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AN.
ANASTATIVS, bijgenaamd VELIANUS, was een der eerfte Ou.
l'oomfche Predikanten in Gelderland. In de beruchte broedertwisten, tllsfchen de Re17lonjlranten en Gereformeerden, word
zijn naam dikmaals gemeld, bijzonder door de eerl1:en, die zijne
leer!tellingen aanhaaIen , om daar mede te bewijzen, dat hunne
begrippen ten aanzien van de vijf Artikelen, geene nieuwigheden,
maar reeds lang te vooren in de Nederlanden geleerd waren. De
andere hebben hier op aangemerkt, dat het waar was dat hij een
boeksken ge[chreeven hàd, onner den tij tel van der Leekel1 lJ7egwijZt!r; doch dat dit meer door hem gefchied was, om den
Roomschgezinden voor de groofil:e dwalingen des Palisdoms de
oogen te openen, als wel om hen tot de Leere der waarheid in
alle zuiverheid te brengen. Zij !temmen toe, dat hij daar in hee
gevoelen, zo als het naderhrtnd door de Retl;on/lranten opgevat
en verklaard is, bijzonder over de Prrede{tinatie en den Vdjeti
Wil des menfchen, ,heeft voorgefl:eld. Doch zij merken tevens
aan: 1. dat hij een Roomsch Prielter geweest was, die de Leere
der Kerk alleen om de lompl1e dwalinge.n verlaaten had; en in
den eer!ten tijd, bij gebrek aan anderen, als Leeraar was toege·
laaten. H. Dat hij geen oordeel genoeg bezat, all! alles wel te
ondcrfcheiden; en bijna in geene verfchil11ukken geoeffend was.
lIl; Dat hij niet befteJ1(lig lVas in den Godsdienst, zo als bleek,
toen hij door de InquiGde in hechtenis gcnoomel1 werd, hebbende hij zig toen tot eenen fChandelijken afvallaaccn bewcegen.lV.
Dat hij den lPégwijzer niet ge[chreeven had, tcrwijl hij in dienst
van de Gereformeerde Kerke was, maar na zijnen afval en
vlugt uit Nederland naar Straatsburg. Zij voegen 'tr biJ, dat
hij omtrent 6 jaaren te Garderm gepredikr had, toen hij aldaar,
door de lnquifiteurs, werd gevangen genomen. en dat hij zijuen
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HTegwijzer heeft uitgegeeven 1554. En nooit (zeggen zii ' zullen
de Remonjlranten bewijzen, dat ANASTATIUS, als Gereformeerd
Predikant, geleerd of als afvallige gefchreeven heeft; ware dit
gefchied, zeggen zij tot flat, bIliten twijffel zou hij daar over,
gelijk aan andere gefchied is, in 't openbaar gel1raft zijn geworden.
Zie Vertoog der RemonJlranten; der Kerkendienaarm Tegelll'ertoog, pag. 27. BRANDT, Hist. der Reformatie,
1. Deel, bI. 16 en 577.
ANASTRO, (Gaspar cf) een Biscaaijer, die na veel fchade
door den Koophandel geleeden , en een bankbrenk van twintig ddzend guldens gemaakt te hebben, zig gereed toonde, om
op beloften van den bloeddorlligen Koning FlLIPS van Spanje,
den PlÎns VAN ORANJE het I"even te beneemen. Doch, even ge·
}ijk veele andere booswichten, te bevreesd zijn om de fchendaad re onderneemen , en na dat zijn Uoekhouder ANTONI VENERO
het hem geweigerd had, openbaarde hij zijn voorneemen aan een
:mderen dienaar, JAN JAUREGUI. Deeze rampzalige Jongeling,
fcllOOU hij zijn eigen leven verlooren achtte, toonde moeds of
liever kwaaJaartigheids genoeg te bezitten, om de zaak te onder·
neemen. D' ANASTRO vOOl'!ag hem van een zakboekje met eenige gebedekens , met bijgevoegde belofie, indien hij 'er het leven afbracht, hem te zullen bezorgen een ge[chrjft, waar bij, uit
's Konings naam, aan de Wc:thoudcrfchap van /Intwerpen groote
gmJf1:cn bdoofd werden, indien zij hem heus lijk handelden. n'ANASTlW zelve had geen ll10eds genoeg den dag aftewagten, op
welken 't feit zou ten uitvoer gebracht worden; de lafhartige was
reeds te \'oon;n, van Antweipen, over Brttsfel, naar Duinkerken geweeken. J,WREGUI had, den 16den l\laart van 't jaar 158 [,
aan ANTONI T1MMEIDIAN, een DomilJikfl1J(r Monnik, die in 't
huis van D'ANASTRO gewoon was de Mis te doen, gebiegt, en
zijn \'oorneemen bekend; de Monnik had het gepreezen, mids
bet niet uit eigenbaat, maar ten dienlle der Kerke, des Konings
en van 't Vaderland, en, zo als hij 'er bijvoegde, ter eere Gods
gefchiedde; hem verder verzekerende van de kwijt[chelding zijner zonden. JAUREGUI, hier door llourmoedig gt:wo,den, neemt
(lR4NJE, des Zonda~s daar~al1 volgende ~ zijnde den 18den, waar,
zo
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zo als hij; met de Edelen, van het middagmaal opllond; zig
gelatende , hem een fmeekfchrift aantebiedcn, fchoot hij hem
een Pistoolkogel door het hoofd, die onder 't regter oor inging,
en door 't gehemelte des monds, beneden aan het flinker kaakbeen, uitkwam. STRADA zegt, dat de Moordenaar, ter{1ond
hier op, naar zijnen degen tastte; doch dat bij, uit vreeze hier
voor, of door een onbedachte hevigheid, door eenigen , die den
Prins verzelden , met verlèheide 1l:eeken gegriefd, en door de
Hellebaardiers voorts werd afg~maakt.
De liefde des Volks voor den Prins bragt AlJtwerpen, op het
eerlle geruch, in de hevigrte wanorde, Biet weertllde, op wien
zij zig zouden wreeken; fcllOon de drift bijkans op den .-lertog
VAN ANJOU en de Frrmfchen ware uirgfborflcn. Dan, het bericht
dat de Prins nog in leeven was, en dat men hoop bad hem te
behouden; de ontdekking gedaan bij den :Woordenaar, door den
Heer VAN ALDEGONDE; de tijding, dat JAUKé:GU!, de knegt van
n'ANAsTRO, de daader was: dit alles deed de wuedc nict weinig
bedaaren. VE~ERO en TUlMERMAN werden in hegtcnis genomen;
en na dat het Lijk van JAN JAGREGUI gevierende~ld was, uIJtvingen zij beiden hunne flralfçn. lVIaar'D'ANAsmo had ziju vlugt met
zo ecn wGlberaadcn overleg genomen, dat hij niet te ~chtcrhaa
len was; fc!lOon de bewustheid van zijne euveldaad hem zo beteuterd maakte, dat hij aan een Trolllmdf1ager, lHe hem van
Dt:il1kel'lcen naar Gre J'c/illgen geleidde, in plaats van een Dubat, wel dertig duElele SpamIcJze Pi[w!etten vereerde. 's Prinfen wonde, die men in 'e eerst gefchouwd had van getn groot beo
lang te zijn, werd naderhand gevaarlijker, door 't ontfpringen
van de Kropader. Door de uitvinding en raad van LEONARD DE
AST!, Lijfarts des Hertogs VAN ANJOU, werd de bloedl1orting ge·
fluit, en de Prins eerlang van zijne wonde geneezen.
D'ANAs'I'RO, die rekening op zijn befroken fchelll1fi:uk gemaakt
had, werd 'er te meer in bevestigd, door het geloof, dat de
Hertog aan 's Prinfen dood gaf; de eerfle beroemde 'er zig alomme op als de aanvoerder; en de andere toonde zijne blijdfchap,
door zijne brievel~, die hij aan de Magifiraaten van verlèheiden
Steden afzond, met aanbieding van zilne hulpe, tot verkrijging
van genade bij den Koning, vermids hij vertrouwde, dat zij, n\l
de a:mfrooker , (dus noemde hij ORANJE) overleeden was, de oogen
Cccc 2
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zouden op~nen. D' ANASTRO zelf [chaamde zig niet, dergelijke
brieven aan den Admiraal TRESLONG en den Scheepshopman DROOGE te zenden; aan TRESLONG voegde PARMA 'er de zijnen bij. Zo
verre was 't 'er af, dat zij hier mede hun doel bereikten, dat veeleer hun gedrag langs hoe haarelijker, en de liefde tot ORANJE
des te grooter werd; ja D'ANASTRO, naderhand overal zijn heul
zoekende, kon naauwlijks iemand vinden,. die de vriend VUll
zo een [cheJm wilde zijn. Dit fchelmfiuk is, buiten de Historien,
ook in de Penning-Kabinetten vereeuwigd, door een en Penning,
waUï op, aan de eene zjjde, verbeeld is de Biskaaijer, daar hij
den Prillfe eenen kogel door 't hoofd [chiet, binnen dit omCchrift:
PRODITlO.\E l\ON ARMIS AGITUR, d. i. MEN HANDELT DOOR VERRMD, [\IET MET WAPENEN; :lan de andere zijde ziet men den
Spaanfchen Koning, uit misnoegen, dat de Oag gemist was, met
den voet op den grond ftampende: zij zijn verzeld van eenen
Raad~heer en Lijfwacht, van boven door 's Hemels plagen overftorr
wordende, binnen den rand deeze woorden: PRODlTOP. TANDEM
LTjET, 1582. d. i. DE VERRtIDER ZAL EINDELIJK BOETEN. Zie ver·
der WILLfM DE I.
VlN MEET EREN , fol. 107. enz. HOOFT, fol. 814, SIS en
816. nOR, XVII. Boek, fol. IS enz. Refol. ~'a7) Hoil.
\'~n 2 I Maart, 3 April, enz.
VAN LOON Penlli12gk.
I. Deel, fol. 315.
ANDEL, een Ambachts-Heerlijkheid met twee Dorpen, geleegen in 't Lau,d vanAltma, die te [amen éénen Regtbank hebben;
ook zijn ze te [amen in de Verponding omgeOaagen, en men
vindt in deiongfie Quohieren aangetekend 69 2 Morgen en 200
R oerleu, die, in de oude, niet hooger begroot worden dan 459
:Morgen en 200 Roeden; in de Lijst der Huizen van 't jaar 1632,
telt men 'er tien minder dan in 1732. waarop 101 voor beide
Amh~chten gebracht zijn. De beide Dorpen, hier onder behoorende , zijn Op-Ande! en Necler-Ande/, [c!lOon door de bewooners Op- en Neer-Ei! genaamd. Beiden zijn zeer vermaaklijk
gelegen aan den Dijk, viif kwartiers ten Oosten fFoudrichem,
en even zo verre ten N. Westen van Heust/eli; beiden worden
dnor één Predikant bediend, in de Kerk van Op-Alldel, zijnde
de andere geheel vervallen. De Kerk van Op·Ant/r:!, mede zeer
oud,
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oud, is voorzien mer een laag fpits Torentje. In het Kerkclij':e
behoort het onder de Klasfis van Gorkum. De Eigenaar van dee.
ze Ambachtsheerlijkheid is de Heer PETER SCHIItP, Heer in 't
JJlunnikeiand. enz.
ANDELST en ZETTEN, twee Dorpjes, nabij elkander gekegen, een weinig beneden J7a/kmbttrg, in de OJ'crbettt:l'e. Toei!,
in het Jaar 1574, geheel Gelderland, met het GraJffchap Zutphen, gefleld was op een belasting van 75000 guld"ns, drüeg
daarin 't Kwartier van Mjmegen '24342 guldens, en de OJlcrbetuwe. als een der zes verdeelingen van dat Kwartier, 385,16 guldens; en dit Dorp, als een van de 2+ of 25 van dit gedeelte,
97 guldens 3 il:uiv. I; penn.; het nond dus gelijk met Doornik
en Ros/ilm. Dit Andelst of Anddt draagt ook wel den naam
nn Aaist, doch moet wel onderfcheiden worden van.Aalst in
de Bommelerwaard , in 't I. Deel, bI. 26 gemeld. De Kerk van
.111de!st heeft een fierlijken Toren, die van een tamelijke hoogte en fraai van gedaante is.
ANDERWIJK, een Adelijk Huis in de Pl'ovintie Zeeland, t~l1
Zuiden van 't Dorp Kouderkerk , op den weg naar J7/isjingen.
ANDLA, (Godefried) gefprooten uit het geDacht van dien naam,
gebooren te Ried, in Friesland, daar hij ook Pastoor is geweest.
J Iet waereldlijk gewaat verlaatelI hebbende, begaf hij zig in 't
Klooster te Lidlu1ll, en werd, om zijn deugdzaam leeven , bevorderd tot Opzigter over de Kerk te Betlikum. Naderhand,
als de veertiende Abt van Lidlttm gewijd zijnde, heril:elde hij de
Kerk iu fraaijer gedaante, dan ze vóór den brand geweèst was.
i\ls de Monniken van Ludinga Kerk en van Bloelllkal11p, om
d~t hij de zijde der Verkoopers was toegedaan, en zij die der
Sc!zieringers, de wapenen tegen hem opgevat hadden; en onderil:eund werden door SJERP ADELEN, wierf hij, niet zonder
groote kosten, krijgsvolk; en na dat hij zig gewapend had, nam
hij, alvoorens zijne magt te beproeven, de voorzigtigheid te
baate; hier door, als ook door de tlJsrchenkomst van goede
mannen, vereffende hij het gefchil, en overleed kort daar na,
ia '[ jaar 1347.
Zie
Cccc 3
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SCHOTA]';[J'S, Friefche Hist. blo 175 en 176. F. S]OERDS,
Frie[olze jaarboeken, lil. Deel, bi. 332. Kerkt. Oudh.
wm Fries!. 11. Deel, bi. ! 77.

ANDLA, een Stante in Friesland, ttlsfchcn Ried en Boer, onder de Grietenij Franekeradeel.
ANDLO ;'Petrus "fin) , ,is een verzi~rde naam, waar onder de
Cartejial7en, of navulgers van CARTESIUS , of één van hun, welke een Nederlander was, zig in 't jaar 16-0 verborg, om tegen
de Verhandeling, de /fbl/[u Philo[op~ite Cartejiane vitando in
Rebus T!zcologiçis G /ir/ei, te fchrijven. SAMUEL MilRESlUS ,
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, was de Schrijver dier verhandelinge, en had dezelve. in 't JUar 1670, uitgegeeven. om aan
de Protel1:amfche Kerken de onheilen te verroonen) die men te
vreezen had, zo men toeflond, dat de gevoelens van DES CARTES,
uit de Schoo!e der Filofophie, in die der Theologie overgingen.
Eenige maanden daarna zag men een gefehrift uitkomen, genaamd: PETRI p,n ANDELA, Batm'j , fPccil/le1l COllfutatiotJis Dis{ertatjot/is de Abufit Philofophite Cartl!firmte. Nooit zag me:l
eene wederlegging ,iu vinniger en fcherper fl:ijl gefehreeven; wor·
dende daar in MARESIVS op een zeer onheufehe wijze behandeld:
do eh hij bleef zijn partij niet fehllidig; zijn wederantwoord volgde wel haast, onder den naalll V:ln Yindidte Disfertatiouis. 'Er
zijn geene lasteringen bekend, die hij zijnen onbekenden vijand
niet toevoegde. Hij behandelde hem al. een onbekenden Sociniaan, een Spimofist, een Godloozen, een Onchrist, en een
Athds'. Waarop van den zogeil:tamden ANDW weder een tegenfchrift volgde. Was d~eze, in zijn eerlIe gefehrift, door gram·
fehap vervoerJ, hij was 't lJiet minder in het tegenwoordige:
fclJOon in dit meerder [cherts onder den ernst vermengd was. Hij
ontkende [ell hoog(lell , dat hij SPINoS/\ hnde, of zijne lievoelens
goedke'lrde. Dir gerchrirt kwam den IIoogleeraar, den 19den
Uccemb"r J 670, in handen, en werd met zo veel fpoeds beantwoord, d:::t het reeds den ;;uen JlIlluarij voltooid was. Men vond
Jaar in eene zonderlinge uitdrukking; zeggende MARESIUS, dat
hij dien Plug niet verder antwoorden. maar zig niet onttrekken zou, om tegen een eerlijk man te fchrijven, die zjjnen naam
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durfde noemen, en voor de waarheid uitkomen; waar in hii ook
woord hield, laarende het volgende fchrift van ?NDLO onbeantwoord. En hier mede eindigde deeze hevige pcnnetl:riid. MAJtEsrvs heeft nooit den regten man k ,nllen onukkken; eerst befchuldigde hii een Schoonzoon van COCCEJUS, doch verzogt dien
naderhand om verfchooniIig.
Zie BIIYLE.
ANDREAS CANTER; zie c~NTER. (Anireas)
ANDREAS
Utrecht.

KUIK;

zie KUIK (Andnas van) XXV Bisfchop van

ANDREAS VAN OOSTENRIJK, Zoon van FERDINAND, Broeder van
Keizer MAXIMILlAAN , Kardinaal der ROOlllfcile Kerke. Terwijl
de Aartshertog ALBERTUS VAN OOSTENRIJK, (voor heen mede Kardinaal) naar Spanje was vertrokken, ter afhaaiillg van zijne bruid
d'lnfante ISABELLA CLARA EUGEl'\IA, om met haar, in plaatte van
Landvoogd in fchijn , Heer der Spaaniche Nederlanden te worden, wierd deeze door hem tot zijnen plaatsbewaarder , in 't voeren van 't bewind, aangefield , en Don FRINCL;CO DE MENDOS,\,
of AdmÎrant van Arl'agol1, als Bevelhebber over de Krijgsmagr.
't Eerll:e, dat de Admirant verrigrte, was, dat hij, op order \'3n
den Kardinaal ANDREAS, met het Leger over de 1J1aas Irak. en
voor Orfoij zich vertoonde, in 't land van KleeJ. met oogmerk
om het geen lang aan 't Spaal1fcJte Hof befloten was, te werk
te ll:eHen: te weeren , vermids de Hertog van GuJik, Berg en
f':Zeel zig zonder kinderen bevond, en dus na zijn overlijden,
die Hertogdommen f1:onden te vallf:n in handen van Prote(leerelZ.
tie DUit/den, zig meetl:er van dezf:lven te maaken, zonder daar
roe eenig regt te hebben, dan dar \'1ln belang cn de welgelegenheid van dezelve. Om zulk eenen inval in 'e Duitfche Rijk, dat
onzijdig was, eenen glimp te geevcn, werd, van de zijde der
Spanjaarden, uiegenrooid, dat zij dceze landen, voor't overrompelen der SraatfchC'n, mocl1en befchermen; 't welk de SptmjtlBrdm met fchoonfchijncnde redencn zochten goed te maaken.
Hier tegen gaven de Vereenigde Staatcn een verweerlèhrirt in 't
licht. Graaf HENDRIK VAN DEN BERG deed, uit naam i'an A:"DRE.~S,
een redellvoering, vermengende de Euveldaaden der SpanjnarCccc <1den
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dm met het gedrag der Hollanders; dan de Duïtfche Vorllen beantwoordden hem mannelijk. Onder dit voorwendfel trok de
Admirant, in 't laatfte van 't jaar 1598, door 't Vorftendom Culik, in 't Land van Kleef, trok bij Olfoij over den Rhijn, en
viel in 't Vorftcndom Berg. De gruwelijke moorderijen en rooverijen, die hij aldaar aanrechtte, zi;n te wel bekend om *e hier
te herhaalen. Hij, merkende dat de Duitfche Vorften zig tegen
hem begonnen te wapenen. fchroomde in ernst hun aftewagten:
derhalven maakte hij zig van daal', en keerde naar Nederland.
Zijne verrichtingen aldaar zullen wij zien op 't Art. SINT ANDRIESSClIAN"S. In de maand September des jaars I59) kvvam de AamHerto:; ALBERTUS, met zijne Gemalinne ISABELLA, in de Spaan·
fche Nederlanden, en werden beide te Brusfe! prachtig ontvangen: waarop de Kardinaal zig weder naar Duitschland begaf, na
dat hij bijna een jaar 't gebied in handen gehad had. Van Duitselt.
land trok hij naarIta!ie, en overleed aldaar in 't jaar I600.
Zie V,\~ MEETllRI!N, bI. 410-463; nOR, Neder!. Hist.
DE GROOT, Jaarboeken, ful. 389, 390. !!n~.

ANDREAS, (Co1'11elius) geboortig van Stavorcn, en naderhand
Organist binnen Harlingm, heeft zig, onder de Nede1'!atJd[che
llistoriefchrijvers, eellen naam gemaakt, door zijne Friej~'he
Kronijk, of liever door het nal1hangfel op die van oc,co en VLIETERP, bij welke zijn gefi:hrif[ gevoegd, en daar mede allereerst
in 1597 in folio gedrukt, en naderhand te Luuwanrden in 4to
herdrukt is. SUFtRIDl:S PUR! prijst deeze gefchriften hemelshoog ; doch VBBO "M,VlIUS velt 'er een geheel ander oordeel over:
hij zegt, dat het Schrij vers zijn, zonder eenigen naam of gezag,
wier ongeloofwaardigheid van zelfs in 't oog loopt. Wij kunnen 'er bijvoegen, dat ze zaaken -verhaaIen , die ten ecnemaal niet
alleen wonderlijk en ongelooflijk fchijnen, maar ook zulke, waar
van men bij geloofwaardige Schrijvers geen woord gemeld vindt.
Deeze ANDl(EAS overleed te Harlingen, in 't jaar 1589.
ANDREAS, (Tou/as) Hooglecranr in de Histoïien en Gl'iekfche
TaaIen, op de Hooge Schoole te Groningen, was gebooren te
Braa17fèls, in 't Graaffchap Solms, den 19den Augustus J604.
Zijn Vader was Hofprediker van den Graave V.... N SOLMS, en 1nfpec-
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fpeéteur der Kerken, onder dat Graaflijk bewind behoorende. Zij~e Moeder was eene dochter van den beroemden Hoogleeraar
PISCA,TOR, te Herborn, in 't GraafTchap Nasfou.
Deeze TOBIAS
leide aldaar den grond zijner f1:udiën, en oeWende zig ook in de
Filofophie; van daar ging hij naar Breeme1J. In J 628 keerde
bij naar zijn Vaderland te rug, en vertrok, na een kort verblijf,
naar Groningen. Geduurende eenigen tijd gaf hij aldaar bijzondere lesfen in de Filofophie, werd 'er eerst onderwijzer van de
kinderen van den Hoogleeraar ALTJNG, en daarna van een Pool[ehen Prins. In 't jaar 1634 werd hij, in plaats van JANliS GEBHARDUS , die in de GriekCche Taal aldaar geleerd had, aangelleld ;
welken post hij, tot aan zijnen dood, met veel ijver waarnam,
en overleed den Jlde1l Oéj:ober 1676. I-lij was aldaar ook bevorderd tot Bibliothecaris en Hoog!eeraar in de Historien. ANDREAS is bakend geweest als een groot vriend van DESCARTES.
CLAUBERGE werd, door zijn toedoen, insgelijks tot die denkwijze
overgehaald; dat een groote overwinning voor die Partij was.
ANDREAS zelf heeft ook gcfchreeven tegen REVIUS, in 't jaar 1653,
en llond, in 't geeven van Lesfen in de CarteJiaanfche Filofophie, dezelve zo lang voor als het zijne krachten toelieten.
's Mans A(bee!ding i. door, LÀ;I!,WEERDIlN, in 't Kop;!r gebracht.
Zie 't Leet'e1l der Gromo:Jger Hoogleeraarm.
A~DREAS VALLERIUS;

zie

VALLE3.lUS (A~DREAS).

