchreeven was, Burgemeelleren kennis van
gegeeven. Burgemeelleren deed en hierop de- poorten Ouiten;
doch de menigte was reeds op het Rietvink, bij "t Karthuizers
klooster, in een ontelbaar aantal vergaderd. Het beO uit , 't
welk de Schutterijen hier op namen, en aan de Vroedfchap te
kennen gaven, behelsde dat zij oordeeldm 't prediken buiten
de J1ad toe te laaten, doch dat zij verders de Stad en Regeering, voor allm overlast, ma lijf en gOl'd befcherll1en zouden.

Volgens dit beOuit , verhinderden zij ook den Schout in zijn
voorneemen , om de tweede Preek te beletten. In de uitvoering
van zijnen haat tegen de Hervormden werd PIETER PIETERszuoN
dus gefiuit. De Hoplieden der Schutterije, meer en meer toOnende, dat zij aan de fuafheid der Wethouderen de hand niet
lecnen wilden, waagden het dus, op den 21 !len Augustus, de
Predikatien op de Lastaadje te doen, en zelfs, tegen het verbod der Overigheid, JAN ARENDS, na 't eindigen van die, binnen
de Stad te leiden, en te brengen ten huize van WILLE.M DU Gj\RDIJN. Ligt valt het te vermoeden, hoe kwalijk dit bij de Regeering genomen werd; en, echter, blijkt het, dat de drift zo groot
was, dat zi'j het niet verhinderen kon de. Men predikte nu niet
alleen op de Lastaadje, maar zelfs in een fchuur, behoorende
aan JAN WJLLEi'rISZOON WIJNGMRD, binnen de Stad, en deed alle
poogingen, om de gemeente, die daaglijks aanwies, van nieuwe Leeraars te voorzien. Hadde het !chandeli Je bedrijf der
Beeld!lorming, op den J4den AugustUS, ,!hier gepleegd, de
zaak
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zaak der Gereformeerden niet bijna geheel te niet doen gaan, het
is waarfchijnlijk, daE zij toen al vaster voet zou gekreegen beb.
ben. Op 't Art. BEELDENSTORM zullen wij zien, hoe dit woest

en onbezonnen bedrijf niet alleen hier. maar door gantsch Nederland, de Hervormden gehaat maakte, fchoon ze 'er het min!le
deel aan hadden. In deeze fiad had het ten gevolge, dat 'er,
door Burgemee!leren en Schepenen, ten overllaan van de VroedfChap, na voorgaande berading met de voornaam!1:en der Gereformeerden, als ADRIAAN PAAUW, EGBERT ROl:LOFSZOON en anderen,
eene Keure gemaakt werd, behelzende voornaamiIjk: " Dat tot
, nadere ordere, vooreerst, de beelden uit de kerken zouden
: worden weggenomen, en geflooten blijven; de Predikatien
" der Gereformeerden buiten de !lad gefchieden, zonder aan den
" Leeraar , of toehoorders eenig leed te doen, en ingeval van
,. onweder, zouden zij het kerksken der Leproozen mogen
" gebruiken, en in ziekte of anderzins , zig van zulke Priellers
" en Kerkdienaars doen bedienen als hun goeddacht. De Pas·
" toors met het Sacrament over araat gaande, zouden ~eell echel
h mogen roeren; de kerkfchenderij werd verboden, en zoude
" naar bevind van zuaken ge(lraft worden. De een zou den
" ander, om geloofszaaken, niet kwaalijk mo!;cn tocîpreeken.
,. Ingeval van oproer, mocht ieder zig (er liJfsbefchenning wa" penen; doch niet van Zij~l floep of uit zijne wooning g,\an.
Dit en al het geen Burgemee!1:eren verder, uit vreeze voor erger gevolgen, aan de Gereformeerden toe!1:onden, wisten zij zo
te befchikken, dat het met kennisfe van gemelde hoofden van
hun gefchiedde, niet uit liefde, of genegenheid, die Burgervaders behoort eigen te zijn; maar om al het onheil, dat' er op
volgen mocht, hun te doen dragen: zo als de gevolgen geleerd
beboen. Allerduidelijkst bleek dit, aan 't gezegde van den Bur.
gemee!1:er Joon BUIK, te Brttsfel, toen hij, volgens BRANDT (blo
361) zeide: Die Ylm Amftelda11lbebben 'er 110gb geen rood hemd
om gedraagen.
De Gereformeerden in deeze Stad, 't zij dat zij meenden, dat
de Regeering voor de vuist met hun handelde, of dat zij zig van
hunne vreeze bedienden, waren ijyrig bezig, de gemeente in
beteren fland te brengen. Zij beriepen eenen NICOLAAS SCHELTIUS, als Predikant" die, als de derde, nevens PIETEB. GAWlIEL en
JAN
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hun tot Herder en Leeraar firekte. Zij koozen daarenboven Diaconen en Diaconesfen. Eene nieuwe beroerte, op
den 261len September omllaan. wegens het begraaven van eellen
do ode , in de Nieuwe Kerk, volgens de bepaaling, door de Regeering voorheen gemaakt, doch nu weder verbrooken. zette
hunne zaak geweldig te rug. De Nieuwe Kerk bleefverfchoond;
doch het Minderbroeders-Klooster kon voor de woede van 't
Graauw. wat vlijt de aanzienlijkfien der Gereformeerden, zo uit
eigen beweeging, als op verzoek van den Magifiraat, zelfs met
gevaar van hun leeven , ook aanwendden, niet verfchoond blijven, maar moest de plondering ondergaan. Dat der Karthuifers
onderging een diergelijk lot, zijnde de Monniken van deeze beide orders bijzonder in den haat van 't gemeen: om reden dat il)
't eerfie, als in een tweede Stadhuis, alle de zaaken, die men den
naam van Ketterij gaf, beraadflaagd werden: en dat de Regeering
aldaar met dezelven, na het ~litvoeren der vonnisfen over de Onroomfchen, het bloedmaal gewaon was te eeten: Ja volgens
het verhaal van den Heer HOOFT (bI. 113) werd (/tIn die Monniken genoegzaam de voorkeur der Raaien, of Zesmdertigefl ,
opgedragen, om gem bedekte Lut!teraanen op 't kusfen te kri/gen. Die van 't Karthuifers Klooster liepen der gemeente, om
hun gasten en brasf~n, zeer in 't oog.
In dit gevaarlijk tiidfiip bevond zig de Reg~eril1g in eene dubbele vreeze; de eerlle was, voor verdere onbefiaanbaare bedrijven van 't Graauw; de tweede, hoe zig bij de Hertogil1l1~ te
verantwoorden, Om zig van beiden te ontlasten, maakten zij,
buiten weeten van de Gereformeerden, eene nieuwe Keur, en
willigden hun daar in meer voorrecht toe, dan zij begeerden; eisfchende. echter, dat de voomaamlle van hun dezelve zouden
ondertekenen. Doch deeze. wieR het ook aan geen doorzicht
ontbrak, zagen ligt, dat men, door deeze nieuwe Kt!ur, den
fchijn wilde geven van een afg~drongen Y~rd,.ag, en dus de Re.
geering aan het Hof vrijwaaren, en hun ten hoogllen firafbaar
maaken. Hoe duidelijk zit dit ook voorzagen, werden zij. echter, door de wclfpreekenheid van Meester MARTEN KOSTER, van
wien Burgemeefieren zig hier toe bedienden, 'er toe overgehaald,
op voorwaarde, dat in 't flot van 't zelve zoude gefield worden:
D~hou"dJj'k dnt d~ geene, die de Onderleekening gedao11 haddm,
lAN ARENDS,
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den, 'er niet om gemaeid of agterhaald zauden li'Orde/l, in
'Vervolg van tijd. Op deeze voorwaarde gefchieddc dan de On-

dertekening, op den laatl1en van de maand Septe:nber. Hoe de
Regeeriog zig hieromtrent gedraagen hebbe, zal het vervolg doen
zien. De Predikanten, fchoon, na het afleggen van den Eed ,
nu door de Magil1raat onder haan~ bcfcherming genomen, hielden
echter aan met buiten de l1ad te prediken, tot dat 'er. op eenen
Zondag, veel volks in de Minnebroeders Kerk bij een kwam,
welke hun was roegella:rn; doch de plaats nog onbruikbaar vinden de , gingen zij naar buiten, Burgemeelleren, voor nieuwen
oploop bedugt, bewogen REINIER SIMO!,;SZOON VAN NEK, den Predikant JAN ARENDSZOON , in gezegde Kerk, op den PredikIloeI te
breng~n; 't geen nog dien zelfden nademiddag gefchiedde. In 't
begin der maand Oétober werd dezelve Kerk ten gebruike bekwaam gemaakt, en van de nog overige Be~lden ontledigd; men
verkoos ook op dien dag Ouderlingen voor de Gemeente, Doch
hoe toegevend de Regeering zig ook betoonde, zij weigerde,
echter, op den 23fien van deeze maand, het verzoek, om de
goedkeuringe van den Prins ya11 Oranje, op de gemaakte Keur,
of vcrJrag.
Zie daar, zo het Ceheen, den gezuiverden Godsdien,t op eenen
goeden voet gebragt.

Doch wat gebeurt 'er? Volgens het ver-

haal van BRANDT, (bI. 336) werd ze ontrust, door de Oosterlingen, die der Leere van LUTHER, en dus de AugsburEfche COl1fts~
fie , waren toegedaan. Deeze, ziende de vrijheid, welke aan de
Gereformeerden werd toegefia:m , zochten eerst de Leer der laatstgenoemden, omtrent het H. Ayondmaal, verdagt te maaken,
met bijvoeging, dat, wilde men 't Land niet in den uiterl1en
nood zien vervallen, alleen de gemelde Augsburg[che C'rmfesfie
moest worden aangenomen. Zij, onder de hand, aangemoedigd
om dit door te zetten, verlloutten zig, op den 2sfiell van dl'
maand Oétober, aan de lVfllgillraat te verzoeken, dat hun de St.
010 s Kapel mocht worden toegellaan , ter oeffening van hunnen
Godsdienst. De Gereformeerden, hier van onderricht geworden
zijnde, zochten, dool' toegeeflijkheid. nieuwe onlusten voortekomen ; zij deed en JAN ARENDS, in de Minnebroeders Kerk, van
den PredikIloeI ,het IOde en.13de Art. van de Augsburgfche Confesjie, handelende van 'tH.Avondmaal, enz. openlijk voorleezen,
met
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met bijgevoegde vermaaning aan de Gemeente, zig door geene
onwaarachtige befchuldiging te laaten affchrikken, noch verleiden, alzo 'er niets vflrkeerdelijk bij hun daaromtrent geleerd
werd. Maar dit werd hun, door de Gereformeerden van /intm~rpen, ten hoogfte kwalijk afgenomen, dreigende hun zelfs
met uitfluiting, zo zij dit niet herriepen.
Onze Stadgenooten gingen, echter; voort, en deeden de Gemeenten bekend maak en , dat bij hun, op den Isden van December, het H. Avondmaal ltond gehouden te worden. De Wethouders z:lchten niet alleen dit te verhinderen; maar zelfs de
Prins van Oranjr, die meerder doorzicht had dan de Amftetdamfche Gemeente, raadde dit, door eenen hrief, op den I zden
gefchreeven, af. Doch de Kerkenraad bragt 'er tegen in, dat
zij, uit vreeze voor nieuwe beroerten, de zaak nie.! durfde uitfiellen. BRANDT tekent aan, dat 'er dien dag bij de 1000 Per{oonen ten Avondmaal kwamen; komende ORANJE niet voor des
avonds in de Stad, na dat dit 's morgens verricht was. De Gereformeerden fionden, op 's Prinfen voorltel , de Minnebroeders
Kerk en de Kapel der Leproozen weder af, en vernoegden zig
met Preekplaatfen , die hun werden aangeweezen.
Doch de rust, die Prins WILLEM dacht herfteld te hebben;
duurde niet lang. De Burgerij, kundig zijnde van het gehouden gedrag der Regeering, mistrouwde dezelve; te meer, toen
men elkander iets maakte, dat de Wethouderfchap, tegen het
gemaakt verdrag van den 18den Januarij 1567, heimelijk Krijgsvolk aannam, en, op last der Hertoghme, in de Stad dacht te
doen komen. Het oproer, hier door ontltaan. werd, door tusfchenrpraak van eenigen der aanzienlijklten onder de Gereformeerden, zonder bloedtlorting, ten eiude gebracht. Nogthans onderging nu de zaak der Proteftameo een deerlijken omkeer: de
komst van den gevloekten ALBA wierp alles in duigen,; al wat
vlugten kon, fchroomde hem te verwachten; en duizenden, die
zig met een zwakke hoop gevleid liadden. beklaagden hun blijven; toen het te laat, en 'er geen andere weg, dan die naar 't
Schavot of den Prand!i:apel, meer open was. De Hervormde
Predikanten hielden te Amfteldam eene bije~nkomst, om te raadpleegen ; of zij hunne Predikatien zouden fraaken, dan voortgang
doen hebben; en be ilo ten tot het laatfte. De Regeering gebood
lIL DEEL.
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het hun, echter, fpoedig daarna, in navolging van die van PlalZf10
lieren en Brabant. Schoon zij het eerst heuslijk affioegen,
noodzaakten hun evenwel de ij,felijke vervolpngen in f7/afJnie-

ren, in dat bevel te berusten, op voorwaarde dat de Wethouders geene SoIdaaten in de Stad zouden doen komen 1 of hun
anders tijd laaten, hunne onroerende goederen tot geld te maaken, en met de roerende het land te verlaaten; 't geen hun werd
toegefiaan. Hierop volgde het gerucht van de komst van l'f0IR.KARMES, waarop de voomaamfien der Hervormden de vlugt naar
EmMen namen; zelfs zij, die den Burgemeefieren den meeften
dienst beweezen hadden, werden nu door hun befchuldigd, ingedaagd. gebannen, en hunne goederen verbeurd verklaard. EGBERT MEINERTSZOON, die, op de fierkfte verzekering van de Burgemeefiers BUIK en KOPS, in de Stad gebleeven was ~ moest zijn
leeven in de gevangenis eindigen: en nog ten gelukke voor hem.
'Wijl zjj hem anders op 't Schavot zouden hebben doen fneeven.
Men oetfende, echter, wraak aan het reeds ontzielde lichaam.
waar van zij daags daaraan, in de gevangenis, het hoofd deeden
afhouwen. Deeze vervolging en firafheid duurde genoegzaam.
tot op het fluiten der Satisfa<:,ie, welke gefchiedde op den 8ften
der maand Februarij 1573.
De voorheen gevlugten keerden daarop weder herwanns; doch
het duurde niet lang of 'er ontrtond op nieuw verfchil: eerst
over de aanwijzing een er eerlijke begraafplaatfe binnen de muu.
ren der Stad; en naderhand over de verandering onder de Schuc.
terij: welke verfchillen zo hevig werden, dat de Magifiraat en
Geestelijkheid, zo als wij reeds hi~r voor, bI. 793 en 794. ge·
zegd hebben, op den 26fien M3ij, ter Stad werden uitgeleid.
De Kerk, na deezt berugte gebeurtenis, ruim een week genooten geweest zijnde, werd, door den nieuwen aangefielden
Magiftraat, verzeld van eenige Timmerlieden, ie Oude Kerk ge.
opend; zij deeden 'er de Beelden afbreeken, en hier eerst, eu
llIlderhand in de Nieuwe Kerk prediken; wordende de beroepe.
ne Predikanten JOHANNES CUCBUNUS en PETRUS HARDENBERG, op
den 31ften AugmtUs, door PETRUS DATHiI'WS, die deeze Gemeen.
te, eenigen tijd, bij Leening bediend had, in hunnen dienst beo
vestigd, en op dien zelfden dag door hem het H. Avondmaol
bediend. Kort hierop werd al het geen tot de uitwendige kerk·
fie-
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fieraaden en ceremonien gediend had, op order van Burgemeefteren, door Kerkmeefieren verkocht, uitgenomen een zilveren
beeld van ST. SEBASTIAAN ,'t welk, behoorende aan de Handboog
Schutteren, aan hun werd ter hand gefield. Ouderlingen en Dinkenen waren, reeds twee dagen voor de groote verandering, op
Jlieuw !ekoozen ~ en door THOMAS VAN TIL in den dienst b~ves.
tigd. De aanwas der Gemeente, zonder dat wij 'er ons breedvoerig over uitlaaten, is op te maaken uit de vermeerdering der
Geestelijke Gebouwen en Godsdienfiige Ge[lichten, hier vóór
reeds vermeld; niet alleen van de Gereformeerden, maar ook van
de Lutnerftnen, Mennoniten en anderen; verrichtende de Lutkerfthen allereerst hunnen Godsdienst op eenige Zolders en in
Pakhuizen, tot dat zij naderhand gelegenheid kreegen, hunne
Rerken te doen bouweu De Mmnoniten gebruikten allereerst
daar toe een huis op den Nietlll'endijlt, nabij de Haarlemmerfluis,
en naderhand de tot hier toe bekende vervaardigde Gebouwen.
De Roomschgezinden ~ fchoon den klem der Regeering en de
overmagc verlooren hebbende, zijn, echter ~ altoos, hoewel hunne
Kerken uitwendig de gedaante van burgerhuizen hebben, in de
behoorlijke vrijheid van hunne Godsdienstoelfening gebleeven.
Men had gegronde reden om te denken, dat na die verbaazende verandering van zaaken, de Llmj}eldammer$ zig mI en bezadigd onder het wijze befiier hunner Overheden zouden gedragen
hebben. Maar neen: het onbetaamelijke bedrijf der Haarlemfclze
Soldaaten en van 't graauw fcheen hier, als een heldendaad, nagevolgd te moeten worden. Dit heillooze fpel nam alhier zijnen
aanvang, op den ~den September, en wel omtrent en in de
Nieuwe Kerk; deeze, nog niet ontllooten, of van Altaaren ot
Beelden ontledigd, werd nu met geweld geopend, en al het geen
tot den R oomfchen Godsdienst behoorde, verbrijzeld. Drie der
Burgemeefieren zochten wel, door hunne tegenwoordigheid, den
moedwil te fruiten; doch te vergeefsch; geen bevel, geene bedreiging was van eenige kracht; het onbezuisde graauw rustte
niet, voor dat alles vernield was. Van daar rukte het naar de
Kloosters, die, fchoon de Regeering dezelve met Soldaaren had
doen bezetten, en de Schutterij mede in de wapenen doen kómen, de plondering mede niet ontgingen: want het Graauw, de
Soldaaten en Schutterij t misgreepen zig ieder om 't zeerst, de
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eerfie met de uitvoering, en de anderen met het onverhinderd aanfchouwen; de rust werd niet
niee herlleId ,voor dat alles vernield was.
wag.
De Luthet"fchen
Luthe1fche1J vervoegden zig, in 't jaar 1588, andermaal
bij de Regeering, om een openbaare plaars
plaats ter oeffening
oeJfening van
hUllnen
hunnen Godsdienst; doch konden daar toe als nog geene vrijheid verkrijgen. In de jaaren 1589 en 1591 werden de Roomschgezi11dm, door Plakaaten van de Staaten van den Lande, zeer
bepaald; doch de Doopsg~zil1defl
Doopsgtzindell ,om 't
'e belang des Koophandels ,
door de Regeering, in J 593, zelfs met Brieven van voorfchrijving, zeer bevoorrecht. Groote moeilijkheden ontllonden 'er
even
wel met eenen GOOSE VOGELZ,\NG,
evenwel
VOGELZ.\NG, welke, om zijne gevoelens, door den Kerkenraad aan de Regeering werd aangeklaagd.
Zie VOGELZANG CG).
De Luthet"fchen,
Ltttherfchen, hoewel geen voldoend antwoOld
antwoord op hun
Terzoek gekreegen
rijd
gekree~en hebbende, vermeerderden, echter, van tijd
tot tijd, zeer fierk,
ilerk, en wel zodanig, dat de NOQrdhollandfche
Sijnode, in 't jaar 1601,
1601, in de maalld JUllij,
beGoot, 'er tegen
Junij, beiloot,
te waaken, volgens hunne gemaakte aantekeningen: " Dat de
Ubiquitistm, Flaccial1eJ1
" Mat"tinistm,
Martinistm, Ubiquitistcn,
Flaccial1e11 en dergelijken hier
" te lande zeer toenamen, en mct
met groote lastering en bitterheid
",. zig tegen de Gereformeerde Kerk betoonden en gedroegen."
Dit was bij de NoordN()ord- en Zuid-Holkl11dfche
Zuid-Holkll1dfche Sijnode van die uitwerking, dat zij het befluit namen, om aan de Wethouders van die
fieden,
tig de Luthet"fchen
fteden, daar zig
Lutherfchen onthielden, te verzoeken, dat
zulke vergaderingen en lasteringen mochten geweerd wûrden.
Tot hier toe had men hunne vergaderingen, die mede tweeledig
waren, en uit Mflrtil1iste1l,
Mortinisten, of echte Lutheraanm, en uit Ubillbiquitisten bellonden,
beftonden, door de vingeren gezien. Doch met den
'luitisten
aanvang van 't jaar 16:)4
r6:>4 vond de Vroedfchap raadzaam, door
Burgemeefieren
Burgemeefleren het beflllit van 1595 befcheidenlijk te doen uitvoeren. De Ubitjt:itisten
Ubiquitistm hielden den Predikant P. PLANCIVS
PLANClUS vcrver.
dacht, als de oorzaak daar van te zijn; maar de wa
are reden
waare
moest gezogt worden in de bovengemelde Sijnodaale Refolutie. Burgemeel1eren
Burgemeel1cren deed en , meer dan eens,
eens. den 1l1ortinis.
i/1or/iuis.
ten, als de
~e talrijkllen,
talrijk!l:en, aanzeggen, hunne vergaderingen na te laaten. BRANDT
BRANDT zegt, in zijn tweede deel, bI. 52,
52, dat hunne
huiskerk zelfs voor eenige dagen geflooten
genooren werd: doch dat zij
terftond daarna op eene andere plaats bij een kwamen. Burgemee·
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meefteren deeden daar op de Predikanten, Ouderlingen en Diakenen, zo die gediend hadden, of bij de Morfinisten nog in
dienst waren, voor zig komen, en verbooden aan dezelven het
doen gebruiken van hunne huizen' of Pakhuizen tot vergaderplaar.
fen, op prene van tcrftond de Stad ontzeid te worden; het zelf·
de verbod werd gedaan aan die der Flacciaanen. Van de Ubiquilisten werden mede eenigen der voorna:un(fe Ouderlingen en
Diakenen ontbooden; van deze ven verfcheenen 'er drie vaIl
dezelve: laAN REl'IiDORP, JAN DES CHA:vJPS en ABRAHAM VAN LE.
:lfENS verklaardcn. daf zij hUI/ne vergaderingen niet konden of
zouden mi/tJaten. Deeze andermaal voor den Oudraad ontbooden zijnde, cn hun woord geftund hondende , zou hun, volgens
befluit der Vroedfchap, worden aangezegd, dat zij, voor Zon1Ienondergaug, de Stad zouden ruilnen; doch 'er is geen blijk,
dat dit beGuit ten uitvoer gebragt is; maar wel, dat zij hunne
vergaderingen kort da~rna hervat, en meerder vrijheid verkregen hebben.
Op 't Art. REMONSTRANTEN, zullen wij van de onlusten, die,
geduurende eenige jaaren, den ilaat deezer landen zo geweldig
heroerden ,omHandig moeten gewaagen; en op dat van ARMINIUS (Jacobus) de bron wel deezer onlusten, binnen deeze flad
en elders, ontvouwen. Hier dient kortelijk gezegd, dat het Kramersgild de kosten zijner fiudiën op zig genomen had: waar tegen hij zig verbonden had, geen beroep buiten AmjJe/dam te
zullen aanneelllen, dan met verlof vltn Burgemeefieren; dat hij,
zijne Akademirche Letteroeffeningen voleindigd hebbende, in 't
jaar 1587 Proponent, en kort daarna Predikant deezer Stad werd';
dat hij, door PLANCIUS en anderen, eerst van onrechtzinnigheid
werd verdacht, wegens zijne verklaaring van 't VIlde HoofdjJuk
yan Paulus Brief afm de RomeinC1i" zijne verkeering met twee
);)eruçhte SocilJiaanen ,OSTORODIUS en VOLOVIUS, verfierkte dit vermoeden. Dat voorts, na dat hij ,in '{ jaar 1603, na veele moeilijkheden, tot Hoogleeraar te Leiden was aangefield , de gefchillen ,
voor heen in AlIIjJelda11t onrfia:m, terflond herleefden, en van
dat gevolg waren, dat de StUdenten op de HoogefehooI partij
kozen, de een voor GOMARUS, .en de ander voor ARMINlUS; dat
de Studenten naderhand Predil,anten geworden, het gevoelen van
p pp 3
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den laatstgemelden voortplantten. en ook verfcheidene oude Leer.
aars, dit mede omhelzende, de verfchilpunten onder de Gemeente bragten; dat die. welke AJtMINIUS waren toegedaan, hevi,
aanhielden op herzienning van de Nederltmdfche Gelr;ofsbelijdenisJe en den Hetdelbergfchen Catechismus.' waar tegen die van de
Noord- en Zuidhalland{clze Sijnoden zig met gelijke hevigheid
verzetten; waardoor het ho~en eener Nationnale Sijnode,
fchoon 'er de Algemeene Staaten , in 't jaar 1606, in bewilligd
hadden, agterweege bleef lot aan 't jaar 1618. In Amfte!dam
werd wel allerfcherpst tegen 't gevoelen van ARMINIUS en de zijnen gepredikt. Midlerwijl vermenigvuldigden de verfchilpunten, van tijd tot tijd. ARMIMUS overleed , zonder dat hij zi,
met GOMARUS voor den Hoogen Raad had kannen vergelijken.
in 't jaar 1609. Zij, die zijne gevoelens hadden aangenoomen,
leeraarden en met kracht voortzetteden ,brachten hunne Leer tot
vijf punten, en droegen dezelve, in eene Remonllrantie, voor
aan de Staaten van Holland; waarna zij den naam van Rel1101l.
flranten, in 't jaar I ÓI 0, gekreegen , en als nog behouuen hebben: zo als den Gereformeerden, van wegen een tegenfchrift,
die van Contra - Remonftranten gegeeven is. De Staaten van
Holland, die deeze gefchillen trachtten uit den weg te neemen •
door het houden eener Provintiaale Sijnode, mids de afgevaar
digdel1 door hun d:lar toe zouden benoemd worden, werden te·
gengegaan door DIJrdrecht, Amfte!dam, Hoorn en Enkhuizen.
die beweerden, dat dit door de Klasfen moest gerchiedtn, en wel
door de Klasfen der Hoofdlleden. Ook weigerden Amfle!dat1f,
en de gemelde Steden, in 't Staats b~fluit, aan de Klasfen mede·
gedeeld, om in 't beroepen van Predikanten, niemant te onderzoeken of te bezwaaren, hoven de Leer in de Remonftrantit
"ervaf, genoegen te neemen. Daarenboven verzette de Vroed·
fchap deezer Stad zig met magt, tegen het beroep van den beruchten c. VORSTIUS , in plaatfe van ARMINIUS, en betoonde zig,
'Zo wel als de Kerkenraad, allerllerkst voor het gevoelen der
Contra-Remonftrllnten, hetzelve met al hun gezag onderfchraa.
gen de. Aan 's Lands Avokaat, den Heere VAN OLDENBARNEVELD,
vind men doorgaans toegefchreeven, de invoering, die men beoogdel met de Kerklijke Ordonnantie van 't Jaar 15911 wsar bij
den
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den Wethouderen der Steden meer gezags in tt beroepen der Kerkendienaaren gegeeven werd. Doch de VroedCchap deezer Stad
verftond dat de zweevende gefchillen eerst in eene Nationa:tle
Sijnode bellist moeiten worden. De Staaten van Holland met de
Regeerders van eenige Steden, en de Kerklijken dus onderling
verdeeld zijnde, kon het niet anders, of de Gemeenten, waar
bij groote verbîttering plaats had, moefien het 'er op toeleggen.
elkander allen leed en fin~d aan te doen. Hier over klaagden in
deeze Stad de Remolljlrallten. en in andere Steden de ContraR~monfl1"flnten. Onbefuisd holt doorgaans de domme Gemeente,
als zij meent, niet alleen de partij' baarer Overheeden, maar biJzonder die van haare zielzorgers te volgen; te meer, als zij door
driftige redeneeringcn, (altoos ten onregte van den Predik!l:oel
voortgebracht ,) 'er toe worden aangehitst: waar van de Leeraars
van beide partijen, in dien tijd, niet vrij te fpreeken waren.
'e Eertl:e geval, welke wij vinden, dat bijna iloffe gaf tot openbaare belediging, was het beruchte voorval met s. EPISCOPIUS.
wegens zijn all!\voord, gegeeven bij het doopen van zijns broe.
ders kind; waar mede het gemeen zig, bij 'e uitgaan der Kerke.
begon re moeijen ; zie s. &PISCOPlUS. Voorheen hebben wij
reeds gezegd, hoe de Regeering van deeze SC2d vast bij haar
genoom en befluit bleef, om de gemaakee Rerolutie van 't jaar
16[4, zelfs na het doen der bezending van wegen de Staaten van
Holland, van de hand te wijzen; hier voegen wij 'er bij, dat
ze zelfs die van andere plaatzen , als Hoorn en Enkhuizen, onderlleunde. Nog meerder lleun vonden de CIJntra-RemonfJran.ten bij de Regeering, na dat dat Oud-Burgemujler KORNELIS
PrETERSZOON HOOIT, die, door zijne malmelijke taal en kracht van
reden, altoos de gematigdheid had weeten in lland te houden,
veel van zijn gezag verlooren had. SIMON GOULA&T, fYtlalfche
Predikant, onderging de Cchorûng in zijnen dienst; veel genadiger kwam hij 'er dus af, dan in 's Hage, Rotterdam en elders,
met eenige Contra-Remontrantfclie Predikanten gehandeld werd.
De Kerklijken hielden alhier, in 't jaar 1615, ten getale van dertig, eene bijeenkomst, waarin zij raadpleegden, over de beste
wijze, waarop zij eene NatitJnaale Sijnotle verkrijgen zouden;
men zegt. dat 'er ook middelen beraamt werden, om zig meer
in meer van de Remonjlranten aftezonderen : gelijk dan Ooll naPpp 4
der-
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derhand , door fiijfhoofdigileid, en na:lr de maate van 't gezag,
daar ieder partij op f1:eunde, gefchiedde.
Te gelijk met hun antwoord. op de Redenvoering van DE
GROOT, in de Vroedfchap gedaan, decden de Wethouders hunne
kJagten inbrengen, ter Vergaderinge van de Staaten van Holland,
over de f1:renge handelwijze van fommige Wethouders, tegen de
Kerkendienaars en Gemeente der Gereformeerde Kerken, uit
hoofde van Staatsbeiluiten , waar in de Stad nimmer bewilligd had;
(doelende op de gemelde Kerkenordening van 1'91, en de Refolutie tot vrede der Kerke van 1614) met verklaaring, dat men,
indien hier in geene verandering kwam, niet zou konnen nalaaten, openlijk aan te wijzen, waarin AmJlddam verkort werd.
Tevens werden de Afgezondenen gemagtigd, om, met de protef1:eerende Steden, zig aan Prinfe l\1AURITS, als Stadhouder, te
vervoegen, en deszelfs hulp te verzoeken; 't geen van die uitwerking was, dat de Heer bE GROOT, volgens de aantekening van
BRANDT (Ir. Deel, bI, +19.) zoude gezegd hebben, dar de Refolutie (die ook nimmer tot Hand kwam) in gevaar was. Bekend
is het, hoe de fchriften van dien tijd, over en weder, de gemoederen meer en meer verbitterden, wijl van wederzijdcn, onder het behandelen zelfs van de gewigtig!l:e punten, het IasIeren
en fchelden niet werd nagelaaten : waarom zij, nu en dan, naar
maate de Wethouders der bijzondere Steden van gevoelen waren,
verbooden en opgehaald wtrden. Onder anderen gefchiedde dit
alhier in dit jaar 1616, aan 't Boek van TAURINUS, over de Verdraagzaamheid, dat met opzet gefchreeven was tegen dat van
TRIGLAND , de Regtgematigde Christen genaamd.
Uit ane de
Provintien, (uitgezonderd Utrecht, daar de meef1:e Predikanten
Remon!l:ranten waren ,) kwamen, in dit jaar. eenige Predikan
ten heimelijk bIj een, om de Nationaalf Sijnode te bevorderen.
Ook vindt men gemeld, dat 'er, op dien tijd, alhier door eenige
leden van de Vroedfchap gefprooken was, om te AmJleldam een
Sijnode te doen befchrijven, al zou zulks de Stad eenige duizenden kosten. Doch deeze, die den naam van driftiger ijvfr(J(/f"$
hadden, werden in de Vroedfchap, eens en meermaalelI , door
den reeds gt!melden Heer HOOFT, door redenen, die onwederleggelijk waren, gematigd. Maar hoe zeer deeze, door zijne wijsheid, de zaaken in balans had trarhtf'n te doen blijven, en daarom,
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om, door eenige partijdige Schrijvers van laater tijd, befchuldigd
geworden, en openlijk een Árminiaan genoemd is, zo keerde de kans ten eenemaal tegen de R~mo11ftrantm , na dat de Prins
zig voor de Contra-Remonftrantf!n verklaard had. Dus werd alhier, op den 23fl:en Januarij 1617. in de VroedCchap een befluit
genomen:" de waare Christelijke Gereformeerde Religie en der" zelver belijders, ter vergadering der Staaten van Hollal1d, voor" tefiaan, en lig te voegen oij zijne Doorluchtige Hoogheid,
" hem te danken voor zijne zugt en ijver, voor dezelven be" toond, met verzoek daar in te volharden; bereid te zijn, om
" de hand te leenen, zo de verfchillen, door een Sijnoda:tle ver" gadering konden befluist worden, of de Vrede herfl:eld. Dat
" voorts de Advocaat des Lands zoude worden vermaand, zijn
" best te willen doen, om de harde en vreemde handelwijzen,
" die in 't fiuk van den Godsdienst bij der hand genomen waren,
" daadelijk te doen ophouden, en de zaaken op den ouden voet
" te herfiellen." Dit zag zeker op den Raad van Prinf(! M.hURITS •
gegeeven in de Vergadering der Staaten van Holland, hierin befiaande: " dat men, zijns oordeels , de gemoederen moest zoe" ken te verzagten ; en ten dien einde de ReligionsvenMnten
" (waarmede hij de COl1tl"a-Remonjlral1ten bedoelde) bij voor" raad, onverlet cn in veiligheid behoorde te laaten prediken;
" dat men ook, daar eenigen van hurrne Kerkendienaaren verlaa" ten waren, bij verdrag dezelve wederom mogt ontvangen, of
" anderen, hun gelijk:, in hunne plau-tzen brengen, 't zij bij lee" ninge of anderzins , tot dat een middd ter bevrediging zoude
" gevonden zijn."
De gedraagingen der Remonftranten, daar de· Regeering op
hunne zijde was, deeden de Contra·Remonftranten op eene nadere vereeniging bedacht zijn: en gelijk de eerfl:e eene af.wndering
maakten, werd ook alhier door de andere een acre ontworpen en
getekend, waar bij de afzondering, tot het houden eener Notio7iRtde Sijnode, werd goedgekeurd. Deeze Ade werd vervolgens
rondgezonden, en ook van anderen getekend. Zij bouwden hun
regt op 't gedrag van hun, die, [choon de Re[olutie der Staaten
aangenomen hebbende, dat alhier niet gcfchied was, echtcr niet
nalieten, daar tegen aantefl:rceven, en hunne tegenfl:anders Il:reng
te vervolgen. Hoe zeet de Staaten deeze bijeenkom/l:en der Ker.
Ppp 5
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ke alhier afkeurden, en de Regeering aalllmaanden die te verhinderen, Cchroomden, echter, de Remonflrcmten niet, te Rotter"om, daar hun de Regeering even gunllig was, dergelijke bijeenkomllen te houden. om zig te naauwer met elkander te verbinden, en ook zelfs in Amfleldam, met eenige leden van de
Wonlfche Gemeente, die reeds, door de fchorfing van hunnen Leeraar GOUURT, onvergel1oegd geworden waren. Kort
daarna onderllonden zij, eene vergadering te houden op nooijen.
/Jurg, waar in, voor een klein aantal van toehoorders, door JACOBUS BATELIER , meer dan eens, in 't Franuh gepredikt werd.
:zonder dat zij hier in. door Wethouders of iemand anders, gehinderd werden. Naderhand. en wel op den 5den Februarij •
predikte aldaar, voor een vergadering van twee honderd en vijf..
tig perfoonen, de in de gefchiedenisfen van dien tijd bekende
CHRISTIUN SOPINGIUS,

Remonflrontsch Predikont te Wllrmont.

Onder deeze vergadering bevonden zig, uit nieuwsgierigheid,
eenige Contrll-Rtmonflranten, en onder hen een onbezuisde
Smid van zijn ambacht, die, met luider llemme, SOPINGIUS van
onwaarheid befcl;uldigde; doch de meerdere bezadigheid van
eenen BAREND ]IINSZOON, (mede een Gereformeerde, die den
Smid in 't ongelijk llelde,) deed de beweeging, hier op omftaan,
bedaaren. Van meerder gevolg waren de onlusten, die naderhand
ontfwnden, toen zij, tot het houden hunner afzonderlijke vergaderingen, een Pokhuis op Dworsboomjloot gehuurd hebbende,
daarin, op den lzden Februarij , vergaderden, [en getale van
meer dan agt honderd menfchen. SOPINGIUS, die hier de Preek
deed, word ter eere nagegeeven, dat hij al wat aanfiootelijk was,
zorgvuldig gemijd heefe. Niet zo gematigd was het graauw, dat,
geduurende de Predikatie, met fieenen de glazen had ingefmeeten. Een Engelschf11(Jn, BROMLEI , vroeg met luider fiemme, of
hier nu anders gepredikt werd dan in de Oude en Nieuwe Kerlc;
waarop de menigte Jo, en eenige Contro-Remonflronten Neen
zeiden. Toen was 't onmooglijk, zo veel [tilte te krijgen, dat
'er een kind gedoopt werd; het graauw. dat in menigte voor de
deur ftond, fioof naar boven: uit de venfiers riepen eenige onbezonnen ijveraars: Kom hovt1Z; die van beneden fchreeuwden
'er tegen aan: Fot oon! jloa dood! jloa Iloall! dien Predikant,

tiien Sclzeurmaaker!

SOl'lNGIUI

ontVluitte hunne woede io de
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Brouwerij tie Haan. Heviger fiorm ondergingen de twee Gebroeders BISSCHOP, die tot over de Nieuwe Markt vervolgd werden.
Zij het gevaar in de Barnejleeg omweeken zijnde, fireefde het
graauwandennaal naar 't Pakhuis, brak het zelve open, en ver.
nielde ~l wat 'er binnen was: en, indien 'er door de Regeering
geen tijdige order gefield ware, zouden zij 't ganfche gebouw
genoOpt hebben. Aldus werden de Remonjlranten , (wijl de ei.
genaar HERMAN RENDORP en de Huurders zig beiden voor Burgemeelteren ontUoegen van den huur) door fchreeuwenden moed.
wil, meer dan door wettig gezag, in het houden hunner verga.
deringen belet. Hoe weinig gedachten de Remonjlranten ook
hadden, de week daar aan volgende weder vergadering te houden, en welke voorzorg de Regeering daartegen, en vooral tegen onbetamelijke buitenfpoorigheden, tc werk flelde, ontbrak
het. echter, niet aan zulk geboefte, dat niet dan op roof en
plondering aasde. Dit fchuim des volks dan, na dat het, van
den vroege morgen af, in verdeelde hoopen, de ltad doorkruist,
en veelomziens gebaard had, hield fiil voor 't huis van REM ms.
SCHOP, op den Singel bij de Bergfuaat. daar het voorgaf, onderticht te zijn dat de Arminiannen predikten. Eerst naast zijne
deur hebbende aangeklopt, en verftaan hebbende, het verkeerde
huis voor te hebben, fchelden zij bij hem zo onbefuisd aan, dat
de fchel met een aan fiukken brak. Wat BISSCHOP hun verzekerde, zelfs met aanbod, om door een of twee van hun zijn huis
te doen bezigtigen, was vrugteloos; vergeefsch waren insgelijks
zjjne poogingen om bij Hand. Na zijn geld en boeken geborgen
te hebben, met dezelven over de fchutting van den Heer ovlUtLANDER te werpen, moest hij eilldelij k de vlugt neemen , en zijne vrouw na hem; zijn huis, koopmallfchappen en meubelen ten
prooije der plonderaars overgeevende; wordende de fchade, hem
hierdoor toegebragt , begroot op 5000 guldens. Een bijna gelijk
lot onderging de Broeder van REM, JAN EGBERTSZ BISSCHOP; doch
de afkondiging, waarbij dergelijke Euveldaaden op 't ftrengst
verboden werden, en de vertooning of komst van den Burgemeefier PAAUW, verzeld van eenige Schepenen, 1laakten den
moedwil; wordende de huizen van deeze, en van eenige andere
RemonftYlinten, door Soldaaten beveiligd.
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BISSCHOP,

dit ondergaan hebbende, om dat hij een Re-

mlJnflrant was, en waarvoor hij, als een eerlijk man, niet ge-

[chroomd had bekend te zijn, was, echter, nog bekend als Lidmaat der Gereformeerde Kerk. Op Donderdag na de gemelde
plandering , werd hem, door twee Ouderlingen, uit naam van
den Kerkenraad, het Nachtmaal ontzegd; het geen, op dien dag,
mede aan REAAL en eenige anderen gelèhiedde. Zie verder REM
BISSCHOP. In de maand Maart leverden de Amfleldamfche Re1J1onflranten een Request aan de Staaten 1'an Hol/aud, waar bij
zij vrijheid van Godsdienst en befcherming verzochten. Doch
alzo dit groote moeite tus[chen de Staaten en de Regeering deezer Stad veroorzaakte, wendden· zij zig tot de R egeering, welke hun verzoek afOoeg: waarom zij te Abcoude, bij een Predikant van hunne Gezinte, ter kerke gingen. en ook fomtijds ta
f/reelal1d.
Had AllIfleidam zig tot hier toe verzet tegen aIJe de middelen,
door de Staaten 1'aIJ Hol/and aangewend, en waar bij de Ret110nftranten grootelijks zouden zijn bevoorregt geword~n, niet
min verzette zig dezelve tegen de Keur van S.hielal1d, en eene
andere, die men de fclJerpe Re/àltltie noemde, en allerhevigst
tegen het aanneemen der rf/aardge/ders. Nevens Dordreckt,
Enk/lUizen, Edam en Pttrmermd hield zij wijders fierk aan op
het houden eener Natiol1aale Sijllode, waar voor zig reeds vier

Provintien verklaard hadden; mer welke oneenigheden her zorgelijke jaar van 1617 ten einde liep.
Alle de' raadpleegingen , met het begin des volgenden jaars,
liepen over 'r zelfde onderwerp. In 't midden van het zelve was
Amfleldam Prinre MAURIJS zeer behulpzaam, in de afdanking der
Waardgelders te Utrecht; waarna de verandering der Regeering
in de meef1e fieeden van Holland en ook hier volgde; en
eindelijk tle Natjonatlle St/node te DordrecÎlt eenen :lanvang
nam. De Leer der Remol1flranten aldaar veroordeeld zijnde,
waren hunne verzoekfchriften tot vrije Godsdienstoeffening vrugteloos; zij werd daarentegen bij Plakaaten op 't ernfiigfte verbo.
den. Nogthans waagden zij 't, eerst buiten de Heiligewegspoort dezelve in een en tuin te houden; en niettegenftaande hier
een nader Plakaat, op naam der Algemeene Staaten , tegen dezele
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ve WilS afgekondigd, hielden zij evenwel eene vergadering op de
Waal, die, zonder eenig gevolg, befpied was. Zonder fl:oornis
hielden zij dus in 't geheim aan, tot in 't jaar 1621.
Zedert eenigen tijd hadden hier in 't Tuchthuis gezeten, de
Remonjlrant{che Predikanten GREVIUS en PRINCE. De beroemde
P. SAPMA, voorheen hun Predikant te Hoorn, welke thans, nu
en dan, eene t;eheime Vergadering alhier bediende, had meer
dan één aanflag gefineed om hen beiden te verlos[en; doch de
eerfte mislukte, en de tweede kon niet worden te werk gefl:eld,
wijl SAPMA zelve gevangen raakte, door de volgende gebewr.
cenis.
Ten huize van een JAN OLFERTSZOON, op de Oude Waal, hiel.
den de Remonjlrllnten, op den avond van den 28fl:en Augustus
1621 , een fiille bijeenkomst, die onverhinderd voortging. Doch
ten einde van 't Gebed, na de Predikatie, werden ze ontwaar,
dat het Huis met Wagten bezet was: drie of vier Mannen meen·
den uittegaan ; doch hun werd toegeroepen: jlaat IIf. of het
gaat 'er ;1001'; waarop zij te rug keerden, en de Deur flooten.
De Predikant werd in eene welbewaarde plaats verborgen, zo
als men nog berging voor vijftien of zestien Per[oonen vond.
Eenigen verftaken zig in de Kelder, anderen Dp het Dak, ell
anderen tus[chen de naast belendende Huizen; en in deeze ge·
fielten is wagtten de overigen den Schout af. Eindelijk kwamen
twee Onderfchouten, die den Predikant te vergeefsch zochten,
en niets vonden dan bijna twintig van de Toehoorders, wier
Naamen zij opfchreeven. Dus ruim twee uuren hebbende doorgebracht, werd, om één uur, van buiten geroepen: ZIJ hebben
den Predikant; daar die van binnen wel anders van onderrigt
waren; maar die van buiten was iodedaad een Predikant in de
kandel1 gevallen, fchoon een ander, dan dien avond t;epredikt
had. SAPMA vernomen hebbende dat. deeze Vergadering geftoord
was, had zig, met een en ISAAK FREDERICI, weleer Predikant te
Utrecht, derwaarts begeeven, om te zien hoe het daar zoude
afloopen. Doch. ten zijnen ongelukke, werd hij, door het licht
der Maan. van eene Vrouw van Hoorn, toen op de Gelderfche
Kade woonende ,gekend. Zij, 't zij met of zonder erg, gaf
hiervan kennis aan haaren Man, deeze aan eenen Schuitevoeder,
en die weder aan den Schout of een zijner Dienaaren • welke SAPMA,
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:au, over de leuning van den Brug liggende, aantastte en bond;
geduurende welk bedrijf FREDERICI het gevaar ontliep. SAP~
werd vooreerst gebragt in het Voorhuis van JAN OLFERTSZOON,
daar de Onderfchouten nog bezig waren met het optekenen der
naamen. Zie verder SAPMA.
GREViUS en PRINCE, die wij in 't Tuchthuis gelaaten hebben,
werden. na dat SAPMA, zoo als wij ter zijner plaatfe zullen zien ~
~jne Gevangenis ontkomen was, door hem en anderen daar uit
verlost, en predikten beiden nog eenigen tijd daarna in 't heImelijk te Amjleldtl1n. Weinig of geen onderzoek werd 'er na de
verlosfing van beide de gemelde Predikanten gedaan; en de ge.
matigdheid van den Schout JAN TEN GROOTENHUIS, die zig, door
het 1l:ooren der Vergadering, met twaalf honderd Guldens had
kannen bevoorregten, liet zig met vijf honderd Guldens vergenoegen: waaruit de Remon!lranteu hoop fchepten, dat de llrengheid een weinig begon te bedaaren. Op deeze hoop, gepaard
met de verandering van eenige Heeren in de Regeering, waagde
bet REM BISSCHOP, fchooll tot driemaal openlijk ingedaagd, in de
Stad te komen. en zig openlijk te vertoon en ; en, niettegen·
1l:aande de Schout, eenige Weeken daarna, uit den Haag aanfchrijvens kreeg. om het regt der Graaflijkheid tegen hem te beo
waaren, bleef hij genoegzaam van de Regeering ongemoeid.
Doch in de Maand Oétober werd hij door den Kerkenraad ontbo·
den. BISSCHOP gedroeg zig aan deszelfs voorige uitfpraak; waarbij hem het Nagtmaal ontzegd was; laarende zig liever, in het
volgende Jaar, en wel op den 3 I !len December 1623, nevens
zijne Vrouwen anderen, van de Gemeente affnijden, dan op
nieuw In verfchiIlel1 begeeven.
Het belang van den Koophandel, de hervatting van den oor.
log tegen Spanje, en laaten wij 'er bij voegen, de Confcientiedwang, meer en meer toeneemende , hoe zeer aanloopende tegen de begrippen van eenige Predikanten, waren de oorzaakeo
van meerder gematigdheid. Het Lot, dat op eenen onbezonnen
ijver doorgaans volgen moet. ondergingen de beide Amjle/daffl
fohe Predikanten, S.'10UT cn KLOPPENBVRG, zo als men Dader
zien zal.
De toenmaalige Regeering, hoe hard van eenlgen behandeld
met bijtende woorden, over haare alte groote goedheid, of 011-0
ver·
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verfchilligheid omtrent den Godsdienst, fioorde 'er zig weinig aa11.
Want men vind niet, dat den Heere BRASSER, ten wiens huize,
op den 19den December van 't gemelde jaar 1623, weder eene
vergadering geUoord was, eenige moeilijkheid werd aangedaan.
Maar in dat zelfde jaar, gaf de toeieg op 't leeven van Prinfe
MAURITS nieuwe fiotfe, om den oudel'l haat tegen de Remonllranten te doen herleeven. Te gereeder was 'e gemeen, der gantfche Societeit deeze gruweldaad ten last te leggen, om reden, daJ:
onder de aanvoerders van dit heilloos voomeemen de berugte
SLATlUS, weleer Remonflralltsch Predikant, nevens JAN BL.~N
SAERT. die hun als Proponent bediend had. mede behoorden;
waar bij kwam, dat eene verdediging voor hunne Societeit, door
lIDRIAAN vAN DEN BORR.E, weleer hun Leeraar te Leiden, alle de
paaien van befcheidenheid te buiten gaande, meer kwaad dan
goed deed; wordende dir gefchrift, door de Heeren van den
Geregte alhier, op den 8fien Maart, niet alleen als fameus en oproerig verbooden, maar ook 300 Guldens beloofd, voor den
aanbrenger van Schrijver of DL'Ukker. SLATIlJS, naderhand gevangen ziJnde, maakte, gedllurende zijne detentie, in een boekske,
door hem de Klallrligtende Fakkel genaamd, zulk eene haateIijke afichetfing van 't gantfche lichaam der Remonflranten, en bijzonder van veelen hunner Leeraars , dat het zelve naauwlijks
zonder kwetzing van een eerbaar gemoed kon geleezen worden.
Doch de gemaatigdlle en weldenkendlle Gereformeerden bevroedden ligt, wat deezen onrustigen en eerJoozen mensch, tot het
uitbraaken ván dergelijke lastertaal, bewoogen had. en het vond
dus weinig ingang. Ook fprak hun de achterhaalingen bekentenis van de voomaamfl:en der zaamenzweerders, genoegzaam, van
alle nadenken hieromtrent vrij.
Dat dit geval den haat bij 't gemeen, ,op nieuw, diepe w9rtelen had doen fchieten, bleek allerklaarst , op den loden April
van 't Jaar 1626, wanneer een hunner geheime vergaderingen,
op de Oude Schans, gell:oord werd; waar van, ten dien tijde, een biîzonder verhaal werd in 't ligt gegeeven, welk wij
hier gedeeltelijk volgen. De moedwil, hier gepleegd, had zijnen oorfproug uit een klein beginzei. Zij, die in 't huis waren,
tragtten, eerst met goede woorden, en daarna met llagen, een ige fpeelende jongens van daar te verdrijven; hier door ontllond

eeni-
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eenige beweeging. Het gemeene volk, daar bij komende, ontdekte dat in 't huis eene Remonjlrantfche vergadering gehouden
werd; en deeze ontdekking was genoeg om terlland de glazen
in te fmijten. De vergaderde gemeente voorts om een goed
heen komen zoekende, raakte het gefpuis 'er bintJen , fioeg aan
't planderen , en zogt toen de handen aan 't werk te flaan, om 't
gantfche gebouw aftebreeken. Doch hier in werden zij belet,
door den Stads Major N. HASSELAAR, met eenige Soldaaten, toen
het dak reeds was afgebrooken. Zijne vermaaningen vrugteloos
zijnde, deed hij het eerl1e gelid vuur geeven; waardoor een der
planderaars , met het mes in den mond en de hanaen vol l1eenen, dood ter nederviel ; waar op de rest te rug week, en het
huis aan de Saldoaten overliet. VONDEL, in zijn Hekddichl,
de Rommelp~t in 't Handwt, zegt 'er van:
Het ge,'iel dat gratluwe Geuze
Woonen 't huis te Monke/bam,

Daer Heer Hopman [wart yoorotll
Trok met Sinte Stevens reuzen,
Toen de Dtltnheer, wel emant,
Schoot twee dieven il1 het zant.

Uit deeze woorden van VONDEL ziet men, dat hij de beide gefneuvel<ien voor Plonderaars hield. Anders werd het door het
gemeene gros verl1aan, die zeiden, dat een van deeze alleenlijk
een bloot aanfchouwer geweest was. Dies fleepte het zijn lichaam
naar 't huis van de Burgemeel1ers VAN NEK en VLAMING VAN CUDSHOORN, [chreeuwende dat hij vermoord was; doch van daar
moel1en zij 't zelve naar 't Gasthuis voeren. Zelfs werd de dood
des laatl1en den Herre PlASSELAAR , door eenige aanzienlijken, als
een moord verweeten. Drie anderen van den woeften hoop waren imusfchen gevat, en onder die een Kapitein ZWART, welke,
nevens nog een, met het zwaard over het hoofd, en de derde
met een geesfeling, gefuaft werden. SMOUT, KLOPPENBURG en
den Oud-Schepen JAN WILLEM5Z00N werd nagegeeven, in een
Wallf"achtig Pérhaal (zo als 't genoemd is) dat zij, met eenige
bedreigingen, de Regeering zouden hebben :lfgefchrikt, om gemelden ZWART met den dood te flraffen, oln dat, zo als daar bij
ge-
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gezegd wordt, hij in em goede zaak geijverd had. Doch dit
zogenaamde Waarachtig Verhao t, met andere /lukken van dien
tijd vergelijkende, twijffel ik zeer, of deszelfs opfchrift egt is.
Want behalven dat het de Regeering f1:ilzwijgende befchuldigt van onbehoorlijke lafheid, in 't uitvoeren der firaffen, indien ZWART den dood verdiend had, zo behelst het laat!l:e eene
zotheid, die men noch in Predikanten, noch in een Oud-Sche.pen verwachten kan. Maar laaten wij tot het huis op de Oude
Schans te rug keeren. Daags na de plondering verzamelde zig
een taUooze hoop op de Nieuwe Markt. De Wethonderfchap.
voor nieuwe opfchudding bedugt, deed de SoIdaaten daar trek·
ken, en op de St. Anthonis Waag vergaderen; waarna het graauw
als onzinnig op het huis aantrok. en het tot den grond toe vernielde: voerende daar na • als in triomf. latten en fparren door de
gant[che Stad: terwijl deeze altoos fchrikbaarende bedrijven, van
'L llegt!l:e foort van volk, door de Burgerij, eerst met den avond
geûild wierden.
Dit jaar liep niet ten einde, zonder eenige nieuwe moeilijkheden, omftaan met den Predikant HANEKOP. die, na dat hij, om
der Spanjaarden wille, Breda had moeten verlaaten, hier, me,
goedkeuring van Burgemeefieren, op verzoek des Kerkenraads.
bevestigd was. Het geen zjjne medebroeders meest tegen hem
hadden, beftond voornamelijk hier in; dat hij openlijk beweerde,
dat de t'i}f Artikelen der Remonflranten zulke grove dwaalingen
niet waren, dat zij de grondflagen der Zaligheid ondermijnden.
Hier door zig in verdenking gebragt hebbende, zouden zij beflooten heb ben, hem in zijnen dienst te fchors[en, op voorgeeven, gelijk DORSELAAR en COM~1ELIN verhaaien , dat hij te zwak
van lighaam of hersfenen was, om dien waar te neemen. De
Kerkenraad dit belluit, zonder voorkennisfe van Burgemeefteren, ten uitvoer gebragt hebbende, behield HANEKOP zijne wedde, en weigerden Burgemeefteren, wat vertoogen die van den
Kerkenraad ook ter hunner verdediging inbragten, in 't jaar 1627
of 1628, een anderen in zijne plaats te beroepen.
Geen minder ongenoegen had 'er, in ) 627, plaats. ten aanzien van de verandering der Regeering, welke met dat jaar moest
aankomen; het geen nog heviger werd, toen men hier, in navolging van Rotterdam. zig weigerachtig toonde, om de verlIl. DEEL.
Qqq
nieuw-
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nieuwde Plakaaten, tegens de Remon/lrallten , afLekondigen.
Deeze hierop zig Illeer en meer vrijheid aanmatigende, hielden
hunne bijeenkom[ten niet meer zo geheim als weleer; doch dit
had, op den S[ten Maart r 62 8, bijna weder een l1egt gevolg. 't
Graauw verzamelde op dien dag voor een huis op de Geldelfche
Kade; doch de gemelde Heer HASSELAAR, die niet [chroomde 't
graauw onder de oogen te zieh, bragt, eed en plichtshalve, eeni~e Soldaaten bij een, bewaarde daar mede het huis voor pIondering , en ftilde, door het gevangennèemen van eenigen, het oproer. In de maand April daar aan volgende, deed de WethouderCchap eene Keur afkondigen, waar bij dezelve verbood, het
tekenen of doen tekenen van een zeker klaag[chri[t, tegen de
Remonflrclllten ,dat ontworpen was op naam der Gereformeerden.
Doch alzo in deeze Keur in 't geheel geen melding gemaakt werd
van eenig verbod, tegen de Remonflrontfc!l~ Vergaderingen,
ondernam de Kerkenraad, als meenende daar toe verpligt te zijn,
een vertoog of klaagCchrift daarover aan DurgemeeCteren en den
Raad in te leeveren ; wordende daags daar aan, door de IBurgerij, met het inJeeveren van een Protest, (dat zeker al te [rerke
bewoordigingen in :lig bevatte,) gevolgd. Men liet het hier bij
niet: een Klad[chrift de Kroon drr Schutterij val) A11lfleldam
genaamd, behelzende nog veel aan[tootelijker redeneeringen ,
volgde hier op; waar uit der Regeeringe genoeg kenbaar werd,
dac zij zig op een groot deel der Burgerij niet verlaaten kon de ,
indien de zaaken zig zOlntijds nog tot meerder daadelijdheid mog
ten [chikken. Dus werd, door dezelve, de [poedige komst van
zijne Hoogheid, FREDRIK HENDRIK verzogt, om door deszelfs gezag de ge[chillcn te bemiddelen. De Prins, na zijne komst, de
Klaagers en de Wethouders gehoord hebbende, betuigde aan ie.
der, dat de waare Gereformeerde Religie gehandhaafd, en de
Rmlonftrantfche Vergaderingen, volgens de Plakaaten van 't Land,
zouden geweerd worden, mids dat ook alle teker.ingen en Verzoek[chriften vernietigd werden. Daar mede C<.:heen de Prins, na
een verblijf van vier dagen, de rust herl1:eld te hebben. Doeh
de uitkomst leerde anders; want het duurde maar weinige maan·
den, of de R(,n1onjlrauten, die zig met de Gertfor111eerdm vereenigen, 110ch zig bij andere wilden voegen; ook gemoed.,halven niet zonder eenige Godsdicnl1:ige oelfcningen konIlende zijn,
en
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en ziende dat hun elders mil1 of meer, oogluikende , een ige vrijheid werd toegelamen , vervoegden zig, met twee vertoogen, aan
de Staaten van Hol/and, om vrije oeffening van Godsdien~t; waarop zij geen ander antwoord bekwamen, dan dat zij, met hunne
Requesten, zich moefien vervoegen aan hunne bijzondere Magifiraaten. Diensvolgens gaven zij het zelve, ondertekend van
bijna twee honderd en vijftig perfoonen, zo manDen als vrouwen, fchoon allen denklijk geene Remonflranten, aan de Regeering over. Of die overgave weezenIijk gefchied zij, is onzeker; maar niet, dat Schouten en Baljuwen order kreegen, om in
deeze Provincie de PJakaaten tegen de Remon(Jranten en hunne
bijeenkomtl:en ten uitvoer te brengen, en daar aan de hand te
houden. De Remonflra1Jtelt, niettegenftaande d~ belofte, door
de Regeering'-, aall den Prins gedaan, om hur.ne vergaderingen
te weeren , en in weerwil deezer herhaalde bevelen van het Hof,
volhardc!en in het houden van hunne bijeenkomften. Het vermeerderen van Stads Soldaaten, door de Regeering; maakte op
nieuws de gemoederen gaande; zij werden verder aan den gang
geholpen, door het verkiezen van eenen JAN KLAASZOON VLO OSwrJK tot Kapitein over een Bl/rgerWJande!. Deeze, om zijn ge"
drag, in 't jaar r6r 8, als Luitenant bedankt zijnde, weigerden
fornmigen, onder dat Vaandel behoorende , hem als Kapitein te
erkennen: het geen voor hun zeer flegte gevolgen had; wordende, om .dceze weigering, ALBEr..T llERMANsz DINGSTEE , PlETER VAN
GOETHEM, JAN wrLLE~lzE BOGAERT, Oud-Schepen, en KAREL
I,EENAERTSZ, M. D. ontCchutterd, gebannen of in geldboeten verweezen. Danr na begon de Regeering haare magt aan de Kerklijken te doen gevöelcn, om reden dat KLOPPENBURG zig in de
zaak gemengd, en SMOUT 'er op den Kanfd hevig over uitgevaaren had. Het eerfte, welk Burgemeefteren vorderden, was>
hun regt, volgens het 37tl:e lid van de laatstgeholldene Dordfche
Sij1~ode, om in alle Kcrklijke Vergaderingen twee Leden van den
Raad zitting te doen neemen. Het vernieuwen -,'11 den Schutters-Eed werd, na veel tegentl:reeving, volbragt; duch het zittingneemen in den Kerkenraad, op voorflag van den Prins, nog
een jaar llitgetl:eld; en ook bewerkt dat SMOUT en KLOPPENBliRG,
die ter Stad waren uitgeweezen, alomme beroepIijk zoud"n zijn;
dat SMOUT zijne wedde zou behouden, doch niet in Amfle/dam.

Qqq2
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komen. Zodanig was de uitfpraak van den Prins, in de maand
December des jaars 1630. Doch in deeze uitrpraak van den
Stadhouder nam de Kerkenraad van Amfteltlam, noch de
Noord-Holland/èhe Sijnode genoegen, bijzonder niet over het
regt van den MagiClraat , om zitting te neernen in hunne vergaderinge. De Regeerillg, die zig, vredeshalve , aan 's Prinfen
uitfpraak onderworpen had, zag met verolltwaardiging een tegen
haar ingeleverd vertoog, dat op te losfe fchroeven ftond, om 't
bepaalde bij de Dordfelte Sijnode krachteloos te maaken. Zij
liet daarom zijne Hoogheid weeten , dat zij, nu den tijd, door
hem gef1:eld, verf1:reeken zijnde, van haar regt gebruik zoude
maaken; waar toe dezelve ook door der Vroedfchap gematigd
werd.
De Kerklijken nu ziende, dat de zittingneemin~. die zij zo
{chuwden, voortgang zoude hebben, wendden alle poogingel1
aan, om ten minfte nog eenigen uitllel te bekomen; 't welk zij»
onder zekere voorwaarden, in Januarij 1632, verkreeg en , tot
Maij daar aan volgende: waarop het zitten in den Kerkenraad
voortgang nam, en eenige jaaren f1:and hield. Van dien tijd af
aan [cheen de rust in de Stad, en de gernatigtheid onder de Kerklijken, tot hunnen onf1:erîelijken roem, toe .te neemen ; bevlijtigende zij zig meer om door kracht van redenen te overtuigen,
dan haatelijk te veroordeel~n.
Geduurende deeze oneenigheden tusrchen de Regeering en
Kerkenraad, die de Remonftranten zig ren nutte maakten, kogten deeze een Huis op de Keizersgraft , en bouwden aldaar hunne
Kerk. Een grooten fieull vonden zij, zoo in EPISCOPIUS, hunnen
eerften Hoogleeraar en andere voornaame Mannen, als in VOSSlU3
en BARL '!lUS, die hier als Hoogleeraars op het Illustere School beroepen. en hun toegedaan waren. Nog llerker werd hunne arm,
toen de Vroedfchap dczer Stad, in den aanvang van de Maand
September 163 I , benooten had, dat de uitvoering der Plakaaten
tegen hun onbefiaanbaar was met de rust deezer Stad; welke Refolurie van deezen inhoud was.
" De Heeren Burgemeefreren hebben den Raade voorgedragen, dat ter jongfte Vergadering der Heeren Staaten deezer Proviotie, door de Gedeputeerden der Sijnoden van Zuid- en NoordHolland , groote Sollicitatien gedaan wareu tot de Executie der
Plac-
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eaten tegens de Remonftranten geëmaneert, en voomamentlijk dat
hun lieden toegelaten mogte worden, zig neffens de Gedeputeerden der Kerken van de andcre ProvinCÎen te addresfeeren aan de
Hoog Mog. Heeren Staatcn Generaal, om derfelver magt, hun
lieden van Godt gegeeven (gelijk de Predikanten 1j.1reeken, in de
Requeste, tot die einde over gegeeven, in den Raedt alhier geleezen) daartoe te mogen imploreren, dat re ook nae 't [cheiden
der voorfz. vergaderinge den Heeren Gecommitteerde Raden verfogt hadden, de p!aatzen daar de Remonllranten hare bijeenkomfien in den Nagt! zijn houdende onvruchtbaar te maaken, die
zulks ook gepoogt, edoch om eenige redenen noch niet geëffecmeert hadden, en al[o deefe zaak ter aanltaan<le daghvaert, naer
alle apperentie, weder op de baan [al komen, dewijl de Kerkelijke in hare yoor[z. Sollicitatien blijven Continueeren , en 't
werk daar door [ulks prepareeren , dat het [chijnt dat men fal [oeken met de meeüe [remmen, daarop Re[olutie te neemen , datfe
daeromme den Raad bij maniere van Advis voordroegen, oft [y
meijnt dat de dienst van 't Land de renovatie en de executie der
Placcaaten kan lijden: en dewijl de Magifuaaten van ver[eheide
Plaatfen , fao fe zelfs verldaert hebben, niet magtig zijn om de
voor[z. hijeenkomften te weeren , oft den Lande oorbaar is da:!rtoe de magt v:;m den ({{jo 't de Kerkelijke noemen,) dat is, de
Militie te emploieeren; en of men niet en behoord ·in tijds diensaangaande fulke Re[olutie te neemen ,die men verftaet ten meefte
dienfte des Lands ende der Religie te [uilen fl:recken, 't welk in
omvraage gebracht, en de daer op rijpelijck gedelibereert werende, is ver(laan, dat het renoveeren, ende Executeeren der PIaccaaren een rake is der Politie ende niet der Kercke. Dat de Jndicature en de Executie van dien niet den Heeren Gecommitteerde RadeH, die geen }urisdiétie in defen deele hebben, maar den
l\1agiftraten der Steden daer de Conventicuien gehouden worden,
Competeert: Dat de ervarentheid niet alleen van de eer[te Christen tijden, maar ook van deeze Landen, foo in 't begin van den
Oorloge , als nae de[elve genoeg geleert heeft, dat de Gemoederen der Men[chcn in [aeken des Geloofs door Geestelijke Wape.
lIen moeten geleid, maer door geen Placcaaten gedwongen konnen worden. Dat het onchristelijk en contrarie het beroep der
Pl'edikar.ten is, de Magirtraaten tot executien der PIaccaaten, teQqq 3
gtn
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gen Christgeloovigen, die in gevo·-,Ien van haar ver[chillen, aan.
remaanen. Dat [e door [odanige folIicitatien, hun lieder eyghen
vergaderinge doen affneemen, en de publieke Kerk daar door afbreuk doen. Dat men gefien heert, dat, foo lang men in 't
houden der voorfz. bijeenkomnen gecominueert heeft, het Land,
en infimderhcid deeze Stad in ruste, vree de en eenigheid geweest
fyn; d:llfe in tegendeel fao lange de execuuen duurden, in con·
tinueele beroerte ende muijterije geiteeken hebben. En fyn dienvolgendc de Gecommitteerden gelast, de Predikanten, die ter
verg:1deringe dienacngaencte nieuwe follicitatien fLluden mogen
doen, nae huis te wijfen. Ende de voorfz. en anderc Confideratien ter vergaderingc voorteHellen , ende aldaar te doen examineeren. Doch [00 verre Iy merken, dat men met meerderheid
van {temmen d"r Predikanten fOllden 1110g~n tbefban, 0111 haeJ,'
voor[z. verfoek ter Generaliteit te mogen doen, fullen de Gedeputeerdcn de vergadcringe voordroegen, dac fnlks de Souveraini
teit en Hoogheid van 't Land ten hoogiten prrejudiciabel en nadeelig is, en verfLleken dat den[dven gelieve in [erieu[e bedenking te neemen , of in de tegenwoordige gelegenheid van tijd
fodanige renovatien ende execlltien dienllig zijn. Ende bij aldien men echter danrtoe met pluraliteit van Hemmen fouden willen refolveeren, fullerJ[c de Overl1:emminge fien te weeren , d.lar
tegen proteteHeeren, en de proteflatien doen regifl:reeren. Indien
men ook [oude meijllen met meerderheid van l1emmen, ende tegens dank ende wil van de Magirlraat van den Hagt! en van 't
Hof (den welke de Judicatuure van dien toekomt) de Gecommitteerde Randen tot demolitie van de pla:ufe der Remonflranten te
lasten, fullenfe foodanige overl1emmillge mede niet gedoogen,
en, in geval van doordringing, daar tegen als vooren Protel1eeren, en die proteftntie in aftis doen infereeren. Wat voorts de
Renovatic en de Execmie der Placcaaten belangd, daerregen fullen fe de voorverhaalde en andere confideratien bijbrengen, en
indien men dael' cchter mede door wil van defer Steede wegen
verklaarcn, dat men verfl:aet dat h.Jt de rust en de vrede defer
Stad {oude troub!eeren, en dar men daeromme, en om alle
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heilen, die daer uit fouden mogen olltflaen te mijden alhier geen
renovatie, noch te executie derzelve zal doen, nochte gedoogen
gedaen te worden. Sullende verder fyu Pro Exc. haare confid~-
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ratien en protetl:atien, ende die on.sele,,;enheid daer uit te rijfen
reprefenteeren en denfelven gedienfdglijk verfoeken , dat fyne
Door!. Dg niet gelieve tot de Executie van dien te laten bewegen
llochte te imploieeren." Aaum 5 S€ptember.
Op dit ll:erke ll:eunfel voor de Remonftranten, benooten zij,
wiil zij genoegzaam niets meer tot openbaare vrije Godsdienstoeffening vorderen konden, ook in hunne Kerk de Kinderen van
hunne Gezinte te doopen, 't welk voorheen in bijzondere huizen getèhied W<iS. In het Jaar 1634 richtten zij hun Kweekfchool
op, waarin, van tijd tot tijd, en tot heden toe, door bekwaame M:mnen, orlderwijs in de Theologie en andere Wetenfchappen gegeeven word, zonder, na dien tijd, in hunne Godsdienstoetrening getl:oord te worden. Met de aan hun verleende Vrijheid, werd ook de deur voor de Lutherfchm en Doopszinden
meer en meer O1llfloten; ll:igtende, zo :tls reeds is aangeteekend,
de eerstgenoemden hunne Kerk op het Spuij.
Gelijk de Rcgeering van deeze Stad (de verblijfplaats van alle
Volken, uit alle oorden en van alle Gezll1ten, waar aan zij voornaamelijk haare grootheid en luifler verfchuldigd is) van gedacbten was, dat de gemoederen der Mel1fchen door Geestelijke Wap.:nell moeten geleid. en niet door Plakaten gedwongen worden,
dus maakte zij ook, in 't Jaar 1635, zwaarigheid, om de vernieuwde Plakaaten regen de Roomschgezindm re werk te ll:ellen.
De reden, die haar daarin te rugge hield, gaf dezelve, op de
bondigfie wijze, aan de Seaaten van Ho!!and te kennen, en
wonde , dat zij , de zaaken in haaren fiand laatende , tegen
dezelve, (zo ze onverhoopt iets mochten aanvangen, waar\'3n, echter, geene blijken voor handen waren) genoeg beveiligd en verzekerd waren. mj dit be fluit bleef de Wethouderü:hap, fc!lOon, in het Jaar 1644, ter Vergadering van Holland.
door eenige Leden, DOg al op de vernieuwing dier Plakaaten
fierk werk aangedrongen. De klagten, tegen den aanwaas der
Roomschgezindm, door twee Predikanten en twee Ouderlingen.
voor Burgemeefreren gebragt zijnde, vertoondea hunne Ed. Gr.
Achtb. dezelve aan den Raad; doch deeze verfrond mede de
l.aaken te laaten, zo als ze waren, en oordeelde, dat bij de
voorige Pbkaaten genoegzaame order tegen de Papisten was gefield; dat het op de handhaaving van die alleen aankwam; en
Qq <1-4
dat
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dat men zorgde, dat de van buiten inkomende Geestelijken uit
alle bewind geweerd werden: door welk beiluit dan ook de
Roomschgezinden de redelijke vrijheid van hunne Godsdienstoeifening behielden, hoe {lerk ook, door anderen, in de Jaaren
1653, 1654 en 1655, tegen hun gearbeid werd.
Hoe voorzigtig zjg de Kerklijken deezer Stad, en die van de
Sijnode meenden gedraagen te hebben, met aan de Staaten van
Holland, en ook aan de Magiüraat deezer Sl,"gd, hunnen ijver
en waakzaamheid, jaaren agter een, eerst tegen de Remonjfran.
ten, en naderhand tcgen de Roomschgezillden, te kennen te gee.
ven, konden zij naauwlijks den 'Brand vlm Onheil, die alom,
door de gefchillen tusfchen de Foe/it/anen en Coccejaanen, ten
dake uitiloeg, blusfchen; en indien niet de Wethouders van bijzondere Steden waren cusfchen beide gekomen, zouden dezelve,
mooglijk, onder hun eene graoter fcheuring veroorzaakt hebben,
dan die van de jaarcn 1618 en 1619. De beweegingen, die bier
door, in 't Jaar 1661, ontftonden, en waaraan deeze Stad mede
het haarc moest toebrengen, om de rust in JJ1edenblik te bewaaren, met Stads Soldaacen derwaarts te zendcn, zullen op 't Art.
van die Stad voegzaam er verhaald worden. Hoe wijslijk de Regeering dezelve, binnen deeze Stad, in 't jaar 1677, wist te
bepaalen, is reeds, daar wij van de Regeering fpraken, gemeld.
Even wijslijk was door dezelvt::n, in 1610, de nodige voorzorg
tegen JEAN DE LAJlBADlE en de zijnen gebruikt.
De Luthertltlnm, onder welke, redert eenige jaaren, hevige
twisten ontftaan waren, over het regt van verkiezing van Ouderlingen en Diakenen, over het befiier der Kerkelijke goederen,
en naderhand over eenige punten der Leere, deeden onze Stadgenooten van nieuws zien, dat Kerkelijke twisten, veeltijds,
fpoedig een aanvang, doch zelden een gemaklijk en goed einde
neemen. Deeze ten minfien zouden tot daadelijkheden zijn uitgeloopen, indien niet Burgemeefieren, met hun gezag, tllsfchen
beiden gekomen waren, en bevolen hlldden, dat de Refolutien
van den 23ften Januarij 1683 en den loden September 1635, na
eenige gemaakte veranderingen in 1693, zouden agtervolgd worden; waar in de aanzienlijkften on der hen, !lIs gehoorzaame onderzaaten, genoegen namen, en de onwilligen , door eene belODfde premie van 300 guldens, voor den aanbrenger va.n de
min-
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min!1:e zamellrotting, werden afgefchrikt en tot bedaaren gebragt.
't Voorgevallene in de zaak van den beroemden B. BEKKER,
welk zijnen aanvang nam, over 's mans boek de Betoverde Wae,·dd genaamd, en eindigde met zijne afzetting van den dienst,
(zie BEKKER) beveslÏgt het zo even gezegde; zonder dat wij ons
breeder behoeven uittelaaten over w. DEURHOF , c. BOUMAN, r.
MimER en anderen.
Op den 24ften December van 'e jaar 1706, verkreegen de Diakenen der Lutherfche Gemeente albier vrijheid van 's Lands
Seaaten, om de nalatenrchap der Ouderen van Kinderen, die in
hun Weeshuis moesten worden opgevoed, tot zig te mogen nee.
men; als ook om de vrugten der hoofdfommen , die hun, geduu·
rende die opvoeding, aanftierven , zig toe te eigenen, eu tevens
voor Erfgemlamen erkend te worden van die geenen, welke
onder hun beftler waren opgevoed, en geen afkoop gedaan hadden. De Waa!fche Gemeente, in 't volgende jaar, weder eelt
onderf1:and van 9000 guldens verzoekende, boven de 4°,000,
die hun voorheen waren toegef1:aan, werden daartOe de penningen gevonden uit den verhoogden huur van de banken in de
Vleeshallen, en verder uit eene belasting van 500 guldens, door
ieder Koffijfchenker, bij den aanvang van zijne kostwinning, te
beeaalen.
Wat aangaat den Tegemvoordigm Staat der Kerke, de Gereformeerden hebben een aantal van 29 uitmuntende Leerat11·en;
lIet getal der Ledemaatcn wordt begroot op tllsrchen de 60 en
70 duizend; dat der Lutherfchen op ruim 30 duizend, welke in
twce Kerken, door 6 Leeraars ,onderweezen worden. De Men'flonÎtcn of Doopsgezinden worden, in hunne onderfcheidene ver·
gaderingen, bediend door J I Leeraars; wordende die Gemeenten
te zamen gefchat, naar gisfing, op 1600. De Doopsgezinden,
welke hunne vergadering houden in de Kerken bij het Lam en
den Toren, hebben hun bijzonder Kweekfchoo!, in 't welk de
fiudeerende Jeugd, door ééner Hoogleeraat , in de Wijsbegeerte
en Godgeleerdheid onderweezen word. Bij de Remon/lranten
zijn twee Profesfooren en drie Predikanten: het getal der Leden
is, zints eenigen tijd, merkelijk verminderdl, en word op om.
trem 400 gefclm. De Kr;!legianten, welke hier, op gezette tijQqq 5
den,
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den, bijcenkomfi:en plagten te houden, komen nu niet m~er te
zmnen, ter oe/teninge van hunnen Godsdienst, uit hoofde van
het zo zeer verminderd getal der voorftanders van die Gezinte.
De Kwaakers neemen meer af dan toe. Daarentegen groeit de
zamenkomst der Hernhutters, van tijd tot tijd, aan. Bekend is
't, dat de Roomschgezinden een groot deel der Amfleldamfche
Burgerij uitmaaken. Ten aanzien van de Klasjis van .dm/feldam,
welke albier gehouden word, den eerften maandag van ieder
maand, daar onder behooren, Naarden, Tf7eesp, Muijden,
Oude en Nieuwe Loosdrec/lt, Diemen, Ouderkerk, 's Graveland , I-luislcn, Slootm, Slotert/ijk, Aillftelyeen, jJfuiderberg,
l1~!J'erfltm, Blaricum met Laren en lf/m1erveen.
Thans gaan wii over tot de WAERELDLIJKE Gé:SCIIIEDENISSEN. Onder de Vorftelijke Perfoonen, die wij gezegd hebben, deeze
Stad met hunne tegenwoordigheid vereerd te hebben, noemden
wij, op het jaar 1296, JAN VAN AVENNE'. De gelegenheid, die
zig hier toe opc!eed, was het beleg, door Bisfchop WILLEM
DEN Il voor 't Slot van lJiluidw gcflag~l1; om deezen van daar te
drijven, diende zijne komst, hoewel te fpade, dewijl de Bisfchop zig van het Slot reeds l1leefter gemaakt had. Bij het onderzoek van de oudheid d~ezer Stad hebben wij ook gezegd ~
dat men op deezen tijd, en bij dit geval, allereerst van dezelve,
als van een Stad, gewag gemaakt ,-lndt. Reeds is door ons melding gemaakt van de beroerten, geduurende d~ Hoekfche en Kabeljaaufcl1e twisten, in deeze Stad ol1trtaan; hier moet nog gezegd worden, dat toen Graaf IVILLEM DE VI, na den daad van
zijnen Vader AUlERT, de Regeering in handen had gekreegcn,
de Hoelrfehen, die hij altoos onder bedwang gehouden had, in 't
Jaar 1345, het hoofd weder begor.nen op te beuren: 't welk oorzaak was, dat de Kabdjaauwfc."1et1, in verfcheidene Steden,
merkelijke beroerten veroorzaakten, waar van deeze Stad mede
niet vrij bleef. Zekere Priefier, WILLEM BRüJNINXZOON, verloor
daar bij 't leeven ; de Schout JAN NOTTARD, en twee of drie
voornaame burgers, die Kabbcljaauwschgezind waren, werden,
op '5 Graven last, in de gevangenis onthoofd, en dus hunne
llaastbefiaandell1 thuis gezonden.
Op 't jaar 1408 vindt men gemeld, dat die van Amfleldam,
ter weeringe van de Zeeroverijen , een verbond Illet de Steden
Ham-
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Hamburg, Lubek en Kampen /looten, welk men 't Hanzeeverbond noemde. Van hier werden twee wel uitgeruste Schepen in
Zee gezonden, ieder, behalvcn het bootsvolk, met 136 Soldaa.
teil bemand. Eenige jaaren laater meenden die van Utrecht in
ftaat te zijn, deeze Stad tc overrompelen; doch ten koste vall
250 Atnftelda1llfche burgers, werden zij, in 't jaar )420, met
geen minder verlies, afgeweezen. In 1426 onderHeunden zij
IIertog FILIPS VAN BOURGONDIEN, in 't omzet van Hoorn, op bel.
vel van Gravin JAC03A, belegerd was. In 't volgende jaar voegden zij hunne fchepen bij de vloot der Kabeljaauwfchen ; waarop
de zwuare fcheepHrijd voor lfTicringm volgde, wordende de
Hoekfclzm niet alleen ge/lagen., maar hnn Admiraal BREDEROD~
gevangen, en wel 80 van hun, zonder genade, onthoofd.
Ds magt, die men, in 't jaar 1438, tegen de Oosterlingen,
moest te werk fiellen, werd door die van A1I1ftddam merkelijk
vermeerderd; befiaande de vloot, welke van hier in zee liep, in
20 Schepen, en dus meer dan alle de andere. Als iet bijzonders vindt men, in 's Lands Kronijken, aangetekend, den 011gemeen laagen .prijs der Eetwaaren, en ten aanzien van deeze
Stad daar bij gem~Id, dat, in 't jaar 1467, KAREL, Zoon van
Hertog FILIl'S, alhier op 't Stadhuis vergc.st zijnde, 'er niet meer
dan 3 fiuivers verteerd waren. Doch, bij de buitengewoone !).ede, door KAREL DEN STOUTEN , bij zijne l1Uldiging, in't volgel)d~
jaar, gedaan, moest 'er meer geteld worden, en deeze Stad, voor
haar aandeel, betaaIen 2875 [childen, ieder van 15 l1uivers.
Hoe zeer deeze Vorst alom de penningen, tot het voldoen zijner gemaakte oorlogskosten , bijeenraapte, en zelfs de Geest(!lijkheid niet verCchoonde , weigerden, echter, die van Amfteldam, hem, in 't jaar 1474, eene opgaave hunner bezittingen te
doen.
De twisten , die, federt eenigen tijd. hadden plaats gehad,
tllsfchen Vrouw MARIA VAN BOURGONDIEN en den Bisfchop van
Utruht, zocht men, in 't jaar i483, alhier, in 't Reguliers
Klooster, te be/lisfen. Eenige jaaren laater, te weeten in J 492,
fiood de Regeering de Sloten van Abcoude en f're!and weder
aan Bisfchop DAVID VAN BOURGoNDIEN af: en in 1494 werd de
Zoon van MAXIMILIAAN, FILm genaamd, alhier plegtig geh1.Jldigd.

De

974-

AMSTELDAM. fl/aerddlijke Gefohiedenisfen.

De Procesfien der Roomsehgezinden, eenig verCchii veroor~
zaakt hebbende, werd daar op, in 't jaar 1498, eene nieuwe
Ordonnantie gemaakt.
De Gelde/feken, die. gelijk wij reeds elders in dit Artikel ge~
zegd hebben, deeze Stad veel nadeel toebragten, werden, in 't
Jaar 15°1, bij ftfarkm, door behulp van onze Stadgenooten ,
onder bevel van den Admiraal PlETER VAN LEEUWARDEN, geflagel1.
Keizer KAREL DE VIJFDI;, die dmfleldam in haare voorregten
merkelijk ber.adeeld had, bood, in 't jaar 1524, de Regeering
de hand, in 't verCchil met den Bisfchop van Utrecht, wegens
de geheime Huwelijken.
Sedert het jaar 1527, waren eenige Hol/andlche Steden bij 't
Hof in verdenking geraakt van Lttthera11tj of Ketterij; onder
deeze bevond zig ook Amflddam. De befcherming van Stads
voorregten maakte de Regeering nog meer verdagt. Hier beweerde men, dat geen Ingezeten, buiten Holland, in rechten
mogt betrokken worden: ten Hove dreef men even Herk, dat alle
de Nederlanden maar ééne Provintie waren, en dat men dus de
befchuldigden van Ketterij in Braballd en Vlaanderen koude
dagvanrdc:n.
Ouder d;e Afdeeling van den Koophandel zagen wiJ. hoe van
hier, reeds in 1341, een aanzienlijke Hundel op de Oostzee gedreeveu werd. Om deezen, die nu merklijk vermeerderd was,
te bewaaren, bewilligde men alhier, in 't jaar 1533, voor Stads
aandeel, in de bede van 50,000 ponden, tot uitrusting van Schepen tegen die van Lube/e, fchoon de Afgevaardigden op den
Dagvaart toonden, dat deeze krijg Amfleldam reeds meer dan
20,000 guldens gekost had.
JAN HUBERTSZOON , die, in 't jaar 1534, 't Schoutsampt be~
kleedde, werd, in dien tijd, aan 't Hof van Lutheranij befchuldigd , en op dien grond van befchuldiging, uit de Provintien
van Hol/and, Zeeland enz. gebannen. Op 't Artikel HERDOOPERS zal in dit werk getoond worden, welke beroerten deeze onzinnige menfchen alomme veroorzaakten.

Vijf van hun maakten

alhier, op den 22ilen Maart van dat jaar, geen kleine beweeging, loopende naakt, met bloo~e zwaarden in de hand, door
de Stad; doch zij ontvongen wel haast loon naar werken. En
geen
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geen minder vreeze veroorzaakte, eenige dagen daarna, het gerugt, dat' deeze lieden eenen aanfiag op de Stad in den zin hadden; doch de waakzaamheid der goeqe burgerij belette hun dit
voorneemen ten uitvoer te brengen. Smartelijk was 't onder dit
alles, dat op den loden Maij van 't volgende jaar, de Burgemeet1er KOLlJN, in een dier oproeren, het leven moest derven.
Van hun aanllag en onderneeming , naaktloopen en firaffen, zal op
het gezegde Art. een omrlandig verhaal gedaan, en zaaken worden bijg~bragt, die tot nog onbekend zijn.
Keizer KAREL, zig in het jaar 1540 in de Nederlanden bevindende. deed eene bede van 100,000 guldens, voor den tijd van
zes jaaren. De Advocaat VAN DER GOES antwoordde, uit naam
der Staaten , dat zij het verzoek gehoord hadden, en van zijne
Majelleit tijd en plaats verzogten , om daar op te konnen antwoorden. KAREL verkoos voor de plaats Amfteldam, en voor den
tij cl , den I !lden van de maand Augustus. Het is mij onbekend,
om welke reden de Staaten den Vorst bewoogen, Haarlem in
plaats van deeze Stad te kiezen; dit is zeker, dat men hem diets
maakte, dat de lugt en 't water alhier nadeelig voor zijne gezondheid waren. In de Bede, echter, fchoon ze jaarlijks. 20,000
guldens, boven gewoonte, beliep, werd fpoedig bewilligd.
Amfteldam, welk hier aan veel toegebrage had, genoot daar
voor ontflag van de Dordfche Tollen, ten aanzien van eenige
goederen. Boven deeze B(de, werd het VerJofgeld, dat federt
het jaar 1531 was afgefchafc, in 't volgende jaar weder op de
bllan gebragt ; bijzonder bepaalde zjg de eisch tot het uitgaande
koom. De Staaten deed en alle poogingen, om het nadeel, welk
hier door de Koophandel leed, aantetoonen; dan al wat men
verkrijgen kon, was eenige verandering in de eerst gedaane vordering. De invoering vlln het heffen deezer gelden ging niet zon~
der moeite hier ter Stede toe. Een der Ontvangers, met zijne
bedienden, een burger. des avonds, meenende te lichten en te
vervoeren, ontt1ond daar door eene geweldig!;' beroerte. De gemeente fiep, dat hier door de voorregten gefchonden werden,
en wilde den ontvanger te lijf: had hem de Regeering, des
nagts. niet laaten ontkomen, zou hij het gevaar niet gemakkelijk oUlweeken zijn. Hier op werd, door de Afgevaardigden
van 't Hof, onderzoek gedaan, die duidelijk het ongenoegen der
Land-
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Landvoogdesfe betoonden, en zeiden, dat men 's Keizers Ontvan.
ger ter fiad uitgejaagd had; niet dan met oneindige moeite lieten
zij zich bevredigen. Het bleef hier nog niet bij. De n:.ueelen,
die de Gelderfchm de landen reeds hadden coegebragt , hadden
nog geen einde; en om hun te keer te gaan, was 'er geld noodig:
dus eischte de Landvoogdesfe, na dat MAARTEN VAN ROSSEM:
Amersfoort ingenomen, gebrandfchat en geplonderd had, voor
den tijd van ::I maanden, 30,000 guldens tet maand, waar van
'er 25000 in de maand werden toegenaan , fchoon het zeer veel
in had, dezelve bij een te krijgen; waar bij kwam, dat 'er nog
cene nieuwe leening gevraagd werd, om de agterJlallen van 't
Krijgsvolk te voldoen. De Regeering van deeze Stad wist derzelver onvermogen zeer fchoollrchijnend voortellellen , ja zelfs
groorer dan het indedaad was; toonende reeds 3000 guldens meer
dan andere Jleden geleend te hebben; zij voegde daar bij, dat in
dezelve neering noch welvaart was, en dus van deeze nieuwe
leening van 1000 guldens behoorde verfchoond te blijven. Bij
alle deeze geldvorderingen kwam nog de duurte en fchaarsheid
van graanen, welke zodanig toenam, dat men, in 't jaar 15+6,
ten Have in beraad bragt, den uitvoer daar van te verbieden.
De Landvoogdes zond haare Gemngtigden, 0111 binnen deeze
Jlad den voorraad daar van op te neem en. Naderhand leide men
den Burgemeell:er HENDRIK DIRKSZOON te laste, dat hij de Koorenkopers geraden haà, twee lasten voor één optegeeven, waar
door de uitvoer vrij bleef. Volgens de aantekeningeu van den
Heer HOOFT, in zijn tweede boek, bI. 6 I. om{[ond 'er, in 'c
jaar 1553, eene nieuwe befchuldJging ten laste van gemelden
13urgemeell:er, hier in bel1aande, dat hij van den Oll1flag des
loden pennings van de waarde der Huizen en Erven binnen deeze Stad, welke beliep 13°00 en eenige honderden guldens,
40000 guldens zoude verzwegen hebben.
In 't jaar 1557 beraamden 's Lands Staati!l1, met die van Amfte!da11l, om ter noodzaaklijke br.veiliging van de Zeevaart, al~
hier en in de waterfleden , zes Oorlogfchepen, ieder bemand met
omtrent 500 koppen , te doen uitrusten, en geduurende drie
maanden in dienst te houden; waar toe, volgens Refolmie van
de Staaten van den 30f1:en Maij J557, uit 's Lands kasfe zouden
betaald worden J9000 guldens.
Zo
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Zo even hebben wij gezien, door wat middel de uitvoer van
graan en overhinderd bleef. Maar in 't jaar 1565, maakte de
aanhoudende fchaarsheid dit verbod noodzaaklijk. Daags vóór
de afkondiging hadden eenigen van de Wet, voor zig en veelen
van hunne vrienden, nog een menigte naar buiten weten te krijgen, ja zelfs 's nagts daar toe den Boom doen openen. De afkondiging gefchied zijntJe, daalde de markt wel 80 ten 100; het
geen door de Koorenkoperi, die dit niet voorzien hadden, aan
de baatzugt van fommige Regenten werd toegefchreeven, en niet
weinig onrust veroorzaakte. Hier bij ontdekte zig een vuur, dat
lang onder de asfche gefineuld had, befiaande in 't verfchil over
't betimmeren der LtJStl1l1dje, dat reeds in vroegere tijden verboden, doch naderhand onder bepaaling was toegel1aan. De Wet.
houderfchap begeerde de vernietiging der gebouwen, volgens de
vroegere Keuren; waar tegen zig de eigenaars verzctteden. Bei·
de partijen bragten hunne klagten aan de Landvoogdesfe: doch
voor het Hof bleef de zaak onafgedaan. Maar de komst van
LDMEIJ. in 't jaar 1572, verbaasde de Regeering dermaate, dat
zij, in allen fpoed, de gezegde LastCJtltlje deed afbranden. Bij
deeze twee ontrusten de zaak en , tusfchcn Regeering en Burgers,
voegde zig de pardjfchap van WILLEM BARDESIUS , en die van ge.
melden Burgemeefier HENDRIK DlRKSZOON, de eer[[e van welke
den naam kreegen. van Schoutisten, en de anderen dien van Mr.
Hendrik Dirkisten ; zie Art. BARDESIUS. Hier bij kwamen nog
de Onroomfchen. 't Gevolg hier van was, dat de Regeering ten
Hove beklaa~d werd over baatzugt, en dat men verzogt, veran·
dering en bepaaling van maagfchap onder de Wethouders. Van 't
eer!l:e werd de Regeering vrij gekend; en op 't laatfie, door eeu
nieuwe Keur, voorziening gedaan: waar door de rust, voor
eenigel1 tijd, herfield werd.
Met den aanvang van dit jaar ontitond weder een nieuwe b~
roerte. Tegen het voorheen gemaakte accoort, hadden de Wet·
houders afzonderlijk met de Gouvernante gehandeld, zonder de
Gereformeerden te kennen, firijdig met het beftuit , dat zij te za·
men de gemaakte overeenkomst, door Prins WILLEM "DEN [, ten
Have zouden zoeken te doen bevestigd worden: eene handelwij.
ze, die niet kon nalaaten, nieuwcn :lgterdogt te veroorza~ken ;
welke nog meer verfierkt werd door het berige, dat de Heer VA~
Bla:·
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aan eenigen zijner vertrouwlle vrienden gaf, hier in
beilaande, dat de Vroedfchap bellooten had tot het ligten van
seo Solclaaten, (zie verder JOOST BUIK) en den Graaf VAN MEGEN
daar mede in de Stad te doeo komen. Al het geen hier op volgde, en hoe beide partijen zig wapenden, zal breedvoerig op de
Artikelen PAAUW (Adriaan) en BREDERODE verhaald moeten WOfden; en op het laatstgenoemde zal men zien, hoe hij, door DIRK
VOLKERTSZ. COORNHERT, in de Stad werd gebragt , benevens zijn
bedrijf, en olltmoeting met den Secretaris DE LA TORRE; als ook
om welke redenen ORANJE afkeurde ~ hem tot Overlle van de
Stad aan te fiellen, waar toe de Onroomfchen zeer genegen
(cheenen; en ook, hoe na zijn vertrek zijn volk, geleid door de
Edele BATENBURGERS , door de Onroolllfchen werden buiten gehouden. Op het eerstgemelde Art. zal men, uit 's mans eigen
verhaal, best kannen hooren de klagten over eenigen, die zig in
deeze omfiandigheden, niet tegenllaande hunnen plegtigen eed,
zeer ontrouw gedragen hadden, vooral in het opbrengen der benodigde penningen; wordende, in de daar toe vervaardigde kist,
niet meer gevonclen dan 700 Guldens, daar 'er 11000 hadden
bebooren te zijn.
Onder deeze omlla:1digheden van zaaken, nam het vlugten
daaglijks meer en meer toe, vooral na dat de Bezetting van NOIRKARMES in de llad gekomen was; wordende het getal van hun,
die de wijk Iiaar elders namen, veeltijds nog verminderd door
gebrek aan Schepen om hen te vervoeren. Elders hebben wij gezegd, dat hoe zeer de Regeering deezer fiad den Koning van
Spanje getrouw bleef, zii den eisch van AUlA, tot den tienden
penning, niet kon ontwijken, en dus, in 't jaar 1569, genoodzaakt was, doch niet dan bij overfiernming , daar in te bewilligen. Behalven andere firafheid, die haar hier over wedervoer,
was die geen van de minne, waar bij zij genoodzaakt werd, de
Stads voorregten in gefchrift aan den Hertog te zendetl.
Met het jaar 1572, zogt de Graaf VAN DER MARK het beleg
van deeze Stad te onderneemen , doch werd, door BOSSU, die 'er
tijdig vier Vaandelen had weten binnen te brengen, genoodzaakt,
op den ~oaen Augustus, dezelve weder te verlaaten; 't geen
hij, volgens BOR, VI Boek, bI. 312, aan de l1apheid der Staaten toefchreef, die, zeide hIj ~ hem niet naar behoorcn van gefchuc
BREDERODE
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fchut voorzien hadden. Dit beleg, zo als wij gezegd ht:bben,
had tot het afbranden der Lostaadje gelegenheid gegeeven. Gemelde BOR verhaalt ook, hoe de Regeering, terwijl FREDRII(
zig hier bevond, grooten vlijt aanwendde, om die van Haarlem
de zijde des Konings te doen kiezen, en met gemelden Veldheer in onderhandeling te treed en ; als mede hoe veel zij toe·
bracht, om hem in het daarop volgende beleg de hand te
bieden. Ook vindt men, dat in dit jaar, op den 4den September, nog een Vrouwsperzoon, om den Godsdienst, en kort daarna eenige boeken, verbrand werden.
In 't volgende jaar, werd, zo hier als tC lWdde/burg, het bedrieglijke Pardon van den Hertog VAN ALBA afgekondigd; en qit
niet alleen, maar de Regeering voegde haare brieven bij die van
ALM, en zond ze aan de. andere Stedcn rolld, om zig met hem
te verzoenen. De Staaten • van hunnen kant, trachtten, door
geweld, zig van Am(feldam te verzekeren, of ten minfl:en de
Stad te benaauwen. Hier toe diende, in dit jaar, de onderneeming V3n SONOIJ, met het inneemcn van den Diemeriijk, dien hij, van den I I den tot den I 7d~n van de maand
Junij, inhield. Van fiads wegen werd de Overtoom afgebrooken, en eenige fchepen, tot onderfland der Spanjaarden, op 't
lIaarlemmrrmeer gezonden; ook bezetten de Amfteldammers,
in 't volgende jaar, met 4 fchepen, de Koggermeer. Vrugteloos
was, echter, hunne onderneeming , met 40 fchepen, tegen dievan Waterland; hun oogmerk was, de beesten uit de weiden van
Monnikendam te haaIen. Kort na hunne bcrooide terugkomst,
werd de Heer VAN HlERGES, op dc plegtigfle wijze, met Fakkels
en Toortzen ingehaald.
De Staaten van Holland, hun oogmerk niet ,konnende bereiken, omtrent eene llad, van die magt als Amjleldam, namen
andere middelen ter hand. Op den z811cn van de maand November des jaars 1576, verklaarden zil, dat zij de goederen der
Amjleldammers in 't openbaar zouden doen aanflaan en verkopen, indien de Bad zig. niet vóór den zollen December met den
Prins en de Staaten vereende. Ook werd, op dien zelfden tijd,
volgens BOR, bI. 200, het verbod van eenigen handel met dezelve afgekondigd. Voorzeker zoude het beleg te water, in 't volgende jaar, ondernomen zijn, zo lliet Prins WU,LE31 hadde aanIIL DEEL.
Rrr
ge.
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getoond~ dat dit firijdig was met de Ce/l(i/dt Bevrediging. De
wijze raad van dien Vader des Vaderlands was ook van die uitwerking, dat, volgens de Refolutie "an de Sta:lten van Ho/Iomi,
van den 4den Januarij 1577, het betlag op gemelde goederen
werd opgeheven. Maar ondraaglijk was het voor de Staaten , dat
die van Amfleldam niet aflieten van met DON JAN te handelen; en
op diens k'agten geen acht geevende, deeden zij op nieuws allen
toe\'oer belemmeren. Op de Artikelen van HELLING en RUlKHAVER zullen wij desze!ff; vrugteloozen aanllag en dood zien.
Onder de afdecling van de Regeering is reeds gezegd, hoe zij zig
eindelijk genoopt vond, om de Satisfaél:ie, op den 81len Februarij van 't jaar 1578, aanteneemen.
De Regeering, die, zo als wij zagen, federt den !%81len iVfaij,
van de Gereformeerde zijde was aangefleid , fchroomde niet, in
't jaar I 'i 8I , van de gemelde Satisfaél:ie aftegaan , en zig nader
met Staaten te verbinden; het geen zeer nadeelig voor die van
den Roomfc!le11 Godsdienst WlIS, wordende op dien tijd het eerHe Plakaat tegen hun afgekondigd.
Ze getrouw een voorltander der Vrijheid Prins WILLEM DE I
altoos geweest was, en zo veilig men zig op hem had konnen
veïlaaten, zo gevaarlijk was de Graaf VAN LErCESTER. die, door
de bewaarders onzer Vrijheid, altoos met Argus oogen moest
worden nagefpoord. Onder alle de raadOagen, die men met hem,
in 't jaar ] 586, gehouden had, waren niet van de minfle, die
hunne betrekking op d~ Geldmiddcien hadden: lommigen beloofden veel, en meer dan zij IDet moo~liJkheid in llaat waren te
geeven ; doch Amfle!dam betoonde zig gewillig in 't dragen der
lasten, maar verklaarde tevens, voor d~ fchulden van anderen,
noch voor lasten, waar toe het niet bewilligd had, aanfpraaklijk
te willen zijn. Sterk ijverden, in den beginne van 't omtlaan
verfchil, over het verbod van den uitvoer der Eetbaare waaren,
die van Utrecht tegen Amfle!dant. De Staaten van Holland had·
den denzelven vrij gelamen ; dus lag 'cr binnen deeze llad eene
menigte Vaartuigen, die, op hunne terug reize, Graanen uit de
Oost Zee moellen brengen. Hierop kwam het verbod van den
uitvoer, door Graaf MAURITS, en den rcgeerende Raad; 't welk
den handel niet weinig flremde. En het is niet zonder grond,
als men zegt, dat die van Utreçht hier zeer fierk voor ijver~n,
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om LEICESTER te beh~agen, indien zij door hem 'er niet toe aangedreven waren. Men zie nOR, XX Boek, bI. 76. De eerlle. on.
derneeming van LEICESTER was, het opregt~n eener 1\1 unte Einnen
deeze nad, waar over hij 't bewind gaf aan een en HANS DE VLAl\IING, dre 'er binnen kort dubbele Rozenobels floeg, met het
wapen van Engeland, welke wel 40 fiuivers boven de waarde
werden uirgegeeven. Doch het regt der Munte, waar op die
van Dordrecht eene wettige aanfpraak hadden, en 'er zig dus ook
tegen verzetteden , deed dit werk bijna zo fpoedig eindigen als
het begonnen was. Zie van MEETEREN: , XlV BOék, fol. 249.
Hoe min verrrolllven men hier op hem fielele, bleek aan de
Lijfwacht, die men hem, onder bevd van den Hopman JAN J(Oft..
NELISZOON HOOFT, toevoegde; en, fchoon hij op het Stadhuis
prachtig onthaald werd, had men, echter, niet nagel~ten, daar
bij de vcreiscbte voorzorg te gebruiken, fchoon naderhand bleek,
dat men zig, door vree ze , al te zeer had doen inneem en.
Op den 3clen van de maand OEtober, des ja\lrs 1587, kwam
LEICESTER weder in de, fiad, doch vertrok den volgenden dag naar
Utrecht, dewijl hij zag, dat zijne heillooze Qogmerken, om de
Regeering te veranderen, cn f0l41l11igen, waar onder ook de OudBurgcmeeller KOIm~LIS PIETERSZOON HOOFT was, eenen fchandelij];:~n dood aan te doen, verijdeld waren, door het mannelijke
gedrag van veelen. waaronder inzonderheid de Burgemeefrer
KORNEUS Bomi had uitgemunt.
In de ongcmeene duurte van Graanen, welke, in 's Land~
Gedenkboeken, op 't jaar 1595 fiaat aangetekend, was de fchaarsheid binnen deeze fiad zo -groot, dat Burgell'lee(l:cren, bij Eede,
zig aan elkander verbonden, de waare gelteldheid daar van ge·
heim te houd~n; en volgens BOR, werd 'er aan niemanr kennis
van / gegeeven, dan aan 's Lands Advocaat OLDENBARN:VELD.
Hoe drukkende deeze last ook ware, zond men, echter, in dit
jaar, van hier drie Schepen, ondèr h;~t bevel van CORNELTS HOUT.
MAN, JAN JACOB SCHELLING ER en REINIER VAN IlEI., naar de Oost·
/ndiell, welke in 't jaar 1597 te rug kwamen, medebrengende
eene '1aading, ter waarde van 3778~3 guldens, 18 Ituivers en 2
peuningen; 't welk van die gunfiige uitwerking was, nat, in 'c
jaar 1602, het OEtroij voor de Maatrchappij beves:igd werd.
Ook werd, door de Stnaten V':In Holland, het Tugthllis deezer·
R rr 2
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Stad bevoorregt , om alleen vóór Zuid- en Noord-Ho!lnnd tlet
lJrafilisch hout te mogen raspen. Twee jaaren laater werd alhier.
in de Oude Kerk, voor den Heer J. VAN HEEMSKERK, eene Graftombe opgeregt. Van meerder belang was het gel<leurde in 't
jaar 1608, waarin, op aandrijving van Mr. LEONARD VOOGD en
1!OMBOUT HOGERBEETS, als Raaden in den Hoogen Raad, en NICOLAAS CROMHOIJI', Raad in den Hove van Holland, .AmfleIdam ,
als de laatfie der Hol/andJche Steden, werd overgehaald, om
haare Item te geevell, tot het fluiten van 't Befla11d of de Treves
mat Spanje. Men zie hier op de Refolutien van Holland van
den 12den en 20flen December van dat jaar. De Stads Penfionäris ALtlERT DE VEER, in 't jaar 161 J , Raadhur van 't Hof geworden zijnde, volgde in deszelfs plaats de Heer ADRIAAN PAAUW
RElNIERZS. En toen de Schout WJLLEM VAN DER DOES, in't jaar
1621, zig van zijn ampt ontdaan had, werd het zelve, van dien
tijd tot aan Februarij des volgenden jaars, bekleed door den toen·
maligen Prefidem llllrgemeefier F. VAN VIUJ.
Onder een menigte vreemdelingen, op 't einde van 't jaar 1629,
herwaarts gelokt, om d,e fchatten te bezigrigen, die met de Zilvervloot, door den Admiraal PIETER PIETERSZ. HEIN, veroverd
waren, bevond zig ook de doorgaans ongelukkige Koning van
Boheemen, en zijn loon lREDRIK HENDRIK. Deezen, nevens andere Heeren, trof ,het ongeval van in de Holle Sloot, met de
Veerfchllit, overzeild te worden. waar bij deszelfs gemelde Zoon
en zeven anderen het leeven lieten, en de Koning en eenige anderen tcr naamvcr nood gered werden.
In 't jaar 1636, plaatfie zig, eenige avonden na den anderen.
ecn Vogel, dien men Aalfcholfer noemt, op het kruis van de
Oude Kerks toren, waar van 't gemeen elkander wonderlijke grollen vertelde. Een zelfde verfchijnfel zag men in den zomer vaa
't jaar 1774; toen insgelijks beduidde die Vogd pest en dergelijke onheilen; nadat hij hmg genoeg zijn verblijf daar gehouden,
en men overleid had om nem van daal' te ligten, kwam hij niet
weder; en hier mede namen de redeneeringen een einde.
In 't jaar 1639 kwam binnen deeze fiad eene bezending van de
Algemeene Staaten , om de Regeering tot de oogmerken van de
Generaliteit over te haaIen; zie 't Art. HOLLt\ND. In J 664 werd
het Odroij van de Oostimiifthe Maatfthappij vernieuwd. Op't
zo
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zo even gemelde Art. HOLLAND zal men zien, welk nadeel die
Provintie , in 't jaar 1648, ter zee leed, en bijzonder deeze
Stad, door een verbod van den invoer van vreemde fiolfen uit
Frankrijk; waar van de oorzaaken te vinden zijn bij AlTZEMA,
111 Deel, bI. 124, fchoon men, in ft gemelde jaar, en wel op
den 25ilen Julij, bier algemeene vreugde betoonde, over 't fluiten van den Munfter[chen Vrede.
De bezending aan de Steden, waar van wij op 't Art. MRTSBERGEN oml1andig getproken hebbf!n, nam ook haaren weg naar
deeze fiad; doch. door twee Afgevaardigden uit de Wethouderfchap, werd, te Groningen, Prins WILLEM DE II verzocht, de
fiad te verfchoonen; welk verzoek naderhand te Edam herhaald
werd. Nogthans kwam Zijne Hoogheid; doch Burgemeefteren
weigerden den Raad te doen bij een komen. Drie dagen daarna
brllgt de Prins zijne Klagten in de Vergadering van Holland tegen
de Regeering van Amfte1drI111, waarop dezelve zig naar genoegen der Staaten verdedigde. Op 't Art. AARSENS is ook reeds om·
fiandig verhaald, de aanllag van den Prins op deeze flad gedaan;
tot meerder opheldering daar van, is van zeer veel nut, de kaart
van 't Beleg, op dien tijd in 't licht gebragt. Hier moet gezegd
worden, dat de kosten, daar door aan de !lad veroorzaakt, welke beliepen eelle fomme van vierenvijftig duizend, viifenYeer~
tig guldens en tien ftuivers, in 't volgende jaar, volgens Refo.
lutie der Staaten van Hollantl, aan haar voldaan werden, wijl
men begreep, dat zulks ten dienfte van 't land gefchied was. Zie
AITZEMA, UI Deel, bI. 325.
In 't jaar 165 [ ontfiond alhier, zo wel als in meer andere
fieden, een hevig oproer en gemor, onder 's Lands Matroozen.
die volle betaaIing eischten, of anders weigerden te dienen. Het
f!ralfen van eenigen verwekte, zo 't fcheell, een fchrik onder de
aanCchouwers, dien men voor een nieuw oproer aanzag: fommjge Soldaaten gaven vuur; waar door eenigen gedood. anderen
gekwetst of vertrapt werden. De Kapitein COMMELIN, dien men
zeide, bevel tot fehieten gegeeven te hebben, week ter fiad uit.
werd vervolgens ingedaagd, en naderhand onbekwaam verklaard
en gebannen.
Op den 27fien Maij 1654. werd alhier de Vrede met CRm1WEL
afgekondigd~ en de dag met alle tekenen. van vreugde doorgeRrr 3
brucht.
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bracht. Om het gemeen te hehaagen, deed men de Trompetters
het bC'kcnde Alr:je !ViI,Je/lI/uS '/Ol) Nt/sfot/we blaazen, en werden de Predibnten met een gefche!1k Wijns begifdgd. Zorg vuldighield men voor 't gemeen verborgcn, dat de Vrede zijn beo
flag eerst gekreegen had, na d0 overlcvllring van de 4ête van Seclt!(ie (of uitfluiting van dca Prinfe VAN ORANJE ,) bekend bij den
naam van 't Em:l'ig Er/til; wdke naderhand zo veel ongerustheid, bijzonder hier ter Stede, baarde; omftaande albier een los
gerugt, dat Graaf W1U.l:M VAN NASSAU, met eenige duizenden
Man, van Gro1JfngCIJ kwam, om de Stad te overrompelen. Hoe
veel toeftel hier gem3akt werd, om hem wel te omfangen, het
bleef alleen bij de vrc.:ze en 't losfe gcrngt.
Als een der bijzond'21 hedw kan worden aangemerkt, d:1.t in het
Jaar 1653, na dat de vierde en laatl1e vergrooting was aangevangen, men hier de ecrITe Paardcmarkt hield; wordende :lan hem,
welke de grootfle Koppel ter Markt bragt, een Zilveren Roskam,
ter waarde van 72 Guldert, en een paar Zilveren Spooren , Ier
waarde van 48 Guldens, tot een ve;-eering gegeeven.
Twee berllgte Waaghalzen , di,~ zig DEODATI en SEUTONIJ noemden, maakten zig, in 't Jaar : 661, betaamd, door, op de onbf.fchaumdflc wijz!!., van de Heeren TRIP, SCilOLTEN en 1l0EK.\.~RT
Geld te cisfchel1; doende dien eisfch wrzeld gaan met vervaarlijke bedreigingen.
Groot nadeel leed , in 't J~ar 1666, de Koophandel, dc;lOr ,de
Ellgcljè/le11 , welke niet alleen twee Oorlogfchepen in het. Fli~
verbrandden, maar 00:, de KoopvaarJijfchepen vernielden, het
Eiland Tcr Sc!Jc!!filg in brand tbkell, ea m:dcre onheilen aanrigtten.
De Staaten "(lJ) !Jol/tIJd, die, federt eer:igen tiid, geraadp!eegd had,fen, op de verfterking van Naartte11, weigerden, in
't iaH 1668, die te ondernecmell, naar jt voorfl:el van Amjlcldam; de Regecr:ng", in de wijze, welke door de gemelde Stuaten was voorgefteld, niet ki'nnende fl:emmen, bleef de verfterking achterwegen. De verdeeling, die alhier, in 't Jaar 1652,
ju het Poorterregt gemaakt was, bei1aande in 't groot en klein
Burgerregt , werd in dat Jaar weder vernietigd.
Nadat de Bewindhebbers der IV. J. Compagnie hunlle vergad~ringen tot hier toe gehouden hadden, eerst in hét N. Z. Hee·
l'elJ,
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ren Logement, naderhand op 't Rapenhurg, vonden Hunne Ed.