ANDRE!!. CJ~achim) V:!11 de twisten, die in de Provintie Frie.;laud, in de jaaren 16~5 en 16~6, ont(laan wareri, hebben wij
reeds eenig verflag gegeeven, op 't Artikel van AlL VA , (DOUW!'"
VAN) en daar bij gezegd dat het misnoegen op de Regeering aldaar aanhield tot in 't jaar 1635; wijzende voorts den Leezer op
't l\rt. ROORDA. Hier ter plaat[e, echter, hebben wij gelegeuht!id, dt!zeive in hunne waarc gedaante voortellellen • volgens de
Propofitie van den Hcere A NDltéE, die nevens de Heeren 11.\RINXMA, DOIJEMA, SANDE. JONGSTAL en SCHOON"NBl'RG, als Ge.
committeerden van Friesland. zig in den Haag bevond, aan
hunne Hoog Mag. gedaan, in 't jaar 16;:;,..; zijnde \'all inhoud
als volgt:
Cccc t.;
fpec-
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" Sijn genade Graaf Hmdrik van Nas/au, en Stadhouder in
Friesland, Groningen en Omlallclen, mhgaders van de Landfchappe van Drenthe, heeft ons gelast ia uwe Hoog Mog. 11lultre vergadering te verfchijnen, end\.! dezelve na PreH~ntatie
van zijnen onderdanigen dh:!nst, en wenfehinge van eene langduurige, voorfpocdigc Regeeringe, ter eere Gods en de welflant deerer geuineerde Landen, met alle behoorli,k R ~fpeét. en
eerbieding te vertoonen, hoe dat fiin genade f..:er fnertelijk en
tot groote droeffenisfe zijn ter hand gekomen, Uwer Huog Mog.
twee diverfche Re[olutien, den eene van den I3den Maij ,633,
b;j dewelke het uwe Hoog Mog. gelieft hecfr te ordonneeren,
dat de Aéte bij haare Vorllelijke Doorluchtigheid, mijnen Heere
de Prinfe van Oranje, aan K:lpitein Jou yall Renesfe, als Kommandeur tot Koeyerden verleend, bij provifie zal !tand grijpen,
en dat dezelven vooreerst aldaar zal kommandeeren , met last
aan de kapiteinen, aldaar GuariJiroen houdende, dat zij de gemelde Renesfe, als kommandeur, zullen houden refpeéteeren,
gehoorzaamen. De anderen van d~n Izdcn jongstleeden, waar
door de Kapitein Johan Po/mafl, bij Aéte van Zilll genade tot
Kapitein over dezelve Forrresfè gefield, van zIin Kapiteinfchap
werd gedeporteerr, en het zeIve vaeam en impretabel verklaard.
om bij hooggemelde haare Vorfielijke Doorluchtigheid vergetvel1
te worden. Voorts den Fbcaal van de Generaliteit geauthorifeert,
gedachte PO/Illan Proces te maak en , geliik dan ook, conform
èeeze lamfie Refolutie, door den Fiscaal van den Generaalen
Krijgsraad citatie op den gemelden Po/man uitgebracht, en bern
tot Coeverden op den 16dcn Juli: geinfinueert is.
" Welke twee voorfchr. Re[oIutien, buiten eenige voorgaande
kcndsre van fijn genade genUlmO'n, op een Militair per[oon, van
zijn gouvernement, of die wel direételijk l1aan op Anthonij Po/man, zo werd nogtbuns, bij reflexie zijn genade zelve, daar
door ten hoogfl:en geraakt, invoegen, dat indien deeze Re[olutien, zouden komen effeét te [orteeren, (gelijk zijn geliade vertrouwt van neen,) niet alleen Po/man, daar door geruineerd,
maar ook om (bt:houclens U Hoog Mog. goede gratie) vrij te
f}lrt!eken, zijn genade zelve in 'e goed recht, dat hij vi.:rtrouwd
tot
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tot beftellingen van 't Guarnifoen en kommando in Coeverden te
hebben merkIiJ k geprejudiceert, en voorts, in zijn refpeét en gezag ten uitterflen zoude gekwetst worden.
" Om welke redenen zijn genade zig niet anders kan irnaginee.
ren, als dat op finister en valsch aanbrengen, van kwaadwilli.
gen, van de twee voorfz. Refolutien, tegen Kapitein Po/man
[ub en obreptive zijn te weege gebracht, vastelijk vertrouwende,
indien 't U Hoog lYlog. gelieven zal (gelijk wij mids deezen zeer
ootmoedig verzoeken) zijn genade, een geduldig en goedwillig
oor te verleen en ~ dezelve na haare hooge wijsheid en gewoonlijke discretie, mitsgaders haare ijver tot handhaving van goede
Politie en JufHtie, van der zaaken gelegenheid beter geinformeerd
zijnde, komen te geloven, dat gemelde Po/man ten onrechte van
moetwillige ongehoorzaamheid tegens U Hoog Mog. bevelen is
befchuldigd, nademaal hij buiten ordre van zijne genade (onder wiens gebied hij onmiddelijk is l1aande) n;et en vermag Zijll
:1anb-:volen Charge aan iemand anders aftcm~den.
" Om dan U Hoog Mog. kortelijk te del1lonftreercn, het recht
dat fijne genade fustineert te hebben, tot bezetting van Steden en
Fonresfen, van zijn Gouvernememen , met advis van de I-Ieeren
Staaten of Gedeputeerden derzdven, en in fpecie van de For[resfen van Coeverden, met den aankleeven van dien. Zo heeft
zijn gelade van 't begin zijner Regecringe, altoos verfl:aan en
verlîaat als noch, zulks nid alleen te vermoogen , maar ook volgens zijn befwoorene commisfie, inflruétie, daar toe verpligt te
;;ijn. Dat ook zijn genade of de Hecren Staaten , die hem deezen last hebben opgedra:lgcn, fniks dOltnde, daar mede geen nic.!Llwigbeid in te votren , n;a1r in tcgendt:cl, hier in \-olgcndcn den
~('gel en 't Exempel von U lIoog ~.Tog. zdfs en van de Heei(:11
Smaten van de andere Provintien, di.:! van het beginfd van de
Unie af aan, ja zelfs uÏl krach re van de nadere Unie van Utredt>
den bijzondere Gouvernenrs van de Provmrien, zodanige magt
endc.! Authoriteit opgedraageu hcbbend~, da: zonder haare ken~
llisfl.! en advis de Gamifoenen, van hlJnn~ Regimenten, niet befield mochten worden, als blijkt Hit Let zr.:v~nd,~ Art. n1i gêmê~l.
de nadere Unie, alwaar in duidelijk ge7r~L(! word; dai de FeiJtierf/edm zullen gehouden '>lieF!? te oi7 h'l7ngeJI al ~:2t!k gi,.a1"il;lhm als de geunieerde Prol'it'!1m gONhiIJdm, m hun !z'flr.1en ];i;
fpec-
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l1ifoen geleid zat worden, ordilleere1J zullen'.
" Welk point van de Unie is gefandeerd, op de oude ordonnantie en forme van Regeerillge, in de Nederlanden gebruikelijk, na de wel1,e elk Gouverneur Kapitein Generaal in (vn ProviInie over al het Krijgsvolk daar in komende, en den last hem
van den Gouverneur Generaal toegezonden, door zijne fubalterne officiers placht te verrichten, en elk zaakc te beveelen aan
zulke per[ooncn, die hij daar toe bekwaamst achtte, gelijk deeze ordre tot grooten dienst van den lande, n!toos is gepraél:ifeerd,
al van dien tijd af aan dat de Provintien van Gelderland, Utrecht,
Friesland, Overijsfel , GlOningen en Omlanden, onder de Regeering van KAREL DEN VDF.N, met den anderen geasfocieert en
ln een Corps verbonden zijn, fo ten tijde van 't Gouvernement
Genenlal , van de Hertoginl1e van Parma, en voor haar tot den
aanvang der troubelen.
" Bij welke forme van Regeeringe de Provintien, het jok van
Spanje hebbende afgeworpen, en de fouverainiteit aangenomen
hehbende, in 't bertellen van een en Gouverneur Generaal ende
bijzondere Gouverneurs van de rcfpeftive Provintien verbleven
zijn; en als de Grnave van Leijeester misbruikende zijne magt,
van Gouverneur Generaal en de bijzondere Gouverneurs , (die
doemaals waren, Graaf Maurits t'tln Nasfau, Ado!fYfIn j}il'urs
('IZ Nieuwet1aar, en Graaf lri/!cm t'al1 Naifau), merklijk in
haar recht en magt tastte, met aannelling van nog andere particuliere Gouverneurs over eenige f1:eden en rterktens van haare Gouvernemen ten, en dat buiten derzelver weten en Confen t, als tot
D~l'eI2ter, in de Schans voor Zutj)!J.e1J, poogende het zelve nog
in verfcheidene andere plaatfen meer te doen; zo hebben U Hoog
Mog. voorziende de prijkelen , en inconveniellten, die daar uit te
wachten f1:onden, gemelde Graave daar van ern!l:elijk vermaand,
en gewaarfchouwd, hem te gemoe! voerende, dat de Graave van
J\'ieuwenuar (dit zijn zijn eigen woorden) Gouverneur ,'an Over.
ijsfel en bij gevolge van Deventer was, en d:<t tot nadeel van
zijn gebied geene andere Gouverneurs van dezelve Provintie ,
tegen de oude manieren behoorden, of mochten worden aan gefield.
" Van gelijke als de voornoemde Graaf van Leijcester, omtrend
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trend den zelven tijd zekeren Engelschman Milord Nort, kommisfie gegeeven hadden om binnen Harlingen, in Friesland ct:!
kommandeeren , tot dien einde eenige Engelfche Kompagnien
derwaard zendende, met patenten, om binnen dezelve Had
garni/oen te houden, hebben niet alleen de Staaten van Fri.:sland, met Graaf Willem van Nasfau, haaren Stadhouder zig
daar tegen ge!leld, vertoonende dat het haare Provimie zeer nadeclig , en tegens het oude gebruik zijn zoude, van eene ProVilltie twee Guarnifoenen te maaken, m~ar hebben ook de Heeren
van de Raaden van Staate eene waarfchouwingsbrief, aan de Staaten van Friesland gezonden, om op de !lad Harlingen wel te l"tten, handelende door hulp haars Stadhouders, met de kapiteins
daar in leggende, om hen lieden voortaan te erkennen, gelijk
zij doch, volgende de oude forme van Regecringe, in de Nederlanden fchuldig warell den Stadhouder als Kapitein Generaal
over al het krijgsvolk in Friesland te kennen eu te gehoorzaam en ,
zulks dat de voorn. Milord Nart zonder iets te verrigten. welkr
heeft moeten vertrekken.
" En na dat uit deeze handelingen van Leijeester , zulke droevige vrugten door het verraderlijk overleeveren , van de Schans
voor Zutphen, en de Had Devellter met veel andere zwarighedcn
waren gevolgd, met wat ijver en ernst U Hoog Mag. mitsgaders
de Heeren Sm aten van eenige bijzondere Provimien, die het !luk
van de Autboriteit der Particuliere Gouverneurs doenmaals hebben behartigd, blijkt klaar uit zo veele publiel{e Aétens, Misfiven , Remonflramien en Refolutien hier op genomen, onder an.
deren, uit U I-Toog Mog. Misfive aan den Graave van Lejcestei'
van den 4-den Feb. 1587. Item uit de Rcmonfl:rantien van mijne
Heeren de Stuaten van Holland en West-Friesland, van den 3den
Augustij en den 16den Oétober van dat zelfde jaar, dewelke alfa
die U Hoog Mog. ten besten bekend, ook in openen druk uitgegeeven, en in alle mans hund.:'n zijn, zullen U Hoog Mag.
met het onnodig recit derzelver den tijd niet beneemen, dewijl
llogthans de voorn. Remonflrantie, van den 16den Oétober 1587
ten aanzien van 't tegenwoordig filbJeét zeer pertinent en Remarcabel is, zullen dezelve eene voor alle allegeeren , in de formeele woorden voor zo verre, die hier op Oaan infereeren.
" Dat men het volk van Oorloge (zeggeu haar Gr. Mag.) niet
zou-
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zoude fiellen onder den Eed van Obedientie van de Gouverneurs
van de Provimien en haare Luitenanten , is direél:elijk, tegens de
Aurhorieteit en 't recht van de Gouverneurs van de Refpeél:ive
Provintien firijdende. gemerkt dezelve Gouverneurs van alle ouden tijden geweest zijn, en nog fyn KapiteÎ!1s Generaals van de
Provintie of Provintien van haare Gouvernementen en fraac tot
haare lasten, al het geen de verfeekeringe, befwaarnisfc, en Conver[ade van dezelve Provimien, Steden, Forten en Havenen van
dien aangaat, en namemlijk 't veranderen, vermeerderen, verminderen, van de Garniroenen na de nood vereischt.
" En Allegeerende de redenen van I dit fustenu, continueeren
Hare Gr. Mog. haar propoost met deeze navolgende woorden:"
" Hoe ware het nu mooglijk (zeggen zij) dat een Gouverneur
Kapt. Generaal van een Provintie , zijn voorfchr. Authorieteit.
3mpt en fraat zoude konnen uitvoeren, indien 't volk van oorloge , leggende in de Provinlie, hen~ tot gehoorzaamheid niet zouden wefen verbonden?
,. Dit is even het zelfde, dat zijn g~nade onze I-lcer Principaal tegenwoordig fustineert: want hoe is 't mooglijk dat zijn Genade zijn Ampt, fia:!t en gezag over 't Garni[oen en de Fomes[e
van CoeJlerden, zoude konnen maintineeren, of voor de verzeekering en bewaarilJg derzelver plaatzen konnen Exerceeren, inriien eenig volk van oorlog, en principaal de kommandeur, van
eens anderen gezag cn gehoorzaamheirJ zoude afhangen? Ja hare
Gr. Mog. gaan in de voorn. RefolUtie nog verder> wel duidelijk zeggende: " dat de voorf. hooge authoriteit van de bijzondere Gouverneilrs onverminderd blijft den Prince van 't land of
zijnen Generaalen Gouverneur in de provinti'2, \'.:11 haarc Gouvernementen, zelver prefent zijnde 't geen [ommige voorf1:ell~n
(c!tt zijn de eigen woordeII ) dat bij tijden van oorloge 'e gcz:\g
van de Gouverneurs, van de Provimien, niet precieslijk onderhouden, immers niet als den Prince of Gouverneur Generaal>
zelfs prefent in de Provintie is; 't zelve zal nict bevonden worden in de Nederlanden in gebruik te zijn.
" De Heeren Staaten van Overijsfel hebben dit voorfchr. recht
van de Stadhouders der refpeél:ive Provintien mede voor een va5ten en onwederfprecklijken regel geHeld, als dezelven in 'e jaar
1592 geduurende de belegering van Coeycrden, door den Heer
LUl1l-
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Lambert van der Cuijlen, Burgemeester tot Zwol, hebben aangehouden, dat indien door Gods genade Coeyerden mogte vcr.
overd worden, en de bewaaring daar van mogte gefchiedell bij
zijne Exellentie van Oranje, als haarlieder Stadhouder, prefi.iponeerende dat Coeverden onder en l1an Overijsfd, en daarom de
bezetting van 't voorfchr. Fort moest ftaall ter Dispofitie des Heeren Stadhoudets van dezelve Provintie, zjjnde doenmaals om dezelve red<men, de bezettinge en '[ Com.nalldement in Hasfe!t
Hoogged. zijn ExelI. van Oranje, als Gouvern. van de Provintie
Overijsfel toegeHaan.
" Naderhand zijn U Hoog Mag. in de maxime van dit regt
en authi)riteit van de biizondere Gouverneurs te maintineeren
geenzins veranderd, maar hebben om dezelve hoe langer hoe meer
te fiiiven en te firaffen geen en Gouverneur Generaal over de gezamentlijke Provintien weder aangenomen, hebbende alzo de bijzondere Gouverneurs in hun recht en Gouvernementen, die zij
doen ter tijd bez3ten zonder wijdere displlten gerustelijk ge continueert, en zijn voorts door de Commisfarisfen van U Hoog MOb_
over haar nieuwe Gouvernementen, in 't zelve recht geftabileert.
gelijk zulks b:ijkt uit de Kommisûen aan zijn Excell. Prins J\;13urits gegeeven, als hij, door 't overlij Jen va:1 Graaf Adolf l'an
Nieuwenaar in den jaare 1589, iu des zelfs Gouvernement van
Gelderland, Utrecht en Overijsfel ls komen te fuccedeeren, insgelijks uit de kommisfie bij U Hoog l\log. aan zijn genade Graaf
Jf/il!em ')Jan Nasfoll, over het Gouvernemenr van de Had Groningen en de Ommehlnden, den 22rlen Junij Anno 1595 verleent, en (om te komen tot het fubjeél: da'lr van hier de kwestie
is) over 't Gouvernemenr, van 't Landfchap Drent.'te van den
2Si1fll Augnsti r 596, bij welke kommisfie U Hoog Mog. wel gemelde Heere Graaf verordenen, fiellen en comittc'eren tot Gouverneur Generaal van 't Landfchap Drenthe en de Herkten daar
in gelegen, (nu waren daar ten tijde deezer COlUmisfie geen andere Herktens dan Coeverden) gevende hem volkomen magt, gezag en zOllderling bevel van 't voorfchr. Gouvernement, voortaan te houden, exerceeren en bedienen, en de Ingezetenen van
dien befchutten en befchermtn , van alle forfe kracht, overdaad
van geweld; Item tot befwaernisfe en de verzekerheid van die
fier-
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fierkten daar in gelegen, goede wacht te doen houden, bij dage
en bij nachte, en dalr toe te bedwingen alle die geenen, die 't
hehooren zal, goede regelen van Krijgs-Discipline te onderhouden, alle nacrfligheid aalltewenden, ten einde de !l:erkten van 't
voor!èhr. Landlèhap behoorlijk met proviand en munitie van oorlog voorzien, en de Fonificatien bellOoI'lijk bevorderd mogen
worden; eindelijk word aan alle Ovedl:en, Colonellen , Ritmeesters, Hoplieden, enz. biliDen 't voorCchr. Land van Drenthe
zijnde, of daar namaals koni.en zullen, geardonneert en bevolen,
dat zij den voorfchr. Beere Graave voortaan kennen en houden
als Gouverneur en KQpitein Gen2raal, van die Landfchappen.
" 't Is wel zoo, dat de Beeren Staaten van Overijsfel , die van
't Landfchap Drenthe over de posfesGe en bezetting derzelver
Fonresfe proces geëmameert hebben, [nIks dat U Hoog Mog.
veroorzaakt zijn geweest, dczc:lve bij proviGe in handen van de
l:eneraliteit te fequcstereeren, dewijl nochtans U Hoog Mog. in
den jaare negen de f~questeratie van Coe)'crden, tot profijt van 't
Landfchap Drenthe, hebben af:;cdaan, zonder dat iemant federd
dezelve fèlltcntie in petitorio iets tegens de voornoemde LandlChap, heeft _geattelltècrt, is dezelve voortaan ten min!l:en van
dien tijd af aan, in de rustige Posîedie daar van gebleeven.
" Dienvolgens hebben Hidderfchap en Eigengeërfdens der
voorfchr. Landfchap naa 't overlijden van Gjn genade Graaf Willcm, tot haaren Stadhouder in den iaare eenentwintig gekoren
zijne ExcelI. Prins Maurirs Hoog!. memorie de welke de aangeroerde qualiteit als Stadhouder van dezelve Landfchap in 't kommando over 't Guarnifoen in Coeverden heeft gecontinueert Kapitein QJJirijn de B!aeuw, die te vooren bij Groaf lFillem al
was aangefleId , en hem daar van nieuwe commbGe verleend. En
alzo na 't overlijden van hooggemelde zijne Exccll. in den Jaare
1625, zijne gcnade Graaf Emst van Nasfouw, loffelijker Memorie, wederom tot Stadhouder enz. over dezelve Landfchappen was verkooren, heeft op gemelde Kapitein Blafllw, van gelijken bij zijn commandement in Coeyerden laten Verblijven,d'Jch
vermids hij tot hoogen ouderdom gekomen en dat apparent was,
dat dezelve Charges binnen kort vacant zouden komen te worden, door verflerf, reGgnatie of impotemie en onbekwaamheid
van
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van hem Blaeuw, heeft zijn genade de tegenwoordigen Kapitein
AÎit. Po/man, bij expresfe aéte, van de voorn. Blaeuw in eyentum gefurrogeert.
" Het f)tadhouderfchap der DrelJlfche L:mdfchapp€, door den
ongelukkigen en onverwagten dood, Vl\:l zijne genade Graaf
Emst weder vacant geworden zijnde, en den Heere Graaf !Jer.,.
drik loon Nt/sjou daar we gevorderd zijnde, heeft dezelve (alzo
Kapitein .B!aeuw intnsfchen was komen te owrJijden) de Aétc!
van zijn Heer Vader op /intlt. Po/man, om veele en gewigtige
redenen vernieuwd, en de zc1ven effcL'l:ive tot Comm~nJeur over
't Guarnifoen van CoeFerfien geordinecrt. Nademaal dan uit alle
het geene voorichr. en onwederfpreeklijk is en zonneklaar blijkt,
dat het ablolut gebied over 't Krijgsvolk, in eelli;e Heden ofte
fierktens deezer genni-:erde Landen G,!al'11ilo~1J h®udcnde met
het Hellen van de Kommnndeurs, en wat verder daar aan kleeft;
alleen competeert den Stadhouder van de Provintien of territorien, daar in dezelven gelegen zijn, en dat zijne genade Graaf
Hendrik van Nasfou onze lleer Principaal wettelijk Stadhouder,
Kapitein Generaal is van de Landfch8p Drenthe, daar in de Fortres[e van Coeverdcn is gelegen, zo is dezelve genoodzaakt voorn.
Kapt. L111t. Pollllan, van hem tor Ko;nmandeur binnen CoeyerJen ge(leld te intervcnieer~n, en fijn innoccntÎe yoor te l1aan.
{(JO lange dezelve binllen de limitcn van zijn Commisfie blijft, en
zig na behooren gcdraa;;t, niet alleen voor zijn eigen recht en
"amhoriteit te con[erveeren, (dewelke hem immers zo wel als de
voorige Stadhouders zijne Predecesfeurs is competéerende, en zonder dewelke hij geen deel van zijne commisfie en inllruétîe, op
't voorfchreev. Gouvernement zoude konn~n exerceeren) maar
ook om te befcherlllen, en te handhaven, de hoogheden, vrijen geregtigheden van de Provimien, Leden en Steden van zijne
Gouvernementen, (waar toe hij bij Eede verbonden is) niet konnen verfban dat Kapt. /int. Po/mem zig daar in heeft te buitel!
gegaan, dat hij gedifficUlteert heeft, teit prejuditie van zijn genade, als zijn immelliate wettelijke Overigheid, het commandèment hem zo hooglijk n;\11bevolen ,aan iemand anders af te fiaan >
gelijk hij 't zelve zolider Expresfe last, van zijn genade I1kt kat!
of vermag te doen.
" Wat aangaat de klagten van den Fiscalll, tegen gcm. Poi-
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11Jan in zijne Requeste aan den Generaalen Krijgsraad overgegee·
ven; verklaarde den voorn. Po/man nooit iets din Kapitein Renesfe midsdaan of midszeid hebbende, prefenteerende zig diisaangaande tot ordentelijke rechte, voor welke het tegended,
zouden konnen bewoezen worden.
" Om U Hoog Mog. dan niet langer op te houden, zo wor·
den dezelven uit naam en van wegen zijne Genade zeer dientlig
en ootmoedig verzogt en gebeden, de hier gededuceerde redenen, en argumenten wel en rijpelijk te overwegen, en dien vol·
gende als voorfianders van goede order in Politie en }uflitie der
rigoreufe proceduuren tegen Kapitein Po/num, daar mede doch
in effeél:e zijn Generaal zelver aangetast wordt, zonder U Hoog
Mog. bij zijn weten eenige occafie of oorzaake daar toe gegeeven te hebben, te doen inhibeeren: Ende voorts de provifioneeIe Commisfie bij zijne Vor/lelijke Doorluchtigheid op Kapitein
Renesfe verleend te revoceeren, ook de prejudiciabie Refolutien
tegens Po/man, en indire8:elijk tegen zijn Generaal fel ven genomen, door te 11rijken, op dat hij voortaan fonder Molefl:atie zijn
aanbevolen commandement moge verrigten, 't welk doende U
Hoog Mog. niet alleen fullen verhoeden het wantrouwen, jaloufie en misnoegen, die uit dusdanige fcheuringen der Gouvernementen tusfchen de refpeétive Provintien , en derzelver Gouverneurs te vreezen 11aan, en riit gelijke oorzaake voor dee~e ontfiaan zijnde, met groote moeite en zwarigheid bij U Hoog Mog.
zijn ter neder geleid, maar fullen daar en boven zijn genade zoo
veel te meer encollrageeren, om volgende van zijn lIeer Vader
(loffe!. memorie) en foo veel andere Heeren van dezelve lIlultre
Huifen , zijn goed en bloed, onbefchroomd ten dienlle van 'e
land te emploijeeren."
Doch alle deeze redenen, met hoc veele kracht door den Heer
ANl)REE voortgebracht, konden niet opweegen tegen de magt vall
Prins FREDRIK Ilfu'l1DRlK in dien tijd: want deeze werd door hen,
dr'e daaglijks gunfien van hem ontvingen, of nog wagtende waren, geraden en opgezet, om niets toe te geeven; dus moest
Graaf HENDRIK, als de minstvermogende , toegeeven, fchoon
P01.MAN reden had vergenoegd te zijn, dat hij zijne Kompagnie
weder kreeg uit handen van den Prins, die hem ook naderhand
Gouverneur van Crollingm maakte.
Om
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Om den ftil1bnd van wapenen, welke, in 'e jaar 1635, tusfchen Zwuden en Poolen, ten einde liep, te doen vernieuwen.
beflooten de Staaten der Vereenigde Provintien, eene bezending
derwaans te doen, welke bekleed werd door ae Hieren VAN DEN
XWNERT, BICKI::R en ANDREE. Het gelukte hun. het Be!l:and voor
den tijd van zesentwimig jaaren te verlengen. In de twisten tusfehen Zwedm en Denemarken. in den Jaare 16+t-. moest de
Staat weder een Ambasfadc naar 't Noorden, en wel bepaaldelijk
aan die van Zweeden en Dmemarken ,zenden. Naar het eerstgemelde Rijk werden benoemd JACOB DE WITT, Oud-Burgemeestef van Dordredt, ANDRIES BlCKER, Oud-Burgemeester van dmfteldmn, en COR!'iKLIS VAN STAVENISSE, Raadpenfionaris van ZeeIpnd. GERARD SCHAAP, Burgemeester van dmflddam, l\I;B~r
'ONK, Oud-Burgemeester en Hoofdfehout van Hoorn , en JOACHIM ANDREE, eerlle Raad in den Hove vail Friesland, werden
afgevaardigd naar De1ZefIJarNen. Doch dewijl niemand van deeze Heeren, op dien rijd, ter Vergaderinge van de Generaliteit
gicomlUilt~erd was; lUuar zij enkel als lVIagiliraatsperroonen van
Steden, of Gecommitteerden in den Raad, of in een Raad van
Ju!litie, zitting hadden, wa~r door eenige verwarring zou ontfiaan zijn, zo werd goedgevonden, dat zij, gilijk voorheen
meermaaIen gefchied was, hunne Geloofsbrieven zouden omvangen, om ter vergaderinge van hun Hoog Mag. te verfchijnell.
Van deeze bezending zal men. op 't Art. BleKER (AND.) breed.:r
verflag vinden.
Geduurende de beroemde groote Stamsvergadering in 's Hoge.
in tt jaar 1651, werd, onder anderen, het gewigtig punt VllJl
de Religie ter hand genomen. De Ht:'er ANDREE, als Lid der
IIIullre Vergadering, deed, in 't laatst der maand April, den
voorOag: " dat hunne Hoog Mog. haare gedachte zouden gelieven te laten gaan, tot nader Eluciclatie van de Refolutie, van
den 2711en Januarij laatsleden , raakende het auk van de Religie,
lllet de gevolgen van dien, en in fpecie tot uitvindinge van zodaIlige Temperament op 't inkomen. van gezeide RoomCche Geestelijkheid. in deeze Landen. als zonder krenking van 't Traétaat
van vrede best en gevoeglijkst zou kannen gefchieden: midsgaders tot het beraam en , v!!n een eenpaarigen voet, in 't Executeeren van de Placcaaten d,::eser Landen, tegens de Pausgezinden
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geëmaneert." Waarop des anderen daags, bij den prefideerenden
Heer, werd voorgel1agen, dat eenige Heeren uit de Provintien
mogteu worden gecommitteerd, om zich te informeeren op den
voet, die geduurende de twaalfjaarige Treves, deezen aangaande, was gehouden geweest, en daar op te concipiecïen een bekwaam en behoorlijk Temperament, om ter vergaderinge gecomIDulliceert. en vervolgens daar op gedelibereert , en gerefolveert
te worden. naar bchDoren ; al het welk daar na gerellvoijeert
werd aan de ordinaris vergadering, en daar door bepaald. op
het gerefolveerde van den z8flen Januari; en den I7den Julij.
De Twisten, die J~llgc!alld, in 't jaar 1665, in Europa geRookt, en ieder, ja zelfs de onpurtijdigile, cn hun meest toegedaane nabuuren in 't harnas gejaagd hadden, volgens de gewoone
handelwijze dier Natie, waarvan gantsch Europa, op dit tijdflip ,
.de gevolgen ontwaar wordt, noodzaakten de Regeering van Embtien, op verzoek haurer Burgeren , derzelver Sijndicus, den Heer
J. AND:l.EB, naar dat Rijk aftezenden , om te verzoeken, olltl1ag
van de fchepen en goederen haarer Ingezetenen. aldaar aangehouden. Onder de Staatsbedrijven van deezen man, die als een
groot Staatkundige bij veel en bekend (raat, is bekend de vlijt,
dien hij, bij hunne Hoog Mag. aanwendde, om de geîchilIen,
tUe in Embdm, tusfchin de Regeering en den Kolonel FAIRS,
als Commandant van de Lunenóurgfche Trouppen, in OostFriesland. ol'ltflaan waren, door hun gezag en invloed uit den
weg te ruimen. Op de Memorie, ten dien einde, door hem,
in 't jaar 1666, ingeleverd, werd eel1e bezending naar OostFriesland gezonden, welke den haar aanbetroulVden pose ten ge·
noeven van haare meesters waarnam.
AITZEi\lA, Zanken vtm Staat en Oorlog, in ful. Il. Deel,
bI. 160, 233, 949. III. Deel, bi. 7, 565. V. Deel,
bi. 673, 1075.
ANDRlllS SCHANS,

(St.) of Slot, een fierkte in Nederland, in

het Zuiderdeel ten Westen van Gelderland, op een klein Eilandje, tlIsfchen de Alaas en lf7rIfJl, bij het Ooflerdeel van de Bomme/erwtlard, om trem het Dorp van He1'lI'tJarien, in de gemelde lFaard, doch op ,de Grenzen en in 't gerecht van Rosflm,
~anlieleid in 't ja~r 1599, door den Admirant VAN ARRAGON, ge-
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duurende het befiier· van den Kardinaal ANDREAS VAN OOSTENRiJK.
naar wien het genaamd is, met oogmerk om de Stad Bommel te
dwingen. In de Spoanfche Nederlanden gekomen ziînde, deed
hij aanUonds eene Draagbrug over de Maas flaan, trok 'er over
in de Bommelerwaard , en belegerde Bommel in 't gezegde jaar
1599; doch Prins M.WRITS deed hem fpoedig opbreeken. Voor
en aleer hij de BOl11melel'waard verliet, begon hij, ter gemelde
plaatfe, deeze Schans aan te leggen. De Spanjaarden noemdel1
het een onwinbanr Slot, en fpotswijze de Bril van Holland.
Van daar konden ze den doorvaart, zo wel op de Maas, als op
de lFaal, onveilig houden, en de Betuwe in onrust brengen.
De gemelde Kardinaal ANDREAS, om dat de fierkte naar zijnen
naam genoemd was, deed 'er een klein Kerkje oprechten; waar
aan hij zelf, op den :2:2Uen Junij, in gezelfchap van den Markgraaf VAN BURGOND, den Hertog MAURITS VAN SAXEN en V2LASKO,
Hoog Bevelhebber van het Gefchut, den eerllen Ueen lei de; doopende de vijf Bolwerken met de naamen Oojlenri;k, Burgo71d,
Saxen, Arragon en Félasko. Verder werden binnen dezelve
verCcheiden Huizen en verblijfplaatfen voor de Soldaaten geUicht,
Brouwerijen en Watermolens gemaakt, en niets vergeeten, van
al het geen tOt een hevigen wederUand vereischt werd. Na dat
'er veertien Vaandels, onder den Hopman KASTRICO, ingelegd
waren, werd het Leger weder in de Brabandfche Steden in bezetting gebracht, en ter gedachtenis daar van een Penning gellagen. Op de regterzijde van dezelve ziet men 't Borstbeeld van
den Kardinaal, met het omfchrift A:'DRSAS AUSTRUS CARDINALIS.
d. is, Kardinaal Andries vall Oojlmrijk; en op de tegenzijde
de afbeelding der Schans. met het omCchtif[ MONlMiiNTUM SANCTI ANDREJE, d. i. ScholJS van St. Alldries. PONTANUS zegt dat
deeze Schans gemaakt was naar die van Antwerpen, en dat ze
gegrondvest was op de afgekapte Doomen; waar toe .allen, die
op het Eiland Uonden, geveld waren.
Onaangezien de Uerkte van dit Fort, hebben 'er de Spanjllflt·dm geen jaar Meerter van konnen blijven; want de Bezetting.
geene foldij ontvangende, fpatte uit tOt Muiterij, nam haare
OverUen en Kapiteins gevangen, plonderde de wooning van den
Gouverneur, enz. Daarop volgde het beleg door Prins MAURITS;
Ra dat hij, den :24fien Maart, het Fort Crevtcoeur aan de IJ/aas
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veroverd had, tastte hij deeze met geweld aal1. De Bezetting
bood, in den aanvang, wel eenigen 'egcnibnd; maar geen ontzet te gemoet ziende, en in geene kleine vreeze voor de 1lraf
van den Aartshertog zijnde, zond zij twee van de hunnen aan
Prinfe MAURITS, met wien ze overeenkwamen, om de Sterkte
aan hem ovenegeevcn, onder beding, dat ze , ,voor de achterfiallen, die de Sparwjè/mz bun [Chllldig waren, van de Staaten
Generaal der Vereenigrle Nederlande11 omvangen zouden de [amme van 125°00 Guldc:ns; welke vervolgèlJs verdeeld werd onder
1200 Soldaaten, die in dienst der Staaten over[;ingen, en duarom bij den Vijand voor Verraders verklaard werden. Dus kwam
de St. /Jndries Sc':ans, op den Sf1en lVIaij 1600, in handen van
den Staat. De Aartshertog had de muitende Bezetting, om haar
te fl:illen, ieder een Daalder aan geld doen aanbieden, een maand
zoldij in Laken, en twee pol'tden Brood ieder dag; doch zij be.
geerden de volle betaaling van dertig Maanden: waar toe ALBERTUS, wegens groot gebrek aan geld, zo in Spanje als in d<t
SparlfTfc/ze Nederl~nden > geen raad fchaffen kon. In't jaar 1637
deeden zij 'er een vergeeffchen aanval op. Sedert den lJlul1jlcl'lchen Pi-ede, in 't jaar 1648, had mcn deezc Sterkte gehe21 1,,3ten vervallen. Met den intocht der }'ralljclzen in de Ver.;:eni,~
de Nederlanden, in 't jaar J672, begon men de vijf opgemclde Bolwerken wel met nieuwe Borstwceringen te verheteren; maar ontbloot zijnde van Srormpaalen, lag 'er niets dan eên
Doornhaag om. Op den eenen kant naar de lJltUJs, was de
gragt flechts twee voetcn diep, veroorzaakt door een ZandpInat;
de I'::ontrefcharp was in een elendi!,;cn (iaat; even~Ctls was 't gefield met het Buskruid in 't Magazijn. De ganfi:::he Bezening beflond in één eenige Kompagnie, onder bevel vun den Kapit<.'În
KOOLWIJK ; zijnde de Commandant van 't Fort WILLEI\1 PIEK.
Heer van Enfpijk. Toen de Frailfche Tamboer de Schans kwam
opeischen, werd hij binnen dezelve gelaaten, daar hij, aan den
gemelden Commandant, zijnen Jast voordroeg, die hem voorts,
met eenen (}mcier, naar de Schans ter Voorne zond, om het
verdrag te fluiten.
Inmsfchcn hadden die "an Eommel twee
Kompagniën naar " Fort gezonden, 0111 dceze S[crkte, als cen
Borstweering van hunne Stad, te htlpcn verdedigen. Maar de
Commandant weigerde hun binnen te h,aten; dreigende zelfs het
ge-
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gefchut op hnn te zullel\ doen losbranden, zo ze niet te rug keerden. Bij 't maken van het verdrag, beriepen de Commandant PIEK,
Kapitein JAN VAN KOOLWIJK , Lieurenant GERRIT VAN lJLEM, Vaandrig BENJAMIN THOMASIUS, Major JAN METTERAJl. en Commis HENDlUK VAN aaRT, zjg daarop, dat zij door dwang tot accoord
hadden moeten treden, naardien de Soldaaren hun Geweer had.
den willen wegwerpen; en dat de Ingezetenen gedreigd hadden,
hun den hals te zullen breeken, hun wijders de lVInsketten op de
:Borst gezet, en geroepen: Indien gij een fchoot laat doen, zulteil wij u doorfchietm. De overgave aan de Pronfchen gefchied.
de den 22ll:en Junij 1672, die deze:ve niet \'erlieten, voor dat
zij alle de Werken verwoest hadden. Tegenwoordig bevind de
flerkte zig nog in een goeden ll:aat van tegenweer. Door den
Erfi1adhouder word aldaar een Commandant en een Major aan·
ge!1:eld; be!1:aande de Bezetting uit Geappoinètarden, die op de
verdeeling van 't Kwartier van NijlllegelJ flaan. De Raad van
Staate houdt aldaar een Commis van 's Lands Magazijn, en de
Admiraliteit op de Maaze een Commis ter Recherche. Schoon.
van wegen het klein getal Ingeutenell, de Gereformeerden 'er
geenen Kerkenraad konnen uitma~ken, is 'et, echter, een Predikant, die door de Staaten van 't NiJlIIeegfche Kwartier wordt
aangel1eld.. Ten aanzien van de Burgerlijke Regeering. zijn
de Ingezetenen onderhoorende aan den Regtbank van Heerwaar.
tien. 't Kanaal, welk, bij deeze Schans, de lWaas en Waal
li1et elkander vere~nigt, wordt bij de Schippers 't Andriefche
en ook wel het Schanfchegat genaamd; het onderhoudt de gemeenCehap tnsCchen Nijmegen en 's Hertogenbosch ; de Schepen,
msCchen beide Steden heen en weder vaarende • moctell aldaar
vertonen.
PONTANUS , Gelderfche Gefchiedenisfel2, I. Dcel, fol. 46.
E. VAN MEETEREN • fol. 437-44.
H. DE GROOT, Ned.
Jaarboeken, fol. 406. LeveTZ en Bedrijf ~'an WILLEM
en lI1AURlTS, rI. Deel, pag. 183. ELDE VEER, Vervolg
op de Hol!. Chrol1ijk, fol. 293. VALKENIER, bI. 486 en
487. SIJLV. I. Deel.
ANDRIE~ BELLINCK;

zie BELLJNeI{ (Andrks)
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38 ANDRIES GULDEN, ANDRIESSEN. (Mr. Jacobus)

ANDIUES-GULDEN. was een Gouden Neder/ondfche Munt, die
zo wel in BraboJ1d, Luxemburg, Gend. als in Gelderland ge·
Dagen werd, weegende twee Engels en vier Aaze:J; een halve
had de helft van dat gewicht. De fl:empel, aan de eene zijde,
verbeeldde den Apostel ANDRE,\S, houdende een dwars Kruis,
en aan de andere zijde de Wapèllen der Nederland[che Vcrfl:en,
uit de IIuiten van Bourgondim en Oojlenrtjk; of ook wel van '[
Landfchap, waarin ze geflagcn waren, zo wel in de dertiende,
veertiende, als vijftiende Eeuw. Derzelver waarde is altoos zeer
ongelijk geweest: in 't Jaar 1489 was ze 58 Huivers ; ten tijde
v~n LEI]CESTER, 49 Huivers ; en in 162 I , 59 l1uivers.
Zie aOUDHoEVEN; VAN M"ETERE:'<; lnjlrttftt'e voor de fFis.
Jelaars, J633,
ANDRIESSEN , (l\Ir. Jacobus) kwam ter Waereld op den Iidc:n
Februalij J 673, uit den Echt van !\NDRJES ANDRlESSEN, een voor·
naam Koopman en Burger-Hopman te B1idrlclburg, en JOHANNA
DER R!NDEPcEN, die eene Dochter was Y,1l1 JACQUES DER HINDEREN
en MARIA VAN Al'DENAARDE; welke Echtgeoooten, met zes Kinderen, van Gecrth;rrlsbag.cn ir] I/flt!12ÛTÇIJ, naar llJiddelbuTl[
kwamen vÎllgten, om de geweldelUri en der R()o!J1:,ch~;eLiJlden
te Ontll ijken, na dat Zij alvoorens aldaar, door een v"miclenden
Brand, véele v~n hunne Goederen ver!ooren hadden. Alle hun·
ne Kinderen, en derzelver ,1fl!ammelmg'~Il, zijn, tot heden toe,
:aanzienlijke Leden van de Middelbtlrgj~'!le Burgerije geweest.
JACORè:S, van wicn wij hier mo(;ten f;lreeken, was van de~
jeugd af a3n tot de Lettcr-Oeffeningen gcwjid. De gronden der
La/t/nfe/le TaaIe leerde hij in zijne Geboonetbd; verder onderwijs gelloot hi; te F''fI1l{fker, Utredt, en naderhand in FrÎ?sfond van een tijzonder PrediL:1m. Door de Kla,lls van Wàt,heren werd hij, in 169J. beJ.:waam gekend', ter waarneerr.ing
..an dC:1 Prcdiklknst. lijJC e,Tne l1andplaars was te SChOOl1dijIU, J 694; da::rna tc Kolijnsplaa/e, 17°3; en eindelijk, 17°5,
.e ter Goes, aiw<1ar !:ij den diellst Waarn;!!11 tot in 't jaar 1734;
leidende, van dien tijd af tot in J739, een ftilleeven, zig enkel
met zijne Letter-Uc{}cn!';:';'::1 bezig !11}udcnc.'c. In laatsrgea1l'Idc
jaar werd hij, hij te Axel, dat hij tot een woonplaats verkoolell bad, ter Aarde befiekl.
Uit
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Uit zijn eer!l:e Huwelijk met ADRIANA SMLDERS, is, behalven
drie andere Kinderen, van hem overgebleeven ANDREAS ANDRll':SSEN, waardig Predikant te Vere, bekend door de uitgaavp van
de lnhnldiging van Zijne Hoogheid WILLEM DEN VIERDEN, in
1748, en andere, zoo Taal- als Dichtkundige werken. Uit het
tweede Huwelijk van JACOBUS ANDRIESSEN, met ELlSRIlETH D~
WAAT., is overgeblecven een Zoon JACOBUS , en eene Dochter
I:LISABETIl.
ANDRIES WOUTERS;

zie WOUTERS (Audffes)

ANDRJNGA, een eigenërfde Plaats, in de Provincie Friesland,

in 't Kwartier van Zevenwoldm, onder Utingeradee! , bij bet
Dorp Oldenborn , behoorende ai,ln 't gel1acht van dien naam, doch
onderfcheiden van een andcr Adringa, in Franekaradeel, bij
de Dorpen Zweins en Peins, en van nog een ander in de Grie
tenij van Lemfterland.
Zie BACHIENE Geogt'aphie det' Nederlanden, A. bi. 2357 eu
1320.
Geog!'. rl'óordcnb. 1'f11Z Friesland, bi. 120.
A~DIJK, een Dorp in Noord-flol/mul, onder 't Baljmvfchap
van Hoorn; eenigen houdcn voor den rechten naam' Ol/dijk,
Od-dijk, OlidencJijk, andcren aan den Diik. Het heeft Kerk
en Predikant, Haande onder de Klasfis va~ Enkhuizen. De Naam
word afgeleid van deszelf gelegenheid, nabij den Dijk, ten noorden van Lutjebroek. Dit Dorp, dat niet zeer oud is, was voorheen een Buurt van ccflige Huizen, zijnde de Kerk 'er eerst genicht in den Jaare 1667; waarom dit Dorpjc bij de NoonlhotItmders nooit anders dan het Nieuwe [{erkje genaamd werd.
Zie VAN DER HOUVE; BRUG}'lAN voor t!( Chronijk van SchriYerizls; BACHIENE.

ANEM, een Adelijk Huis in de Provintie Overijsfel, onder het
Land-Drostämpt van Zallaml, digt bij Hugenl'oorde, in eigendojU behoor~nde aan Vrouwe ANNA ELISAIlETH, Baronncsfe van
De/lam, Douariere van BENTINK.
ANEM, een dioevendaal en vervloekt oord, zo als het, door
een Naamlccz" Schrijver van een der oude Utreehtjr:he Parka"
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menten, genoemd wordt, waaromtrent OTTO DE TWEWE, Bis.
fchop van Utrecht, in 't Jaar 1227, met zijn Leger van lIer.
tiet/berg naar Koeverden ijlende, zijne uiterll:e Hutte heeft neder·
geflagen, en van daar naar Drenthe ten Il:rijd trok, tot aan het
naast aangeleegene Moeras; 't welk voor hem en de zijnen ten
uiterften nadeelig was. De naam is nog in wezen, in fommige
Hutjes aan de regterzijde van de ?egt, tegenover Gransbergen.
Het zelfde verhaalt ook EMO VAN WIRUM, en na hem BEKA, in 'e
leven van WJLLEBII.ORD, die daar bij voegt dat de Drentenaars,
niet lang daarna, door Bisfchop WILBRAND , zijnen Opvolger, op
den 14den Oél:ober 1229, overllleefl:èrd, volgens EMO, tot boe·
ting V3n OTTO'S dood, op dezelfde plaats een KlooIter van Jonkvrduwen hebben gellicht, 't welk n:l.derhand, gelijk het EMMIUS
geboel~t gevonden heeft, naar Asfchen verplaatst is. Bet legt
van Koel'erdC1J omtrent vier duizend fchreden. Nopens de ez en
OTTO, en den flag te Allm voorgevallen, leest men 't volgende
bij ALBERT VAN STADEN , op het jaar 1227: " OTTO Bisfchop van
" Ut,edlt, is naar Drel1th, van ouds HoJfi'lde, gerei;:d, om
" de baldadigheid der Vriezen Ie temmen, maar is op eene Moe·
., r~sfige plaats, 's Woensdag op St. Ptlme/omdag, van de Boe" ren dood gefchootcn; op dezelve plaats is de Graaf van Ge!" do"land ook gekwetit, (iJeuvelende aldaar wel 200 Ridders,
" CB ektl en meerandere zeggen, dat 'cr meer dan 400 zijn geblee" ven: Plus fjuam qtJ/ldringenti milites & nnnigeri: maar mi·
" lites, zegt Buche/ius, word llli.,fchicn hier "ter plaatfe bij Beka
., voor Soldaaten, en bij /ill!regt )'all Soladen voor Ridders ge.
,. nomen) of Ridders Zoonen. Theor!oricus, Proost van De ..
., venter, en '5 Bisfchops Broeder is 'er ook gewond, en ten ze" venden dage da2rna geltorvcn. Het lichaam van den gedoo" den Bisfchop, is onder een groot gejammer van de Gecf1:elijk·
" meid en 't Volk naar Utrecht gebracht, en in de St. Maar.
" tem Kerk begraaven."
Zie ALTJNG, Notit. Germ. 111[. pag. 2.
AN~MA, een eigenërfde Hof!1:ede, in de Friefche Grietenij Franekeradeel, een kwartier uur oostwaard van Ried.

ANFRIED,

of /lmfried, wierd, [choon hij gehuwd was, in 't

jaar 994, de XVlIIde Bisfchop van Upmht. Na dat hij eenige
jaa-
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jaare)J in den Echten fiaat had doorgebracht, namen hij en zijne
Gemalin HILSWINDIS. Gravin van Strijen, den geestelijken fiaat
aan. De reden daar van vindt men in de Oude Hol!andfèhe
KrontJ'k, en bij D. MUTZAERD, in ziine [("rkltJ'ke Historie, deeze te zijn. ANFRIED, I'leer van Drie! bij BOt:1l11el, had zijne
woning in dat Dorp. Zijne zeer tdéle Gemalin fiond, volgens
het verhaal, alle nachten op, en ging, buiten weten van haaren
man, uit. Een van zijne Dienaars dit bemerkende, gaf 'er hem
kennis van, zonder, echter, te kuunen zeggen, waar zij ging.
ANFRIED, 't zij door minnenijd, of iet anders gedreeven , volgde
haar, zag dat ze aan de deur van een Kappeltje, bij het bouwhuis der Prootsdij, onder eenen vlierboom nederboog , en nldarrr
haare gebeden, met het hoola ter. aarde geboogen, deed. Onder haar gebed, [cheen zij van een groot en fcIlOon hemelslicht
omgeeven te zijn. Dit ontzette Heer ANFRIED zodanig, dat hij,
van dien tijd af, haar in zeer groote eere hield; en met ecn het
opzet nam, om zijnen l11iennar te dooden, wegens het kwaad vermocdcn, dat hij in hem verwekt hadde; maar zij verhinderde
zulks, doOl' hem voor oogen te fl:enen, dat de knegt, reden van
argwaan hebbende, als een getrouw dienaar gehandeld had, met
hem zulks bekend te maken. Die woorden, zeggen de Roomsch.
gezinde Schrijvers, deeden hem van voorneemen veranderen; en
om haar in vroomheid te evenaarcn, verliet hij met haar de wacreld.
\Vij behoeven niet aan re merken, dat veele van gemelde Schrij.
vers hier van een grooten ophef maken: maar dit moeten wij 'er
nevens voegen, dat IlEKA, VELDEN.AAR, noch DIEDENHOVEN , geen
het minfte gewag van deeze Legende manker; ; dit doet ons bijkans
gelooven, dat dezelve in latere djd verdicht, en door die drie
gemelde Manneli, om de deftigheid in hunne fchriften te bewaa·
ren, met opzet voorbijgegaan is. Ook vindt men hier van niets
gemeld in 't bekende Batm't'a Soera. Ja, zelfs heeft de kundige Aantekenaar 'er niets van, wiens gewoonte anders is, de
zaaken zeer naaukeurig te onderzoeken. PONTANUS en anderen
berîchten ons, dat ANFRIED, die ook bij den llaalU van Graave
van HOEI] en TEISTEIU,ANT bekend is, in een Klooster ging, na
dat zijne Vrouw IIILSWANDlS overleden was. SIGBERTUS VAN
(,El\1BLOURS nOill1t hem Graaf van Braband , waar door men verüaan moet '~en goed r.antal Dorpen en Landen, ia Braband gele-
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legen. Van de eerstgemelde' goederen fchonk hij een groot deel
~all de Utreehtfche Kerke, of, gelijk men toen gewoon was te
zeggen, aan ST. MAARTEN. De Oude HolI{lndfche Kronijkfchrij.
ver, om 's mans heiligheid nog hooger in top te heffen, zegt,
dat hij alle zijne tijdelijke goederen om Gods wil gaf, en om den
dienst van God daar mede te vermeerderen. Wij vinden daarvan
bij hem de volgende opgaave : namelijk aan de Kerk te Luik.
het Graaffchap IJoel}; aan die van Utncht, het Graaffchap Teisterballd en Bratus-bandt of pont. Gemelde MUTZART zegt.
dat hij de Heerlijkheid van Hoieje aan de Kerk van Luik gaf, en
zijne verdere goederen, waar onder het voornaumfl:e was het
Graaffchap Teisterbant , eensdeels onder zijne Vrienden verdeelde, en anderdeels aan 't Bisdom Utrtcht hechtte. Doch de
naallkeurigfl:e onderzoekers berichten om, dal ANFRlED het meeste deel zijner Heerlijkheden (zijnde Hoeije, Teisterband , en
Er{lttts-bûlJd, Altena) onder zijne bloedvricnden uitdeelde, doch
zulker wijze dat zij die sis Leenen der BisdoJl1m~n van Luik en
Utrecht zouden bezitten. Het Graaffchap Tei!'terbtZllt lag, volgens VELDENAAR , bij Thitl, in de Betuwe rn T/llclcr'l'fIorrl, en
gedeeltelijk in dc Bu,il;','Ic!!CrJJ'd.1,·r!; ook plagt het land van At,
Ul1fl daar onder te b~huoreil. (Zi<o TElSTIRMi\T). Naderhand,
zégt PONTAl\US, is de naam vall 't Cr;:~frch~p Teistl!rotJl1t, bij
de Graaven van Zutphen en Vor[]en van Geldcr, aungenoomen;
om geene andere reden, dan om dat ze een goed gedeelte daar
van te geef verkrecgen hadden en bezaten. Ai\rRIED nu, 't zij
bij 't leven of na den dood zijner Vrouwe, in 't Klooster ge·
gaan zijnde, oe!f~lJde zig zodanig in 't lee zen VJll Godvrugtige
Buekcn, dat men hem, na den dood \'all Di,fchop UALDUli\US,
deil Dis[choppeIijkcn Stoel waardig achtte, en hij, zo als gezegd is, daar toe in 't jaar 992 gelworen werd. In 't jaar 1 005
heeft hij het Klooster Honorst, lladerhand den Heiligmberg geheeten, gerlicht, digt bij Amersfoort. De MOllnikcn van dat
Klooster \V~ren nn de Orde van ST. JlEl\'~DICTUS. Tot onderhoud van 't zelve gaf hij, volgens óude brieven, het geen hem
behoorde in (de Broerfchappe Drijde) Drie!, de helft van den
Tol en de 1\1 unte te Fuchte; 't Bosch van Enne/oe, een Dorp
bij Harder'wijk? en 't vierde deel van 't Bosch in Faghoute, te
fWlen met de Hofftede en Ber~ Holzorst, nevens de aangrenzcnde
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de Man[en, Bos[chen, Weijden, enz. tot aan Stoute~burg toe;
verder de vlekken Htfen en Zeijst, behalve!l nog de Kerken van
ErmelGo, Groningen, Dockil1gen, lJfafemul1fter, Lievemun{lIl', Leire, Scllwindrecht, Humerte en Loisdon. In 't gemel·
de jaar 1005, den tijd der fl:ichtinge van 't gemelde Klooster,
wierd ANFRIEP blind aan zijne beide oogen. Toen ging hij in 't
Convent als, Monnik, en leide een devoot en fiigtelijk leeven •
naar de wijze van dien tijd, tot dat hij aldaar overleed, na dat
hij 14 jaaren de Bis[choppelijke waardigheid bekleed had. Eeni.
gen nellen zijnen dood op den 3den IvIaij 1008, onder welke
HEP!.. als d~ zekerfle geteld word~; doch' er zijn 'er, die denzeI·
ven (Wee jaaren 'I-aater fl:ellen. Hij is begraaven in 't gemelde
Klooster. De Schriiver van 't BatflvÎa Sacra, I. Ded, bi. 633,
voegt hier bij, dat die van Utrecht met geweld zijn lichaam van
daar gehaald hebben, zonder acht te· geeven op den tegenJ1and
van de i\.bdis{e BENEDICTA , zijne Dochter, die met geweld haaren Vader aldaar wilde begraaven hebben; hij zegt, volgens HEDA, dat hij begraven is in den Dom, aan de Zuidzijde, !taande
zijn gedachtenis op den Geestelijken dagwijzer aangCteekelld op
den 3dcn Maij. Hij is op één na de laatfl:e der Bis!èhoppen,
die in den ('ata!oglJs v:tn SVFFRlDUS P;::TIU, vóór zijnen naam, lllet
de letter S. (Sa iJ Ct) pronkt.
Het dunkt mij overtollig, in 't uitfchrijvcn van het geen van
deezen ANFRIED of ANSFRIED, in 't Batapia Sa era , vermeld
wordt, HALMA en des zelfs Aantekeningen na te volgen, om reden dat wij het voornaamfle daar van reeds in 't bovcnllaande
hebben ingevoegd. Dan het volgende rchijnt ons toe, ednig
licht te verrpn~iden over het zeggen van den Luikfchen C/lroniik.
/i:hrzjvr?r, " Volgens d'Outcrnum , in zijne Historie van i'árl
,. lenciJn is hij de Zoon geweest van Lambtrtus, Grave van
" Lovem, die in de Braband[che Historie wel bekend is, en die
" getrouwd was met Gerberga, de Dochter van Karel, Hertog
" van Lotharingen; deeze Lambertus was, volgens Dh'telIS, van
" zijns Vr<illlws wege Graaf van Lwm enz., en hij had van
" rechtswegen ook Hertog van Lotharingm moeten zjjn: maar
" dit Hertogdom werd door Keizer Hendrik den Tweeden gegee.
" ven aan den Zoon van Godefriedus, Grave van Ardernes.
" Vol<
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" Volgens gemelde d'Olltreman, zou onze Á1Jfried zijnen Vader
" in de Regeering gevolgd zijn, En HEDA heeft zelfs uit de Kro.
l ' niik van Affligem geleezen , dat Anfrëed Hertog van Bra.
" hrand, naderhand Bisfchop van Utrecht werd. Maar Dh'tefls
" zegt duidelijk, dat Lamhertus is opgevolgd door zijnen Zoon
" Hem'leus, dat echter,verl1:aaa zal moeten worden van 't Graaf.
" fchap" Loven ~ omdat wij reeds uit S. Gemblours hebben aan.
" getoond, dat hij in Brabal1d veele goederen bezat."
" HEDA verhaalt vàn hem uit de Luikfche Jaarhoeken , dat
" hij ook een NOllne-Klool1:er heeft geflicht in het Dorp Th,.
" ren, in LtlÎkerland gelegen, daar gemelde zijne Huisvrouwe
" Nonne in gëworden is. Hunne Dochter Beneditta is daarin
" ook Abdisfe geweest, en wordt 'er voor een mede Stigteres.
" fe van gehouden, voor zo.' veel als zij de giften van hare
" Ouderen heeft goedgekeurd en bevestigd. En verder zegt
" deeze van hem dat hij in handen van Otto den IIden ten
" behoeven van den Bisfchop en de kerk van Luik heeft afge.
" fiaan van 't Craaffchap Huij; en dat Otto deezen afl1and ,
" op verzoek van de Keizerinne Theophania, niet alleen heeft
" goedgekeurd, maar zelfs ook ten behoeve van de L. V. Kerk
" te Huij affiand heeft gedaan, van alle zijne rech~en, die
" hem op de Munt, de Tol, en anderzins , daar behoor·
.
" den. Wijders ",Inde men bij HEDA, den Giftbrief van de Goederen.
door hem :lau de Kerk van Utrecht gefchonken; fchoon hij reveNS geweldig klaagt, over eenige Heeren van Wezemaol, die
een gedeelte daar van met geweld tot zig getrokken, en door
een valfche Godvruchtigheid gefchonken hebben aan de Abtdij
van Tonger!oo. Maar die groote hansfen Ct zjn 's mans eigen
woorden) hebben onzen Heet' niet konnen bedriegen; want
hun geflacht en naam, die eerst zo berucht was, is nu al uitgefiorvcn.
Zie HALMA. eu andere op dit Art. genoemde Schrijvers.
ANG,UN, een Volk, 't welk zij1Ie woonplaats had omtrent
de Rivieren P/m'/J en A/bis ofte Elve; beilaande de helft
van het Hertogdom Lunmburg, en het 'Vester~edeelte van dat
vall

ANGELOO, ANGELQBROEK.

tr.j5

van Meklenburg. Zij worden mede geteld onder die volken,
welke, omtrent het jaar 4'iJ, onder 't geleide van HENGJST en
nORsA, den tocht naar Brittannie ondernamen.
Zie TACITUS; VAN LOON, A/Ollde Historie, I. Deel,
bladz. 236.
ANGELOO, of dngerloe, ook wel AlllJe/er, een der Dorpen
vanher, Graaffchap Zutphen, onder het regternmpt van Doesburg. Toen geheel Gelderland en Zutphen, in 't jaar 1574,
moellenopbrengen 75000 guldens, Ilond Zutphen. als een der
vier Kwanieteu, daar in gefchat op 1+475 guldens; daar toe beo
taalde het rcchterampt van Doesburg, als een zevende Deel, 1293
guld. 7 Il. 6 en een tweede penning; waar van dit Dorp opbragt
472 gl. 15 Il. en 3. penning. Dit Dorp legt een weinig bezuiden
gemelde Stad Doesburg. OTTO VAN BEMMEL fl:ond, in 't jaar
1274, al zijn recht, dat hij op dit Dorp, op Bcil1hem en Enghuizem had, af aan 't KLooster Bethe/em. Voorheen behoorde
bet aan de Vorften van Klee/,; doch in 't algemeen is men van
gevoelen, dat het, ten tijde der Oostenrijkfche Regeeringe, door
de Graave van dat Huis, weder onder Zutphen gebragt ï., daar
het in ouder tijden aan behoord had. De Gereformeerden, die
}lÎer een Kerk hebben, worden door een Predikant bediend; als
den eerfren vinden wij genoemd GELLIUS DE BOUMd, Ao. 1610.
De Heer van ANGELOO ftelt aldaar een R.ichter en Advocaat Fiscaal aan; de eerstgenoemde is tevens Stadhouder, en Griffier
van de Leenen, die onder de Heerlijkheid Bronkhorsl behooren.
Zie H,~DIA, bI. 68; VAN DER HOUVE, 1. Deel, fol. 83; SLIGTENllORST, VI. Boek, bi. 100.

ANGELO, (OJforio) een der SptJtl1l[che Legerhoofden, onder
het bevel van den Hertog VAN ALM, in 't jaar 1572, welke beo
last werd met de bewaaring van J7!isfJJgen; doch aldaar, zo als
wij nader zullen zien, het hoofd friet, om dat de nhfillgers,
reeds vóór zijne komst, de Spaanfche bezetting hadden u.itgeèreeven.
ANGRLOBROEK,

terawpt vaD

of AngerlQblWk, een Boerfchop in 't Rich.

D~esbllrl.
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ANGELUS POLITIANUS.

Al'\GELUS, bijgenaamd Politiantts, is onder de geleerden van
Nederland zo bekend, dat het vrugteloos zijn zoude, zijnen lof
uittebreiden. Het geen ERAS;VIUS en SCALIGER vau hem gezegd
hebben, i1:rekt genoegzaam tot bewijs van de achting, die de
geleerden voor hem hadden. De eerstgemelde zegt, dat Mi het
IJ/erfland van tenen Engel had, en een wonder der

lJatllur

wa;;.

Doch LUDOVICUS VIVES [chijm van gevoelen geweest te zijn, dat
R. AGRICOLA hem in deftigheid van fiijl te boven ging: want deeze zegt, dat hij met eenige uitgezogte woorden en fpreehvijzeh.
als 111t;t kostbaare gei1:eenten, zogt te pronken, leidende daar
door den LeezerV3n de zaak af, en overlaauende zijneredeneeringen met overtollige woorden en filreuken. J. SCA,IGER vindt
dcn mjl zijner brieven mede al te hoogdravend, en reved gelijkende naar dien van een brommenden Redenaar. DANIEL HUEr,
integendeel, prijst hem, dat hij zig niet bond aan den mjl van
eee ander 1 noch onder 't juk van flaafTche navolging buigen wilde, maar op eigen wieken dreef.
Anderen, als CRIr;ITlUS en G. J~ VOSSlUS zeggen, dat hij zeer
verlekkerd was op het uitvinden van nieuwe woorden. Doch
:lIs men zijn eigen antwoord over ee11 dergelijk onderwerp, gefchreevcn aan D. SC,~LA, inziet, zou men moetel1 beiluiten, dat
lnen bii zijn lecven meest gevallen heeft over zijne ouderwetrche
woorden: want zijne verantwoording behelst eene verdediging
van 't gèbr~lik der Latij7z(che woorden, die bii goede Schrijvers
gevonden worden, fchoon door den tijd in onbruik geraakt, we~
der in zwang te brengen. SCALA had zig op CICERO bl!roepen;
maar POL;TIANlJS naagt hem, of hij dan VARRO, LIVIUS , SALUSTllJS ,
QUIl"TIL'ANl1S, SFNECA en de beide PLli\Il7SSEN, als Barbaaren vcrWl!rpen durft. Op de ipreuk van J. CESAR, dat em woord, ' t
welk niet zeer in gebruik is, moet gewijd worde/2 als een klip,
antwoord hij, dat die fpreuk zeer goed was ten tijde van J. ClEiAR, als ieder een Latijn fprak. Maar nu, zegt hij, is de Latijnfche fpraak doorgaans onbekend, en wordt niet meer bij de
Minnemoeders , ma~r bij de Schoolmeei1:ers geleerd. Die Mees.
ters, zegt hij verder, moeten zulke woorden voor de gebruikliik·
fie en gangbaarf1:e houden, die uit de fchrifren der Ouden gehaald worden. En als SCALA hem nader toonde, dat hij groote
achting voor LlVrus en SALUSTIUS had, do~h niet zo groot voor
s;;·

ANGEREN, ANGJUl\1, ANGRIVARIEN.
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noch voor de PLINWSSEN, was 't zeggen
van ANGELUS daar op, dat SCALA het al te drok had me, het fchrijven van Historien, en dus geen tijd om die voonreffdijke SchrIjvers na te zien.
Laat ons dit 'er nog bijvoegen: mell vindt dat deeze SCALA zo
kies eh was, dat hij eenelI HERNIELWS B,\RBARlJS, om het gebruiken van het woord FerrumÎl1otor, den naam van Ferrl/11linatol'
gaf; en zeer mild was !net hét ge even van dergelijke bijnaamen
aan anderen, die zig van niet al te bekende woorden bedienden.
Dit hem ook door ÁNGELUS te gemoet gevoerd iijnde, zeide SCALA daarop, dat hij 't aitoos zoude blijven afkeuren', als het in
een on eigen zin was; waar op hij de toerremming van alle kun.
digen moest verkrijgen, SCALA was 1l:erk gebeeten op de letter
R; en d~eze driemaal voorkomende in 't woord Ferru11Jinator ~
kon hij dien brok niet verzwelgen,

SENECA, QUINTILIANUS,

ANGEREN, een Dorp in Gelderland, ert wel in de Overbetu.
u'e, na bij den Rhijll. In de meergemelde fchatting van 't jaar
1547, droeg dit Dorp 194 guldens, 6 fr. 3 en een vierde pen,
De Heer AJ.TING zegt hier van: Al1gef'e12, bij den Rhijn, niet
verre van Heusfen ; en PONTANUS , in' zjjn Ge/derfche Geji:hiede.
äsfon, VI. Boek: " Hier van heeft OTTO, Graave van Gelder" Imzd, een deel der tienden, in 't jaar 1255, roegeweezen aan
" 't Klooster GravC1ldaal aan de Niers," Dit aanzienlijk Dorp
heeft een Gereformeerde Kerk en Predikant; zijnde de eerfie aldaar beroepen iu 't jaar 1609-

Al\:GRIVAItIEN, een Volk, welk zijne woonpJ:ms had, tnsfchen
de Eems en de IfÉlzer. CWVERlUS meent hunnen naam te vinden in de Stad en het Dorp Engeren. Zo ras CJESAR bericht kreeg
van d~n afval dcezer volken, heeft hij hunne trouwloosheid ? door
lóERTlrWS, met brand en moord doen boeten; daa dit belette'niet >
dat zij tig naderhand wederom vereenigdcn met de Germ44nen,
die, om den hun aangedaanen fmaat te w:2e::en, zi;;: t~gen de
RomeineiJ ten l1rijde bereid hadden. De ftundpiauts, hier uitgelwozen, was omflooten me, l1rcomen ~n bosleheil, en de !aatl1:e
..,mgeeven van diepe poelen en mo(;'~Srell, uitgezunderd dat de
IV. D J:IL,
10: e e ~
,diJ"

114'

A N G WIE R D, A N HOL T.

Angrivaritn, aan de eene zijde, hunne fiandpIaats met een
breeden Dijk hadden opgehoogd, om zig van de Cherufan te
fcheiden; dan, met al hunnen moed, moellen zij, op dat pas,
voor de zegevierende wapenen der Romeinen bukken. Op deeze overwinning deed ClEOAR een tros van wapenen fiichten, met
bet trotfche opfchrift: Dat het heir l'tJn Tiherius Ctefar, aJge.
fJorloogd hehbmde de Falken tusfchen Rijn en El)'/!, die gedenk.
teekenen aan Mars, Jupiter en Augustus geheiligd hai. n.
Angrh1aritn, door deeze nederlaag der Gennaanm, zig hulp.
loos bevindende, waren verp!Jgt, û~ aan de mage der Romein""
te onderwerpen, om vergiffenis te omvangen; die hun daarop ge·
fchonken" werd. Men fielt deeze onderwerping geCchied te zijn,
in 't jaar 77 I, na de fiichting van Rome, en in 't 1 8qe, na de
geboorte van CHRISTUS. Niet min zegepraalend was de overwin.
ning, welke GERMI\NICUS, op deeze en andere Volken, die hun·
ne woonplaatzen aan de EI)'e hadden, kort daar na behaalde; zie
TACITUS Jaarh. Cap. 8, 9, ZZ, .p.
ANGWIERD;

zie op

AANGWIRDEN.

A~HOLT, en ook wel Aanholt, een fieedje in de Vereenigde.
Nederlanden, in 't Z. O. van Zutphen, aan dcn ouden 'lSfel, op
de Grenzen van 't Land van Kleef en 't Bisdom Munfler. Het
is eene Heerlijkheid, aan 't einde van 't Graaffchap van den Berg,
tusfchen Tsfelmonde en Emmerik. Groote verfchillen hebben ov~r
't zelve plaats gehad; beweerende die van Anholt, dat de Heer·
lijkheid was een Rijksleen , en geen overhoofd had dan den Kei·
zer; daar die van Gelderland zig tegen verzetteden , en, in 't
jaar 1700, nog met den Grondheer over twistten. Men vindt
echter, dat Anholt zo wel als Brtdevool't, ln 'e jaar 153Z. op
de fchattingslijsten van 't Graaffchap Zutphen is aangellagen ,
en op zekere fomme geHeld. Hertog KiiREL VAN GELDER , deeze
Heerlijkheid aan JACOB VAN BRONKHORST, door magt van wape·
nen, ontnomen hebbende, droeg dezelve, volgens SLICHTENHORST, in 't jaar 1537, ter Leen op aan DIRK VAN 8RONlCEIORST~
Vrijheer van Botenbllrg, dien hij wederom in gunst had aangenoomen. Vt.N DER HOUVE zegt, dat zij, om voorgemelde reden,
in de gedaane fchatting van 't jaar 1547, bedraagende 184 gl. 2
ft. 6 een tweede peon. weigerde te voldoen. In "jaar van J573.

"'"
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rekende d~ Heer van Anholt, na dat hii zitting onder de Gûderfche Edelen genomen bad, a's Bannerhe('r, de vermaarde Unie van
Vtree!lt. Doch naderhand de Sp(uJtjfe'u partij gekooz~.'n hebbende, werd het Sted::ken Anholt, in 't 'aar 1580, door den
Cefder[clzen lverfle BEGEMAN, uitgeplollded en verbrand. In 't
jaar 1717 beweerde de Raron HE':MS, als Afg~zant van den Keizer bii Hunne Gr. Mog. dat An'to!t onafhanglijk van Ct/derland was; teg~n welk vertoog de Staakn dier Provintie hun
l'echt breejvoerig aantoonden. Dit ge[chil; als nog onryefljsc
:zijnde, is otJrzaak, dat op Anholt geen recht van Oppermagt
door Celderland geoeffend wordt.
ANJOU; (Hertog van) zie ALENÇON.
ANKER, (K. \ was, 111 't jaar 1666, KapiteÎtt in dienst Tan 't
Edele Mog. Collegie ter Admiralheit van 't Noorderkwartier. Doof
gebrek aan Volk moest hij, nevens nog eenige anderen, met zijn
Schip de Eent/ragt, voerende 44 flukken, of fchoon hij behoorde onder de Vloot van den Luiter.ant Admiraal JAN CORNELxsi.
MEPPEL, in Noord-Ho//and blijven, en dus ook verfl:ooken van
de Eer der overwinninge, op de Enge!fchen behaald, op den
IIden JUl,ij. Maar de Vloot, op den 4den Julij, wederom i.
Zee geloopen zijnee; bevond hij zig bij dezelve, en had rijklijk
zijn aandeel in 't vreeslijk gevegt, dat rus[chen de Hot/am/feite
en Engelfclze Vlooten voorviel, op den 4den Augustus, dien
noodlottigen dag, '\Toor zo veelen van de vermaardfle Nederlandfehe Zeelieden van dien tijd. De Admiraal VAN MEPl'EL; en or.~
der hem de Kapiteinen van 't Noorderkwartier, beflreeden met
mannenmoed den EngeIfchen Vice-Admiraal van de blaauwe Vlag.
In 't jaar 1672 voerde hij 't Schip Alkmaar, en bevond zig mede onder de Vloot, die door den Staat tegen Engeland en
Frankrijk gezonden was: hij deelde dus mede in de heerlijke
overwinning op d~ Engelfohen, op den 7den Junij, voor Soul,,,
;'aaij behaald.
Zie BIMNDT en CIl.lmIN, Hist. 'Yt/n En1tlt. H. Deel, bi. !l4-g,
251, 28,.

een aanzienlijk Dorp in 't Nederllicht van utred1l,
al. QOUi,lQ)J;VJi.N zegt; ond~ Nllllriltl be1loQl'mId..
Eeee ~
T4icll
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til

niet,
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Toen de Franfden , in 't Jaar 1672, zig van de ProvintieUtre"kf,
en van een gedeelte van Ho//and hadden meefter gemaakt, eo
daar onder ook van Na(lt-den, werd, door Prins WJLLEM DEN
DERDEN, eenig Volk in 's Gral'etand en 't Dorp A11keveen ge-.
legt, om deeze beide Posten te bewaaren. De Fra11fchm, hier
Tan, door eenige tekenen, uit Naarden en Amersfoort, verwIttigd zijnde, kwamen cerl1ond, met eenige duizenden Man, aan.
trekken, om de Stad Naarden, (daar zijne Hoogheid eeu aanDag op ontworpen had, maar toen. niet ter uitvoer bracht) te hulpe te komen; dan, bij hunne komst, vond(:ln zij die Stad door
het StaatCche Volk verlaaten, en trokken daarop naar 's Gra'YeInnd, om het oog te houden, of de Prins den aanilag h~rvatten
mogt. Op den 7den Oétober deeden zij een aanval op een klein
Schansje, door de Hollanders in der haast opgeworpen, en bezet met veertig Mannen, dat zij ligtelijk veroverden, en verder
eenige Huizen in 's Grave/anti verbrandden: maakende voorts
eene verwoning, als of zij op den ÁtJkevemfchen Brul, daar
het Regiment van den Owrl1e STOKHEIM geposteerd lag, wildeR
aanvallen. Doch deeze, mét een zonderlingen moed, en aan gefpoord door de tegenwoordigheid van den Veld-Marfchalk Graave
MAURITS, in allerhaast uit llltujden derw~\2fts gereeden zijllde.
werden de Franfclten ldie op den 9den dier Maand, 's voord ct
middags ten elf uuren, met een flerke magt en geweldige woede.
aandelen) zodanig afgefl.lc;en, dat ze, met groOt verlies, deinZen moe1len. De befprongcnen verlooren maar één eenig Man,
zijnde een Kapicein. De Franfclten binnen Naarden, om decze fch~de en lchande te wreek en , trokken den 26ften November
(N. S.) uit, meencnde Ankcvecn in de asCche te leggen; maar
terwijl zij bezig waren met eenige Huizen aantelleeken , wier.
den zij, door een partij Staatfchçn, zodanig begroet, dat ze met
der haast naar Naarden te rug trokken. Dit Dorp behoort in 't
Kerklijke onder Amersfoort.
ANKEVEERE, een der Polders in Zuidbeve!and, ten Westen VIII
Heer Arentskerke Polder, beflaande 259 Gemeten en 175 Roeden, waar van de Waterpenningen thans tien fchellingen zijn.
Deeze Polder, die zwaare lasten tot de [;ijkwerken dragen moet,
is daarom door d~ Staaten VaJl Zee/{j11fi, Vl"ljdOJl;!. v@r~und van
al·
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ane de gewoone en buitengewoone Staaten Penningen, en van
de twee Schellingen op ieder Gemet, voor den tijd van veertien
jGaren; welke tijd, in het jaar 1758, verfcheenen was.
ANLOO, een der Dorpen van 't Landfchap Drenthe, onder
den DingfpU of Regtbank van '[ Ooflermeer; zijnde een Schoutfchap, hebbende Kerk en Predikant, fiaande onder de Klasfis van
Noordervoord en 't Ooflet·meer.
" .Anloo, (zegt de Heer ALTING) onder de zesde Dingfpil of
" Rechtbank van Ooflermeer, heeft den naam bekomen van .An" nen, de naa!l:e buurt, zijnde in een lagen grond; en van •t
" Loo, dat is een verheven plaats, die tet beOaat 1300 fchren den van de Stad Groningtn. Breder gewag is hier van Ïll de
" Brieven van Wen/en."
Zie Not. Germ. pag. 2.

yan Egmond, eenige Dochter en Erfgenaame van MAXIGraave van Buuren en Leerdam, eerUe Gemalin van
WJLLEM DEN EERSTEN, Prinfe van Oranje, waar mede zij, met
gunftige toefl:emmill~ van Keizer KAREL DEN VIJF GEN , in 't jaar
1551, in den Echt verbond.:n werd; en door welk Huwdijk alle de groote Goederen uit den Huize van ButJren, als de J-Ieer.
lijkheden Tsfeljlein, St. lIfaprteniijk, midsgadèrs Cortgeene
enz. in het Huis van Oranje zijn overgebratht. Dit doorluchtig
Huwelijk 'werd. in het jaar 1558, door den dood vernietigd;
ltervende deeze Prinfes in het vijf en twil1ligfie jaar haars ou·
derdomll, nalaatende eenen Zoon, PHILIPS WJLLEM, en eene
Dochter MARIA, die naderhand getrouwd is met PHILIPJ, Graave
nn Hohenlo,
ANNA

JoiJLIAAN,

Aartshertogin van Ooflenrijk, Dochter van Keizer MAXI·
verloofde Bruid van KAREL, Erfprins van Spanje, en
daarna, in 't jaar 1570, de vierde Echtgenoote van PHILlPS DEN
TWEEDEN, Koning van Spllnje, haaren Oom. De Paus gaf difpenfade tot dit Bloedfcbandi~ Huwelijk, waar van aan den Prefident van 't Hof van Holland (dat toenmaals zijne Vergaderin.
gen niet op het Hof, zo als tegenwoordig, maar in een Zaal
Tall 't Kloofter derPredikbeeren in 't JlóOr/lOut hield) op den
Eee e 3
ziften
ANNA,

:t.IILIAAN,
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28ften Julij kennis gegeeven werd; mer bijgevoegd bericht. dat
's Konings ondertrouwde Gemalin door Nederland, en van daar
te Water haare reize naar Spanje meende te doen. Om den
Herwg VAN ALBA te wille te zijn, werd beaooten dat door de
gez~mcntlijke Landfchappen, een gefchenk van fijne Lij ·,vaaten.
VorReHjk Huisraad en Nederlandfche Tapijten. verlierd met da
Wap~nen der bijzondere Provintien, ter waarde van 100,000
l{roonen, op den 19den van ÄU7Ustus, wanne~r haare Majefteit
meende te 1V~;mtegen te zijn, zou worden a:1n?eboden, en dat
Holland in de gemelde lumme 28000 Guldens zoude dra~en.
Met groot genoegen werd het eer:te Lid van dat voor'Je aa'1ge~
hoord, en de Stoaten Boden gelast re verrekken naar Niimu.
ten. om aidaar tor het vcrblif van de twaaH Afgevaardigden het
novdige te verzorgen. Ooc:} die va i] Holland aldaar bij den
Henog gehoor hebb~nde, klaagl\'n owr hun aandeel in de toegef1:aalle (omme van 100,000 Kroonen, als te hoog zi ode in de
gemaal' te verLieeling. ALBA, die, naar de wijze de'r I irannen •
geen regenfpraak duldde, wa, ,llIS11O~gd over die naauwgezet~
heid, (zo als hij het noemde) zeggende dat dit gèen gel OOlle lle·
de, ma~r /1l!gts een vrij <.viliige gift was, om daar mede hunno
Liefde voor de Gemalin au hunnen L~ndsheer te bdOO[J(:ll. De gelChcnkeu, der Vvrf1:inne aangeboJdeu, we, d':l1 zo guntH:
ontvangen, dat de lluürkh .. PH'LIPS zig naderhalld verpht.;t vond,
de Scaaren van Holland in 't bijZOnder 'er voor te hedanken. Van
Nijmergen hegaf de Vorllin zig naar ,dnli/Jerpen, al\aar Zlj, ver·
zeld van haare wee Uroed,~rs, ALJ3ERTUS en WENCELAUS, plegtig
werd ingehaald. Men zag, kort daarna, tw~e Pcnninen , waarop gemelde Broeders, ncw: 's MATTHJAS en MAXIMII.IAAN vertoond
werden. In de maalld Scp,cmber nam ANNA VAN OOSTENRIJK
de reize aan raar SpafJje, gaande van Bergen op den Zoom naar
J7lisjingen, en van daar met een Vlout \'<ln 90 ZeIlen. waaronder ~6 OorlQgfchcpen\ onder bevel van de Graa ve VAN BOSSU;
om wel~e ecr ALJA l1erk h"d aangehouden, om aizo op eene
welvlJegJi)ke wijze de Nederlanden te verlaten. Dan dit gelukte
hem zo min als de ;\ eclerlanders, clie geen de min!l:e vrllgt zagen
van de bede, die zij aan de Vorfiin gedaan hadden, om bij hatren aanl1aanden Gemaal eenige vfrz~gdlJg te bewerken, Na eelt
,elukkil,ien overtogt, werd het Huwelijk, den l2den November.
te