Ao. 1674, goed, met de vernieuwing van gemelde Compagnie,
hunne vçrgaderplaats te verleggen, en wcl in een gedeelte van de
Póetboogs Doe/en, daar de zelve nog gehouden wordt. De Provintie Geldértand, omtrent deezen tija, aan ziine Hoogheid
WILLEM DEN DERDEN, de Hooge Regeering of Souveraniteit hebbende aangeboden, werd, om wettige redenen, in het volgende
jaar, door de Re,eerillg deezer Stad, de aanva~rding daarv:ln afgeraaden.
JAN ROTHé, die, zo door zijne zeldzlIame denkbeelden, 318
gefchriflen, (waarvan wij, op een bijzonder Artikel, fpreeken
zullen) zig zeer berugt gemaakt had, werd alhier, in het Jaar
1676, in hegtenis genomen; en, op dcn sden Februarij van 't
volgende jaar, volgens Sententie van de Raaden ter Admiraliteit,
op het Prillfen Hof, na gedaane COllfesfie, alhier ollthoofd,
Kapirein BONT. Hij trad op het Schavot in een Japonfehen Rok,
met een Rouwmamel da~rover; het gedrang en de nieuwsgierigIH~id des Volks kostt<en aan fenige aanfchouwers het leeven. Zie
IloJl. Merk. van 1677. Eenigen tijd daarna, en wel op den
laden Maart, werd de vermaarde Admiraal DE RUITER in de
Nieuwe Kuk begraaven. Dergelijke plechtige Lijkflaatie zag
men mede op d~n 24tlen Oétober J 6i9 in de Oude Kerk, aan
het Lijk van den Veldmarfchalk P. WURTS; voorheen, op den 18den
Ftbruarij v:n dat jaar, was de Prins der Dichteren , de groote
VI1NDEL, in de ~Nieuwe /{erk ter aarde gedraa:;en door een gezelfchap van Dichtercn. Ter zijner eere is , voor eenige jaaren, een
Gedenkteken opgericht, zijnde eene aloude Urna, ingelijfd in
eene· der pilaaren, op welke het Kerkgebouw rust, en praaIende met 's Mans n3am, in goude letteri!n, VONDEL.
De Graaf Van S;'IlDAN of ST. PAUL, nadat hij alhier eenige jaa.
ren vertoe[,{, en ook ziin Burgerregt verkreegen had, werd in
het JaaF 1681, aan 't Fral7fclze Hof van eenige misdaaden befchuldigd. Op bevel des ({onin"s., werd, in de Maand December, een Luitenant met negen Dragonders, uit Iperm, gezonden om hem te ligten ; doch hun toeleg te vroeg ontdekt zijnde,
werden zij te Rotterdam gevat, en terflond uaar den !loog ge·
zonden. De Ambasfadeur n'AvAux arbeid{{e flerk om hun ontflag,
doch de Staaten gingen voort, met hUil vonnis te doen opmaa·
Rrr 4
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ken, waarbij de Luitenant werd vero')rdeeJd om omhoofd, en
de Dragonders om tien jaaren alhier in 't Rasphuis gevangen gehouden te worden. Toen tot de uitvoering van het vonnis alles
in gereedheid was. kreegen de gevangenen, uit naam der Hooge
OJ'erheid, Pardon. Hunne Hoog Mag. hadden hier mede aan
het regt voldaan, en den Koning gunst genoeg beweezen, in
dien buitenfpoorigen 11ap. Zie Holl. Merkiu'jus van 169I, bl.
:49 - ~5I.
Een gedeelte van de Kolonie van Surmal11l!n werd, in I682.
door die van Zeelo1/d, aan Amjle1datll afgefl:aan, fcllOon de verkoop eerst in 't volgende jaar gellooten werd. fn de maand November I636, ontdelme men hier, dat uit de Wisfelbank deezer
Stad, van tijd tot tijd, wel 43770 Guldens gefiooJen waren.
Schoon WAGENAAR van gedachten is, d~lt eenigen, die zig daar
aan hadden [chuldig- gemaakt, hunne verdiende 11raffen ontvangen hebben, is 'er ons, echter, nergens eenig bewijs van voorgekomen.
De 2I April 1689 was hier gefchikt ter vieringe van 't Kroningsfeest V~ll hunne lVfajefteitcn WILLEM en MARIA, het geen
ook met lui11er gefchiedde; doch deeze vreugde veranderde in
treurigheid, door het nadeel, welk de daarop volger.de ~r1og
veroorzaakte. Nog grooter werd de bekommering, toen 'er een
gerugt ontfrond , dat in Frankrijk eenigen waren opgemaakt, om
alhier brand te 11igten: ter ontdekking daar van werden groote
Premien uitgeloofd. De nood, die, door den Oorlog, van tijd
tot tijd, toenam, deed de Regeering deezer' Stad, in het jaar
16Yl, het beiluit neemen om openbaare Bedejlonden te doen
houden, en den Hemel te fineeken om zegen over de Wapenen
van den Staat. Onder deeze drukkende omflandigheden , gcfchicdae in deeze Stad, op den 2911en i\1aij van dat jasr, de Uitvaart van
den Luitenant Admiraal CORNELIS TROMP, wordende het Lijk,
met de gewoone naatie, langs de l1eeren- en J(eizergragte11 gedraagen rot aan den Alliflel, en van daar met een Jagt naar Delft
gevoerd.
De aangenaame Vrede, in 't Jaar I 6~7 > te Nijl1ugm ge11oo.
(en zijnde, vierde men denzelven alhier plegtig, dcn 6den NoTCmber van dat jaar.
Nadat Enge/onti) na den dood van Koning W1LLE:l-1 DE DERDEN,
ou-
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onder de Regeering v~n Koninginne ANNA gekomen was, vonden de Staaten der f/éreenigde Nederlanden raadzaam, alle de
gemaakte verbonden met dat' ~ijk te vernieuwen. 't Hbf van
Fra11krijk, 't welk, bij de minfie Staats verandering , alwos
zijne voordeelen zocht te vermeerderen, mep wen ook niet,
maar poogde den Staat tot afzonderlijke handelingen te beweegen. Niet onkundig van Iden iuvloed, welken deeze
Stad op de Regeering des Lands heeft, verzuimde het tevens
niet, zo wel deeze als andere aanzienlijke Steden in deszelfs belang over te haaIen. Doch alle poogingen waren vrugteloos:
zelfs zorgde men hier, dat de gcrugten, die reeds naar Engeland waren over!;ewaaid, iu tijds gef:noord werden. Men zeide
toen zelfs, dat de Hertog VAN MARLBOROUGH hier door de Stad
te gemaklijker tot bewilliging in den Staat van Oorlog, voor 't
aanGaande Jaar, deed fiel11l11en. Ook vindt men aangetekend,
dat, in dit zelfde Jaar, een Spotter met den rouw, dien men
hier over gemelden Koning droeg, zijne lpotternij met den dood
moest boeten.
De zo evengemelde Hertog VA"l MARLBOROUGH had, met den
VcIdllag bij Hochjled, in 17°4, niet alleen zijnen roem grootelijks zien vermeerderen, maar was tevens da:1r door zo diep in
de gunst van 't Gemeen ingedrongen, dat men hier ter Stede beweerde, dat zijn gezag onbepaalder moest gefield worden; zelfs
waren 'cr, die hunne kl:lgten, over de Gedeputeerden te velde.
onder 't oog der Re~eering durfden brengen; doch, om de rust
in de Stad te bewaaren. werdi:n zij met zagtheid afgeweezen.
Volgens gerugten, die, in 't jaar 17°8, rondliepen, zou,
omtrent dien tijd, de Graaf VAN FORBIN aan zijn Hof den voornag gedaan hebben, om ;Zig bij \'errasfing van deeze Stad mee!ter
te maaken, en fiad en fchepen in kooien te leggen. Doch 'er
werd ook bijgevoegd, dat decze fchenddaad aldaar met verach.
ting van de hand gewee4t!n was. In't jaar 1714 betoonden Amllels Burgervaders hunne zorge, zo in 't bewaaren der A1lljlellIam(che Yeenm, als in de ber!telling van den Dijk beoosten
1I1/1iden. en de verbetering van de gronden in het Diemermeer.
Onder deeze getrouwe bezorgers bevond zig, in dien tijd, de
Heer en Mr. lOAN CORViR, welke, twee iaaren laater, den ou-,
Rrr 5
der-
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derdom van 88 j2aren bereikte. Als eene bijzonderheid tekenen wij
hier aan. dat zijn Ed. in 't jaar 1656 Raad was gewurden In de
Vroedfchap, en in 1681 Burgemeefier; welk aanzienlijk ampt
zijn Wei Ed. Groot Achtb. in 17I6 voor de negentiende maal
bekleedde. Op den 26(1en Januarij gaf die Achtbaare grijzaart, ter
gedachtenisfe daar van, een prachtigen Maaltijd, aan alle de Leden van den Raad, op het N. Z. Heeren Logement, en fchonk
llan zijne aanzienlijke gasten gouden cn zilveren Medailjen, die
in fpecie en prent nog genoeg bekend zijn.
Op den 4den Augustus 17'7 wèrd hier het verdrag, door den
Czaar yan MoSeOI'iet1, gedllurende zijn verblijf in deeze Landen, met de Hoven vun Frankrijk en Berlijn ge(]ooten, getekend. Van het gebeurde, in 't berugte jaar van 1720, is reeds
mdding gemaakt op 't Art. ACTIE en ACTIEHANDEL.
De vrede tusfchen Rl/stand en Z:I'cdell, in 1721 ge(]ooten
zijnde, deelde men hier in de vreugde daar over. ter gelegenheid
dat de Heer c. BRANDS een prr,chtig vuurwerk deed ameeken_
Het geen de Regeerillg \'errigttc in dit jaar, kan men zien op
WILLEM DE [V, PrilIs yall Oranje.
't Geen, in 't jaar 1729, ten aanzien der Oostilldifclze Maat.rc1Jappij~ is voorgevallen, en verrigt werd door eenen JomA VAN
ASPEREN; als mede de verfchillcn, welke, in 1 no, plaat. had.
den, over 't aan1l:ellen van eenen Pausfelijke1l Piearis, zal gevoegelijkst verhaald worden onder 't Art. HOLLA;\D. Hier ter plaatze moeten wij alleen aanmerken, dat het maaken en vcrrprcidcn
van fchotfchriften, dnar toe betrekkelijk, hier verboden werd op
eene boete van 500 Guldens.
Het voorgevallen\! in deeze Stad, in den tusfchentijd van 1730
tot 1757, is reeds elders, onder de voorige afdeeling, gemeld.
Dus zoude de draad der Ge!chicdenisfen van deeze groore waereldllad hier konnen worden afgèbroken, ware het niet dat de Engel[ehen ,door hunne aangemaatigJe IIeerfchappij ter Zee, ons fioffc
verfchaft hadden, om dèzel\'e te vervolgen. leder Nederlander
weet, hoe die gewaande Heerfchappij ons meer dan eens, in
moeilijkheden heeft ingewikkeld; en ook, hoe die Natie altoos
heeft getracht, de Republiek aan haare verfchillen met andere
~1ogcnheden deel te doen neem en. Maar onze wijze en voorzich-
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zichtige Landsvaderen , meer dan eens ondervonden hebbende,
dat dit doorgaans met de grootlle nadeelen voor de Republiek
verzeld ging, [cheenen van gevoelen te zijn_, dat eene bepaalde
onzijdigheid, in den Oorlog tllsfchen EngdfJlld en Frankrijk,
ter Zee en te Land, tus[chen de Koningen van Pruisftn en Èngeland ter een er zijde, en de Koningin van Hongarijen , gealliëerd met Frankrtjk en andere Vorllen, aan de andere zijde, van
het grootlle belang voor het welvaaren hunner Onderdaan en ziJIl
zoude. Om dC'eze Onzijdigldd te handhaaven, voorzag men
ligt, een lVIeesterlluk van Staatkunde te zullen weezen ; het welle
echter, gelukkig, volbracr.t is geworden. Enge/auds belang vorderde noodzaakliik ollze hulp, en 1.011 zulk eene OnzijdigheiJ
niet gedoogen. Frankrijk, daarentegen, kon niets voordeeligcl'
begeeren, dewijl onze Kooplieden daarbii in ilaac bleeven , het
zelve te voorzien van Jat geen, het welk het, zo tot aanbouw
van Schepen als anderzins , niet ontbeeren 1.011. Voor de Nede!"lalld[che Scheepvaart was dit een der voordceliglle takken om
winst te doen. Doch het was verre van daar, dat Engeland dit
met goede oogen konde aanzien. De zaaken, die wij nu onlángs hebben zien gebeurel~, gebeurden toen oak, [choon niet
met dat gevolg voor hUil. Het w~s hun toen, even zo min als
nu, genoeg, weerJooze Cchepen op te brengen, te plonderen ,
verbeurd te verklaaren ; lU:iur zij waagden het. ook, fier Staatell
Vlag te [chenden. T.vec Engelfche Oorlogfchepen ontmoetten,
in 't iall' J iSS, op de hoogte van To,,:!on, den Wel Ed. Geilr_
Heer II.\RII\"X~!II, met deszelf., bijr.ebbe:)de Convooij. Na dc
gewoone groc:.te met het gcCchut van wederzijden , en vriendelijke ontvangst v:m de Enge/ji:.leIJ aan boord van 's Lands Oorlog[chip, gaven de Engel/den te kennen, dat zij onderI'igt waren,
dat onder de lading van 't Convoij veele Contrabande goederen
waren, en dat hun last in hield, daarnaar onderzoek te doen.
Daar tegen tved, door den Heer HARINXMA, geprotelleerd en gezegd) dat 'er nooit een Ilollandsch Oorfogfchip gebruikt was,
om het v(rvoeren ,'an verboode1)( goederen II! begttnfligetl, CIZ
dat h~i ook niet zouie dulden, dat een der Sch(pm, onder zijlz
COI1VOij I behoorentle, gevijiturt werd
Wij behoe.ven ni~t te
zezgen, dat die ronde If.o!!amlfch( taal den Engelsman weinig
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fmaakte. Het dreigement, hem zulks betaald te zullen zetten,
was het eerfte antwoord. HAltJNXMA, hier door weinig verfchrikt, antwoordde: Gij, Hetrm, zijt met uwe fchepen tWel
tegen één, en zuit dus uw oogmerlr Ira/men bereiken, om mijn
[chip in den grond te [chieten; maar ilr zweere u, dat een van
heiden mIJ in dat geva! zal geze!fchllp houden en het zelfde
lot ondergaan. Ten bewijze dat zijne daaden met zijne woor.
den overeenftemden, gaf hij, in hunne tegenwoordigheid, beo
vel, alles tot het gcvegt gereed te maak en ; waar mede hij de
Enge!fchen naar bun boord te rug deed gaan. Op dit Hol/andsch
Compliment fcheenen zij weinig lust te bebben, hunne orders
na te komen: ten minrten lieten zij den Zeeheld ongemoeid zijne reis vervorderen, wagtende liever anderen af, die minder
magt of lust hadden om hun weerftand te bieden.
Nogthans lieten zij niet af, door hunne gewoone Roverijen
en Kaperijen, de zee zodanig te ontrusten, dat de Koopli~den
der voomnnmfte Steden van ons Vaderland genoodzaakt werden,
met nadruk hunne ~lagten aan den SOLlvcrain te brengen. Die
van deeze Stad volgden die van Dordrecht, met twee bijzondere
Requesten. Het eerfl:e kwam , 1'an die grenen, die hij dm
Scheepvaart in 't algemeen gei1lteresfeerd waren; het tweede.
von de zulken , die een bijzonder helang in den Hande! op de
tYestindien hadden. Door die van Rotterdam, Noord-Holland
en Fries/anti werden zij d~ar in gevolgd. Vervolgens vervoegden
zig de Amfteld(l1nfclze Kooplieden, met een Request, aan de
Ed. Cr. Mag. Heeren Staaten van Holland en West-FrieslantI,
waar in zij .. in de volgende bewoordigingen, Hun Ed. Gr.
Mog. verzochten, om derzelver medewerking tot het ll.eemen
van eene krachtdadige Refolutie, en hunne klagtcn dus uitdrukten.
" Alln hunne Ed. Cr. Mog. de Heeren Stallten
van Holland en West Friesland.
Geeven onderdanigliik te kennen de onclergefchreeve Kooplieden en
Geintresfeerdens in den Handel en de, Zeevaard deeze Landen woonende billnen de fiad Amfieldam.
Dat de Supplianten, uit hoofde van de fieeds toeneemende geweldenarijen, Roverijen en Depredatien, door de Engclfthe Navigallten, Kape-
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peren of Commisfie·yaarders gepleegd, tegen de Schepen en Goederen
der Ingezetenen van den Staat, maar ,boven al tegen die op de Wcsrindien , waarbij de fuppIianten, zoo Confiderabel zijn geimresfeerd, zi6
genoodzaal(t hebben gevonden bun recours te neemtn tot de Hoog Mog.
Heeren Staaten Generaal del' Vereenigde Nederlanden, om ten dien
einde aan hunne Hoog Mog. te prefenteeren, zodanig Request, als zij
fupplianten de vrijheid neemen , cepieIijk hier nevens te voegen, om
'er zig kortheidshalven refpedueuslijk toe te kunnen gedra~n. In vertrouwen dat uwe Ed. Gr. Mog. daar uit nader zullen gelieven te remarqueeren , tOt welke extremieteiten het thans, aan de Groot-8rittannifche
zijde, ongeacht de refpedi ve Traktaten van Vrede en Marine met den
Staat is gebracht i ook hoe onmooglijk de zaaken buiten eene totale ruiDe der Vaart en Commercie van deeze Provintie in 't gemeen, en van
de fuppIiamen in 't bijzonder, op den tegenwoordige voet kunnen blijven; dat de fupplianren, als Onderdaan en van uwe Hd. Gr. Mog. (wier
llIume vergadering reeds in dit fiuk zo waakzaam is geweest. onder
anderen bij zekeren Refolude van den uden Maart 1757, waardig om
tot een gedenkteeken van vaderlijke goedheid en Procedie in deeze en
toekomende eeuwen, te verfirekken) (I) geoordeeld hebben zulk eene
wettige Overlgheid dired te moeten in den arm neemen , cn hunne welgegronde redenen van klagten, onder het oog te brengen, uit overtuiiinge, dat het Cupport Uwer Ed. Gr. Mog. nict minder nodig, dan van
eene krachtdadige uitwerkinge zal wezen voor de reusfité van den bovengemelde Itequeste.
" Om welke redenen zij Cupplianten zig keeren, tot uwe Ed. Gr. Mog.
met de uiterfie eerbied, verzoekende ten dien einde uwe Ed. Gr. Mo".
het ter Generaliteit, daar heenen gelieven te dirigeeren, dat bunne Hoog
Mog.

(I) Behelzende eene vastfielling der uitgaande eD inkoomende Con.
voijen voor den jaaren 1757 en 1758: als met half April naar Engeland en de Franfche Havens; tegen half Maij naar Lisbon el!
Kadix, de Middellandfche Zee, langs de Spaanfche en Franfche
kust toe Livorno, Napels, ja zelfs tOt de golf van Venetien, en te
rug; cegen half Junii naar de Ingelfche en FranfChe Havens, en
van daar te rug; dired naar Smirna, mede nemende d.e Schepen
naar Lisbon , Kadix, enz. en van daar te rug; tegen half Julij naar
de Engelfche en Franfche Havens, en van daar te rug; regen half
Augu~tus naar Lisbon , Kadix, Mallega , en vervolgens, na primo
Odober • van Mallega naar Kadlx en Lisbon ; tegen kalf Augustus
naar de Engelfcbe el! Franfche Havens. en van daar te rug; en dus
venolgens geduurende de maanden, September, Oátober, November, December, Januarii en Ffbruarij, volgens nader bep;lalil'lg
d,er zeildagen.
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Mog. op der Supplianten Request, moge neemen eene zo fpoedige,
ernftige en perelUroire Re[olutle, als' aan de ongemeene importantie der
gel'cmonftrcerde z~ken. en aan de incelltie van bet geene ter dier materie is verzogt, bevonden zal worden. meest te konnen beantwoorden,
• i welk doende, ent".

Daarenboven vervoegden eenige gedeputeerden van de K00plieden zig bij wijlen Haare Koninklijke Hoo'gheid, de Vrouwe
Gouvernante, zo om aan dezelve hunne klagtcn onder het oog
te brengen, als om derzelver hooge medewerking te verzoeken: ten einde dat tegen de roverijen der Engelfthen zodanige
maatregelen mogten worden beraamd, als zouden nodig zijn, om
den Koophandel en Scheepvaart tegen di~ nadcelige handelwijze
te beveiligen.
Terwijl de Kooplieden der voornaam!l:e handeldrijvende Steden
waren bezig geweest, m2t bet doen vervaardigen der opgemelde
Requesten, was, op dcn ïden der Maand Maij 1758, ter Vergac1eringe der Ed. Cr. Mog. Heeren Sfaaten l'fm H~/land en
If/ést-Friesland, door de Gouvernante, eene Aanfpraak gedaan,
tot vermeerdering yan de troupen yan den Staaf, ter' gelegenheid van de nadering van het Franfclze Leger, tot op de grenzen. van den Staat. Het oogmerk der Vor!l:inne kan en zal zekerlijk van dat uitzigt geweest zijn, dat dezelve de voorgemelde
vefmeerdering voHlrekt noodzaaklijk oordeelde. [\>Jaar wij hebben gezegd, dat de Staaten b~aooten hadden, eene vol!l:rekte
Onzijdighdd in acht te neem en ; en tevens dat het als een meesterlluk van Staatkunde wierd befchouwd, het zelve uittevoeren.
De5 men zig niet moet verwonderen, als men verfcheiden Leden van Staat zag aarzelen om in de verzogte vermeerdering van
Troupen te !l:emmen. Het ADVIS, door de Regeering van Amfteldam, hiewp ter Staatsvergadering van Ilolland, op den z7flen
}ulii, ingeleverd, was van de:ez.en inhoud:
" De He~ren Gedeputeerden der Stad Am(fe!dam, hebben,
op fpecialelast en ordre van de Heeren, hunne Principalen, over
het fubjeét van de twee ter Generaliteit overgenomen Refolutien
van de Provintien Vriesland en Stad en Lande, rakende het doen
van eene Augmentatie van de Militie van den Staet; het reduceren van twee Man per ComFagnie, door de Heeren Staten van
Zee-
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Zeeland; en het brengen van de Troepen ~ in dienst en foldi;e
van den Staet, in Duitschland zijnde, op den nationalen voet
en binnen het gebied van den Staet; als mede op de Aenîpraek
en Nadere Aenfpraek van hare KOnInklijke Hoogheid, de Vrouwe
Gouvernante, op den 7den en 23f1.cn der afgeloopen maend Juoij, in de Vergadering van hunne Ed. Groot Mog. gedaen, tot
Aeoprijzinge, van de Noodzakelijkheid, om de op den 9den Julij 1755, door hare Koninklijke Hoogheid' en den Raeel van State, voorgefiagen Augmentatie van de Troepen van den St:let met
dertienduizend vierhonderd vijftig Hoofden, en duizend tweeënnegentig Paerden, ten fpoedigUen tot conclufie te brengen, voor
derzelver Advies uitgebragt :
" Dat het werk van de Augmentatie nu, federt dde jaren, te
meermalen heeft uitgelevert het ohjeét van de ferieufe Delibera.
tien \Tan hunne Ed. Gr. Mog.; doch dat de middelen, die tot
aenprijzinge en betoog van de Noodzakelijkheid van dezelze, van
tijd tot tijd, zijn geëll1ploieerd, zeer veel van den anderen hebben gediffereerr.
" Dat, in den eerflen aenvang, wanneer de ontflane Differen.
ten, tusrchen de Hoven van Verfailles en Groot-Brittannien, over
de uitgef1.rektheid van derzelver wederzijdfche Bezittingen in Amerika, tOt die hoogte waren gerezen, dat men gegronde redenen
had om te denken dat de gemelde ontf1ane Differenten zich tOt
dat Waerelddeel niet zouden blijven bepalen, maer, naer alle uiterlijke apparentiell, eerlang tot Europa f1.onden te worden overgebragt • tot een motief heefe gef1.rekt een Vreeze, dat de Kroon
van Vrankrijk , tegem de groote ovennagt van Groot-Brittannien,
zoo in Amerika als ter Zee, niet beiland zijnde, tot bekominge
van een honorabeien Vrede, een diverfie zouden trachten te ma·
ken en het theater des Oorlogs in de Nederlanden overbrengen.
" Dat tot dat motief aenleiding heeft gegeven de [ekrete com·
municatie, die door den Heere Grave van Holdenll!s, Sekretaris van Smet van zijne Majefl:eir, den Koning van Groot-Brittan.
nien, op ordre van hoogstgemelde zijne Majerteit, in het begin
"'Van de maend Maij van Den jare Iï55, aen hare Koninklijke
Hoo~heid is gegeven, en vervolgens door hoogstdezelve ter kennisfe van den Staet is gebragt , dat, namelijk de M:uquis oe Jlli.
r~-
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repoix, ter dier tijd Ambasfadeur van zijne AJlercbristelijke Maje!1eit te LOIuien , in zijne converfatien met de Heeren Minilèers
van Groot-Brittannien, zeer duidelijk zoude hebben geinûuueert,
dat, indien de Brouillerien in Amerika verderen voortgang mogen hebben, het Hof van Vrankrijk het Traétaet van AketJ zoude honden voOr verbroken, het theater van den Oorlog in de
Nederlanden zoude overbrengen, en zijn verhael zoude weten te
vinden op de Geallieerden van Groot-llrittannien: doch dat, daer
jegens in overweginge genomen zijnde, dat de Staet met beide
de diffentierende Mogt-ndbeden was geallieerd, dat de Dilferenten
over de Amerikaenfche Posfesûen de Republiek in het geheel
niet r2ekten, dat dezelve door geene Traktaten was verbonden
om daerin deel te moeten nemen, en vervolgens zich aen eene
onverfchoonelijke imprudentie zoude fchuldig maken, als zij een
pas deed, waer uit men met reden een partij kie zing zoude kunnen infereren, en zich daer door in deszelfs bekrompen toef1:and
van Finantie, met een open Barriere, kwam bloot te f1:elIen aan
de f.1cheuÎe en ruÏncllÎc gevolgen, die een/diergelijke opvatting
waerfchijnlijk zoude moeten naer zieh nepen, en dat eindelijk de
Staet geheel onkundig was, bij wat gelegenheid en in welke termen de voorfchreve Infinuatien (welke executie even zoo min
met de trouwe der Traktaten, als met het Recht der Volkeren,
te compasÎeren zoude zijn geweest) zouden zijn gefchied, in of
en hoe verre de gemelde Hertog van l11irepoix daer toe door
zijn Hof zoude mogen zijn gelast, in die critieke omfialldigheden, geoordeeld is dat de Staet, welke, aen den eenen kant,
zonder zich aen onvoorzichtigbeid fchuld'ig te maken, op de bekomen communicatie van de voorfchrevene inllnuatien en dreigementen niet wel kon de blijven fiilzitten. en aen den anderen kant
zich door te precipitante Refolutien in gevaer zoude kunnen
br~ngen, van in een ruïneufen Gorlog over Differenten , waer in
de Republiek niet was geconcerneerd. te worden geënvelop.
peerd, geen omzigtiger conduites konde houden, dan zich nopens de ,vare intentie van het Hof van Vrankrijk nader te doen
informeren, en de deliberatien over een te arre!1eren Augmentatie van Troepen te furcheren, tot dat men in llaet zoude zijn
gefield, om met meer zekerheid te kunnen overleggen, welke
mid-

middelen, als de convcnabcHlc voor het nut en welziin ":ln de
Republiek, behoorden te worden aengcmerkt.
'
" Dat de voorfchreve voorzichtige handelwijze tot l1~er ge,
volg gehad hehbende dat de Republiek zich naderhand, door he:
vastrtellen van de Neutraliteit, zoo wel voor de Ooaenrijldèh,~
Nederlanden, als vuor het eigen Territoir van den Staet, uit net
voorfchreve embarras heeft gcri"d, en dat daer mede al de Vreeze voor eene in\'afie van den kant "an Vrankrijk completelijk is
verdwenen tot een t\wede motief, om de voorfchreve Augmentatie aen te prijzen, is ~eëmploieerd de Nabijheid van magüge Legers, de vreeze voor Infultcs van, en Retraites op het
Territoir van den Staet, en de oumagt ,'an de Re?ublick, om
het zelve met de geringe Forces, die dezelve op dl:! been heeft,
te kunnen weeren , en zich bij de aangenomen Neutraliteit Dact
behooren te kunnen mailltineren.
" Dat tot dit laattle motief de e~rfie aenleiding is gegel'en door
de Provintie Gelderland, w:tnneer dezelve, in de maend Jaullarij
van het gepISfeerde j~1(.'r 1757, bij het inbrengen van hacr Con.
fent in de alstoen "oorgellagen Extraordinaris Equipage van veertien Schepen van Ourlog, oftèhoon, volgens bekomen informatien, de Ledéo \'un die Provincie het met den anderèll o\'er
het werk van de Augmentatie ganrsch niet eens waren, ll"!ct alle
empresfement ter Generaliteit heeft doen iu!l:eren en acnhouden ,
dat de Heeren Staten van de refpeél:ive Provintien , in de hachchelijke omllandigheden, waer in de Repllbliek zich bî;vond.
met haer zouden gelieven te concurreren in zoodanige Vermeerdering van de Laodmagt, als tot voorkominge van aae onhei:cll
noodig en dienllig zoude worden bevonden; doch dat, in de
deliberatien, daer over in Holland gehouden, bij verfchcide Leden geoordeeld zijnde dat de Republiek, welke geen part of
deel in de omltane Differenten tusfchen de oorlogende Mogendheden bad genomen, of aen dezel v:en eemge aenleiding tot het
opvatten van een misnoegen tegen Staet had gegeven, geen re·
den had om voor een attacque van deszelfs Territoir bedugt te
zijn, maer zich op de trouw der Traktaten moest verlaten; dat
de bekrompen toelland van de Finantie die conduites vo\!l:reklJ
noodzakelijk macktc, en niet permitteerde, buiten het geval van
de uiterfle noodzakelijkheid, op vermeerdering van Depenfcs tè
1lI. D E E L.
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denken; dat het ook geenszins te prefumeren was, dat de refpective oorlogende Mogendheden, welken ieder de handen vrij vol
hadden, zich meer Vijanden zouden zoeken op den hals te halen;
en dat, eindelijk, zoo men reden had om voor een vijandelijkeu
Aenval bedugt te zijn, een Augmentatie van dertienduizend vier·
honderdvijftig Man veel te gering zoude zijn; en, zoo het alleen te doen was om Avanies en InfiJltes van Marodeurs en nroo.
pende Partijen af te weeren • de voet, waer op de Troepen van
den Staer zijrt, dacr toe genoegzaem voldoende was ,..al het zeI·
ve van die uitwerking is geweest, dat het point van de Augmentatie is gehouden buiten concIufie, en dat de deliberatien daer
over zijn gefurcheerd gebleven, tot dat de Provintie Overijsfel,
op den 14den April dezes jaers, en de Provintie Ge1derland op
den 8nen Maij, daer aen volgenden, ter Generaliteit hebben ingebragt derzelver nadere in!1antien tot het doen van de voorfchre.
ve Augmentatie, en daer bij fpeciael hebben geurgeert dat, inmiddels, ten allereer!1en die voorziening zoude mogen worden
gedaen, dat de Troepen, in dienft en foldije van de Republiek
in Duitschland zijnde, op den nationalen voet gebragt , en binnen de Frontieren van den Staet getrokken mogen worden, om
tot afweeringe van firoopende Partijen van den Bodem van de
Republiek, en de bevrijdinge voor infultes en plunderingen te
worden geëmploieerd.
" Dat de voorfz. Refolutien van Gelderland en Overijsfel ,
welken door den Heere Raedpenfionaris, op den 9den Maij van
dit jaer. in Holland zijn gecommuniceerd, en altoos door alle
de Leden, uitgezonden alleen de Heeren van de Ridderfchap en
de Gedeputeerden der Stad Alkmaer, zijn overgenomen, om
daerop te ver!1aen de intentie van de Heeren, hunne Principalen,
dus wederom geworden zijnde het onderwerp van de nadere rerieufe deliberatien van de refpettive Leden, bij de Heeren, hUIlne Principalen, is geoordeeld dat 'er geen de minfie redenen warcn. om, tcn nenzien van het point van de Augmentatie, van
de vorige gedagten af te gaen, en dat voor de Vermeerdering en
het Opombod der Troepen, actueel in dienst en foldije van den
Staet in Duitschland zijnde, al mede geene valabele redenen waren militerende; doch dat men echter dat laetne point. als niet
zullende zijn van zoo een groot bezwaer voor de Finantie, ingeval-

AMSTELDAM. Waereldlijke Gefc/tiede7Jisfen.

997

valle de verdere Leden van Holland, of immers het meerder gedeelte van dezelven, zich daer voor genegen zouden mogen toonen, uit eene pure condescendance voor de inllantien van de
gemelde Provincien, en om de zaken met alle mogelijke harmonie te behandelen, zouden kunnen faciliteren; doch dan tevens,
bij dat in te brengen Confem, ter Generaliteit, met alle nadruk
zoude behooren te urgeren pp de fpoedige voorzetting en afdoening van de deliberatien over de pointen van Menage, en op
een dadeliik redres van de privatie Reducrie van twee Man per
Compagnie, welke de Provintie Zeeland, buiten kennisfe en toefiemminge van de Bondgenooten , propria autoritate. heeft
ondernomen, met eene bijgevoegde Verklaring, dat hunne Ed.
Groot Mog. in de voorfz. Vermeerdering en het Oponcbod der
gemelde Duitfche Battaillons niet zouden kunnen bewilligen ,
voor en aleer de voorfz. desordre door de Provincie Zeeland
zoude zijn geredresfeerd, en dat de Provintie Holland, voor het
overige, in die abfolutie verwachting bleef, dat alle de Provintien zich zouden bevlijtigen, om derzelver refpecrive kwotes in
de meerdere kosten, die door de voorfz. Vermeerdering en Herwaertkomlte zouden worden veroorzaekt, promtelijk te furnaren.
" Dat, van den voorfz. last, door de Heeren dezer Stads
Gedeputeerden der Dagvaert, in de laetstvoorgaende bijeenkomfie van de Vergaderinge, het noodige gebruik zijnde gemaekt.
men wel het genoegen heefe gehad van verfcheide notabele Leden te vinden in die zelfde gedachten; doch dat men, met leedwezen, heefe gezien dat de disCencierende Leden dezel ven niet
alleen in getal hebben overtroffen, maer dat zelfs hare Koninklijke Hoogheid, bij de twee bovengementLmeerde Aenfpraken,
de Centimemen van de disfemierende Leden heefe gelieven te appuieren en de fpoedige concIufie van de voorgeOagen Augmentatie, met veel nadruk, te recommanderen.
" Dat de Heeren, hunne Principaien, zich tot dus verre bezig gehouden hebbende, met aen de L.:den open te leggen den
waren toefland van de deliberatien, die over deze importante
materie fuccesfivelijk zijn gehouden, en mer een fummier detail
van de redenen, die, iIJ dezelven, zoo voor als tegen de Augmentatie zijn geallegueerd, het niet noodig achtten, zich bij dit
SSS.2
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Advis over de ingekomen Refolutien van de Provintien Vriesland
en Stad en Lande in 't bijzonder uit te laten. om dat de eerstgemelde Provintie, wel verre van In de voorgeOagen Augmentatie
confent te dragen, de deliberatien daer over, bij pro'fifie. heeft
uitgefl:elt; en de laetfl:e wel op de concIufie van de Augmentatie
heeft aengedrongen, doch geene redenen, tot fl:avinge van dat
gevoelen, heeft bijgebragt , en mitsdien geoordeelt hebben, zick
blootelijk tot een examen en discusfie van de motiven, iu de
voorfz. Aenfpraken van hare Koninklijke Hoogheid voorkomende, te moeten bepalen.
" Dat, om dat onderzoek in ordre te behandelen, het nutteloos zoude zijn de Leden op te houden met te willen treden Ïil
eene fcrupuleufe perquificie, wat men, politice raifonnerende.
tot de bezorginge van een volmaekte moréle zekerheid voor de
Republiek zoude kunnen requireren, om dat men begrijpt dat
diergelijke discusfien, als de redenen van Politie met die van Fj.
nantie niet gepacrd gacn, uitkomen op iedele fpeculatien, die
van geen de minlle vrugt kunnen zijn; en dat de Heeren, hunne Principalen, wel verre van daer in met hare Koninklijke
Hoot;heid te kunnen convenieren , dat, bij het ontllaen der
Troubles tusfchen de Hoven van Vrankrijk en Groot-Brittannien,
lJet kragtdadigfie middel om daer buiten te blijven, in eene V,"rmeerdering van 's Lands Magt zoude zijn te vinden geweest, zij
ter contrarie betuigen moeten vau begrip te zijn dat een Allgmentatie in dien tijd, precife, zoude hebben moeten doen een
contrarie efFeét, nademael zo eene demarche, op de iterative infiantien van Engeland, nergt:ns anders toe konde flrekken, als
om de Kroon van Vrankrijk te doen vallen in een begrip, dat cle
Republiek, hoe zeer in de Amerikaenfche Differentien in het geheel niet geconcerneerd zijnde, gezind was, als de Troubles tot
Europa overf1oe~en, even als in vorige tijden, zich dezelven
aen te trekken, en de natuuriijke gevolgen daer Vall zouden geweest zijn, dat men zich, door het doen van de voorfz. Augmentatie, zoude hebben op den hals gehaelt dat gevaer, dat men
daer duor poogde te eviteren, en waer uit de Republiek zelfs
Diet door middel van een veel grooter Augmentatie zoude hebben kunnen worden gered; en dat het, mitsdien, naest den zegen van God Almagtlg, alleen aen de prudente conduites en
maec·
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maetregelen, welken de Republiek in die critieke omllandighe..
den gehouden en genomen heeft, te attribueren, dat de Smet
niet alleen tot dus verre buiten den Oorlog is gebleven, maer
zelfs naderhand, door middel van de vastgel1:elde Neutraliteit,
regens alle vreeze van den kant van Vrankrijk , behoorlijk is ge.
fecureerd geworden.
" Dat dit argument, op zich zelf genomen, naer de gedagten
van de Heeren, hunne Principalen, de voorfz. Hoofdl1:el\ing van
hare Koninklijke Hoogheid genoegzaem enerveert. en een dub.
belde kragt ontvangt, als men het oog flaet op de 11tuatie, waer
in de Republiek zich met betreiLkinge tot deszelfs geaccableerde
Finantien bevind.
" Dat, om niet te fpr~ken van die Provintien, die nu reeds
eenige jaren herwaerts, bij het inbrengen van hunne Confenten
in de Staten van Oorlog, met veel nadruk geklaegt hebben dat
zij niet langer in Ilaet waren om de Lasten van de Unie, op dien
voet, als dezelve nu aétueel nog zijn, te kunnen helpen dragen;
als mede, om geE'n melding te maken van dat de privative Reduc·
tie, welke de Provintie Zeeland, buiten weten van de Bondgenooten , eigener authoriteit, heeft ondernomen, alleen zijn fource fchijm te hebben uit eene onmagt', om bij c mtinnutie de last
van het Rondgenootfchap te helpen onderfchragen, de Heeren,
hunne Principalen, zich alleen tot de Provintie Holland, waar
op de last van eene Augmentatie, zoo niet geheel, ten min!1:en
voor ht!t groot!1:e gedeelte, zoude aenkomel1, zullen bepalen,
en dien :\engaende aen de Leden onder het oog brengen, dat het
een bekende zaek ii, dat deze Provincie, niettegenllaende dezelve nog al meer resfources, dan de andere Provintien , heeft,
en daer van albereids, tot verbeteringe van hare Finamie, in
verfcheide opzichten gebruik heeft gemaekt, en daerenboven
nog, na een tienjarigen Vrede, blijft heffen, met uitzonderinge
alleen van een tweehondertfl:en Penning op de Huizen gedunren.
de de laetfte vijf jaren. alle de excraordinaris Middelen, die in
de voorgaande Troubles geheven zijn) nog jaerlijks blijft belast
met een important Kort van omtrent vijf tonnen Gouds; dat dit
Kon voornaemelijk mede zijn fources heeft uit de groote lasten
van den Staet van Oorlog, in zoo verre, dat, bereids een geruimen tijd geleden, hoewlil tot nog toe zonder VIUgt, van deSi
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zer Stads wegen, in Holland iter:nive en ernllige inllantien zijn
gedaen, om die last, onder anderen, door het brengen van de
meest kostbare Troepen op een min kostbaren voet, en het af.
fchaffen van den Hoogen Krijgsraed, te verminderen; dat, bij
aldien de Augmentatie zoude mogen worden geconcludeerd, de
lasten, uit den Staet van Oorlog profluerende , behalven de Aenritsgelden , die niet verre van een millioen bedragen, nog met
negentien en een halve tonnen Gouds jaerlijks zousen worden
vermeerderd; dat dit tot zij~ noodzakelijk gevolg zoude moeten
hebben, dat men de goede Ingezetenen, zoo men de Troepen
niet zoude willen onbetaeld laten, en daer door alles in confufie
brengen, boven de zware lasten, die dezelve nu reeds fupporteren, met de introduétie van llIeuwe of verhooginge van de in
train zijnde Middelen, zoude moeten bezwaren, en dat mitsdien
alle de voorfchreve confideratiel1, bij den anderen genomen, ten
klaerf1en bewijzen dat in de Îltuatie, daer de Republiek zich,
met betrekkinge tot hare Finantie, in bevind, om geen Augmentatie, buiten het geval van de uitcrfte noodzake Iijkheid, behoort
te worden gedagt.
" Dan, dat de Heeren, hunne Principalen, wel hebben in
achting genomen, dat hier jegens, bij de voorfchreve eerlle aenfPraek, is geallegueerd dat die lasten alleen zouden zijn voor een
tijd, en dat de Onderdanen die blijmoedig zouden helpen dragen, als zij wisten dat dezelven alleen dienen zouden om de Republiek te beveiligen tegens alle overlast, en ha er daer door te
bewaeren bij hare Vrijheid en Godsdienst, onafhankelijk van het
goeddunken van anderen, zoo als de eer Van een vrijen Staet
vordert, en dat de Heeren, hunne Principalen, zich duer in ten
hoogften verheugen, dat in de Vaderlandfche zugt en iever van
's Lands getrouwe Ingezetenen nog zoo veele resfources te vinden zijn; doch dat zij tevens begrijpen, dat het de post en pligt
van coniate Regente11 is, om zorge te dragen dat diergelijke
Plegtankers niet nutteloos worden verfpild, maer gefpaerd tot
een tijd, dat de Republiek daar door eenig wezenlijk nut zoude
kunnen confequeren, het welk, naer hunne gedagten , in het
concluderen v:m de voorgefiagen Augmentatie, niet te vinden
is: om dat men niet weet dat de Republiek. die geene pasfen
gedaen heeft, die met de aangenomen Neutraliteit incompatibel
zijn)
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zijn, uen een der in Oorlog zijnde Mogendheden eenige reden
van een rechtmatig misnoegen zoude hebben gegeeven, en dus
niet verwachten kan, dat de refpeétive Oorlogende Mogendhe.
den, die zich in de ont(bn~ Troubles zoo verre ingewikkeld
vinden, dat het niet te denken is, dat dezelven het zouden toeleggen om het getal harer Vijanden te vergl'Ooten, en die tot
dus verre getoont hebben met alle omzigtigheid het Territoir van
den Staet te hebben willen menageren, een voornemen zouden
hebben om de Republiek te attacqueren; dat daer bij nog komt,
dat, zoo men reden had om te beOuiten , dat 'er zoo een voor·
nemen bij één der in Oorlog zijnde Mogendheden was, een
Augmentatie van dertienduizend vierhonderdenvijftig Man veel te
gering, en dus van geen de minf1:e vrugt zoude zijn, om den
Staet uit dat gevaer te redden; en dat daerentegen, zoo het al·
leen te doen is om In!ultes en AV:lllies van Marodeurs en ilroopende Partijen af te weeren , de Magt, welke de Republiek op
de been heeft, daer toe overbodig (ufficient is, nademael de
Krijgsmagt van den Staet, zonder het Corps Artillerij en de Mi·
neurs daer onder te begrijpen, in omtrent drieendertig duizend
Combattanten bef1:aet (het welk, gecompareerd regens de prima
plana van vorige tijden, meer dan veertigdUIzend Man op het
papier uitmaekt ,) en het gansch niet llweielijk fchijllt met zoo
een aanzienlijke Magt, zoo door het formeren van Cordons,
als het leggen van ilerke Guarnizoenen in de meest geëxponeerde Plaetfen, het Territoir van den Sraet van Infultes en Plunderingen te bevrijden; vooral, als men conudereerr dat de narrie.
ref1:eden, als voor het grootf1:e gedeelte federt de laetlte Troubles
nog gedemolieerd liggende, met geen vrugt kunnen worden bezet, en dat dus de voorfchreve Krijgsmagt genoegzaam geheel
tot dekking van de Frontieren kan worden geëinploieerd.
" Dat eindelijk de vreeze, welke hare Koninklij~e- Hoogheid
fchijm te hebben, dat een van de Oorlogende Partijen, het te
kwaad krijgende, zijtJe veiligheid op het Territoir van den Sraet,
zoude kunnen zoeken, en dat door zoo een middel het theater
des Oorlogs op den eigen grond van den Staet zoude kunnen
worden gebra:jt, zekerlijk zhle opmerkidge verdient; doch dat
het vooreerst niet zeer prefumtief is, dat een fuccumherende
4rmee, die door eene vié1:orieufe Armee vervolgd word, eene
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retraite zoude zoeken op een Territoir, daer dezelve, in plaetfe
van de behulpzame hand, natuurlijker wijze, reGIlende zoude
te wachten hebben, en zich daer door aen een nieuw gevaer
bloot fiellen? en dat, ten tweeden, een bloote vreeze of mogelijkheid, dat het een of ander kwaed zoude kunnin gebeuren,
geen genoegzaem pllisfam motief uItleven, om de Finamie door
200 eer.e notabele vermeerdering van lasten verder te abimeren,
in een tijd, dat men tot die laegte gekomen is, dat men, om
een fonds tot de proteélie van de Commercie tegens de Algerijnen te vinden, zijn rccours heeft moeten nemen tot de K:tSfe
van het verhoogde Last- en Veilgeld , en dat men nog dagelijks
moet aanzien, dat de Vlag van den Stuet word ge[chonden, en
de Commercie, die de bronader. van de welvaert en de zenuw
van den 5taet is, door eene Mogendheid, van welke men het
zelve, uit hoofde yan de bijz;ondere relatien met den 5taet, niet
te wachten fcheen te hebben, tegens de klare letter van de
Traktaten, op zeer verregaende wijzen mishandeld en geruïneerd
word, zonder dat men tot dus verre de nodige Geldmiddelen,
tot proteétie van dezelve, op eelle andere wijze heeft kunnen
vinden, als door het leggen van nieuwe Lasten op de Commercie, tot goedmakinge van de kosten, di.: tot het geven van
eenige meerdere protectie gerequirecrd worden.
" Dat, de zaken in die termen flacnde, de Heeren, hunne
hincipalen. zich verbeelden, dat, hoe wenfchelijk men het allderszins ook zoude mogen achten, dat de Republiek zich in
Ilact bevond, om altoos een grooter Krijgsmagt, zoo te Land
als te Water, te kunnen aanhouden. alle confideratien van dien
2ert, voor het tegenwoordige, om den gC:lccableerden weflanll
van de Finanrie, moeten fiiHlaen; dat de Republiek, even als
andere Mogendheden, die door magtige Naburen omringd zijn,
zich op de trouw der Traktaten verlaten, alle gelegenheden, die
aenleiding tot misnoegen geven kunnen, zoo veel mogelijk, eviteren, en de laetfle resloul'ces, die nog voor handen zijn, zorgvuldig fparen moet, om daer van, als ongelukkig de nood aen
den man mogt komen, een nuttig en heilzaem gebruik te kunnen makén, of dat, bij faulte van dien, te wachten is. dat de
Republiek zich, door het maken van nutWloolC dcpenfes, zal
brengen co. èien fiaer, dar 'er geene middelen van l1erHellinge
oV\!-
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overig zullen zijn, en dat zij, tot de complete uitwerkinge van
hare volkomene ruine en ondergang, geen Vijand van buiten
zoude noodig hebben, en de hooge Regeering daer door op
zich zoude laden een rechtmatig verwijt van de goede Ingezetenen, dat dezelve de ware interc,fen van de Republiek nict naer
behooren had gade geflagen en behartigt.
" Dat de Heeren, hunne Principalen, geoordeelt hebben dee:Ge Importante zaek zoo uitvoerig te moeten behandelen, om op
eene doorfrekende wijze te doen zien, d~t het niet gefchied uit
een geest ,"an tegenftrevlnge, ma er dat het zijn folide gronden,
die hen noodzaaken, om bij de vorige begrippen te moeten perfifteren, en in de voorgeflagen Augmentatie als nog te blijven
difliculteren; en dat zij derhalven de Heeren, derzelver Gedeputeerden ter Dagvaerc, hebben gelast om te inlteren, dat dit hun
J,dvies, tot derzelver decharge bij de Polteriteit, in de Notulen
moge worden geinfereerd: en dat verder hare Koninklijke Hoogheid. op het vriendeIijkfl:e en ferieufte, moge worden verzogt,
om, volgens hoogdeszelfs gewoone iever en waekzaemhHd, de
Doodige voorziening ce doen, en ordres te fieIIen, dat zoodani.
ge Militie, die in andere Plaetfen kan worden gemist, naer de
meest geexponeerde Plaetfen op de Frontieren moge worden gezonden, om, zoo tot dekkinge als beveiliginge van het Territoir van den Staet te worden geëmploieerd," Hier tegen fielden
de Heeren van de Ridderfchap, den 18den van de maand Augnstus, een tegenbericht, in de vergadering hutmer Ed. Gr. Mogenden.
lnmsfchen brachten de Heeren Bewindhebberen van de WestIndifche Compagnie, ter Prefidiaale Kamer van Amfteldmn, bij
eene Misfive, mede hunne klagten cer tafel van hunne Hoog
Mog., over de Roverijen der Enge/fche Commisfie-vaarders omtrent de Nederlandfche Schepen; en over de onwettige uitfpraaken en Vonnisfen , door de Rechters dier Natie geveld. De handelwijze dier Rechtbanken, hoe onwettig en onbeltaanbaar,
zocht de Engel[che Minister, Ridder YORKE, in eene ten dien
einde belegde Conferentie, ce rechtvaardigen, met te zeggen ~
" dat zijn KO!1ing, hoe geneegen, om met Hunne Hoog Mog.
" in de volmaaktfie eensgezindheid te leeven , echter gerefolveerd
" was te beletten, dat de Commercie van en naar Pransçh AmeSs s S " ri-
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rika niet gefchiedde door andere Mogendheden, onder het
fpecieus protext van eene Neuteralileit, en niet toe te laaten
dat eene Chicane over woorden uitgelegd worde, als een Permisfie , om met zijne Vijanden een Commercie te drijven,
hoe zeer dezelve niet opgeteld was, in de fpecifieke Clasfe
van Anikelen van Contrabanden. Dat zoo lang de Handel en
Commercie van de Onderdaanen van den Staat, 1!ig geconfun.
deerd vond met een anderen, die den Koning voor ongeoor.
loofd aanzag , (niet dat zij het was) alle deeze tot hier toe ge.
daane reprefentatien vrugteloos zoude zijn; en dat de Kroon
geen kennis konde neemen van gevallen, die behooren tot het
onderzoek van de ordinaire Rechtbank.
Om. echter, te toon en • dat de klagten der Kooplieden meer.
der geond hadden. dan het voorgeflelde antwoord van den Rid·
der YORKE, werden. in de maand Augustus deezes jaars, aan H.
H. Mug. en aan de Vrouwe Gouvernante ter hand g€:fleld. drie·
ërleij Lijsten, voorzien met de nodige bewijzen. van Holland.
fthe Schepen, in deeze Stad behoorende • welke door de En ..
gelfthen genoomen, beroofd, geplonderd, opgebracht of onrechtmatig gecondemneerd waren.
Op de eerf1:e van dezelve zijn gebracht EENENTWrNTIG SCHffPEN,
komende van Cumçoo en St. Euflatius, waar van het nadeel beliep de fomma van drie 1I1i11ioenen vijfmaal !wnderd zeveneny~iftig duizend "'~ifho1Jde,.d guldens; de tweede een aantal van
"IJFENDERTIG Hollandfche Schepen, gaande naar of komende uit
de West-Indien. waar van de fchade begroot werd op Vijf Mi//ioenen, een honde1'd en ,'iel'enveertig duizend guldens; de
derde. of laatfie, hield in eene verklaaring van HONDERD SCHEPEN. dienende tot een proeve van een ongelijk grooter getal,
die door de Enge!fl:he Kapers beroofd en mishandeld zijn : de
fchade. hier door veroorzaakt, was begroot op "iermaal hondertl negenendertig duizend em honderd een en negentig Gu/.
dens en zes fluivers. Doch hoe aanhoudende de klagten der
Kooplieden aan H. H. M. ook waren. hoe ernfiig de vertoogen
van H. H. M. aan het Minifleri van Engeland, het antwoord
bleef als vooren , dat de Konil~g. zijn Meester. heJloten hod te
heMten • dllt de Koophandel op Fransch Amerika niet geft1:iede door andere Mogendheden, onder voorgeven van eene Neutra·
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tra/iteit, enz. Op deeze gronden gingen de EngeIfchen voort,
zonder eenig acht op de Tracraaten te Daan, met den Koophandel en Scheepvaart der Nederlanners te benadeelen, waar bij
deeze Stad geen gering nadeel leed: zelf zo verre dat men den
lust, tot voortzetting van Neeringe en Handwerken, merklijk
zag verflaauwen, fcllOon bij veele welmeenenden het geroep ,
om redres en befcherming, langs hoe fierker werd; terwijl anderen allen hunnen vlijt infpanden, om de gemoederen, zo veel
mooglijk, in een bedaarde kalnue te houden; zij namen op zig
en beloofden ten derdemaale , en zo dikmaal het de nood vereischte, alles in 't werk te fiellen, wat ter bekoming van hernel zoude moogliik zijn. In deeze Stad, daar de meefie fchade geleeden en door eene ontelbaare meenigte gevoeld werd,
kwamen de voornaamfte Kooplieden daaglijks bij een, en raadpleegden over het doen van nieuwé klagten, en de betooning van
gegronde vreeze voor den geheelen ondergang van Neerlands
waggelenden Koophandel, aan hunne Wel Ed. Gr. Achtb. en
dezel ve te fmeeken om derzelver medewerking tot de zo nodige
middelen van herfiel. Vervolgens beDoten de aanzienlijkfte freunpilaaren vall Neerland , de Kooplieden van Dordrecht, Amfte/dairt en R~tterdam, met onderling goedvinden, ten derdenmaale , eene plegtige bezending naar den Haag te doen, 'Om aldaar
de voorige verzoeken te herhaaien , en fierker aamedringen, wijl
de nood zulks vorderde. De Gedeputeerden uit dit aanzienlijk
lichaam vernieuwden, mondeling, de reeds gedaane klagten ,
over den zo zeer gedrukten Koophandel, bij den eerllen Staatsminister; op den 9den van de maand November hadden dezelve gehoor bij H. K. H. de Vrouwe Gouvernante, aan welken
zij de eer hadden de volgende MEMORIE ter hand te fiellen •
•, De Kooplieden, hunne opwachting nu, voor de derde maal, bij
uwe Koninklijke Hoogheid, gunfiig verkregen hebbende, moeten, tot
hunne uitcrfie fmerte, uwe Koninklijke Hoogheid derzelver klachten
vernieuwen, over de gevoelige nadeelen, aan hunne Schepen, mitsgaders derzelver Ladingen, door de EngeIfchen toegebracht.
" Ten dien einde hebben dczelven de eere Uwe Koninklijke Hoogbeid te herrinneren , dat. wal10cer zij de ecrUe maal, het geluk hadden
zig
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zig bij Uwe Koninklijke Hoogheid re vervoegen, de handeldrijvende Le.
den. reeds groote redenen van klagten badden , en toen al bij vooruhzicht , voorzagen dea onderl:ang van dea geheelen Koophandel en weI'Vaart van deezt Republiek. Dat Uwe K. H. aan de gemelde klagten wel
heeft gelieven gehoor te verleeneD, met toezegging dat Uwe K. H.
meergem. klagren, in de Hooge Staatsvergaderinllen met Uwe K. H.
'Veel vermogend "pp.i zoude ~elieven te onderlleunen : ja zelfs, l11et
toezegginge van deswegens eene perfoneelc: remonllrantie te laten doen
aan het Hof van Engeland, ollder voorwaarde dae men de nodige beo
wijzen. waarop die klagten [egrond waren, aan Uwe K. H. zoude
doen bezorgen .
.. Dac vervolgens de Kooplieden, aanRonds. en met allen fpoed, derzeI ver werk gemaakt hebben. om Lijsten te formeeren van zodanige
Schepen, die in Engeland of in tie Enllelfcbe Colonien oiSgebracht zijn,
met bepaaIing van derzelver waarde; midsgaders van de ongehoorde
plonder!lIgen, dMr de Engelfche Kapers, aan de HotlandR:he Schepen
,edaan, alles gellaafd met origineele valabele en irreprochabele bewijzen.
" nat al wijders de Kooplieden, de eer gehad hebben de bovengelIeemde bewijzen, aan de Hoog Mog. Heeren StUt en Generaal, en aan
Uwe K. H. te verzorgen, en wijders zoo bij Requcste, als bij monde,
voorgefteld hebbclI , hoe nodig bet was, dat zulke importante fehadeo,
benevens zulks onrechtmatige Depredatien herfield. en voor het toekomende zodanige middel ell beraamd. en al Zulke maatregelen genomen
werden, waar door den Koophandel vergoeding van fchade l110gten erlangen, en de verderen voortgang van dergelijke Onderneemingen voorgekomen zoude kunnen worden.
" Dat Uwe K H., in de tweede Audientie, aan de KOOIJ!ieden vergund, derzelver nader klagten hoorende , wel heeft gelieven te verklareu, dat Uwe I{. 11. ni" g,da,b, bad d., tie ftboden all" ti, Ondertlaan,,,
va" lIlZIn S,a.' lDegcb,.",bl, ~o, inpor'a'" WII"e", als d, KooplietI,,, d.
,,,., "add,,,, U'III/l K. H. "
dal Uw, K. H. f1Il1 va" beg,.i!
Wil', lat, Imll." zulks voorlging, tie r.i", va" ,rt Vad,rla"d 11 v""lIg"" VI"'; wanneer Uwe K. H zig in deeze troo,Iijke woorden geliefden
uitte drukken , dat Uwe K. H. i" b" rader/and bijzond,,. g,;",r,sj'sml
.a" e" gil" all/I,,. Pa.,rl"ntl "),,,d,, al, dit L"nd, elf bel z,/vI '/1OW
u." KOllillkl. Hoo,bli., Pader/a"a IlIla """1"'01111". en daarom alle moogIlike zorge zoude dragen, om het gepasfeerde niet alleEn herl1:eld te
kl;ijgen, maar ook zodanige midllclen zoude bdpen beramen, die met
de
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de eere vaD het Vaderland, en het welzijn yan den Koopbandel , overeen zonde komen, dat Uwe K. H. den Koophandel altoos zoude be.
fchermen, hd welke rÎet flcgrs in w()Ordcn zoud")ll beftaan , maar dat
Uwe K. H. znlks met de daad zoude wonen.
" nat de GCCOtlllllÎrtcerde Koopliedcn, Ulet dceze gratieul'c woorden
t'huiskomende, door derzelver Committenten, met veel blijdfcbap om'langen waren, en dat zij zig alle gevleid hadden van het ceD en aDder
te zieD een etlicatutieu~ gev"lg. Doch dat tot derzelver hoogfie leedwelen , zij Committenten thans hot ollge\loe~en moeten hebben, om, ten
derdenmaale , Uwe 1\. H. lastig tc vallen, met een Lijst van een en zeventig HollandfclJe Schepen, ter waarde van denien milliotlDen Hollandfche Guldens, welken, leder! dieD tijd, door de EngeIfchen geuonten en opgebracht lÎJl!.
" Dat. de Kooplieden bericht wOTdellde da~ men met de EngclfchclI
in onderhandelingen was geraakt, om lOt een AC20modem'~nt te komen.
dezelve zig gevleid hadden, daal' door ver{;oeûir;g van hunne zoo iuportante gcleelen Cclndln te zullen bekomen; doch dat d~le!ve tot hj~l'
IOC, geen de allermiolre vrugr gcnooteD hcbÏl~n.
" Dat de Kooplieden, met de uitedle aandoening en verrehuldigde
eerbiedigheid, zig gcnoodz13kt vinden, te moeten zeggen, dat de BeCchermin~,. waarop dezelve hadden gehoopt, yerre van Ie vermeerdel'en, daaglijks minder word, aangezien verfchcide Oorlogîchepen, van
derlclver reizen, in de HaveneD d'eezer Landen te rug komende, wor'
den onttakeld en afgedankt, en genoegzaam geene anderen, in derzelver plaatfen uitgerust, waardoor het Water dagelijks langs hoe nader
aan de lippen komt, alzo het bovengenoemd getal van le/l en z8fJe'l,ig
S&bepen, die op nieuws genomen zijn, en boven en behalven de 'waal!
..il/ioe/l'" llQlla"dfeh, GulJetlS, door de tweede Deputatie van Kooplieden aangetoond .. nog dertien ,ni/lioenm Hol/amlfeh. Culd,ns bedragen,
in Oud en Nieuw Engeland, als cIders, verbeurd verklaard worden.
Quder de allcrfrlvool!te voorlVendzelen, tegens het recht, de reden, de
billijkheid, ja tegen de fublHicerende Traktaten.
" Dat de Kooplieden vermeenen te moeten zeggen, dat zulke verregaande onderneeming handtas'cIijk zijn. cn niet kuunen nalaaten een
doodeIijke krak aan .den Koophandel in het bijzonder, en aan het Vaderland in 't algemeen toe te brenget1, alzo duizenden van Menfchen,
van de meestvermogende af, tot den allergergeringfien toe, daar door
worden geruïneerd, en dat, indien ten allerfpoedigficn daar in geene
\'oorzlening word ge4aan, de beste, tie voornaamfie Kooplieden niet
al.
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alleen, maar ook duizende van Winkelier~n en anderen, in den Koop.
bandel geintresfeerd zijnde, mede zullen wezen geruineerd, ja dat dit
geval tegenwoordig al reeds na zig neept, een fti!{hRd van allerlei foor·
len van Handwerken, als: Suikerrafinaderljen, Weverijen, midsgaders
allerleie andere foorten van Handwerken, als tot den Koophandel beo
treking hebbendli.
" Dat men reeds nu, (wat zal het niet in den bitteren Winter zijn 1)
duizenden van goede Burgeren en Ingezetenen aan de Diaconie en Arm·
buizen zijn vervallen, en nog daaglijks vervallen, welke Godshuizen,
niet zonder redenen klagen over de groote Lasten, dewijl de gewezen
gegoede Lieden arm en buiten ftaat zullen worden geftelcI, om de gemelde Godshuizen te konnen bijftaall , en dat, fchoon de winnende
band wel mild ill, denkt een ieder, die zijn verlies voor oogen zier,
allereerst op zig zelf, waardoor dan ook zelfs de milddadigheden moe.
ten opbouden.
" Dit een en ander door de K00plielien, met de allergrootfte fmerte, overwoogen zijnde, vermeenen dezelve hunnen pligt te zijn, voor
'e welzijn van den ll:oophandel en het Vaderland, alle deeze rampen,
llogmaals en wel ten derdenmaale, aan Uwe K. H. te moeten voordra.
gen, alzo indien eerlang geen prompt redres gefchied, zekerlijk zeer
klaar te voorzien is, dat de noch verwacht wordende Schepen, mede
weggenomen , en de Kooplieden buiten flaat zullen worden om den
Koophandel langer gaande Ie kunnen houden.
" Alle het geen voorfchreeven is, noodzaakt de Kooplieden, om zig
andermaal tot Uwe K. H. te keeren, en Uwe K. H. te herinneren de
gratieufe en troostrijke belofte bij de tweede audientie, aan de Koop"
lieden gedaan, die dezelven niet dan met de ui terlte aandoening aan·
boorden, als voorgebracl)t wordende met de uitterlle tederheid en attentie, waarop de Kooplieden derzelver hoop en vertrouwen ten vollen gelleld hebben; in verwachtinge zijnde, daar van het volkome ef.
feél: te hebben, eerbiedi.g verzoekende, dat Uwe K. H. de nodige mid·
delen gelieve te helpen beramen, en zulks zoo fpoedig immers moog·
lijk, alzo de nood zeer groot is, en de vertraging der weigeringe om
de refpeél:ive genomen Schepen te rug te gecven, dezelven, benevens
derzelver Ladingen, onvermijdelijk zal doen verrotten en vergaan; dat
voorts aall de Kooplieden mogen werden vergoed alle die impgrtan·
te fchaden, als aan dezelven, door de Engelfche Natie zijn toege.
bracht; en dat Uwe K. H. hoogst derzelver goede hulp en medewer.
king gelieve aan te wenden, daar, en zoo het behoort, op dat do
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totale ondergang van dit Gemeenebest iu tijds mag worden voorge.
komen.
" De Kooplieden kUlmen bij deeze gelegenheid niet af zijn Uwe K.
H. te errinneren, dat wijlen Zijne Door!. Hoogheid, hoogloffelijker
gedachtenisfe. het voornemen heefe gehad (indien het God behaagt
had Zijne Doorluchtige Hoogbeids Perfoon in 't leven te fparen) alle
middelen aan te wenden, om den Koophandel, die uit Frankrijk, ltalien, Spanje en Fortugal, over Zee, voorbij onze Landen naar Duit5chland gedreven word, indien mooglijks in Plaatfe van langs deeze Re.
publiek, door dezelve T,.Qrljilo naar Duitschland te verleiden; welke
tak van den Koophandel, de Kooplieden aan de welrneenende voorzorge Uwer K. H., insgelijks eerbiedig zijn aanbevelende.
" De Kooplieden fmeken derhalven, dat dezelve door de medewerkinge van Uwe K. H. mogen genieteR de nodige en krachtdadige befCherminge, waar voor dezelve zoo veele Jaaren zwaare lasten betaald
hebben; ten einde zij bij vervolg in fiaat blijven gefield zulks tel kon·
nen cominueeren, indien zij de boven verzogte en zoo zeer nodige
als gewenschte hulpe en befcherming genieten mogen; bij ontfientenisfe
van welke de Kooplieden, als Lieden van Eer, verklaaren dat de
gamfche Koophandel deezer Landen zal wezen geabimeerd; en, aiS
het ware niet geacht, elf dat ondanks alle der zelver genegenheid voor
het welzijn van de Republiek, zij buiten fraat zullen zijn geflcld om
eenige, veel min om de lIodige Lasten te konnen betaalen.
" De Kooplieden Iluiten deeze met een fineeren \Vensel. , dat het
Huis van. Uwe K. H. iu allen zegen voorfpoedig zij, biddeneIe dat
Uwe K. H. verder hen bij derzelver zoo duurgekochte Rechten en
Vrijheid te bewaren, en tegens de gecnen, die de Republiek nadeel
trachten toe te brengen, te verdedigen."