Iv.n~ pl. I.
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te Segovill voltrokken; waarop mede verreheiden Penningen ge.
flagen zijn. Volgens STRADA overleed deeze ANNA VAN OOSTENli}X in het jaar 1573.
Zie Ref. van Holland, 28 Julij 1570, 9, 10 en 13 Augustus en .2 Maart 1571; HOOFD, Nederl. Historil~
fol. Ju6.
ANNA van Saxm, Dochter van !,(AURITS, Hertog van Saxen ,
overleeden in 't jaar 1553. Haare Moeder was AGNES, geboo.
ren Landgravinne van Reifen. Deeze ANNA, gebooren in 't jaar
1544, werd, na den dood haars Vaders, opgevoed door den
Keurvorst AUGUSTUS, die haar, in het jaar 1561, ten Huwelijk
gaf aan Prinfe W.LLEM DEN .t:l!lSTEN; wordende de plegtigbeid
daarvan te Leipzig gevierd. STIlADA zegt, dat de Regentesre
der Vereenigde Nederlanden den Prinre dit Huwelijk eerst traebt·
te te ontraden, om reden, dat zij den Lutherfchen Godsdienst
toegedaan was. Uit de GeCchiedenisCen, en vooral uit het leven
van WILLEM DEN EERSTEN, blijkt duidelijk, welke moeilijkheden
dit huwelijk, om die zelfde reden, veroorzaakt hebbe, die van
,een gelukkig gevolg waren. Deeze Vorflin , (die de Heer HOOFT,
ten u'ij!poottg, uitermaten ongeregeld van Leven, die haaren
man finadelijk en met veele wederwaardigheden bejegende.
noemt) werd, na dat zij haaren Gemaal twee Zoonen, als MAU"lTS, die in 1566 te Breda overleed, en MAURITS, Prins van
Oranje, en twee Dochters, ANNA. en AMELIA, ter waereld gebracht had. in 't jaar 1575 aan den Keurvorst te rug gezonden;
hertrouwende den Vorst, bij haar leeven, met CHARLOTTA VAN
BOURBON. Onzeker is, echter, de oorzaak van deeze huwelijks.
fcheiding. STUDA zegt dat het om overfpel was; doch hij is
ook de eenigfle, die dit zegt. THUANUS fchrijft het aan haar 10'
en wulpsch gedrag toe. HAltMlUS en MULLER brengen het op
ie oneenigheden, welke. ten dien tijd, tusfcben de Luther[chen
en Gereformeerden plaats hadden, en doen ons denken, dat het
om verfchil van den Godsdienst was. Dit is zeker, dat zij, te
Dresien komende, door den Keurvorst in bewaaring geno.
men werd, in welke zij overleed, den J 8den December I577;
wordende zonder fiaadie begraven. Men heeft vam haar een over-
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heerlijk Pourtrait, in 't Koper gebracht door J. HOUBRAKEN,
ANNA VAN BRUNSWIJK LUNENBURG, Kroonprinfesfe van Greot
Brittanje, wiens Grootvader was GEORGÈ DE EERSTE, die, als
Keurvorst van Hanover, na het overlijden van Koninginne AN1'IA, den Britfe/ten Throon beklom, in 't jaar 1714, en gevolgd
werd, in 't jaar 1727, door haare KOllinglijke Hoogheids Vader,
den Prins van Wal/es, onder den naam van GEORGE DEN II, die
ten Huwelijk had CAROLlNA, Keurvorll:inne van Hanol'er; uit welke Vorllelijke Perfonaadjen gebooren is fIaare Koninglijke Heog.
heid, den .2den November des jaars 1709. Eene Vorll:in.
welke met regt gezegd mag worden, eene opvoeding te hebben
genooten, nid alleen overeenkom!l:ig haarer hooge geboorte, maar
als een voorbeeld van alle regtgeaarte Christen ouders, en bijzonder van eene Moeder, die den roem had. de vcrf1:andigte
Vorll:in van haaren tijd te zijn; en dus, zo wegens hàarer Hooglleids rang. I\ls uitmuntende deugden en hoedanigheden, de
~enigi1:e Prinfes vun haaren tijd was, die tot een Gemalin voor
een der beste Vorll:eIJ, (zo als men zijne Doorlugtigll:e Hoog
heid, den Heere Prinfe van OranJe, WILLEM DEN IV, meer
dan eens genoemd vindt, konde worden uitgedacht,
WlLLElIl CAREL HE1\DRIK FRISO, de eenige overgeblevene (pruit
van het Doorluchtig Huis van Oranje zijnde, zo was dcszc\f:;
Vrouw Moeder, de Prinfesfe MARIA LOUISA van Hesfen Krts/d,
Douariere van wijlen .;;ijne Hcogllcid JOHAN WILLEM mIso, al
vroeg bedacht, dcezcn ha;lren Vorfieliiken Telg door dtlll band
des Huwelijks te doen vereenigen. Trt he. maaken \",111 eellen
aanvang van de Huwelijksond~rhandelil1gcn, was; door zijne
Hoogheid, een zijner vertrouwden na(lr Engeland afgevaardigd.
Zij fcileenen in den beginne veel tegenftand te zullen ontmoeten;
waar over men ûg niet behoeft te verwonderen, als men in aanmerking neemt, de Hooge en Luifterrijke Pretendenten, die
naar de Kroon-Prinfes[e haakten. Dan de Vor[tin CAROLINA, in
~anmerking lleemende, het belang van den Protefianfchen GodsGienst, en de deugden en hoedanigheden van WIjlen zijne
Doorluchtigheid kcnnçnde, vond het rlludzaamst het zelve door-

tezeCten.. De KOi:ing, dus mede ten voordeele van onzen Prins
overhellende, deed, op den J sden J.\laij J 733, door den Her-
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aan het Hooger-Huis, en door den Ridder
aan de Gemeenten bekend maken, dat gemelde zijne Hoogheid de Huwelijks-voor/lagen had laaten doen, en
na dat de Koning die had goed gekeurd, een Gevolmagtigden'
gezonden, om de Artikelen van 't Huwe!ijks-Contraét te nuiten;
dat de Koning nodig geoordeeld had, daar van aan het Huis kennis te geeven, in verzekering, dat zodanig Huwelijk aln zijne
Onderdaan en allen genoegen ver[chajfen zou; verwagtende voorts,
dat het Huis hem zoude in fiaat fiellen, om aan de Prinfes, zijne 'Üudfie Dochter, zodanige Huwelijks-gifc te ge even , als met
de tegenwoordige omllandigheden overeen zouden komen.
Deeze bekendmaaking werd niet alleen door beide de Huizen,
maar door de gan[che Natie zodanig toegeJuicht, dat 'er weinige
voorbeelden van dergelijke algemeene goedkeuringe te vindeil
zijn; waar van de Dank-Adresfen der beide Muizen onweder[preekbaare bewijzen opleeveren. Wil men fierker bewijs dan
woorden, men zie het volgende bel111it, genomen door de Gemeenten, hier in beil:aande: " om uit het geld, dat in de Ex·
.chequer overig gebleev~n was, uit de verkooping van 't Eiland
St. Chrisflolfel, zijne Majen:cit te authori[eeren, de [omme van
Tachtig duizend Ponden Sterlings, maakende 8,80,000 Guldens
Hollands geld, te doen dienen en te appliceeren tqt een Date
voor de Kroon-Princesfen. De Bil, hier van g~maakt, in het
Hooger Huis, na voorafgaande leezing , goedgekeurd, werd met
de Koninglijke toe(l:emming bevestigd. Ook behaagde het den
Vorst, terwijl men bezig was met het Huwelljks-Conrraét te regelen, zijnen aanfl:aanden Vorl1:elijkeu Schoonzoon met het Eerteken van de Ridderorde,. van den Kousfeband te befchenken.
De Artikelen in orde gebracht zijnde, omving de Heer DUNCAN,
Minister van zijne Hoogheid, dezelve verzegeld, en vertrok daar
mede naar Friesland.
In de maand November. vertrok de Prins naar Engeland, met
bet Koninglijke Jacht de Fubbs, en landde daar mede den 18den
te Greenwich. Alle de omfl:andigheden, bij 's Vorfien aankomst
aldaar, fpaaren wij tot het Art. van zijne Hoogheid zelve. Al.
leen zeggen wij hier, dat de Prins, den I 9den, door den Koning op het minzaamst ontvangen werd; niet min teder en liefderijk was de ontmoeting van onzen Vorst bij de Koninginne.
Eeee$
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Den volgenden dag, des avonds om agt uuren, werd dezelve,
voor de eerfiemaal, in het vertrek van haare Koninglijlre Hootheid geieid, en na dezelve, op de tedertle wijze, van zijne gevoelens voor haate perCoon onderricht te hebben, geleidde de
PrinCes den Prins naar het vertrek der Koninginne.
De dag ter voltrekking van het Huwelijk deezer doorluchtige
Perfonaadjen was bepaald op den 23tlen. Dan het bei:aagde den
Hemel, den Prins door eene zwaare ziekte aan te tasten; waar
door het werd uitgef1:e1d tot den 2sfl:en Maart 1734. Op den
avond van dien dag werd het voltrokken, met zo veel pracht en
luister, dat hetzeI ve alle verbeelding te boven gaat, zo in kleederen als anderzims.
Men vindt 'er van gemeld, dat de Vorfl:elijke Bruidegom gekleed was in Fluweel, ongemeen rijk met goud geborduurd, en
met Diamanten 'knoopen, wordende ieder knoop op 300 ponden flerlings, dat is 3300 Cl. Hollands gefchat; en dat de Juweelen, waar mel1e de Prinfes praalde, onwaardeerJijk waren. Daags
daal' aanwJJgende ontvingen hunne lVlajeileiten en de Vorftelijke
P"rfoonen ue gelukwenfchingen van alle de Standen des Rijks.
in neder:t,e L'ankadresfen, als ook van de Maglfi,aat van Loiulen.
I-lm,re Hoogheid beantwoordde die van het Lagerhuis met deeze
wvorden; Jk zeg het Lagerhuis dank, dat het ftandvastig zijnen ijl,et, m toegenegen. leid 'Yoor den Koning betoond heeft, en
ik

fJ(IJ
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uite/flen l'erblijd, dat de 'Yerkiezing des Konin{s

in deeze gelegen,jcid deszelfs goekeuring heeft ge'Yonden.
Op den 19dell April prefenteerde de Kancelier van de ExchefJuer aan het La{erhuis een boodfchap des Konings, van deo.
ze inhoud:
GEORGE REX.
Nanr dien het zijner Majef!eit hehallgd huft te grtlonnetren, dat onder het groot Zegel 'Yan Groot Brittannie, opene
Brie'Ye/1 worden gepasfi:erd, om, ten blijke 'Yon zijne Koninglijke gunfle en genegenheid rMr de Princesfe Rojaal, een jaarlijks Petifioen 'Yan 5000 ponde11 Sterlings ,'ast te flellen, en tie
tegmwoordige wi!tten zijne Majefteit 'Yerhinderen 't ze/re !finI(r "pn voor .ijn eigen /eepen Ie IIccor"unn, til hoopt zijne
Ma-
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Majefleit, dat h'i geauthor/lem; zal worden, om zodanig Octroij, geduurende het leeJim van de gemelde Princesre ROJaat,
te mogen verleenen, ingeJ'alle zij zijne Majefleit overleefde j
tie overweegin{J daar 'Van Dan het Huis recommandeerende.

De vraag, of het geoorlofd zoude wezen, een d.r~;elijkr.' BilI
in te brengen, in omliraage gebragt zi:nde, waren 'er eenigcn van
gedachten dat dit te verre zoude gaan: nog'hans ging dezdvil
door, met eene me<:rderheid van 139 tegen 4- fi:emmen; de BiIl,
welke reeds gereed wa~, werd ltanfknds eer.s en andermaal ge.
lezen, en aan een Committé geHeld. D<.:n 23iten gicg d.:zelve
in het Lnget'huis door, en werd aan de Lords gez nden, wd:,e
daar in to~rtemden. Nadat zij, op den z;fi:en, van den Throon
met Koni:'gii:kc toeftelDlTling bekrachtigd was, werd hel Parle·,
ment geprorogeerd. Eedge dagen daarna. behaagde hçt den
Koning. door een Misfive, H. H. Mogende van de voltrekkinlI
des Huwelijks kennis re ge even ; welke MisGve daarop tel;:,.ud
met dankzegging en 'blijken van goedkeuring beantwoord wer 1.
Op den 3dcn Maij vertrokken Haare Hoogheden, na een t~
der affcheid, zo van Haare Majefteiten als van het geheele ,lof'
~enomen te heb:)en, uit Londm, doch Haken niet vo'>r del).
sden, met het Jacht de Fubbs, in lee; en landdtn met d:lt en
de andere Jachten, des morgens van den 7den, te Rotterdam.
Wij zullen ons niet inlaaten met een vel haal van d~ wijz~, op welke Haare Hoogh~den ontvang~n werden in alle de Steden, die
dezelve met Hunne tegenwoordighdd vereerden, om Friesland.
en wel om de IJoofdfiad van die Provintie, te berdken. Alleen
zeggen wij, dat het Vorftelijke paar, den IIden der gemelde
Maand. onder eene ongeloofljke toejuiching van de BurgeriJ, zijne Intreede te Leeuwaarden deed, Hier finaakten de jonggehuwden het aanf':enaame genot der ftanJvasdge HuwlijksliefJe , tot
op den loden Julij des jaars 1734, op welken dag Zijne Doorluchtige Hoogheid, gedreeven door deszel'f's ingeboorenen He 1denmoed , zig van Haare Koninglijke Hoogheid fcheidde, tel'
bijwooning van den Veldtocht aan den Rhijn. Midlerwijl begaf
zig de Koninglijke Prinfesfe naar Engeland, alwaar dezelve haar'
verblijf hield, tot de terugkomst van haaren Gemaal in Holland;
't was niet voor den 9den der maand December, dat deeze Vorftelijke PerfoRlladjen elkander te Ca/ais omhelsden. Van daar
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vertrokken den Isden, kwamen, met kleine dagreizen, den
te Breda, en na verloop van eenigel1 tijd in 's Gravmhage, van waar zij zich haar het Loo begaven.
Op het lIrt. van zijne Hoogheid Prins WILLEM DEN VIERDEN f
zullen wij verDag moeten doen van de gefchillen, omtrent deezen tijd omftaan, over de Erföpvolging in het Huis van Nasfau
Siegen, als mede het gevolg daarvan; hier zeggen wij alleen,
dat Zijne Majefieit van Groot-Brittannie zig veele moeite gaf
om de zaak naar rech,en, en ten voordeele van onzen Vorst, te
helpen handhaven. Dit verfchil is, in dit Jaar 1786, ten nadeele
van den tegenwoordige Erfiladhouder uitgefprooken, en de Prin,
van Nasfau, als wettig eigenaar daar van erkend. Haare Koninglijke Hoogheid genoot het vermaak, Haaren Koninglijken Vader,
bij deszelfs terug reize van Hanover naar E;;gelfmd, op den
3den November op het LlIsthllis 't Loo te omhelzen.
Het was niet 'Voor de maand April des volgenden Jaars, dat
tie Leeuwaarders het genoegen hadden, het Vorl1eiiJke paar we.
der te aanfchouwen. Na dat zij het genot daarvan eenige dagen
,ehad hadden, vertrok de Prins met zijne Gemalinne, den 19den
van die Maand, naar de Provintie Groningen. In Holland kreeg
men il1tllsfchen tijding vsn de Zwangerheid der VorfHnne; en
Haare Koninglijke Hoogheid, vcrkieiende Haar Kraambedde in
HQlla12ds Hofplaats te houden, begaf zig derwaarts, met den
Prins. Op den 19den van de maand December 1736, beviel de
Vorfl:in aldaar van eene Princesfe, die kort daarna overleed, wordende in het Vorftelijk Graf ter Aarde befteld.
Prinfes ANNA deelde, in de maand September des volgenden
Jaars, benevens Hanren Doorluchtigen Gemaal, in de huldiging
als Baron van Breda. Dat 's Menfchen leven, van de
grooten zo wel als van de minderen, met een geduurzaalUB
mengeling van vreugde en droefheid verzeId is, ondervond Haare
Koninglijke Hoogheid, als Haar de droefmaare verkondigde het
overlijden van de uitmunrendlle Vorllinnc WILBELl\11NA DOROTHE!
c.t.ROLINA, Koninginne van Groot-Brittall1Jie, Dochter van JO~AN FREDRIK, Markgraave van Bralldenburg Anfpach, welke.
<lp den eerften November, in den ouderdom van 55 Jaaren, 8
Maanden en 13 Dagen, het tijdelijke met het eeuwige verwis[clen.
Andermaal verloste, op den 21ftell December 1739. Haure
~3ften
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K. Hoogheid vAn eene Dochter; welke, echter, niet langer dan een
half uur het Leven genoot, en in Fries/nni begraaven werd.
Dan, op den 28nen Febrnarij 1743, bracht Haare Koninglijke
Hoogheid ten derdemaale eelle Prin[~s ter Waereld, van welke
wij hierna eenige melding zullen maaken, onder den naam van
CAROLI~A, waarmede dezelve, op den loden Maart, bij de toediening des H. Doops, te LemWftfif'dm benoemd werd.
Hoe verlangende Zijne Door!ltchtige Hoogheid, en allen die
het Huis van Orauje waren roegedllan, ook waren, dat uit 's
Vorflen Huwelijk eene Mannelijk ,·~pruit mocht gebooren worden, behaagde het den Hemel niet, als nog aan deeze wenfchen te voldoen; bev.rulende de Prinf~s, voor de vierdemaal, op
den Isden November 1746, van eene Dogter, die, even als de
Mee voorgaande, maar kort het leeven mocht genieten; fierventle den 2den Januarij 1747.
Dil Jaar, fchoon dus met fin~rt voor 't Vor11elijk Huis aanvan·
,ende, was het echter, waarin de Oranje Zon, met meerlI1er lui fier en heerlijkheid, begon te praaIen; dit Jaar was het.
waar in Prins WILLEM DE IV, die, om Zijne Deugden en
Vor!1elijke hoedanigheden, bij het zinken van 't Schip van
Staat, als de eenige Stuurman, waarop Neerlands VoIIT al zijn
hoop en vertrouwen fielde, gezien was, gefteld werd in alle de
waardigheden en Ampten, die Zijne Doorluchtige Voorvaderen
met roem bekleed hadden; zie w. c. H. FRISO.
Om alle herhaa:ingen, zo wel in ons is, te vermijden, zwij.
gen wij hier van al het geen bij die groote Staatsverwisfeling is
voorgevallen. en bepaalen ons alleen tot het geen den perfoon
van haare Koninglijke Hoogheid in 't bijzonder betreft, zonder
melding te maaken zo van het 1l2ndeel, welk lUlare K. H. nam in
de vreugde van haaren Gemaal, als van de Ontvangst en vreug·
debedrij ven, allomme deswegen in alle Steden en' Plaatzen betoond: zo wel bij de verkiezing van Zijne Doorluchtige Hooghc:id tot Smdhouder enz. enz., als naderhand bij de E' fljke ver·
klaanng van dat gewichtig en aanzienlijk Ampt, in de Mannelijke en Vrouwelijke Linie.
Bij alle deeze groote veranderingen en verheffingen van 't Vor.
l1elijk Huis, had de Prins het genoegen, in file maand Novem·
ber ~~ei Jaui. a~ de Heeren SNUiten "sn Hollllnd en West.
"ries-
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'JIries!qnd te konnen melden, dat haar~ K. H. deszelfs Gemalin-

ne zig weder in eenen gezegenden ftaat bevond; en dit genoegen werd algemeen er , als men alomme de tiiding kreeg. dat
hoo~stf:emelde haare Hoogheid, den 8ften Maart 1748. gelukkig verlost was van een welgefchaapen Zoon, WILLEM DEN
VIJl- DEN, Neerlands Elf Stadhouder , bij deszelfs geboorte
b,k"l1d met den naam van Graave van Buuren. Op het Art.
van dien Vorst zullen wij pen voHedig verfl2g geeven van de vreu~.
d~, die deizeJfs GC'boorte 1IIomme door gansch Nederland verwekre, en hoe dezelve gevierd werd.
Dus zoude men gezegd he bb 'n dat haar er K. Hoogheids wen{ehen verVldd waren, en zij, met haaren Gemaal, in 't volle genot der AardÎche Zegeningen zig had konnen verlustigen. Maar
hoe onbeHendig is '5 Waerelds voorfpoed! De Doorluchtige Prins
werd, in het jaar 1748, van eene zwaare Ziekte aangetast; en
hoe wel de Vorst, na verloop van eenigen tijd, van dezelve herfteld fcheen, was zijne gezondheid nooit recht beli:endig. maar
altoos met toevallen verzeld, die van dag tot dag vermeerderden.
De vreeze, die men had, dat f-lij onder dezelve, en onder zijnen onophoudelijken arbeid, ten nutte van Land en Volk be{teed, bezwijken zoude, deed zijne Lijfärtzen nodig oo:deelen,
het gebruik der Wateren en Baden te Aken. Daar heen vertrok
de Prins den 3den September I,-S!. Na deszelfs terugkomst, op den
loden Oétober, had men wel t!enige flaauwe hoop; doch eenige
dagen daarna vertoonden zig de voorige ongemakken, fterker dan
te vooren , en duurden tOt den beOisCende dag van den 22ftell
dier Maand, waarop Zijne Hoogheid zagteJijk den geest gaf.
Van dit tijdfiip af aan is het, door de fchikkingen, zo door
den Prins, als door 's Lands Staaten ,ingevalle van 's Vorften overlijden, gemaakt, da! wij meen en den Leezer Haare Koninglijk,
Hoog,'ttid. als Gouvernante en Voogdesfe van den PI'Înfo Erf
Stadhouder, een weinig nader te mo~ten doen kennen.
Sims holare vroege jeugd had zij de verhevenfte denkl)eeldell
en gevoelens, die or ,ic van eelle Vorftin te wagten geweest waren, duen zien. Van haare Koninglijke Vrouw Moeder, die
liever 's Warreld, ijdel en roem bad opgeofferd, en de Keizerlijk/:
Kroon geweh;erd, dan den Godsdienst haarer Voorvaderen ver.
laten, had zij dto eerbied en liefde voor den Hervormden Godsdien"
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dienst ingezogen; en bezwangerd met de zaaden daar van, gaf
ze, reeds in haare eerfte jel~gd, blijken van alle die zeldzaame
hoedanigheden, waar door men haar in rijper jaaren zag uit\)linken.
Haare gedaante was overeenkomfiig del' grootheid van eene
VorlHn. Uit haar Weezen , waarin de minzaamheid uitblonk,.
ftrnalde tevens de verhevenheid haarer Ziele. Men heefc van
}taar, zonder vleijerij, getuigd, dat ze ervaaren was in fraaije
Konnen en Wetenfchappen; dat ze verCcheiden Taaien met de
uiterfte netheid en vaardigheid wist te fpreeken, zijnde haare bewoordingen befchaafd en duidelijk. Boven dit alles bezat de
Vorllin eene bijzondere bekwaamhilid in de kennis der menCchelijke geaartheid, waardoor zij gezegd wordt, zig zelden bedro.
gen te hebben gevonden. in de keuze van die geenen, welke zij
met haar vertrouwen verwaardigde. Geen grooterVijandin dan zij,
uiterlijk was 'er van fchijn en gemaaktheid, welke zij in de harten
lezen kon. Wat haar verlland betreft, men vindt meer dan één
bewijs. dat het zeer uitgebreid moet geweest zijn; k0l1l1ende zij
'Yerfcheiden zaken van verfchillenden aard bevatten. en daar over
oordeelen, zonder die te verwarren. Haar geheagen diende haar
wonderbaarlijk; het geen zij geleezen had, wist zij zeer voeg.
zaam op daaglijkfche voorvallen toe te pasfen.
Van alle deeze Zielsvermogens, had de Prins haar Gemaal het
nodige gebruik weten te maken; kiezende haar tot zijne getrouwe Raadgeefiler. Hier toe was zij te meer van nut, door haa.
ren arbeidzaamen aart, waarvan haar niets kon te rug houden.
indien zij Hem tot welzijn van Kerk en Staat kun van dienst
zijn. 't Geen hier toe nog meerder nut deed, was haare ervaarenheid in de algemeene Staatkunde; waardoor 'er geen Vorst
ef Staatsman was, wiens vermogen of zwak haar onbekend was.
Alle deeze bekwaamheden gingen gepaard met waare Edelmoedigheid, MeDschlievenhcid en Zagtzinnigheid, welke aan haare
fiandvaitige en verhevene Ziel nog grooter luifl:er gaf. 91'
een ~elfden dag van 't overlijden haars Doorluchtigen Echtge.
noot, leide de VorfUn den l':ed af, in handen van Gecommitteerden van H. Ed. Gr. Mog., en in die van H. H. Mog. en
Aaderhand van die van de andere Provintien , enz. als Gouverrl.nt, In Flil'eift iN#' i,ni~nl,n Prins ErfStlltJhouder.

Haa.
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Haare K. H. deed bij MisGve, gcda~tekend 22 Oétober, aan
de Stunten der bijzondere Provintien, van 't affierven ZijnerDoorI.
Hoogheid kennis geeven. In de maand Nove11ber werd bij de
Staatcn van Gelderland goedgevonden, dat al!e Aéten, CommisGen, enz. welke tot nog toe op den naam van ErfStad~oudtr
en Raaden uitgegeven waren, voortaan zouden worden geëxpedieerd, op naam der Gotlvemantt.
De Vrouwe Gouvernane, om blijken van haare zorge te geven, deed, op den zden van de maand Maart Ii52, aan de Heeren Staaten Generaal overleeveren een Pro'eét, om de Troupen
van den Staat te brengen op een meer foliden en min kostballren
voet, dan tegenwoordig. Bij dit Ontwerp werd aangetoond, dat
de Executie daarvan, met ter tijd, zoude ge even een voordeel
van over de vijftien tonnen Gouds in het Jaar, en van nu afaan
over de agt tonnen Gouds; dat het Le~er van den Staat daar door
zoude worden verminderd in getal van eflèétive gemeene dienstdoende lVIanfchap, met niet meer dan rui:n zestien honderd. Dit
Plan werd door fl. H. Mog. op alle wijze gelaudeerd, en haare
K. H. bedankt voor de zonderlinge applicatie, waarmede hoogst
dezelve dit important en moeilijk werk, ten beste van den Staar,
en van het geheele Militaire wezed, had g~lieven te behartigen
en te dirigeeren.
In het Jaar 175°, had de Magill:raat der Stad Thiel, als made
de Regeerders van verfcheide Dorpen in de Nederbetuwe , huilne kla~ten en bezwaaren gebracht voor wijlen Zijne Doorl. Hoogheid, zo over de uitzetting der Ampt-Lasten, Klokkenjlag en
andere Lasten, ~ls over de verhooging derzelven , van tijd tot
tijd gedaan, door den Amptman en Ridderfcha'p des voorfchr.
dmpts van Nederbetuwe ; en in 't bijzonder over eenige Posceu, in de voorfchr. uhzetting gebragt , die of in 't geheel niet
genoten, of grootelijks moeften verminderd worden. In 1751
had de PriBS de Heeren Baron VAN DER CAPIi:LLEN tot den Boede!.
hof, en BRANTSEN, Raad in de Ordinaire Hoven van Ge!dtrland,
gecommitteerd om de nodige bezw:.laren en informatien in te
neemen. Dit was wel door hun gefchied, en daar van raport
geda:.ln; dan de Dood had den, Vorst verhinderd, hierin naar
behooren te voorzien: dus was het Redres hierin gefpaard
Voor de /Trouwe GOIIYernanfe, die dan ook, zo fpoedig de om-
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fiandigheden toelieten, hier in heeft voorzien door een ztiti'c.e1'ig Reglement, getekend 2 J~nlJarij '752.
Na hier mede aall de Klagers genoegen gege~ven te hcbbca,
behaagde het haare K. H. eene nieüwe fchikking te maken, Olll·
trent de Momeering der Trollpen van den Staat. Onder and~l e
bezigheden, betrekking hebbende tot de Vi,[chcrij, de J~,g[,
enz. vond haare K. H. ([affe, haare menschlicvendl.lcid te doen
kennen, door het fcbcnkcn van aanzienlijke fi)\Umen aan een menigte Franfche Vlugrelingen , die zig in di-:n tijd te Rotterdam
bevonden. Naauwlijks had de i.\1enschliikhl:id haare waardighà.l,
ten aanzien van v12rdrukte Geloof;genooten van buiten 's Lan,!s,
doen zien, of het gezag moest zig, om ver[chillcll binnen 's
Lands, en wel te Z~i'o!, doen kennen. De twis:ell 111et Do. VAN'
DER OS, waren lOt di,.! hoogte gekomen, dat de Kerkenraad het
Advis der Vrouwe Gouvernante verzocbt.
Op den 2lftell der maand Dcccll1b~r 175~, na111 haure K. lI.
zonder plegdgheid zitting in de Vergadering van dea Raad van
Staaten , zijllde d~nV<lans verzeId alken door haarcn Opper-IIofmeefl:er, den Gener"al v"", BURM.1NIA, den Opper-Stalll1eefler.
Generaal VAN CRcS::'.TE\3, en deel l(a:nerbeer VAN: VOlGT. Na
eeni,~ verblijf aldaar, bCt~'lf h~are K. H. zL~ naar het Collegie vaa
Gecommitteerde Raaden VJn Holland en trestfriesland , en daarna in de ~ergadering der [Jeeren St~,aten van Holland en lYestfriesland, en woonde de Deliberatien hUilner Ed. Gr. l\1og·. bij;
wordende van daar geleid, door alle de Le,Jen van dat CoHesie.!.
verzeld door eenige Leden uit de lUdder[chop, in de Verrrekk.;l.
van de Heeren Staaten Generaal. In de Vc:rgadcring der Sraa:cll
van Holland en J/<'stfriesland, in d:n StaJhoudcrlijken ~tol.!i
zitting /iCllomen bebbende, werd de Vorflin aldaar door den Heer
Raad-Penfionaris STEm, met een gepaste Reden\'oering, begroet;
na dat de GOltvernante dezelve minzaam beantwoord had, b~.
tuigde haare K. H. dat zij altoos bedacht WrlS Oilt zo t'eel JlJoogliJk, de bezwaarde FillaJJtÎcn van de rejpettij,e Pl'ovÎlItit'iJ Ie
foulageeren, ell we! in 't biizolldu om treilt zod(mZ:~'e jJvsten ,
waartoe hoogstdeze/Fe een bijzolJdert! Iwauwe betrekkillg had;
dat zij ten dien einde had doen formeereu cen Plan, tot ver-

mindering van de Gardes des Corps, als met/e vall de Hollundfehe en Zwitzerfche Gardes, welk P!.111 zZi het gwofgen had
IV. DEEL.
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aan Hunne Ed. Gr. Mog. overteleveren, zullende daarbij jaarlijks belPaard u'orden eene fol1lll1tl van f I 1°480; dat zij als
GOllVer1JaIJte Iliet anders verwadtte, of H. Ed. Gr. jJ10g. zouden
het zelve aanzie;; als em blijk van Haaren ii~'er voor het Ge1Iicmcbest, en in 't bijzonder voor de l'rovintie van Holland
en Westfrieslantl, en dus het l'OOl'n. Plan wet wil/en goedkeu.
t'm; niet twijffe/end/! of Hun Ed. Gr. Mog. zoudeu in 't ver,'olg met Hunne cordaatheid, op de zaaken van 't Gemeenebest , en jn 't bi/zonder op die van de Fit/antie, zodanige 01'. der Jlel/en , als zij l'olgens hUlJue hooge H1jsheid, zouden nodig
,'ilJden. Verder verzogt haare K. H., met fterke drangredenen ,
een einde te maakell aan de zaak, ra~kende de Ampten. Voor
dit alles werd de Vorflin op het minzaamst bedankt, en eenige
weinige dagen daarna het Plan ingeleverd.
Den 8f1:en van de m~and Maij 1753, gefchiedde in 's Gravenhage de gewoone trekking der /Jaag[de Schutterij, waar bij H.
K. H. met de Vorf1clijke kinderen tegenwoordig was, en het H.
K. H. behaagde, aan den Heer Burgemee(ler en Kolonel DIERQUE!\S tcr hand te !lcikn, cenen zeer kostbaaren Gouden Beker,
welken wiilen zijn Doorl. Hoogh. ter betooning van zijne achting
VOD)' de lIaagfche Schutterij, had doen vervaardigen.
Ook bezorgde H. K. H. in dit loop ende jaar ver[eheidcn nieuwe Ordonnantiell.
In het volgende jaar gelukte het M. K. H. met zijne lVIajeneit
den Koning van PruisfeIJ, of wel door deszelfs en haare gevolmagtigden tot f1and te brengen, een Contracr wegens den verkoop
van de volgende Heerlijkheden, gelegen in de Provinti.! Holland;
als de Hcoge en LflO!';ê Zi;'al1tJre; TrasjJik en 7kiJJtig,~oJ'cn; die
van JIlatlldwlj'k, Hoe1lC/erland, Trateri7lgCll, Ol'tlllge-Polder.
's Cl'tll'eztl7ule en Zellld-Ambac/zt; het Huis in den Haag, genaamd het Oude Hof, en het I-luis te HOJlSholrcdijk, J'oor de [omma van zeJ'e1Z17laal honderd duizend Cl. Hollands, e7) Vijf duizend gl. ~'oor de fo1eubelm, voor en ten behoeve van den I-Ieere Prinfe van Oraliie. Bchalven andere prefenten , fchonk haar
K. H. den fleer VAN KLlNI<GRAAF, die zig, ter inlhmdbrenging
van dit Contraét, veelc moeite gegeeven had, met eene fomme
van achtien honderd Rijksdaalders; welke erkentenis ook door
zijne Majeileit gedaan werd, aan den Heer CIIARON ST. GERMAIN.
Raad-s.
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Raadsheer van zijne Doorl. Hoogb. Wijders deed de Vorflin, in
oit jaar, met ha are Vorllelijke Telgen, eene rei ze naar 't Oranje.
lYoud, een Lusthuis in Friesland, niet verre van 't Heerenyeen.
De eerbetooning , in verfcheiden Steden en Plaatfen hun beweczen,
zal op de bijzondere Art. zo als reeds op dat van ALKMAAR gefchied
is, vermeid worden. In dat zelfde jaar deed de Basfa van Tu·
nis. aan den Wel Ed. Gellr. Heer TRONCHIN, voerende 's Lands
Fregat van Oorlog de Arend, voor l\levrollwe de Pril1ce~(e COlt'Yernante de volgende gefchenken: een Ermclijnen Pels, gevoerd met Karmozijnen Per(ijèhe lloffe; twee paar fcllOenen of
pantoffelfs met goud ge'"ordllurd; een fraaijen Tijgershuid ; een
Hertebeest en een Perjiaansch Tapijt: en voor den Prins Ermadhouder. een zeer fraaijen houwer met een gouden gevest. nevens een keurli~ken draagband; een Escarpe, gewerkt met goud en
zilver; twee witte Ttmetaanfche Geiten; e2n Leeuwenhuid en
een Perjiatmsch Tapijt.
Van meerder belang was de verrichting van de I"J'OUH'e COII,'emante in de ProvÏIrie Fries/and, aan welke hoogstdeze,ve,
den gftell van de maand Maart 1755, had doen [chrijv~n, met
verzoek, dat hunne Ed. Mog. vier Ik~ren, benevens den Land.
Secretaris, geliefden te cOaJmitteeren, om met IJ. K. H. te overleg~en en te formcerell een Plan, waar bij de Tmele en Voogdij, of waarneeming der Hooge Chlrges, Digniteiten en Prrl!ë.
minentien van het Stadhouder en Kapitein Generaalfchap, naar de
Conftitmie van de Regeering in die Provintie, zou konnen wor·
den gereguleerd, illgevalle het Gode bchaagd~ over het keven
van H. K. H. te disponeeren, cel' de El'madholld~r of Ermadhouderesre de meerderjaarighcid mochten hebben bereikt. Om
aan dat verzoek te voldoen, werden benoemd, Jonkheer WILLEM GERLACH VAN DOIS, uit Oosrergoo; Jonkheer SJUK GI::RROLT
}UKKEMA VAN Bl'RMANIA RENGSRS, uit \Vestergoo; LlVIVS SUFFRIDUS LYÇKLML~ à NIEHOLT, uit de Zevenwoujen ; Jonkheer EPO
SJUK VAN BURMANIA, uit de StedeD, en ,TLTZO VAN SMJl\:IA, S,,cretaris der Hecren Staaten. Dan de Hcer RUR~lANB REI\GERS,
wegens ziekte v~rhil1derd zijnde, dcezc CommisGe wnar re nèCmen, werd deszelfs plaats vervuld doOl' den fleer TJElèRT \'AS
AYLV 11. Deeze Gecommitteerden hadden in 't laatst dcl' ,maand
April hun eerfie gehoor bij de Vrouwe Gouvernante. Het zclfFfff 2
de

1166

A N NA, Gouvernante der Nederlanden.

de verzoek, fchoon in uitgebreider bewoordingen, werd op den
J7 den Maart a~n de Staaten van de Provimie O)/erijsfel geèaan; welke daarop eene Refolutie f0rmeerden, die aan H. K.
H. werd ter hand geHeld: waarop de onderhandeling, in de maand
November, eenen aanvang nam, en een lnftruél:ie voor den Heer
Hertog VAN B~Ul\SWIJK WOLFENBUTTEL werd vastgefteld. In het
jaar van T7S6 deed de Vorftin, beneven den Prins haaren Zoon
en de Prinfesfe CAROLINA, een togt naar Breda.
Tot hier toe hebben wij de Gouvernante nog in geene moeilijkheden omtrent het gewichtig Staatsbellier gemengd gevonden;
ten minfren 'er waren ge ene zaakel1 voorgevallen, die veel ge.
rucht gemaakt hadden. Dan de verandering der Regeering te
Haarlem, en wel bepaalddiik ten opzigte van het verkiezen van
Burgemccfi:eren, maakte in dit en hd volgende jaar zeer veel ge·
rucht. Het voorgevallene daaromtrem is zo breedvoerig behandeld, Z') door ft-Iemorien, Requesten, als Ilnderzins, dat wij de
paaIen van ons bettek verre te buiten z.ollden gaan, zo wij in
een omftandig verilag van dccze zaak wilden treeden. Alle de
fiukken, hier toe behoorellde, zijn ,tc vinden in de Nederland·
fl:he Jaarboeken van de jaaren 1757, 175 8 en 1759·
Dan deeze zaak bleef, gedllurende het leewn van de Yrouwe
Gouverlltmte, onbefJist. De Gecommitteerden tot het groot Be.
foigne, aan welke het o!lderzoek van deeze zaJk gelaten was,
warel) naderhand van oordeel dat men de zaak, uit waren eerbied voor de nagedachrenisfe van H. K. H. zoude behooren te
laaten ongedecidcerd, in de hoop en verwachtIng, dat ZiJne IIoogheid, de mil;derjaarige Erl:S:adhollder, do::r de Hee.
ren, aan wier hoogst d~szelfs Educatie was toevertrouwd, geim.
bneerd en geinftrueerd wordende van de ware belangen van den
Staat, en deszelfs Grondwetten en Gerechtigheden in 't generaal,
en van die der Steden in 't bijzonder, tot de Exercilie van de
hooge 'Charges, aan hem gedefereerd, gekomen zijnde, zig nooit
zou laten induceeren, om dit of foongelijk geval zich tot een
model van navolging voorteftellen. Welk raport naderhand door
H. H. M. tot een beiluit gemaakt werd.