Het antwoord, welk Bat/re Koninglijke Hoogheid op deeze
Memorie gaf, beilond hoofdzaaklijk hierin: Dat Haare Hoogheid wel bewust was, wat zij voorheen beloofd had; dot haar
het nadeel [merte; doch dat het buiten haare fchuld WaS. dat
de Maken nog niet veranderd waren; dat zij de flerkfle inflantim aan het Hofvan Engeland had gedaan, en nog dee";
iat zij verzocht dat de Kooplieden nog vier of vijf wecken geduid geliefden te neemen , en dat, zoo 'er in dfen ttjd geene
verandering kwam) zij zdfs zouden moeten betuigen, van den
kant
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kafJt van Engeland gedttpeert u zijn, etlz. dat zij hoopte,
ten vierdemaale de Kooplieden in gelukkiger omjlandiglzeden
te zitn; dat zij intusfchen verzeekerd konden zijn, dat het
we/varen viln den Koophandel haar zodanig ter harte ging,
als haar eigen belang.

Ingevolge van de bovenOaande belofte, door Haare K. H. aan
de Kooplieden, op den 9den November, gedaan, werden, op
den 24tten, door eenen daar toe afgezonden Expresfe, eenige van
de voornaamlle Kooplieden van Amfteldam en Rotterdam, vep.
togt ten fpoedigflen in den Hage te komen. De verhaasting
deed de Kooplieden let goeds, ten voordeele van den Koophandel, verwachten: des begaven zij zig, zo fpoedig mooglijk ,
derwaan, van Amjleldam de Heeren VAN DE PuLL, TESTAS, TER
1I0RCH en NEEL, en van Rotten/am de Heeren BAELDE en VAN
DE WALLE. Op den volgenden dag, zijnde den 2sfien, hadden
deeze Gedeputeerden gehoor bij de Vrouwe Gouvernante, en
bij haaren Geheimen Raad, de Heer DE LARREIJ. Aan bun werd
bij die gelegenheid ter hand gefield, het affcl\rift van eenen Brief,
behelzende de onderhandelingen, tus[chen het Hof van Engeland
en H. H. Mag., wegens de opgemelde khlgten der Kooplieden,
gefchreeven door den Heer HOP, als Afgez~nt van den Staat in
Enge/and, aan den Heer Griffier FAGEL, en gedagtekend LOl1dfl;
den I7den November.
Zie hier den inhoud van denzell'en :

" WEL ED. GESTR. HP.. ER!
"

~IIJN fIEER!

"Eergisteren avond is' fr eelle bijemko1l1st vtm de l'OO1'llOamjle
lJeeren van het lJilinifterie geweest, en hebóen dezelve als toen
i/l COlljideratie gmol11en lllll1ner H. M. Refolutie van den 12den
September laastIeden. Zo "as daar Vfm kennis óekomen had,
heó ik getracht te I/leeten wat daar gepasJéet'd was, en o['er
iets finaa/s beJlooten 'Was, ten opzichte van gemelde Refo/utie.
Jl,lijlord Holdernesfe otJpasfeltjk zijnde. heb ik mij daarover ge·
oddresfeert (um den Heel' Piet, die mij geliefde te zeggen, dat,
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liie Heeren tot laat in den nacht bij den (mderen waren geweest; doch dat van wegen de ,'olumineusheid der zaken., nog
al een gemimen tijd zoude verlopen, eer een behoorlijk raport
zoude kannen worden uitgebracht, om voor den Koning te worden gelegd: dat hij mij ondertusfchen wû konde verzekeren,
zoo voor zig ze/ven, als voor de andere Huren Minij!ers, dat
'er eene genegenheid was, om aan H. H. 111 genoegen te geeyen, )loor zoo verre de klagten van derzelver Onderdatmen wel
gefundeerd waren, en tot removeeringe van ulle verwljderitJge. Doch dat hij mij ter zelver tijd moest uggen, dat 'er
zig twee zaaktn opdeeden, die men alhier niet zoude kannen
loegee,'en, dat is, voor eerst.' het Navigeeren en trafiqueeren
op de Franfche Eilanden, en dat, fcllOon onder gefingeerde namen. voor Rekening der Franfchen géfchiedde, waar d~r men
wist dat Frankrijk mil/ioenen had geprofiteert , en dat 1J1'en
hier "tin begrip was, dat zulks zelfs doOf' de letter der Tractaaten niet gepermiteerd wus, en dan ten anderen, den aan.
voer naar Frankrijk, van lVlateriaalen tot aanbouw van Schepen;
dat, fchoon die Mareriaalen bij het IV. ART. VAN 'T TRACT AAT VAN 1674. genumereerd !londen, als geene Wanren van
Contrabande zijnde, DEZELVE DOOR DE OMSTANDIGHEDEN CONTRA.
BAND~, GOEDEREN WIERDEN, Ilrekkendc ten aanbouw van de Franfche magt; dat hij hoopte dar H. H. 111. zig ten dien opzigte,
'11001' redelijkheid zouden laten ,'inden, (dat is, dat hij Pi tt
hoopte, dat H. H. M. de Enge!fchen zoude toej!aan, de Trof/aten naar hun welgevallen te verdraaijen , en als hl/nne tJmj!alldigheden zulks ,'ereischten, die daar bijgenoemde Goederen vrij
te kennen, doch deze/l'en veranderendq, dat dan ook, die Pi'ije
Goederen, Contrabande wierden.' (en rolgens dat ze/l'e denkheeld redeneert men ook tegenwoordig in Engeland, dan Hunne Hoog Mog konnen zig 111et die gedachten niet vereenigen )
mij ~'erder zeggende, dat men ten opzigte "tm de Rechtsplegingen, indien daat' in eenige abuizen zouden mogen wezen begaan, dat mede bij het allnj!aande Parlement, zot/dm trachten
te bewerken, dat de Atte 1'011 't Parlement, tot encourageringe ~'an Zulieden, bIJ we/ke de genomen Prijzen ht/IJ in eigmdom w()rdm gegeewn, voor zoo verre mogt worden gealtereerd,
Ilat, daar door alle 'Yexatien mogten worden belet;" daar verIlT. D.EEL.
Ttt
der
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der bij voegende, dat 01J1 dit. al/es ttittewerken, daar toe ar.
heid en tijd word yereischt; en dat hij H. H. M. konde verzeke,·en, "at} deszelfs {erer en genegenheid, om dat alles tot een
goed einde te bre1lgl!1~; ?;iets meer wenfchende, dan een goede
en vertrouwd~ harmonie en intelligentie, tusfchen deeze Kroon
en den Staat lItln IJ. IJ. lYI.

(Wás get.) H. HOP.
Onnoodig is het , hier aan te merken, dat de Kooplieden.,
met dit bericht, zig deerlijk in hunne gedachten bedroogen vonden. Zij zagen duidelijk, dat het nog verre van daar was, om
redres te bekomen; zij zagen dat men in Engeland 'er op bedacht was, hunnen handel, fcllOon tegen de Traél:aaten, te bepa'alen, en befpeurden geene de minfie verandering ten goede.
Door de voornnam!le Kooplieden der handeldoende Steden,
te Alphen bij een gekomen, werd, ter redding van den ten val
neigenden Koophandel, beflooten, op nieuws eene bezending
naar den Haag te doen. iEn om aldaar beflagen ten ijs te kom~n, werd te dmfleldam een Aanfpraak aan de Vroawe Gouvernante opgefield en gedrukt, die, met een vernieuwd Adres,
öp ded 7den van de maand December, aan H. K. H. door een
getal van 40 Kooplieden, werd overgegeeven. De Aanfpraak
aan de Vrouwe Gouvernante was in vrij fierke bewoordingen opgefield. en de inhoud te vinden in de Ned. Jaarb. December
1758, bI. II90-120I.
De Vrouwe Gouyernante vond' goed, daarop te :mtwoordt:n :
Dat zij met leeda'ezell den tege1Jwoordigen flaat yan den Koophandel aanzag, en O1'er denzelren niet minder aangedaan was,
dan iemand der Kooplieden; doch dat het haare [chuld l1iet
was, dat dezr:lve niet meer befchermd werd; dat aIJn de lIla.
giflraaten der Steden Dordrecht) Haarlem, Am!leldam, Gouda,
Rotterdam en den Brielle de ndm moest worden toegefchreven,
dat Land C:1 Z cemagt ill geen beeterelZ flaat waren; (bedoe-

lende de Vorl1:in hier mede de weigering lOt de vermeerdering
der Landmagt, waar van wij boven de redenen van dmfle/dam 'gezien hebben) dat zij Gouvernante l1iet had opgehouden
te werken, om aall de Kooplieóen genoegen te gee1'et1, waar
"(JIJ
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ten getuige flrekte zekere Brief, door den Koning yan
Engeland, haaren Heer Pader, aan haar gefchreven. De
inhoud daar van werd aan de Kooplieden medegedeeld, en luidde aldus:
" Men is thons metterdaad bezig om de zoaken der Bollanieren te belJande/en, en York zal eerstdaags de nodige lnffructien hebben om een overeenkomst te bernamen naar hèt genoegen van de Republiek. Men zat verder middelen tradten vast
te flellcn, Dm de buitenfporigheden der Aaperen te beteqge/en.
Ik ben.
Uwe Goede rader

GEORGE, R."
De GouvernanU voegde 'er nevens, onderricht te zijn, dat de
Kolonel YORKE verzogt had, dien zelfden morgen een mondgefprek met H. H. M. te hu uden , om in onderhandelil1'g te treeden
over deeze zaak, en dar zij hoopre, dat zulks van gewenschte
uitwerking zoude wezen. De Vrouwe Gouvernante belloo! haar
antwoord mer re zeggen, dat, zo de Kooplieden zulks goedyonden, zij verder met den Heer DE LARR IJ, haaren Geheimraad,
fpreeken konden; waarop zij zig in een ander vertrek begaf. De
afgezondene Hel'ren daar op mede vertrokken zijnde, verzochren
zij gehoor bij den Heer DE URR IJ; eenigen uit dar aanzienl'jk
lichaam, daar ((,e gekommitt.:erd, fpraken zeer omfiandig met
denzelven ; wonden hem het oneindig ver ehi! tusrehen de Landen Zeemagt, en dat 'er als nog geene redenen waren, die de
eert1e aant10nds noodzaaklijl{ maakten, maar wel de laat!1:e. Het
antwoord van zijn Ed. was bijna het zelfde als dat der Vorfrinne; hij zeide, " dat het de rehuld van haare K. H. niet was,
" dat 'er geen htrl1el kwam." Tot beDuit , voegde hij 'er ne-vens, " Dat het voor de Vrouwe Gouvernante was -geworden
., een POINCT D'HONNWR, om in geen Equipagie ter Zee te be" willigen, zonder eene vermeerdering van Landtroepen ; en dat
" hij de Kooplieden niet dorst vleien met de teruggave der fch~
" pen en goederen, di;:! door de EngeIfchen genomen waren."
Met deeze fm:!rtelijke , in plaats van troostIijke reden) ver-

Tu.2

trok·
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trokken de Heeren Kooplieden en fcheidden van elkander, om
ieder aan de zijnen het noodlottig antwoord mede te deelen.
Niet min gevoeli~ betoonde zig H. K. H. zo over de aanfpraak,
als over de gemeenmuaking van dez~lve, zo ras dezelve gedaan
was; gelijk haare K. H. niet ondui!1:er te kennen gaf, in eene
.aanfprllak, door Hoogstdezelve gedaan, op den uden van de
gemelde maand December, in de vergadering van H. H. M. in
welke afmfpraak H. K. H. de noodzaaklijkheid der vermeerdering
van Land- en Zeemagt op 't fierktst trachtte te beweeren.
De Kooplieden, hoewel weinig baat ten Hove gevonden hebben.
de, lieten, echter, niet af. alle hunne vermogens aantewenden.,
om den zenuw van den Staat niet geheel en al te doen verflap.pen. maar, ware het mooglijk, door ernfl:ige fmeekbeden, van
de Ed. Gr. M. Staaten deezer Provintie, en van de Burgemeesteren der Steden, de nodige hulp en bij!l:and te verkrijgen.
Het Requesten aan de Ed. Gr. Achtb. Heeren Burgemee!l:eren
deezer Stad door de Kooplieden, en aan de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van deeze Provintie ingeleverd, waren beiden ingericht, om Hoogstdezelve een oog op de noodlijdende Commer.cic te doen flaan, en zodanige befluiten te doen neemen , als
H. Ed. Gr. Mog. volgens hunne wijsheid, meest oorbaar zou.den oordeel en , tot voorkoming van het verval der Commercie
en Navigatie, en grootmaaking van het Vaderland.
Het gehoor, door Y6RKE, volgens het bericht aan <ie Koop.lieden, gevraagd, be!l:olld hier in, dat hij verzogt in Onderhandeling te treden, tot wegneeming der gefchillen, met eenige Leden, die daartoe uit de Vergadering van H. H. M. zouden ge-committeerd worden. 'Tegen den zz!l:cl1 deezer maand verzogt
hij een tweede gehoor bij H. H. lVIog. Gedeputeerden tot de
Buitenlandfche zaaken; 't welk hem zijnde toege!l:aan, gaf hij
aan dezelve een fchriftelijke Memorie over, waar in vervat waren de pointen , waarop hij gevolmatigd was, om in onderhandeling te treed",n; waarin, echter, de Koning bij de reeds gemelde voor!l:e\1ingen en onwettige eifchen bleef volharden, en,
ten aanzien van de Traaaaten, het hier voorgemelde denkbeeld
vau. den Heer rITT volgde. Deeze Memorie werd eerst Copielijk geHeld in handen van den Heere VAN WELDEREN en anderen
H. H. M. Gedeputeerden tot de Buitenlandfche zaaken, om dezel-
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t.elve na te zien, te ondcrzoekcn en daarop in te neemen de
Hoogwijze Conuderatien en het Advis \'an Il. K. H., en om
van alles ter vergadcring Raport te doen. Ook werd dezelve •
dien eigen dag, in de vergadering van Il. Ed. Gr. Mog. ingele.verd, en door H. Ed. Gr. Mog. goedgevonden, dat dezel'lo
zoude worden onderzogt door de Heeren van de Ridderfchap en
verdere Gekommitteerden tot de zaaken van de Commercie en
Navigatie, om de 'vergadering te dienen van bericht.
Terwijl men in die aanzienlijke Kollegiën daar mede bezig
was, kwamen in Am(le/dam te voorfchijn eenige korte bedeniingen, wegens den Handel op de Fra/Jfche lFéstindiën, en hoe
dezelve op eene behoorlijke wijze gedreevcn werd. De kunde
van den Schrijver, die in deeze Bedenkingen doorftraalde, verzeld met de wetenswaardige Aanmerkingen, zo wel voor den
tegenwoordigen als toekomenden tijd ,deed dezelve de goedkeuring van allen, die 'er belang bij hadden, wegdraagen.
Op den 19den Janm.rij des volgenden Jaars, ontving men binnen deeze Stad uit 's Gravet1haKe bericht, wegens het allerven van Haare Koninglijkc Hoogheid de Vrouwe Gouvernante.
Smertelijk waren, ondertusfchen, de tijdingen, welke men hierdaaglijks ontving, van de nadeel en , die aan de Scheepvaart,
door de EngeIfchen , dag op dag werden toegebracht. Ter aanwijzing van de onbeftaanbaare handelwijze der Rechtsplegingen
binnen Londen, is alleen genoeg, het bericht vaIl Kapitein PIETER BARTS, wiens fchip, van Suriname naar Amfteldam beftemd,
aldaar was opgebracht. 't Ts waar, {chip cn ladin~ werden vrij
"erklaard; doch op hoedanige \\'ijze? Dij de vrijfpraak werd gemelde DARTS gecondemneerd, te hetaulen ISO Ponden Sterlings,
voor de fchade, die hij den Kapei, te~en wien hij, geduurende
den nacht, flags gewecst was, h::d toegebragt ; als ook om dat
de Kaper, die het gevecht gefluit had, uit de Middelandfche
Zee kwamen quaratainc moest houden. Onmem den zelfden tijd
IJntving men bericht van het opbrengen van negen and,~re- Ho!land[che Schepen: kennende de El1gelfchm, in hunne roofzugt ,
paal noch perk, en noodzaakende dus de Koopliedcn" aamahouden om Konvoij, als het eelligf1:e middel, om den moedwil
der Engelfche Kapers, die, gelijk de roovellde dieren, op de
tamme vogelen aasden, te beteugelen. Men zag daar vaIl een
Ttt 3
voor-
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voorbeeld, in de bedrijven van den toenmaligen Kapitein JAN
te Kadix, en van den Schout bij Nacht JOOST SELS op de
Rede van Mal/ega, waar bij drie Schepen uit hunne roofzuchtige klaauwen ontrukt werden.
Aan H. H. M. de Heeren Staaten Generaal werd 5 behalven het
Request van den Heer J,\N JACOB FAETS Junior, wegens het Scbip
de Goede Refolutie, in 't begin der maand Februarij , door de
Kooplieden van Amfteldam en Rotterdam, een VerzoekfChrift
overgegeeven. De zaak, welke hier toe aanleiding gaf, was dee·
ze. In't laatst der voorige maand, had men, hier te Lande,
tijding ontvangen, dat de Reclltèrs van het Admiraliteits Hof tt
LondolJ voorneemens waren, over de Nederlandrelze in Engeland opgebragte Schepen, die gekomen waren van St. Euftatius
en Curnçao, op v:len 6den d~ezer maand uitfpraak te doen; waar
bij verklaart! was, dat nopens dezulke, van welke niet gerechtelijk kon1ie bewezen worden, welke goederen uit Barken, en
welke van 't Land ingenomen, en voor wiens Rekening de in.
geladen Goederen a(gezonden waren, [chip en lading zondel1
verbeurd verklaard worden. De onmooglijkheid, om dit te kunnen bewij wn, bij gemelde Kooplieden overwogen zijnde, werd
te Amfteldam, het opgemelde verzoekfchrift, aan 's Lands Staaten, den sofien van de voorleden maand ontworpen, in eene
vergadering der aanzienlijktle Kooplieden voorgeleezen , daags
daaraan Hunne Ed. Cr. Achtb. ter hand gefield, en verder, ten
zelfden dage, vier Kooplieden gemagtigd, om het, met die van
Rotterdam, aan HoogstgelJlc:lde Heeren Staten aantebieden. Op
dien dag werd ook, van wegen hunne Hoog Mag. een Bode aan
den Hollandfchen Gezant in Engeland afgevaardigd, met order om
àlle vermogens te werk te nellen, dat, flaande de Onderhandelingen tusCchen dat Rijk en de Republiek, de zaaken mogten
blijven in haar geheel. Dit had ten gevolge dat aldaar befloten
werd, dat de uitCpraaken der vonnisCen zouden blijven uirgefleld
tOLden 2Ifien Augustus. Nogthans werd, op deu 24fien, h2t
vonnis over !l7 verbeurd verklaarde Schepen, die van St. EZ/fiatjus en Curaçao gekomen waren, uitgeCproken. Hoe fChreeuwende dit onrecht ook zijn mogt, hoorde men, echter, uit En.
geland niets anders dan troostelijke tijdingen van een fpoedig redres; even als of dit eene voldoende vergoeding ware.
lT.
BlNKES,
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H. H. Mog. dus ten duidelijkfle ziende, dat men in Engeland
niets bedoelde, dan den geheelen Koophandel der Nederlanders
te vernielen, beflo!en, op den 26flen der loopende Maand, tot
de uitrusting van vijf en twintig Schepen van Oorlog. Om dezelve van de nodige Manf<:;hap te voorzien, werden, op den
27fl:en Maart, twee Plakkaten vastge!leld, wordende, bij het
eerfle, verboden de werving vtm Bootsvolk voor vreemde dien.
flen, enz. en bij het tweede, eenige fc/zikk!ngerz gemaakt, betreffende de voort uit deeze LC/1Zden, en het lig/en )'an den
Tienden lI/cm "tln de Croendlnndfche, en den FiJj'den 1'1111 alle
andere Sc/tepen. De Onderhandelingen Hunner H. Mag. met

den Ridder YORKE hielden nog al aan, zonder, echt~r, van
eenige vrucht voor den Koophandel of Scheepvaart te zijn, de.
wijl de Memorie van den Ridder YORKE, wegens het ontworpen
Projeét, verre af was Vlm eenige voldoening te geeven. Door
Hunne Ed. Cr. Ach/b. de Ileeren Bttt:ljemeefleren deezer Stad,
was die Memorie gefield in handen van de Kooplieden, ten einde Hunne Ed. Gr. Achtb. te dienen van del'zelver bericht. In
het wel doorkneed antwoord, werd de o\lbeaa~\lbaarheid en onwettige wijze van handelen in Enge/aIJd ten klaarllen aangetoond. Alle de voorige en aan houdende klagten, die '5 Lands
Ingezeetenen gedwongen waren, bijna da~glijks te vernieuwen,
deeden eindelijk Hunne Ed. Cr. 1I/og. befluiten, een voorl1ag
te doen ter Vergadering van Htmne Hoog lI/og., een buitengewoon Ge~ntrchap naar Engeland te zenden, om den Koning
zelven alle de reeds gedaane klag(en onder het oog te brengen,
en te beproeven, of het mooglijk ware, zulke middelen te beramen, als konden dienen tot her/tel van '[ gebeurde, en fiuiring van verdere l1egte handelwijzen. De Ileeren, tot dit Gezantfch:lp benoemd, waren de Wel Ed. Gellr. Heeren Mr. JAcon
BOREEL JANSZ, weleer Schepen deezer Stad, doch wen ter
tijd Raad en Advocaat Fiscaal bij het Ed. Mog. I'::ollegie ter
Admiraliteit alhier; Mr. JAN VAN DE POLL, insgelijks weleer
Schepen, en nog onlangs een der Gecommitteerden van de
Kooplieden deezer Stad; en Mr. GERRIT MEERMAN, Penûonar;s
der Stad Rotterdam. Deeze Heeren, op in!lantelijk verzoek,
aangenomen hebbende, de reize te doen, werden hun één Se·
Ttt 4
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cretaris en twee Klerken toegevoegd, en ieder hunner toegelegd.
geduurende het Gezantfchap, veertig Guldens daags, en vijfden
honderd Guldens voor derzelver Equipagie, buiten het Salaris
voor de Klerken. Na dat Hunne Ed. met het begin der Maahd
April hunne Infiruétien o\1tvangen hadden, vertrokken zij, den
5den, van He!levoetJluis, landden den I I den in Enge/ond aan,
en hadden, den I7den, het eerfie gehoor bij den Koning.
lnmsrchen voeren de Enge/fclie1J oog al gefl:adig voort, met
bet beroven, opbrengen en verbeurd verklaaren der Neder/andfch~ Schepen. Ons betlek laat niet toe, alles omfiandig te verhaaIen; te meer, daar het hier ter nedergell:elde voldoende is,
om den Leeur te doen zien, hoe het gezag van den Stuut, door
Engeland, geCchonden werd, en welke moeite het in hadde.
zig bij de aangenomel1e Neutra/itcit.re handhaven. Nog zwaar·
der werd dit, toen de Koning 'YtiIJ Fl'fJnkrijk, door zijnen Ambasfadeur, Hunne Hoog Mag. een gedeelte zijner magt deed aanbieden, ter beteugeling der Enge/fclze Roverijen; en ook na
een andere Memorie, door den AmbasCadeur van den Koning
van Engeland, H. H. Mag. ter hand gefield, inhoudende eeni.
ge klagten, over het bezorgen van verboden Koopmanfchappen
Ilan Frtl11krijk. De eer!te Memorie gehoor te geeven, en F/'tJlIk,oijks aanbód aan te neemen , moest een onvermijdelijke breuk
rr.et Enge/and- \'eroorzaaken, en het voorgefrelde Plan van Nel/traliteit den bodem inOaan. De tweede in te willigen, kon niet
nnders uitwerken, d~n den Koophandel nog meer te bepaalen,
en Frankrijk tegen den Staat in het Harnas te jaagen. Om deeze reden meenen wij niet ten onrecht gezegd te hebben, dat het
blijven bij de voorgenomene Onzijdigheid, een lVIeeflerfluk van
Staatkunde was. flet eenig!le, dat den Koophandel nog in 1l:aat
deed bfijven, was, het aanhoudend verleen en van Konvooijen ,
t welk, in dien tijd, in geencn deele verzuimu werd.
Onder alle deel.e omflandigheden, kwam, op den 23fien Augustus, binnen deeze Stad, HAG M\HOMETH ROZENr], als Afe(ezant
van SlDl] MAHOMETH, Keizer van Marokko, om H. H. M. kennis van deszelfs komst tot den Throon te geeven, en tevens om
het Traétaat van Vrede en Koophandel, door deszelfs Vader, in
1752 gemaakt, te bevestigen. Deeze Afgezant, met Sloepen

aan
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a:m de AdmiraJiteits Werf aan Land gebracht zijnde, werd aldaar,
~oor den rJofmeefter van Staat, uit naam van H. H. M. verwel·
komd en met een Jagt naar den Haag gevoerd.
De Memorie van het Franfche Hof, boven gemeld, werd ge.
voJgd door eene andere, waarin dat Hof aIler!lerkst klaagde,
over het ophouden van eenige Krijgs·Ammunitie; waar door het
hier boven gezegde nog meer bevestigd word.
In 't Jaar 1760 vonden zig H. H Mog. genoodzaakt. ter goed.
maaking der NederJ:mdfche Convoijcn, het Ordinaris Last· en
Veitgeld , volgens bepaalingen van den 31 fien J nlii 17:25, en van
den Illen lV1aart 1760, eindigende met den l!len Ma:trt 1761.
te bezwaaren met een pCt. op de inkomende, en een half pCr.
op de uitgaande Goederen; op welke Ordonnantie, in de maand
Junij. door's Lands Sruaten, ter bevordering van den Koophan~
del, eene nadere opheldering gemaakt werd. Voorts liep dit
Jaar, even als het voorige, ten einde, met ongehoorde Rechtspleegingen en Vonnisfen , wegens de iu Engeland opgebrachte
Schepen, hoewel het neemen en opbrengen niet meer zo ilerk
ging, als voorheen; het welk grootendeels moet worden to.ege·
fchreeven aan de menigvuldige en aanhoudende Convooijen, welke 's Lands Staaten, ter bev'eiliging van den Koophandel, ver·
leenden, en die nog bij aanhoudendheid vereischt wierden; waarom dan ook. op den 16 Februarij 1761. andermaal een Plakaat
tell vcorfchijn kwam. waarin geordonneerd werd, dat de heffing
van het verdubbelde Last- en buitengewoone Veilgeld , in het voorga:mde Jaar ingevoerd, nog voor een Jaar gecolltinneerd zoudl!
worden.
In het begin der maand Maart van dat Jaar, gaven de Ed.
Heeren Bewindhebberen van de O. I. Compagnie ter Kamer Am.
fle/drml, aan H. H. M. een uitvoerig en verdedigend Berigt over.
op de klagten der Enge/fchen, wegens de gepleegde Vijandelijkheden op Benga/e.; \yaar van men, van den kant der Klaagers ,
eenen grooten ophef gemaakt had, die, door het opgemelde Be·
Ticht, zeer veel van deszelfde kracht en waarde verloor.
De Heer en Mr. J. BOREEL, die, zo als wij hier vooren gezegd
hebben, met de Heeren VAN DE POLL en MEERMAN, als Afgezant, naar Enge/oni vertrokken, en vrugteIoos van daar te rug
gekomen,wa$, werd. op den 30!1:en Maij, weder naar dat Rijk
TttS
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afgevaardigd, om den tegenwoordigen Koning, GEORGE DEN
wegens deszelfs Throonbeklimming, uit naam van H.
H. M. geluk te wenfchen.
Onder het getal van negen en twintig Oorlogfchepen, die, in
het Jaar ~762, zig het zij in Zee, of in deeze of geene Havens,
ter befcherming der Koopvaardijfchepen, bevonden, was mede
het fchip de Dankbnarheid, waarop als Kapitein het bevel voerde, de Wel Ed. Gellr. Heer SALOMON DEDEL DE JONGE. Deeze,
op Zondag op 22llen Augustus, met zijn bij hebbend Convooij,
be(l:aande in vier Koopvaardijfchepen, uit Texel gezeild, kwam
hem, op dien zcIfden nadel1l11iddgg, een Enge/sch Oorlogfcheepje, van tien (l:ukken Kanon, op ziJde; het voerde den naam
van Hafard-ClIa/oup, en werd gekommandeerd door Kapitein J.
JOHN, die aan den Heer DEDEL, door een Offièier, kennis gaf, dat
tij bepaalde orders had, om alle Schepen, naar Franfche of
Spaanfcl/l! Havens betlemd, te doorzoeken en aantehouden; bef,reerellde dus vrijheid om zijnen last, omtrent de Koopvaardijfchepen, te volbrengen. Doch de Heer DEDEL gaf hierop, ingevolge van 't Traélaat van J 674, een weigerend antwoord. Hij
DERDEN,

,'erklaarde niet te kUnllCI) toejlaan , dal Schepen onder zijn
COl2yoij, die gem yan all{,l~ Contrabande Goederen in hadden , doorzocht zouden worden; deelende hem vervolgens den
inhoud der Ladinge van elk Schip mede: waarop het Enge!seh

Schip, dien nacht, afhield. 's Lands Oorlogfchip werd) met
het aanbreeken van den dag, weder gepraaid, door de TryalC.1aloup, van zestien (l:ukken Ka11On. gevoerd door Kapitein
CUNJGHAME, die, even als de voorige, de onderzoeking eisc11te;
doch, het zelfde antwoord bekomen hebbende , een Scheepje
van veertien fl:ukken feinde, genaamd HUllter-C'zaioup, Kapt.
'tEUGJES, die den Kapitein DEDEL op zijde bleef, terwijl intusfehen de Tryalllaar de Rheede van Duim te rug zeilde. Het
Ho/landsch Convoij pasfeerde. des avonds van den 24llen, de
lloofden , alwaar de Hunter-Chaloup verfcheide fchoren en feinen
met vuuren deed; waarop, den 25ften, 's voormiddags , zeven
zo groote als kleine Engelfche Schepen, bij het Convoij kwamen. De Kommandeur ADAMS, voerende het Fregat the Diana.
van twee en dertig (l:ukken Kanon, en twee honderd en dertig
Man, 's Lands Schip op zijde gekomen zijnde, riep, even aIs
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de voorigen, om de Koopvaardijfchepen te viIiteeren , en zond,
ot> het antwoord van den Heer DEDEL, een Moep naar het Fregatfcheepje tie Ml/lrio Elifabeth, welk, onder het Convoij, naar
St. Scbostioon gefchikt was. Kapitein DEDEL deed, volgens
zijn laatfte antwoord, terflond op de Sloep vuuren, en liep 'er
lIlet zijn Schip op aan, om de doorzoeking te beletten; doch de
Sloep hield af, eer hij 'er bij zijn kon. Daar op zond hij een
Officier met eenige Soldaten, aaIJ ieder der drie andere Koopvaardijfchepen, met last om de Engelfche Sloepen van boord te houden. De Kommandant ADAMS hem weder op zijde gekomen zijnde, deed den Heer DEDEL, d-.:or twee 0fficicrLn, met de Sloep
aan hem afgezonden, aanzeggen, dat in een gehouden Krijgsraad
beGoten was, om de Schepen onder zi)l1 Konvoij te vifiteeren,
en dat men op hem vuuren zou, indien hij ondernam, zulks met
geweld te beletten. Kapitein DEDEL antlVoordde met weinig
woorden, dat hij, hoe ongelijk de magt ook war", nimmer zou
toelaten, dat Schepen, onder zijn Konvoij, door eenige anderen,
gevifiteerd wierden. Daar mede vertrokken de Officiers; en
ftraks daarna zeilden drie Sloepen, met vliegende Vlaggen, naar
de Koopvaardijfchepen; waarop Kapitein DEDEL, zonder uitftel ,
met fcherp op dezelve deed Cehieten. De Diana, die hem op
zilde lag, vuurde op hem, doch bleef niet onbeamwoord. De
twee Scheepen geraakten hi~rop in gevecht; het had bijna een half
uur geduurd, toen Kapitein DEOEL aan den neus ge!nvest werd:
waardoor tij genoodzaakt was, voor een korte poos, het half
dek te verlaaten. De overige Engelfche Schepen, waar onder
één van vijftig Ilukken Kanon, de C~ester genaamd, en gekomlnllndeerd door Kapitein HEI], begonnen toen mede op 's Lands
O(\rlogfchip te fchieten; 't welk kort daarna g.:noodzaakt was,
door overmagt, zig optegeeven. Thans maakten zig de Sloepen
meeller van de Koopvaardijfchepen, die, zo wel als het Oor.
logfchip, naar Duim gebracht werden. alwlar zij den 29flen ten
Anker kwamen. Op 's Lands Schip waren twee dooden, en
ilf gekwetfien, en onder de laatflen de Kapitein; het Touwwerk
en loopend Wand was insgelijks merkelijk befchadigd.
De Engeifclzen behaalden hierbij dubbele fchande. dewijl zij.
lIa elndervonden te hebben dat de Koopvaardijfchepen geene ContrabandelI in hadden, die vrank en vrij moellen Iaaten vertrek-
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ken, zo als zij alvoorens, aan den Heer DEDEL, dien zij door
overmagt overwonnen hadden, met alle tekenen van agting hadden moeten toeUaan. In de maand December ontving men alhier tijding. dat zijn Wel Ed. Gefir. te Maltega gearriveert
was.
Het jaar 1763 begon even als de voorige Jaaren; dat is. met
aanhoudende Zeeroverijen der Engelfc!ten, waarvan, onder anderen, een Schipper, MAERTEN IIOLM, de gevoeliglle ondervinding
bad. Zij bepaakien deeze euveldaaden niet hinnen den kring van
Europa, maar zelfs in AGa hield hUA onbehooriijk gedrag maat noch
perk; wordende den Handel der Oost-IndiCche Maatfchappij op
Bengale zodanig gellremd. door hunne bedienden aldaar, dat de
I Jeeren Staaten Generaal zig gcnoodzaakt vonden, in het jaar
1764, aan de klagten der H<~cren Bewindhebberen gehoor te geeven, en hun gezag tot herfic\ daarvan te werk te nellen. Onder
bet Art. O. J. COMPAGNIE zullen wij zien, hoe ~ Engelfchen,
van hunnen kant, zig hierop zochten te regtvaardigen , alleen
met oogmerk om de aangevangene onderhandelingen te rekken,
en ongefioord in hunne lpoorlooze bedrijven te kunnen volharden. Doch met het fluiten van den Vrede, tusfchen Engeland,
Frankrijk en Spanje, met den aanvang van 1763, kreeg ook
de Koophandel zijne voorige vrijheid weder.
Scdert eenige Jaaren was 'er, tusfchen de Hollandfclte en
Zeeuwfclze Kooplieden, eenige twist omfiaan, over de vrije
Vaart op Esfequebo en Demerarij, welke de Zeeuwfche Kooplieden voor zig afzonderlijk zochten te behouden. De Hoofd·
participanten van de West - IndiCche Compagnie ter Kamer Zee.
land, hadden hierover, in het jaar 1765, eene Memorie ter
Vergaderinge van de Heeren Staaten Generaal ingeleverd. waarbij
beweerd werd, dat niet alleen het private regt, tot de vaart op
Esfequeho, aan de Ingezeetenen van die Provintie alleen behoorde, maar dat het ook onmooglijk was, Demeranij van Efequeba aftefeheiden. De Reprefentanc en Bewindhebbers van·de Generaale West-Indifclte Compagnie zochten, in den Jaare 1767,
de bewijzen, daarin voortgebragt , door eene Deduétie te wederleggen. In het daaraan volgende jaar, vonden eenigen der aanzienlijklle Am./leldamfche Kooplieden, ter befcherming van hunnen Handel, nodig, hWlOe belangen ~ bij wijze van Request, H,
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H. M. onder het oog te brengen, met aanwoning van de nadee~
len, die de Staat in het algemeen, en ieder Proviótie in 't biizonder, ook vooral de Planters der beide Colonien, lijden zouden, indien de vaart op beide plaatzen alleen voor Zeeland open
bleef~ Het Request zelve te breeMoerig zijnde om hier geplaatst
te worden, wijzen wij de Leezers, die 'er belang in nellen, tot
de Ned. Jaarh. van 177°, bi. 436 - 458. alwaar men in het
vervolg vindt, dat der Hoofdparticipamen van de GeneraaIe West~
Indifche Compagnie, en eindelijk het Request, welk de Zeeuw'fche Kooplieden daar tegen aan H. H. M. overleverden; den
:Brief van de Staaten van Zeeland; en de Deduétie van de ZuuU'fche Hoofdparticipan, ter wederlegging der Amfleldamfche Re~uesten: welke nukken weder gevolgd werden van Aanmerkin·
~èn en Tegenbedenkingen ; zie ESSEQUEBO.
Op deeze verCchillen volgden '" in 1772, weder anderen, over
het befiier en de aannelling van Beampten, op de beide Colonien ; van aLhet welk men de egte nukken vinden kan in de N.
Ned. Jaarh. van 1772 , bI. 1008"- 1°97, en van 1773 en
1774: in welk laatstgemelde Jaar men zien kan, hoe Zijne Hoogheid de Prins Erf-Stadhouder, door ~en nader Reglement, de
vaart op E.1equeho gelèhikt en in order gebragt heeft, op den
Isden Janllarij 1772; waar tegen die van Zeeland, als 'er geen
genoegen in neemende , zig met kracht verzetteden , fcllOon die
van Holland, Friesland en Stad en Lande de zaak voor afgedaan hielden.
De twist, omOaan tllsfchen Groot-B,"ittannie en deszelfs AmerikaYJnfche C%nien, begon, al bij deszelfs aanvang, door eeni.
ge voornaame Staatkundigen, als nadeelig voor onzen Staat, en
deszelfs Koophandel, befchouwd te worden. In het jaar 1775
werd, door den EngeIfchen AmbasCadeur, aan H. H. M. kennis
gegeeven " dat de Koning, zijn Meener, uit hoofde van den
" oproer en muiterije, in een gedeelte van N. Amerika, zig
" verpligt gelfonden had, de nodige middelen te beramen, om
" die Oproerigen weder tot hunnen pligt te breng~n, en ten
" dien einde op allerlei wijzen te beletten, dat de misnoegden,
" onder voorwendCel van Koophandel, niets omvingen, 't geen
" hunnen opnand" zoude konnen voeden en ftijven. Dat zj;ne
" Majeneit ten dien einde in zijn Rijk allen uitvoer van Wape.

" nen
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" nen of Oorlogstuig. zonder uitdrukkelijk verlof, had verbo.. den; dan, dat dit vrugteloos zoude zijn, zo uit andere Lau.
" den naar die Gewesten zodanige wanren vervoerd werden, en
" dat men niet te min vemam, hoe de Kooplieden in deeze Re" pllbliek geduurige verzendingen van Oorlogsbehoeften naar
" America deeden, '[ zij onmiddeIijk, of wel over de Kolonfen
" van deezen Scaat. Weshalven hij Afgezant, uit naam, van den
" Koning, zijnen Meell:er, uitdrukkelijk verzogt, dat Hunne H.
" Mog. wel geIi~fdel1, zonder uitael, daar tegen die krachtige
" middelen te beramen, die derzelver wijsheid hun zoude aan de
" hand gegeeven, ten einde geene Wapens of Oorlogstuig, on" d~r welk voorwendfel ook, naar de W. I. werden gezonden,
" boven '[ geen tot ge,bruik der Kolonien van den Staat, ter goe" der trouwe; zou nodig zijn; dat hij niet twijffelde, of HH.
" HH. MM. zouden gaarne zoo eene gelegenheid waarneemelI
" om een wezenlijke proef van Hunne Vriendfcdap voor den Ka" ning, en van Hunne verknogtheid aan een Nabuur, zoo als
" Engeland was, te kennen te geeven."
Hoe geneegen H. H. M. zig betOonden, om aan dit verzoek
te voldoen, bleel{ bij de Re[olutie van den 20flen Maart van dat
jaar, waarin verboden werd, binnen zes Maanden geen Oorlogs
Ammunitie, Buskruit, enz. uit de Republiek te zenden, ten zij
met confent en permisfie van 't Collegie ter Admiraliteit, onder
welks tes[ort de Inlaading gefchiedde, op ll:raffe van Confiscatie
en duizend Guldens boete, ten laste van den Schipper; welk
verbod, den 18den van Augustus deezes jaars, nog voor één
jaar verlengd werd. Intusfchen begreepen 's Lands Vaderen, hoe
lloodzaaklijk het ware, zig in een behoorIi,ken ll:aat te ll:ellen ,
om den Koophandel en Scheepvaart te konnen befchermen, in
gevalIe de Oorlog, tusfchen Engeland en Amerika, van meerder gevolgen mogt worden.
Dan, deeze zo heilzaame als noodzaaklijke maatregels werden
verijdeld, door de verfchiIIende gedacht~n, die veelal onder de
Vereenigde Provintien plaats hebben, en, gelijk te vreezen is,
uit houfde van ieders bijzonder belang, in 't vervolg plaats zuIlen hebben, hoewel voor de Republiek altoos ten uiterll:en nadeelig , en [omtijds niet min gevaarlijk voor Mannen van Staat
en Regeering, die, vol geus hun geweeten, ecd en pIigt, eu
vol-
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volgens de belangen hunner Onderdaanen, de zaak ten uiterllel1
toe verdedigen. In dit 'geval bevonden zig toen de Regeerders van
Amfteldam, welke, uit hoofde van de Commercie en Navigatie, den bijna eenig!l:en, ten min!1:en den voornaamllen Tak, van
het bellaan hunner Ingezeetenen, bij de min!l:e reptuure, onder
de Zee Mogendheden ontllaan, zig altoos ten fterkllen verklaarden en moeten verklaaren, voor de vermeerdering van 's Lands
Navale magt; waardoor dezelve dan ook menigmaal in zwaare
moeilijkheden zijn ingewikkeld. De gewigtige vraagen: Of het
"oor ons nuttig zij, een aanzienlijke Krijgsma{jt op de been t~
hebben? en ten tweede: Of onze veiligheid yoornamelijk vtm
eene genoegzaame Land-, dan wel van eene bekwamne en voldoende Zeemagt af lIange? zullen, naar mijne gedachten, voor