In ons Derde Deel. ónder het Art. A~ISTELDAM, hebben
\Vij r~eds melding gemaakt van de vaorDagen, door H. K.
H. tot de augmentatie der Landtroupen gedaan. Ook hebben
wij
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wij aldaar verflag gedaan, hoe de Kooplieden, zo van die Stad
als van andere Steden, meer dan eens, bunne regtmaatige klagten, wegens de onbcfiaanbaare handelwij ze dei Enge/fchcn, ingebracht badden , met bijvoeging van het antwoord, welk de Vorfijn, op de laatfte van die van den 7den Dec.:mber 1758, gegeven heeft; als ook van welke gedachten omtrent die zaak, de
Geheimfchrijver der Vorfiinne, de H~er DE LARRIJ , was; waarhe211 wij den Leezer te rug wijzen. Hier voegen wij dam nevens, dat de nadere propofitie vall H. K. 11. tot de vermeerdering der Landrnagt , zo wel vrugteloos was bij'5 Lands SUlaten ,
als de k!agtell der Kooplieden bij de Vrouwe Gouvernante.
Dus hebben wij van haare Koningl jk::! Ilooghdd niets meer te
melden, dan dat dezelve haure mondelijke toel1:emming wrleend
had aan den Heere Prinfe KAREL CHRlSTIAAN YAN N.\SSAU WEILBURG ,
ondèr de bewilliging der IIeeren Staaten van de Geunieerde Provintien, om met hoogst gemelde haare Dochter, de Prinièsfe
CAROLINA, een wettig Hmvelijk te mogen voltrekken. Oe z waarigheden, die het inhad, voor en aleer dit: Prins zijn doel bereikte, uit hoofde van des zelfs GocJsdienst, en welke Refolótien bij
den Staat genomen zijn, zullen wij op het Art. C.\ROLINA, Prinfesfe van Oranje, melden. Hier ter plaatfe vinden wij ons verpligt, mede te deden den Brief, door d~ Vrouwe Gouvernante,
daags voor dat zij het tijdelijke met het eeuwige vCfwisfelde, aan
de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van [Jo!!'lIld en !Fes/friesland,
om derzelver toefiemming te verzoeken. gefchre~vel1; zijnd<.'! die
aan de Heeren Staaten der andere Provintien genoegzaam van den
zc1fden volgenden inhoud.
Edele Groot llfog. HeeFen, bijzondere goede
Vrienden.

" Gelijk ons, in ons particulier, niets tcercr bn aen het harte liggen, dan de bevordering van het geluk en wdwezen van
onze lieve Kinderen; en daar onder voor geene van de min(]:e
zaken te houden zij het welberamen van een Huwelijk, waer op
men reden kan hebben den Zegen van God A!magtig te verwagten; en onze Dochter, de Prin(ès KAROL1NA, tot dien olldcrdoln
gekomen is, dat onze moederlijke zorg vorden ons dael' omtrent
F fff 3
met
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met rijp en bedaerd overleg te bepalen, ter gelegenheid dat de
Heer Prins KAREL VAN NAS,OUW WEILBURG zich aen ons, al voor
eenigen tijd, heeft g~addresf\!ert, om onze Dochter van ons ten
Huwelijk te verz'oeken; zoo hebben wij alles dienaengaendeoyerwogen, en bijzondere rcfkxien gemaekt op de goede kwaliteiten
van gemelden Prinfe, die met onze Dochter uit étn en het zelfde huis geboren, en voerende den zelfden naam, daer bij zich
aan onze Dochter zoo aengenaem gemaekt heeft, dat dezelve
niet ongenegen zoude wezen een wettig Huwelijk met welgemelden [-leere Prinfe aen te ga en ,indien het zelve door ons, en door
U Ed. Groot Mog., mogre geaggrcëerd en goedgekeurd worden.
Welk een en ander ons gepertnovcert heeft ons mondelijk Confent daer Ren te geven; en, ingevolge het Diploma van U Ed.
Groot Mog., in dato den 16den November 1747, U Ed. Groot
1'log. gansch 'vriendelijk te verzot ken het voorfchreve Huwelijk
met U Ed. Groot Mog. Approbatie te honoreren; en wel inzonderheid ten dezen etfcéte, dat de Kinderen, die uit het zelve Huw'elijk zouden mogen geboren worden, op~evoegd wordende in
de Gereformeerde Religie, en.op hun tijd daer van Profesue
doende, zullen b'ijven jouisfeeren van de Rechten en Pnerogativen, acn hen, in ebt cas, bij het voorgemelde Diploma van U
Ed. Groot Mog., van den J 6den November 1141, gegund. En
dewijl her ons ror een verdubeeld genoegen zonde l1rekken dit
voorgenomen Huwelijk hoe eerder zoo beter te zien voltrekken,
verzoeken wij U Ed. Groot Mog. insgelijks, op het genegenfl:e,
die goedheid te willen hebben, 0'11 de deliberatÎell hier over te
acce'ereren. Waer over wij ons op eene bijzondere wijze aen U
Ed. Gr,oot Mog. zullen verpligt houden, enz.
A N N A.
's Hage, Ir
Jan. 1759.

Ter Ordonnantie van hare
KO:Jinglijke Hoogheid.

T.

J.

DE

LARREY."

Wii hebben reeds gezegd dat haaTe K. II. met de Provintien
Friesland en Overijsfel ecn Plan beraamd had. ter voorziening

van de Opvoeding van dell IIeer Erf-Stadhouder, in geval van
voor-
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----vooroverlijden van haare K. H.; dit was gefchied
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np den grond,
daar toe gelegd door de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Hol.
t'md en Westfries/and, in 1752. Dit was mede gevolgd door de
Frovintie Groningen; de ondervinding deed zien, dat die wijze
maatregelen niet te vroeg waren te we;'k gefield: te meer daar
haare Koninglijke Hoogheid, reeds feden ecnige jaaren, onderheevig geweest was aan eene verzwakking der inwendige deelen
van het Lichaam, welke zig ontdekte in een waterzugtig genel,
waardoor verfcheiden der uitwendige deelen meer dan natuurlijk
uitgezet werden. In de maand December des Jaars 1758, nam
die kwaal langs hoe meer de overhand, en begon de Borst geweldig te bena'auwen: zo dat de Geneesheeren, wier post het
was, in deezen alles aantewenden , wat de Koast vermogt, met
het begin van 1759 van oordeel waren ,dat, daar alle hunne vlijt,
gepaard met de kracht der heilzaamfie Anzenijen, vrugteloos
was, ook alle hoop van berGe! verloorcn, e:l het einde der VorHin nabij was. I-laar overlijden viel voor ten elf uuren in den
avond van den 12den Januarij 1759, in den ouderdom van 49
jaaren, 2 maanden en 10 dagen. Terllond hier na, werd den volgenden dag, door de Staaten van deeze Provintie. die op dien
tijd vergaderd waren, het befluit genomen, daarvan alomme de
bekendmaking te laten doen, daar zulks vereisc1lt werd, en ook
om den Heere Hertog VAN BRUNSWI]K, ingevolge het befluit van
den loden Februarij 1752, onder den tijtel als reprefemeerende
Zijne Hoogheid den Heere Prins VAN ORANJE, enz. op de inflwctie daartoe mede gearrefl:eerd, den Eed af te neemen , en tot
het geen verder in de omfl:andigheid vereischt werd.

Het Lijk van !Vlj/et) haare KoniJlglijke Hoog'heid den 13 Mi)
de ma md gcope71d zijllde, is rloor de daer bij tegenwoordig geweest ~ijl2de l'ïojèsjóorclI, Doktorcn, Chirurgijn en
Apotheker, op dCI! 16 jJ(lll de zeilde l/If1Cnd, dcswcgel1s,
de yo!gcmle rerkltJrillg gemackt :

" Haare Koninglijke Hoogheid, ANNA, Prinfesfe Douariere van
Oranje en Nasfau, Vrouw Gouvernante en Voogdesie van den
Minderjarigen Heere Erflladhouder der Vereenigde Nederlanden
enz. enz. enz., overleden zijnde oen 12 van Louwmaend des
Ffff ~
jaar.
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janrs Ji59, is het Lijk "an hoogstgemelde haare Koninglijke
Hoogheid, hoogloffelijker -memoric , des anderen daegs, den J 3,
ter nafpooringe van de omzake vun de ziekte en den dood, naeuw·
keuriglijk door ons ondergefchreve Mediciml~ Profesfi)res en Doctores onderzogt geworden, te weten door Fr. Winter, ordinans
Lijf Medicus van de hoogvorf1:elijke Perf<Jonen; en door H. D.
Gaubius, beide lUed. Profes'orcs op de Cniverfiteit te Leiden;
en door .f. OIJy1llos en C. H. Fdfrn, beUe Med. Doétores van
't lîoC; \\'a:'r hij de Hof:Chirul'gijn S. SclJoo17derho(JeJ2, en HofApotheke' J..J. Duval, behulrzaem zijn geweest."
I. " De gcmecne fkklecdfds des Lichaems van wijlen haare
Koninglijke Hoogheid, glor. \llemorie, doorfileden zijnde, is
gebleken dat de Fetrok, of lIfembrana Adipo[a, het geheele
Lichaem over, maer voorname ijk van dcn onderrand der Borst
af, tot in de Voeten, door uitgelekt Water, fierk opgezwollen,
en d'lt ook in de linker Knie, Been en Voet, als mede eeiligzins
in den linker Arm, uitgevaet en geronnen moed was.
~. " Uit de holii(iheid des zeer uitpuilenden Buiks, door een
Troiskart, een kleine meenigte omtrent van een halve Pint fcherp
riekend Water uitgeh:leld, en vervolgens de Buik voorzichtelijk
geopend zijnde, is bevonden dat, na eene verouderde Navel·
Breuk, en daer op gevolgJe de verbeelding bijna te boven gaen·
de, IVijl de v3ncenwli1dl1ge der rechte Spieren des B\liks, door
den tijd e~n Buikbreuk omnaen zijnde, het Buikvlies, met de
nahijli(~i!ende Peczige Cüfpanfc'ls, in een grooten ongelmelden
en boven den Buik hoog uititekenden Zak uitgezet waren; en
dat deeze Buikbreuk in zich b~vatte, ni~t alleen al het dun Ge·
danr:te, met het acngehegte Darm;ch.:il, als mede den Blinden
en bima geheelcn, doch op verfcheide piaetfen krampachtig ver·
naeU\\'Clen Karteldarm, met het aanhangende Net; maer zelfs ook
nog, op tone allcrzeldzacmile wijze, in Zich behield een gedeel.
te \ an de Man;; \wlke, nn11leiijk, l(:er verlengd, en als 't ware
in twee l\1ul';cn of Zakken, door een rwichenkumenden hals of
ergw verdecld zijnde, zijn opperf1e gededte of ruimte in den
Bovellbt~ik nutlilirlilk geplaetst, maer zijn on:ler!te, zoo even gemeld, iI' deze BuiUm:uk düorgefchotcn hUll ."
3. " De ~Vli!t was gezond, als mede de Lever, hoewel beide
iets vaster, dan natuurliJk, in een gedrongen; en in de Galblae.
\V~~
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waren drie ronde brosfl.'! witte GaH1:eenen. van welken de twee
grootften in de Galblaes, de derde en kIcinfl:e în de G~Ibuis."
4. " De Nieren, zo wel door de inwaert meer Jan ge'voonIiik
gebogen Lenden-Wervelen, als cloor de bovengemelde Uitzakkiage der Ingewanden. voom'acn en als uit haer Beddc of Vetvlies
voortgetrokken zijnde. wierden, in hare zelfi1andigheid, waergenomen onnatuurlijk vast ineengedrongen en verhard te zijn, als
ook; op zekere plaetren, een breed en buitenwaert hoog uitpuilend KnoestgezlVel of Puist te dragen. De Waterblaes was kkill
en te zamen getrokken."
5. " Het Hart was ongemeen giOOt en zeer gezond; macr de
Long vertoonde van buiten en binnen eene blaeuwi1chlige Verwe, en, doorfneden en zagtelijk gedrukt zijnde, liet~n, uit hare zelffiandigheid, veel wit Cchuiml:l1d vVater, als fchuimend Speekfd, afzijpelen.
6. " De llarfenen ,varen meer dan nut 1lUI'liik geweekt, en hi~r
en daer met uitgefton 'Vater bezet; als, eerl1elijk ,onder het zagte Vlies of de Pia J11ater, welke daerenboven, op fCJlumigé'
plaetfen, met een aelJgewasC~n ollnatuurlijk Slijm verdikt was; en
ten anderen in grooter mate in de holligheden der Harrèllen, of
J7entriCl//i anteriores Cerebri, alw~er ook de Netswijze Vlegringen, Plexus Clorroidei; zoo wel door de Blaesachtige opzwelling der Vaten, Hydatides, als door ingegroeid en verhard
Slijm zeer veel verdikt waren. Ma:~r, ten Iaerfl:en, wierel zeI!"
diergelijk Vugt gevonden in de holligheid van het Ac:uerhoofd,
onder de kleine Harf;;:nen •
./ié'tum, als boven, 's Hage dm 16 Jmllianj' 1759.
FR. WINTèR.

Il. D. GAUll't',.

J.

c.

OlWMOS.

SCHOOND~F1AGEN •

Il. VEL SE.

JOB,

J.

DU\'AL.

Het fierfiijke deel van haare K. H. gebalfemd zijnde, werd,
naar de gewoonte van zulke hooge Perfonaadjen, behoorlijk verfierd zi'nde, ten to011 gelegd op een Paradebed} in het zelfde
vertrek van het Stadhouderlijk kwartier, alwaar het Lijk van Wij.
len Zijne Doorl. Hoogheid, veertien dagen lang, voor ieder te
:zien was geweest, daar dat der Prinf~sfe flcg-ts zes dagen ten toon
Ffff')
lag;
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lag; zijnde anderzins de fchikking in de voornaamUe deelen over·
eenkomaig met de voorige.
Intusfchen maakten de Staaten van den Lande de nodige fchik];ingen tot de plegtige Uitvaart van H. K. H., die bepaald was
op den 23!1en der Maand Februarij , en gefchieden zoude op kosten van de gezamemlijke Provintien.
De bepaalde dag daar zijnde, wierd dezelve met de uiterfie
pracht en orde gehouden, onder het aanfchouwen van een ontelbaar aantal van Menfchen, die zig van heind en veer, zo naar
's GravetJhage als Delft, begeeven hadden. En fchoon 'cr eenig
onderfcheid tusCchcn dceze plegtigheid van H. K. H. en die van
haaren Vori1:elijkcn Gemaal plaats had. was, echter, dezelve niet
minder kostbaar. Een weinig na vier uuren in den achtermiddag,
werd de Vorfielijke Lijkbus in de Tombe der Oranje-Vorflen bij.
gezet. Met deeze plegtigheid eindig~n wij dit Artikel, wijzel!de den Leezer, die begeerig mocht zijn deezen laatUen Eerplicht
omfrandig na te gaan, tot de Nederl. Jaarboeken van 1759, bI.
174- 2 7°.
't Afbeeldfel der Vorftinne is, op verfcheiden wijzen en groOtte, in 't Koper gebracht. Ook is, voor eenige jaaren, in 't
licht gegeeven het Leven )!an Hljlen Haare Doorluchtige en
Kotiinglijke Hoogheden, in 4to, in 4 deelen, waarvan het vier.
de aanvangt met de aanvaarding der Regeering van Haare Kon.
Hoogh. en eindigt met derzelver bcgraafelli,.
ANK\, de oudfte Dochter, voortgekomen uit het Huwelijk
\'an PrinCe WJl.LEM DEN EERSTEN en ANNA VAN SAXEN; deeze werd
naderhand de Echtgenoote van WILLEM LODEWIJK VAN NASSOU,
Gouverneur van Fries/aud.

ANNA MARIA VAN SCHUURM,1NS; zie SCHUURMANS. (Á1Zlla 1)1,'[.·
ria van).
ANNA toegenaamd

SVYS;

zie

SVYS.

(Anna)

ANNA, (Sint) was, volgens het zeggen van HAMCONlUS, de
voornaamfte befchermheilige van Friesland, en plagt in alle Kerken en Kapellen, nevens MARIA, op de Altaaren te Haan; voor al
werd zij op 't platte land zeer geëerd.
A N

A N
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(St.)

1J73

ANNA, (St.) anders Amza-Par~chie, een der drie Dorpen op
't Bi/dt in Friesland, de zee ontoogell; zie BrWT. Dit Dorp
bevat onder zig 1800 lVIorgentalen; ,iaal'OlTIrrellt plagt een zeer
goede Visfcherij van Kabeljauw, Schdvisch en IIaring te zijn.
De Kerk en Predikant van 't Dorp behooren onder de Klasfis
van LeeuwaardC1J.
ANNA, (St.\ de naam eCller Schans, nabij Damme, door de
Staatfchen, in 'r jaar 1518, opgeworpen, om den Hertog van
P:'RMA het beleg van Sluis d~s te moei]elijker te maken.
ANNA, (St.) TER ;llIJlDEN, een Delrp in [-h/landsclz J7!aanderen, behoorende in het Kerkelijke onder de Klasfis van 'f/alcherm.
Ar;NA, (St.) volgens een ouden Brief van 't jaar IS~9, 110nd
cr, ten dien tijde, onder Rottu1/!, een Dorp van Hltnzingo,
bij Groningen, een Nonnen Klooner, dat deezen naam droeg.
Ar;NA-LAND, (St.) of Annen-Lam!, onder de Provintie Zeeland, is, te zamen met Poorty!iet en f/osmeer, een aanwas
of gorzing aan 't Land vun St. lllflflrtensdiik, en daarna bedijkt en tot Land gemaakt. AlJne/) Lmzd, Poortyliet en f/osfemare 11rekken zig uit tot het Land Terto!en, zi;nde alleen door
een klein Veer of overvaart van elkander gefcli2idcn. TenZ. W.
paaIen aan Poortvliet de Landerijen en IIecrlijkllcdcn van Schel'penisfe en Westkerk , met haare Polders te famen 2553 gèmeten
en 1 roeden. Daarna volgt de Baronij van St. ll!IaaJ'temdijk,
voortijds een Eilandje op zig zelven, en van dè andere, door
een W~tertje de PllIilllP()t, a(:J;c(cheUen; doch door de bedi:king van St. Anna-Land, HamuJlostltjk, den Hamel, [{reeko en jWal!al1d, nu gezamentlijk onder den naam van St. /iJmeland begreepen , en aan 'r Land van Tertooien gehegt. In't jaar
1475, den 6den }anuarij, gaf Hertog KAREL VAN BOURGoNDIEN ,
Graaf van Hollflnd, aan Vrouwe ANNA V,IN RAVESTEIN, Gemalin
van Heere ADOLF VAN KLEEF, op haar verzoek, dit gunrtig antwoord: ., Alzoo haar door erfenis was aangekomen zekere Gor" zing en Opwerp der Zee. 1J!fa!!and genaamd, Ha:meJ'osdiik
" met den Hamel en St. Gral'en [{reek, de genoemde Gorzin" gen
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" gen te mogen bedijken, en alzoo te winnen van Zoute Lan" den; welke bedijking zou raaken, aan twee einden en zijden,
" tot aan de Dijken van PoortJ'liet, St. Martensdijk, over de
" PINimpot, vall JlloggersW en van Kamps Hofftede, waarin
" ook begreepen zouden worden, zekere andere kleine partijen
" van Gorzingen, toebehoorende GIJ3BERT VAN NIJENRODE; te
" gelijk haar en haare Erfg21laamen toel1:aande het ondergraaf,. fchap (gemeenlijk de Ambachts-f-Ieerlijkheid genaamd), met de
" regten en profyten, Am~achts-gevolgen, 't begeeven van
" t;eef1:e1rke Ampten, aanf1:e!lingen van Officieren enz. die an.
,. dere Heeren onder de Graaven genieten, mids behoudende
" den Heer zijn hoog gebied, om dat te doen bedienen door
" den Rentmeel1er, Beoojler Schelde. Zij en haare Nakomelin" gen zouden dit Ambachtsrecht behouden als een goed erflijk
., Leen, en gellieten alle Tiendeu van Tarwe, Graanen, kleine
;' Tienden van Lammeren en Ganzen." Sedert is dat Land meer
dan drie maaIen onder 't Water .bedolven, en met verbaazende
kosten, door de EÏlienaars, hc.rllcld. 'Waarom ook Keizer KAREL;
in 't jaar 154-6, den Ingezetenen de vijfemwintigjaarige vrij.
heid van Lasten, toen bijna ten einde loopende , nog voor een~
gen tijd verlengde. Uit opgemelde vergullning blijkt, dat de
Heerlijkheid, oudtijds, den naam van Ambachts· Heerlijkheid had.
Omtrent St. Anna-Land heeft zig, in 't jaar 1682. toegedragen
de zeldzaame WalvischvaI\gst, door ~chipper AJlR \1\1 VAN OELEN,
en zijnen Zoon, na dat hij, in den zeer zwaaren W2tervloed der
voorige maand Junuarij, alles verlooren had, doch hier door wederom in f1:aat geraakte. Een merkwaardig verhaal is hier van
uitgegeeven, onder den tijtcl van Zeldzame en nooi/gehoorde
lJ7all'isch)'01Jglt bIJ St. Anna-Land, met de Prentl erbeelding;
ecn korte fchets daar van vindt men bij DE VRIES, in ZUlle !run.
deren op Zee, pag. 56 [.
't Dorp, dat mede deezen naam draagt, is zeer aanzienlijk,
hebbende veele [choone Huizen en Gebonwen, nevens een beo
kwaame Zeehaven, daar veele Schepen af en aan vaaren. Omtrent het Jaar 1492, werd aldaar een begin gemaakt met het bouwen van een Kloofier voor de Kruisbroederen , waar aan, door
gemelde ANNA VAN RAVESTEIN en JlOUDEWIJN, Basterd VAN nOURGONJE, verfcheiden Goederen en Landerijen gefchonken zijn.
l

De

ANNENBERG, (St.) ANNIBAL.
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De Kerk en Predikant behooren onder de Klasfis van nolelI en
Bergen op den Zoom, maakende de Hervormde Gemeente aldaHr
een aantal van bij de 300 Led~maaten. De Burgerlijke Regeering béflaat 'er uit Schout, één Burgemeefkr, zes Schepenen,
en een Secretaris. Bij SNlALLEGANGE, in zijn [{roJltjk )'fIIl Zeekmd, vindt men een fraai gezige hier van.
Zie hem. bI. 750; BOXHORN, Kronijk, H. Deel, bI. 275
en 276; VAN LEEUWEN, Bat. I!f., blo 147. enz.
ANNENBERG, (St.) een Klooster van Reguliere Kanunnikcsfen
te Rosmalen, een Dorp in lIJaasfand, in 't derde kwartier in de
Mcijcrije van 's fIertogenbosch , in 'e jaar 15°5, door den Ridder JOAN BAK, geflicht, omtrent een mijl van den Bo"e/z. De
eerfl:e Nonnen, die daarin lnvamen , wierden overgebragt uit het
lYindmolen-I{fooster, dat binnen de Stad flond; en de Zuster van
gemelden BAKS werd als de eerfl:e Priores aangefl:eld. Bij den
aanvang der Nederlandfche Beroerten, weeken de Nonnen wcder binnen de Stad, en kochten aldaar, in 't jaar 1584, het
Klooster van de Bogaarden,' kort daarna werd dit Klooster door
de Soldaaten afgebrand.
Zie Ot/dh. en Bcfchrtjl'il1g Mil 's lIertogenbosch.
ANNEVOSDIjK, in oude Brieven Hannevosdijk genaamd, is een
Polder, mede behoorende onder St. A1Jne!atJd.
ANNIBAL, Graaf van A/tonps, dc eenige Zoon vnn de Zuster van Paus PIes Di N IV, h<:bbende, van zijne:l ouderdom'
van negen jaaren, in den krijg, aan 't huis van Oostcllrzjlr, aan
KAREL DEN V en aan FILIPS, groote dienfl:en bewcczcn, in Aji-iw •
Duitschlal1d, Italie en Nee/er/and. Wij befchauwen hem, zo
verre hij daar toe betrekking heeft. Als een der Over[[en van de
Duitfche Regimenten, onder bevel van den Hertog VAN PARl\IA, werd hij, in 't jaar 1578. door den zelven gelast, met
de zijnen in Bourgone/ie te blijven, om de bedrijven van 't Volk
van ALENÇON te verhinderen. Deeze, 3000 iu getal, een illvnl
in BOlJrgondie gedaan, €n reeds eenige Steden bemagtigd 1:('(1bende, werden door ANNIBAL daar weder uitgej~agd en vcrltrooid;
waarop hij zig met zijn Regiment bij PAR~1A voegd" lil 't volgen-
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gende ja2r be[wnd hij het beleg van 'f7eeFt te voltrekken; ten
dieQ einde ontbood hij VALDEZ met zijne Spanjaarden; de Stad
gaf zig aan den laastgemelden over; doch de Soldaaten hielden
het Slot nog in, beDoten met Vesten, meer Il:erk in [chijn, dan
in der daad. ALTEJ\fPS deed, na het veragtcn zijner boden, het
zelve met zwaarder ge[chut aantasten; veele plaat[en daar van
werclen, met weinige moeite, ter neder geworpen; en de bezettelingen , te laat de aangeboJene voorwaarden willende aanneemcn, werden, na de inneemillg van 't zelve, opgehangen.
In dat zelfde jaar J579 bevond hij zig, met tien Vaandelen der zijncn, o:lder dc troupen, die, op den 81l:en van de
maand April, tot den algemcencn 110rm op 's Hertogenbosch verordend waren; zo wel als de anderen, wierd hij aldaar mannelijk ontvangen. Meer dan eens heb ik, in 't gedrag des Konings, als iet berispelijks aangemerkt, eene [oort van afgunst,
jaloufij, of wantrouwen tegen zijne grootll:c Veldhe~ren, bijzonder als hun 't geluk diende, en zij de zaaken zodanig bel1ierden ,
dat zij eenig voordeel behaalden: want als dan lcheen deeze Vorst
bekommerd te zijn, dat zij te groot zouden worden. Om hunne mugt te breidelen of paaien te zetten, was 'cr voor hem geen
beter middel, dan hun gebrek aan nodige penningen, tcr betaaIing van het Krijgsvolk, te doen hebben; zonder te bezeffen,
dat de Legerhoofäen als dan niet alleen werkloos mO€lll:en zijn,
maar dat de Soldaat ~an 't muiten Doeg, en zij veel meer verlooren, dan zij gewonnen hadden. Men behoeft Iliet zeer ervaaren te zijn in 's Lands gefèhiedenis[en, om te weten, dat zo
PIlILlPS, hier omtrent, onder 't beftier van PARMA, anders gedacht
hudde, deczc Veldheer mogelijk de eenigfle zoude geweest zijn,
«(ie de Nederlanden weder onder de mugt des Konings zoude gebracht hebben. Doch de lchulden, waarmede de Hertog beladen was, 'Naren op dit pas zo groot, dat hij geen gclds genoeg
bezat om één Regiment, van allen, die om betaaling riepen, aftedankcn. De [omme, die het volk van 'ALTBiPS te eislchen had,
beliep boven de .30,000 guldens 's maands. En op de bede, die
l'AR.'\iA aan den Koning deed, kwamen niet dan fChoone beloftcn, maar op verre na geen voldoende penningen. Geen ,vonder dan dat ze aan 't muiten Doegen , wederlhevende 1I1otJs.
t rigt innmnell, en 't !;anfche Land, daaromtrent, verwoestten.
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Men kreeg hun ook tot geen fiilftrlnd, dan met het betaaien van
zes maanden foldij. en belofte van twee maanden na de rhmk.
fort[che Mis, en de overige agterf1:allen, binnen drie jaaren, op
zekere voorwaarden te betaalell, In't jaar 1586 bevond hij zig
in 't gevecht bij IFarl1j!efd, daar zo hevig gevochten werd,
dat het zelve in 't geheugen, zo van de Staatfchen, Enge!fchclt
als Spanjaarden en IFaalen, lang gevestigd bleef. PHILIP SlDXlj
en ANNIBAL ontmoetten elkander als twee onverzaagde helden;
doch ANNIIlAL werd van 't paard geworpen, en zo zwa:\!' gekwetst,
dat de zijnen hem oncler de dooden rekenden. In 't jaar 1574 w:!s
hij allereerst in deeze Landen verfchcenen, met een Regiment
van 4000 voetknegten, welke hij uit Duitschland aanbragt, en
die aan Don LOUIS DE REQUESENS, (diè hem, om zijne gctwmvheid, zeer hoog fchatte ,) aangenaamer waren, dan :l,m de Nederlanders. Te welkomer was zijne kOlU5t voor den gemelden
Landvoogd, wiiI zig reeds een gerucht verfpreid had, dat hij
onderwegen , met alle de zijnen, geOagen en gedood was; welk
gerugt veroorzaakt was, door dien hij, met een weinig Volk,
op de grenzen van Nederland gekomen zijnde, was vooruitgereeden, en vervolgens omfingeld van 600 Soldaaten, die uit den
VeldOag op de Mookerheide kwamen. Dan niettegenlbande hij
reeds twee wonden ontvangen had, baande zijne dapperheid hem
eenen weg door 't midden van hun: waar op hij als een bewaarder van Braband geagt werd. Na den dood van REQl;E5ENS,
de Hoogduitjche en Sparm[che Soldaaten ieder weder om 't
hardst betaaling eifchende, (zijnde de penningen van nieuws even
fchaars ,) zo vond de Raad van Staate diennigt, 0111 't Land van
uitlandsch Krijgsvolk te onth~ff~n , het lJoogduitjc,'1e Regiment
van den Graave VAN ALTEm's te bctaalen en aftedanken; en ook
om reden, dat tusfchen hem en den GOlJvernem van Antwerpen, FREDRIK PEllEN OT , lIeer van Challipigmj, raakende de be~
zetting van die Stad, eenig verfchiI ontltaan was, waar uit zij
vreesden, dat meerder nadeel voor de gemeente ontnaan zou.
ALTEMPS zeide hier op, in den vollen Raad van Brusjèl, dat
men hem niet afdankte om het gevaar van Antwl?l'pm, of om
dat zijn Volk misnoegd was om de agterflallige îoldij: want dat
hij bereid was, het zelve nog zes maanden, op zijn eigen beurs,
te onderhouden; maar dat het alleen gefchiedde. uit een ongegron-
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gronden haat van den Heere v.m CHAMPICNiJ, dil;! met het afdanken van dit Krijgsvulk, 't welk aan den Koning het meest
verknogt was, niets anders zogt, dan de Spaan/c!te partij te verz'.vakken, en AntwerpCIJ dus te ligter aan ORANJE ovt:r te l;eeven.
Dan de mui:erij van 'e Vulk van MONDRAGON maakte het des te
noodzaaldijker , dat aan liLTE~IPS en de zijnen hun geld en paspoort werden gegeC'wn. \Veinig b~richt is mij verder van deezen vermaarden Krijgmlun, de Nl'derlandell belreft~nde, voo:'ge];omen, dan dat hij, in 't jaar 1578, zig in Duitscizla17d heeft
bezig gehouden, met hl!( werven van Krijgsvolk, voor Don JAN
VAN OOSTENRIJK.

Zi~ STRADA

en andere Schrijvers van dien tijd.

Al'ISCHARlUS, (Sint) bij anderen i\NSG',RIU. genaamd. Eenigen
zeggeu dat hij van geboorte eeu Fries, anderen dat hij een Hollander, en wel tC WóerdclJ geboren was; fchoon de eerHen
h"t meel1e geloof verdienen. Omtrent het jaar 825, is hij, vol-

gens

,,'INSE~lIUS,

uit het

iJÏ'éllWC

Klooster Korvei gegaan,

da~rtoe

aangefpoord door eene zonderlinge begeerte, 0111 ht,t Euange:Lm
in de NoordG:he La\1den te prediken, in gezeJfchap van Koning
HARALD, toen deeze, door behulp der Saxen, ziJ weder in zijn
Rijk dacht te nellen. Met deezen yor,t dan vertrokken zijnde,
predikte hij in Scandinol't'e, Halland, ja zelfs diep in Zweeden.
Doch de Heidenfche Afgodendienaars een grooren opfland tegen hem verwekt, en den verderen voortgang belet hebbende,
keerde hij te rug naar d..! Abtdij van KOl'l'èÏ, tot dat zig eene betere gelegenheid zou opdoen. Zijn arbeid in de Noord[che gewesten aangewend, en de zwari:~heden daar uit ontnaan, maakten hem zo beroemd, dat Keizer LODEWIJK hem, in 't jaar 83 ~ ,
met toefleml1ling van de bij hem zijnde GeeHt:lijken, tot Aardsbisfchop van Hamburg aanllelde ; vertrouwende aan hem de zorge, om die van Denemarken, Noorwegen en Zwecden tot het
Christendom te brengen; hij lèhonk hem daar en boven TlIlïfhout, met grome inkemflen. Anderen fChrijven zijne bevordering tot Dis!chop toe aan Paus GREGORlUS DEN VIERDEN. HiJillburg door de NoormrmneJ1 ingenomen zijnde, w~rd ANSCllAIUCi
genoodzaakt, zijnen Zetel naar BrecmcIJ te verplaarzen. Pat~r
lIHJTZARD noemt hem den trelfclijldl:en onder alle de Blsfchoppcn
en
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en Apostelen der Noordlche Landen, en zegt dat hij, na agt·
tien Jaaren met roem Bisfchop ge\veest te zijn, overleed en in
de St. Pieters Kerk te Bremen begraven is. Zijn dood wordt
geHeld op het jaar 855.
Zie HALMA.
AN~ELMUS, ook wel ANSELINVS genaamd, was een Man zonder kennisfe, en zeer onervaaren in 't lee ven der Klooflerlingen;
en, echter, werd hij den Mon:1iken, door de Gravinne PETRONELLA, tot zevenden Abt van Egmond opgedron~en. Wat [cha
de hij der Abdije gedaan hebbe, en hoe de Monniken over zi1n
verkwisting en kwade Regeering te onvrede waren, kan men in
de Jaarboeken van Egmond zien. In 't jaar II 29, vond hij
zig genoodzaakt, tegen wil en dank, zijne plaats te ruimen aan
WALTERUS, die hem volgde.

ANSJBAlUI, of Anjibaren , en Anzibaaren, een zeer oude
Natie onder de Duitfchers; van heil heeft de vermaarde TACITUS
gewag gemaakt, noemende hun een mag tig en aanzienlij I{ Volk,
doch van de Cauchel s verd,eeven ; (de Cauchers worden gezegd,
de Emder Friezen geweest te zijn; men zie in het vervolg 't
Art. BOjACULUS.) Uit hUil Vaderland verdreeven zijnde, zouden
deeze Volken omtrent Deventer gewoond hebben. TAC1TUS
noemt hun ook magtiger dan de Friezen. Ook vindt men hun,
in 't jaar 559, op den krijgsrol van JULIAAN DEN AFVALLIGEN,
als hulpbenden van de Romeinen.
B. NEANDER, in zijn Ant. Germ. zegt, dat deeze Anjibarii
de naall:e Buuren der Batavieren waren. Anderen, als LAZIUS,
enz. die hunnen naam, naar eigen zinnelijkheid, verboogen hebben, noemen hun Anjibarius, om de Zwaben te vinden, die op
de Rivier ti' Eems woonende , Ents of Emtbuuren genaamd worden. Dan dit Ilrookt niet met TACITUS, welken wij meest verpligt zijn te gelooven. Jonker VAN D'R I10UVE is ook van gedachten, dat deeze Volken in Overtjsfel gewoond hebben, ter
l'1laat[e daar nu Campen , Deventer en Zwol leggen, en die naar
hen fIan[é-Steden genoemd zouden zijn; doch ook dit kunnen
wij voor geen waarheid aanneemen ; want TACITUS zegt, dat de
/1njibarii te rug trokken naar de Landen der TlIbanten en Ujipe~
iV. DEEL.
Gggg
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ten; van daar insgelijks verdreven zijnde, begaven zij zig naar
hec Land der Catten ; van daar naar de Cherufcen; eindelijk,

op deezen langen dwaalweg, overal als Vreemdelingen komende,
aan alles gebrek hebbende, en voor Vijanden geacht wordende,
is alle hunne jonge Manfchap, in vreemde Landen, verflagen.
FENAKOLIUS, die ons geenzins de l1egtil:e vertaaling van TACITUS
geleverd heeft, fielt voor Tuba/ttes die van Twmte; voor de
Ujipeeten de Zutphenaars; voor de Cheruscen de Mansfe/ders;
en dat de Catten de Hesjên zijn, is aan ieder bekend. M. ZE:URUS laat zig dus hooren: " de /lnfibarii hebben tusfchen
" Breemen en lJI1inden gewoond, in 't Sticht Minde1J, 't Graaf.
" fchap Diepholt en Hoija; d:Jar11a van de Lauwer verdreeven,
" kwamen zij aan den Rhijl1. Als zij daar ook niet blijven
" mochten, zijlJ zij, omtrend het Jaar 58 na Christus, verdelgd
" geworden, behalven de Ouden, de Vrouwen en de Kinderen,
" welke zig naderhand her!1elden, en op den Bodem der Duge" liners en C/zasfitarlers nederflllegen, daar men de Steden van
" Ditmarfe, lIervorden en Engeren. Immers volgens de mee" fie en voornaamfie Schrijvers blijkt het, dat de Anjibarii ook
" in Batfwie geweest zijn."
Dan, la~t ons zien wat de Heer ALTING 'er van zegt: " Anji" barii, (dus fchrijft hij) /lmjibarii, Ampjivarii, Anjivorii
" of Ansvarii; op zo vecle en vcrlèheidcne wijzen vindt men
" den naam van dit Volk bij de Ouden te boek gellagen; waar" van waarfchijnlijk de beste is, die van den oorfprong der In" landfche benaamillge het minst verCcheelt of afwijkt, namelijk:
" .Ilmfibarii, dewijl 'er geen ander woord in de Romeinfche
., Taal kan bedacht worden, dat beter met het Hoogduitfche
" woord ((Em~liaurcn overeenkomt. Een erbarmlijk en onge" lukkig Volk, wel niet begreepen in de Landpalen der Bata" ')Jus of Friezen, maar daarom echter te melden, om dat zij
" in lrunne oude woonplaatfen hun de naaste zijn geweest, en
" in de nieuwe hunne Naijveraars en Bondgenooten."
Zij fchijnen hunlle eerl1:e woonlteden gehad te hebben over
die grome en ongenaakbaare Moerasfen der Friezen, hedendaags
met den naam van de Boerteng bekend, en mÎsfchiell dus geDoemd van dezelfde .Il11Jibarii, Duitfche Emsboeren , leggende
aan den oever vau den Eems, in een lange fmalle fireek, zuid.
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waam aan; waarvan nog hedendaags. de Inwoonders den naam
van Rem/anders en Eemshoeren dragen. Van deeze nu verhaalt
'tACITUS, in zijn XIIIJaarhoek , het :;Sne Hoofdfl:., dat de
An(iharii, al onder de Heerfchappi: van NERO, door de Caltd;n, hunne nabuuren, en dus de zwakken door de zeer magligen ziin verjaagd, en uit hun Land verdreeven. Verder. dat
zij van woonplaatfen omzet, door mede do ogen van de aangrenzende Volken, en wel a!\ermeest de Brukteren (onder welker
beCcherming zi;, waarCchiinlij1" met de Caucften geflaan hebben) wederom fterker geworden zijn, en de ledige Landen hebben ingenomen, aan den Zoom van 't Roomsch gebied gelegen,
ten dienfte der Krijgslieden gerchikt, en die re vooren van verfchdder. Volken, als de Clzamt1l'en, Tribanten , Ujipeers, eh
laatst van de Friezen befJagen werden; die de Landzaten, door.
gaans weerloos, en vlin overlang door dwang en geweld genood·
zaakt te rug te wijken, over de Poelen en Moerasfen , naar dien
Zoom of Oever hebben gedreeven: buiten tegenCpraak, d~rhal
ven, ter rechter zijde van den Oosteli;ken arm des Rhijns. AvrTlJS, Landvoogd van Neder Ger11trmie, heeft nkt konnèn verbeden worden door BOJACULUS, een Voornaam Man, onder 't
An(ibarisch Volk, dat hij hun eene veilige tchuilplaats van ballingCchap vergund~: dus zij genoodzaakt waren, wederom op te
breeken, als verlaaten zijnde, eerst van de Tenêteren, de voornaamflen hunner Bond,;enonten, en naderhand van de Brt/kte/oen,
hunne BeCchermers; en te rug te keeren naar de UJipiers en Cf/erujeen, tot welke zij zig begeven hadden, na lang omzwerV!;'l1S,
zo als zij waren, gasten. behoeftigen of vijanden. Allen werden ter neer gehouwen, het weerloos onrfcho: , (van Ouden,
Vrouwen en Kinderen) alleen ten buit verdeeld. Deeze zijn,
echter, tot een Volk geworden, en hebben denig jaaren daarna,
(uit een oud mededogen, zo het fchijm, der nabuurige Volken,
door wier Camenzweering over de zestig dui7.end BrukterelJ, wegens hunnen hoogmoed, verdelgd zijn.) een gedeelte van deeze
Landen gekreegen , leggende naast aan die ledige Landen, welke hVlTUS wel eer den zwervenden geweigerd had. TACITUS fielt
de Angrivt1l'ien, in de woonplaats der Brukteren, bij de Chamal'et1; maar zo wel de Rebkaart van PEUTINGEf{, als ALEXAl'mU
$ULl'IClUS, bij GREGORIUS ,'on Tot/rs, haaIen ons over om te ge·
G ggg 2
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loven, dat men daar niet Angrivaren, maar Anjibaaren moet
Ieezen. Men cehoefc niet zeer zwaar te denken, of zij vervol~
gens, na dat zij den rechter oever van de Drujiaenfche Grift
hadden bemagtigd, ook den naam van Friezen hebben aangeno~
men, dan of zij met de Franken naar elders vertrokken zijnde,
naderhand met dkn naam in 't algemeen benoemd zijn. Beid~
kan met de waarheid benaan , dat, namelijk, een gedeelte, daar
uit getrokken, den naam van Franke/1, en andere, die gebleevc:n zijn, dien van Friezen hebben aangenomen.
Zie Notit. Germ. 1nftr. pag. I.
ANSLAAR, (Guile/mus) afkomfHg uit Grijpskerke in Zeeland,
de Zoon van JACOBUS ANSLAAR, eerst Predikant aldaar, en naderhand te lWidde1burg. Na dat GUILELMUS de eerl1e gronden der
wetenfchappen, die in een Leeraar vereischt worden, door het
onderwijs van zijnen Vader. geleid had, werd hij overgegeeven
aan het onderwijs van de beroemdl1e Hoogleeraars , als VOETIUS,
HE!D~NUS, ESSENJUS , COCCEJliS, APOLLONIUS, GOUUS en LEUSDEN;
van alle dezen genoot hij den roem van een ijverig Leerling te
zijn; inzonderheid was hij bij COCCEJUS zeer bemind. Na den
loop zijner Hudien voleindigd te hebben, werd hij, in 't jaar
1658, beroepen te BifJe/ingell, en van daar te CappeUe; verder te Arnemuiden, en te Ter Peere; in 't jaar 1675 te Delft,
alwaar hij zig onthield tot 1680, in welk jaar hij 113ar Am(leldaln
verplaatst, en aldaar in den dienst bevestigd werd door GUALTE.
RUS DOUDAAN, wiens fèhriften hij ook, na deszelfs overlijden ,.
ter Persfe bezorgd heeft , verrijkende het Tweede Deel met
cene geleerde Voorreden; zo als hij 'er mede eene gefield heefL
voor den tweeden druk van ALLARDIJN, Weg der Gelukzaligheid; bebalvcn deeze vindt 1Ill!1l eenige brieven van hem aan zij.
nen Schoonvader COCCE]US; en, Perkeerd Antwoord van lreneus
Philalethes, op de vraage wat is Coccefanerij. onderzocht en
weder/egt, door philalethes Eliezar, Amff. in 4to r671; en
8vo 1686. Ook is door hem zeer bevorderd, de nieuwe uitga.
ve van de Critica Sa era van L. DE DIEU, gedrukt 1693. Na
den dood zijner eerl1e huisvrouwe , die de dochter van den ver.
maarden COCCEJUS was, hertrouwde hij mct SAR \ KORSELIUS, die
zig, na zijn overlijden, in den Echt begaf met Prof. J. VAN DE~
WAAIJEN.

ANS··
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ANSLAAR fiierf fchielijk en onverwagt, te Velzen , in den ou-derdom van 61 jaaren. 's Mans afbeelding gaat in Prent uit.

ANSLO, (Kornelis Klaasz) gebooren in 't jaar 1592, en onrleeden 1646. Onder de 1I1ennoniten was hij bekend, als een
ijverig Leeraar , waar van zijne menigvuldige fchriüen, in de
zweevende gefchiIlen, onder de Doopsgezimlen in zijnen tijd,
en bijzonder tegen eenen NITTERT OBBENZ, ten bewijze kunnen
{lrekken.
SCHIJN, flist. der lJ![enn~niten, lIl. Deel, bI. 88 J al waar
men ook 's mans afbeeldfel, naar 't Schilderij van Rembrant, vindt.
ANSLO, (Reinier van), gebooren te .dmJleldam, van Moeders zijde van Adelijke afkom!l:e. Hij, die zo wel als zijne ouders, de gezinte der 1I1emIOnilen toegedaan was, venHem eene
plaats onder de vermaardile Nederlandfche Dichters van dl!
XVIIde Eeuw. VONDEL noemde hem, een Dichter v.m cierlijke netheid; fchoon anderen oordeelen, dat 'er hier en daar in
zijne Dicht!l:ukken plaatfen gevonden worden, waar iJl hij daar
van afgeweeken is. Doch met dit al maakte hij zo wel Latijnlelie als Nederduit[clze vaarzen, waar mede hij groot en lof behaalde. Koningin CHRISTINA van Zweeden befchook hem met
een gouden keten, en Paus INNoCENTIU5 DE X, met een gouden
lVIedailje. In't jaar 1649, den ouderdom van 23 jaaren bereikt
hebbende, reisde hij naar Italie , hebbende hij toen reeds het
voorneemen om den Roomfchen Godsdienst te omhelzen. Hij
vertoefde aldaar den tijd van 20 jaaren, en flierf te Perugie, 1 Z
mijlen van Rome, oud zijnde 43 jaarcn; hebbende, tot zijnen
dood toe, de gllnst van den Paus, der KardinaaIen en van gemelde Koninginne behouden. 's Mans afbeelding is in 'c koper
gebracht, door J. FOl.KEM,\.
,ANTHENOR, of .dnteno!', Zoon van MARCONlINUS, Koning der
Trojaan[che Ballingen, (die nu al veele jaaren aan het Mcoti[che
Meir gewoond h!ldden: doch geduurig van de Gott/zen aangevochten wordende, zoude hij eindelijk, met gedachte ballingen,
jn Duitsch/and gekomen zijn, ruim 400 jaaren vó6r CHRISTUS
Gggg3
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vnn Bourgongt, enz.

geboorte) wordt gefleld de eerfle Koning van Gelderland ge·
weest te zijn, (Cchoon wij, bij een andere gelegenheid, zullen
aanwonen , dat nooit deeze Landfchappen door Koningen be·
heerscht zijn ,) de tweede PRTAMUS ••••• , zijn nazaat; de zesde
FRANCUS, zeer bemind wegens zijne dapperheid en heldendaa·
den: waarom zijne onderdaanen zig naar hem Franken genaamd
hebben; zijne Regeering in Ge/derf/md wordt gefleld 42 jaaren
v6ór onze tijdrekening. De zevende ROTERIUS , dien {i)lTImigen
voor den Stichter vall Rotterdam bouden, onder NERO J in 't
7ofl:e jaar voor derzelver tijdrekening. Bijna 400 of 45~ jaaren
daarna trokken die Franken in Gallien, en richtten aldaar het
Rijk op. Bebalven bet laatfle, is dit alles zo gansch onzeker.
en met w veel verdichtCelen doorweeven , de tijdrekeningen zo
verward, onzeker en l!rijdende, dat hij de grootfl:e dwaas moest
zijn, die 'er eenig geloof aan flaan wilde. HALMA vond, echter, goed dit berigt re boek te fl:ellen, om reden dat die grollen
fomtijds te pasCe komen. Immers de Franfchen bouwen daar op
hunnen ijddctl roem, dat ze van de Trojaanen afkomf1:ig
zijn. Wij behoeven dit den Fh:mfc!un als geen verwijt toe te
duwen, naardien het aan veelen bekend is, hoe zotlijk onze
Landzaaten hunnen roem in zo een fabelachtige oudheid gezogt
hebben, en Graaf DIRK DEN EERSTEN mede van de Trojaa/len heb.
ben willen doen afftammen. (m helongegroude daar van aan
te wonen, kan men dit Arrikel als een voorbereiding tot het volgende van dien aart aanmerken.
ANTONIE ~'an
ANTONIE

Bourgogne; zie

de Go/gne; zie

BOUIl.GOGNE.

GOIGNES.

(.1nlonie "an)

(dntonie van)

Straalen, Burgemeefier van Antwerpen; zie
(dn/ol/ie '!tW)

ANTO'\iE !'a11

STRAALEN.

ANTO~IU, lWatthd?us; zie MATTHlEUS. (Antonius)
ANTONIE

Permot , KardÎ:1a21 van Granvel1e; zie

PEREl'iOT.

(Auto/de)
ANTONIE

"tm Lalt/ing; zie

LALAING.

(Autonie "all)
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ANTONIE , bijgenaamd m: SCHILD:&R, een Man, die zig, tcn
dientle van de goede zaak der Nederlanders, in meer dan "één en
gevaarIijken aanflng, had laaten gebruiken. Voor eerst wordt vall
hem getuigd, dat hij een der voornaamfl:en was, die de verrasfiog van Bergen in Henegouwen, voor Graave LODEWTJK VAN
NASSAU, mooglijk gemaakt had. Bebalven andere bedrijven,
wordt van hem gemeld, dat hij zig gewillig toonde, ten voordeele van die van Haarlem, den Dijk tus[chen Am/le!dam en
Naarden, met cenig Volk, intcnecmen. Docn deeze aanflag
werd door de Amjleldammcrs verhinderd. In den terugtocht
werden deeze door de Spanjaarden ontdekt, en meest allen gedood. Het hoofd van ANTONIE, en van eenen anderen, DE KONING genaamd, werd door de Spanjaarden in de Stad geworpen;
tot weerwraak hiervan, deeden de Haarlemmers twaalf gevangene SpanjaardeIJ het hoofd afIJaan, en d.;zelve in een Vat beo
kuipt hebbende, vervolgens van een Molen afrollen, tot in de
loopgraven der Spanjaarden, met dit bijfchrift: " De Haar" lemmers zenden deeze fchatting van den ti.::nden Penning aan
" ALBA, en hebben 'er tot intrest nog twee willen bijvoegen."
Dus verhaaltBENTI\"OGLIO dit bovenfl:aande, in zijne Nederlandfche Hist~rietl, bI. 17 I. Dan noch AMPSING, noch BaR, noch
HOOFT, noch N. VAN ROOSWIJK , in zijne Befchrijving van het
beleg van Haarlem, maken van deezen A~TOl\'IO DE SCHILDER
het min!1e gewag, maar wel van PHlLlPPUS DE KONING, die,
volgens HOOFT, [(apitein was, en, door mistig weer, met 2000
Man, ongelukkig verdwaalde; allen zeggen, dat de twaalf
perfoonen, wier Hoofden den Spanjaarden wierden toegezonden, waren, drie Zoetelaars van Am/leldam, één Waal en agt
Hoogduitfchers. Dus konnen wij voor de egtheid van dit verhaal van BENTIVOGLIO niet inilaan.
ANTONIE, CJ'onker) vail der Abt, een Man, die met We1l11g
lof, in't jaar 1635, het bevel had over een Vloot Schepen, ter
befcherming van de Haringbuizen, tegen de verwoelling, die de
Duinkerkers aanregtten, in Zee gelopen. JOllker van der Abt
werd door dezelven zijn fieng, of, zo als anderen zeggen, zijn
mast afge[choten: waarom hij zig uit de Vloot naar Huis begaf;
doch dit werd hem niet wel afgenoomen, dewijl de overigen
Gg~g 4daar
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daar door moed en order verlooren: waarom hij, op bevel van
't CoHegie ter Admiraliteit van Amfle!dam, in verzekering werd

genomen. Te Enkhuizen veroorzaakte dit ,zodanige verbittering, dat de mee!1:e Officieren de Ilraat niet betreeden durfden,
om reden dat zij dus lafhartig de Haringbuizen hadden laaten wegneernen. Over de gevangene Bevelhebbers werden gedelegeerde
Regters aangelleld, die tegen hun, uit naam van de Hoog Mog.
Staaten Generaal, in de maand Maart 1636, om hun wangedrag,
de Vonnisfen uitfpr!lken. JONKER P.NTONIE, als Bevelhebber,
werd het zwaarst geflraft; word~nde hij voor inhabil verklaard,
en in 25 ]aarige gevangenis vcrweezen. " Om dat hij (dus luidt
" de Sententie) de Vlagge had gevoerd, en door zijn wangedrag
" veroorzaakt, tot zo groote disreputatie van den Staat deezer
" Landen, ver(lerking van d~n Vijand, onwaard eerlijke [chade
" aan de lngezeetencn, en bederf van zo veele bedroefde Fa" miIien, welker Mannen, Onders en Vrienden, gevanglijk wa" ren weggevoerd, en welker verlosfing naast God, aan devoi" ren van hem en anderen had gdlaan, daar nu de Vijand on" be[chadigd was komen te ontwijken."
Zie GOUDHOEVEN , Hol!. Kronijk, fol. 39 I; AITZEMA, H.
Deel, bi. 350. Historie van Enkhuizen, p. 84.
ANTHONIS, (Adriaall ) een Man van meerder vermaardheid en
deugdelijker faam, dan de voorgaande; zijnde beroemd, niet alleen om dat hij te Alkmaar, in 't j2ar 1588, de Burgemeef1er.
lijke waardit;hciJ bekleedde, mBar !Jog meer door het vertrouwen, dat ORAi\]E in hem [relde, en hem, nevens andere voorftanders der Edele Vrijheid, de hewnurillg der kusten van NoordHolland betrouwd werd. 't Geen, echter, inzonderheid zijnen
naam onllel flijk gemaakt heeft , was zijne ervarendheid in de
KrijglboU\\kllnd~; hebbende hij, in 1593, het bemer over dell
aanleg der niedwe Fonifica:Ïi.~n te Enk/Jttizen.
Zie M. P. PRoeST, in de BefchFijvil1g vtm EnkhttizClJ, in
't Steede Boek )'tm ELAAUW.
ANTONI-POLVER, legt in de Strijenfche Haard, behoorendc
onder Zuid-Holland; dezelve heeft Kerk en Predikallt, fla:lllde
onder de Klasfis van Dorrirec/Zt. ln't Kerkelijke was deeze voor·
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heen gekombineert met Ci/lershoek, doch laat er daar van gefcheiden in 1608.
Zie VAN DER HOUWE, HrmdJ'est C'trolJijk.
ANTONIl, (Jacobus) of AlJftJnii Jacobsz, gebor2n te ;1fiddel.
hurg, was Hoogleeraar in 't Kanonike rècht, Zanger in de Kcrk
van St. Gedukt te Brusfèl, Generaal Vicaris des Bisfchops
van Kamerijk (H&.~DRIi{ DE BERGES). Hij heeft gefchreeven de
Prcece/lentice Poteflatis 11llperatorice, Antw. 15°2, Rome 1503 , in
4 to ; van welk boek de \'ermaarde ERAS11US een uitmuntend getuigenis gegeeven heeft, in een Brief aan den Schrijver, rO~111en·
de daarin zijn levendig vernuft, onvermoeide naari1igheid, te
zeldzamer in dien tijd, wijl dit alles in hem gepaard ging met
het genot van overvloed en tijdelijke middelen; zijne waal(zaam~
beid in zo veel bewinds; en eindelijk zijne uitg..:breide geteerdheid, in a'le takken van Wetenfchappen.
Zie VAL. AND. ER,ISJII EPi(lol'f; Oud4. ,'an Zeeland; LA
RUE,

Geletterd Zeelaud.

ANTONIDES, (Joh.) bijgenaamd VAN DER GOES, naar zijne gebooorteplaats in Zeeland, in 'tiaar 1647; e~n der uitllllllltcndfie Dichv:rs van Nederland, die zijnen naam JOHANNES ANTONIDES, zo wel als de Dichtkoll\t, van zijllen Vader gekreegen heeft.
's Mans Vader, om huislijke belangen, uit de gemelde Stad ter
Goes, naar dmfleldam vertrokken zijnde, benelde deezen zijnen Zoon, in den ouderdom van 8 of 9 jaaren, op de Lati/nfche Schoole, onder het opzigt van den vermaarden Amfie!dam.
jèhen Rettor ADRIM\US ]UNIUS. Deezer male magtig geworden
zijnde, oeffende hij zig in de Wiskunde. Al \'roeg was hij zeer
bekwaam in 't fchrijven van eenen zeer befchaafden Latijn(chen
Stijl; waar toe zijn menigvuldig leezen der beste Dichters in die
taal zeer veel toebracht. Ook wilde hij een proef neemen , ""at
voordeel 'cr uit het gebruik der Ouden te haaIen ware, in iets
op 't papier te brengel1. Dan de lof, dien de groote VONDEL hier
mede behaald had, deed hem aarzelen, en zig tot de Nederduitkhe taal bepaalen. Hier toe had hij naauwelijks zig bepaald, of
hij veranderde andermaal en keerde tot de Oude ROl7leillfche
Dichters te rug, en begon zijne vertaaling met eenige l1ukkell
G ggg $
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\"an O'IIDIUS en anderen. Onder deeze bezigheid beving hem de
lust, om iet groots te onderneemen , en een Tonelauk op te
flaan; de beroerten en f1:aatsverwisfelingen, in China voorgevallen, verfchaftcn hem fioffe tot een TreurfPel; aan 't welk hij
dm naam gaf van Trazil, of het overrompeld China. Terwijl
bij hier aan arbeidde, kon dit voor VONDEL niet verholen blijven,
lHe toen mede aan een Chineesch f1:uk, Zunchin, bezig was.
Hij hier op den Jongeling bezoekende, las het ltuk, zo verre
kt gereed was, en vraagde hem, of hij voorneemens ware, het
zelve door den druk gemeen te maken. ANTONIDES dit met neea
beantwoordende, zeid\! VONDEL dat 'er veel fraaijs in was, en
verzocht, tot bevestiging van dit zijn gezegde, 'er iets uit te
mogen ontleellen, om het in 't zjjne te voegen. Zijn edele aart.
hier door aangemoedigd, breidde zig verder nit; zo dat men, na
ycrloop van tijd, zeer voortreffelijke nukken van hem zag ten
voorfchijn komen, als: Het ,'erbond der Demfche MajeJleit
,;;ct de vereenigde Ncderlandm; de Nederlaag der Turken, enz.
Bier op volgde de Theems in Brand, welke, in 't jaar 166"
gevolgd werd van een vaars op den JTrede yan Neer/and met
E:lgekmá, aan 't welk hij den naam gaf van Bel/Olltl aan den
b,md. l\'aauwlijks zag dit het licht, ofalle kunstkenners fionden
verzet, ja zelf de Prins der Dichteren als voor 't hoofd geilagcn,
die 'er den Lof zo breed van uitmat, dat hij zeide te wenfchell,
dat zijn naam 'er onder f1:ond. Door deezen lof werd de maaker zo getroffen, dat dezelve zijn Dichtvuur nog meer onrl1ak,
en hij het waagde, de hand aan een grooter werk te le,::gen, op
dat zijne ocJfening zonder verpoozing zoude voortgaan. Dus ging
kj ;1~E1 't fchikken en verdeelen van zijn beroemd werk, de
j?rcolll genaamd, dat hii in vier Boeken, gelijk bekend is, allergeldkigst tcn uitvoer bracht, in 't jnar 16;:r , naauwlijks 24 jaaren oud zijnde. De goedkeuring, die het zdve wegdroeg, blijkt
uIt dc lofvnarzen , daar voor ge i1:el d , door de vennaardlte DichtcïS van dien tijd. Dan het bleef niet alleen bij die toejuiching
cn lof; maar hier door verkreeg hij," van den Heer D. BVISERO ~
een vüc"deelig Ampt bij de Admiraliteit op de Maaze. Terwijl
hij zig ilO'; te Amjleldam onthield, had hij zig reeds begeeven
onder het Konstgel1ootfchap Ni/ yolentibus Arduttm, en deel
gehad aan dl! vermaling van verfcheidene Toneelfiukken. De
dood
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dood is alleen de oorzaak geweest, dat hij zijne beloften, ten
_opzîgte van het Lellen l'an Paulus, niet heeft volbragt. Want
tot nadeel van de kOllSt, en tot fiuarte van de beminnaars der
uitmuntende Dichtkunde , werd hij, in 't jaar 1684, aangetast
van een Borstkwaal, die hem, den t8den Augustus van dat zelf·
de jaar, in 't graf fleepte. De gemelde Heer llUISERO heeft zijne
Afbeelding met dit volgende Pllntdicht vereerd.

Zie hier Anto1Zides naar 't lel'eII afgebeeld,
In wien de regie zwier van Neel'/andseh Digtktmst [peelt,
Een Fenix, ui: wiens aselz geen ander ligt zal rijzen,
't Zij hij trompette in 't l'e/d, ofneZlride in hét groen,
En zet een felzool1et1 toon op allerhande wijzen;
iJlaar zo I'ermaaf'rl een geest naar zijn waardij te prtjzen,
Is alles wat dpol kan dom.
Onder 's Mans afbeelding, naar 't Schilderii van BAKHUIZEN,
door P. VAN GUNST in 't koper gebragt , leest men deeze volgende regelen van D. v,m HOOGSTRAI\TEN. die zijn le\'en b~·
Ü:hreeven heeft:
Bakh/lizen mae/de dus den Fenix der Poëte1l.
Dat wonder l'an onze eeuw, yan hoogen geest bezeten.
Gansch NeerllllJt luistert naar 't orakel ~'an zijn mond.
llet ee/fie, dat Parnas ons ooit "an boven zond.
Al'\TONlDES, (Thodorus) een vermaard Godgeleerde, tot wiens
Levensfehetze ons nog fioffe ontbreekt.

ANTONINA; de oudfle naam, gelijk men wil, V<111 het tegenwoordig U/ree 'lt, naar eenen ANTONIUS , of ANTOIN1NUS, als den
eerflen Stichter daar van. Dat de Romeinen, daar ter plaatf~,
omtrent 65 Jaar na CHRISTUS geboorte, eene Vesting, Kasteel of
Blokhuis. met andere woonplaatfen daar bij, gehad hebben, blijkt
niet alleen uit de Oude Historief<:hrijvers, maar bij uitnemendheid uit de oude opgegraavene overblijffelen, binnen Utrecht
op het oude Bisfchops Hof, en elders meer. tllsfchen den Dom
en 't Oude Kerkhof; bij of voor St. Pieterskerk , een weinig
bui·

1190

A N TON I N A.

buiten de Stad, voornamelijk bij Vechten en Wiltenburg; ook
beneden de Stad, bij de J11aern (of Meern) en op de Hooge
Woerdt; zijnde aldaar gevonden veele Reliquiën der oude ROflteiflen; niet alleen konfiige en van zuivere raode aarde gebakken
potten, testen, kominen, kannen, kruiken, fchaalen, altaarHeenen met Romeinfche opfchriftcn; maar ook eenige gouden,
zilveren en menigte koperen Penningen, v!ln de eerfie Roomfche
Keizers, als: AUGUSTUS, TlBERlUS, CLAUDIVS, NERO, VESPASIAl\US, TRAJANUS , en zeer vcele van dC! AI'\TONIJNEN: doch, zo
verre ons bl?wust is, van geen en Keizer, na 't 180 jaar van CHRISTUS. Dit fchijnt het gevoelen te bevestigen van hun, die 11elI~n, dat het hedendaagsch Utrecht eerst ./lntonil1t1 zou genaamd
geweest zijn, naar eenen der Keizers van dien naam: dan hoe
groot ook deeze waarfchijnlijkheid zij, moet lllen toeHaan , dat
het geen voldoende bewijs uitlevert. Onze oude JAN VELDE;'lAAR,
in de Fafcicullts Tcmporis, (gedrukt te Utrecht, in 't jaar 1480)
vcrlJaaJt, dat veele Adelijke Pcrfoonen uit Romc weeken , om de
gruwelijke tijratmij van NERO te ontgaan, en dat olJder hen zig
bevonden GRAi\VS en ANTONINVS; dm de Edele GRANUS bouwde
ilQVA GRANI (Aquis granum) nu ./lken: en A1\TONINUS, geweest
Tribttin te Rome, in der wilde Sasfenland (nu Friesland) ge.
komen. voort toog naar 't gewest, nu Ho/land geheeren, en aldaar een Paleis met een vesr, aan den Rhijnllroom oprechtte,
tlat hij, naar zijnen naam, ./lntonlna, in 't jaar 65 na CBR STUS
geboorte, noemde.
Ar-;TONINUS en zijne nakomelingen zouden dit zo lang bezeten
hebben, tot dat de Sclave11 en de Inlten die vesting ovelheerJen en vernielden, als dezelve 12 [ jaar~n geftaan had. Want de
If'i/tm, eene Natie in Zuid-Holland, immers zo gel1(~etelJ, toen
zij 'er hunne woonplaats hadden, kwamen met de Sclaven in groote menigte over, en namen .dntoJlina met geweld in, verwoestten het, en bouwden een ander fierk ka!teel, 't welk dit wreede
volk Inltcl1burg noemde. De ondergang van ./llitonilla wordt
geGeid op 't jaar 586. De Oude Neder·Sasfen, (Saxen), door
VELDEKAAR IJ7ilde-fasfen genaamd, fielt hij geweest te zijn Friefèn, re weten Hollalldfchc FriezCll. Dar ook door MELIS STOKE
bevestigd wordt, in zijn Rijm-Krouijk, als hij zegt;
O,t-
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Oude boeken hoer ick gewagen
Dat at 't tandt beneden N~iemr:gel!.
IFilent Neder Sas/en hief.
En eenige regels daarna:
Die Neder-Sasfen heelel?

71/1

Vriezen.

De Sc/allen hadden hunne woon plaat, in Hollaud; de lPiïtl'!l
in Zuid-Holland, en in 't Sticht van Utredt. Voorts ver:1arrlt ons
VELD~NAAR, hoe If7iltenburg, door de 1Iîïtcn, na de verwoefling
van Antonina, gelligt, door Keizer V,\LENTIANUS, in 't jaar 387,
veroverd, naderhand door de IViltelJ herbouwd, en eindcliji"
door Koning DAGOBERT, in 't jaar 6,p, vernietigd werd: dat dee.
ze 'er een Kasteel van veel graoter begrip, meer betimmerd en
fierker maahe, en het den naam van Trajeèt1l11l of Overvaart (te
weten over den R/lijn) gaf, nu genaamd Utredt, of Alltredt,
Oud-trecht. Het kan den Leezer nict onaangenaam ziin, hier
ook de oude Hollandfche Kronijk te hooren, naameIijk die in
de Oude Ho/lal1dfche taal, wijl in den herdruk te Dordrecht van
't jaar 1620, met de Bijvoegfels van GOUDHOEVEN en SCflRIVERIUS,
behalven het uitlaaten van verfcheide zaaken, ook ecnige veranderingen in woorden gemaakt zijn, en deeze oude druk in wei.
nige handen is. " Onder welke (zegt ze) (te weten onder hen,
" die door den tieran NERO verdreven, of om zijn wreedheden
te ontgaan, uit Rome geweken waren) dat waren Edele Ro.
" meinen, daer die eene of hete Gral1t1s, ende d'andcr ArltOllis,
" van der CO/U1111J1W oft van Zitlen. GrOlUts was een van de
" Edelen Senatoren, ende Antonis was een Trebultyll (Tribllill)
" oft Ridtmeester. Grallus is met finen volclce ende gefellcap
" gecomen doer Walsland , hebbende met hem grote feat en,le
" geIt, en quam in Ardennen, daer hi van 't fi)l1tcÏl1cn SIl{!l'e" lick (ZwfJl'elig), door GOlldltoeven verkeerd veranderd in zui.
" 'Ver/ijk) water, ende daer fondeerde ende flichte h:j eene tor.
jO

" tresfe ende fterktc, ende dede die uac hem {"incll l!Ot'IllCil
" aqua Gram', dat is nu Aken. Ántonis quam met fil1en tie" linne ende gefeJfehappe, door GCi"malJien ende fi'r/llckeiJ" kmd, dat is DUÎl~chland, ende qllam in 't land van Dma Ida,

" dat
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"
"
"
"
"
"
"
"

dat is nu Holland, ende begreep. daer een plaetre op den
firoom van den Rhijn, ende begon oaer ook een Vene ende
toeme te maken, vast ende nare, ende de de die nae hem heten Antonia, en dit was in 't jaar nue ons Heeren geboorte
LXV, ende Antoflis mit finen nacomers bezat deeze hrug ende veste C ende XXI jaer, tot dat die Sclaven ende die Wilten quamen ende verdcnrueerden deren toerne ende veste.
Noch dede dere Antonis maecken dat flot /Inho/t, dat Zulen,
l' pI ach te heten.
Ende va"'! deCen //l1tonl$ fijn gedeCcendeerd
" ende gecomen , in 't Sticht van Utredt, die Ridderen ende
" Heeren van Zttlm, enz." Onder de Schrijvers worden 'er
gevonden, die meen en dat Af/tof/ia, of AntoninCl, (nu Utrecht)
met dien naam, ook te gelijk de gedaante van een Stad, Steedje of Vesting zal gekreegen hebben; maar dat het buiten twijffeI,
om de bekwaame gelegenheid, reeds lang te vooren , dorps wijze bewoond is geweest, omdat de Bata~'ieren niet verzuimd zullen hebben, zig op zodanig eene goede en welgelegene Landfireek neer re tlaan. Zommige llellen de begin fels d~r :Stad. of
het houwen van den Burgt /Intollil2a, I zo - jaaren vroeger dan
het 65 jaar vóór de gtboorte van 's wacrelds Heiland. Anderen
wederom 100 jaaren later; doch alle houden eenen ANTONINUS,
of JINTONIVS voor den Stichter. De eerstgenoemde nellen MARcus Al\TONJUS, Stadhouder van JULIUS ClESAR, toen hij de Ga/lien
overwonnen had; of, volgens anderen, door ClESAR was afgezon
den om de Gau/en te beoorlogen. Deeze gaat bij veel en voor
den Stichter. De Geleerde en zeer b,kende LAMBERTUS HORTENSlUS. in zijne Utrechtfde Gefchiedenisfen, zegt 'er, bi. 3. dit
van: " Vermids men blijklijk beCchreven vind, dat de eerfle naam
" van Utrecht Antoma zou geweest zijn is 't gelooflijker dat de" ze plaats de naam hek omen heert, van die /Intonius, die
" altijd me,t Julius Gefar in Frankrijk en Duitschland gereisd
" heeft, dan van een en anderen Antonius, onder Keizer Nero.
" te meer dewijle hij ook verCcheide andere Kasteelen en Hui·
" zen, naar zijn naam Antonia heeft doen noemen, enz." Anderen zeggen, dat DRums GERMANICUS, toen hij de vijftig Kas·
teelen aan den Rhijnflroom bouwde, ook deeze Ilerkte gebouwd
heeft, en die genoemd, naar zijne Gemalin A!';TONIA; en dit hO;Jd
WINSEMlUS voor zeer ieloofbaar. Dan zij, die den lanter aanvang
o
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vang fia~nde houden., fiellen Keizer ANTONlUS PlUS tot Bouwheer
daar van, in 't jaar 14°. of MARCUS AURELIUS ANTONINUS PHILOSOPHUS, die in 't jaar 162 Keizer geworden was. GurccIARDIJN,
die, in veele zaaken, geen ongelukkig oordeel geveld heeft,
fielt deeze ver[chillende gevoelens aldus voor; " Voor eerst zeg" ge ik, dat de Stad Utrecht in 't begin, zo fommige fchriiven,
" genoemd is, /lntonia naar /Intoninus , Roomsch Raadsheer,
" die wegens de tierannij van Nero uit Rome gevloden, her" waards kwam, en deeze Stad /lichtte. Anderen verlJaalen ,
" dat ze gellicht, en dus geheeten is ra:] 1ÏL1rclis /ln/oi/ius, Stad" houder van Julius Ccezar, toen hij GalJie ingenomen had: Wc" derom anderen, dat ze haar naam ontvangen heeft van 111ar" cus /lntonius (Antonius) Pius. Doch 't zij, zo 't wil, dit
" blijft gewis dat de Stad van Utrecht cenen la1J ben tijd den naam
" van /lntonina gedragen heeft, zo als uit de verzekering van
" veele oude Schrijvers biijkt, en ook uit oude Penningen ea
" Munt(lukken aldaar gevonden."
Indien men nu, met zo veele oude Schrijvers. aanneemt, dat
Utrecht eerst /lntonÎa of /lntonÎna is genaamd geweest, naaf
cenen A~TONINUS, zo oordeclen VAN LEEUWEN en aa deren 't waarfchijlllijkst te zijn, dat Keizer ANTONIUS PlUS de naamgeever
daar van geweest is: I. om dat c. TACITUS, voor A:'\TONIUS PlUS
gefl:orven, nergens, in zijne HislOrien of Jaarboeken, van /lntonina gewag maakt, 't welk, zonder twijffel, zou gcfchied zijn,
indien of MARCUS ANTONIUS , ten tijde van JULIUS CLESAR, of de
Romein[che Raadsheer ANTONIUS , onder NERO of CLAUDIUS DRlisus GERMANICUS, Stiefzoon van Keizer AUGUSTUS, ./intonina aan
den Rhijn gebouwd hadde. lT. Om dat Keizer ANTONIUS PIn,
ver[cheidemaalen, in deeze Landen geweest is, en, buiten all~n
twijffel, een gedenkteken zijner reizen en togten, als ook zijns
naams, door 't bouwen van eene Vesting, volgens de gewoon:e
der Vorllen, in die en in laatere tijden, heeft willen nalaaten.
Maar op het eerlle zou men kunnen aanmerken, dat 'er veele
van de Boeken van TACITUS verlooren zijn: en op het andere,
dat deeze reden, ook ten opzigte van M. ANTONIUS kan gebruikt
worden, ten tijde van J. ClESAR. Inrus[chen zijn onze VOOfOUders mede van gevoelen geweest, dat Keizer ANTON!CS PIes de
~tichter van ANTONlt\ geweest is.
Welk denkbeeld beweezen
wordt,
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wordt, uit een der Opfchriften aan de Truimphbogen, e:1 andere
Eeretekencn, gemaakt bij de plegtjge inhaaling van ROBBERT DUDLEIJ, Graave van Leicester , binnen Utrecht, in 't jaar 1586;
luidende aldus:
FOELICIBUS ANTONINI PI[ IlVIPERATORIS, URBS
TRAJECT. CONDLTA AUSPIClIS: FOELICIORIBUS
DAGOBERTI FRANCllE REGIS CHRISTlANISMO
DONATO; CAROLI lVIARTELLI OPE INCREDULIS
PHRY"lIS PROFLIGATIS LIBERATA; HENRICI IMPER AT. AUG. DANIS EXPULSIS AUCTA, ET RESTAU RATA , ELISARETI-llE: ANGLIiE REGINlE TU.
TELA SE FOELICISSIlVIAM FUTURAM SPE NON
VAi.\JA CONFWIT.
't Welk, volgens de Verzameling van verfcheiden Opfchriften,
ten tijde van LE;C~STER, gedrukt 1586, zegt:

De Stad Utrecht, onder de gelukkige regeeringe van Alltonim Pitls geflieht; onder noch gelukkiger van Dagoberrus,
Koning )'an hankrijk, tot het Christendom gebragt , en,
11(1 dat d' ongelovige Friezen, door hulpe van KarellJilar.
tel, vcrJlageu waren, 1'erlost van Keizer Hendrik, na
dût hij' er de Deenen uit veljaagt hadde, vergroot en
herbouwt; hoopt en vertrouwt vllStelijk, dat zij, onder
de bcfclzuttinge 1'an Elifabetlz, f{ont'nginne van Engelandt, allergelukkigst zal zijn.