altoos onvoldoende voor ieder beantwoord blijven, zo lang
ieder Provintie, ieder Stad, die ten haaren voordeele begeert
beantwoord te hebben. Maar als men den KOOPHANDEL en ZEEVAART als de waare bronnen van het welzijn der gantfche Republiek befchouwen wil, bij wier wél of kwalijk vaaren dezelve
moet llaan of vallen, dan zou men, a? de laatlle Vraag, en niet
zonder grond, konnen inbrengen, dat ieder, die der gelleldheid
deezer Landen maar eenigzins kundig is, zal toe(1emmen, dat
derzelver natuurlijke ligging gelegendheid geeft tot den Koophan.
del: een voordeel, zo groot. zo uitgebreid, dat het meest alle
andere nadeel en. die het zelve, zonder den Koophandel, een
vrugteloos land zouden maak en , rijkelijk vergoed; zodat de
Koophandel, als de ziel en zenuw van den Staar, daar zij meest
op den ruimen Oceaan gedreeven wordr, ook op denzelven befchermd moet worden. Daarenboven zal men dan ook moeten
toe!l:emmen, dat de ligging dêr Republiek zodanig is, dat een
Vijand, die dezelve zou willen aanvallen van den Zeekant, dadelijk tot in het hart van 't Land zou konnen indringen; waar uit
dan volgt, dat, al ware het de Koophandel niet, de beveiliging
van het Land zelfs, eene voldoende Zeernagt vordert, en volllrekt
nodig heeft. Dan de vraag, of wij tot dit zelfde oogmerk eelle
aanzienliike Landrnagt noodig hebben? dit is het verCchil, dat
wij zeiden, dikmaals te hebben plaats gehad. Ieder heeft in zijne denkbeelden, op zig zelve beCchouwd, het grootfie en voldoendlle regt, dewijl het onze Staatkundigen niet moeilijk valt,
V311
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van wat gevoelen zij ook zijn, hunne belangen met de grootll:e
en gewigtigll:e redenen te verdedigen. Hoe de .R.egeering van
AmJleidotH zjg hier over verklaarde, volgens haare gewoone wijze van denken, die al1Oo$ naar het belang van den Koophandel
overhelt, en dus meestal ver[chilt van hun, die, zoo het [chijnt •
minder belang in den Handel ter Zee nellen, is te zien iq het
hier voorgemelde Advis der Heeren van AmJlddmn, in het
jaar 1758.
Het noodzaaklijke belang van 's Lands Navale Magt [cheen, in
het jaar 1771 , de grootfie oplettenheid van Hunne Ed. Cr. Mog.
de Staaten van Hollond en Westfries!cmd te vereisfcllen, wordende ter Algemeene Staatsvergadering de noonzaaklijkheid van
derzelver vernreerdering, op den 22flen Maart des. gemeldell
Jaars, ten fierkll:e aangedrongen, met bijvoeging van klagten over
de agterhoudenheid en flaauwheid der andere Provinri~n, omtrent al het geen reeds voor lang tot derzelver verbetering vereischt was, en toen reeds meer dan ooit, om de Marine van dea
Staat voor eenen totalen ondergang te beveiligen; met bijvoeging
dat H. Ed. Cr. Mog. vooral het oog hadden te vestigen op den
aanbouw van een convenabel getal Schepen van Linie; waarop.
ook, in de maand April des gemelden jaars, werd aangedrongen,
doch waarin, bij verre de meefle Provinten, niettegenflaande alle inftantien, zo van den Heer Erffladhouder, en den Raad van
Staate, als ook nog afzonderlijk van hoogstgemelde Zijne Hoogheid, ttlt dus verre geen Con[ent was gedragen.
Dat toch de Bondgenooten , zeggen H. Ed. Cr. Mog. verder,
zig zouden errinneren, den ernst en nadruk, waar mede, door
den Heere Prins, bij eene bekwaame g\!legenheid, was geinfl:eert.
ten einde de Collegiell ter Admiraliteit, dóor de Con[enrell en
Fonrnis[ementen van de gezamentlijke Boodgenooten , op de bovengem. Petitie. en op het voorbeeld van de twee voorzittende
Provintien, in (laat mogten worden gefleld, tot den aanbouw
van Schepen van Linie, met verderen aandrang en betooning van
hooge noodzaaklijkheid, om met geen minder ijver, dan voorheen, te zorgen voor het behoud der Marine: Op dot de 11t1mn
"'In eene Zeemof(enheid, van ouds oan dit Gemenebest competeerende • niet worde een b/oote titel; moor dat de Ping von
tlm Staat vo01'nl gerejpefleert moge blijvm.
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Na dat H. Ed. Gr. Mog. hunne regtmaatige klagti,.1 herhaald
hebben, over den weinigen ijver tot de Zeezaaken, bij de ar.·
dere Proviuti(m, uitgenomen die van Gdder/fJHd, verw)lgden
dezelve, dat zij. om de andere, d<ilor hun voorbeeld, aame..
moedigen, tot het in tijds beraamen en dadelijk te werk fiellen
van alle zodanige mlatregelen, als tot beveiliging van de Republiek nodig en dienll:ig geoordeeld werden, zig bij hunne Con[enten in den /laat van Oorlog, in de drie laatst voorgaande jaaren 1772, 1773 en 1774, ganrsch niet ongenegen hadden beroond, om de verbeetering van 's Lands Zeemagt met een ma4iicque verfierking van de Militie gepaard te doen gaan; dat H.
Ed. Gr. Mog. als nog in die zelfde fenrirnenten perCeveref:rden.
en bijzonder ook in de tegenwoordige conjunétuufln van tijden
niet nalieten, op de verflerldng van de Landmagt hunne aandagt
te verdubbelen; doch dat de veiligheid van de Republiek in de
vermeerdering van de Militie alleen te vergecfsch zou worden
gezogt; en dat, in alle gevallen, niets anders, dan door een gecombineerde voorzorg om trem de defenfie, zoo te Water als te
Lande, de gemecne illtcre,[cn van het BOldgenootfchap bevorderd, en de zekerheid van den Staat gehandhaafd konden \\ orden; dat het verval van de Zeemagt merklijk grooter was dan dat
van de Landmagt, die, daarenboven, de importante voordeelen
genoot, welke, door den onvermoeiden vlijt van Zijne lIoogheid, in het onderhouden V::ln de goede ordre en discipline, tot
haare intrinfique verfierking werden toegebragt ; en, al wilde men
geheel ter zijde !tellen de redenen. die in het generaal en op zig
zelfs daarvoor militeerden , dat aan de voorziening op de Zcemagt de Preferentie voor de Landl:nagt' behoorde gege.!ven te
worden, men dan nog zóude moeten' toeflemmen, dat de zauken \'an Europa zig in zodunig ufpeét vertoonden, dat de Republiek eerlang genoodzaakt zoude konnea worden, om den Handel en Navigatie haarer Onderdaanen, in lUeer dan ééne Zee te
gelijk, te moeten befchermen; terwijl ook de ondervinding nog
onlangs geleerd heeft, hoe ligt de aanzienlijke en vrugtbare po,,fesfien van den Staat, in een ander Waerelddeel, zig in 't gen.l
konnen vinden, van buitegewoone huIpe te vereisfchen. Waarop dan verder ecn overflag der kostcn, tot den aanbouw van ecn
aanzienlijk aantal Schepen, gemaakt, en aan den Raad vuu .Staa-
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ten werd overgeleverd. Daarna bevlijtigden zjg de Algemeene
Staaten ,om bij de bijzondere Provintien allen aandrang te doen,
om dezelve in het ontworpen Plan te doen treeden. De Staaten
van Overijsfel deeden hierop, den lIonen April 1773, tot ant.
woord inbrengen, dat zij bewilligden in den aanbouw van Sche~
pen, 'maar ook 'inneerden op de augmentatie der Landmagt ,elt
dat het verval der' Zeezaaken noodwendig moest gezogt worden
in eene verbetering van de Finantien der Admiraiiteits-Collegien.
Die van Utrecht bragten eerst in 't midden de' zwaare fchul'den,
waarmede hunne Provintie belast was, en begeerden dus, dat 'er
a1voorens middelen bij de Collegien van de Admiraliteiten gezogt
moel1:en worden, voor dat zij met nieuwe lasten bezwaard werden, en hielden verder de verbetering der Landmagt zoo nood·
zaaklijk als die ter Zee. Die van Gelderland de Landmagt. noch
hit onderzoek tef verbeetering, van de Admiraliteiten ongemerkt
laatende voorbiJgaan, bewilligden evenwel. Die van Zeeland
brachten menigvuldige klagten van onvermogen ten voorfchijn.
Friesland toonde mede reden van klagten genoeg te hebben ; doch
H. Ed. M. begreep en , dat daarmede de zaaken niet herIleid
konden worden, en gaven dus een genoegzaam volledig confent.
Grom'ngen klaagde niet minder over de menigte der lasten, en
in!1:eerde ten flerkften tot redres op de Finantien van de Admirali[eits Collegien; dOfh de Hoofdzaak daarom niet willende uit het
oog verlieien, bewilligde het in den aanbouw van vier en twintig Schepen van Linie. of zodanig aantal van Oorlogfchepen,
als men onder de Bondgenooten zoude eens worden. De Staa·
ten van Holland namen hierop, den lI3ften Frebuarij des jaars
1775. een befluit, rot vermeerdering der navale Magt, 't welk
door de Afgevanrdigden der overige Provintien werd overgenomen, om aan de hUllnen mede te deelen: waarop de antwoorden,
llaar ieders belang en gefieldheid, verfchilIende waren.
Op den 15den September 1774, had Zijne Doorluchtige Hoogheid, bij Misfive, aan de Algemeene Staaten kennis gegeeven,
van het renfol't der Trouppes in Surinamen ,welke daarop, den
volgenden dag, Commisforiaal gemaakt werd. Hier vereischt
ons Plan alleen melding te maaken van de Misfive der Stad Am,
fteldom, daarover aan de Algemeene Sta:lten toegezonden, welke
van deezen inhoud was.
" HOOG
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" HOOG MOG. HEEREN!
" Wanneer ter Vergad~ring van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland gedelibereerd is geworden over de Misfi·
ve van Zijne Hoogheid, op het fubJeél: van het al of niet rappelleerèn van de Trouppes van den Staat, jegenswoordig in de
Colon ie van Stlrinnmen zijnde, welke Misfive, op den 16den
September laastieeden , in Uwer Hoog Mag. Vergadering commisforiaal gemaakt is, en door de Heeren Gedeputeerden van Hol.
land en Zeeland aangenoomen, zig nader te verklaare(l, is op
den 29ften September daaraan, in gemelde Hunner Ed. Gr. Mog.
Vergadering, bij die gelegenheid, geproponeert, of de zaak ter
Generaliteit onder anderen daar heen niet behoorde te worden
gedirigeert, dat in afwagting van het berigt. het welk den Gouverneur en Raaden van gemelde Colonie, de Concert met de
cpmmandeerende Officier van de voorfz"Trouppes van den Staat
aldaar, foude worden gereqllireert, aangaande den fraat van za aken in dezelve Colonie, inmiddels een renfan van Trouppes derwaarts mogten worden gezonden, en eene nieuwe Petitie gedaan, voor zo verre de kosten van dat renfort uit de voorige Petitie, niet zouden kannen worden gevonden.
" Deefe propoutie , ,Hoog Mag. Heeren! is door de Heeren
onfe Gedeputeerden ter Dagvaart, ten fel ven dage gedeclineert,
en geweefen van de hand, om dat wij, welker Stad, voor de
helft Eigenaare van gemelde Colonie zijn, en dus het allermeest
in de Confervatie van dezelve Colonie geintresfeert, mitsgaders
in alle middelen, welke tot haar beveiliging te werk kannen worden geHeid, vooral wanneer fnlks buiten ons' bezwaar, en teil
koste van de Landen fouden gefchiedden; des onaangezien ju
gemoede waren overtuigt, dat' er geene bekende redenen ware u
voor 't fendén van het voorfz. renfort , en voor het daar uit refulteerende bezwaar van 's Lands Fin:mtie, met de kostelJ van dien;
mitsgaders, dat het meer dan waarfchiinlijk was, dat, bijaldien
buiten het weeten van onze Societeit (aan de welke de voorue.
ning (ef beveiliging van meergemelde Colonie nogthans competeert) en dus tegen alle gedagten aan, eens onderfield wierd, dat
om reden hier te Lande aan onze Societeit onbekent, de voorfz.
Trouppes in dezelve Colon ie • nog langer werden vereischt, en
Vv v z
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zelfs zouden behooren te worden gerenforceert; in -dien gevalIe.
vooral in aanmerkmg van de menigvuldige en facile Correfpon.
dentie tusfchen de gemelde Colonie en deeze Landen, ten dien
einde immers eenig adres, het zij door eenige Planters, of an·
dere Geintresfeerdehs in de Confervatie van dezelve Colonie, van
U Ho~g Maag. zoude zijn gedaan, zonder welke adresfen , volgens de Notulen van U Hoog lIlag. van den 11 den Oétober 1773.
het een uitgemaakte zaak is en blijft, dat al over het arrivemeut
van gemelde Trouppes van den Staet in de Colon ie , aldaar door
Gouverneur en Raaden, met. en benevens onfe Sociteit, foda·
nige efficieufe arrangementen reeds· waren gemaakt, dat daar door
alleen de rust volkoomen is herfteld, en genoeg Trouppes aldaar
gevonden worden, om daar mede althans, voor het tegenwoordige, dezelve Colonie jegens de Wegloop ers te beveiligen; zijn4e het laatfteliik, dan ook een bekende zaak, dat door de gemelde Trouppes van den Staat, geduurende al den tijd van hun
verbIiJ f aldaar, niets van eenig bel:mg is verrigt, en midsdien
geen reden is, om anders te denken, als dat, gelijk de zaaken
door de voorgenoemde geaugmenteerde Trouppes van de Colo!olie alleen in orde zijn geb ragt , door de~ allem, dien ook in
ordre fullen kunnen worden gehouden.
" Nogthans fullen U Hoog Mog. en de geheele Waereld zig
ten uiterflen moeten verwonderen, dat, daar het voorfz. geadvifeerde van onze Gedeputeerden ter dagvaard. fo evidentlijk
buiten alle oogmerken van eigen belang was· gefield, mitsgaders
tot menage van 's Lands Penningen, en tot het prrevenieren van
lJh:uwe P~titien, ten la~te van de Bondgt'nooten, veritrekte; nict
te min eene feer groote meerderheid aan onfe focieteit het voorfz.
ren fort Troupes heeft getragt te obtrudeeren, en dat wel in een
Colon ie • die aan deielve focieteit in vollen en vrijen eigendom
TOebehoord; met een onbep{lalde dircétie van alle fàaken, deli.:lve
Colonie fpeéteerende, (buiten het geen bij U Hoog Mog. OEtruij
van het jaar) 6'3:! bij forme van Privilegie, in faveur van de Colo:JÏsten, is gereguleert, dan waar over teil deeze geen kwestien
is) ronder dat immcr cenige Provintie. of Lid van dezelve, aan
oure rocieteit deeze direétie heeft gecontefieert, veel min zig
a:mgemntigt.
" De zaak is egter in welgemelde Hunner Ed. Gr. Mog. verga.
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gadering zo verre gegaan, dat de voorfz. meerderheid in dit point
tegen het advis van onfe Gedeputeerden, in Confideratie, dat
Conclnfien van de meerderheid in de materie voor handen, tegen de Grondwetten van de Regeering van den Lande, en bijzonder ook van onze Provintie, midsgaders tegen de Vrijheid van
de bezittingen van de Ingezetenen deezer Landen in het generaai, direél:eJijk firijdig zijn; zig genoodzaakt hebb~n gevonden,
bij ProvifioneeJe aantekening, daar jegens ten zelven dage te
prote!l:eeren, van notoire nulliteit, en gedeclareert midsdien aan
dezelve pr::etenfe RefolLHien niet gehouden te zijn, met referve
van zodanige nadere Aameekening, als wij fouden oordeelen te
bel;Iooren.
" Nu werden wij gein formeert , Hoog Mag. Heeren I dat Gedeputeerden van onze Provilltie ter Generaliteit, wel niet geraden hebben geoordeeld, de voorn. nulle Refolmie ter vergadering van U Hoog Mag. uit te brengen, maar de zaak daar hene
fchijnen te hebben helpen dirigeeren, dat een rapport, van 't
voorn. llefog>Je, door U Hoog Mog. op den 16den September
Jaatstleeden gedecerneert, op den sden Oél:ober, daar van Ier
vergadering van U Hnog Mog. is uitgebragt , het welke voor Co
veel. betreft het fenden van het voorfz. ren fort , mitsgaders het
doen van Petitie, tot verval van de kosten, van het Celve ten
laste van de Bondgenooten, hoofdzaaklijk van de voorfz. praeecnfe [-Jo[]andfche Refolutie niet verCchHd.
" Bij aldien wij nu van den Staat de Deliberatien van U Hoog
Mog. over het zo even gelnelde uitgebragte rapport wel zijn gcinformeert, zijn 'er vier Provimien, welkers Gedeputeerden alleen
de vrije deliberatien van de Heeren Staaten,van dezelve Provintien • ten minllen op het fubjeét der voorfz. Petitie, en het furneeren van hunne quotes in dezelve hebben gen~ferveert, terwijl
de Hol!andfche Gedeputeerden zig met het zelve rapport fchijnen
te hebben geconformeert, dog, Coo als U Hoog M'Jg. nu verneemen , daar toe niet wettelijk gequalificeert zijnde geweest; zo
als dezelve ook fchijnen begreepèn te hebben, met het niet inbrengen der meergemelde Hollandfche ReColmie ter vergadering
van U Hoog Mog. Zo dat 'er dan op zijn best genomen, geen
andere Gedepmeerden, als alleenlijk van twee Provintien tcr Generaliteit kunnen zijn geweest, die eenige voldoende last fonden
Vvv 3
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konnen hebben gehad. om fig met het voorfz. Rapport gaaf te
conformeeren.
" Ondertusfchen, Hoog Mag. Heeren! zijn wij door Direél:euren Van onfe gemelde rodetdt geinformeert , dat het voorfz. Rap~
port al reeds in die gedaante van een formeele Refolutie van U
Hoog Mog. met betrekking tot alle de PoÎnten daar in vervat,
als ronder refumptie praetenfelljk geconcludeert , met praecipitance ter verzending naar Suriname herwaards is over,gefonden, rchoon
wij niet begrijpen, hoe fulks in den fiaat van de voorfz. delibe~
ratien> en onaangezien de voorfz. gereferveerde vrije delibera.
tien, heeft mogen gefchieden. Zo dat wij in deeze zogenaamde
Refolutie geen minder informaliteit als in de voornoemde Con~
cIufie met de meerderheid in hunner Ed. Gr. Mog. vergadering
genoom en. meene:1 te ontdekken.
" Wij hebben ons d.:rhalvell verpligt gevonden den geheelen
toedragt der faaken te communiteeren aan de Bondgenooten , en
fIlet de vereiste accuratcsfc hoogstdezelve onder het oog te brellgcn, ten einde aldus om(hmdig geinformeert zijnde van de ware
gelleldheid der zaak en , cn van de nulliteit van gemelde Hollandfche Refolutie, hoo,!!;stdezelve te/fens mogen begrijpen, dat onfe
Hollandfche Gedeputeerdens , geen bevoegtheid gehad hebben,
om het voorfz. rapport ter Generaliteit te helpen brengen tot Conclufie; en vinden ons dan ook genoodzaakt, bij deeze hunne
verrigting openlijk te desavoueeren, geliik wii bij Continuatie
voorneem(lns zijn te doen daar. en zo dikwerf zulks zal worden
vereischt, en wel met relatie." - - enz.
Kort daaTop gaf de Provilltie Overijsfel haar Conrent, zo in
de gevorderde fomme van 5°0,000 GJ. tot het goedmaaken der
kosten tot de verzending van Krijgsvolk naar Suriname", als in
de I 00,000 guldens, d'ie ter verl1erking daar van gei!iscllt waren;
waar tegen, echter, Jonker R. J. VAN DE. CAPELLEN TOT DER MARSCII
zijn Advis en Protest, op den gewoonen Kwartierdag te Zutphen,
inbracht, in het jaar 1774. Gelderland, Friesland en Groningen bewilligden mede; doch J'.! leden van Holland waren zo
ligt tot geen bl~lluit te brengen. De Ridderfchap en XVII Steden deeden een Contra-aantekening, tegens die van Amjleldam.
wegens gemelde renfort, inbrengen; waar tegen die van Amfleldmn niet in gebreke bleeven , weder een nadere aantekening re
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doen, welke hoofdzaaklijk hier op uitkw:uu. " Dat de Burgemeel1:eren van Amfleldam, door de mOQd hunner Gedeputeerden
zig gehouden vonden te zeggen: dat de C410nie van Surinamen
!laat en behoort alleen aan de Stad en de W. r. Comp. deezer
Landen; dat 'er door niemant der geimresfeerdens eenige ldag[en hoe genaamd zijn ingebragt; dat de Trouppes ald~ar, meer
dan de helft ilerker zijn dan voorheen; dat de ontl1:aane onrusten,
genoegzaam geheel gelUlt waren; dat de kommandeerende ()fficier met al de troeppes van den Staat niets verrigt had; dat pet
daarom vreemd moet voorkomen. dat de leden der Vergadering
van hunne Ed. Gr. Mog. zig tegen het advis van deeze Had hebben kannen verzetten, zonder eenige reden voor de noodzaaklijkheid van het gemelde rapport te geeven, daar dezelve, voor
dat zij de meerderheid hadden, overeenl1:emmende waren in 't gevoelen van die van Amfleldam.
" Dat men 0111 nader overtuigt te zijn, v:m het onnodige renfort, maar behoeft te Confronteeren , de Misfives van de Commandeerende Officier Fourgeoud, met die van Gouverneur en
Raaden; ja dat zelfs voor de rust der Colonie het gem. renfort ,
nadeelig zoude zijn. dat· daar toe vereischt worden vrijgemaakte Negers, waar van 'er een Corps van 300 is aangeworwlJ:
dat vereischte de nood zulks, beter zoude zijn, de overzending
van eenige penningen, ter vergrooring van dat zelve Corps. Dat
de Heeren van Amfleldam zig niet kannen begrijpen, hoe men
in deeze zo f1:rijdende met Lands Grondwetten kan te werk gaan,
waar op zij gemeend hebben niet te mogen zwijgen, maar dat
zij zig verpligt houden, hun daar openlijk tegen te verzetten,
zo als zij bij de voorgemelde Misllve gedaan hebben: dat zij zig
gehouden vinden, hun voor gedaan Prüt~st bij deeze te inhaerèeren; maar ook het verrigtte door Heeren Gedeputeerden ter
Generaliteit, in deeze z\lQk te desa voueeren; mitsgaders te Protefieeren tegen de bovengemelde Depêche van het voorfz. 'Genernliteits Rapport van den sden Oétober laatstleden, onder de gedaante van eene Refolutie van de Bondgenooten gedaan; als mede tegen alles wat, ingevolge van dien reeds gedaan zoude mogen zijn; of in 't gevolg nog gedaan en ondernoomen zoude
mogen worden: met fpecialen last, op hUllne Gedeputeerden ter
dagvaart, om de voorfz. Petitie, als een gevolg van de gemeld~
Vvv 4in.
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infonneele Ceneraliteits Refolutie, wanneer dezelve in hunner
Ed. Cr. Mag. Vergadering in deliberatie zoude mogen worden
gebragt, tendeerende tot het vinden van de kosten, voor het
zenden "an het voorn. ymforl van Europctumen naar meergemelde Colon ie , onmiddeIiik te declineeren en tc wijzen van de
hanJ. Mitsgaders jegens alle verdere ovcrrtemming, dewelke
dien aangaande, ollverhooptelijk nog zoude mogen vallen, nader
te protdieeren , van nulliteit en ongehoudenheid zig daarna te re·
guleeren: met ref~rve van zodanige andere middelen, als gemelde Heeren Conunittentcll, 111 tijd en in wijlen. tot Confer·
vatie van derzeiver vrije deliberatien, 'zoude mogen oordee-

Jen." De Staaten van Hp/I/md gingen, echter, bij meerderheid van
fiemmen, over tot het toefiaan van het meergemelde ren fort ;
tegen welke Refolutie de 1lad Amjleldam nog eene nadere aantekening deed, waar van het hoofdzaaklijk hier op uit kwam, _
" Na geda:me herhaaling van de voorige redenen, die Burgemeeners der Ilad dmfleldam bewoogen. hebben, om m hunne gedaane Prote1latle te volharden, betuiging \'an verwondelÏng over het
gehouden gedrag van de Gedeputeerden van de 17 Steden, met
aantooning, in welken gevalIe de overllemmillg, al of niet kan
plaats hebben, en vooral niet In dit geval: zo min als het meergemelde renfort , kan worden aangemerkt als een gevolg van 't
beflult genomen in ) 743, 't welke be\'estigt word met het ver·
handelde in 't jaar 17~5' Wijl (zeggen hunne Ed. Gr. Achtb.)
het een ongehoorde zaak zoude zijn te fuftineeren, dat wanneer
men eens in de kosten van een Expeditie voor een bepaalden
tijd, en tot een bepaalde fomme geconfcntecn heeft, daarom
vertlaan zoude moeten worden, reeds gecon1l!l1teert te hebben,
in alle voorflagen tot continuatie van dien, en in alle nieuwe petitien, ticwelke onder wat voorwendzeI het dan ook mogte zijn.
naderhand daar toe zouden kunnen worden gedaan." Het vervolg van deeze nadere aantekening behelsde, eene verdeediging
van het gedrag der Regeering van Anljleldnln, tegen de befchuldiging, ged3an in 't not van de gedaane contra-aantekening, door
de Ridd~rfchllp en 17 Steden, op den 16den November 1774.
Tegen dit ingebrachte gefchrift voorbehielden zig de Heeren van
de Rldderfchap en Edelen, ~Is mede de Gedeputeerden, zodani-
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ge Contra-Aantekeningen te doen, als zij geraden zouden vinden.
Op den 2lfien der laatstgemelde maand voegde zig Utrecht bij
de Provinden Gelderland, Friesland, Groningen en 011llanden,
in de bewilliging van de ruppletoire petitie van 100,000 guldens.
Op den 241len ]anuarij 17755 werd, van wegen de fl:ad Ámjleldam, een declatoir gevoegd bij het Conrent in de extraordi·
naire middelen, in de vergadering van hunne Ed. Gr. Mog. in·
geb,racht, inhoudende, dat: De Huren Gedeputeerden d!!r flati
Amfle!da11l, llebbende, op fpecia/m kISt l'all de fleeren hunm:
Principaalm, gedeclareert , met hun ,'oor[z. Conftnt in genen
deelen nftegaan van de aantekeni~g en denunciatie, op dm
14de1Z December van 't gepasfeerde jaar, met relatie tot het
in ,Jouden der penningen, aldaar breeder vermeld, en in de
Notulen van haar Ed. Cr. Mog. ,'ergadering geinferreert.
Mitsgaders de referves daar nevens gevoegt. volkoomen te pirfifleernz, en dien volgende als nog geen Conftnt te dragen, Jat
de Prol'inciaals Q!lote in de petitie "oor het renfort Trouppes
bij de gemelde Aantekening mede breder gementioneert, uit de
gemelde extraordinaris middden (gelijk bij de opening van dm
flaat der Finantietl, in het Be[uigne Ol'er de 1'001[:<;. middelen
op den 'J.2flen December laatstleden gehoudrn, door !feeren Ge·
committeerde l(aden was gcprojettccrt) in cclligerlei mallieroc
WOI·den betaald.

" De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben ter vergadering voorgedruagen , dat fchoon gelet hebbende op het boven{laan de Declaratoir, niet hadden konnen zien, dat fchoon onver·
hoopt, di, mogt met 'er daad :lclucrvolgd worden, het zelve
uit aanmerking van de geringheid dier rom; niet van dat nadeel
voor 's Lands Finantien zoude kunnen zijn, dat daar tegen door
andere middelen nietzolJ konnen worden voorzien: doch dat
daar het een zaak van veruitfigt was, en voor de onverdeelbaare
fouverainiteit van haar Ed. Gr. Mog. niet onverfchilIig kon de zijn;
gaven zij in bedenking of de toedracht der zaaken niet vereisch·
te ,dat dezelve werd COl1lmisforiaal gemaakt flat1 het groot Bejiiglle." De fiad .!1mfle!dmn inmiddels de penningen in Hollands
quota, in 't relIfort van SU,.ll1a1l1en, hebben~e ingehouden,
werd daar van, door den Heer Raadpenfionaris, op den. 12den
\'an den maclld Julij 1775» .ter vergadering rapport gedaan. Het
Vvv5
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befluit, op dien dag vastgefield zijnde, om de zaak, volgens gemelden voorflag , CommisiOriaal aan het groot Befoigne te maaken, hebben daar op, den volgenden dag, de Gedeputeerden
van deeze ftad het volgende doen aantekenen: " De Heeren Gedeputeerden der i1:ad Amfleldam hebben geprotefieert tegen de
exclufie van de bovenfiaande Refolutie commisûoriaal, op gisteren bij do meerderheid genoom en , voor zo verre bij gem. Refolutie cornmisfioriaal reeds voorlopig. en zonder eenige voorgaande deliberatie, en examen van zaaken tegen de overneeming
van weJgem. Heeren Gedeputeerden van de bovenfl:a:mde geheeJe Propofitie van de Heeren van de Ridderfchap, praetenfelijk is
gedecideen , dat 'de inhouding van penningen in gem. Propofitie
vermeld, zoude wefen illegaal. Protei1:eerende dus tegen de weigering, om dit Jaatstgem. point iJîlsgelijks Commisfioriaal te maaken, en de confideratie van welgem. Heeren Gedeputeerden daar
(lP te hooren. Refervecreode wijders aan de Heeren hunne prin.
cipaalen zodanige nadere aantekening en protest, tegen zo informeele Refolutie, als te raden zullen worden." Waar tegen de
Hecren van de Ridderfchap en Edelen, als mede de Heeren Gedeputeerden der fteden Dordrecht, Haarlem, De~ft, Leiden,
cot/da en alle de volgende leden, zodanige Contra-Aantekening
hebhen gereferveerd, als zij oordeelen zullen te behooren.
Op Zaturdag, den Jsden, werd, door den Raadpenfionaris.
een rapport uitgebragt , van de confiöeratie en het advis der
Heeren van de Ridderfahap en verder Gecommitteerden tot het
groot Befoigne, op den bovengemelden Brief van Amfleldom.
en derzelver gedaan protest. Oo!{ volgde daarop eerte aanfchrijving der Staaten aan de Regeering deezer Stad. Waarop hunne
Ed. Groot Achtb. in deezer voegen antwoordden:
" EDELE GROOT MOG. I-IE EREN !
" Wij hebben wel omfangen U Ed. Cr. Mag. Misfive van
den JS Julij laastleden, waar uit zoo wel als uit de propofitie
van de Ridderfchap, op den J2den daar te vooren , door onfe
Gedeputeerden overgenomen, door ons met de uitterfle aandoening is vernomen, dat weJgem. Ridderfchap en Gedeputeerden
der fcventien Steden, wel verre van eenige de minfie intentie te
heb-
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hebben, om ons de gerustheid te ge even , door ons bij de nog
nadere Aantekening op den 14 December van het voorleden
jaar, en de Notulen van U Ed. Cr. Mog. geinfereert."
" Zijnde gerequireert geworden; namelijk tegen de nadelige
gevolgen, die met reden te dugten zijn van de arbitraire explica.
tien, door welgem. Ridderfchap, bij derzelver Contra-Aante-kening van den· J 6 NOI'ember voor ket felve jaar, van het 14Art. van het Reglement op de Be[oignes van Hun Ed. Gr.MlJg.
van den 'jaare ISSS gegeeven: mitsgaders gerustheid tegen aUe
verddre onderneemingen, die op dezelve explicatien zoudell
konnen worden gefundeert, in Prrejudicie van de vrijheid van
Confenten , ons van alle ouàe tijden, al voor de erreétie van de
Republicq hebbende gecompeteen, en bij het [00 evengem. 14.
Art. van deefe nqtable Grondwet van de Regeering deefer Provincie, in de allerklaarfte termen fonder de allerminfte bepaaliug
geconfirmeen.
" Dat, feggen wij, in plaats van dit een en ander, in tegendeel de voorfz. Ridderfchap en Gedeputeerden, fo bij de gemel.
de Propofitie als Misfive, hun nader voorneemen onbewimpelt.
te kennen geeven, namelijk, om bij continuatie, ons de voorfz.
onbepaalde vrijheid van COl/fenten, voHlrekt te blijven conte.
fieeren; en fig aantematigen, de beoordeeling en decifie, tot hoe
verre deefe vrijheid, na derfdver gedagten fig alleenlijk foude
bèhooren uittenrekken ; met deefe applicatie op het geval voor
handen, namelijk, dat volgens de begrippen, van wel gemelde
Ridcterfchap en Ged~puteerden, de petitie, voor het gefonden
1'ellfort naar Suriname van dien aart roude zijn, dat defelve, onaangezien de generale contrarie difrJ0fitie van het voorfz. 14 Art.
daar jegens, nogthans met overflemnting, [oude hebben kunnen
werden gearreneert. en van de vrijheid van Confente1J roude
Zijn geëximeert, dat mitsdien de inhouding van penningen, uit
krachte van ons 1I0n confent , in de gem. Petitie en Protest daar
jegens gedaan, nogtans om die reden, eene onwettige en voor
den Lande gevaarlijke onJerneeming foude zijn.
" Wij hebben al wijders vernomen Ed. Gr. Mog. Heeren, dat
de zaaken bij de voorfz. gezegdens niet is gebleeven , maar dat,
door de meergem. Ridderfchap en Gedeputeerden dadelijk hand
alm 41:[ werk gel egt is, en op de allerinformeell1e wijze, in de
de-
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deliberatien over de gem. Propoficic, jegens ons is te werk ge.
gaan: Zoo- dat onze Gedeputeerdens genoodzaakt zijn geweest
te doen declareeren , van zig in zodanige iIlegaale deliberatien
niet verder te kunnen inlaaten; maar daar jegens op 't allerkrag.
tigfie te moeten prQtelleeren van nulliteit; Zijnde de zaaken zoo
verre gepoufeert, dat, niettegen!laande de voorCz. Propofitie van
de Ridderfchap door onze Gedeputeerden was overgenomen, om
ter onfer deliberatie te brengen, ,zoo wel de daarin voorkomen.
de befchuldiging van prretenfe onwettigheid van de inhouding
der Penningen, door ons in deezen gedaan; als de middelen,
dewelke in gevalIe van deeze onwettigheid kwamen te blijken,
daar jegens zoude behooren in het werk te worden gefield: dei>
onaangezien tegens deeze ovemeeming aan, des anderendaagi>
een extenfie is geleezen , waarbij met affnijding van alle verdere
deliberatien over de merites van gem. inhouding van Penningen,
alleenlijk Commisforiaal is gemaakt, hoedanige middelen daar jegens (als of de onwettigheid van dien alreeds op een egaale wijze
gecomraéteert ware) in 't werk zouden behooren te worden gefield; met volfirekte weigering, om het eerst gemelde point mede Commisforiaal te maken: gelijk dit alles blijken kan uit de
Aantekening en Protest, door onCI! Gedeputeerden daar jegens,
Een zelve dage gedaan.
" Dit gedrag van welgem. Riddcrfchap en Gedeputeerden zal,
:P;d. Gr. Mog. Heeren. dus te meerder frappeeren , wanneer men,
deezen aangaande, remarqueert. dat zodanig gedrag firijdig is
tegen derzelver eigen begrip, niet lang op dit reCpeét, in de
Notulen van U Ed. Gr. Mog. gedeclareert. Want door onze
Cedeputecrden op den 24flen Januarij laatstleeden , ier Vergadering van U Ed. Or. Mog. ingebragt zijnde, ons geclauCuleert
conCent in den ophef, van de ordinaire middelcn voor het 100pende iaar; en daar nevens geinhereert onze denunciatie. aangaande de in te houde1ze Penningen > betr~klijk tot de door oni
gedeclineerde 'Petitie voor een ren fort Trouppes naar Sm:iname,
welke denunciatie bij onze bOl'Cllgem. nog nadere Aantekening
"lIn dm 14den December van het gepasfurde jaar was gedaan:
hebben welgclD. RidderCchap en Gedeputeerden zig bij deeze gelegenheid op den zelve 24rte Januarij, woordelijk aldus geexpli.
ceert: Dat d~ 'Yoor[z. gedaane denu/:tiatie gerealifeert en tot
cf-
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niet van, dim invloed ten nt/deele van
zoude konnl!n zijn, DAT DAAR TOE EENE BiJ-

lUNGHEID DER SOM,

's

LANDS FINANTIE

ZONDERE VOORZIENlNGE GEREQUIREERT ZOUDE WORDEN.

" Dat egter de gedreigde onderneeming , na de gedachten van
de Ridderfchap, op zig zelve befchollt zoude zijn een zaak van
veruitzigt en van die aart, dat dezelve voor de belangen van de
flOIJge en indevifo Souverainiteit yan Hunlle Ed. Cr. Mog. niet
onverfchiilig zijn.

" En zig dien volgende verpligt meende te vinden i11 bedenking te geeven, of niet het voorfl. gedenuncieerde, met het
geene daartoe relatief in opgem. Aantekening is ter neder gelleld,
zoude behooren te worden gemaakt comisforinn/ fllin het groot
Befogne, zoo als bevonden zal worden te behooren.

" Wij meenen, Ed. Gr. Mog. Heeren, dat hier mede twee
zaaken buiten alle Contellatie werden gelleld; voor eerst: dat
welgem. Ridderfchap de inhouding van Penningen in Questie.
dewelke door Hunne Edelens bij de bOYe1Jgem. Propojitie jegenswoordig word voorgelleld als een ONDERNEEMING vtm het ge'Yanrlijkjlc foort en fchadelijk voor 's Lands Finantie; integendeel op den voorfz. 2-4-ften Jmmarij, roor genoegzaam 011 verfc!7illig voorgcm. Finantie heeft gehouden; en zeifs geconfidereertgeme bijzondere voorziming te vereisfchen: En in de tweede plaats, daar het wel voornamenlijk ten decrze op aankomt; dat
de Ridderfchap ter zelver tijd overtuigt is geweest, dat voor zoo
verre de voorfz. inhouding van Penningen, bedenkIijk , ten aan·
zien van äe Souvrail1iteit van Hunne Ed. Cr. IVlog. zoude kunne voorkomen; zodanige bedenklijkheid niet zouden kunne fiaan
ter Examen en Decijie van de Ridderfchap et) Cedeputurden
17 Steden, tnaa-t' in tegendeel in een groot Befogne, aan de

"'111

Grondwetten van 's Lands Regeering, op .de ordinaire wijze behoorde te worden getoest; en na behoorlijk examen van zaak en ,
het welk nu teh aanzien van dit point volilrekt is geweigerd,
daarvan een rapport aan Hnnne Ed. Gr. Mog. Vergaderinge behoorde te worden uitgebragt , om door Gedeputeerde van de Steden overgenoomen te kunnen worden, en daarop te kunnen verfiaan het goedvinden van de Heeren hunne Principaalen; ten einde, als dan eerst nader en finaalijk te worden gerefolveert, als
con-
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conform de gronden van de Regeering geoordeeld zoude worden
te behooren : Dit Befogne vervolgens gedecerneert zijnde, en
door onze Gedeputeerden verklaart deeze Refolutie Commisforiaal te zullen aanzien, willen wij op onze beurt ook wel over·
latèn aan het oordeel van onpartijdigen, of de daar op nu gevolgde Conduites van gem. Ridderfchap en Gedeputeerden, en het
buiten effeél: (lellen van de zo evengem. Refolutie Commisforiaal,
met dit hun voorfz. eigen begrip, en me~ de ordre van '5 Lands
Regeering; kan worden gecompasfeert: En wel bijzonder, of
wij. een mede integreerent "Lid van de Souverainiteit zijnde, op
de bovengemelde wijze, hebben kunnen worden gefleld buiten
alle Deliberatie over een poinft, het welk~, de Ridderfchap zei·
ve begrijpt de Souverainiteit deezer Provintie, en dus den Staat
van den Lande te concerneeren?
" Wij hebben, Ed. Gr. Mog. Heeren, met voordacht ons in
de bovenlhtande prremisfen, wat breeder willen extendeeren, om
dat dezelve (waarvan de waarheid uit de Notulen van U Ed. Gr.
Mog. met relatie tot de aangehaalde particulieriteiten volledig en
buiten allen tegenfpraak confleeren) een arlerklaarfle grond voor
onze navolgende fuccinéte Refcriptie op U Ed. Gr. Mog. bovengem. Misfivc van den Isden Julij laatstleeden , zullen four.
neeren.
" Wij moeten dan in de eerfie plaats re01arqueeren, dat ons
volgens het reeds gezegde, door de Ridderfchap en meergem.
Gedeputeerden werd gecontefleert de onbepaalde vrijheid yan
Confenten ; en dat deeze Contellatie de eenige grondilag is, waar·
op aan de eene zijde, de pretenfe wettigheid van overllemming
in deeze gevallen, en aan de andere zijde, de gepretendeerde
onwettigheid van de inhouding van Penningen in quellie, zoude
moeten zijn gefundeert; en derhalve. beide deezc [ustenuen met
deezen grondflag ook zullen moeten llaan of vallen.
" Had nu de Ridderfchap, in plaats van de zoo zeer geëxten.
deerde en vergezogte redeneeringen , (dewelke nagthans , na on·
ze gedachten, de allerminlle duillerheid aan het b:)Vengem. 14
Art. van het bewuste Reglement niet kunnen bijzetten) bij haare
voorfz. Propofitie kunnen goedvinden kortelijk te allegeeren ,
eemge Wet of Refolutie, Staatsgewijze , (dat is, na voorgaande
befchrijving en deliberatie in de Vroedfchap binnen de Steden,
ver·
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vervolgens met unanimiteit van alle de fiemmende Leden van dee-ze Provimie) gearrefieert; waarbij onze Vrijheid van Confenten
in het geval voor handen, bepaald zoude zjjn geworden: wij
zouden in dat geval eenigermaate kunnen begrijpen eene· Conduite, waarvoor wij tegenwoordig fiilfiaan: maar nu moeten wij
rondborIlig declareeren , dat zo lange de voorfz. befluiten Staats,;ewijze genoomen volfuekt ontbreeken, wij door de Ridderfchap en Gedeputeerden van de Sl:eden, niet kunnen of mogen
laten circumfcribeeren eene vrijheid, ons van oude dj den af hebbende gecorttpeteert; en nog bij het vOOl1i. Reglement, nog bij
eenige andere Wet of Refolutie, Sraatsgewijs gearrefieert, in
eenigerlei maniere bepaald zijnde geworden, Tegen al!e andere
hepaalinge van ie genertlllie dispfljitie in " voórfz. 14 Art. onier de al!erklflflrfte en eenvoudigfte uitdrukkingen voorkomende
is, bij de wijze Yoorvaderen, in dat Reglement reeds gezorgt en
gellatueert, dat daarinne geen veranderingen anders als Staatsgewijze. zullen mogen worden gemaakt: to als uit het flot van
het Reglement klaar blijkt, in deeze woorden: En dit alles bij
proviJie, ende tot anders STAATSGEWIJZE zal weezen gerefoiveert•
., Nu bekent de Ridderfchap zelve, dat het voorfz. Reglement, nog tot heden, de eenige rigtfnoer op het beleid der Vet.
gadering van Hunne Ed. Cr. Mog. is gebleeven ; gelijk te zien
is hij hunne gedrukte Contra- Aantekening: en derhalve in 'c
voorfz. Reglement, op het fubjetl: in quefiie, niet anders geleezen wordende, als deeze woorden: Da! het eene Lidmaat óf
het antiere van de Staaten niet en ZAL WERDEN OVERSTEMT tegens zijne wille of advis; ff met de meefte ftemmen overwonnen, in materie Van CONSENT TE DRAGEN tot Reden, $ubventien ofte van eenige partijen of gedeelte van CONTRIBUTIE, onder malkander te mnlten, of op het vinden van een middel
van dien.
" Men moet vervolgens vraagen, in welke van deeze bewoordingen eenige uitzondering van Beden of Pe/itien word gemaakt,
ten aanzien van het welke het eene Lidtl/aat Vtln de Staalen
zouden mogen worden overftemt , of met de meefte flemmen
overwonnen.
" Wij voor ons, Ed. Gr. Mog. Heeren, kunnen deeze uit·
zon-
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%onderingen daar in niet leezen : En zullen ons midsdien bij
onze bepaalde P'rijheid ,-au Con/enten houden, tot dat dezelve
bij eenige nadere Wet of RefolutÎe StflatsJl/tjze gearr,efl:eert, gecircumfcribeert zal »jjn I Dan waarvan ons tot nog toe niets, het
zij bij meergem. PropolItievan de Ridderfchap, het zij bij de
gem. U Ed. Gr Mog. Mis!lve is voorgekomen.
" Wijders moeten wij in dè tweede en.laatile plaats, bij wijze van natuurlijk gevolg .uit het reeds gezegde nog aanmerken,
dat het gedrag van de Heeren Gedeputeerden der andere Steden,
in alle de deliberatien over het verfl:and van -de zo evenaangehaalde woorden van het meergem. 14 Art. gehouden ons onbegrijpelijk voorkomt, en wel bijzonder, dat dezelve Heeren Gedepu.
teerden zig met de bovenfl:aande Contra-Aantekening van de Heeren van de Ridderfchap van den 16den November van het voorleden Jaar, zoo wel als met de zoo eyengem. prop0!ltie van de·
zelve RiJderfehap van den 12den laaslIeden , immediatelijk. en
zonder dezelve ter kennisfe van de Heeren hunne Principaalen t~
brengen, hebben kunnen conformeercll.
" Beide deeze fl:ukken concernecren immers de Som'erai;
niteit van deeze Provintie . en dus den ~taat van den LanJe.
met betrekking tot deszelfi Vrijheid en Regeeringsform: waaruit
dan evenklaarblijklijk is, dat Burgemeefl:eren en Vroedfchappcn
der andere Steden, niet minder als wij, in de Confervatie van
deezen Staat van den Lande, met betrekking tot de voorfz: tedere voorwerpen, waren geintresfeerd, en pri\'atelijk bevocgt,
over objeétcn van dien aart Staatsgewij ze te Delibereeren, en te
helpen refoJveeren. üm alle welke redenen het voJnrekt onmooglijk zal zjjn, eenigc voldoende reden te ge even , waarom gem.
Heeren Gedeputeerden op het hooren van eén enkelde p;a:tectuure Van beide de voorfz. fiukken, die vrij volimineus zijn, en
zoo notoirlijk objeétçn waren van de deliberatien in dc' Vroedfchappcn van de fiemmende Steden, des onaangczien buiten kennis van de Hecren hunne principaal en , hebben kunnen oordeel en bevoegt te zijn, zig daar mede op fiaande voet te COllformeeren.
" Immers zal het niet gemaklijk vallen, dit gedrag te compasfeeren , met het geen de Heeren Staaten van Holland en Wcstfriesl:1.ud hebben gedeclareert , bij lIoogstderzelvcr" Korte ver.,
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;, tooning van het regt van de Ridderfehap en de Edelen en Ste" den van Holland, van alle oude tijden in de voorfz. Landen
" gebruikt, tot behoudenis van de Vrijheden ~ Gerechtigheden,
" Privilegien en loffelijke gebruiken van dezelve landen. Gedaan
" den 16den Oaober 1587." Waarbij Hoogstdezelve wel uitdrukkelijk hebben verklaard, dllt de Gedeputeerden der voorfz.
Steden, ter vergadering van hunne Ed. Gr. Mog. geen vermogen
he: ben om eigen er authoriteit in de faaken, de voorfz. Vrijheden, en in 't Genera:tl den fiaat van den Lande concemeerende,
'Verandering te maaken, of de Heeren Principaalen, buiten hun
weten te verhinderen, in deeze notabie woorden declareerende :
" Dat de voorn. Gecommitteerden bijzonder gelast zijn, de
Regten , Yrijheden en Privilegien yon den Lande te maintineeren , en alle inhreuken te weeren en te U'ederflaon, en dat
tieeze gecommitteerden, olfulks bij den anderen yergoderende~
"eprefenteeren de Staaten van den zelve Lande, NB. NIET DAT
ZIJ LUI()EN IN HAAR PERSOONÈN, ofte UIT HAAR AUTHORITEIT, de
Staaten zijn; MAAR ALLEEN UIT KRACHTE VAN DE COMMISSIE V.AN
HAARE PRINCIPAALEN.

" Wij wenfchen derhalven , dat Burgemeefierel1 en VrGedfchappen der ilemmende Steden, die de ware integreerende Medeleden, van de Souverainiteit deezer Provintie zijn, den inhoud deezer lVIisfive met de vereischte attentie fullen gelieven te overwegen, en daarna hunne Gedeputeerden ter vergadering van ,haar
Ed. Gr. Mog. fodanig te gelasten, als fullen oordeelen, het gewigt der faake, en de Confervatie van de gronden van 's Lands
Regeering te vereifchen.
" In alle gevallen, Ed. Gr. Mog. Heeren, vinden wij ons verpligt, de bovengem. Grondwetten, met relatie tot onfe Stad met
alle onfe vermogens vast te houden. En dewijl U Ed. Gr. Mog.
voorfz. MJsfive dan tendeerr, om ons te permoveeren , tot het
afzenden van penningen, tot voldoeninge van welke." - Uit
het fonds vnn de Extraordinaire middelel1 van deeze loopende
jaaren. Wij hebben geconfenceert, maar integendeel daar jegens.
wel expresfelijk hebben geprotefieert: kunnen wij 1] Ed. Gr.
Mog. daarop niet wel anders Refcribeeren, als dat wij aan deeze
requifitie. niet wel kunnen defereeren, ten ware U Ed. Gr. Mog.
lIl. DEEL.
Xxx
ons
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ons gelieven te geevfn de gerustheid, door ons, tot Conferva.
tie "'in ori[e vrlJ'heM 1'atl Confentm, in voegen hier breder vermeld, gerequireert zijnde geworden; of nnderzints aan ons te
Communiceeren, gelijk reeds gezegt is de wet of Refolutie ,
1laatsgewijze gearrefieert, waar bij zoude zijn vastgetleld. " Dat
" om Canfonten te dragen in Beden van dien aart, zo als in
" fubjeél: eene is gedaan, is het eene Lidmaat, of h~t ansere
" van de Staaten ttge1'ls zt}'ne wille of lu/vis zal mogen worden
" ov!"ftemt, Df met de mufte fttmmen overwonnen.
" Bij gebrek van fodanige Wet of Refolutit, foude kunnen
werden geconfuingeert of over de ingehoudene Penningen te laa.
ten volgen, voor gedeeltelijk van Extraordinaire kosten, tot
het impendeeren van welke zij nimmer heeft geconfenteert: gelijk
mede niet dat dezelve ten lasten van de Extraordinaire Mid·
delen, fouden werden. gebracht, maar ter contrarie, daar tegen
op den 24!1en Januarij laatstleden. wel expresfelijk heeft geprotefl:eert.
" .Hier mede, Edele Groot Mog. Heeren, God Almagtig
biddende, DE. Gr. M. te willen zegenen, met voorfpoedige Regeeringe, blijven wij enz."
Dit Antwoord der Stad niet voeldoende zijnde aan de vcrwagdng, werd een befluit genoomen, dat de groote Befoigne ten
eerfte zoude worden voortgezet; blijvende het Antwoord zonder
onderzoek, en dus onbeantwoord. Doch den volgenden dag,
werd. aan de Gedeputeerden, van fl:ads wege, onder de hand,
een Concept-Rapport mede gedeeld, waar door de zaaken een
gantsch andere gedaante kreegen. Om kort te zijn. zeggen wij
hier alleen, dat dezelve ten einde liep met een beOuit , tot een
eenvoudig rapel rml de Troupes Zlit Suriname. het U werk
(lellen vlm het formeeren van een Cordon van Defel1jie, enz. enz.
Wordende verder, op den voet van gemelde Declaratoir en
daar tegen ingebracht Contra-Declaratoir van wegens de Stad,
den 261l:en September 1775, gehouden voor finaal getennineerd
en afgedaan, waarmede de Regeering van deeze Stad zig volkomen conformeerde.
Hier voor hebben wij aangetekend, hoe H. H. M. zig gewillig
toonden om aan de verzoeken van den Koning van Engeland,
om
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om geen Oorlogs-Amm'unitie, Buskruit, enz. uit de Rcpubliek
naar Noord-Amerika te laaten voeren, te voldoen. In de maand
Oétober des jaars 1776, deed de Enge/fche Gezant YORK~ dezel.
ve andermaal; aan welk herhaald verzoek dan ook, door c<,n
vernieuwd verbod voor den tijd van een jaar, voldaan werd. Dat
dit den EngeIfchen nog niet voldeed, en zij al het recht of on·
recht voor onderfieuning van' de'Noord-Amerikaanen aanzagen,
of met geweld wilden aanzien. bleek uit de handelwijze, welke
zij oetfenden op het Eiland St. Eu/!atius, alwaar men, zo als
zij voorgaven, verboden handel met de Ameri!eaanen dreef, om
dat aldaar een Schip van di~ Natie ingeloopen, en door deu
Gouverneur DE GRAAF met het gewoone falut begroet was; waar
uit veele moeiliJkheden, zo als wij elders zien zullen, ontftonden.
Het meergemelde verbod, van uitvoer van Oorlogs-Ammunitie,
werd, op den I2den November 1777, vernieuwd. Doch het
was 'et verre van daan, dat, met deeze goedwilligheid der Heeren Staaten • aan het Engelfche Ministerie voldaan werd; het
hield aan met geduurigt: klagten. Om dezelve, zo veel mooglijk, wegteneemcn, en daaraan genoegen te geeven, vond het
Kollegie ter Admiraliteit alhier goed, geen Convoij te verleenen,
dan onder deeze vijf volgende bepaalingen.
1. Dat daaronder niet zoudcn worden a:mgenoomen, dan Schepen, hier te Lande t'huis hoorende , en waar van de bewijzen, bef1:aande in Zeebrieven en Paspoorten, moefl:en ge·
toond worden.
Il. Dat de Schippers, die zig daar onder zouden wille begeeven,
moeten doen opgaave van haare ware destinatie, en bij het
Convoij blijven, tot zij die bereikt zullen hebben, en daar~
van gedemiteerd zijnde ,voldoende bewijzen ge even , waarheen hun reize verdOf ge!1:rekt heeft, op eene boete van6000
Guldens.
lIl. Dat de Schepen van 't Convoij gebruik maakende , geen
meer Buskruid of Ammunitie, zullen mogen geladen hebben, als tot hun provifie bepaald is.
IV. Dat, om hier van volkomen zeker te zijn, op de Cognosfementen en Manifesten der Ladingen, zo dikmaal de Koopman of Verzender vltrkiest ,de generaale benaaming van Koop·
Xxx 2
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manfchappen, en foortgelijke te gebruiken, of dat het Cognosfement door den Schipper was getekend. áe inhoud
onbekend, daar nevens zal moeten wezen uitgedrukt, dat
het niet is Buskruit of .Ammunitie "IIn Oorlog; en zo verre zij van de Admiraliteiten eenige permisfie tot den uitvoer
omvangen hebben, zulks zaÎ moeten blijken, uit. de Scheepsen Zeebrieven enz. als in het jaar 1756, enz.
V. Dat bij de Retour geen Schepen onder Convoij zullen worden genoomen, als die hier te Lande t'huis hooren, en van
bier zijn uitgevaaren, of voor zo verre zij in de West-Indien
zouden mogen wezen aangekocht, en met den Bilbrief zullen worden bewezen, niet in Noord-America gebouwd.
of voor den jaare 1776 reeds door Ingezetenen van de Colonien van den Staat of van eenige andere Mogenheid, buiten Noord-America gemaakt, verkogt te wezen, en dat daar
en boven blijke, dat het Schip aan Onderdaanen van den
Staat toebehoort, en de Schippers een jaar en zes weeken
voor 1776, Ingezeeten Burgers van de Republiek of derzelver Colonien zijn geweest.
Inmsfchen werd alhier berigt, dat aan hunne Hoog Mag. op
Jast des Konings van Frankrijk, was bekend gemaakt, dat die
Vorst, met de Noord-Amerikaanen, een Traétaat van Vriend.
(chap en Commercie geflooten, en hunne OnafhangIi)kheid erkend had.
Deeze fulp van het Franfche Hof bragt dat van Engeland in
grooter beweeging, en 0 nzen Koophandel meerder nadeel toe,
ten aanzien van de handelwijzen der EngeIfchen , die zo verre
liepen, dat de handeldrijvende Ingezeetcnen, op den 25!l:en September 1771, zig verpligt vonden, bij de Staaten van den L:mde nodige proteétie te verzoeken; waaronder de .Amfteldamfche Kooplieden, uit hoofde van hunnen uitgebreiden handel.
niet van de laatf1en waren, of zijn konden. De Gedeputeerden
der refpeétive Provintien namen op zig, op de gedaane klagten
zig nader te verklaaren; en werd de Graaf VAN WELDEREN gelast, alle zijne vermogens aan te wenden, om bij den Koning
van Engeland vergoeding van Cehade te verkrijgen.
Op den 29!l:en der gemelde maand November 1777, was, door
Zijne Hoogheid en den Raad van· Staaten , aan H. H. M. een
pe-
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petitie overgeleverd, omtrent de Equipngie ter Zee, beloopen.
de de fomma van f 1057980: -. De Staaten van Holland fiemden hierin geredelijk, en de Confenren der overige Provintien volgden insgelijks. Terwijl 's Lands Staaten bezig waren,
met allen mooglijken vlijt, om 's Lands navale Magt te doen verpeerderen • zag men alhier met fmerte, op den avond vóór den
25!1:en Augustus 1778, in het Dok voor het Magazijn, door een
onbekend ongeluk, een onzer Zeekasteelen, Kennemerland genaamd, tot bijna op het Water, door de vlam, verteeren.
De Lijsten van Schepen, die daaglijks op zo ongehoorde als
onbefiaanbaare wijzen, door de Engelfche~ werden aangehouden,
opgebragt en beroofd, in ieders handen zijnde, zal men ons [en
goede houden, dat wij ons in geen om!l:andig verhaal vaR a1te die
fchreeuwende mishandelingen inlaten; alleen tekenen wij hier
:ia:1, dat de Hollandfche Schepen, in de Engelfthe Havens op·
gebragt, van den 2den Augustus tot den 20fien September 1778,
een getal van negentig uitmaakten. Om deeze Roofzugt wierden
de klagten der Ho//ondfche Kooplieden, van dag tot dag, emmf{e r , met aanwijzing hoe de Britten de troUWe der Traêtaten,
het recht der Po/keren, en de natuurlijke billijkheid, op de
''rije Zee, met voeten traden; niettegenl1:aande zij voorgaven t
onze Nabuuren, en oude Bond· en Geloof.igenooten te zijn.
De Hooge Magten des Lands. niet zonder aandoening, aan die
regtmatige klagten gehoor geevende, zonden alle de ingeleverde
bezwaaren ~ met derzelver Bijlagen, aan den gemelden Graave VAN
WELDKREN, Gezant der Staaten in Engeland, met de nadrukkclijkfle bevelen, om alle de onrechtvaardig genoomene Schepen
te reclameeren , en op derzelver kost- en fchadeloos ontflag op
het fierkfie te infieeren. Dan helaas J men heeft, ten nadeele
van het Algemeen en van de Kooplieden in het bijzonder, moet.::n zien, hoe alle de aangewende pcogingen vrugteloos waren.
fehoon, uit hoorde der fubfiteerende Traél:aaten, en bijzonder
van dat van 1674, het recht aan onze zijde wss. - De onvol.
doende redenen, die het Hof van Engelant! 'er tegen in bragt,
hadden ten gevolge, de nadere klagten der Am/leldamfclte Kooplieden., aan de H. M. Heeren Staaten Generaal, met het allernedrigst verzoek om nodige proteél:ie , en vrijwa~ring tegen den
dwang van Engeiatui, om hunne Goederen, na elders verzonXxx 3
dl!n
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den en onwettig in de El1ge!fche Havens opgc~ragt, :lan die Natie, willens of onwillens, te moeten v ~rkoopen: een eisch, zo
onbe11aanbaar met de Vrijheid van den Koophandel, dat niet alleen de Koning van Engeland, maar zelfs de Staat of de Souverainen van den Lande 'er niet toe ge wettigt waren. - Dat dan
ook de Kooplieden te regt begreepen , dat, zou Neerlands Handel en Zeevaart in 11and blijven, dezelve in 't bezit van die Vrij.
heid moest befchermd worden, waartoe geene andere middelen
voor handen zijn, of kunnen uitgedacht worden, dan de herfielling van 's Lands voorheen gedl!chte Zeemagt. In cene vergadering van het ~anzienlijkfie deel 'der Kooplieden, werd, om
daar toe te geraak en , beOoaten, eene bezending naar den Haag
te doen, welke gefchicdde op den 2311en t1étober 1778; breugen de de Afgevaardigden hunne redenen van bezwaar. en verzoek om den nodigen bijfiand, in bijzondere Rcquesten vervat, aan
de Staaten Generaal, aan die van Hollalld en !Festfries/and, en
aln Zijne Doorl. flo\>gheid. De Vorst verleende aan de
Kooplieden, volgens zijne gewoone minzaamheid. niet alleen
een gunfiig gehoor, maar verklaarde hun tevens, dat hem nIets
meer ter harte giIig, dan de lIolltll1dfche Koophandel; dat reeds
tegen het voorjaar eene petitie van twee en dertig Schepen van
Oorlog gedaan was, cn dat men zou trachten, den Kooplied"n
alle mooglijke voldotning te geeven. Men zegt, dat, gedunrende dit antwoord van den Prins, de Woordvoeder , de I-leer JAN
DE NEUFVILLE, zig in drift eenige woorden tegen Zijne Hoogheid
had laaten ontvallen, en den PI ins in zijn rede gefl:oord had,
waardoor dezdve werd afgebrooken. Doch kort daarna verklaarde zig de Prins duidelijk aan den Heer VAN MARS r: LIS , en vraagde,
naar men wil, of de verzending van Scheeps-Timmerhout naar
Frankrijk voor den lIandel van dat belang was, dat het der
moeite waardig zoude zijn, daarom met Ellgeland te breeken;
dat het antwoord was, Neen, maar dat men 'er vrljheid toe had,
volgens het Traél:aat, en men, daarenboven, begreep, dat de
EIJge!fchen zo· onmatig in hunne eisfchen waren, dat, mdien
men heden in dit geval van het Traétaat afging, zij morgen wcder iet anders zouden vorderen.
Den 2den van de maand November, deed de Ridder YORI;E.
op last zijns Konings, den voorllag , om met de Ministers van
Staat.
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Staat, ter regeling van den Vaart en Handel op Frankrijk, in onderhandeling te treed en. Uit dit voorfl:el bleek aan de Staatkundigen, dat men in Engeland niet gezind was, de in wezen zijnde Traétaaten in derzelver waarde te laaten. Doch de doorflee.
pen Engelfche Afgezant wist het onbefl:aanbaare daar van fraai te
vernisfen ; bedekkende de onbillijkheid daarvan met de kragtiglle
verzeekering van 's Konings Vriendfchep, en met te doen fchijnen, als of men ons. in Engeland, de grootfl:e gunst bewees,
met de Hulpbenden (waartoe zij nog geen het minne regt hadden) nog niet aftevorderen. Het hier ter nedergefielde, komt
hoofdzaaklijk overeen, met het geen de Heer Raadrènfionaris,
op Vrijdag den 6dell November, ter Vergadering van H. H. M.
communiceerde. Op Woensdag den I rden daar aanvolgende ,
rapporteerde zijn Ed .• dat de Heeren van de Ridderfchap, en
verder Hun Ed. Groot Mog. Gecommitteerden tot de zaaken
van de Commercie en Navigatie, ingevolge en ter voldoening
van Hun Ed. Groot Mag. Refolu ie Commisforiaal van den 6den
deezer Maand, met eenige van de Ho/l(md/che Raaden, en Minitlers van de Collegien ter Admiraliteit, in deeze Provintie refideerende. hadden geëxamineerd het rapport, ten zeI ven dage
ter Generaliteit uitgebragt , van het aldaar dien morgen gehouden
Bcfoigne, m€t de aanweezende Gècommitteerden uit de refpeél:ive Collegie? tef Admiraliteit, uit kragt van Hun Hoog Mog.
Refolutie Commisforiaal, van den l!l, 23 en 26 Oétober, en
den 2den November, op de Re!olulie van de Heeren Slllaten
van Friesland; op de Requesten der Kooplieden, Reeders van
Schepen en Asfuradeurs der Steden Donlreeht, Al11fte!dam en
Rott~rdam; op de Misfive van den Heer VAN WELDEREN , met
het Antwoord van Lord SUFFOLI\, en op een Memorie van den
Ridder YORKE, Extraordinaris Ambasfadeur en Plenipotentiaris
"lUl Zijne Majel1eit den Koning van C;-oot-Bri!tannien; welk
rapport onder de Notulen van den voorfi. 6den deezer is geinfereerd; en dat zij Heeren Gecommitteerden van advis waren,
dat de Heeren H. Ed. Gr. Mag. Gedeputeerden ter Generaliteit
zouden behooren te worden geauthorifeerd, om het voorfz. GencraliteÏJs rapport te helpen brengen tot Conclufie.
Waarop gedelibereerd en Copie van het voorfchreeven gerapporteerde verzocht zijnde, door de Heeren Gi:deputeerden der
Xx x -4
Stad
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Stad Amj1elda1J1, om daarop te vernaaI) de intentie van de Heeren hunne Principaalen, is de finale ReColutie uitgefleId tot nadere deliberatie; wordende de Vergadering op agt dagen na dato
uitgef1:eld, met bepaaling, dat als dan finale afdoening van zaaken
zouden gemaakt worden. Waar tegen door de Heeren Gedeputeerden van Amj1e1dnm geprotefieerd werd: en wel hoofdzaaklijk tegen de Refolutie, genomen bij de meerderheid, om provifioneel geen Convoij te verleenen aan Schepen, geladen met
Masten en Rondhout. tot het bouwen van Oorlogfchepen vereischt wordende. Het Protest was van den volg~nden inhoud:
door Heeren Gedeputeerden der flad Amfler..
dam, tegen de laastgem. Refolmie. ten zelven dage,
in haar Ed. Groot Mog. Registers geinfereerd,

" PROTEST,

" De Heeren Gedeputeerden der ftad Amfierdam hebben gedeclareert, zig met de Refolutie, genomen met de pluraliteit
van de Leeden van haar Ed. Gr. Mo~. Vergadering, om heden
over agt dagen, een afkomst te maken van de deliberatie over
het Generaliteits rapport. op de nadere klagten. over het neemen en opbrengen der Nederlandfche Koopvaardijfchepen, als
mede op het antwoord van Lord Spffolk, op de gedane reprefen-'
eatien, dien aangaande; mitsgaders op de Memorie van den Groot.Brittannifchen Ambasfadeur Yorke, tot fchikkinge ter dier zake;
welk raport op den 6den November deezes jaars ter vergadering
van haar Ed. Or. Mog. is gemaakt commisCoria;ll; niet te conformaeren , maar in tegendeel tegen de bovengemelde Refolut.ie van
de meerderheid, als tegen de grondwetten van den naat r;enomen, te protefieeren y:m nulliteit. en zig daar aan niet te zullen
houden: mitsgaders zig dien aangaande, en met relatie tot de
zaak zelve te reCerveeren, de nadere aantekening van de HeerelI
hunne Committenten."
N. S.

door welgemelde Heeren Gedeputeèrden, op
den 18den November 1778. in voege voornoemt geinfereert, tegens de conclufie van het raport t.ier boven gemelde, ten zei ven dage bij de meerderhëid van
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de Leeden van haar Ed. Gr. Mog. Vergadering ge.
nomen: mitsgaders Extraa uit de RefoIutien van de
Vroedfchap van de flad Amflerdam, genomen op
den 17den November 1778, bij he.r laastgem. Pro·
test gementioneert, en daar nevens in haar Ed. Gr.
Mog. Register, ter felver tijdt geiI'1fereen.