In een ander Gedenkfchrift word de fiigrilJg van Utrecht nog
veel ouder gemaakt. en tot Stigter een vroeger ANTONlUS gefield.
In de Domkerk te Utrecht fiOD den eenige LatijniChe Vaarzen,
met groote Letteren (Penceel Werk) op een groot Tafereel, hangende aan een Pijlaar van het Choor gefchreeven. Door de oudheid daarvan waren, reeds lang voor het jaar 1600, veele Lette·
ren half, ja bijna geheel uitgegaan. Wij zullen 't Gedicht hier
invoegen, doch ons moeten behelpen met de Copijen, dewijl
't origineel, bij het omvallen van de Kerk, door het vervaarlijk
onweder in 't jaar 167..., verbrijzeld is. De affchrifien, die wij
'er
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Ier van hebben, verfchillen fomtijds in woorden van maIkanderen , door de duifierheid der Letteren, waar naar de affchrijvers
hebben moeten gisfen ; dab die verfchillen zllUen wij op den kant
aartteekenlln :

Circum quoque /luens Hollandia gurgite Rheni,
Cingirur Oceano (J) Flumicibusque maris
In qua (z) eum muris Urbs Amonina novellis
Tempore Neroilis redificata fuit,
Hane devafiavit fera (3) Sclavica gens, & ibidem
Callrum Wiltl9rum (4) conditur inde novum
'Î'urribus exeeJfis, quod adhuc gens (s) Abroditorum
runditus evertens, diruit (6) uCque folum.
Hinc Trajetteofe Callmm, cum mrenibus altis
Conditur de francis Chtitticolis; & idem (7)
Vulgus Danorum confregit bumo lenus, omnes
Cum Ckro cives in limal enCe neCa!1S.
Denique Baldricu3 (8) Prrefes nova mamia tlruxlc,
tlruxlt,
QUa? modo fubfiflunt auxiliame Deo.
Sic Hollandeoli cerrle
terrle veraciter omni
Trajeétum contlat Urbs capitalis adhuc~

I

OcunL

2

Quia.

3 l"lamma.
4- Wilwrium.·
5 Plebs.
6 Dotuir,

7 IdelU;

g Prll!MI

Deeze oude Lt1lijnfche Vaerz.en heeft, vóór meer dan honderd Jaaren, J. F. CORTGEEN VAN TER GOVDE, aldus in Duitfche
Rijmen, naar den oudli!n trant, overgebragt , in zijn Stichu
C!zrollij/r.; bi. 9.
~oUanbt

btiftig hto~bt Ilmttngt aan &lUe ;!1ben/
ben mMlIft~oam/ oaft@ceana en bie2eeoaarnt.
!4in melkt bie ~ta:b ~ntontnil
~tltontna: in .meroni~
.mEroni~ tfitren
Jlf.et nieuwe muren
gebouwt / aiji tie
tIE .,iftorim
betftlellrcn.
betftlellren.
~e ~daben tntte
entte tu~eebt .flatftn in ~fgalrifc~e ~~~
naaren/
~eflflen be3t ..§tabt flttl
TJEe! tat in ben g~onbt (lerafttrt.
(lerafetrt.
Enbe tene
eene nieuwe
nieuWt ~urcfJ !let Jli'ilttn om bit lanbell' te
fltwasren
~et

IV.

t'

DUL.

Hbhh

~tf

IJ9~

A N TON I N A.

lOOtt (llOQte Dooge ftttDe
beat•

~fJo~ne

.maat baat m bln fit Sfiboriten

en '-utm Dtfon-

tI lltbtj't~utert.

iQfetna tp fiet ~un:fJ {GtrrcfJt met AStabmunn Doo;
en g~oot
epgetimmert/ ban bt .i~anfitn tot q!:fJtij'tup bien;t fltDatt/

D')elft bie knen \Jernielbt DeTditn tot btt sttbtn Maat.
IIl'tej'teYgft en JJl)aertlbIfift meepttnbetl met ben "tuattbe
geboot.
~n 't 1$ fleeft ~albticu, een ~ifcfJop magtigfJ
~ie "tab tutet ommeutt tegen bet ~anben aanj'taot:
9llbup Dt~aljt ren J)aoftftabt bep ,oUanb' liobem
lDaamcfitfgfj
'-en no!!} telltD1uaa~bill fiet j'taan fJeengft en p~arfJti1lfJ.
In een gefcbreeven zeer oud Boek, volgens waarfchijnlijke gis.
fing, uit eenige zonderlinge omf1::mdigheden, tusfchen de Jaar!'n
1300 en 1350 opgef1:eld, makende verfeheide dingen, zo van de
Gebouwen. Regeeringe, als Gefc1uedenisfen der Stad Utnent,
flaat voor aan, in zeer .oud Duitseh fehrift, met zeer oude Letteren, nu bij de meeften onverftaanbaar en onleesbaar, doch klaat
genoeg voor hun, die gewoon zijn aan, en fmaak vinden in dergelijke Oudheden te handelen: ,,. Dat Autree/u (Utrecht) hoe
" wel onder een andere benaaming, lang voor de Heilige Geboor•
.. te van onzen Jezus ChrHlus, gefiaan heeft. Dat deze plaats
:' omtrent, of ten tijde van Keizer Nero den Naam van Ailtonia
:, bekwam: Doeh in ouder fehriflen vindt men, dat ze dien
" naam kreeg v:m Atlfon;lIS, een der groote Vrienden van Ju" lius Ctt!lIr, kort voor Chrifius tijden, dat ze toen alreeds IDet
" Vesten omvangen was. Dat ze, wen Keizer Al1tanius Pitls
" deeze L:máen doorreisde, al voor een groot deel jaarel1, een
" goede H:mJelplaats der Batavieren was, wegens de welgele" genheid :rml den Rhijn, en nabijheid der Zee: Maar dat ze
" naderhand aan een zeer Barbarifchc Natie geraakte, en zeer
" verwoest geworden was. Dat Keizer Pius deeze Natie ver~, dreef, en toen deeze Vesten niet bouwde, maar herbouwde,
" en ir. plaats van AIIIQl/i~, hernoemdl! AIJ/oni/lll." Dit boek
(zegt
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(zegt HALM.\) lmd mij een zonderling Liefhebber der Oudheden,
wiens Vader het v~n zijnen Grootvader had, in 't jaar 1685, ge.
leend. Indien 'er nu eenige zekerheid op dit gefchrift te maken
was, zuu men.de verfchl11endheid der Schrijveren van den Olt·
den tijd, waar van fommlgen deeze plaats Antoninfl tanderen
Anto,lia, de een den Stigter Al'ITOl'iINUS PlUS, en de ander ANTO:NIUS noemen, konnen vergelijken, mogelijk aldus: Dat het he·
dendaag-sc:b Utrecht den naam Antor.ia kreeg un .AI'\TONIUS, onder Keizer NEIlO, of vroeger onJer de Oorlogen van lULlUS CiE'
SAR, en die van AI/to/lina van KeizerPICS , van den eerfien alg
aanlegger deezer Vesting, van den anderen als Herbouwer , Ver·
~rooter en Verftcrker daar van, na dat ze door de Barbaaren ver·
woest was. Van deeze gedachten waren ook anderen, als GUlCIARDlJN, fol, 255. Waar bij nog (t:tat aan te merken, dat Commigen Keizer Al\TONINl'S PlUS als herbouwer fiellen; bij anderen
fchijnt dit t met het Toorzetten van M. MARCUS, MARCUS ANTO!\It.:9
PlUS, opTolger van ANTO:'lINUS PlUS, te wezen 2 de gelijkheid der
naamen heeft zeker deeze verwarring veruorzaakt. Zedert ANTo!'iV/us PlUS, is de benaming van Antonia, tot op de verwoertÜ)g
van deeze Vesting door de Sclaven en IYilten, deezer Stad bij.
gebleven. De Wiltm richtten 'er eene nieuwe Cterkte op, die
ûj den naam van fFiltenburg gaven; zie WILTENBUI!.G. Onza
bekende Hoogleeraar BOXHORN. in zijn Toneel l'tm Holland, p.
72. volgens de VertaaliDg van G. BAAIUlELOOS, waarin BOXlIoRN'
veele Hukken gcCteld heeft, die in den eerften Latijnrchen druk
niet te vinden zijn, fchijm den naam van Alltonia, Antonina
en Wiltenburg aan Utrecht te willen ontneemen, en aan Dord.
,·echt geeven. Hier fraat dan te weten (zegt hij) 't geen nader
bijkomt, en tot nog toe niet aangemerkt is, dat in je tweede
'Yen/reling, op het 18ele en 19de Kapittel der Ou"e Hollandfthe
KrDnijlr. ,gewag ,'an de Stad Antonia word gemaakt, gelijk daar
openlijk gelezen word, in Zuidholland gebouw!, in 't jaar 6S,
van Antonius Colum1l1a, Tribuin en Roomselt Ridder, uit Ro1I1en door NERO verdreven, en in deeze gewesten gcvlugr. Daar
wordt ook bijgevoegd, dat de Nakomelingen van deezen ANTONt.
l'iUS 't gebied in die plaats gehad hebben, tot in 't jaar 181. De
Kronijk ftelt, dar zij deeze Vest en Burgt bezeten hebben. na
dat ze in 't jaar 65 gebouwd was. (De tijd van 1:11 jaaren kOtm
Bh h h 2
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• :m te ramen op 186 jaaren; in welk jaar .dntollia door de Sct.l"eli en IPilten is ingenomen, en tot den grond nedergeworpen ;
doch dat het niet lang daarna weder opgebouwd zou zijn van
deeze Wilten , en naar hun genllamd Wiltenhul-g. Maar de ou·
de Schrijvers ver !laan daar door de Wilthe. gelegen aan 't iat
der ftl/laze, niet verre van Antwerpen, en van de Nool'manfJtfl.
in 't jaar 8.35, verbrand.) Volgens de Kronijk van FULDA, verbrandden de Noormannen dQ Stad Ant,,'erpm, Wiltha een
l{oopltad, bij 't gat, aan de Rivier de lIlaos. Alle welke dingen, indien ze waarachtig zijn, mogen niet anders dan "an Dordrecht ver!laan wörden, hoewel ik niet onkundig ben, (zegt
BOXHORN) dat de twee naam en van Antonia en fl1lftlzlJt/rg, tot
nu toe. eigenlijk aan Utruht worden toegefchrcevcn. De nij.
vere HEDA noemt, op veele plaatzen , Zuid-Holloud het land der
Wilten. Ik zal maar een plaats uit veele bijbrengen, waarin hij.
na befchreeven te hebben, de gevallen van 't jaar 1061, de lIis·
tórie "atl D1UERIK DEN IV, binnen Dordrecht, door de Lui·
kenaars gedood, aldus befchrijft:" Maar Floris, voorbedenkendè de wrake dIS Broederlijken doods, heeft weer tegen hem verwekt den Aardsblsfchop van Collen, den Bisfchop van Luik, den
Markgrave VIIn Brandenburg , den Hertog van Braband , en den
Grave van Gelder , die altemaal zijn afgezakt, In 't Dorp van
Dordrecht, of van Zuid.Holland, gezegd het L:md der Wil·
ten." Dan het zij ons geoorloofd, op zijn gezegde onze aan·
merking te maaken, zonder zijne verdienll\m te benadeelen. Voor.
C!erst dan worden de woorden, in Z/lid-Holland gebouwd, in de
Oude Hollandfche j{ronijk niet gevonden; ten minllen niet il1
den druk, door dfn Heer BOXIIORN aangehaald, ook niet in die
van Dordrecht van 1636, door GOUDHOEVEN verbetert, fol. ~3 .
.l\Jaar wel dat ANTONlVS in 't Land van Batm'ia kwam, dat i$
11et tegenwoordige Holland (waar onder ook Utrecht, of waar
van [Oen lIol/mul maar een klein gedeelte was; zie op BATI.VB),
en daar een pla~ts bouwde op den RII/jn, welke hij naar zig
l10emde Al1tollin. Hoe Iluit dit nu op Dorr!t-rc/u, daar immers
niet de Rhijn, m:l~r de ~lafls geloopen heeft. cn daar het bekend is, dar, in plaats van een verwoest Alllollin, lf/i1tenburg
opgerecht is: zo als noxH0RN, in zijne eigen aangehaalde woorden, gCle~t hecl"t? Ten twcQ,dc, dat Zuid-Ho/laud het Land d~,.
Wij.
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Willen genoemd word, behoefde uit HEDA ni~t beweezen te wor·
den: want de aangehaalde Holltmdfche Kronijk zegt het zelve,
rlat Je Sclaven en FFUten in Zuid·Holhznrl wooupen. Wat bewijst het dus, tegen hun allen, die den ouden naam van Utrecht
zeggen Antonia, of Antoninfl. en daarna Wiltenburg geweest
te zijn? Zouden de "'Uten eerst dntonia verwoefien, en daarna lFiltenhurg bouwen, zo moefien ze uit een ander nabuurig
~ewest komen: 't welk dezelfde Kronijk ook uitdrukkelijk zegt
met deeze woorden e " de Selaven en WiJten, die in Zuid-Hol·
land woonden, fiaken hen te famen met grooter magt, ende kwa.
men en beleiden de Veste ende Fortresfe Anthonia, en wonnent met drachte, en floegen tt al doodt" dat zij binnen de mijn..
ren vonden; ende ten laatlle worpen zij, dat Kalleel en de Veste
metter muuren neer, ende als zij haren bozen wille hadden volbracht, een wijl tijds daarna timmerden' zij 't' Kalleel weder op,
en maakten daar een andere Veste ende fierkte, iDet muuren en
poorten e en dee!ien dat na hen zelve noemen Willenhurg, ende
,.an deze WiJten bleven 'er een deel in woonen... Zie den druk
van Leiden 1517, 2de Diviji. cap. IS en 19. Te vooren had
de Schrijver gezegt, dat ditAntonina was gebouwd op den firoom
van den Rhijn, en dus niet aan 't gat van de Moaze; en dit
zelfde zegt ook VELDENAAR, in zijnen Fasciculus Temp. fol. 244.
Ten derde, dat ook elders eene Vesting Antonia geweest kaft
zijn, kan Utrecht den naam van Antonia niet beneemen. De
reeds in dit Art. gemelde HOR'l'ENSIUS, en vóór hem veele andere
Oude Schrijvers. berichten ons, dat ANTOMUS, die Anlonia aan
del} Rhijn fiichtte, het met Katleellm verllerkte, en dus naar zig
ulven deed noemen. Ten vierden, wat Wiltenhtlrg aanbelangt 'f
Ot zij zo 't zij, of 'er aan 't gat van de 11ft/as een Wilta ofWlttha gelegen hebbe, dit Is bet lPiltcnhl/rg niet, 't welk hier badoelt word, alzo min als 't Appelfche Dorp, in Friesland, m~
AppeIdoort} of Appeltem in Gelderland, een en hel zelfde is,
En al ware Ot zo, ten vijfden, wat ~a.n dit toebrengen om Wittenburg van Utrecht te olltp'ekken, en aan Dordreçht te voegen; daar reeds getoond Is, dat 'el' de grondvesten te Utrecht
Dog V)lR overig' zijn? Gelijk 'er meer dan één Antani4. ééQ
Roomburg geweest is, waarom kan 'et dan ook niet meer dan
~n Wilten;urs iCwe~~ zijn?
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De Jl7ilten waren in ZuitJ-fJoll/111d·zeer mel1igvuldig, gelijk
de Chronijk van JAN GERBRAl'IDTS VAN LEIJDEN, aantekent; zij moeten zig daarom verder als Holland uitgebreid
hebben, en noemden d;! pl:uufen, die zij bouwden en herbouwden. veeltijds naar hunnen oaam; zo als de Vorflen en Volken
veeltijds gewoon zijn te doen; waar van de naam5geheugenisfen
ons ten bewilze fuekken. Van de Kotten heeft men een Kotwijk op den Rh/jn. een Katwijk op Zee, een Katwijk in 't Land
van Luik, enz. Du~ is 'er ook een ander Wiltenburg , zijnde
een flei'k Kalleel niet verre van Locllem, in 't GraafTchllp Zutp'zen. MELIS STOXE, die bij ieder in achting is, en gelegenhtid
}lad om de oudfte zaaken be!t te weten t zegt, in 't leven van
BOXHORN, uit

Willebrord:

Dot hl qUlJm 't Utrecht
't ,,'C/k IFiltfllburg hiel Ie voorm.
En dat het zelve, volgens hem, omtrent het jaar 366, door Ke!.
zer VhLENTJl\US. verw()~st werd, houdt men algemeen zeker. We.
der herbouwd zijnde, heefe Konini DAGOBERT dezelve Vesting
verni~tigd in 641 ; doch 'cr wcderom eene andere flerkte en Stad
opgerecht, die hij Trajellltl1l of TreeM noemde, waar door de
naam Jnltenhurg, gelijk te vooren die vall Antol/ia, verlooren
is. Hoe konden dan de Noorlllamzen, in 'e jaar 835, JFiltenhurg, dat al lang voorheen verbrand was, wnvoe1len? Hebben I
ze het echter Inlta of InlJha gedaan, 'e is tog dit 1f/i'1!e1:burg
niet. Meer redenen konden 'er tetien den Hoogleeraar BOXfJORN
worden voortgebracht; maar wij achten zulks onnodig, .vennid;;
hii zijn zeggen voor niet zeker opgeeft. Want aldus beOuit hij:
" Nochtans verzekere ik niets in zo dikke duirlcrnis der dingen."
Het zal on~ genoeg wezeu, dat wij dit gezegd en tot meerder
kennisfe gebracht hebben; waar door Goffe gegeeven is aan andere om hunne fcherpzinnigheid te oeffenen. Wij hebben 'er al.
leen bijgevoegd, wat men 'er op zou kunnen aanmerken, laaten~
dc het oordeel aan den Leezer. Zie verder UTRECHT.
ANTWERPEN, de Hoofdilad van 't Marl'l~r3affchap des H.
Room/ehen Riiks, waarom het ook wel het Markgraaffchap v~n
4r,twerpen genaamd wordt. Hier bepaa!en wij ons alleen tot de
St:+d i
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Stad. Zij, die niet geheel onbedreeven zijn in onze Land.s Gefchiedenisfen, weeten , dat de naam deezer Stad daar in zo
diknmrus gemeld word, dat wij niet hebben kunnen nalaaten, het
voomaamlle daar van, fchoon het eigenlijk tot BrabtJf1d behoore, hier te melden; zonder ons, echter, in een breedvoerige befchrijving van derzelver aanzienlijke Gebouwen in te laaten. Eene
menigte van geleerde Mannen, die het ondernomen hebben, den
oorfprong der namen van de voornaamlte Steden van dit Land te
ontzwagtelen, hebben hunne Schriften met zo veele hars[enfchimmen vervuld, dat wij eene tweede dwaasheid zouden begaan,
indien wij ons vermoeijen wilden hun te bellrijden. Ja wij zouden 'er, in veele Artikelen, geene de minf1:e melding van make.n, ware 't niet dat hunne denkbeelden. hoe dwaas ook, bij 't
algemeen fomtijds voor waarheid werden aangenomen. De verloopene Eeuwen. de verandering der TaaIen, de menigte van Volkplantingen, die in Braband en Nederland gemaakt zijn, de ltroo·
perijen der woelte Natien, de invallen der Wenden. of Il"tmdaaten, in 't jaar 40?; die der Hunnen van 451 ; de Verwoe!1:ingen,
aangericht door de Normandiers , in 836, en die van andere
Volken, geduurende den tijd van 100 jaaren en meer: dit alles
behoorde hunne drift beteugeld te hebben, om die onoplosbaare
raadfels te ontknoopen, in plaats van 't duifiere in de gerchiedenis[en hoe langer hoe duilterder te maak en. Maar in weerwil van
dit alles, en van de gegronde wederlegging van GUICIARDYN, ten
aanzien van den Reus ANTIGONUS, (die zig een Kasteel op de
Scheltle zoude gebouwd hebben, en waar aan Antwerpen haaren
naam zoude verfchuldigd zijn) vindt men 'er, die deeze [prookjes
weder vernieuwd, en dus anderen moeite verfchaft hebben. om
hun te wederleggen ; waartoe wij ons, echter. niet zullen inla.
ten, zijnde lang vóór ons het onbeflaanbaare daar van, op goede
gronden, aangetoond. Alleen merken wij aan dat zij, die den
naam deezer Smd afleiden van AtJnw~rp, om reden dat de Stad
geftigt is op de flib of fliJk, die, in ouàe tijden. eer nog de
S~helde door Dijken beteugeld was, door die Rivier werd aan of
opgeworpen, indien men. uit het verhaal van JULIlJS ClESAR, voor
waarheid aanneemt, dat de Ambriviaten. door hem tus[chen de
jfaas en de Schelde geplaatst, de aanleggers der Stad geweest
zijn, onzes bedunkens, het naast met de mameid overeenkomen.
Hhhh 4
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Deeze, voortijds, eene der beroemd/ie S[edcn van Europa, is
in d,~ gedaante van een halve l\J:jan, of gefpannen boog,
lan de rechter zijde van de Sc/zelde, daar dezelve Brabant en
J7alindum vzn een rcheid[, op 2l Gr~aden en 50 Minuten
lengte, en SI Graaden en 12 Minuten breed[\!; maakende de ge;e~de Rivier aldaar, door die fchciding, een zeer fcboone Haven, en zijnde haar Oe\'er, regt over de Stad, meer dan 600
roeden breed: 't \\Iel" geen gering \'oord\!el en t;emak aan dell
eertijds blodjenden Koophandel van .lfntuupm \'<!rfchalte, waar
aan die Stad haaren voorigen luister vlr/èbuldigd was,
Volgcns het verhaal \'an de Levensbefcbrijvers van den 11. ELIGIl:S, zouden de .lfn/lurprfwflrs, eerst in de zc\'ende Eeuw, lOt
}Iet Christendom gebracht zijn, zo door de Prediking van dien
Heilige, als dopr die van ST. A~IA."iD, Disfchop van 7imgcrcn i
hebbende de laadie om~rent AtllWtrpm (Jat [Oen nict meer dan
een Burgt of Kasreel was) cene I{erk gebouwd, welke hij aan
de Apostelen PlTItVS en PAt:Ll'S toewijde , en \'E'rvolgeMs aan
een zekere Ab[dij fchonk. 4tkere ROHI.\'(. Kastelein of Burg·
gr2af van Ani:urpm, deeze "crk van den :\bt fIR'IJJ~ ingeruild
hebbende, gaf baar, iil de zevende EeU\9, ne\'cns een derde
Y.III de Toljnkomllen de~ Kasreels vin .lfnlu'trpm, aan llisfchop
1VILLEBROJlD, die toen daaromllreeks bet Christen gcloof voore·
plantte,
In de agdle eeuw \\'!lS Alllwtrptrl reods tot een Stad \,erhe\'cn i
"ant in de Jaarbocken \'an de Ab[dij van fiJiJa It:est lII.:n, d:l~
~e NODl'mallnCII de Stad AIlIWt,.pen (AII/loerpam CiI'ilfllrm) in
~t!t Jaar 863, \·erbrandden. fchoon de om [rek toen nog niet zeef
",OOt moet geweest zijn; wordellde. voor de eerlte maal, uitgelegd onder lIerrog HF.NDllrK IlEN E~RSTi:O;. in 't jaar I:!O I ; ten
tweede maale in '314. onder Hertog JA~ DEN DERDEN; en de
battk reize, in 't Jaar '543. onder Keizer KAREL DEN VIJ<DI'-".
Her is bijna ongelooflijk, d::t deeze S[ad. na zo menigvuldige
foImplpoedl'n, zig van alle die febaden heeft kunnen herltellen ,
~n in dien /1300 blijven, als ze zig nog tegenwoordig bçvindt;
hebben~lc nic[ alleen de magt vaIl menfchcn te \Vl'derllaan, mur
telkens I': wo/Oe/en tc&en die der vicr Elcml:mcn, di.: derzelver
9n.!cr;;ang bcunelillt;s Ichecllcn uelloo[en [c h,bbcn. liet vuur.
dat in 1263 de [wee wijken d4ir Goudfmedcu en die dcr Wolgelee~en
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kaarters verteerde, verwoestte ook de Kipdorpper-poort, in 't jaar
1397, en flak, van de andere zijde, zijne vlammen :lan, in de
j2aren 1499, 1541 en IS46. lmusfchen hadden de wateren zig.
in de jaaren 12~8, 1300, 1320,1340,1446,1462,14-68,
'477 en 1532. tot zodanige hoogten v~rheven, dat de Dijken
wegfpoelden. en eenige honderden van Dorpen verdronken. 111
de ia,aren 1332 en 1395 werden, door geweldige Aardbevingen,
de fondamenten van de prachtiglle gebouwen omvergeworpen.
Schrikkelijke Orka:l1Jen, verzeld van zwaare onweders, geduurende de jaaren p80, 1439, 1479, 1513,1516 en 1606, ver.
brijzelden eenige van ha are Godshuizen, en verwoestten derzelver Landen. Niet min ieedel1 de Amwerpenanrs, door gebrek:
aan Levensmiddelen, eerst in 't jaar 13 IS, daarna in 1363, en
ten tierdeulllaale in 1433; en toen wel met zulk eene geflrengheid, dat een maat koorn, welke vóór dien tijd voor negen en
twaalf guldens verkocht was, tot den prijs van 23 dukaaten flei·
gt:rde: de kwaade oogflen van 1477,1552 en 1557, veroorzaakten
mede onmatige duunen. Eene befinettelijke ziekte ontvolkte, in
't jaar 1673, de Stad zodanig, dat 'er, op éénen tijd, 1200 Hui~en ledig l1ond2n. Alle qeeze onheilen werden gevolgd van Re.
ligie- en Burger-Oorlogen, die voornalllelijk hunnen aanvang namen ir. het jallT 1566.
BRANDT meld, uit de aantekeningen van den vermaarden
F_ JUl'IlL:S, dat eenige Edelen, kon na het tJuiten van hun Verbond, heimelijk zouden hebben toegelegd, om deeze Stad imeneemen , en dat wel tegen den 3den van December. Graaf LODEWIJK, çlie 'er kennis van bekomen had, zou 'er, met zijner«
13roeder, den Prinfe VAN OR.\NJE, over geraadpleegd hebben; dal!
dt:eze Vorst zou dit, als een daad van oproer, ontraden, elf
gezegd hebben, nog kans te zien om de zaak en. zonder gewdrl,
tot rust te brengen. Doch op dit verhaal, wijl anderen 'er niet
van melden, is niet lIeel naat te ~aaken. en niet hooger dan eCll
l(ls gerucht te ag ren , zo als 'er, ten dien tijde, ten nadeele vall
de Edelen, meer verfpreid werden. Met meerder zekerheid zoude men in een omflandig verhaal kunnen uitweiden, over de openbaure l'r,eeken, in 't laarst van de maand Junij buiten dezelve.
op meer dan ééne plaats aangevangen, en met zo een verbaazenden toeloop van Volk, dat de Wcthoudcrfchap \mm;lgtig was, het
II IJ h h 5
ze:.

H04-

A N T W E R PEN.

zelve te beletten, en, door de Landvoogdesfe, de Prins VAN ORAN·
JE, als Erf.Burg-Graaf dier Stad, moest bewogen worden, OUl
daarop orde te fiellen. STRADA verhaalt hier van om!1:andigheden, die der moeite waardig zijn, re worden nageleezen. Op
den I3den Julij zegt hij: " Oranje dan herwaards reizende, ir
hem de Heer van BREDERODE , met groot gevolg van de gemeente, tot omtrent eel! mijl buiten de Stad tegengereden , en na dat
zij elkander van wederzijden , met hunne Pilloolen te losfen , vol.
gens krijgsgebruik , begroet hadden, zijn zij te zaamen in een
hoop naar de Stad gekomen, met zo een toeloop van menfchen,
die op alle kamen der wegen, ja op de daken der huizen en hofIkden, om deeze inkomst te zien, geklommen waren, dat het
lèheen, of heel Antwerpen ledig van Volk was." ORANJE, zegt
hij verder, deed het Volk, dat rondsom Fral1fclte l'falmen begon te zingen, dadelijk zwijgen: anderen, die met luider fiern·
men riepen, !1ve Ie Geux! met de hand gebieden te zwijgen; en
dit niet barende, zeide hij hun in Gods naam, dat ze hunne tong
zouden fnoeren. of dat het hun anders berouwen zoude. Dan
de drift tot herfiel in den Godsdienst was zo groot, de liefde en
't vertrouwen op dien Vorst zo f1erk, dat zij niet nalieten, toen
bij in de Stad kwam, te roepen: " Ziet daar den geen en , die
" ons de vrijheid mede brengt , en de Augshurgfche Belijdenis
" k01l1t rnededeelen ," enz. Dan, hoe Prins WILLEM hier in
handelde, zal op de Art. GEREFORMEERDEN en WJLLEM DE EERSTE t
gemeld worden, en de gevolgen daar van; en op het laatfre
ook een verhaal gefchieden, van 's Vorfien aanl1agen op deeze
Stad. Van de bernchte Beeldfrormillg en Kerkplondering zullen
wij om(tandig moeten fpreeken op 't Art. BEELDENSTORM. De
Spi1onfc/ze So!daaten, die, bij gebrek van betaaIing • na den l1ag
()p de Mokerlteide, ia IS? 4, aan 't muiten gel1agen waren, over·
vielen de Stad, in 't jaar 1576, en maakten een grouwelijk bloed.
blad onder de Inwoonders. Daar fneuvelden 'er bij de tien dui.
zend, en 'er werden meer dan zes honderd huizen verbrand, oader welke waren her Stadhuis en andere V<lomaarne gebouwen;
-waar van BOR, in zjjn IXde Boek, een breedvoerig verhaal
doet.
no~ JAN VAN OOSTENRIJK, die al te duidelijk deed zien, wat
ltij in den fchiId voerde, deed de Staaten het beiluit neemen , om'
zig
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zig Ol' de eene of andere wijze van 't Slot von Antwerpen mees'e welk hun ook gelukte in 't Jaar 1577, en mede geene kleine beroerte in de Stad veroorzaakte. Want de Il:lwoonders waren zeer beducht voor een aanval en plondering der
Hoogduitfche bezetting: dan dezelve werd, na een onrustigen
dag, met den avond, door de verfchijning van 's Prinien vloot
op de Schelde, op de vlugt gedreeven, roepende den een voor
den anderen, daar komen ze, de Geuzen! de Geuzell! De fchrik
overmeesterde hen allen; met achterlaating van zak en pak nall1en
zij de wijk naar de naaste poort, en verfchaften eene gemaklijke
inkomsre aan den Admiraal HAUTAIN en de zijnen. Hier op volg~
de kort daarna de flegting van 't Kasteel, en omverwerping van
't beeld van ALVA; zie ALVA.
In 't jaar 1585 werd de Stad, door den Prins VAN PARMA, ingenomen, na dat hij die een rond jaar belegerd had. De Hertog
'fAN ALENÇON, in 't Jaar J 582, te Antwerpen, als Heltog van
Brabant, gehuldigd zijnde, was genoodzaakt geweest, die Stad
te verl'aaten. In't volgende jaar beiloot hij die bij verrasfing il1.
te neemen ; welke allnilag naderhand bij den naam van Franfc!teFurie is bekend gebleeven ; hij had reeds een gedeelte van zjjn
Leger daar binnen gezonden, terwijl hij, met het grootlle deel,
voor de muuren lag. De Burgers zig verrast vindende, vielen op
de Ft-qnfchen aan, dreeven hUll ler Stad uit, veriloegen 'er meer
dan vijftien honderd van, en namen twee duizend gevangen: waar
op hij naar Frankrijk trok, en binnen kort van hartzeer ftierf.
Wat aanbelangt het Kasteel en Praalbeeld van den Hertog ALI:A,
nldaar in 1)68, door dien Tieran, opgericht, daar van is breed.
voerig onder 't Art.· ALBA gefprokcn.
In den iongften oorlog, om de Spaanfche Kroon, hadden de
Fionfchen zes Batailjons in Antwerpen gekgd, die, neven5 ze$
Batailjons Spanjaarden, de ganrche Bezetting der Stad uit maakten. De dappere MARLBOROUGH) als Veldheer der BondgenooteIl ~
kwam, in 't jaar 17°6, de Stad opeifchen; en de Markgraaf ~
'l'ARACENA, die Gouverneur van 't Kasteel was, verklaarde zig
terflond voor den Koning van Spt1l1je, KAREl. DEN lIl. De
Franfchen trokken 'er met verdrag uit, met vier [rukken Kano:!
en twee Mortieren. Na het Guiten van den Vrede te Rad(l"d ea
nfJden, in 't jaar J7I.h werd te .dmwerpe:z het b::kellde Tracter te maaken;
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Barl"iere gcf1ot~n, op den Isden November des jaars
na dat men alcln::r over de agx en veertig bijeenkomfien
.op het Stadhuis gehouden had.
In de maand Maij des jam 1746, vreesden de Gealliéerden
belegdd te zullen worden èoor de Fran[de Troupen; zij trok·
ken tcr Stad uit. na dat zij 1600 man in den llurgt gelaten
hadden., cn zo weinig Volk in de fierktcn Oosterve/t en St. PhiIipplJs, op de laagte van dl! Sc!teJrle, dat men bij de eerlle opeisfching dezelve plaats deed inruimen voor den Marquis DE BEZI':,
Deez\! nam z.ijnen post in de ,Stad, en bezette de toegangen tot
.den Burgt; doch het beleg duurrle niet langer dan vijf of zes da,en, dat is van den nacht tusfchen den 2stlen en 26tlell dier
maand, \\"annl.'er de Loopgraaven geopend werden, tot den I tlen
junij, toen de Gouverneur kapituleerde , en voor zijn Guamifoen
verlof kreeg .met krijgseer uittetrekkeu. De Fran[c/ie Ruiterbenden legerden zig, den 4dcn, op.de 1èhuiuten, tusrçhen de Voor·
fiedeLt Bgrgm'zollf en Dommen; en ten zei ven dage. deed de
tnat
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Koning zjjne 111lIede billl1clI ,Ie Stad; brengende zijDe Majcfieu

den nacht in de Abtdij van St. 'Jl/idieJ door.
Zeer Yrui;tbaar is /Jntll'i'l"pm geweest, in 't voorbrengen van
\'er01aar.le l\I:umen: .ondcr deeze mogen genoemd worde de betlilc!lhle .\ardrijbbc1i:hrijver "BRAM DRTELles; de Historic-Schrijvcr J011.\1\' DAl'TIST GRAllMAI1E, de waereldberoemJe Konitfchilders
l'!ETER l'Al:U"S RUBE."IS cn A~TIl<):'\1 '1,\1lI DIJK. de BDekdrukker
B.1l.TIlAZI\R ~IORETUS; F..\J.\NUEL SCHEL~Tl\AlE, CHRISTOHEL Rl;T-

KE:'oO~, E\lANLJEL

vt\;N MEETJillE.N en IJleer andere Geleerden. PLAN:fIJ'" , de Vl'rlllaardtle IJoekälikker \·al1 zijne Eeuw, is wel Ie
Tours grboorcn, maar tc Antwclpm gcn:lwralizcerd. En om re~
deo dat hij , uehalven zijne Gclcerijhcid, zijne konst in dc~
grond ver(l(lJld, gaf hcm Koning FILIP. DE 1I den tij tel van eer!te drukker der l\rdcrlanden; ook had bij te /1IJtll'erpm het bettier over de KOllinglijke Drul{kcrij. Zie "erder VllU deeze man.
nen, de bij7.ondere Arlikelen.
Zie BaR. [cr reeds gemelde plame, IX en X Doek; CHAN~
TH.LON ,rerJJi.1'flIl JJrnbfllui; Tcgenu'ooriige Stoot.
ApPEL

CJr.clih) leerde de be~infels der Schiltlerkonst bij m.1O.
e11 PA\'ID VA:i PLA4~. E~n gedeelte Villl zijncn

'IlIEl"S DE GRAAF
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APEL, APELAAR, APPELDOORN.
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Leeftijd bragt hij door te Zaandam, doch verOeet het meefl:e
daar van binnen Am(leldnm , alwaar hij gebooren t\Tas, den 20itelt
November 1680, t:n overleed den 7den Maij 17S!. Verfcheiden aanzienlijke vertrekken, met door hem ~efchilderde BIafons
en Schooraeenitukken verfierd, zijn in die Stad nog voorhanden.
Zie VAN GO OL , Leven der Neder!. Konstfchilden, IJ Deel,
bI. IS enz.
APEL, of THOR-APEL, was weleer een Kloo!ter, in 't Westerdeel der Groniflger Om/ariden, waar in Monniken, die men Kruis·
dragers noemde, zig onthielden. Waarfchijnlijk heeft, van dit
Klooster tir Apel of ook wel ter Aple, het Dorp ter Aple den
naam gekreegen. De Kerk, die weleer aan her Klooster behoorde, is naderhand in de Kerspelkerk veranderd. Het getoJ.eelte des
Kloosters, dat in !land gebleeven is, verarekt tot een wOOlüng
voor den Predikant; ook neemen 'er de Heercn van Gronil1gm
hunnen intrek, als zij, van Stads wegen. iets in het Dorp te verrigten hebben.
Al'ELhAR, etn der Polders, i.a 't Noorderkwartier van 't Marquizaat van Bergenopde11zoom, bij het Dorp Fijnaart.
Al'PELDOORN, een Geldersd Dorp, in de a,ter-Veluwe, recht
voor de opteed~ van 't Koninklijk LOQ. Volgens VAN DER HOU~
VE, moest het, in de [chatting van 1547, draageu 793 gl. 1:2 11.
4- en drie vierde penn. Uit oude Latijnfche Brieven (zegt riAL~IÁ) haalt de Heer ALTIl'\G den naam dus op " Applmtherna, zo
" zoude ik meenen dat men moest leezen , In de Handvesten der
" Keizeren OTTO DEN lIlDEN, en LOTH,\RIUS DEN I'!: DEN , in één
" \Voord, niet in twee APELTERNICKO, of APPLEN THERNA: op
" dat ver{(aan worde APPELDOORN , een Dorp in de ,Ve,luwe, aall
" 't boveneinde van een beekje, de Grift genaamt."
Het is bekend nIs een der fraaifte Dorpen van dien oord; zeer
aangenaam is de Laan, die van hier llaar 't Loo loopt. In 't jaar
1736 waren aldaar een-en-dertig Papiermoolens, die door 't water
werden omgedreeven. De Kerk is l1et en zindelijk, doch niet
zeer groOt, en, in 1780, door den Prinfe VAN ORANJE, ll;Jet een
fiieuw Orgel befchonken. Even buiten dit Dorp aaat Ile.ll oude
Kapel, weleer aan ST. ANTO:NI] gewijd.
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APPELENBURG, APPELMAN.