A " De Heeren Gedeputeerden der ftad AmO:erdam hebben,
inge.oIge den fpeciaIen last van de Heeren hunne Committenten, geproteO:eert tegens de RefoIutie, op heden, bij de meer.
derheidt van de Leeden van haar Ed. Mog. Vergadering genomen, op het rubjea van de klagten van de Kooplieden, Rheeders en Asruradeurs deezer Landen, over het neemen en opbren.
gen der NederIaudrche Koopvaardijfchtpen, door de Engeifchen :
ref~reerende Heeren Gedeputeerden voornd. zig, met relatie tot
de gronden van dit hun Protest, tot de ftads Refolutie ten dee:l;en geannexeen; en declareerende voor hunne rekening en verantwoording niet te willen neemen de ruineufe gevolgen, die
voor den Lande, uit deeze handelwijze te voorzien zijn."
ExlraEl uil de Refolulien "on de Proedfchap der

ft""

AMSTERDAM.

Den 17den November 1778.
B " Commisrarisfen van den Agtbaren Raad, hebbende, in.
gevolge en ter voIdoeninge van de Rerolutie Commisroriaal, van
den zei ven raad, van den 9den deezer loopende maand, geëxamineert het GeneraIiteits raport op de nadere kIagten over het
Deemen en opbrengen der Nederlandfche Koopvaardijfcheepen:
op 't antwoord van Lord Suffolk, op de deswegens gedane reprerentatien; en op de memorie van de Groot Brmannirche Ambasfadeur Yorke, tot fchikkinge ter zaake voorfchr. welk raport
op den 6den daar te vooren , eet vergadering van haar Ed. Gr.
Mog. is CommisforiaaI gemaakt; en nog hebbende geëxamineert
het raport van het Hollandfche befoigne, op den IIden deezer
loopende maand daar over gehouden, welke rapport door Heeren
Gedeputeerden ter dagvaard is overgenomen, en aan hen ComXxx 5
mis-

10<;'2

AMSTELDAM. Waere!dlijkt C([chiedefJis[en.

misfarisfen is ter hand geftcld, hebben gerapporteert : dat, in
plaats van op het voetfpoor van voorige tijden, op de voorn.
klagten, te advifeeren , om op het fpoedig!le alle vermogens in
het werk te l1:ellen, om aan de Commercie deezer Landen de
vereischte kragtdadige protet1:ie en re!litutie der genomene en in
Engeland opgebragte Scheepen te doen erlangen: in tegendeel,
de Gecommitte~rden van de Collegien ter Admiraliteit, volgens
het voorfchr. Generaliteits rapport, als mede naderhand-in het
bovengemelde Hollandfche Befoigne, in fubl1:amie hebben gepraeadvifeert, dat aan de requifitie door gemelde Heer Yorke.
bij de voorfchr. Memorie gedaan, dat namemlijk: " Haar Hoog
" Mog. de commercieerende Ingezetenen deezer landen niet ver" der zoude aut1:orifeeren, om fcheepsmateriaalen onder Convoij
" in Frankrijk te transporteeren ~" in effeEte behoorde te worden
gedefereert, door het neem en van een Refolutie, uit kragte van
welke, door de refpeEtive Collegien ter Admiraliteit, aan de
Kooplieden zoude worden geinfinueert:" dat, tot nader ordre.
" geen fcheepen onder Convoij genoomen zouden worden, die
" geheel of gedeeltelijk zij;} geladen met on gezaagd Hout, tot
" het bouwcn van Schccpen van Oorlog vereischt. als Masten.
" Kromq:ters, Knien en zware Balken :" met dat oogmerk, dat
deeze ordres aan zijne Majel1:eit van Groot-Brittannie niet onbekend zullen kunnen blijven; daar door het ontOag der genomene
en in Engeland opgebragte fchl'epen, waarfchijnlijk zoude worden geeffeEtueerr, en dat aan deeze verwagting niet voldaan worden de , dan eerst middelen in het werk zouden behooren te werden gellelt, om de vrije vaart en Commercie van de Republicq
te befchermen, en de eere ep vrijheid van den Staat te handhaven.
" Dat, daar tegen, door Heeren Gedeputeerden deezer l1:ad,
in 't voorfchr. Befoigne, gemoveert zijnde, dat men, op deeze
wijze, zoude beginnen met het TraEtaat van Marine van den jaare 1674, en de rechten van vrije Vaart en Handel, door de Ingezeeten deezer landen daar bij geacquireert. den bodem in te
flaan ; mitsgaders de Commercie de ez er Landen voort altoos, in
de gevaIlen, waar in bet voorfchreeven Traétaat zoude moeten
werken, dep€lldent te maken van het goeddunken van bet En~
gelfche Minillerie; en dus in der daad de zaake zoude brengeR
in
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in die termen, dat, bij aldien het onttlug der voorCchr. genome·
ne fcheepen, tegens dien prijs, zoude moeten verkreegen werden; het dan veel beter zoude zijn, de voorn. fcheepen bij aldien men al oordeelde, deswegen·s, in 'tijd en wijlen, geen
rechtmatige fatisCaftie zig te zullen kunnen· doen geven. dan nog
liever volfl:rekt te facrificeeren; als los te maaken het rechJ van
de Vrije Vaart, waar mede geadvoueerd werd, dat deeze Republiecq moet fl:aan of vallen: nogthans tegen dit alles, door Gecommitteerden van de Collegien ter admiraliteit, niet anders heeft
kunnen werden geallegeert , als voor te geeven, dat het voor·
fchr. Scheepstimmerhout geen groot objeft zoude uitleveren, in
vergelijking van die articulen, die men onderf1:elt, daar door te
zullen behouden: even als of de voorCchr. differente articulen
van Commercie geen aaneenCch~keling aan den anderen hadden;
en niet te gelij:{ naar andere plaatzen zouden kunnen worden gediverteert; mitsgaders, als of het recht van vrij [chip vrij
goed, in een articul opgegeeven zijnde, in andere opzigten, tegen de despotieque handelingen van het Hof van Engeland heefer
zoude kunnen worden g:!handhaafr.
" Dat daarenboven, eene klaarblijkelijke tegenflrt)"digheid in
het voorfz. gepraeadvifèerdc voorkomt: Na dien men op pag. 5.
aclvoueert, dat het van zeer ver uitzigt zoude weezen , "eenigzints bij ntgotiatte toe te !taan, dat de opgehragte Scheepsma.
teriaalen, nu of in vervolg van tijd, yoor geld zouden werden
te rug ge/zouden, mitsgaders alles, wat men bij zodanige nego·
tiatie, voor het vervolg zoude vllst!tellen, een diminutie zoude
:;ijn van het recht, bij het ,'oorfchr. Traé'taat, voor 's Lands
Ingezeete1Jen yerkreegen; want dat daar uit dan ook moet volgen
dat praecifelijk dezelve nadeelige Confequentie verwagt moet
worden van een nfo/utie, die men bij het voorfz. raport pag. 5.
en 6. onderfl:elt, aan zijne Groot Brittannifche Majef1:eit we/ aangenaam te zullen zijn; en bij welke Refolutie, quafi, in plaats
van een formee!e negotiatie , dan ook, ten minf1:en voor een zeer
voornaam gedClelte, gederereert zoude worden aan de uitdrukkelijke requijitie, van wegens meergedagte zijne Brittannifchl!
Majefleit, door deszelfs Amhasftldeur aan Haar Hoog Mog. gedaan: waar bij praecifelijk het wdgeren yan Conyoij voor
{chupsmnteri{Jnkn, ell dus voljlrekt een diminutie 'Van het
J

,-ec,Jt
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recht van 's Lands Ingezeetenen , hun lieden uit hoofde van
het gemelde Traêtaat competeerende , word gevraagt.

" Dat Commisfarisfen dit geadvtfeerde door de gem. Collegien
oordeelen van dies té gevaarlijker gevolg te zijn, om dat geen
andere reden, voor zodanige toegeevenheid aan het Engelfche
Mini!1:erie op pag. 4- en 5 word gegeven, als om dat het dec/a1'atoir van het Ellgelfche Minillerie 'praecies is: namelijk, van
zig voortaan niet te willen houden aan het voorfz. Traêtaat,

voor zo ver het transporteeren van Schetpsmateriaa/en naar
Franfche havens, betreft. Dat, mitsdien, deeze toegeevenheirJ
een volflage onderwerping aan eene onregtmatige verging vlm
liet Engelfche Hofzoude weezen ; en des te meer fletrÏ>fant, om
dat het zelve Hof zig van deeze vrije navigatie tegen de Republieq heeft bedient; en aan Frankrijk, wanneer haar Hoog Mog.
daar mede in oorlog waren, ook op fundament van het zelve
Traétaat, alle Scheepsmateriaalen na goedvinden, heeft vervoert.
Zoo dat, praecifelijk in dezelve omfiandigheden. waar in ne men·
zig daar van heeft bedfem, des onaangezien, de nakoming "an
zodanig engagement inpraéticabel te willen doen doorgaan; en
om geene andere. reden, als om b/oote convententie , volftrekt te
weigeren; eene openlijke ,'erbreeking van de goede trouw is; en
mer de eer en onafhankelijkheid vall deezen Staat, die zig trouwdijk van het zelve engagemenç heeft gekweeten , niet kan werden gecompofeert.
" Dat ook geen voorbeeld van zodanige toegcvenheid, in de
Registers van den Staat, is te vinden; waar omme Commisfarisfen zig niet genoeg hebben kunnen verwonderen, dat meergem.
Gecommitteerden uit de Collegien de onvoorzigtigheid hebben
gehad, op pag. 6. bij te brengen de focreete refolutien van haa,·e Hoog Mog. van den Ijlen OCtober 1762, nader geinurpreteert bij die "011 den 4den November van het zelve jaar; want
dat het voH1:rekt abuûef is, dat 1laar Hoog Mog. in dien tijd,
de intent.ie zouden hebben gehad. om, hij het voortduuren van
den Oorlog tusfchen Fronkrljk en Engeland, eenige toegeeven.
heid van dien aart, als hier boven is gezegt , veel min een fchrif.
telijk verzoek van den EngeIfchen .dmhosfadeur, plaats te willen geeven; maar ter contrarie, uit den inhoud der eerstgem. Refolutie, evident is; 1. dat 'er, van wege het Engelfche Hof of

Mi-
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Minif1:erie, geen adres altoos aan Haar Hoog Mog. is gedaan; 't
welk aa\lleiding zoude gegeeven hebben tot de voorzieninge, in
die refolutie vervat; en 2. dat het opfchorten nn hat Convoij,
aldaar vermeld, volgens de eigene woorden aldaar voorkomen.
de, alleenlijk gefchiede, in bijzondere Conjiderlltie, dat op de
I"epraefentatien uit hragt van haar Hoog Mog. Refolutie van
tien 'J.oflen September gedaan, eerstdaags, aptwoord van he'
Hofvan Groot Brittanje word verwagt, en dat de ordres, door
hel zeive Hof aan haare Officieren te geeven, lIan dezelve nog
niet zouden kunn"en weezen toegekomen; en daar op nieuws fatkeuft reeontres zouden kunnen voorvallen, liewelke verder nigreut·, tegen de intentie van beide de mogendlzeden, zouden oe&ojioneëren. Waarbij in overweeging werdende genoomen, dat

daar op de vreede fpoedig is gevolgt; en de voorfz. opfchoning
van Convoij, op den Bften December daar aan, volkomen is ingetrokken: en de Collegien ter Admiraliteit geautorifeert, om ie
fllzeepen met Hout geladen indiflinêlelijk onder Convoij, zo als
'Voor deeze. mede te laten neemen ; blijkt uit dit alles, hoe hemels breed, deeze korte opfclzorting van COflYOij, om gem. bij-

zondere redenen en tOt een particulier oogmerk gedaan, verfchilt
van een weigering van Convoij, dewelke zonder bepaaling van
tijdt zoutJe moeten werden gedaan tot nadere ordre; in het beein vnn Troubles, die zeer langen tljdt kunnen duuren: en
dat wel op de uitdrukkelijke requifitie, van wegen het Engelfche Hof, direêlelijk aan haar Hoog Mog. bij formeeIe Memo.
rie, door den EngeJfchen dmbasfadeur geaddresfeert.

" Dat van zodanige toegevenheid in de Registers van den
Staat geen voorbeeld te vinden zijnde, Commisfarisfen hier nog
bij moet~n voegen, dat dezelve nu, nog minder als ooit van te
vooren , te pas zoude komen; geconfidereert zijnde de fituatie,
waar in Engeland zig tegenwoordig bevindt; en dat haar Hoog
Mog. in de voorige oorlogen tusfchen Frankrijk en Engeland.
wanneer het laastgem. Rijk in vrij wat florifanter ftaat, als tegenwoordig, zig bevondt, wel verre van een toegevenheid van
tIien IIlIrt, nis door gemelde Collegien werd voorgej/ngen, plaats
te geeven: ter contrarie, met de grootfIe fermiteit de rechten
van hunne Ingezeetenen, hen uit hoofde van het gemelde Tractaat competeerende, tegen het Engelfche Hof en Minifterie, geduu-
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duurende de toenmalige Troubles, hebben vastgehouden: g~lijk,
onder anderen, kan worden gezien uit de cordate repraefenratien, ingevolge haar Hoog Mog. Refolutie van den 13den AugUStuS 1746 , en zelfs den 20llen September 1762, aan het
Minillerie van Engeland gedaan.
" Dat, daarenboven, het belang van alle de Zeemogendheden. coincideert met het belang van deeze Republicq; dat de
Noordfche Mogendheden zeer fierk in de vrijhend van de Zee
zijn geinteresfeert; en bijzonder daar inne, dat de concurrentie
van de Ingezetenen deezer Landen, in het afhaal en der Noord.
fche Produftm, niet word ,afgefneeden, nog dat Engeland daar
van een Monopolie zoude maken; dat ook de zuidelijke Zee·
mogen heden van Europa geen minder reden hebben, om met de
Republicq ane gel1Jeene zaak te maken, tot confervatie van de
vrije navigatie; zo dat 'er geen contilJentiale relatien ,zo als men
zig bij zekere gelEgenheid heeft uitgedrukt, aan hen Commisfa.
risfen zijn voorgelwmen, waar door Engeland, in het onderneemen van eenen onregtvaardigen oorlog tegen deeze Republicq:
.of in 't voortzetten van de tegen woordige verregaande excesfen
tegens 's Lands Ingezetenen, in een tijd!l:ip, waar in het zig
zelve in groote verlegenheid bevindt, zoude kunnen verwagten te
werdtlJl ge!outeneerr.
" nat laastelijk met relatie tot het voorfz. Generaliteits rappore ,
Commisfarisfen nog moeten remarqueeren , dat daar bij niets word
aangeroert • met betrekking tot het voorgeeven, bij het anrwoord
van Lord Suffolk, en de Memorie van den Heer Yorke, gedaan,
als of zijn Groot Brittannifche MajeUeit, in de tegenwoordige
Troubles , (die nogtans volgens 't voorfz. antwoord van Lord
Suffolk zelve. een gevolg zijn van de differentie over NoordAmerica ) uit hoofde van het Subfidie Traétaat van 1618, bevoegd
zoude zijn het fecours, daar bij gereguleerr, van Haar Hoog
Mog. te vorderen: daar het Commiifarisfen nogthans is voor·
gekomen. dat een volkomen !l:ilzwijgen, op dat fubjeét, zoude
kunnen worden opgevat, aI.ç een !l:ilzwijgende erkentenis van zodanige fufienue, en dat 'er, vervolgens, wel zorge zal behooren
te worden gedragen, dat zodanig een fiiIzwijgend aveu, ten minfien aan den Agtbaren Raad, niet zal knnnen worden geobjicieert:
voegende Commisfarisfen, op dit refpeét, 'er alleenlijk bij, dat,
daar
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daar de voorfz. ful1enue zoo klaar word tegengefproken door de
duidelijke letter van het voorfz. Traétrat zelve, alhier een nieuw
bewijs van het willekeurige gedrag van het Engelfche Hof voor·
komt: het welk, bij een en dezelve Memorie, weigert de vervulling van Engagementen, die het zelfs niet ){an ontkennen, in.
derdaad, te fubfilleeren: en, als in eenen adem, daar bij, van
haar Hoog Mog. vordert een fecours, 't welk tot dcfenfie van
rechten en posfesfien, buiten Europa gelegen; of in Troubles,
daar uit alhier in Europa refulteerende, notoirlijk niet verfchuldigt is.
" CommisCarisCen. nu overgaan de tot het rapport van het bovengemelde befogne, over deeze zaake in Haar Ed. Gr. Mog.
Vergadering gehouden, hebben dien aangaande niets anders te
remarqueeren , als dat het laastgem. lapport niets bijzonders con(ineert: maar dat het verder gedrag, door de Leden van Haar
Ed. Gr. Mog. Vergadering, in de deliberatie, over beiden de
voorfz. rapporten gehouden, Commisfarisfen ten llerklle heeft gefrappeert, hebbende Hoogst dezelve in deeze importante materie, waar inne notoir/ijk, immers voor zoo veel de rechten van
's Lands Ingezeetenen '. op folemneele Traé'taaten gevestigt, bIJ
lene Ro[o/utie vnn de Ptum/iteit zouden werden verkort; geen
overfiemmin~ plaats kan hebben: des on aangezien op de ovemeeming, door Heeren Gedeputeerden deezer Stad gedaan, kunnen
goedvinden, den dag van aanllaande Woensdag te bepalen;
om van de deliberatie over gem. rapporten, eene afkomst te
maaken.
" Dat op deeze wijze de heiligl1e banden, waar mede de
Leden van dit Gemeenebest aan den anderen zijn verbonden.
zouden werden losgemaakt: en Je 1"echten en vrijheeden "tm
's Londs Ingezeetenen in hét generaal,en )'{m de Leden en Steden in 't bijzonder tot defenfie van de welke alle aan den anderen op het kragriglle zijn gehouden: op indirette wijze en verre
gezogta voorwendfelen, zouden kunnen worden geëludeen: Ja dat Commisfarisfen, in dit geval, daar van de aller eclatantae
preuve kunnen bijbrengen; want dnt, volgens de informatien van
Heeren Gedeputeerden ter dagvaart, tot pretenfe justificatie van
h~t hepa/en l!on den voorfz. dag niets anders in effeéte is voor.
&egeeven, als dat, hoe zeer het voorfchr. Traétaat van Marine
met
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met meerderheid van fiemmen niet mag werden verandert; of,
daar over, in onderhandeling met Engeland mag werden getreeden, veel min de Rechten en Vrijheeden voor 's Lands Ingezeetenen daar bij gecontraéteert; zonder algemeenen toeftemming ,
mogen werden verkort; nogtans aan de Ingef:eetenen deezer Landen de Proteêlie, door hen, op fundament van het voorfz.
Traft~at, geduurende de troubles tusfthen Frankrijk en Engeland, tegen dit laastgem. Rijk gevraagt, met meerderheid val~
flemmen. zoude kunnen werden geweigert: als zulks maar niet
gefchiedt in de uiterlijke gedaante, of als een gevolg van eenige
negotialie of onderhandeling, en hoe zeer zodanig verbod, hij
flrmeele Memorie, door den EngeIfchen Ambasfadeur, tegen
ien erkenden inhoud van het Trotloot , in" prejudice van 's
Lands commercieerende Ingezeetenen, uitdrukkelijk werd Virzogt.
" Commisfarisfen zullen zi~ hier omtrent niet verder extendee·
ren, als te bekend zijnde, dat de Agtbare Raad zig niet bevoegt
kan oordeelen, om onder pretext van zodanige willekeurige en
gaf/sch ongegronde dijlintlien en {ub/ilfteiten de hand te leenell
aan de dadelijke verkorting van rechten en vrijhuden, dewelke
altoos als inviolobe! zijn geconfidereert, en op de nadrukkelijk!te wijzll gemaintineerd: Dat derhalven , bijaldien de Agtbare
Raad, naar gewoonte alle mogelijke toegevendheid plaats zal
willen geeven. egtenltoos dit groote en voorf/oome polntl tiaar
ynn moet zijn en blijven uitgezondert.
" Op welke gronden, als nu zullen dienen van advis, zouden
Commisfluisfen, onder het welneemen van den Agtbaaren Raad.
van gedagten zijn, dat Heeren Gedeputeerden deezer Stad tef
Dagvaart zouden behooren te worden geauétorifeert en gequalificeert , om van StadswegeIl 'de rechten en vrijheden van vaart
(f1 handel, de Ingezeetenen van deezen Staat in 't generaal, en
van deeze Stad in 't particulier, zo uit hoofde van natuurlijke
billijkheid, als van het meergedagte Traaaat van Marine van den
jare 1674 competeerende ; mitsgaders de proteétie van den Staat,
henlieden , volgens de Confiitutie van '5 Lands Regeering, dien.
aangaande verrehuldigt. op de nadrukkelijkfie wijze te reclameeren ; en te declareeren • dat de Agtbaare Raad de weigeriflg van
deeze proteaie. bij een Refolutie, die genomen zoude worden
door
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door de pluraliteit van de Leden van Haar Ed. Gr. Mog. zal
houden voor een voHlrekte overtreeding van de Grondwetten van
den Lande, en verbreking van de banden, waar door de Leeden
van de ez en Staat, tot defenfie van elkanders Rechten, en afweering van alle geweld, aan den anderen verbonden zijn: mits·
gaders dat het natuurlijk gevolg daar van zal moeten weezen , dae
de Agtbaare Raaà zig daar naa ook zal moeten regl!leeren in de
aan!l:aande deliberatien , die 'er zullen moeten vallen over het
draagen van de lasten van den Staat; die nergens anders toe wor·
den opgebra~t, .als om de gemeene zaak, en· de rechten en vrij.
heden van 's Lands Ingezeetencn in het generaal, met alle vermogens te befchermen.
" Dat de Agtb. Raad zig als nog flatteert, dat welgem. Lee·
den de zaaken tot die extremiteit niet zullen laaten komen, maar
in tegendeel, dezelve liever daar heen zullen willen helpen diri·
geeren, dat Convoijen van vereischte fierkte, ten fpoedigtle t
werden in gereedheid gebragt ; mitsgaders, dat tot de nodige
aanwerving van Manfchappen, mefures worden genomen, zo
door middel van beeter betaling, en andere encouragementen,
als door middel van Negotiatien met die Noordfche Mogendheden, die daar toe het convenabelfie zullen worden geoordeeld.
" Dat, voor zo verre eenige Leden zouden oordeelen, dat
de Convoijen eenigen tijd zouden moeten werden opgefchort, om
dat 'er geen Schepen van Oorlog ten genoegzaame getale aan de
hand zouden zijn; e!l men dus gevaar zoude loop en , dat d~ Vlag
van den Staat zoude worden geafromeert; en te gelijk, zoo wel
de convoijeerende Oorlog Schepen, als die van de Kooplieden
zouden kunnen worden genomen en Qpgebragt : de Agtbaare Raad
zig tegen eene kortijdige opC:honilJg van Convoij, niet langer
zullende duuren als den tijd, die 'er vereischt werd, om een ge.
noegzaam getal van Schepen in gereedheid te brengen, geenzim~
wil oppofi~eren; maar dan ook moet infieeren, dat, ter zelver
tijd, alle de nodige aanUalte daar toe werde gemaakt; en deeze
reden van oprchorringe van het Convoij, aldus klaar en duidelijk, in de te neemene RehJlutie, worde uitgedrukt; en het
Convoij zelve worde toegezegt en belooft, met alle mogelijke
fpoed te zullen bren/;en in gereedheid.
lIl. D.E EL.
Y YY
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" Dat, voor het overige, Welgem. Heeren Gedeputeerden ter
Dagvaart behooren te worden gequalificeert, te infteeren , dat bet
wederantwoord a:m het flof van Groot-Brittanje, moge bevatten
een refutatie van de Engelfche Suflenuc, aangaand,.! de gepr~
tendeerde gehoudenheid van deezen Staat, tot het ge even van
her bovengcm. Secours; voom een re rus van in eenige onder.
handeling, hoe ook genaamd, het zij met zijne Groot-Brittannifche Maief1:eit, of wel anders met hoogst deszelfs Minifierie,
over eenige, hoe ook genaamde, veratlllering. in het meergemelde Tradaat van Marine, te treeàen: of om, buiten Negoliatie, op eenige andere wijze, direételijk of indireételijk, eeni.
ge atteinre te geven, aan den vrijen handel en vaart van 's Landi
commercieerende Ingezeetenen: met bijvoeging, dat hoogstgedagte Zijne Majefl:eit met geen reden altoos daarop kan blijven
inneeren, zelfs geoordeelt hebbende, dat het voorfz. Traétaat
rechtmaatig en prnéticabel was, wanneer de gelegenheid zig prrefenreerde, om zig daar van, tegen deezen Staat te bedienen, en
dat, laaflelijk, het voorfz. }Veder antwoord moge contineere!,1
de ernlligfle inflantien, op het kort en fchadeloos omflag der genomene en opgebragte Nederlandfche Koopvaardij Schepen: nict
alleen om dat dezelve tegen het voorfz. Tradalt zijn g.momen
en opgebragt ; maar ook ce meer, om d;r meergedagte Zijne Majeneit zelve, bij het antwoord van Lord Suffolk, aan den Heer
yan IPddere1J, heeft laten verklaaren, en advoueeren de noodzakelijkheid vaM het voorn. ontflag, namnelijk, om aldaar bij~e.
voegde reden, dat in 2l1en gev~lIc, de voorfz. Goederen ingeladen zijn gew~e"i, voor dat de Trol':::"S n:e, Fnmkïijk be!;011l1Cn
waren, of bl:kend l:o:::,:cJl zijn; waar uit volgen moet dat, al
waren' deezc iadingen notoire Contrabande Goederen, dezelven
O'~l dic rcd<:n d~n no;cr" vul[;ens het begrip van Zijne Majcrlcit
zel're, zonder dl: groutHe illquifitie, niet aangehouden kunlleQ
worden.
" Dm Iaaflelijk, bij aldien, onaungezien het bovenf1:aande • de
pluraliteit van de Leden d;czer z~~k, iJl prxjudicie van de'vrije
Vaart cn llal1del, zoo ais dezelve bij het vecfgenoemde Traétaat
van Marine is g.:reguleerr, conform het bovenge1l1. Generaliteit
raport , zoude kunnen ~oedvinden af te doen; in dien geval1e.
daar tegen, op de kragtiglle wij ze protell~eren; cn deezc refohi-
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lutie in de R~gisters vnn Haar Ed. Gr. Mog. Vergadering te
laaten in fereeren.
" Edoch I'efereeren Commisfarisfen lig tot het beter goedvinden van deezen Agtbnaren Raad .
., Waar op gedelibereerd en omvrage gedaan zijnde, hebben
de Heeren Burgemeefleren en Vrocdfchnppen, de Heeren Com.
mis[arÎs[en voor derzelver genomene moeite bedankt, cn zig met
het voorl1aande advis geconformeert."
( onderl1ond)
in kennisfe van mij Secretaris,
getekend

A.

VAN

spNGELAND."

In deeze om!1andigheid van zaaken zat Fmnkrijk mede nict fiil.
Beide oorlogen de Mogcndheden deedelI , ieder om 't z~erst,
haare betuigingen van aankleeving en vrienJfchap voor de Re.
publiek, fpoorende dezelve op het f1:erkfle aan, om de onaf·
hanglijkheid te bewaren, doch ieder naar de maate van haar eigen
belang. Frankrijk zeide, dat het tegen de onafhanglijkhcid
f1:reed. dat Engeland aan de Republiek zoude voorfchrij ven, op
hoedanige wijze de Republiek met hem zoude handelen. En·
geland, op denzelfden trant, dat het firijdel1 zou tegen de vrijheid van den Staat , dat Frankrijk de wet zou f1:ellen, hoe met
Engeland te handelen. Dus maakten die beide Hoven, door
middel van onzen weerloozen that, de Republiek tot den fpeel.
bal van hun eigen belang. Frankrijk, echter, drong 'er op,
dat de Staat zig in zijne onafhangliikheid zoude handhaven,
fchoon tevens niet onduifter te kennen geevende, dat het dit
bandh:wen als een inbreuk op de Onzijdigheid zoude :tanzÎCn,
en begeerde dat men de vrijheid der In;ezetcnen, om ~cheeps·
hout te unden, met de magt van 't Land zou be[chermen. Enge.
land wilde dit ook, mits den Ingezetenen die vrijheid benomcn
werd, en men geene houwfioffen nn:lr Frallkrtjk liet VOert:ll. Volgens het regt der Traétaaten kon Engeland zulks nooit vorde·
ren; en, echter, aan zijnen eisch werd gehoor gegeeven.
Yyy2
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Jn gevolge van het genomene beUlIit, werd aan den Heere VAN
bevolen, gal! Lord SVFFOLK kennis te geeven, dat de
Sou\·erain de magt niet had. den Kooplieden te beveelen, hunne goederen, ngar elders verzonden, aldaar te moeten verkoopen, dewijl de SOllverain geenen eigendom aan die goedereR
beeft, en men dus van hem niet vorderen kon, nieuwe fchikkingen te maaken en het recht te kort te doen; verfchoonende zig
dus, daar over in onderhandeling te treden. Wi ders verzochten
de Stnaten, dat de Koning :wh'erlijk zoudt bepaa!m, de goederen, die hij vermeende, dat tot het recht van eigen verdediging behoorden. en dus aan zijnen vijand niet begeerde toegevoerd te hebben, en dit niet uittefirekken tot alle, welke onder
die beDaaming zouden kQnnen begreep en worden; dat hunne H.
M. nog bleeven verwagten kost- en fchaadelooze herfrelling vall
de ten onrecht opgebrachte fellepen en goederen, enz. In plaatfe
van het verzochte antwoord, gaf de Koning van EngelantI , op
den Isden December, eene Inltruétie voor de Kapers uit. Waar
uit ten klaarfien bleek, dat zijne Majefieit geenzins begeerde toetelaaten, dat de Scheepsbouwfioffen, door de Hol/onders, naar
Frankrijk zouden gevoerd worden; en in plaatfe van de opgebrachte fchepen en goederen te omflaan, gÏIJg men in dut Rijk
voort, met eenige van die verbeurd te verklaaren. Weshalvcn
den Kooplieden niets over bleef, dan hunne klagten te brengen
aan Hunne Hoog Mog. zo als op den 2 I fien deezer maand gefchiedde, door de Heeren J. cn T. VAN MARCELIS, wegens het
vonnis, in Engelnnd uitgefproken, over het {chip de Prijheid.
De moei1ijk~den, waar in '5 Lands Vaderen, door EngdoIJi •
gebragt werden, met een vlugtig oog nagaar:de, ziet men zeer
ligt, hoe zwaar de last der Regeering in dusdanige omfiandigheid
zijn moet. Naauwlijks was het gemelde antwoord naar ElIgtIond afgevaardigd, of de klagten van het Franfche Hof, over
het weigeren van Convoij aan fchepen, belu:lden met boutwa:l.
ren, gaven wederom nieuwe fioffè tot gewichtige Raadpleegill.
gen. Waar bij kwam de zorge, ter goedmaakiJlg der vcreischt&
lwsten , laU nlCn in !laat zijn, den Koophandei der Onderdaa·
nen te befchermen. Het middel, waarvan men zig hier toe. bij
provifie, zocht te bedienen, was, de verdubbeling van bet ordinaire last- en veilgeld , met t1én percent op d~ inkomende, en ét'n
half
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half percent op de uitgaande goederen, voor het jaar 1779. Men
moet tot lof van Neerlands Kooplieden zeggen, dat dceze buitengewoone belastingen, in een tijd dat Neerland , behalven de
geweldenarijm der Engeifchen , het volle genot van den heilrij~
ken vrede had konnen fmaaken, met de ~roorrle bereidwilligheid
gedraagen werden, en dat zij niets begeerden, dan die vrijheid,
waarop zij, volgens het recht der Trakeaaten, een volJediil"e aanfpraak hadden. Hoe nadeeli~ de bepaaling daaromtrent ware,
werd H. H. Mag. door de Friefc/u Kooplieden, bij hUl} R~quest
ten klaar!l:en aangeto@nd; en niet min in de tweede Memorie,
door den Hertog DJ': LA VAVGUIJON, op den 16den }anuarij 1779,
uit naam van zijnen Koning, Hunne Hoog Mag. aangeboden.
Nog meerder moeite veroorzaakte het nieuwe Reglement van den
Franfc/zen Koning, gemaakt nopens den Hollandfchen Handel
en Scheepvaart, wijl het voorregt, dat Amfleldl/m, boven andere Steden, daar bij vergund werd, nitt kon nalaaten, jalouzij en
afgunst te veroorzaaken. De Staaten , zig gedrongen vindende.
op de gemelde Memorie, een Categorisch antwoord te gee\'en,
Waren daar bij in geen kleiae zwarigheid. 'Er werd voor eerst
een opfchorting in de weigering van het gemelde Convoij gemaakt. I let Antwoord, bij de Smaren van Holland ontworpen.
werd door Amfleldam en Haarlem, als bevattende eealge dubbelzinnigheid, en alleen ge!èhikr om de opfchorting van het Convoij f1eepende te houden, afgekeurd. Terwijl men in '5 Hl/ge
op het antwoord der zes andere Provincien wagte, werd, door
den Erff1adhouder, op den 24flen der !oopende maand }anuarij.
een Brief aan de Staaten der zes andere Provimicn afgezonden,
waarin zijne Hooghdd dezelve tot het befluit van Holland.
(buiten de Steden Amfleldam en H(1(1r!ellf) trachtte over te
haaIen.
Op den 8!l:cn der maand }ulij van '77 8, was, ter vergaderinge
der Staaten van Holland, ingehr:lcht, een plan van Augmentatie,
om de Landtroepen te vermeerdt!ren met ',3' 2 paarden, en '3797
knegten. De Ridderfchap had het zelve aangepreezen, en aIs
een vrugtbaar beGüit aangedrongen; doch door die van ANlfleltlam overgenomen zijnde, vermeenden de Gedeputeerden, en
daarna de Vroedfchap, verpligt te zijn, het gevoelen der Rid·
derfchap te wederleg,en, zo als uit de fiukk=n kan opgemaakt
Yyy 3
wor-

e64

A;\ISTELDAM. TYa~rddHjk~ Gefchittienisfon.

worden, die te vinden zijn in de Nieuwe Neder/ondlche Jaarboeken van 't jaar 1779, van bI. 256-282; alwaar men ook de
verdediging der Ridderfchap, tegen het Advis van Amfteliam,
zien kan. De Staaten van den Lande, niet tegenflaande zij daagIijks, door ingeleverde Requcsten, werden bezig gehoud~n, verzuimden daarom de wezenlijke belangen nier. Men zag hunne
zorge, in de Publicatie van den 6den der maand A pril, waarbij
aan Neerlands Zeevolk verboden werd, bij vreemde Mogendheden in dienst te gaan. Niet minder ijver betoonde de Prins Erffiadhouder, ter verbeetering van de magt van 't Land, door een
voorflel tot den aanbouw van 50 of 60 Oorlogfchepen, en de
Augmentatie tot 50 of 60,000 man Landtroupen ; waar van zijne
Hoogheid deszelfs gedachte in de vergadering van hunne Edele
Gr. lVlog. voorfielde, en dezelve daarna, op den loden van de
maand Maart, in een Circulairen Brief aan de Staaten der overige Provimien mededeelde.
In de vergadering der Gecommitteerden van de gezamentlijke
Admiraliteiten, was, met overleg van derzelver Vlag-Officieren.
een plan ter verbetering van 's Lands Navale Magt ontworpen.
en daarop bij de St~aten van Hollond eene Refolutie genomen.
Doch het ontbrak nog aan de toeflemming van eenige Pro\'Ïntien,
om dezelve in het werk 'te fiellen. Het geen de Regeering van
A11IJleidam op die Relàlutie inbrachr, beflond hier in:
" De Heeren Gedeputeerden der Had Amfleldam hebben gededareert , zig met de extenûe van de RefoImie, op gistercn d<!n
30fien Maart genoomen. nier te kunnen conforrneeren, voor zo
ver daarin voorkomt, eene aantekening V3n de Heeren van de
Ridderfchap regen de Refolmie, waar bij het rapport ten zeI ven
tlage uitgebracht over de middelen tot redres van 's Lands NavaIe Magt, en het verleen en van onbepaald Coavoij geconclucleert
is gewotden zo als het was liggende, zonder dat toen ter tiid
daar tegen eenig Protest of Aantekcning door de Heeren van de
Ridderfchap of eenig ander Lid van deeze Vergadering is gedaan
of gereferveert.
" En refervecren Heeren Gedeputeerden voorn. wijders, voor
zo veel des noods aan zig zodanige Contra-Aantekening tegens
de voorfchr. Aantekening zelve, als de Heeren hunne Commitenten zoude mogen oorderden te behooren:'
Hoe-
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Hoewel ik thans geene opzettelijke melding maake van de aal1boudende roofzugt der Ellge!fchen, 'men denke niet, dat dezelve een einde h:ld genomen: verre van daar; alle de hier voorgefielde zweevende Ge[chillen werden grootendeels daar uit gebooren. Op den 9den derzelfde maand werd hunne Hoog Mog.
wederom eene Memorie, door den Ridder YORKE, ter hand gefield, behelzende meest al klagten tegel< het Hof van Frankrijk,
ten aanzien van deszelfs nieuw gemaakt Reglement, op den Hollandfchen Handel en Zeevanrr'; wordende daarbij de handelwijze
van dat Hof aangemerkt als eeu middel om twist en tweedragt in
de Provincien en onder de Steden te veroorzaaken, door het
voorregt , daar bij aan Amflcldom en Haarlem toegeOaan. Ver.
der was de ganfche inhoud ingericht naar het plan, zo even gemeld, namelijk, om, naar 's koning~ eigen belan5 , de Republiek de wet voor te fchrijven. De Steden Dordruht en Rot_
terdpt11. die zig bij het voorneemen van Frankrijk meest benadeeld vonden, verzuimden niet, de voorll:ellen der opgemelde
Memorie door haare klagten te onderltetmen; zij vervoegden
zig met haare Requesten, aan den Prin[~ Ermadhouder. liet eeni;;tte middel, dat 'er ter redding te vinden was, bell:ond
toen. zoo als wc! nu, in de vermeerdering der Zeemagt. Welbemande Oorlogfchepen en Bevelhebbers met goede orders voorzien, zijn de middelen geweest, die voorheen de Repub:iek geducht gemaakt hebben; en deeze zijn het ook, waardoor ze in
dien luWer kan herIleid worden. Het zijn, buiten tegenfpraak,
de ecnigllc middelen, door welke de Republiek zig den naam
van Zee llloogcndluid k'an waardig ma 1wn. Om aan deezen eisch
te voldoen, was bij de Algemeene Staaten , op den 29f!en April ,
een be!1uit, ter verll:er:dng van '.~ Lands Zeemagt, genoomen.
Men wagtte alleen, met het daade ijk ter uitvoer brengen, op
de Refolupen van die Provinticll, die zig nog nÎi!t verklaard hadden; wordende intusrchen. zo hier als te Roturdam, verCchdden Schepen in dienst geileld. Dat evenwel 'de Kooplieden als
nog geen gehoor, op hunne reeds gedaane klagren, gekregen
hadden, bleek uit het Request der AIl~fleidamfche Kooplicden
'fan den I9deu Maij, over het niet Convoijeeren van hUllne
Schepen.
Om aan de Klagers, ware het mooglijk, genoegen te geven,
Yyy 4
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werd het Advis der Admiraliteits.Collegien \ gevorderd. Deeze, niet vergetende de netelige omfiandigheden, waarin zig de
Republiek bevond, of zonder onaangemerkt te láaten, de noodzaakliikheid om zig bij de Onzijdi~heid te houden, bragten voornaamlijk in 't midden, dat Frankrijk recht had Convoij te vorderen, voor het Hout, dat met de Schepen in Tesfol gebragt was,
om gec'll1voijeert te worden; dat het waarlijk Fransch Hout
was, ell. ten gemelden einde, reeds in 't jaar van 1778, met
die Sche~'cl1, in de gemelde Haven gebr:;gt. - - Dat Engeland
dit niet kwa:ijk kon neemen , al waren 'er zelfs geene Traél:aaten
voor handen, waar bij de uitvoer van Scheepi Timmerhout gewettigd werd. - - Dat men dus, om aan beide Mogendheaen
genoegen te geeven, aan die Schepen het vereischte Convoij
verleenen, en dit gefchied zijnde, met het Convoijeeren van
z\\·aar Scherps Timmerhout zoude kunnen ophouden. En eindelijk dat men als dan verder zulke belluiten zou konnen nee·
men, als met de Onafhanglijkheid eener vrije Republiek befiaanlJaar waren.

Volgens Refolmie van de Staat en van Holland, was, op den
30ften Maart, reeds een beO uit genomen, tot het verleen en van
onbepaalde Convoijeu, voor alle Waaren, die, volgens de Tractaaten, vrij waren, naar de Havenen der in Oorlog zijnde Mogendheden: en op den 24ften Januarij werd kragtig gearbeld, om
dit beOuit in een Generaliteits Rerolutie te veranderen; worden·
de tevens het hier op uitgebragte bc(]uit van de Ed. Gr. Mog.
de Heeren Staaten van Holland en lFéstfriesla12d tcn llerkl1en
aangedrongen, bij eenen Brief, gezonden aan de Staaten der andere Provintien. Offchoon het zelvé zijn volle beOag niet kreeg,
was het StaatsbeOuit van Holland, echter, van die uitwerking.
dat de Koning van Frankrijk de belasting over gansch l~ollanJ
introk.
De zorgelii ke omft:mdigheden, waarin zig de Staat
bev6md. werden nog vermeerderd, dewijl Zijne Majefteit van
Pruisfen deed verklaaren, niet wel te zullen konnen lijden, dat
van zijne Onderdaaten de voorgemelde ingevoerde verhooging
van Last- en VeilgelJ gevorderd werd; of dat hij zig genoodzaakt zoude vinden, bij wijze van rchaverhaaling, dezelfde lasten van de Schepen der Republiek te vorderen. - - '[ Geen.
echter, nog meerder zwaarigheid veroorzaakte. was de eisch dei

KC}-

AMSTELDAM. Wamlilij1r.t Gtflhialmlsfm.

I06?

Konings van Engeland, om de hulpbenden , volgens het verbond
van het jaar 1678, op den z21l:en Julij 1779. Ook bragt de
handelwijze der Spanjaarden, na de inOuiting van Gibralter,
geen gering nadeel aan den Kdophandel toe.
De antwoorden op de Misfive van Holland, aa1 de andere
Provintien gezonden, k.... amen langzaam te voorCchijn. Gelderland verklaarde, nog geen beOuit daarop te ,konnen neemen.
Frieslllnd kon, door het agterbJjjv~n van hl'lt antwoord van het
Kwarder van Oostetgo, get!ne Relolutie formeeren. In Overijsfei werd het bij de meerderheid geweigerd: U/redt wilde alvorens de Magt van 't Land in een goeden flaat van defenfie gefield zien. Zeeland vreesde, om reden, in deszelfs Refolutie
bijgebragt , te confenteeren. Holland nam hierop het befluit, aan
gemelde Provintlcn, ter verfierking van de Landmagt, zo veel
genoegen te gecven, als mooglijk was, mids dezelve haare toefiemming, tot het verleen en van onbepaalde Convoijen, il1bragten. Hier tegen verklaarde de Stad A'ISTELDA:\1, zig in de
raadpleegingen , ovtr de verflerking der LaH"magt, niet te
hebben ingelaafm, maar als nog dienaangaande zig te beroepen op de gróndm, gc/tgd in Hunne Ed. Groot JJfog. Refollltie
van ZI April 177-4-; midsgaders te volharden bij de verklaaring, door de Heeren Gtdeputeerden ,'a1Z gemel"/! tStad, in hunner Ed. Cr. Mog. Registet·s fen zelve dage ingevoegd.
Dusdanige verrehillende Rcfoluticn konden geen ander gevolg
hebben, dan dat de Kooplieden geene de minfle uitwerking van
hunne ingeleverde Smeekfchriften te verwagten hadden. Doch
alzo 'er geen ander weg voor hun open was, hervatteden zij
dezelve bij aanhoudendheid, zoo aan de Staaten Generaal, als
aan die van Holland en Westfriesitrnd, op den 9den September
1779.· Tegen 't einde van die Maand wierden 'er wel eenige
fchikkingen gemaakt, doch zij waren van dien aart, dat L'/1l1flel"am en Haarlem nodig vonden, dezelve van de hand te wijzen.
Intusfchen vond men zig in de noodzaaklijkheid, aan den Koning van Enge/anti, op zijn verzoek wegens het leeveren der
Hulpbenden, een antwoord te moeten doen toekomen. Maar
dit werd te rug gezet, door het tusfèhenkomende geval van den
beruchtel1 PAUL JON!S, die in Tesfe/lag, met twee door hem geYyy 5

no·
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nomene Engelfchè Schepen; welke Schepen de Ridder YORKE,
op den 8nen Oétober, vorderde, dat door de Staaten zouden
worden il1 beflag genomen. - - De Raaden ter Admiraliteitalhier , die, van dit bi:lnen loopen in Tesfe/ met vijf Schepen, terflond kennis gegceven hadden aan de Algemeene Staaten , en wier
Confideratien, door gemelde Staaten , gevorderd waren, gaven
hier op het volgende bericht" Dat Hunne Ed. Mogende, Hunne Hoog Mog. reeds berigt van het binnevn/len, der !Iijf Schepen, als ook van liet tIntwoord , door Hun Ed. Mog. gl!geeven
flall den Kapitein Riemersma, thans Commtlndeu,' op de Reede
van Texel, op de 1'I!rzoeken von Pan! Jones, in [ubJlantie gedafm hadden. Dat Hun Ed. Mog. in vertrouwen waren, dat
deeze Schepen eerstdaags wed!!r Jlonden te vertrekken; dat zij
het l'erzogte aan Land zetten der twee Engelfche Kopiteinen
fliet konden tlccorduretl ; gelijk zij ook niet kondm permitturm
het hutwen 1'f/11 een Huis aan Land, of daarin brengm vrm
Zieken en GekwetJlen, en dat voorts Hun Ed. Mag. (Jan dmZc/l'CII /(cpitcin ge/ast hadden, het oog daarop te houden, dat
door t'erder opzeilen als 110dig was tot áel'zell'er !'eiliglzdd tegm Onweer, of ander ongeval, d:eze Sc/zepen nüt kll'ametJ te
Contral'C11ireren aau het Plak.1t1t van Hunne Hoog Mog. van
den ;,dcn November J '( 515, dnt HUlI Ed, Mog. vermeenden te
zijn het anige rigtfizoer, .wnartJa alle de ,'rumde Vaartut:en
"Bn Oorlog en CO»l1JJisjicvtlarders, hOi'danig, of waar die ook
zullen zijn, dewelke in de llavl!1len en op de Rheede van den
Smat inkomen, moeten worden behandelt.
Dat het derh(J/J'e aan Hunne Ed. Mag. toefcheen, dat /Jan
het gnllelde Plakaat, door het verzochre Arrest van beide ge.
110IJJJI('lJ Sc,~epe1l, henevens dazc/J'er O/f.cie1'fn
lJ,latroozen,
zouden worden gecomravenieert; dali aho 1I'cgem het noodzaaklijk langer yerhltjf alhier yan deeze Sc/upen, die unige repamtie nodig hèbbm , de menschlie!'enheid alzins ~'ordert om f/tln
de zieken en gekwetJlm tlile mooglijk [ou/aas toe te brengen,
lNW1' toe derzeh'er transport aan Land zekerltjk van veel Yl'ugt
zoude ziJn; hadden Hun-Ed. lVlog. gl'oordeelt, aan hunne Hoog
Mog. in COlljiàrafie te moeten guven, of het aan hoogstdezel'Yi! niel zoude 1e/l1men be,~r.agelJ, den Kapitein Riemersma te
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It/asten en aan te fchrijven, om het "~tm Boord gaan, en aan
Land hren~en der zieken en g<!lcwetjlm, van deeze [c!Jfpm tot
rlerzelver fouIlIas en {p(mlige herjlellillg, te pamitteeren, het
welk Hun Ed.lIlag. ten voordeeIe deezer 1'oorgeme/de zieken t'n
cekwetflen, op de inflnntien 1't1IZ Hun Ed. l11og. tm dien ,inde
gedaan, htreids zoudm hebbm geaccordeert, indien hun' Ed.
Mog. zonder voorafgaande OTtt'zori[atie vlm hunne 11. ]tI. zig
daar toe hel'fJegd geoordrelt hadden.

Aan bet laatsgemelde werd door Hunne I loog Mog. voldaan; doch
het verzoek van Enge/and, welke infialltien d!l~rop ook gedaan
wierden, afgellagen: welke omzegging, naderhand, door den
Koning, al mede op Rekening van de fiad Amjleltlam gefield
is. Alleen werd in zo verre aan het verzoek van Engeland vol",
daan, dat aan PAUL I JONES zou bevolen worden, met de eerllc
,oede gelegenheid uit Texel te venrekken. Doch toen de Vice.
Admiraal REIJNST, op order van zijne Hoogheid, hem dit bevel,
door zijnen Kapitein OVERMEER , deed aanzeggen. bevond men
dat het fchip de Serapis niet meer onder bevel van PAUL J()NES, maar onder dat van den Franfc1un Kapitein COTINEAU DE
COSGELIN fhmd. l\1idlerwijl namen de Staaten van Hot/and eene
nadere Refolutie, ten opzigte van het verleenen van Convoij;
doch zij kon, wegens de verfchilIende rapporten, als nog tot geen
beiluit gebracht worden, alzo Amjle/dam en andere fieden zig
tegen dezelve bleeven verzetten. Het Antwoord, dat wij zeiden, dat aan Engeland moest gegeeven worden, werd op den
261len November, door den Rid~er YORKE, gevorderd. Doch
in plaats hier van, hielden de Algemeene Staaten zig nog eenigen tUd bezig met de z~k van PAUL JO~ES, die, echter, met
zijn vertrek uit Texd. een einde nam; waar van zijne Dood.
Hoogheid, op het gedaan Rapport van den Vice-Admiraal REIJNST,
aan Hunne Hoog Mog. kennis gaf.
Van deezea last naauwlijks omllagen, vereischte het gedrag der
Spanjaarden alle mooglijke oplettcndh~id vin den Souverain, zo
als te zien is uit de fiukken, daar over aan den dag gebragt. Het
regelen der P"titie, voor het volgende jaar, vorderde desgelijks
de ernftigfie aanmaaniug. En hier medct liep het jaar 1779 ten
einde.
Do
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De voor(]a~, in den beginne van dat jaar ter Staatsvergadering gedaan, wegens de verlenging van het verhoogde Lasten Veilgeld , kon, door gebrek aan de noodige bevelen, niet
ver<ler bepaald worden dan voor den tijd van een Maand. De
Rcgeering deezer Stad de Kooplieden daarop gehoord hebbende,
gaven deeze te kennen, dat zij op het gevoeligst waren aangedaan, over den ijver der Regeeringe, en met dankzegging erkenden, derzelver onvennoeiden vliit, voor de befcherming van
den Koophandel; maar dat het hun fmartte, dat, niettegenftaan.
de de loffelijke poo:)ng.en van Hunne Ed. Gr. Achtb. Wt hier
toe alle de aangewende pogingen vrugteloos geweest waren, en
de Koophandel clie bcfcherming had moeten misfen , die zii met
zo veel grond, als het belang der zaak vorderde, verhoopt hadden. Zij meenden reden van klagten te hebben, daar zij, geduurende het geheele verloopene jaar, die lasten gewillig gedragen hadden, de Zeeën, door het opontbod der Oorlogfchepen van den Staat, geheel ontbloot, de Volkplantingen zonder
beCcht'ming gelaaten waren, en de Koophandel ,geen de minne
befcherming genoten had. Dat llJen had moeten zien, dat het
verl~cl1de Convoij zoo zwak geweest was, dat het, tot een onuitwischbaare Cchande voor de eer v:m de Vlag van den Staat,
door de Engelfchel1, met Koopvaardijfchepen en al, genomen,
en in Engeland opgebragt was. Dat, echter, hunne bereid willigheid niet ~s verflaauwt, en zij geene zwaarigheid maakten
om weder 'tot het verhoogde Last; en Veilgeld te fiemmen, zo 'er
flegts eenige de minlle hoop was, de gewenschte vrugten daarvan te . zullen plukken.
Het neemen en opbrengen van het Convoij, waar van de
Kooplieden gewag maakten, was, op den Sften der Maand ]anuarij, op de Amfleldamfche Beurs, niet zonder groote on!teltenis
rugtbaar geworden. De omfiandigheden daarvan zijn nader bekend geworden, door de Schriftuure van den Heer L. Graave
VAN BIJLAl\'D, als Schout bij l\'acht, onder wiens bevel en geltide het Convoij was uitgezeild. \Vij zullen hier alleen plaatfen de
l\fl isfi'~e, door zijn Wel Ed. aan den lIeer Raad-Penfionaris gezonden, zijnde van deèzen inhoud.
" HOOG
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" HOOG ED1LE GESTR. lIEER!
" Ingevolge Zijner Doorlugtiglle Hoogheids zeer gerefpecl:eerde infiruetic, om met de Koopvaardijfchepen en Vaartuigen in Te rel gereed lilll:"
gende, en, die ik volgens Zijn Doorl. Hoogheids otdres mo!!! Glldu
Convoij neemen (zijnde alleenlijk uit\:eOootell die geene, met zwaar
HoUt belaaden, naar de Franfche Havens gedestineert) ben ik den
!!.7fiell December la:iStleden in Zee gezeild, waarvan ik bij bet uitt;aan ,
aan Zijn Door!. Hoogheid, heb kennis

gel:~even.

iehalven de Kapiteinen Silveller en ",,,. Ki"gs6"1"" die bij mij behoordeD, zeilden met mij de Kapitcinen Nau...." en MuIJ,,', belde laadl:e
naar de West·lndi!n gedestfneerc
Mijo,Infirucl:ie hield verder in" om dc f{oopv3arders van dc Inl:'etetenen van de Republiek onder Convoij hebbende, tegen aJle geweld
all overlast te moeteD dekken: dit twijlfcle ik niet of zal bij e~ami.
natie bevonden worden. dat ik mijn pli:;t gedaau heb, zo veel in mijn
malt was.
Op den 31ficn December laastIeden , wanneer Ik bij het Ei):;elsch
Esquader, het welk in 't Canaal op het Convoij kruiste, gekomen
was, en de Commandeur volkomen k~nnis had van de Ll3dill~, der
Vaartuigen ondcr mijn Convoij, na~r de I'ranrche Havens gedestincerc.
heeft dezelve goedgevonden, om door Sloepen dceze Koopvaarders te
doen vifitecren.
Ik heb de eer in een bijzol/J,,. R,I...s (<lat wij fpuren tot het Arr.
BYL.\ND) te melden, al het gecne bij dJt geval voor,ekomcn is. om
deeze Misfive daardQf!r te bekorten.
Ziende de certte floep van een der ûorlogrehepen, nur ~en rier Koffen rocjen , fchoot ik ten eerlten op dezelve met een Kogel, en kort
daarna deed i!~ eèn tweede 1CilOot op dezel\'e: deeze rchoot uaauwlijl;s
:lfgegaan zijnde, bcgollnen ecni;;e En~clrelt\! Onrlogfcltcpcn op mijn
~chlp,

en <lat van den Kapitein van Kin:Jblr'''', die kort agter mij was,
tc Canonneeren , wordende door de N ..m", van 90 Hukken. op zijde,
van dewelke ik met lielijl:en voorti:ang. en dezelve Zeilen was, zeilende, berchooten. en o0k ter zelver tijd van een van ï.J. {hikken, cven
voor dezelve; van de mijne lag de Kapitein IVlult/.,·, agrer dell Kapitein

van Ki""blr"", dog alzo wij in de donkerheid (kr nacht wat Ncrf1:rooit
waren. en de EIl&clrchcn en onze Schepen wat venn'!ogt, ZJg ik dca
Kapitein N.u", ... en Sil",,,,,. een redelijk fiuk te locf.vaard van mij: de
laatlle derzclveo ze!:t, dat hij door de liookcrhcid der nacht IV"t \'an
mij
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mij afger~akt was, en de tijd te kort fchoot, om 's morgens weder voor

het engagement bij mij zig te kuanen bevinden.
Zo haast nu de Comm~ndeur en andere Ellgelfche Sch~pen beJ;:onnen
hadden op ons te Cellieten, deeden wij beide voorn. ons be't, om hnn
van onze Kogels te rug te zenden. doende Ik bij het begin, zo fpoedi~
mogelijk, het Ii:in, om te engageeren. opbeisCen, dat niet eerder konde gefcllie<len, alzo ik nnauwkeurig in allt moest neemen geen a~nleg
ger te zijn; doch alzo het onzeker was, dat de attacque der Engelfehen alleenlijk ten oogmerk had, om zig mec!l:cr van het Convoij te
maaken, en niet om de Oorlogfchepen, als Vijanden te willen veroveren, of vernielen, en aangezien de oneindi,e Cuperioriteit derzelve ,
deed Ik Cein opheisfchen; Tolgens bevel bevorens aan de Kapiteins der
onder mij zijnde Oorlog Schepen oyergegeeven, om wanneer ik oordeelde nodig te zijn de Vlag van dell Staat te firi)ken, dat zulks door
alle te gelijk gedaan wierd. Dit had ik op die wijze iR zodanig geval
nodig geoordeclr: want een der Schepen mogeli;k anders, tegen een ander had konncn blij·tcn vcgten, terwijl ik had moeten !l:rijken, zoude
2:011,s een kwaad gevolg gehad kunnen hvbben.
Dit fein dan geheezen zijnde, heb ik mijn Vlag gefireck~n.
Bij mijn is niemant gekwctst, een Hoofdtouw van het groot\! Wand
Mn !l:uurboord (zijnde de Jl:n~{/I[che aan bakboord zijde) is aan fiultken
geCchotcn, als ook loopcnd Touwwerk, benevens een fchoot onder

de grootc Rust.
Wat na dien rijd is dezelve Kapitein IJ.1arfblll, weder bij mij aan
buord gekomen, en heeft gevraagd of 'er bij mij ook J;:ekwerfien of
eenige notabJe [chade was, en zeide de Commandeur tc zullen [pre.
ken, over het weder ophcislcn van de Vlag.

Ik zeide hem, Ik mij

met de overige Schepen had moeten ovcrgceven, en dus ua zijn goedvinden, dien aar.gaande handelen kon.

Dczcll'c Kapitein kort da2rna te rug komende, boodCchapte uit
mam van den Commandeur, dat ik benevens de andere OorltlgCchepen
ord(;r mij bcllllorcnde, U~ V'bg wcder kon opheisCcben en zeilell lI1et
de andere üorlogfchepen, waar hcenen ik het zoude goedvinden. en

dlt, falueercnde, hij mij met een gelijk gctll zoude bedanken; wij
heesfen dus onze VJag!;cn, en Cprak met dic Kupi:ein over het [al ut ,
dat mij voork wal1l., bet nu na een engagement weinig Cchik had zulks
te doen; doch dczelve Kapitein lI'J",.fb(l1 weder bij den Cl>mlllalldcur
geweest zijnde, raporteerde • dat, deWIJl ik te vlOor)!n van het Cal ut
geCprooken had, lIij het b':óeerde, waarop ik llc Er gelCcl:Ii: Vlalj , na~r
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lewoonte , onder het Ilriiken v~n des Schouts bij Nachts VI3~. met elf
fchooteo falueerde, welk falut hij met I:clijk getal bedankt heeft. h~b·
bende geduurende dien tijd een ordinaire Wimpel, in pIlats van een
"reede • geheesfen,
Doch aangaande dat de Commandeur toellond. ik meI cle onderheb·
"ende Oorlol:fchepen konde Daar welgevallen zeilen. liet ik hem weIcn. mijn Conroij niet Ie zullen verla3ten. maar meI hem en het Convoij blijven. waarop hij mij kennis lilt geeven. dat hij tragten zonJe
te PDr"""",b, zo mooglijk met zijn geheel Efquader CQ de Koopvaar·
de Wind het niet mOilt permineren , d~11 naar
ders te komen. doch

zo

Plijmo*'. zou zeilell.
Alzo het mij voorkwam. dat de Oorlogfchel'CD, onder comman~o "an
d~ Kapiteinen Nauman en Mu/t/,r, naar de West" Indiëll gede~tineerd,
noodlaaklijk daar heen moeIleD , en boven dieD ill deeze Schepen alleenli,k bij mij gehouden had, zOBder ordre, man op approbatie,
waarover ik de eer gehad heb Zijn Doorl. Hoogh. bevoorens mijn vertrek uit Tu"l, te fchrijven, zo gaf ik die twee !(apiteinclI, dien zelven dag nog order om hUIlne rcize te vervolgen: en hunne inllrué1ie
"erders Ie obferveeren.
Ik had ook ui! T,re/ onder CODvoij gehad een Schip naar Smi,•• ge.
destineert; ziende dlr, dal Schip mij weder voil:dc, lIa dat her tot tweemaal Engeifchen aan boord I:ehad had, om hem Ie "ifiteerell, doch die
bern hebben vrij gelaaren, heb ik die Scllipper een fChrifrelijke permi5'
fie gtgecven, gelijk ilij begeerde, om zIjn reis ti vervolgen, dog 3an
hem ook eell Brief mede gegeeven, die hij te lJ1allaga moest af~ec
ven, aan den Coneul aldaar geaddresCcert, waarbij een Brief voor den
lC.pitein O,r,.uit, die het Convoij naar Smirnll doen moet, om mij te
MIJI/alfl niet aftewagten, maar in "evolgen zijl! Illfirucrie, her Smirnalfe he Convoii Ie ,loen • en teil lanlilen weda l);lar LiiJDrnQ te homen,
om re vernecmell of 'cr \"erdere orc1,"es voor hem aldaar mogtcll zijn.
Hoe wel de tijJ dat wij gcëllgagcert geweest zijn, niet lan~ heeft kUIInen zijn, aangezien de te voorellgclII omltandighedcll, kan ik no;tClIlJIs
niet afzijn U Hoog [.!ele GLb. met eeD wood te melolcn, (bt de officieren van de Fq~ipagie in't algemeen ,zo op mijn ollderltebbcn.J S,itlp,
als op dat van den Kapitein van Kingsbelce", zi;; heel icvrig il~bben ;;e.
tQom in dit ge\'al, en tooDde het gemecne Volk ul\·~, dlt huo niet.
meer aandeed, dan dJt wij genoodzaakt waren zo fchielijk de Vla,; Ie
firijken.
Zoo fchidijk doenlijk Ilaar mijn aankomst in Engeland. hcb ik <leeze
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ze door den Kapitein "." BIJ/""J naar L."J,,, gedepecheert, ooit tevens
van alles aan de Graave """ W,lti",,, kennis gegecven, zullende de
Kapitein
JJ,I."ti !f' L,,,J,,, blijven. om aldaar Zijn DoorL Hoogheids
ordrcs te f):Ioedigcr te kunnen bekomen.
Mij in UIV Hoog Kd. Gefir. gunst recommandeerende • heb ik de eer:

"IJ"

(getekend)

L.

GI.AAYE VAN 11 YLAND.

De onrechtvaardigheid van het gedrag 'der Engelfchm, in
deezen gehouden, bleek ten klaarflen, dewijl alle de fchepen,
op twee na, met goederen voor de HoI/lint/felle Kolonien in de
Trest-Indien gelaaden waren. Wel is waar dat de fchepen, met
lIennip, Yzer en Hout gelaaden, de duillerheid van den nacht
zig tcm nutte maakten en ontCnapten; doch het is ook waar, dat
dezelve niet onder het Convoij behoorden. Dus was de erkentenis, die de Republiek genoot, met haar onbetwistbaar recht,
volgens het IVde Art. van het Traktaat van 1674 ten dienl1e van
Enge/and aftellaan , zeer negt, en ongehoord dat de Vlag van
den Staat met zodanige o\'ermagt werd aangevallen. De verantwoording daar van bleef echter voor Rekening van den Graave
\'AN BIJUND, wiens geàrag, in den beginne, uit onkunde zeer
Dli~preezen werd. Doch kort daarna genoot zijn Excellentie alle de f.1tisfaé1:ie, die hij met recht begeeren konde. Want na dat
de zaak. in een daartoe aangeflelden Krijgsraad, op order van
zijne Hoogheid, met alle tJauuwkeurigheid. onderzecht was,
werd. verklaard," dat bet gedrag van den varweerder in het ren" contre met het Esquader van den EngeIfchen Commodore
" Fiddin~, geho:Iden, vooral in aanmerking van de pm!culiere
" omf1andighedcn, waarin de verweerder zig ter dier gelegenheid
" heeft bevonden, te zi;n geweest overeenkol11f1ig de re~lIlen
" VJn voorzigtigheid, en \'an goede Soldaat- en Zeemanlèhap,
" en dat door dezelven in geeneD deel en anders dan naar zijne
" Inf1rllc1icn en de Ordres ,'an den dienst is te w~rk gegaan: ab" folveert die1J\'olgende, den Verweerder van alle bedenk ingen ,
" welken riien ter Comrarie zouden hel.1ben kunnen of mogen
" worden gemoveert, en C011lpcnfeert de kosten van de proce.>" fe." Wclk~ fcntelltie door zijne Hoogheid gezien en bcëxatnillerrd

AMSTELDA11. lf/aere1d/iike Ctfr:'!iedmisfen.

J07j

heerd zijnde, vervolgens geapprobeerd werd; zie verder in 't
vervolg het Arr. BIJI-AND.
In Enge/and werd, niettegen!bande alle ingebrachte vertoogen, voortgegaan, met het uitCpreeken der vonnisCen tegen de
Ho//andfcht! Schepen. In deeze llad hield men aan, als daar toe
gedrongen zijnde, met Requesten aan de AJgemeenc Staaten ,
en nu inzonderheid wegens de Cchepen, die met het gemelde
Convoij genomen waren, in te leveren. Om die vertoogen van
te meer Im'aeht te doen zijn ~ werden dergelijke Smeekrchriften
aan de Ed. Cr. Mog. Staaten van !lul/ond overgcgeeven. Maar
in piaats dat ane die klagten in Ellgeland cenig gehoor vonden.
werd bij dat Hof, welk het 'er op toe Ceheen te leggen, om de
Republiek re tergen, goed gevonden, volfirekt antwoord op de
gevraagde hulpbende te eiCehen. Ligt vermoed men, dat alle
de Provincien in de weigering eensgezmd waren. Ja z~lfs in
plaats van daar over ecnige bedenking te maaken, had het geval,
met den Craave VAN BIJLAND , de uitwerking, dat eeniJe der
Provimien, die het flerkst voor de bepaaling van Cunvoijcn geweest waren, tot andere gedachten kwamen, en thans voor de
vrijheid daar van haare l1em gaven.
Engeland, den ecrflcn Cchok van tegenlland , met de gezegde weigering, ontwaar wordende, deed, op den 17den April,
eene plegtige verklaring, l'o/geIJS we/ke men aan ·het Britfdl!
Hof had góedgevollden ,de Republiek te olltnU1lIeTJ alle de 1'001'dee/en del' l'erbonden, en "ezel!'e niet (Jl/{lèrS te zlIl/en (Jan1Iicrkm dan als eene enkele oll::Jidigi! ('fJ geellzillts bel'oorregte
jlfogmdheid. Dan hier over be!;relmde men zi!-i luttel, wijl EIIgdalld, allang. de RE'puhlick niet 3ls een verbonden, maar zelfs

erger oon al.; eeu onzijdige l\Jo,cenhciJ b:haudeld had. Het befluit, hier ,e Lande, wegens de \riihcid van Convoij'.'u, bij de
meerderheid genoomen, ~wel verllaande van zulke goedereij, die
volgens de Traébaten vri:c goederen ziin.) \ras oorzaak van dil
vernietiging der nieuwe belastingen in Frankrijk. 't (;een meerder hoop ver(chafte, was de bijna algemeene 'toellemmin;,; tot de
Petitie van 52 [chepen van Oorlog; zijnde de Provintie Zeeland
de eeuige, die zo hier, als tegen h:-t verleen\m van onbepaald
Convoij bleef prorelleeren. Inrusrchen lieten de Eflgel{che/J het
niet blijven bij de Scheepvaart der Nederlanders alle mogelijke
IlI. D E E L.
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afbreuk te doen; hunne fiautheid ging zo verre. dat zij 'e Grondge:bied van den Staat begonnen te fchendcn; waar van de berich,
een, op den 30fien Maij, ter vergadering der Aigemecne Seaaten
werden ingebragr.
Deeze handelwijze deed de Hollouders niet alleen maar ook
afgelegener volken zien, hoe nodig het w2re, zi~ tegen h~lI1ne
onbepaalde Heerschzucht te verzetten. Het hier voorgemelde
gedrng van den Kommandeur F1ELDING opende dus de oogen van
andere Mogendheden. Onder deeze muntte uit de Grootmoedi·
ge Rmfijèhe Vorfiin; deeze fmeedde het o!'!twerp eener GEWAPENDE NELïRA LITEIT , tcr befcherming van de Vrije Zeevaart, en
deed daar\'~l1, door een Memorie, op den sden April deezes
jaars, aan Hunne Hoog Mog. kennis geeven. 't Is bekend, hoe
men in Enge/flnd het gemeen reeds lang misleirl had, met de
belofte van den ondertlaod van dat Hof; dus klont. hun dit ontwerp als een donderflag in de ooren. Frankrijk en Spanje.
reeds met de Britten in Oorlog zijnde, konden geene deelge.
nooten van 't ontworpen plan zijn; evenwel behaagde het del'
Vorftinne, die Mogendheden op eene bercheidene wijze daar van
kennis te geeven. Niets fchroomden de EngeIfchen meer, dan
Ge omhelzing van dat plan door de Republiek; maar de Provintic Holland, als het meefie belang bij de Zeevaart hebbende.
was terlland genegen om daar over in onderhandeling te treeden.
GeIderIantI was hiertoe mede terfiond bereid; ook Utrecht en
OJ'u(isrel, als mede Stad en Laude, en Frtes/and. Zo fpoedig verklaarden zig hierop de Proviutien, dat reeds den 24tlel1
April, van wegen de Algemeene Staaten , een Memorie tot antwoord, voldoende aan de oogmerken der Keizerioue, aan den
RlisfijiJzen Ge7and werd ter hand gefield.
De plaats del' Onderhandelinge moest zijn het Hof van Petersburg. De Afgezanten, door Zijne Hoogheid daartoe voorgefla.
gen, en door de Staaten goedgekeurd, waren de }onkheeren Vl\N
Wl\SSENAAR STARR,,~nERG en VAN HEEKEREN TOTBRAl'\TZENBURG. Dus
men hoope had, dat dit alom me goedgekeurde Ontwerp, volgens den nood der omtlandigheden, fpoedig tot f1:and zou gebracht wordeR. Doch de voortg:mg daarvan werd merkIijk vcrtraagd • doordien fommige Provintien begeerden de Guaraotie van
onze 13uitenlandfche Bezittingen; waartoe de Keizerin van Rtls.
latui
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{antI ongeneege:l was. Uit het volgende Iluk zal men zien, hoe
de Regeering van Amftelt/am nodig oordeelde, de zaak ten Ilerk.
fie aantedringen.

EXTRACT uit tie Refolutien van tie Heeren
Staaten ,'an Holland en West -Fries/ani,
in Haar Et/. Gr. Mog. F"ergadering genomen op Satult/ag den I ')u/ij 1780.

" De Heeren Gedeputeerden der Stad Amfteldam, hebben de
navolgende Re(olmien van de Heeren hunne Committenten, in
hun Ed. Groot Mogende Register laten infereeren.
Fiat fnfort/o.

" De Heeren van de Ridderfchap en Edelen, hebben aan zig j
als meede de Heeren Gedeputeerden der Steden Dort/recht,
Haar/em, Delft, Leijden, Gouda, en alle de volgende Leeden, aan de Heeren hunne Principaalen, tegens de voorfchreeve
Infectie, zodanige contra Infertie gereferveerc, als dezelve zullen
te raade worden:
Accordurt met de vODr[z. Refo/utim.

EXTRACT flit de Refolutien )'fin de F"roed[chap der Stad AMSTERDAM.

Den 29 Janij 1780.
" Commisfarisfen v:m den Achtbaaren Raad hebbende ingevolge. en ter voldoeninge aan de RefoIutie Commisforiaal van denzei ven Raade van den 2811en deezer geëxamineert het Preadvijs
van de Collegien ter Admiraliteit, en het Hollandfche Befoigne,
op den 231len Junij daar te vooren geëxibe~rt, over de Misfives
van den Refid.:nt de Swart, rakende het aangaan van een Conventie IUsfchen de Neutraale Mogendheden tot maintien van de
vrijheid van de Zeevaart, onder bewaaringe van een exatte Neutraliteit, twCchen de Oorlogen de Mogendheden; hebben gerap-o
Zz Z !a
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porteerd: Dat uit alle de omilandigheden bij de voorfz. Misfive
van den Refidem de Swart vermeld, aan Commisfarisfen is voor·
gekomen, dat bij aldien de zaaken, met betrekking tot het aangaan der voorfz. Conventie, gedirigeert zouden worden op den
voet bij het voorfz. P,re~dvis voorgefla!gen, als dan om reeden ,
bij de natemeldene Concept aanteekening vermeld, 'er geen apparentie zoude zijn, dat daar door eenige Proteél:ie voor 's Lands
Commercie in deezen dringenden nood verkreegen zoude kunnen
worden. Dat dit, ond~r het oog van de Leeden van het voorfz.
lIollandsch llC!fogne, door de Heeren Gedeputeerden deezer Stad
ter dagvaart, volgens derzelver in forma tien , met alle nadruk reeds
is gebmgt, maar dat men niet weet van welk elfeél: het zelve bij
de meefle Leeden zal zijn. Dat ondermsfchen de zaak van dien
aart is, dat dezelve tl.!n flJOedigflen moet worden afgedaan, en
niet wel uitgefl:c1t kan worden, om aan gemelden ReGdent de
SH'{1l't, te refcribeeren, wat door hem in deefe verder zal moeten werden gedaan en vcrrigt; dat derhalven de f.1ake in haar
Ed. Gr. Mog. Vergaderingen, volfl:rekt getermiteerd zullende
moeten worden, Commisf.1risfen van gedagten zijn, dm Heeren
Gedeputeerdens deezer Stad ter dagvaart, om buiten reproc\le te
blijven, van de raak te willen ophouden, dan ook niet behoo.
ren, zig te oppoLcren tegen de ConcluGe, hoedanig dezelve
ook zoude mogen vallen, maar dat bijaldien de allerernfl:igfle Reprerentatien, van de facheufe gevolgen, die uit cene dircétie in
deeze te voorzien zijn, niet kunnen help~n; in dien gevalIe door
middel van Infertie in de Rc~isters, van Haar Ed. Gr. Mog. van
het rcmiment vail den Achtbaaren Raad, namentlijk hoed:mig dl!
zaakc, na deslclfs ge2agtcn, behoorde te worden gedirigeen;
de Achtbaare Raad bij de Postcritdt behoord te worden gczuiven van alle verdenken, als of men niet behoorlijk zoude hebben gevigileert , om van het aanbod van Haare Rus Keizerlijke
Majefl:eit, tot behoud van de Commercie en Navigatie deezer Landen gebruik te- maak en , wcshalven.Commbfarisren onder het welneemen van den Achtbaaren Raad, als nu zullende dienen van
advijs , van gedagten zoude zijn, dat Heeren Gedeputeerdens
deezer Stad ter dagvaart behoorden te worden geauthorifeert, om
de raake in H:mr Ed. Gr. Mog. Vergad"ringe, zo veel mogelijk
daar heen te dirigeeren, dat de Conventie door Haare Rus Kei·
zer-

AMSTELDAl\'I. Waereldlijl.:e Cefc·'ziedenisfon.

IC7~

zerlijke Majelleit voorgeOagen , tot maintien van de Navigati~ der
Neutraalen op de fpoedigrle wijze in den dringennen nood, waar
in zich 's Lands Commercie bevind, tot Hand moo;;e werden
gebragt : maar dat zij lIeeren Gedeputeerde niet kun!1eride Reus.
feeren , om de Leeden te Detournceren van deez~ zaak te doen
behandelen op een voet, waar op dezelve waarfchiinlijk l,eheel
om ver gellooten, ten minnen fckerlijk op de lange baan gefchooven moet worden, blootgetleld, behoorden te word~n
gelast, de te neemen Conclufie, in dit ge· al, wel aan te zien;
maar te~ zelver tijd in Haar E.d. Groot Mag. Registers te laaten
inCereeren, de volgende aalltekeninge.
" De Heeren Gedeputeerden der Stad ÁlIlflerdam, hebben
uit naam en van weegen de IIeeren hunne Principalen, ter Ver~
gadering van Haare Ed. Gr. Mag, tot hunne verantwoordilTge
-aan de Pofrerit~it, gedeclareert ; dat zij Heeren Committenten
van gedagten zijn, dat zonder tijd verz~lÎm, van weegen Haar
Hoog Mag. aan den Heer de Swart, Hoogstderzelver Refident
aan het Hof van Rusland, behoord te werden aangefchreeven en
gelast, om, hoe eerder hoc beeter, mct CommisCarisCen van
J loogst ged Haare Rus Keizerlijke Majefteit, en verdere Neutrale Mogendheden, ter plaats van zijne ReGdentie , of alwaar
zulks convenabel zal worden geoordeeld, in Conferentie te treeden, over het fluiten van eene onderlinge Conventie. aangaande
het verleenen van een Mutueele pro,eétie, aan de Commercie en
Navigatie der Neutraale I\Iogendheeden, op den voet va.1 !-Iaare
Majefteits bewuste Declaratie aan d~ n~lljgeerende Mogendhee.
den gedaan.
" En hunne Hoog 1\1og. Refolutie van den 24ften April !aastleeden , op dat fubjeét genomen, met bijvoeging alleenlijk, dat
hij Heer de Swart, in deeze onderhandeling tot rigt(hoer zal neemen de Eenvoudigheid, dewelke door h:m Rus Keizerlijke :\1ajeCteit zelve in het oog is gehouden, bij Hoogstderzelver ~egeeve
ne EclaircisCementen , door zijne Sweedfche Majefteit· aangaande
de bewuste vijf poinét~n gerequireerd, en door hem i leer de
Swart, aan haar Hoog Mog~ gecommuniceerd. ten einde door
middel val). deeze provifioneele Conventie alleenlijk werde gc~r
refieert, eene generaale onderlinge protel'tie van elkanders KoopvaardijCçheepen met de vercischtc papieren gemunieerd, en d9ür
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eehe del\ oorlogende Mo~endheeden, des onaangezien ter zee
geinfulteerc wordende, zodanig, dat aan deeze Koopvalll'dijfchepen, zich onder het bereIk van een of meer Oorlogfcheepen,
van een der geallieerde !VIogendheeden, waar zulks ook zal mogen zijn, bevindende, door zodanig Oorlogfchip of Scheepen ,
zonder onderfcheid van welke Natie tot deeze alliantie behoorende, het I\oopvaardijfchip zoude mogen zijn, alle mogelijke aef,.
fiflentie zal moelen word!:'n verleend, mitsgaders tot dat einde de
Contraéteerende Mogendheeden zig Engageeren, zo veele Oorlogfchepen bij pro viii I:' in zee te zullen brengen, als mogelijk zal
zijn; en de nodige ordres en inflruétien, aan de refpeélive commande~rende Officieren te zullen geeven, om aán dit algemeen,
heilzaam en eenvoudig oogmerk te kunnen voldoen, en dat hij
Heer de Swarl, voor het overige met Relatie tot alle verdere
Arrangementen, voor het toekomende, dewelke een meerdere
detail zouden moogen vereifchen, en met dien fpoed onmogelijk
kunnen werden gearrefIeerd, als in de tegenwoordige gevaarlijke
toelland van de Navigatie der Neutraale Mogendheden, in het
Generaaf , en van die in deeze landen in het bijzonder worden
vereischt, al het zelve zal referveeren, tot het feparate Articul,
waar van Haare Rus Keizerlijke MajefIeit, bij Hoogst derzelver
voorfchr, gegeevene Eclaircisfememen mentie heeft gemaakt, dat
hii fleer de Swo,-t, deeze aangaande zal verklaareil, dat haar
Hoog Mag. hem van nadere, en meer bepaalde ordres zullen
voorzien, of daar toe een of' meer bijzondere Heeren zullen Committeeren, ten einde de nodi;;e Arrangementen dien aangaande
met dIe Neutraale .\'Iogendhceden te maken, dat welgemelde Heeren Comminel)ten tot flaving van 'dit hun femimem, hier nog bijvoege:l, dat hij aldien het zelve word verworpen, en de [aake
warde behandeld op den voet van het Prreadvies op den 23flen
}unij InastIeeden in het Hollandfche Be!ogne geëxibeert; als dan
het Rusflsch Esquader, op ordre van Haare Rus Keizerlijke Ma.
jefteit, alreeds in zee hebbende moeten fieeken, in de Nabuuri~e Zeën, deezer Landen zal verfchijnen, zonder d~t de Naviga.
tie van deeze Slaat daar van eenige proteétie zal kunnen erlangen, terwijl aan de andere zijde, niet tegenftaande de Commeroie reeds zo langen tijd, met dubbelde rechten, alhier bezwaart
is geweest, Haar Hoog Mag. nochtans geen Proteme altoos aun
de-

AMSTELDAM.

JP'aereldlijke Gefchielenisfm.

1081

dezelve verleenen; om dar de Collegien ter Admiraliteit deezer
landen daar toe zeggen buiten /laat te zijn, ten min/le niet in het
Termoogen om Convoijen in zee te brengen, die toereikende
zouden zijn om diergelijke Affronten te vermijden, waar aan her
Esquader, onder den Schout bij Nagt "(111 Bzj/alld onlangs onderworpen is geweest, dat in zo een total d~feét van Proteétie van
de Scheepvaart deezer landen, aan de eène, en uit de aauhoudende Infulres ~ waar van dagelijks ni~uwe en hooggaande klagten, bij Haar H00g Mog. inkomen, aan de! andere zijde; natuurlijker wijze niets anders als een voillrekre llilfiand van '5 Lands
Commercie, en daar uit voortvloeijende verloop van dçzelve naar
andere plaatzen in Europa te voorzien is, moerende dezelve door
de zwaare lasten, die om middelen tot haar Proteétie te vinden
zijn, geintroduceert en fieeds voortduuren, nog dies te eerder in
een volllrekte ruîne nederllorcen, nu deeze middelen tot haar behoud uirgedagt, bij onttlentenisfe van dien, tot haar bederf moeten medewerken, dat Heeren Committenten in zodanige perplexireit van z~ken, en in zo hooggaande noodzakelijkheid om te
profireeren van een aanbod van adfillentie en hulp op eene zo
genereufe en grootmoedige wijze niet alleen, maar daar en boven
op zo eene gemakkelijke en weinig bezwaarende wijze) en voet,
door Hoo!jsrged. Haar Rus Keizerlijke l\1ajel1eit aan deezen Staar
voorgeOagen, vervolgens aan de polleritelt zullen overlaten. het
oordeel over het gewigt van het raiionnement door fommige Leeden van Haar Ed. Cr. Mog. Vergadering in het gemelde flofogne gevoerd, als of het gebruiken van de voorC.:hr. middelen tot
de hoognodige pröteétie van 's Lands Commercie, en in het bij.
zonder het accepteeren van het aanbod van vreemde hulp en adfiflentie zoude kunnen worden gcconfidereerd het middel te zijn,
om 2ich een oorlog op den hals te haaIen, van wegens die geene tegen wien men genoodzaakt wörd, door het in 't werk fec!·
len der voorCchr. allezims regtmatige weegen en middelen zich te
defendeeren; en als of men het voorfz. aanbod van adfirtemie
daarom van de hand zoude moeten wijzon , ten waare Haare Rus
Keizerlijke Majefieit :,oven en behalven het grootmoedig plan,
om de zee in voege voorfchr. vrij te maken, zich noch daarenboven zoude gelieven te Engageeren, om met de verdere Neutmale Mogendheeden, alle de vaste befittingen van den S[~at.
Zzz 4
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zo buiten, als binnen Europa te gllarandeeren, dat de Hecren
Coml1littent~n all~elllijk zullen remarqueeren , dat tot zodanige
att3cqlle van de vaste bezittingen van de Republicq, teD minfien
eenip;e waarfchijnel1jke redenen, of voorgeven zoude moeten
worden bij2:ebragt, om dezelve van volfirekte onrechtvaardigheid
en geweld voor het oo~ van gansch Europa te zuiveren; maar
dat zodani~e vijandliJkheeden in getnen d~e1en zouden kunnen
worden ge~rolJd op ('ene Proteêtii! van de Commercie, waar toe
haar H. l\1. door openhare verbreel,in!; van het '!raétaat van Commercie vall I ".-+ met Ell.~c1~nd gcflooten, zich volfl:rckt genood.
zaakt villlkn, ('~t derhalven , de waarfchijnlijkheid voor een
attacque van dien a~rr, a~n;;eziell de m:1I1ifeste onbilli,kheid der
onderneeming moet vervallen, tenvijl dezd\'e nog dies te meerder verdwijl1t, als men CO!l(],kreert het groot getnl van vijanden,
die zi~ En,~eialld op dcn hal; hecfi: gehaalt. eri dal het mits dien
zeer ol1bew:lIl~ll zullde zijn, dat get~1 te willen YerllleerÓeren.
" Dar d::n ook zodanige ondcr:tdlilJg~n te v,rre gezogt zijn,
om dè a:lli de hand zijn Je 1l1iJJden tot Protectie van de CUIllmercicerende riCgez~erenen van den Staat v~n de hand te wijzen,
en dar mer zodallige magri;e hulp, en adll:temie te decliile~fL'11,
zondèr in fe.lar re zijn, lllet ei/.:e mugt de Commerci-! te b"fchermen, cvi.:~I·:c'iJk van alle 1l1Ogeliike Proteêtie lOude worden afgezien, terwijl de drukkende middelen waar onder de Commer~ie, in Vdw.lg,ing van belchL'rming reeds lange heeft gezucht,
en H!'cds bezwaard blijft, op ecn contradiftore wijze zoude blijven Cant! hoadcn.
" D~t Ileeren Committenten, hier bij alleenlijk nog zullen re·
marquceren, dar uit de mblives door den Heer de Swarf, over
de,ze zaaken aan haar 11. [\jog. fucce'lÎvelijk gefchreeven, is gebleel;en, dat hij rJen tie S!I'art, zeer Herk aandringt op eene
fpocdige af,]oeniilg van zaal,en, eil, dat hem daar toe hoe eerder
hoe bl'crcr l~e I'oodige Inftruftien worden toegezonden, gdijk
de Zwce(jrche i\linister die alreeds orJtfangen heeft, ten einde de
bovengem. Convcmic te fluüen, dat zulks bijzonJer noodzaake.
lijk was, om dar allerlei indireCte weeg en wierden ingelhgen •
om de Republieq van het voordeel van eene zo Illlt!ige alliantie
te verfteeken ; en integendeel in cellen fuillclIlèn uorlog met
Frankrijk in te wikkelen.
" Dat
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" Dat da~r uit kla:1rblijke1i:k is, dat aan zodanige heillooze
oogmerken voldaan zal worden, bijaldien men hct fluiten van
meergcm. CUl1\'entie niet alleen up de lange baan fchuift, maar
ook n~ar alle waarfchijnlijkheid geheel om ver zal flootcn, met
propofitien van Cuarantie van llaare Rus Keizerlijke :\1ajel1eit tC'
doen, die niet alleen geheel en al buiten het plan gaan, door
IIoogsrdezelve aan geheel Europa open gelegt , maar ook in
welke propofitie Haare Majefleit, bij meer gedagten , door haar
gegeevene, Èciaircisft:illenren, reeds volmondig heeft gedeclareert nimmer re zUllen treeden.
" Dat laaflcliik Heeren C0111mittenten van geda~ten zijn dat
aan de begel'ne van h:tare Rus KcizerliJke Majefldt, om namentlijk de bewuste declaratie aan de oorlogende Mogendheden. van
wegen Banr H. Mog. mede te doen, behoorde te worden voldaan , en verzekeringe aan Iloogsrgedagte Haare Majefleit beo
hoorde te worden gegeeven dat zo dra de meergemelde Con·
ventk geteekelld zal zijn Haar H. i\I.- de voorfch,. declaratie aan
de Hoven der Oorlogende l\Iogendheeden ZlIl1cn 1:l1ten doen.
" Edog refereeren Commisr.lrisf~n zig (Ot het beter goedvinden van deezen Achlb. Raad.
Waar op ~edelibereert en Olllvrnge gedaan zijnje, hebben
de'Heeren BlJtgemeelleren en Vroe,iCchappen, cl,; H~èren Commisfarisfcn \'oor derzelver ge!loll1l:ne moeite bedankt, en zich
lOet het voorllaande advis geconformeerd."

A.

(WilS

getekend)

V.~N

SLli\'GELANDT."

De Kooplieden, die zig hier uit veel goeds voarlpelden, daclthet nu den tijd te zijn, hunne gedaane verzoeken om befchcrming op nieuws aantebinden, gepaard met een aanbod, om
alles toe te brengen, wat mooglijk was ter uitrusting der Oorlogfchepcn. Ook vervoegden zi~ onze G~anhandelaars, met een
Request aan Hunne IJ. 1\1. en aan Hunne Ed. Cr. Mog. Het
belluit van de levering van den derden man kwam ten voorCchijn,
en werd gewillig gedragen, in de hoope van te zullen genieten
de vrije vaan en handel op zee, en het Zeevolk beveiligen voor
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de fchandelijke handelwijze der EngeIfchen , die zij daaglijks
önderg:lan moe/len; waar van de berigten in het Request van
de Il'estindlfche Kooplieden de klaarlle bewijzen opleveren.
Bui en dien tou men naauwlijks een einde vinden, indien men
hun gansch gedrag in 't daglicht wilde /lellen. En wat kon 'er
fchreeuwendc:r zijn, dan de vèrkoop van veel en dier fcheepen ,
die met het Convoij van dan Graave VAN BlJUND genomen waren? De eenige hoop, die 'er nog was, bertond in de langzaame vermeerdering van 's L~nds Zeemagt, en dat het leveren van
den derden Man, reeds in 't laatst van de maand September, te
/Jmftddam, rusfchen de 13 en 1400 koppen, tcr vcrilerking
van de Vloot, had aangebragt.
Het Advis der Stad, boven gemeld, was van die uitwcrl;ing,
dat 'er eincielijk begon geda~ht te worden :::1i1 het af\'aardigen \"an
de gemelde Afgezanten; dit verlèhalie eenige hoop aan 's Lands
Ingezetenen, die in vreeze waren, dat, dOI)r h.:t vertraagen der
toetreding, de No,rdfc/u Mogendheden, en bijzonder .de Keizerin, in andere denkbeelden l1logtcn vallen. Te meer blijJfchap
veroorzaakte dit be/luit aan .de Kooplieden, dewijl 'er tevens
be/lomen was, geen Convoij te verleen en , voor dat men berigt
ontvangen had van het /luiten en tekenen van het gewapende
verbond. Staande deze beraad/lagingen, belemmerden de Engelfi:hen den Koophandel en Scheepvaart onzer Landg~nooten ,
overal daar zij konden zelfs tO[ onder het gebied der Koninginne
van Portugal.
Eindelijk kwamen de Afgezanten van den Staat te Petersburg ,
en hadden, den 31/len Augustus, gehoor bij de Vorllin aller
R/lsfon, door welke dezelve zeer minzaam ontvangen werden.
Doch binnen weinige dagen werd hun de verzekering van onze
O. fn If/est-Indiji:he bezittingen afgeflagen : waarom zij zig ver·
pligt vonden, voor dat zij iu nadere onderhandeling konden treden, nieuwe bevelen afcewagten: eelle gelegenht:id, welke de
Engelfcltert, op alle mogelijke wijzen, zig zogten ten nutre te
maaken, om de Nederlanders buiten het verbond te /luiten.
Sterker belediging kon den Staat niet wel worden aangedaan.
door Volkeren, met welke men in openbaaren Oorlog was, dan
gefehiedde door de EngeIfchen op St. 1I1artin, in de maand
AugustuS; gelijk het oqk, door den Souverain, als een fchending
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ding van hun grondgebied werd aangemerkt. Dan, zo wel de
klagten hier over, al, over hunne voorige bedrijven, waren vrugteloos. Want in plaat' van aan dezelve eenig gehoor te gee·
ven, paarden zij deeze fpoorloosheden met bedreigingen, en ga.
ven voor, dat zo ,'as tie Republiek tot de g~t1pende Ntutraliteit overging, zij zulks als em verkJllaring van Oorlog tegen
hun zoudm aanzien. Wel is waar dat zij, door deeze bedrei~ing, eenige voornaame Staatsdienaars van fommige Provimien
deeden aarzelen, om dien noodzaaklijken flap, (die reeds te
lang vertraagd was) te doen onderneemen. Allen, echter, voorzagen zij, ook na dat dezelve zou gedaan zjjn, dat de Wrok en
Euvelmoed der Engelfden niet lang verborgen aouden blijven.
Dus {lelde men ook de gereedlle middelen te ,werk, om de Zeeplaatzen van de nodige Manfchap te voorzien.
Ondertusfchen gelukte het onzen vijanden, een ander middel
te vinden. om hunnen haat aan den dag te brengen; de Memorie van den RidderyoRKE, van den loden Nuvember 1780, heeft
daar van de k1aarlle bewijzen gegeeven. Zij was van deezen inhoud,
MEMORIE van den Ridder YORKE,Ambns[adeur ties Konings van GrootBrittannien, ~vergtguven aan Haar
Hoog Mogendeden ION9vember 1780•
.. HOOG MOGENDE HEEREN!
" De Koning, nlijn Meerler, heeft geduurende den ganfchen
loop van zijne Regeering, de oprechtfie begeerte gewond. om
de naauwe verbinteniS, die meer dan een eeuw tusfchen zijne
Kroon en de Republicq gefub!irleerc heeft, te onderhouden en
te haodbl'.lven. Deeze naauwe verbintenis rust op de onveranderlijke Baas van een onderling belang: en vermits de zelve veel
heeft coegebragt cot het geluk der beide Natien, fpaart de natuurlijke Vijand van den eenen en vaD den anderen geene kunstgreepeIl
van zijne Smatkunde, om dezelve te verbreek en en omver te flooten. Sedert eenigen tijd werkt die Vijand maar met al te veel
voordeel: onderfieund door eene Faétie, die alleen in de Republicq
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I:llicq zoekt te domineeren , en die altoos gereed is het algemeen
belang aan haare bijzondere inzigten op te offeren.
" De Koning heeft met zoo veel verwondering al~ bezorgdheid gezien, het weinig effeél:. dat zIjne verzoeken, om de recourfen bij de Traélaaten bedongen, gehad hebben, mitsgaders
de reprefentatien door zijnen Ambasfhdeur gedaan tegen de daagelijkfche- inbreuken op de pJegtigrte verbintenisfen.
" De gematigdheid van den Koning heeft Hem dit gedag van
U H. M. doen toe/Çhrijven aan. de Intriglles van eene alles-overheerfchende Cabale ~ en Zijne Mnjelleit tragt zig nog te overtuigen, dat de geregtil!,heid en het doorzigt van U H. 1\1.• dezelve zullen doen beOuiten , om hunne engagementen gelland te
doen, en doór alle derzelver maatregelen re doen zien, dat hunne intentie is een fyStel»tI getrouw te blijven en door te zetten,
l1et welk door tie wijsheid van hunne Voorvaderen gelligt is, en
als nog uitleevert de eelligfle waarborg van het behoud en den
luiller van de Republlcq.
" Het antwoord van U H. 1\1. op deeze Declaratie, ,die de
ondergetekende doet op exprelife last van Zijn Hof, zal de Toetsfleen zijn van de voorneemens en fentimemen van U H.M. jegens den Koning.
" Al reden een geruimen lijd had Zijne Majelleit ontallijke
aanduidingen en indices gehad van de gevaarlijke Desfdnen van
eelle toomlooze Cabale; maar de Papieren van den Heer Lilt/rens,
zogenaamd Prefident van het pretens Congres. hebben de ont·
dekldng gedaan van een Complot, waar van geen voorbeeld te
vinden is in de Jaarboeken van de Republicq. Het blijkt uit deeze Papieren dllt de Heeren van Amfle/do1n reeds in de Maand
AuguslUs 1778 eene heimelijke of clondeftine Correfpondentie
h~bben aangevangen met de Amerikaanlèhe Rebellcm , en dat 'er
Inl1ruél:ie en Volmagten door hun zijn uitgegeeven, relatief tot
her tluiten van een Traétaat van onverbreekelijke Vriendfchap met
die RebellelL, fchoon onderdaanen van een Souvetain, met wieD.
de Republiek, door de dierbaarfie Engagememen op het naauwfie verbonden is.
" De aanleggers van dit complot negeeren het zelve niet, ÎD
tegendeel zij erkennen het, en nagu:D, fchoon vrugteloos, het
zelve te billijken.
" Het
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I' Het is in deeze omftandigheden dat Zijne Majefteit, zig verlaatende op de Equiteit van 'U H. Mog. eene uitdrukkelijke afkeuring en De[al'eu vraagt, van een gedrag zoo onregeln1atig,
en niet minder flriidig met hunne geheilig!le verbintenisfen , als
met de grondwetten van de ConftitUlie van de Republieq. Op
gelijke wijze verwagt zijne Majefleit eene prompte fatis faét ie ,
evenreedig aan de beleediging, mitsgaders dat de Penfionaris van
BereIrei en zijne medepligtigen exempl:\:\r geflraft mogen worden,
als verfloonlers van de publieque ruSt en verbreekers van de wet
der Volkeren.
" Zijne Majeneit houdt zig verzekerd, dat het antwoord van
U H. M. promt, en in alle opzigten voldoende zal zijn. Maar
zoo het tegendeel mogt gebeuren; zoo U II. M. weigerden te
voldoen aan een verzoek zoo regtmaatig, of het zelve met fli/zwijgen tragten te leur te flellen, het geen als eene weigering zal
aangezien worden; - In dat geval kan de Koning niet anders
doen, dan de Republieq zelve aan te zien als goedkeurende de
aanllagen , die zij weigert te desavoueeren en te .lraffen. Door
een dusdanig gedrag zal de Koning zig gedwongen vinden tot het
neemen van die maatregelen, die de handhaving van zijne digniteit en van de weezenlijke belangen van zijn Volk van Hem
vorderen.

(was getekend)
De Ridder YORKE."
De Papieren, waar van in deeze Memorie gemeld word, waren reeds den 20 Oétober van dit jaar ter tafel van hunne Ed. Cr.
Mog. overgegeeven. Ons werk gedoogt niet, ons tot een onderzoek in te laaten, of de gevangenneeming van den Heer LAURENS, en met die de bemagtiging der gemelde Papieren, bij geval, of door omkooping in handen gekomen zijn. Alleen merken wij aan, dat den Koning van Ellgeland de flr:\fvordering.
die hij eisehte, niet voegde; en dat de Staaten , zonder het reeht
te fehenden, zonder voorafgegaan onderzoek, zulks niet konden belooven.
En, in de daad, als men het oog fl:l:\t op de bovenflaande bedrei-
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dreiging, ziet men hoe onnozel het voorgeeven van zijner Majelleirs daaromIreIlt ware; te meer, als men zig erinnert,
dat 'er onder de Leden van 't Engelfche Minillerie waren f
die zelve verklaarden, dat het ganfche pr,eparoloir Plan een
enkel niel was, zo lang de voorwaarde, daar bij bepaald, niet
werklijk exteerde: wijl onder alle die Papieren niet een gevonden was, welk met behoorlijke Zegels bckragtigd wa~. De han.
delwijze der Amjle!dtl11lfche Regurlng, in deezen gehouden,
kan in een geen helderder d!lglicht gelleld worden, dan Hun Ed.
Gr. Achtb. zelve gedaan hebben, in hunne Misjive van deezen
inhoud:
MISSIVE van /leeren Burgemeejlenn en Regurders der SIad Amjle/dam, houdende derze!ver
Berigt op zekere Papierell door den Hur Ridder YO'tKE, Ambasfadeur ,'all Zijne Grool-Brillanlllfche Majejlett aan Zijne HoogheiJ Ier hand
grjle/d, en door Ho~gstdenzelven ter Yergadering van Haar Edele Griol Mogeflile overgegeel'e1J.

" Zijne Hoogheid op den !lofien Oétober 1780 ter Vergadering van Haer Edele Groot Mogende het navolgende hebbende bekend gemaakt.
Ed. Grool lIfog. /luren!

Voor eenige dagen heeft de Heer Ridder Jorke, Ambasfadeur
van zijne Groot-Brittannifche Majelleit bij deeze Republicq, mij
uit naam van den Koning zijn Meeller ter hand gelleld, de nevensgaande Papieren, gevonden onder die van de gcweeze Prrefidem van het Congres, Laurens , thans Slaatsgevangen te Londen. Ik hebbe van mijn pligt geoordeeld dezelve ter kennisfe
van U Edele Gr. Mag. te moeten brengen, om op dezelve door
U Edele Gr. Mag. zodanig te kunnen worden gerefolveert, als
na derzelver hooge wijsheid zullen oordeel en te behooren. Ik
kan niet afzijn te betuigen nimmer ietwes gehoord te hebben van
eenige gehoude deliberatien, veel min gegeevene Authorifatie om
een Traétaat met de Noord-Americaanfche Colonien aan te gaan.
"Is
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" Is zijn Hoogheid voor de gegeeven ouverture, mitsgaders
voor de aanhoudende blijken van hoogstdeszelfs Lands Vaderlij~
ke zorge en waakfaamheid voor de belangens van den Staat, bedankt; en VOOrtS in agting genoom en zijnde, dat de voorfz.
Stukken voorkomen betrekkelijk te zijn tot zekere particuliere
Correfpot'ldentie en geheime Negpciatie, dewelke tus[chen een
Commisfaris van het Noord-Amerikaansch-Congros, en een Koopman der Stad Amllerdam, in gevolge de Last en Inflruttien van
een- Minister derzelve Stad, plaats zoude hebben gehad, over
het aangaan van een Trattaat van Commercie Illsfchen de Repu.blicq en de Noord-Amerikaanfche Colonicn, waar van de fouverainiteit of onafhankelijkheid bij deezen Staat nimmer is erkent.
en tot het entameeren van hoedanige Negociatie bij hun Edele
Cr. Mog. ook nimmer eenige deliberatien zijn gehouden, veel
min eenige de mintie Authorifatie of Qualificatie op iemand, wie
hij zij, verleent is geworden: Is goedgevonden en verllaan , dat
Copie .an de voorgemelde Stukken zal worden gezonden aan
Heeren Burgemeelleren en Regeerders der Stad Amflerdam, om
hun Edele Gr. Mog. daar op ten fpoedigllen te dienen van b~
rigt."
" op welke aanfchrjjvin~e, den 2s11en Ottober daar aan volgende, door Haer Ed. Gr. Achtb. is geantwoord:
" Edele Groot Mogend( Huren,

" Om aan U Edele Groot Mog. reer gerefpetteerde Refolutie
en Aanfchrijvinge van den 2011en Oétober laastIeeden t6voldoen,
waar bij U Ed. Gr. Mog. hebben gerequireert ons Berigt op
de vijf Bijlagen , ons daar nevens toegefonden: hebben wij
geen tijd verruimt daar aan. met allen mogelijken fpoed te voldoen.
" Wij fullen, derhalven , de eere hebben vooraf te remarquee.
ren, dat het bekend is, dat in den jaare 177 8 van weeg en het
Hof van Engeland, door Commisraris(en met de Colonien io
Noord-Amerika is gehandelt over een Accommodemcnt der onlusten, tusrchen hen en die felfde Colonien fubfilleerende. Dat het niet minder bekent is, dat de voorfz. Amerikaanfche Cola-

1090

AMSTELDAM. Wturtldlijlu Cefohiedenisfoll•

_------ - ---------

.

lonien met Vrankrijk zijn getreeden in een defenfive Alliantie,
en met het felve Rijk reeds getlooten hebben een Traél:aat van
Commercie. - Dat, eindelijk: de naijvcr van onfe Nabuurell
jn het nuk van Navigatie en Commercie in het oog loopt; mitsgaders hoe feer deeze Republicq aan eene continueele afbreuk
van deefe hoofdfource van haar bellaan, vooral tej!enwoordig,
daar door, is bloot gefield.
" Dat, in deeCe gefieldheid van Caaken, Coo lange de Britlèhe
Colonien in Noord-Amerika, door de Mogendheeden in Europa in het generaal, (Vrankrijk alleenlijk uirgefonderr) en door
deefe RepubJicq in het bijzonder, nog niet opentlijk erkent waren voor onafhankelijk; het volfirekt onmogelijk was dat 'er eenige deliberatien over eene reguliere Negoliatie of Traél:aat van
Commercie met de Vereenigde Staaten , in dat Waerelddeel, ge·
éntameert, of daar toe, het zij door de Stad van Amfleldam,
of door eenig ander Lid van de hooge Regeering, eenige Propofitie gedaan konde wordcn; en dar, bi; noodfaakelijk gevolg,
om nieuwe uitfluitcnde Tmétaaten met andere Mogendheden voor
te komen, niets uls prrerpatoirlijk, onder de hand, konde worden gedaan, om daar van gebruik te maaken dan eerst, wanneer
de f:lake tor die maturiteit roude 1II00gen gekomen zijn, dat men
daar van eene formeele Staatsdeliberatie , door middel van eene
Steedelijke Propofitie. of andersfints , konde maaken.
" Dat mitsdien Regenten van voomaame Koopfieeden , die
teffens integreerende Leden zijn van de Souverainiteit, hunnen
pligt, foo ten aanfien van hunne Ingezeetenen, als ten opÎJgtC
van de gemeene faake, reer quaIijk fouder. betragten : bij aldien
zij geen gebruik maakten van alle die gelcegenheeden, die hen ,
van zelfs. voorkomen, om de weezendlijke belangen van 's Lands
Commercie, in het generaal, en die van hunne refpeétive Stee·
den, in het bijzonder. voor te fiaan en te helpen bevorderen.
.. Het is dan. Edele Groot Mog. Heeren, ingevolge 'an deeze confideratien, dat Burgemeelleren, na dat tot hmne kennisfe
was gekomen, dat door een Commisf:uis van het Noord-Ame·
rikaansch Congres eenige ouvertures waren gegceven aan een Nederlandsch Ne~otiant, te Amfle/da1l1 geëtablisfeerr. dat men, I~a
melijk, wel geneegen was om met deefe Republicq eenige Li:lifons
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fons van Commercie te conrraétecren; aan de eene zijde, he·
greepen dat het onmogelijk was, in de omftandigheid, waar inne de vereenigde Staaten in Noord - America, door Engeland ~
niettegenf1:aande de voorfz. onderhandelingen tot een Accomodement, nog niet als een independente Staat erkent waren, eeni.
ge Propolitien ter Vergadering van haar Edele Groot Mog., tot
bet aanvangen van formecle Negotiatien , over deeze faake te
doen: dog dat Burgemeefieren, aan de andere zijde, niet minder overtuigt waren, dat in overweeging der voor!z. titfgelljk{che toe1lamende IJaiel'er der Nabflurige Mogend'Iuden, ten
naam van de Commercie en .Val'igatie dee!~r Landm, en
van alle de onderJJeemilJgen, om, Joo ols bekend is, deefen
St4at onophoudelijk, dienaangaande, afb;'mk te doen, en
uitfluitende ,'oordee/e/l, bij gelegenheid "41J Tra{faafefJ V4n
Preede m Koophandel te bedillgen , het mitsdien van hunne indispenfable pligt was, van de ouvertures, door gemelden Amfrikaanfchen Commisfaris gcgeeven, [uodanig gebruik te maken,
als de conjJitutie van faakm permitteerde, m in hun vermogen was.
" Dit konde in de tegenwoordi:;e lituatie van Claken , voHlrekt
niet anders zijn, als foo veel hoop te geeven, als Burgemeerleren, te zijner tiJd, dldelijk kond~n pr:l!fleeren; en, daar en tegen, [00 veel te vorderen, als door gemelden Americaaofchen
Commis[aris, en door die geen en , die hij repre[cnteerde, konden worden toegelegt.
" Dit laadle moest notoirlijk berlaan in eene belofte, dat men f
bij geleegenheid der tegenwoordige onderhand~lingen over een
Accomodemem met Engeland, tegen het beding van onafhankelijkheid, geen exclulive voordeelen, in het nuk van Commercie, ten nadeele van de Republicq der Vereenigdo! Nederlanden, foude toezeggen: terwijl Burgemee!1eren daar tegen, van
hunne zijde, niets anders konden belooven, als dat fy, ilJ d~
Staafsde/iberatien, die over een Commercie-Trac"hat, (niet wsfchen de Stad van L1mflerdam en de Vereenigde Staaten in NoordAmerica) maar ws[chen deeze la:ustgemelde en haar I-loog Mog.,
(a!u quo, [ouden mogen ondernoomen wórden. NB. in di~
Staa/sdeliberatien, en in geene andere. alle hunne vermogeo.
W. DEEL.
A aaa
in
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in her werk (ouden !lellen, om, na dat de onafhanlre!ijHl'iti
VIJf} Noord-America door Engeland erkClld jOllde zijn, alsdan
de Vaart en Handel rus(chen de wcderzijdfchc Staaren , op den
voordeeligllen voet te doen (lellen: waar van het naruurlijk gevolg dan Doodzaakelijk zijn moesr, dat men met den anderen
ten ontwerp maakte van zoodanig Tratraat, waar in men, waarfchijnlijk, konde denken, dat de wcderzijdfche Souverainen, ailidan fouden kunnen trceden.
" Dure begrippen van Burgemeefleren, waar meede niet werd
bedoeld het particuliere belang der Commercieerende Ingezeetenen der Stad Amfterdam in het bijfonder, maar de belangen van
de Commercie van de geheek~ Republicq in her generaal: begrippm, daarenboven, die in geen prrejudicie of vilipendie van
de verdere Leeden der Hooge Regeering konden Crrekken; nademaal, zonder der (elver concurrentie en volkome bewilliging f
geen Trntraat, tusfchen hanr Hoog Mag. en de Vereenigde Sraaten van Noord-America, geOoorcn kónde worden, en dus hee
verhandelde, voor den tijd, nier anders dan :lls een bloor ontwerp konde worden geconfidercen; (hoedanige ontwerpen buiten allen twijffel, door de Leeden der IIQoge Regeering ge1l1aakt, tcr Tafel van haar Ed. Groot Mog. gebragt , en, aldaar.
in deliberatie gelcgt knnnen worden; (onder dat ftIlks immer aan
ceuig Lid qualijk is geduid, of qualijk geduid heeft kunnen wor·
den: Ja fonder dat ooit is gefufiineert, dat é~n Lid der Hooge
Regeeringe eenige outhorifa/ie van nooden foude hebben om
[oodallf;;e ontwerpen te mogèn maken, en in deliberatie te bren·
gen.) DeeJe begrippen, [~ggen wij, hebben llurgemeefieren dan
bewoogen, om hUllnen oudrten Penfionaris re gelasten, aan meer
gedagren Americaar.fchen Commisfaris, uit hunnen naam, te de·
clareeren, dat, bij aldien bij de aangevangene onderhandelingen
tusfchen Groot-Brittanllien en he. Congres der Vereenigde Seaa.
ten in Noord-America, geen uitflllirende bedingen, ten nadeele
van deefe Republicq, plaats fouden hebben; llurgemeefteren alsdan van hunne zijde, [00 dra de onaflumkeiiJkheid van Matst.
{(melde Yereclligde Staatm, door EngdlJnd, erkend [oude
aijtl; alles [ouden 'aanwenden, wat in hun vermogen was, om
bit Commercie-Teatraat, foo als het felve, dan, ontworpen eA
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geaprobeert foude zijn, bij de verdere Bondgenooten tot confi!tentie te helpen brengen: zijnde dan ook, door den gemelden
Penûonaris, met hunne kennis, de bovengemelde Amfterdam[che
Negotiant geëmploijeert, om de voorfz. Confnentien met den
voornoemden Amerlcaan[chen Commisf.1ris te continueeren ; en
ten olltwerp l'an een Traf/aat Ya/l Commercie met den felven te
maken; het welk, [00 dra de erkentenis der yoorfz. onafhal1kelijkhdd daar foude mogell zl}"n, tot een objett van deliberatie van
haar Edele Groot Mog., door de Regeering der Stad AmJlerdam, zoude I{unnen worJen voorgefteld.
" Dit nu alles zijnde, wat door Burgemeeft~ren en der [elver
Minister. in ~eefen is verrigt; en, evidentelijk , daar meede
niets zijnde g~bllteerr, als te vigileeren vo~r de belangen van 's
Lands-Commercie, voor foo verre in de tegenswoordige omfr:mdigheeden, in het vermogen van een bijfonder Lid van de Regeering van dee[e Provincie, op een befraanbaare wij[e, en fOIlder eenige pr:ejudicic van andere Leeden , Illogelijk was; fit!,
waar[chijnelijk, wel moeten verveelen aan die Mogendheeden,
die op de Commercie dee[er Landen geen goed oog hebben; maar
wij kunnen met geen grond ons voorfrellen , dat gemelde conduite aan de .:"eeden van haar Edele Groot Mog. Vergadering
foude kunnen voorkomen, als eel/e particuliere correfPondentie
~n geheime lVegotiatie, die ml!t de be/al/gen l'fJ1J den Staat
niet beJlaanbaar [oude zijtl; En wij meenen, uit dit alles
te mogen heOuiten, dat Burgemeeftercn aldus in geene engagementen, hoe genaamd, fig hebben iilgclauwn; Illaar alleenlijk
hebben gepas[eert een D(!c1aratie van het gunt Burgemeeftcren,
ter zijner tijd, in gevalIe van eene formeele Negoliarie over
een Commerci - Traétaat, ter goeder trouwe, fouden tragtell te
doen.
" Wat nu aangaat den inhoud der verdere Bijlaage: naJemaal
defelve beftaan in Brievenwisfelingen, waar inne wij geen het
minfre deel hebben, foo als uit de onderteei.;cningcn van die Brieven manifest is, en waar toe het voor[z. Declaratoir, Joor oll[cn
oud[ten Penfionaris, aan meergedagten Americaan[chen Commisfaris, in geVQlge gemelden last, toegezonden, de allerminftc betrekking niet heeft; het welk fig bepaalde tot het fOrl!1eercn van
.Aa aa 2
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het voorfz. ontwerp; kan, dan ook. dienaangaande door ons
geen berigt gegecven worden.
" Wij meenen hier meede alm U Edele Groot Mag. gevenereerde ordres te hebben voldaan, en, derhalve, te mogen verwagten, dat U Edele Groot Mag. geen fwarigheid fullen maken,
ten [poedigflen, te verklaaren, 1JI({ dit om Berlgt yolkomen genoegen te 1lumen. Waar op wij dies te meerder moeten inlleeren, om dat tot ome kennisfe reeds verfcheide gerugten, dit geval concerneerende , zijn gekomen, waar aan em Lid yon Staat
niet behoord te worden bloot gelleld; en waar van wij de nadeelige influentie, niet fouden kannen nalaaten, door alle gepaste weegen en middelen, efficacieufelijk, tegen te gaan.
" Hier meede,
Edele Groot Mog. Huren! God Almagtig biddende U Ed.
Groot Mag. te willen zeegenen met voorfpoedige Regeeringe,
blijven wij,
(Onder fiond ,)
Uwer Edele Groot Mogende
DienstwiIligen ,
Burgemeefleren en Regeerders
der Stad Amflerdam.
(Laager nond ,)
Ter ordonnantie van
dezelve,
(Was geteekent ,)

'J. M. vat) Pabst."
Dit Berigt is ten zeI veil dage Commisforiaal gemaakt, aan
Haar Ed. Groot Mogende Gecommitteerden tot het groot Befoigne.
Het antwoord der Staaten , op de Memorie van den loden November, niet naar den zin van Engeland zijnde, werd gevolgd van een tweede van den 12den December des jaars 1780 ,
in

AMSTELDAM. Wlw"eldlijke Gefchiedenisfen.

1095

in niet minder flerke bewoordiging bevat dan de voorige, zoo
als men uir den volgenden inhoud zien kan.

" MEMORIE van den Ridder

YORKE,

ÁmbtlSfodeur des Konings van GrootBrittannim, overgegeven oan /loor
Hoog lI'logmde den l2 Decemher 1780.

" HOOG MOGENDE IIEEREN!
" Het uniform gedrag van den Koning ten opzichte van de
Republicq; de vriendfchap die zoo lang gefubfilleerr heeft rusfehen de twee Natien; het Regt der Souverainen, en de trouw
der plegtigCle verbintenisfen , zullen buiten twijfel tot rigtfnoer
dienen aan het Antwoord van Uw Hoog Mogende, op de Me.
morie door den ondergetekenden op expresfe last van zijn Hof,
eenigen tijd geleedcn, geprefenteerd.
" Her zoude te kort gedaan zijn a:m de wijsheid en regtvaarlligheid van Uw Hoog Mogende, indien men veronderfl:elde dat
Hoogstdezelve een oogenblik konden balaneeeren om aan Zijne
Ma;efleit de gevraagde fatisfactie re geeven. Uw Hoog Mogende Refolutien van den 27 Nonmber. zijn het refultaat geweest
van eene deliberatie, welke het interieure van derzelver Regeering, en niet het beantwoorden van de voorfz. Memorie, rot
voorwerp had; de eenigfie remarque die men derhalven op die
Refölutie maken zal, is deeze: dat de grondbeginfelen, die dezelve gediéteerd hebben, de billijkheid wn de vraag, door den
Koning gedaan, op het evidenfle bewijzen. Bij het delibereeren
over die Memorie. op welke de ondergeteekende, uit nanm
van zijn Hof, een onmiddelijk en in alle opzigte voldoend antwoord requireert, zullen Uw Hoog Mogen de buiten twiffel zig
te binnen brengen, dat het eene zaak is van her uirerfl:e gewigt:
dar het betreft eene klagte door een bel eed igd en Souverain
voorgedrangen : dat de belediging, waar van dezelve eene voorbeeldige Ilraffe ep eene compleete fatisfaétie vraagt, is, eene
overtreeding tegens de Confiitutie zelve van de Replfblieq, die
de Koning geguarandeerd heeft; een inbreuk op de publieque
Trouw, een aanllag tegens de waardigheid van zijne Kroon.
Aaaa 3
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" De Koning heeft zig nooit verbeeld. dat U Hoog Mogende geaprobeert hadden een Trnél:aat met zijne Rebelleerende On·
derdaanen gemaakt; dit zoude een aanval, eene voHlrekte Oorlogs verklaariilg van wegen Uw Hoog Mogende geweest zijn:
Maar de beleediging is gefchied door de Regeerders van eene
Stad, welke een aanzienlijk gedeelte van den Stllat uitmaakt;
en het is de zaak van den Souverain om die belediging te frraf.
fen en te repareeren •
•, Zijn lVIajefleit heefc, door de klagte da:tr over, door Zijnen
Ambasfndeur gedaan, die flraffe en die Reparatie, in handen van
uw IIoog Mogende geftelt; en het zal niet als in de uiterfie CAtremiteit zijn, dat is, ingeval van een weigering van Recht van
wegens Uw Hoog l\1ogende, of van het ftilzwijgen dat als een
weigering moet aangezien worden, dat de Koning zig daar van
zelfs zal chargeeren.

(tFas getekend)
De Ridder YORKE.."

Op deeze mede geen voldoend Antwoord volgende, deed,

den Ilofien van die Maand, de Koning in zijnen Raad, deszelfs MANIFEST overgeevcn, beCtaande in de volgende XII.
Arcikulcn.
" Den 20fien gaf de Koning in Zijnen Raad een 1111l11ifest,
aangaande het geho~lden gedrag der I/eeren Staaten Generaal.
geduurende den tegenwoordigen Oorlog, met de Hoven van
Frankrijk en Spanje."
I. " In de lóorrcdc klaagt de Koning, dat zijne Vricndfchap
voor de Republiek, zeden ecnigen tij(~ alleen was beantwoord
door eene openbaare verachting van de plegtigfte verbintenisCen,
en herhaalde verbreking van de publijke trouw."
U. Dat lIii Heer Koning, bij 't omfraan der onlusten, met
Vrankrijk , de rederfie omzichtigheid voor de belangen van de
Staaten Generaal betoond had; om hunne Ondcrdaanen v.eilig te
doen genieten, alle de voordeelen y:m den Koophandel, zo ver
die befcaanb~ar waren met het groot en billijk grondbegin fel zijner
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ner eigen defenfie. -- Dat hij door zijnen Ambasfadeur eene vriendelijke onderhandeling had doen aanbieden, tot wegruiming van
gefchillen, doch waar op geen a::ht gegeven wa.;."
lIl. " Dat zijne i\Tajefleit, toen ook Sp3nje zig met Frankrijk
vereende, den Staaten aangemaand had, tot het volbrengen hun.
ner Verbintenisfen , ingevolge het sde Artikel van de altoosdurende Defenfive Alliantie, van den 3derl !\Taart 1678, waar bij bepaald word, - dat, die van de twee Bondgenooten , die niet
geattacqueerd is, verpligt zal zijn met den Agresfeur te breken,
(wee maanden. na dat zulks van de geattacquecrde Partij zal begeerd worden. - Doch dat men Hem Koning, federt nu twee
jaaren, geen letter antwoord op zijn verzoek, gegeeven had."
IV. " Dat de Staaten Generaal, tegen de Traktaaten , aan 's
Konings vij::nden gereedelijk bt:loofd hadden, de Neutraliteft te
zullen obferveeren, en, daarenboven, aan deeze Vijanden, onder de hand, alle hulp bew(!ezen hadden, zelfs met opheffing
van de buiteniand[che Rechten, om den toevoer van Scheepsbehoeften te faciliteeren."
V. " De Staaten Generaal gedoogden, door eene openbaare
verbreking van 't Traktaat, dat een Amerikaansch Zee-Rover,
ver[cheiden wecken in een Hunner IIavens vertoefde, en dat men
hem permitteerde, dat zijne Equipage de wacht hield, in een
Fort op Tes[d."
Vr. " In de Indiën hadden de Onderdaanen van de Staaten Generaal, in overeenfleenminning met Vrankrijk , getracht, Vijanden tegen ons op te rokkenen. "
VII. " In de West-Indii~n, en bijzonder op St. Eujlatius, had
men aan de rebelleerende Onderdaan en des Konings atle proteétie
gegeven: ook wierden hunne K~p~rs in Hollandrche Havens,
openlijk ontvangen, vergunt om zig aldaar te callefaten, van Wapenen en Ammunitie te voorzien, hunne Prijzen binnen te brengen, en te verkopen."
VlII. " Dit gedrag zo f1rijdig met de goede trouw, en de gevoelens van het wijsIte gedeelte der Natie, word toegefchreven
aan den invloed van de dirigeerende Leden van den lHagiilraat
der !lad Amf1erdam, ten betoog van 't welke, het Eerfle Artijkel
van hd Pr.eparntoorbjk Plan met de C%nien. word aangevoerd
Aaa a 4
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en opgegeeven. Zij avoueeren , zegt de Koning, niet alleen
de geheele onderhandeling, maar beroemen 'er zig op, als eenen
illdhpen[abclen pligt."
" IX. " Verder klaagt Zijne Majerleit in dit Manifest, dat de
Staaten Generaal decline~ren, eenig antwoord te geeven, op de
Memorie door Zijnen AmbasC:,deur deswegens geprefenteerd, en
tot andere zaken, in hunne deliberatien overgaande , ontweken
zij voorbedachtelijk OIJS de geëischte billijke Satisfaétie te gee·
ven. "
X. " llier op deed de Koning", dor zijnen Ambasfadeur, eene
tweede lVIemorie aan de Sraaten Generaal prefemeeren, doch
waar op mede geen vJldoenend ajltlVoord gegeven werd," waar
op, na eene voor~aande zeer honende redeneering ten nadeele
van de Regeering van AlIljlddo11l, - " de Koning goedgevon·
den had, zijnen AmbasC:1deur te gelasten den I!aag te verlaaten.
bedreigende tevens zonder tijdverzuim zodanige vigoureufe mefures bij der hand te zullen neem en , als zijne digniteit en wezcn·
lijke belangen vereis[chen."
Xl. " Verder zegt de Koning gaarne gewcnscht te hebben,
uit achring voor de HollandCche Natie in 't algemeen, zijne
maatregels tegen Amjlerdl1l11 alleen re hebben kunnen illTieh.
teil; doch dir konde niet gefchkden, tcn zij de Staat en Genernal
willen verklaaren, dat .1l11jlerdom in dit geval geen hulp van hun
zal ontvangen enz."
XlI. " Eindelijk, en ten beflulte, zegt de Koning, dat hij te
wcl overtuigt zijnde van de gemeene belangen van beide Landen,
zig herinnert, in 't midden van deezen twist, het eenigfle point
Is, dat hij kan l'eongen ~ om in de Raadsvergadering van de Re·
publijk eene gcnei;dhdd op te wekken, om tot de oude Vriend.
[chap te rug te ketren, door hem Satisfaétie voor het gepàs[eerde, en verzekering voor het toekomende te geeven. Zullende
Hoogstdezelve ten allen tijde genegen bevonden worden, om de
Vriendfchap met de Staaten Generaal te vernieuwen, wanneer
zij tot het Sijstema , door hunne Voorvaders genomen, wederom
Ie rug keeren, enz."
" Bij dir Manif~st was gevoegd de inhoud der Sc!u/I!ve,.hl1alJJrievtn, aan 's Konings Oorlogfchepen en Kapers te geeven,
zijn-
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zijnde gericht tegen de Schepen, Goederen en Onderdaanen van
de Staaten Generaal, in diervoege , dat zo wel zijne Majelleits
Vlooten, Schepen en andere Vaartuigen, welke voorzien zullen
worden met Lettres de Jllarque, wettig zullen mogeA neemen ,
alle Schepen, Vaartuigen en Goederen, toebehoorende aan de
Staaten Generaal, of hunne Onderdaanen, woonende binnen
eenige van derzelver Territoiren en Domeinen."
Zijne Majelleit gaf nog dien eigen dag eene nadere Ordonnantie in deszelfs Raad, waar bij de. Ordonnantie, welke 's Konings Schepen en Kapers authorifeert, tot het neemen der Nederlandfche Schepen, duidelijker word upgehelderd, en daar Îll
gezegd, " Dat het geoorlooft zal zijn, aan de Schepen van de
Onderdaanen der Stuaten G~neraal, welke zig in de Havens van
Groot Brittannie en Ierland bevonden, of in die der andere Staaten van zijne l\1ajelleit, en aldaar voor het verleen en der Brie.
ven van Marques, gelegen hebben, lJlet hunne Cargafoenen te
mogen vertrekken, alleen uitgezondert de Gezouten Provifien,
en Oorlogs Ammunitie, en dat men hen de noodige PaspoorteIl
zal toeflaan , ter befcherming tot derzelver aankomst in eenige
Haven van de Republiek, wel verllaande dat zijne Majelleit zig
geregtigt houdt dezelfde behandeling te verwagten, en te eifchen
van den kant der Stnaten Generaal, voor de Schepen en Cargafoenen, aan zijne Onderdaanen toebehoorende ; ook is boven
dien bevo!en, dat de Schepen en Koop Goederen toebehooren.
aan de Staaten Generaal, en aan J~rzelver Ollderdaallcn, die zig
in de Havens van zijne l\1ajelleit bevinden, aldaar opgehonden
zullen worden, zonder eenige molel1atie, zo lange, tot dat het
blijkt, dat de Staaten Generaal genegen zijn, van zig te gedragen nnar het zelfde beginfcI van goede trouw, ten opzigte van
de Schepen, en Goederen der Onderdaan en van zijne l\Iajefl:eit,
in de Havens van de Republiek," enz.
Men ontving hier het MANIFr.ST , niet zonder groote omroerin6',
op den 11len JanuarIj 1781. En hier mede vinden wij raadzaam,
voor het tegenwoordige, dit gedeelte vnn de Gefchiedenisfen
oeezer Stad te eindigen.
Tot dus verre !lebbe ik dit gewigtig Artikel, in dit Woordcilb,e!c) afgehandeld, en, zo ik vermeen, het zaaklijkfl:e, raak enAaaa 5
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de deeze groote W:lereldflad, in zo verre het met den aart dee.
zes Werks overeenkomt, ter nedergel1:eld. Eene opnoeming, en
teff~ns een kort verflag van de Schrijvers en Boelrm , die zig met
het befchriiven van deze Stad opzettelijk hebben bezig gehou.
den, zal mijne Leezers doen zien, hoe veel moeite 'er aan vast
geweest is, zonder een der voorheen gemaakte Woordenboeken
te baat te neemen , uit allen het hier voorgeflelde in dit beflek te
brengen. Hebbe ik, echter, iets voorbiJgegaan, dat door hen
gemeld is, dit verlies wordt vergoed, wijl mijn verhaal zig zo
vl!el verder dan dat van anderen uitfuekt.
De eerfle llefchrijving, welke ons hier van te vooren komt,
is die van den OngmocmdclI Schrijver, welke. geleefd heeft omtrem het jaar 1500. l\lcn gist dat deeze Schrijver de bekende
ALARDUS VAN .... MSTELDA~1 geweest is, dien wij onder de beroem.
de :\]annen genoemd hebben. Deeze allernulligfie BeCchrijving
vindt men achter PONT .... NUS, die hl:t H:lll dfch ri ft , het zij dan van
onzen ALARDUS, of van ecnen anderen, bekomen had uit de Boekdrukkerij van Doétor JAN TEN GilOOTEI'I1UIS, Schepen en Raad,
cn naderhand Schout in 't jaar ) 62 1, die het door den druk gemeen maaktc. De tweede was die van een en PutTER VAN AFFERDEN, in 116 LatijnCche Vaarzen, die door hem moeten opgcfield
zijn cusCc!Jen de Jaaren 1555 en 1561; hij \\":lS alhier, den 30fren
Januarij van 't eerstgemelde jaar, tot Onder-Ref/or der LatijIJfche Schoole aangefield , en gemelde dichtregels in 1560, te
Antwerpen gedrukt. FOPPE"S, in zijne Bibliotheca Belgica, tekent, Tom. J. pag. 201 aan, dat hij in der Geuzen beroercen van
zijn Ampt verlaaten is; 't welk, waarCchijnlljk, na de verande.
ring der Regeering van 'r i~ar 15;,8, zal geCchied zijn. Wat den
inhoud aangaat, van vers I tot 40 roemt hij den uitgebreiden
Koophandel, a:mgenaame wandelwegen langs de muuren der Had,
enz. Daarna beCchriJfr hij de de prachtige gebouwen, roemende inzonderheid de Nieuwe Kerk, en andere Geestelijke gebouwen, \'an vs. 40 tot 85; verder de Ingezetenen als fclwon, groot
en fierk. In het einde roemt hij hunne vreedzaamheid en eendragt, en befluit her Dichtftuk met een kort bericht van de Schurters-Doelen. en JaarIijkCche Doelen-Feesten. Hier op volgde de
befchrijving van Bfltavia , door CORNELlS VAN H .... EMRODE, in
twaalf
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twaalf bladzjjden in folio, bellaandc hl.!t geen AmCceldam betref[,
nog geen halve bladzijde; zie verder HACM:\ODE. Dit werd gevolgd door eene dtgebieider befchrijving, door lZ,\AK PO:\TAé':l'S,
i114CO, 1614; zie PO'-;TANl"S.
liet gcbrei>kigc, dat hier in hcwchtc, was weinig of niets
verbeterd, dO,or het Gedicht van Do{tor KORNF.L1S GIJSllERTZ
PLE}iP, welk Ilegts ruim 30 bladen in 4to befîueg, en IGIf
werd uitgegee\'en; zie PLEMI' (K. G.) l\'ackrh:md Oo~gen anderen hier de hand aan, al, ~IELClllOR FO:;KENS, in 1662 in I Z\'O ;
O. DAPPER, in folio 1664; IZAAK C·):.DIEU:\. T. DUMSELAA~, in
410 1665 ; FIL!P, ,'AN ZEZEN, in t lIoop;duitscil, in 410, 1664;
COMMELlN, 2 deelen in Fol. 1G94; J. LE LONG, Rrfurmatic del'
Stad, 17z9, fol. en eindelijk J. \\'AGENAAR. Wij maaken hier
geene melding, van 't geen GCiCIARDIJN, LA PETIT, ll()XHORN,
SCHOOK, DE LAAT, llLAAUW, en eene meni;;te anderen, in hunne
algemeene Befchrijvingen van iYcderla;;d, of van anderen, die
opzettelijk in Dicht of Ondicht bijzondere !lukken en zaaken van
deeze Stad befchreevcn hebben: als ANTONlflES, de 'IJ/room;
WILLTNK, de /lmjftldamji'!z!! BIIÎtcllcilzgd, TmIP!', Arcadia;
N. VAN WINTJ:R, de Alilj/elflrooill. Waar bij nog gevoegd ZOl!
konnen worden, La Dejèriptioll de la n/!~ d'/lllljlcrdf/llz CIJ
yers bur/esques. welke in 't janr 1666 i:1 '[ licht kwam. 1\loN1'A;\US, .Befchrtjl'l'lIg ~'all /lllIjle!/rllld, in 1zvo. WEGWljZRIl
dûor /lIIIJleldam, in 8\'0. GEllOCWE:"< "fIIl A;u/leldam, in 8vo.
MARIl'S, .dmjlerdams F;er eli Op!.:OlilSt. door ll/ira/:c/CII. 1l0R.
TENSllJS, Oproer der 1/~'dc;doopci'S, Cllro;lijl! der flad, in z
deelcn; J. hOK, .dlJljlerdililis Fe/' CiI Opkomst door middel del'
Ilen'ormillg, mede in gr. 8,'0; nuch Vln die, welke b.:'kcnd zijn
onder den naam van de lJfmd)'cstm; 't .dll!(lc-rdams Burger- ell
l'oorter/,{'gt ; AIIIJlerdam/èhe Secreta1'l)'. JAARUOEKEN, in 3 dcelel1
duor mij beCchrevcn. Het verdere van dc voorna:uufle hier bO'/en
gemcId , en waar van de Schrijvers bij naamen bekend zijn, zuIlen wij op hunne bijzondere /lrtil.:elm omfbndig.:'r vermelden.
MISTELDAM (Nicolaas rflll) , leefde omtr~nt het jaar 1446,
en heeft, onder twee bekende Meel1ers in de Godgeleerdheid,
GERARDUS en JOHANNES, 2+ Kenerfche fiellingen van FF.RRAXD wcder-
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derlegd. Ook is hij bekend, door zijne
waar van hij te Keu/en blijken gaf.

openb:l~tre

twistreden ,

AMSTELDM,I, (llel of HerviClis va IJ) die leefde omtrent bet
iaar 1489, was, even als de bovenrlaande, der Godgeleerdheid
~oegedaan, waar in hij zeer gevorderd was. Ook is hij bekend
onder den naam van HERWI1CJI GllsBERSTZOON. In 'e jaar 1477
werd hij, door llurgemeerleren van Amfleldam, alngerleld, om
de beftiering van 't Bagijli/lOf op zig te neemen.
A~15TELDAM (Hendrik l'all) , vindt men genoemd, bij L.
Bel1!hciIi, in zijnen J\". der!alldfi:/ic Scl100l en Kerkflaat ,bI. 326;
doch zonder aanwijzing van eellige bijzonderheden.
AM'TELDA~I,

(A/aart of .1Iardus )'011); zie ALAART.

A~ISTF.LDA~I, ero,la/iIII'S 1'(11) deeze moet een bijzonder vriend
van WESSEL GANSFORT geweest zijn, wiens Leerc hij ijverig voor/lond, en, zo min :lIs die, met vcelc Ilellingen der RoolII[che
Kerk, weinig ophad.

A~ISTELLAND,

was voortijds, met het Steedje, daarna de Stad

ÁI7I(ltldtlll1, eene bijzondere "eerlijkheid op zig zelve, als niet
bel1Llorendc :<an de lIollalldfc!Je Graaven , maar aan het gellacht

der IIeeren VAN AMSTEL. Onder GljSBERT VAN A~lSTEL hebben
\Vij gezien, hoe hij, als deelgenoot aan den moord Vlm Graave
FPORIS, het Land had moeten ruimen, en zijne Goederen zien
verbeurd verklaaren; als mede, hoe hij, eenige Jaaren te vooren, die Goederen, waar onder ook Am/lcllalld behoorde, aan
gemelden Gr:l3Ve FLORIS had moetelI opdragen, en die weder van
hem te Leen ontvangen, om reden van zijn gedrag omtrent den
13isfchop van etndt, door wien hij gevangen werd, omdat hij
door geen ander middel zijne vtijheid bekomen k011. (Men zie
verder op Bisfchop JOHAN \' AN N,\SSOV\\'.) lIet ontbreekt niet
aan Schrijvers, die dit voor de bron van den haat V:ln onzen
G1JS3ERT teg~n Graaf FLORIS houden; ook zijn 'er, die hem van
de mede bewustheid :lan den mQord vrij kennen. Na de uitvoering
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ring van dien moord, trok, zo ~Is bekend is, Graaf JAN AI/Jfldland aan zig. Deeze, drie jaaren daarna, zonder Kinderen overleeden zijnde, werd gevolgd door Heer JAN VAN HENEGOUWEN,
anders gezegd pN VAN AVENNES, Zusters Zoon van Graave
WILLE~l DEN TWEEDEN, door wien Amfle/!and gefchonken werd
aan zijnen Broeder GUIJ of GUIDO VAN HENEGOUWEN, [Oen Tbefaurier van Luik, naderhand Bisfchop van Utrecht. Na den dood
van JAN VAN AVENNES, trok zijn Zoon WILLEM, na dat GLïDO
overleeden was, in 't jaar 1317, deeze Heerlijkheid tot zig, heglende die aan HOLLA:-ID.
Hierbij moet worden aangemerkt, dat de oude Gefchiedfchrijver HWI. zegt, dat Graaf JAN VAN HOLLAND de Heerlijkheden
Alllflellantl en Woerdm aan den Bisfchop van Utru.1t gaf, als
die voorheen der Kerke van Utrecht ontnoomen waren; en verders: " Maar Graaf WILLEM, wen zijn OOin Bisfchop GUIDO ge" !lor ven was, nam de voornoemde Heerlijkheden, door zijnen
" Vader JAN herl1eld, tegen regt en reden na:lr zig, even als
., waren het zijne erfgoederen geweest, daar ze toen eigenlijk
" aan de Kerke van Utrecht behoorden." De oplettende Nafpoorder onzer Oudheden, .1RNOLD BUCIIELICS, in zijne aallteke.
ningen op HEM, toont breedvoerig, dat /ll/lfle!/al1d een Leen
van de Utrcchtfche Kerke geweest is, en dat dl:eze lkerlijkheid,
na den dood van Graaf FLORIS, door geweld aan het Gr:laffchap
r.m Holland gebracht is. Onze bekende VELDEN AAR zegt mede.
e~ref .mem al, ~ifcop gfJ!.1E f!ln aEm baob hIall
foe nam fJfe in f!)nre macfJten bie ~Errr!.1ftfidt ban
S0aEtbcn en ban ~Emftd/ cn bmancf~ aen l)olIant CIJ feIte
bart f!,Jn :J5lltl!1umrn rn ftln ..§rfJautEn / Ell f, !.1bcn bat
biE tUlee firrrl!}ftfJ~!}ben bEn ~jfcap iinen arm ueg~e"
ben marEIJ borr fpnp ~aberg erue I en bat ti uit rrefJt
ban bie berrabet~ ban ~fmlle( en tJan JWoerbclÎ aall

Wollaut gfiecomclI waren ..
De lJel/al/dfcht Schrijvers bekennen wel, dat een gedeelte v~n
Amflellrmd een Leen van Utrecht geweest is; maar zij ontkennen het ten opzigt van 't geiJeel, en ook van /Jmfle/dr!ln. Zd!ldl:r
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der ons in een onderzoek van dir ver[chil imelaltcn, konnen wij
nict voorbij, de woorden van VOSSlUS , die den tijtel van Histo·
riefl'hrijvtr der Staate/) van Hol/a/ld voerde, hier in te voegen. Deeze dm Zombrief tus[chm Graaf Floris den f/dm en
Heer Gijsbregt dm Illdell, gemaakt wegens het Yool~t;eMI/ene,
,mtrel1t 't Slot f/ree/and mz., voor1ellende, zegt: In't jaar
I2 80 hebbe1J Woerden ell Amnel, vall dm Graave ,'ergiffe11is
hekomen , mids dat ze met uden al!emlijk bdoofdm, dat ze
hem, 1/och iemallt ,'mi zijlle IlOk01/lelingm, noch ook dm Bis[chop (van Utrecht) uilig ol/gemak zouden aandom. Dpt ze
de bez'f'ttillg ,'mi Vreedeland e:J Montfoort aall die "t1I1 Utrecht
zouden ol'crlatm, en dat ze ,'oor drs Graave/J kosten in deft
oorlog gN/a{1l1, zO/ld:/1I bekc/JI/e1J, dl/I haare Heerlijkheden
Leengocderm warm, "all de Hollan,lli:he Graaven, ell indien
ze ooit tfg~11 'eeu artikclm misdeeden , dat als dan alle Hee/"Itjkhcdm die ze bezate/l, oalJ dOl Graa~'e zOl/den vervallm
zijT1; en dnt Hij, (Gra~ve), die dali op deze/JOe wijze, zo als
nu "all de Kerke van Utrecht, zoude omvangen. De woorden uit den Zoenbrie[, waar van wij alleen hier ecnige bijbren-

gen, luiden nog fierker:

Doert fa ficflflen tui brrf.fterb en be ~eer ~rl1aut on~
feil ~tacl:le[ op all onfe goeb! rnbe op aU anfe la1b /
eube lp aU Dufe ~ecrfcfJap .•. mbe Oy tu!ll bc~ bat qI;ob
bertLIl moerE I onfe goeb berûcer!len! fOIl fOllb~ bie
i(5~abt enbe fine JRaftamellD(len / bit gotb fJouben te
leene ban be ~ttfte ban mttfeDt I met anber~ pnen
~Dielltle!ll al on;e lantl / Enlle al onfe ~cericfJap (lfJe~
bttlidte I ['n!le bie 115Jaue bie fal batll !l,lar af aljulcften
bienft! af~ men baar af fcflulbig i~ te boen btn ~tJf(C I
rnte fJetaden alfu(cften pacht al~ baar op Ihat.

Waaruit klaar te zien is, dat hij alle zijne Landen, van den
Graave van Holland, negts te Leen ontvangen he.:ft.
Dus werd ./l1l1flel/ond wel van de Graaven van Hoi/nIJd aan dl!
Ileeren VA;II A:\ISTEL (te vooren eerUe Leenmannen) in Leen,
doch toen in achter Leen gegeeven; hebbende de Graaven het
Leen
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Leen of de Beleening aan zig getrokken, maar als eerfie Leen.
mannen der Kerke van Utrecht. Dceze zaak naauwer uitteplui.
zen, zou ons vervoeren tot bijzonderheden, die den Leezer eerder zouden verveel en , dan van nut zijn. Alleen merken wij dan
nan, dat /lmftddam, 't zij met regt of omegt, aan het Graaf·
fchap van Hol/and getrokken is, en dus met de Graaflijke Domainen beheerscht wordt. Wegens deeze vermenging kan men
tegenwoordig de Grenzen en Bepaaling van AmfteJlatfti, van die
van HoI/anti niet regt onderfcheiden. Over /lmftd/Ilfld wordt
wel altijd een Baljuw gefield, maar zijn gezag firekt zig ni~t zo
verre uit, als weleer het rechtsgebied van Amftel/and. Dat
men, in de Nederlanden, onder den grond veele Boomen, en
bijzonder in deeze Veengronden vindt, is eene bekende zaak,
en zal op 't Art. BOOM EN duidelijk worden aangeweezen. Aan·
merkelijk is het ondertusfcheB, dat men in /lmftel/and nog hedendaags ontdekt, bijna zestig Roeden aan weêrzijden d(!s /lm·
fitis, van /llJIfte/dam af tOt voorhij Ouder/rerlc. na vijf of ze5
voeten gravens in 't Veen, een onderaardsch Bosch, waar van de
grootlle, dikfie en fierkfie Stammen allen naar 't Z. W. omver
ge{]agen liggen, en de kleindere en dun !lammige regt over einde
fiaan. Aan fommigen van dezelve heeft men vinden hangen Noo.
ten en andere Vrugten, die nog heel gaaf waren. 13reeder firekt
zig dit Bosch uit naar Abcoude, en Îi aldaar meest Eiken Hout,
zeer taaij ~n bruikbaar voor de Boeren, die 'er latten van maa.
ken, om de Huizen te dekken. Men gist dat deeze Boomen
door eenen zwaaren fiorm zijn onderfie boven gekeerd, ten
tijde. gelijk eenigen willen, toen de Rlzijn bij Katwijk gefiopt
werd. Gelooflijker zoude 't mij voorkomen, dat deeze Boomfiorting gefchied is, in 't Jaar 1421, en wel in den zogenaamd en
St. Lijsbeths Nacht; want in de groote Hol/andfche Chronijk,
in de 28fie DiviCie. Kap. 119. leest men, dat roen alle de Dij.
ken in Holland, Zu/and en IYest-Fries/alld inbraken en groote
onheilen voorvielen; waar van dit Bosch niet verfchoond zal zijn
gebleeven. Het was in 't jaar 1400 nog in wezen; daar de ge.
melde fiopping van den Rhijn gelleld wordt gefchied te zijn in
1169 of 1172. 't Gevoelen van lIlARTlNUS SCHOOK, dat deezc
Hoomen, even als de Mineraalen , onder den grond zot:den gegroeid
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groeid zijn, is ons, als van alle waarfchijnlijkheid ontbloot, te
vooren gekomen.
Amflelland wordt, aan de Noordzijde. befpoeid van 't 'T,
waar het tegen over WaterlalJd legt. Ten Oosten heeft het de
Rivier de Veel/t, en aan de andere zijde het Gooij/and. Maar
hoe verre het zig ten Z. en Z. W. plagt uittellrekken , is onbe~
kend, fchooll thans de grenzen daarvan, aan dien kant, tegen de
Provintie Utrecht Ilooten; ten W. :lan RhijfJ/a/ld; ten N. W.
aan de groote Haar/emliler of Leidft:re 111eer, en de Amb:lchtsheerlijkheid Sloo/eu; wordende door den AlIlfl(1 in twee deelen
gefcheiden, en aan de Westzijde Nieuwcr-.1mflel gena:lmd. De
grond is gemeenlijk laag, week, moerasfig en broekagtig. DUj
vindt men 'er geen Bouw- of Zaailanden, maar wel Gras en Veen~
grond. Onder het nadeelige daar van, mag men plaatf~n, dat
het, door deszelf5 laagte, zeer waterachtig is, en veele kosten
aan Water- en Windmolens vereischt. Muggen, zwarte vliegen
en rupfen zijn d3ar in meenigte. Onder het voordeelige telt men
deszelfs voorrbrengf.:ls van Moesgewas , en de Veenen, wier
plas fen overvloed van Baars, Snoek, Karper, Braasfem, inzonderheid van Paling uitleevc:ren.
Onder Amflet/al/d behooren de Dorpen SlooIelI , S/ooterdijk,
AlIlflcll'ecn , Ouderkerk, Diemen, met Diemerda1l1 , LOf/lell
en Loosdrecht, waar hij s. VAN LEEUWEN nog voegt, Legmur,
Duil'e1Idrecht, IYaordlltljze/1, Box/el, Ruigcwilllis, Waver

en lYtIl'cryun, iJlJ/lldel) en Oos/dorp , en .1iJ1fleidam als de
lIoofdllad van hetzelve.
Wat de belliering aan~aat, de eerfle en voornaamUe Perfoon ,
is de Baljuw, welke do;r de Staaten van Holland en {YestFriesland wordt aangelleld, en tegenwoordig is de Heer en Mr.
JOAN GEELVJNCI{, federe '774.
Verder twee Dijkgraaven of
Hoog-Heemraadfchappen, die Amflelland betreffen, en W3:lr V:11l
de Baljuw van ouds als Dijkgraaf is aangelleld; als het HoogHeemra:ldfchap van Amflell(Jnd. en het Hoog- IIeemraadfchap
van den Zeehurg of Dieme,.- en lIfllider-Zudijk.
Het Dijlrgraaf- en Hoog - Heem"(Jfldjèhop van A1l1(ld/fl/ld,
(waar van wij hier fpreeken) be(l:aat in '[ befiier der Wateren, die
door Amfldltmd in 't r en dil Zuiderzee geloost worden. Het
heefe
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heeft eene grooter uitgellrektheid dan de Heerlijkheid, waarin
de Baljuw van AI11jle/lrmd het Hooge Rechtsgebied oe~nt.
De tijd der opregtinge van dit Humrlladfchap, is, even als
die van veele anderen, zeer onzeker; maar oude brieven toonen,
dat andere Difirikten, buiten de Provilltie van Holland, al vóór
't jaar 1387 hunne uitwatering door Á1IJjlellllnd gehad hebben.
In een van die van ALBRECHT VAN BLIJEREN ,gegeeven in dat jaar,
en waarin ook van HeemradelJ gefprooken wordt, vind men gewag gemaakt van een gefchil tusfchen de Poorters van /lmjlddam, woonende op den lJfitide/dam, en de Luiden uit Ajiclzd8em in Ámjler/mJdcn en anderen, die met hen uitwatcrden door
de Sluizen, in den 11liddeldalll; welk gefchil aan den Hertog
verbleeven was, en door hem verelTend werd. Door dit Ajichdocm of Áasdom , moet men vertlaan een Landtlreek , ten Oosten
de Amb~chten Oudrrkerk, 1{7(/)lertfJ en de Ruige l//i/llis geleegen , behoorende , gelijk de gcheele Proostdij van St. Jan, ondd 't Sticht. Welke Proostdij een groote flreek Lands daaromtrcnt bezit, waar onder behoort llIijdrccht, Thallle1l, Inlnis,
lf/estvul1, Uithoorn, Blok/and, Etldeljlaart, zo verre dit laatHe op den StidtfclIcn Bodem ligt, en AgttienhoJ'cn; alle welke Landen door /lm(lel/cllld uitwateren. Volgens een Briefvan
Burgemeetlercn, Schepenen en Raaden van 't Jaar 1497, en
vol!;ens eenen anderen van 't .Ta~r 15°9, raakende de Sluizen op
den Bliddc/dam, te vinden in den nieuwen Druk der lJaNdJ'cstea, bi. 712 en 713. fchijnen alle deeze onder den gemccncn
lla~m "an de Proostdije van 1111Jdredt of .1feijert begreepen
te zijn.
Het Collcgie van Dijkgraaf en Hoog-Heemraden vergadert gemeenlijk op den eertlen Maand~g in l\1aart, l\hij, Junij, September en (Îl'l:obcr, of zo dikwils de Dijkgraaf nodig oordeelt
het zelve te befchrijven; het heeft zijnen eigen Secretaris en Bode. Zie verder DIEm! RDIJK.
Dit Ba/juH'ji:hap is daar in van de andere Hol/andfcile Baljuwfchappen onderfcheiden, dat de Baljuw in ieder Dorp, met de
Schepenen daar van, afzonderlijk het regtsgèbied oeflèm, uitgezonderd in dat van lYm'ClTeen, 't welk in 't Crimineele aan den
hool:en Regtbank van Olllvcrkcrk onderhoorig is. Schoon lVij
lIl. DEEL.
Bbbb
het
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het Waterfchap van Amf/ell/md hier boven als uitgebreid befchree.
ven hebben, behooren, echter, onder 't llaljuwfchap niet meer
dan vier Dorpen: Diemen, OUU'trlrerlr, Amf/elveen en WoverVee/J.
De Magifiraat deezer Stad fielt over ieder Dorp, uit het
midden van hun, eenen .Ambachtsheer, die de zaaken, het Ambacht bijzonder betreffende, befiiert.
Zie HALMA, en de daar bij aangewezene Schrijvers, als o.
DAPPER, Befchnfving VIIll A111f/. cnp. 2. M. WASSENAAR,
Ann. Holl. p. 181. J. BEKA; VLIEGER, Oudh. HEDA,
fHf/. Ullr. A. BUCHEL, Not. iIJ HedtJ; J. VELDENAAR,
Fafc. temp. fol. 300. eOM~lELIN, Amf/. fol. 146, 14-8.
A. MONTAI'WS, Befchrijvillg wui A11If/. in C011lt11elin,
fol. 138. s. V. LEEUWEN, Bat. III.fol. 216. en verder;
Tegel/w. StP/U tier Neder!. VlII Deel, bi. 150. Oudh.
vtlll Amf/el!. bi. 113.
A. bi. 641.

BACIIIENE,

Geog/'. van Neder!.

AMSTELVEEN, of Amjlervem, welk den naamsoorfprong duidelijk aantoont, eene Ambachtsheerlijkheid, zo als wij ter(lond
zien zullen, in 't jaar 1529, en niet in 't jaar 1731, zo als BACHIENE zegt, door koop in eigendom gekomen aan de Stad /lmf/eldpm, is gelegen in Awf/el/pud" Hoe dit een Leen des Bisfchops
van Utrecht, na 't vlugten van GIjSBERT VAN AMSTEL, geworden
zij, is mede reeds onder 't v061rige Art. gezegd. Hertog ALBERT
VAN BEIJEREN, als Graaf van Holland ,enz., verkocht deeze Ambachtsheerlijkheid Ouder en Nieuwer-Amf/eI, met al derzelver
toebehooren, aan Heer COEN VAN OOSTERWIJK, tot een onfierflijk
Erfleen, voor hem en zijne Erfgenaamen, voor omtrent 3100
fchilden. Deeze Heer eOEN of COENRAAD was de Zoon van WILUM KUZER, omgebracht door de HoeJ:fchen, bij den moord, gepleegd aan ALIJT VAN POELGEEST , zo als op haar Artikel verhaald is.
Het is bekend dat deeze Ambachtsheerlijkheid van Amjle/veen
mderhand gekomen is aan de Heeren VAN BREDERODE : op wac
wijze is onzeker, zegt HALMA. Doch zie hier, hoe zij in
dat Doorlllgtig Hllill is overgegaan. Gemelde COENRAAll VAN
OOSTERWIJIC droeg dezelve, in 't jaar 1402 , op aan M'\RGRETA
VAN
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VAN KLEEF, des Hertogs tweede Gemalin. Hier door geraakte,
na baar overlijden, haare geheele nalaatenfchap, en dus ook .dmflelveen. aan haar~ Moeder, insgelijks MARGRETA VAN KLiEF genaamd, die dezelve bezat tot in 't ja;;r 1-4-34; in welk jaar HENDRIK vIN BORSSEL~N, Heer van Ter Peer, uit kracht van aan.
koop, 4aar mede verlijd werd. Door het Huwelijk van MARGhE'fA VAN lORSSELEN met WALRAVEN VAN llREDERODE, kwam Amflel'VeelI in :iit geflacht. REINOUD, Zoon van WALRAVEN , verkocht
dezelve in 't jaar 1529, aan de Regeering van A11Ifleidam. De
oorzaak daar van, zegt HAl.'IA, was, dat Amfleldam, nu vrij
magtig geworden zijnde, hem geweldige indrar,g deede, vG.!le
zijn::!r landerijen en Geregtigheden ontnam; de Muuren, VIS"
ten en Poorten, op, in, en door zijne Heerlijkheid leide; ~
fcheipallen, n:lar derzelver wil, veranderde; de wegen, water.
gangen en dijken amak. en :lndere diergelijke dingen meer beo
dreef. Daar over viel de fleer VAN BRtDERODE klaglig aan 't Hof
van lid/a lid , hat welk die v:ln .dmflddam, onaangezien d~ :eden~n , die zij daar tegen inbraglen, bij vonnisfe zou betllen
gecond:mneerd tot ontruiming, ten voordeele van den klaag-e:.
Om di te verhoeden, werd, door bemiddeling van HlLB~ND
j.\NSZO)N POTTER, (anders OTTER) 8urgemeefter, en HElMAl:i JACOllSZQ)N, Raad der Stad, in onderhandeling van verkoop gdree·
den, lil gegeevcn, voor de Ambachtsheerlijkheid, .dmflelvem)
S/ootcl, OSd01'P en Slooterdijk, met de aankleeven van dien,
zoo jen- als eigen goed, zo als het door den Heer VAN BREDERom: lezetcn was, de fomma van 3000 guldens in gereed en geide) er eene eeuwige onlosbaare Rente van 560 guldens jaarlijks,
ten la:!e van de ltad. De opdragt of het verlii gefchiedde eerst
in 1531, fcllOon de kooppenningen reeds in 'c gemelde jaar 1529
vol daal waren, aan gemelden W:1MA:-I JACOJlSZOON, met bewilliging \an Keizer KAREL DEN V. als Graa\'e van Hollalld; onder voorwaarde, dat ze zouden verbonden zijn, na den dood
v:m lEiMAN JACOnsZOON ) een ander lid van de Vroedfchap der
ltad den Keizer voorteltellen , die dan. geduurende zijn leeven ,
vertooncn zou eigenaar of bezitter daar van ce zijn; en op deezcn
zouden Keizer KARf:L en zijne nakomelingen deeze Heerlijkheden
verlijden: tot zulke rechten, dienlten en kenen, als gemelde
Bb bb 2
Heer
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Heer REINOUD , en zijne voorzaaten , die gehouden hadden, mids
doende bahoorlijken Eed. Dit alles geH:hiedde in 't jaar 153 (. De Graaf behield aan zig en voor zijne nazaaten de relft, of
zulk een deel, als de Ambaéhtsheeren van Amfletveeoz, SlooIen t SIOOfet'dijk en Osdo/'P; met bem of zijnen Baljllw van Amflt//tmd, gewoon waren te heff\!n en te ontvangen. in alle lijffualfelijke zaaken en verbeurd verklaaringen van goedereL Daarenboven zouden die van Amfleldnln, tot erkentenisfe van de
gunrt, dat ze bovengemelde Leenen mogren behouden, lan hem
en zjjne nakomelingen, als Graven '1311 Holla'ld, enz. jaarijks, op
I~savond, betaal en de fomma van 25 Guldens: welke Rente zij
(Ven wel zouden mogen allosfen tegen den penning twintj~. Daar
)ij nog zou de Graaf, of die hem volgden in tt Graaffchlp ,dec.
ze Heerlijkheden, met alle aan en afhangende plaatzen er geregt~heden, zo als die van Amfleldam dezelve gekocht hawen van
den Heer VAN lIREDERODE , mogen naar zig neemen , nits hun
\lJcder~evend~ de Kooppenningen, die zij 'er voor beta.ld had·
-del, en hen tevens ontheffende van de Jaarlijkfche Erfrelte. All: :leeze lasten heeft de Stad Amfleldal/J, in 't jaar 15.6, van
V/LPS DI!N 1I, als Grnav!! van Holland, afgekocht.
Aldus bLeef de Stad in tt gerust bezit deezer Ambachtsleerlijk.
beid, lOt in 't jaar (56:!, waarin Heer HM~DRII{ VAN BRED.:RODE,
loon van REINOLJT, deezen koop in regten poogde te \ernietiten. Doch zijn nazaat en l'rfgenaam, W.\LR.WEN VAN BlEmRo,
DE, óeed, na gemaakte overeenkomst met die van .dlllflelthm, af·
ftand van deezen cisch, en liet het gefchil vaaren, onder willige
Condemnatie van't Hof van Holland. Dus wierd de lrad in
haare bezitting en het regt van de Visfcherij van den Am'let beo
7estigd.
Dit Dorp, fchoon oud, is, echter, fraaij, door den ommer
van 't geboomte, waar in het geleegen is, omrrent één en een
lJalf uur gaans ten Z. W. van A111fldtlolll. De Kerk tbat op een
bemuurd Kerkhof, mede met Boomen beplant; welke Kerk pronkt
met een aarrig fpits T~rentje, waar in 11ag en uurwerk is. In dezelve werd, op den !Zollen December van 'r jaar 17°7, het lijk
van den bekenden Dichter JOJ\N VAN BROEKHVIZEN ter aarde befield.
De
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De invoering van de Hervorming fchijnt alhier niet zonder beweeging gefchied te zijn; want in de Sententien van ALBA vindt
men een Banvonnis, tegen eenen CORNELIS VAN AMSTELVEEN;
d:J:Ir in word die te laste gelegd, hem den Kerkplanderaars te drinken gegeven te hebben; den Pastoor voor een verleider van het
volk te hebben uitgemaakt, en gezegd, dat, van de klokken,
roers en gefchut gegooten zouden worden; zie 't vonnis van den
Z5!len Febr. 1563 bij MARKl"S, bI. 68. De eer!le Predikant der
Hervormden, dien wij hier genoemd vinden, was GERARD PAuLr,
in't jaar 1586, wanneer het gecombineerd was met Ouder/urlr,
waar v:m het gefcheiden is 1588. A1I1jlell'een behoort onder de
Klasfis van Amfteldam.
Deeze AmbachtsheeriijHeid en het Dorp Amjldl'eell zijn, ill
voorige tijden, met verfèheiJen voorregten , door de Hol/amI.
fche Graaven , be!èhonken. Diensvolgens voert het vrij halsrecht, en heeft zijn eigen Schout, welke tegenwoordig is de
Heer LODEWIJK DE BAS. Deszelfs rechtsgebied !lrekt zig, ten
Noorden, tot aan 't rechtgebied der Stad Amjleldant, en is zeer
naauwkeurig aangeweezen, door den zinrijken Dichter JAN DAPTISTA WELLEKEN, , in zijne Fisfchers en Jagasgezangm, toegewijd aan den Heer en Mr. FILIP MOLm'ES VAN DER NOOT, en Mejuffrouw MRT!. POOL, alwaar hij zig dus laat hooren:
.Tuist danr d~ Mijlpaal jlaat, 1Iit bk/aulV arduin ge/lOuwen,
Die 't Lani en Halsrecht fclzeidt, de Beken en Landsdouwetl
Van 't prachtig Am!leldam en 't IJedrig Am!lelveen;
Gelijk ww Stam eJJ Naam, 1110/11" 1111 ,liet lotgemeen ;
Juist don,. het Lalldgebouw (Elsrijk) uit diep Jlfoeras verhel'e!1,
De gtmtfche Buurt il/ 't rond zo ~'er l·oorbij gaat jlreVe11 ,
Als zig de Pope/ier heft bovC11 't lage Riet;

Ten OOiten wordt het door dell .dmjlel gercheiden van Oucn de Diemermecr, (choon het ook aan die zijde 'e

w~,.kerlr

rechtsgebied heeft over de Outewoo!e,. Polder, de Ol'u-Amjlet
Polder genaamd, die zig van den dmjlel tot over den DiemertI/jk in 't r uidlrekt. Ten Zuiden paalt het aan Tarnen, of aJn
den Uithoorn, en ee'nige andere Landen in 't Sticht; ten WesB bh b 3
ten
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len aan Slooten, RiJker-Oord en Aalsmeer. Het gan[che Ambachl benaal ui I verfcheidcne Polders, die, volgens de oude
Verpandings Lijsten, bevatten 2670 morgen eH 766 roeden •
./Imf/elvern en Legmeer beIaaIen in de -,-erponding [8967-13'5.
Andere bepaal en de uitgeflrektheid 4076 morgen. Bekend is het
dat veele van deeze Landen reeds voor lang zijn uitgeveend, en
nog jaarlijks daar door verminderd worden; fchoon hier op, volgens Plakaat van den 23nen Februarij 1607, goede order geneld
is; waar door dan ook de Verponding verminderd is, zijnde de
Bovenkerker Polder en Legmeer genoegzaam geheel verdwcenen.
In de oude Lijsten flan den 261 Huizen, en in de nieuwe 1167
Huizen en 5 Mulens; vo!gens anderen wel 1400 Huizen, mids
men daar onder rekene de Buurtcn, die onder ./I1IIf/ehwll behoorcn. als aan den Veem/iJk, aan den Amftel, lf/aan/flllizell,
de Zwal/lwe Buurt en de Nes; als ook den Amfle/recllfchm
fFeg, aan de NoordtlllllliCr Brug cn Hand van Leiden, del'"ecr
en Amf/eld/ik.
Tot hel bertier der gemelde Polderzaaken, werd, volgens
Oél:roij van Keizer KAREL DEN VIJFDEN, van den 31flen December van 't Jaar 1520, een Dijkgraaf. en Hoog Heemraadfchap
opgerigt, welk, lllet en benevens het Geregt van .dmf/elveen,
bellaande uit den Baljuw en zeven Schepenen, het opzigt zoudeu
};ebben over de Dijken, Bruggen, Dijkl100ten en ande1e Polderwerken. Volgens dit Handvest, zouden, van de vijf LandrijkHen , vier Hecmraadcn. en de Oudüe der vijf lOt Dijkgraaf \\'or·
den verkooren. De Keizer noemde hun Dijkgraaf en Heemraaden van de Landen en Dorpen van A11If/elvem; h;dendaags
fchriift men van Nieuwer-Awf/el. De verkiezing van deeze ge·
fchiedde voorh\!en door de Rekenkamer der Graaflijkheids Domeinen; doch nu door Gecommitteerde Raaden van de Staaten
van Hol/nnd, op aanfchrijving van Burgemeefèeren van Amf/eldam. Het Ampt van Dijkgraaf en Baljuw van Amftelland wordt
thans (178 I) nog bekleed door den Heer en Mr. JOAN GEELVINCK,
Heer van Castricum en Vrijheer van Bo/.:!.:tJlIJ, Oud-Schepen der
Stad AlIIf/cldal1J, mitsgaders Baljuw van ,roveren, Botshol en
de Ruige Wilnis[e, feden het Jaar 1774, De Hoog Heemraaden zijn. wegens Amf/eldo11Z, een der regeerende Heeren Burge-
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gemeelleren; wegens IYeesp de Heer A.BRAHAM D'ARREST, Burgemcellcr en Raad aldaar; wegens Ouwerkerk, Mr. JERONI~IlJS
NQLTHE:'\IUS, Schout en Secretaris te Ouder- /Imf/el; wegens
Amjlell'een, LODEWljK D2 BAS, Schout aldaar; wegens Diemm, Mr. PIETER NOORDBEEK , Schout en Secretaris aldaar; wegens Waveren , JAN VAN WICKEVOORT CROMMELIN, Schout en Secretaris van fJ7averveen. Den tegenwoordigen Ambachtsheer
van Amfldveen en Lrgmu1' berchouwt men in den Perroon .van
den Wel Ed. Groot Achtb. Heer en Mr. PIETER CLIFFORD , Burgemeeller deezer Stad, en Bewindhebber der O. I. Comp. de
Secretaris is, Mr. GALE JSAAK GALE.
Hunne ED. GR. ACHTB. die Ambagts-Heeren van dit Dorp geweest zijn, zijn elkander dus gevolgd: 1531, H!mA.N JACOBSZ
VAN OUDER-A.MSTEL; 1541, CORNELISZ SI]BRANDSZ BUIK; 1560,
SIMON MAARTEN D1RKSZ VAN DE RUWIEL ; 1574, JACOB GERRIT
TEEUWSZ; 1579, Mr. WILLEM BARDESIUS; 16°4, GEBRIT BlCKER;
16°4, JACOB DE GRAAF; 1624, ANDRIES BICKER; 1652, CORNELIS DE GRAAF.
De negen voorgaande zijn te gelijk Ambagts-Heeren van Slooten, enz. geweest: in 1664, Mr. SIMON V.\N HOORN; 1667,
Mr. LA.'lMERr REIJNST; 1669, JOHANNES HUDDE; 1704, Mr. NICOLAAS WITSEN ; 1717, Mr. HENDRIK B1CKER; 171 8, Mr. JAN VA.N
DE POLL.; 1746, Mr. JAN 5AUTIJN; 1748, Mr. GERARD AAR NO UT
HASSELAAR; 1766, Mr. GERI\IT HOOFT GERRITZ; 1780, Mr. PIE.
TER CLIFFORD.
AMSWEER, een Buurtrchap, behoorende tot de Gemeente van
Farm[um, in GronjlJgerllZnd, onder bet kwartier van Oojler Aa ,
aan de zuidzijde van de Fivel.
AMUDE; zie MUIDEN •
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