ApPELENBURG , een fraai Heerenhuis, in Oe/der/ond, beneden
lJien en Doolienweert. Dit Huis is (oor SPILMAN fraaij in 't koper gebracht.
ApPELMAN , (Huibert Simonszoon ) was een van die geenen t
wier naam en men gemeld vindt, in het vonnis van bannisfement,
\Iitgefproken door den Hertog VAN ALBA, den 6den Junij 1569,
om reden, dat hij in zijn huis (te dmJleidam ,) keimeltjke vergaderingen, Predikatien der Mennoniten, en hct Nogtmaet
naer haer manier gehouden hatl. Zie de Sentmtien vlm A/ba,
uitgegeeven door J. MARCUS, bI. 197·
ApPELMAN , (Balthazar Simonsz) waarfchijnHjk een broeder
van den zo even gemelden Huibert Simol1Szoon, wiens naam gemeld wordt op de Regeeringslijsten der Magiftraat ,'on Amftel.
Jàm, in het jaar 1578, als Schepen, en wel de vierde in rang,
van de nieuwe Regeering, aangefteld den 26ften Maij; 't welk
ons doet zien, dat hij den Hervormden Godsdienst was toege-daan. Wijders vinden wij hem genoemd in de jaaren 1582, 1584,
1586, 1588. Zijn Zoon, WIJBRAND APPELMAN , bekleedde, in
't jaar 1589, die zelfde waardigheid. In het jaar daar aanvolgende , beklom de Vader den aanzienlijken Eeretrap van het AmJle!damfche Burgemeesterfchap, voor de eerfte maal; daarna in
1593 en 1595; en laatst in 1600. Ook is, naar allen vermoeden, Doktor SIjllRAND BALTENSZ APPEL}IAN, die in de jaaren 1595>
en 1601, Schepen was, een tweede Zoon van deezen BALTHAZAP.. APPELMAN geweest.
ApPEL:\lAN, (Jet/n) niet alleen een nazaaf van de voorgemelden , maar ook een opvolger van hunne aanzienlijke waardigheden en eerampten. Met de verandering der Amfle/damfche Regcering en Vroedfchappen, in 't jaar J 672, werd hij als Raad
aangefteld, en in het volgende ja:!r Schepen. Ook ontmoet men
hem in 1674.1676, 1677ö en op den I7den Maart 168'2, werd
bij weder aangefteld. in plaatfe van den overledenen Mr. EVER.dRD
SCHOT, en regeerde in dat, en in het volgende jaar. In 1688,
vinden wij 's Mans naam, voor de eerfte maal, op de lijst der
13urgemeefteren; ook vinden wij hem, zeden 163.9 tot aan zijn
oyer·

A P PEL MAN. (Jean)

1209

overlijden (!l7 December 1694), op de lijst der The[aurieren Ortiinaris gemeld.
Toen, in het jaar 1675, door de Provintie Gelderland, goedgevonden was. de Hooge Regeering des Yorftendoms Gelder •
en des Graaffchaps Zutphen, den Prinfe VAN ORANJE aantebieden, en de Vorst geraden vondt, daar over met de andere Pro·
vintien , en bijzonderlijk met die van Holland, te raadplegen, gaf
/lm/le!dam, aan aenige leden uit de Vroedfchap, onder welke
.... PPELMAN zig bevond, nevens de Regeerende Heeren Burgemeesteren last, deeze zaak naauwkeurig te onderzoeken en den Raad
van hun advis kennis te geeven. Het Raadsbelluit, met dat der
voornaam!1:e Steden van Holland en Zeeland, was van die uitwerking, dat zijne Hoo~heid geraaden vond, het gemelde aan·
bod van de hand te wijzen; zo als wij elders omtlandiger zullen
zien. In het jaar 1681, was aan APPELMAN , als Raad der Stad ~
/tn als Weesmee~er. (waar toe hij, den 6den Maart, in plaatze
van CORNELIS HACKER, was aangefield .) nevens de Heeren Mr.
JACOB BOREEL en Mr. NICOLAAS WITSEN , het opzicht op de inkomende Franfche Vlugtelingen aanbetrouwd ; de post, om die ongelukkigen aan het werk te helpen, werd met ijver door hun ten
uitvoer gebragt. Ook was, onder anderen, aan onzen APPELMAN , in het jaar 1683, als een der daar tQe benoemde Heeren
Commisfarisfen, toevertrouwd, het onderzoek der fiukken, die
men uit den Haag verwagtte, betreffende het to~tlaa.n of weigeren van den begeerden onderfland aan den Koning van S/Janje.
waar toe Amftelda111 niet zeer genegen was. Op het An. BEUNIKGEN (K. van) zu:len wij gelegenheid vioden, deeze zaak
omtlandig te melden. Hier zij het genoeg te zeggen, dat de Heer
JEAN APPELMAN niet zeer in de gunst van den Prinfe v,m ORANJE
nond; het welk alJerduidelijkst bleek, in het jaar 1688, waarin
zijne Hoogheid volfirekt weigerde, dat aan hem, als den vierden
:Burgemeester, kennis werd gegeeven van 'sP/inren togt naar
Engeland: om dat, zegt WAGENMR, de Heer JEA.."l' APPELMAN
bij zijne Hoogheid verdagt was. Welke, echter, de reden zij.
dat men APPELMAN niet meer als regeerend Burgemeester gemeld
vindt. is mij nog niet gebleeken ; maar wel dat 'er een fout
moet zijn in de lijst van Burgemeesteren, bij WAGENAAR , in zijne
AmfleMomfthe Gefchiedmisfen, op~egeeven, of in zijn gezeg-

de,

nro

APPELMAN. (Jean) APPELSCHE.

de, op bladzijde 172, in 't VIde Stuk in 8vo, alwaár hij eert
verhaal doet van de valfche befdlllldiging, voortgebragt door JAN
lfOL, ten nade~le der Am/leldamfche Regenten, alwaar HOL zegt:
Dat die Heeren drie in getal waren geweest; dat één derzelven
....PPELMAN geooamd was; WAGENAAR heeft daar bij aangeteekéUd:
Jean Appelman was thans regeerend Burgemeester; doch op
de gemelde lijst vindt men, bI. 124, Xnde nuk in 8vo: 1690,
Mr. Johan HuMecoper, Ridder enz. Joannes Hudde; Mr. Nicolaas Witfen , JOfm de fTries. Dus ziet men, dat ook deeze
lijs! zo wel haare [outen heeft, als die voor de Handvesten;
hoewel de Historie-Schrijver der Stad zig verbeeldde, dat de zijne volkomener zijn zoude. 's Mans gedrag, noch dat der andere Heeren, vereischt verdediging, ten aanzien van de gemelde opgeraapte befchuJdiging van JAN HOL, als of zij zig In een
ongelilorlofden handel met Frankrijk hadden ingelaatt!n, alzo het
bekend is, dat de befchuldiger een infaame lasteraar was; zie het
Art. AMSTELDAM, en nader JAN HOL.
Op de Wapenk~art der Heeren zes-en-dertig Raàden, vindt men
'& Mans naam gefpeld lOAN APPELMAN ; zijnde het wapen aldaar,
een groene Appelboom op een gouden veld.
Met de vierde uitgaave der vermaarde Perfonaadjen, is den beo
minnaaren der Nederland(che Historien, door de nijvere Heeren
JACOBUS VERSTEGEN en J. HOUBRAKEN , 's MalJs afbeelding ter hancf
gefield, om, even als de andere, in dÎt Werk, in de Vader!.
Hist. en in de Befchrijvitlg van Amjleldam geplaatst te kunne~
worden. De nakomelingen van hem Zijn heden te AmjlefdallJ
nog in wezen.
ApPELSCHE, een Dorp in de Friefche GrÎetenij Stellingwerf
Oosteinde • onder het kW:lrtier van Zevcnwolden.. waar onder behooren Terwisgae, Aec1eingae, Hoog-Appelfche. Hier {lond wel
eer een Klooster, 's fFaeretds licht genaamd; doch, volgens
s. VAN LOO, is dit bij de Schermers verplaatst.

APFELTERN, een Geldersch Dorp, in Af/uls en Waal. Volgens de meergenoemde Cchatting van 1547, droeg dit Dorp 194
gl, en l~ fiuiven. Het is gelegen, een half uur beneden Baten-
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burg, en toont genoegzaam het onderfcheid tusfchen dit en Ap.
peldoorn , hier boven gemeld. Weinig bijzonder.; heefe dit Do~p ,
dan het Hnis, 't welk bij hetzelve in de lfTadden, in een hoog
geboomte flaat, mede dien naam draagt, en vrij aanzienlijk is.
Het Dorp en Huis zijn beiden door Spilman in Koper gebrage.
ApPINGADAM, een groot vlek in de Grol1inl;er Ommelanden ,
onder 't kwartier van FieJ-elingo. Men wil dat het onder 't getal der Steden behoort. In den zeer zwaaren Groninger Waters·
nood, van den 12den en J 3den Nov~mber 1686 (waar door, in
deeze Provintie , 1558 menfc11Cl1 verdmn;,en. 63 I huizen en fchuuren geheel weg fpoelden, en 616 andere z~cr zwaar befehadigd
werden, en 13B7 paarden, 7861 fluks hoornvee om 't leven geraakten) leed dit kwarlÎer ook zeer groote fehade. Dan, bij dit
alle~; had /Jppingadam het ::;elllk, dat 'er geene menfchen ver..
mist werden; alleenlijk waren 'er drie huizen weggeffloeld, en
13 zwaar bdchadicid; 'er verdronken niee meer dan 2 p3arden, en
12 osfc:n en koeijell.
Dit vlek droeg voorheen alkenlijk dcn
DaJm van Dam. ALTlNG geeft hL~r van het vül;;cnde bericht. De
oudile geheugeni$ dcezer plaatze is van 't jaar 1231, bij E ,10
VAN \nRU~I, die verhaalt, h'Je de kerk van Damme en FiJ-elingo, in dat jaar, met de ban geflagen is. Omtrent het janr 1254,
toont lVJENCO dat ApPingadamme met een Toren en Huis vcr.
fierd was. Het fchijm uit de büuwva'ligheden van Emetha opgereezen te zijn, na dat de mond van de Fh'el r<::eds door aan.
fpoeling verre verlopen was. Van de Schut1.ijlen befluir men zo als
overal in gebruik is, dat de n~am Dam a~n die plaats g~komen is.
met het bijwoord van /fppinga; mO;ielijyk van een geflacht, tocn
Adelijk, maar nu onbekend. Voor het zelve hebben de Fi)'elil1gers, door het voorbeeld van Emet/;tI voorzichtig geworden, bij
een plegrislijk befluit der Zeelalld~n (eerst in de volgende Eeuwe) Stads Vuorregten bekomen; waaf thans naauwlijks iers van
overig is; zijnde dc Zijlen van de Five! van daar weder naar
Delfzijl overgebracht. Het heeft heden den rang van Céne Stad,
en onder deeze niee van de minfie; doch is zonder Vesten of
Voorrechten, die de ma~t van een Dorp overtreffen. Het diep
de Fivel fnijde hee midden door, daar het den naam van Damjler
IV. DEEL.
liii
Diep
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Diep heeft. Het legt van Grollingen 13000 fchreden: en van
den naaüen ocver der rivierc de Eems 3000 fchreden.
Onder de Ge!dofchm, welke mct hunne firoperijen het de
Nederlandfche Provintien zeer bang maakten, en geene van allen
verfchoonden, bevond zig, in 't jaar 1536, een hunner Over·
fien, METNARD VAN HAM genaamd, welke, door zijn onbezuist
gedrag, tot een gecsfcl voor het menschdom vcrl1rekte. Hij zelf
gaf zig den naam van GEESZEL GODS en SCHOPPEN l\ONING, om reden dat hij, volgens E. BENNINGA, in zijne Historie 1'fln OostVries/and, hl. 686. de Groningers van wijd en zijd ontboden
had met [choppen en fpaden, om .dppil1gadam fierk te maaken,
Hij was, in de maand Maij des jaars 1536, in Groninger/and
gerukt, en had zig ter dier plaat ze nedergeflagen, alwaar hij zjg
ongemeen flerk verfchanste; zijn L~ger werd aldaar met grof ge[chut voorzien; 't welk de Gronillge>s zeer wel wisten, door beleid van Hertog KAREL gefchicd te zijn: en zagen dus duidelijk, dat
fchoon hij zig onkundig hield van de bedrijven van deezen MEINARD, het, echter, zijn toeleg was, hen te onder te brengen .
Dus zocht KAR}:L zo wel die van CroningetJ, als 1!J::lN.\RD VA.......
HAM de Hollanders te misleiden; zeggende, dat zijn toeleg alleenlijk was, 0111 't vervoeren van Krijgsvolk naar1(oppwhage te
beletten. De Grollingers ondervonden dit nog nader, toen Hertog KAREL aan Graave ENNO verklaarde, dat hij op hun gefloord
was, en zij zijne gunst niet weder bekomen konden, dan door
hem toe te fiaan, een flot binnen Groningen optewerpen, en
Appingadam met muuren te verflerken. De Groningers) dus
geprangd, bragten hunne klagten voor de Landvoogdesfe MARGARETA , en boden aan, den Keizer, als Graaf van Holland, en
Heer van Friesland en Overijsfe/, ook als hunnen Heer t~ wille:l
aanneemen en erkennen, mids hij hun hulp tegen de Ge/derfi'hen
zond. De Landvoogdesfe, die zig hier op niet lang beraadde,
zond terflond den Stadhouder van Friesland naar Groni1lgen, om
de hulde, in 's Keizers naam, aldaar te ontvangen. Kort daar
op floeg SCHENK het beleg voor .dppi11gadam, en bernagtigde de
Schans te Delfzijl, van waar MEINARD HA'\1 zijnen voorraad kreeg.
Doch ./1ppingadam was zo wel voorzien en verfierkt, dat, volI.:ens PONTANUS , het beleg tot in November duurde; wordende,
op
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op den I2den van die maand, bij verdrag, aan den Stadhouder
van Holland overgegeeven. De Overf1:en MEINARD V,1N HAM en
BEREND VAN HAK VOORT bleeven krijgsgevangen, en werden naar
Pilvoorden in Brabant gezonden, daar zij eenigen tijd in hegtenis zaten.
Aposte!huis was weleer een w'ooning voor 12 oude mannen,
die daarill van het noodige voorzien werden; behoorende oIlder
het gebied van het Dorp 1J1ierlo, op den weg naar Hetmo12f.
ApPIUS, (Matthias Haijko) was, in het jaar 1745, Kolonel
over een Regiment Ruiterij van den Prins VAN HESSEN HOMBURG ,
en tegenwoordig, in die hoedanigheid in den nag bij F012tenoi.
Na dat de Staatfche Troupell? meestendeel , voor de magt der
Franfchen, aan 't wijken geraakt waren, en bijzonder de Ruiterij, die geplaatst was bij het Dorp .dntonie, om een aanval op
een verf1:erkt Kerkhof te doen, zo weeken ook de zijnen; zij
renden ze achter na, onder het geduurig roepen van Sta, die van
Homburg ! /la j Hij bragt dezelven ook eens en andermaal tot fiilfiand; doch voor de derden maal aan het vlugten geraakt zijnde;
volgde hij hen, en kwam 'er tegen den avond mede te Aotk.
Van daar fchreef APPIl'S, daags daar aan, aan den Raad van Staaten, " dat het gamfche vereenigde Leeger vernield was, en dat
de deerlijke overblijfzeis van eenige Rrgimenren zonder tenten of
pakkaadje, die door de Franfche Hufaaren geplonderd waren, te
Aath waren aangekomen." Gelukkiger ware hij geweest, dit
fchrijven, 't geen hij zelf naderhand ondervond, met de waarheid niet overeen te komen, agterweegell gelaaten te hebben.
Niet zonder reden was het ook, dat de Raad van Staaten deeze
voorbaarigheid, welke, in dien zorglijken tijd; teil uiterf1:e gevaarlijk was, met het hoog!l:e ongenoegen befchouwde. De
Krijgsraad, die gelast was, hÎer op onderzoek te doen , veroor·
dedde hem, zo wegens dit fchrijven, als om zijn wijken zonder
order, om den Raad van Staaten en het Krijgsrecht openlijk om
vergiffenis te fmeeken, en zl;nen brief te [cheuren, nlet verlies
van iijn Ampt; verklaarende hem verder onbekwaam, om den
Staat immer weder tè kunnen dienen, Welk vonnis, naderhllnd,
door den Raad van Staaten ; nog verzwa~rd werd, met een bannisfement uit de Vereenigde Gewesten en Generaliteits Landen.
I iii ~
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Appms had, intusfchen, ten zijnen voordeele, befcherming vall
de Staaten van Stad en Lande, en van de Regeering van Gra11ingen verkreegen, en bleef gerust binnen die Stad, al waar men
in 't algemeen van denkbeeld was, dat bij zo zwaare 1l:raffe niet
verdiend had. Nogthans werd hij ook daar genoodzaakt, zijne
verdediging, die in 's lloge door beuls handen verbrand was, te
herroepen. Men zie verder de ftukken van rechten; Deduftie en
Sententie van 1\1. H. APPlUS.
ApPOLONr, (Guile/mus) afkomflig uit een Burgemee1l:erlijk getlacbt der fiad Yeere, welke waardigheid zijn Vader aldaar in 't
jaar 1627 bekleedde. In dat zelfde jaar werd hij Predikant te St.
Anne ter Muide, en 1631 te lffiddelburg, alwaar hij ook, na
het vertrek van ALEXANDER MORUS, Hoogleeraar in de Doorluchtige Schoole werd, (n flierf in 't jaar 1657, lIalaatende eenige
fcilfiften, in 't Lrttijn en Nederduitsch.
APRONIUS. CL.) een Romeinsch Ridder, behoorende onder het
Vaandel van DRUSUS, werd. nevens anderen, als Gezant aan TI·
BERlUS gezonden. Toen GEII.MAl\'ICUS, met zijn Heir, tegen de
Kottm was opgetrokken, werd APRONlUS, tot verzekering der
wegen en flroomen , acbtergelaten; en hem, in volgende tijden,
om zijne Heldendaaden, de gewoonlijke triompbtekens toegeHaan. Ook was hij een van die geenen, op wier raad de Romeinen bet belluit namen, aan MARS, JUPITER en de EENDRACHT
gefchenken te doen, en dat de eerfie dag van de Maand September, als zijnde die, waarop LIBO was opgebragt, bij hen voor
heili~ zon gehouden worden. I-lij daarna, in plaats van CAMILLO,
tot Voorburgemeefter van ./Jfrika ge1woren zijnde, maakte zig
befaamd door de 1l:renge Rechtspleeging aan de Krijgsknechten,
die zig lafhartig gedragen hadden, op een wijze, ten dien tijde
zeldzaam, doch van een oud gebruik, hierin bel1aande; dat de
tiende Man van bet eerlooze Regiment, bij lotinge getrokken,
met den Knuppel werd aoodgellagen. In het agt en twintigil:e
jaar van onze tijdrekening bekleedde hij, bchalven dat hem de
Veldheersftaf der Romeitle1l toebetrouwd was, het Al11pt van
Schout over d,e Nederlanden; 't welk ons verpiigt, van hem te
gewagen.
A N
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De Fritzen, in dien tijd te zeer getergd, door de gierigheid
der Romeinen, verwekten, daardour, meer dan door ongehoor.
zaamheid aangeCpoord, eenen opfland tegen hen; om welken te
mllen, hij renen tocht tegen hen ondernam. Hij onthield zig
op het Kasted Flel'um, daar hij van de FriezC11 geheel gel1agen
werd, omtrent het Bosch Baduhennf1, zo als wij, in 't vervolg, op dat Artikel, zien zullen. TACITVS meld dit \Vel niet
opzettelilk; doch als men met andere Schrij ver. raa,lpleegt, dient
men die te veronderfl:ellcn. Maar men i, dan ook verp!igt, na1UIVkeurig te onderzoeken, waar het gemelde Kasteel Flel'ullI moet
geplaatst worden. Op het Eiland tcr Sc/telling kan het niet geweest zijn. om reden dat het Al'ROi\IlJS niet wel mooglijk zoude
geweest zijn, een Brug of Dijk over de GorsfeIl te doen leggen,
ter overvoering van 't Vol:;: eu Legerlrein ; en nog minder kon
de ligt gewapende Ruiterij, waaronder zig Coninefaten en
Hoogduitfchers bevonden, over cl.: tJ!;,ddetJ trekken, om de
Friezen, die, ter vcrdedi;~ing van lh~t Kasted, met een groot
r.antnl Bondgcnooten, de Zeei1:randcn bezet hadden, van ~chte
ren te omGngelell. Ook kan het niet gcwe0st zijn op het tegenwoordige riie!emd; om dat APRONILS, ten aanzien van zen
lleir, daar nog meerder zwaarigheid ontmoet zou hebben, cl.:wiel het van daar nog minder doenlijk was, een Brug of Dijk te
leggen, of de ondiepten te noppen, waar toe hij genoodzaakt zou
geweest zijn. Indien het nnr den kant van Friesland gelegen heblJe, zo als het zeer zeker heeft m02tell weezen , om de.:zen togt
van den Romeinfchcl1 Veldheer goed te maakcn, kan 'er, naar
wijne gedachten, geen beter plaats voor begreepen worden, dan
het Eiland Gri1Jd, dat nu geheel onbewoond is; als zijnde dit
veel nader aan Friesland, toen ter tijd veel grooter en be\'olkt,
en l1egts door eeilC naauwc Kil geCcl1::iden. Van dit Eiland kon
f.PRONIUS gevoeglijkst zijnen rogt in F"ieslilllr!, door TACITU:> vermeld, ondernccmcn, om dat hem van daar geen merklijke Kil
van diepte of wijdte verhinderde, en hij niet meer in acht tl! neemen had, dan den val des \Vat"rs. Het Cchijnt mij ook nÏct zonder grond te zijn, te nellen, dat een dergelijke pl3a:s lloodig
was tot het oogmerk, waartoe dit Flevt!1lJ, volgens TACITU3, ge·
nicht was: naamlijk ter bc·.vaaringe van de grootc Z2ef1:randcll, zo
;.Is wij verder, op het Artikel GRIND, zullen aantoon en. Het
lii i .3
Ei,
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AQUOI, ARCHERIUS. (Johannes)

Eiland Grind, dus voor de plaats houdende, geliik wij, uit ontdekkingen, gedaan in het jaar 1727, zouden kunnen bewijzen,
zien wij, dat het Kasteel, als het digtfie aan het vaste Land, tot
het oogmerk van Al'RONIUS, om de muitende Friezen te betengelen, bestgefchikt was; dewijl van daar, op de minst moeilijke wijze, de nabij geleegene en verzamelde benden konden
overgevoerd, en aan andere, van eenig naderend onheil, kennis
gegegeeven worden. SCHOTANUS , in zijne Fri~/che H,storie, bI. 14. fielt dat deeze Oagting den RomeilJl!11 omtrent Franeker of Harlingen moet toegebragt zijn. Ook zegt hij, dat de
overwinning, die de Friezen hierbij behaalden, hun, onder de
Duitfche Naden, zeer beroemd maakte, en zij 'er hunne Vrijheid door verkreegen. SCHOTANUS e'n WINSEl\'IIUS Hemmen beiden
daarilJ overeen, dat APRONIUS niet alleen geen moed had om zig
te wl'eeken, maar zelfs geen hans genoeg bezat, om zijne dooden, waaronder veele Romeinen waren, te doen begraven, muar
hun (en prooije der Overwinnaaren liet.
Zie TAClTUS, Jtlarboe/f:clI.
AQuo!; zie

ACJ{O!J~

ARCHERIUS , (Johannes) of 4rceriziS, afkomrtig van Noord'!tHJrn, in de Ommelanden, heeft, al vroeg, zig op de Weten(chappen toegelegd, en finaak in den gezuiverden Godsdienst gekreegen. Wam in het jaar 1568, vindt men hem gemeld als Rector der Latijnfche Schoole te Frane!w-, van waar hij, 0111 de
vervolgir;gen van den Bisfchop CUNEUS PETRI te omgaan, in 1572,
de wijk vaar Haarlem nam; onthoudende zig naderhand te Delft,
en daarna te Embdell. In 1576 werd hij Preclikant te Enk/mi,-,en; maar die Stad, toen geen twee Leeraars kunlJcnde onderhonden, keerde hij weder naar Zuid-Holland. Om dat hij toen
geen vaste flundplaats had, noemde me!1 hem een Dienaar il1 dl!
Klasp,- van Leiden. Zie de N~::mlijst der Leden van de Nationaale Sijnode te Dordrecht 1578. In 1580 was hij vast Predikant te Ooster- en H7estcr-Scltelling; en zes jaaren laater bediende hij, als buitengewoon Leeraar , de gemeeme te Leettwaardm.
In T536 werd hij Reétor te Utrecht, en ! 589 Hoogleeraar in de
Griekfche Taaien te Fraudeer, alwaar hij overleed in het Jaar 16°4.
Vol·

ARCKER-GEMEENTE, ARCKELENS ,enz.

UI?

Volgens aantekeningen van den Eerw. 's GRAVEZANDE. in
zijne Redevoering: De Unie van Utrecht herdacht.
1779, in 8vo. bI. 239.
ARCKER·GEMEENTE, bij verbastering van naam Arcker-mem,
of de Meen genaamd, zijnde een uitgeleezen hoek Lands, die
Zig van Bunfchoten tot aan Nieuwkerk uitfirekt. en van daar langs
Putten tot aan Harderwijk. De grond deezer {heek is zeer weelig en grasrijk, zo dat de Boter der Nieuwkerktrs, in Holland,
Gelderland en andere plaatfen , meer dan die van Je Betuwe gewild is. Aàn de bewoon ers van deeze L:md!1rcek werd, in het
jaar 1356, door REINOUT DEN TWEEDEN, Hertog van Gelde,., op
verzoek van de gemeene Geërfden, in de Kerfpels van Nieuw.
kerk en Puttm, vergund het leggen van eenen Dijk, tot behoud van de Ingelanden van de /lrcker-Gemeentl; welke Dijk
den naam draagt van .den /lrckermeenji:heu Dijk.
Zie PONTANUS.
ARCKELENS , ook wel /lrke/ens, een Steedje in Gelderkmd;
zie ERCKELENS.
ARDENN:RWOUD, (' t) meermaa!en bij de Historiefchrijvers het
wijd uitgejlrekte Woud ger.aamd; en niet zonder reden, wijl het
zig door gansch Be/gie, en het tweede Gallie uit!l:rekte, en dus
een goed deel van f//aanderen, Brabal1d, Luxemburg en
waarfchijnelijk ook een gedeelte van Gelderland befloeg. Daar
zijn 'er, die willen dat het Sonien·Bosch, bij Brmfel, 'er nog
een ov r Jlijffel van is. CWVERlUS .zegt, dat de Nerviën, een

Volk van 't Belgisch Gallie, uit de Genllatllle11 gefprooten, 'er
eigenaars van waren, en het dus voor hunne fchuilplaats hi.:lden.
Dan niet alleen deeze, maar ook anderen, verborgen 'er zig in,
om hunne Vijanden te ontwijken, of om ze uit het zelve aan
deezen of geenen oord aan te vallen.
AREM3ERC, of Ärenbt!rg, Stadhouder van Friesland. van wegens den Koning van Spanje; zie LICNIJ. (Jtlf) vall) Graaf vau
Are11lberg.

[i i i 4
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ARENACUM , dus genaamd door TACITUS, uit wiens fehriftcn, en wel bijzonder uit het eerfte Doek zijner Historien,
blijkt, da, het een plaats geweest is, in het hedendaagsch Gelderland, daar het tiende Legioen der Romeinen lag, Want befchrij.
vende den tagc van CLAUDIUS CIVILIS, zegt hij, dat hij te Arena.
cum het gemelde Legioen befprang. Dan dit bcflist nog niet,
wat door ArelJÇlcum moet vtrftaan worden. Ecnige neemen daar
voor het Vlek Arfe/tlJm, tllslèh2lJ T'tiel en Bommel, andere Re·
chum bij lYagenin{';eI1; maar dit iaat!1:e is een veïbalterde naam
van Redic,ltem. D,st volgt men hen, die hierdoor Arn,1em niet
verltaan. De Heer ALTING, van andere gedachten zjjnde, zegt
'er dit van:
" Arenacu1n, Arol1atim;z of Hennatium, na dat Brillio de
CaJ1inefater, in 't begin van den Oorlog van Cil'i/is, qe Ro.
meinCcbe hulpbendcl1. na het ploiJd2r.:,n van hun Leger, met hul·
pe der ~ricfèl1, uit hl;( bcnc(l.;nll:e deel van het Uatavisch Eiland
gejaagd hd, bkcnn 'cr volgens liJcitus nog zo veel overig,
dat die in 't boven1tc Ji2el uit vier kleine Dorpjes moeiten verjaagd word'èllo Onder welke Dorpen hij ook Arenacum teIL!.
dus 'er niet te twijftèlcn is, of dit is op het Eitand, en wel aan
het bovendeel van d~ Rivier geweest. De Reiskaart tekend de
plaats tien duizend fchrecden van lVijmeege!7, (bij ons drie en
een kwartier uur gaans) ea elf duizend van C%t/ia 7;'Oj311(1 , daJr
!lil het Dorp Ke!/~n legt, het naal1e aan het Slot Cfeve: G~vol:;,
lijk is de regte ligging van /lrcnacIIIIZ, daar den Oever van den
Rhijn omtrent even ver van lVzimegen en Colonia TrajaJi[J af is.
Het welk llicmant zal konn,'l1 aanwijzen, dat erg':ns anders is,
dan omtrent agt duizend [chreden (1'llim twee en een half uur
gaans) beneede de vcrdecling van den Rhijn. Zo zijn zij dan
mis, die Arenacum zo onbe[chroomd tegen over Arnhem plaat["11, eH Î:üut:;:lik, li:hoOll ZOrld"l' bewijs van eenig geloofbaar
Schrijveï beweerell, d~; het zelve nu a~n den anderen kant Ï"
ovcrg2brnch:, tIl dal lLtldve wdervare11 is, Fläio, LeJltfa'il!.'il, Gri;1!;(5 en 1';1(!" , v,eike plaat0èn op den Frie!èhè!1 (thans
IÓtîehtlChen en Geltbli.:hen) bodem, h,;;:h,ndaagich zoullen g::noemd zijn V/euten" Lfl'endt1t1/, Rhec1ien en H'ág-eningm; waar·
Dm yer1o';.Jien zij oük niet L:q;dumml, Pr,c:orÎutn Agrippina •
.
iW.. ,
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J1'lati/o, Albimana. Niger, Pul/us. Batavodunlllz en dergelljke? dewijl 'er aan den overkant geen naamen ombrèeken van
gelijke klank, (of die 'er ten mi;lfl:en toe kunnen g.:;boogen wordel1~ als daar zijn Lukhorst , Bredredt, Homade. /Jibrechts
'Vierendeel, Pu/mot en DOOi'en; maar dusdanige Ipelo!iinge zijn te
gering, dan dat zij ernftige lVIenfchen pasfen. Het is al genoeg
dat men zijn vernuft wond, zo dikwils .ons oude en l1i~LllVe benaamingen voorkomen. bijna in dezelve gedaanten, met woorden, in klank weinig verfèhillende, en die geen alld.::re bct~eke
nis hebben. Want Arenacum en Arnhem, ]JI::lJbeu, behah'en
het cerne woordlid niets gemeen met eJ::andcT: md de ligging.
walit die verfdlilt tien duizend fcllfi:,edcn van mall;anc!cr;;n, en
'er nog de Rhijn tlIsfchcn vloeit: nice de bctlo!eke,lis van den
naam, want Arellocu11t, is bij de geenen die Dllits..:h verftaan ..
een rif Lands boven Vvatcr uitlteel;endl!. doch Am,'::::.,:, is Ar;;;;dshoeve. Want Hare, een naam aan zo vce!e plaatf<.:n rrlo1i1~ne g.:meen, beduid een lillalle lange tlreek La;lds, tllsf(:h~a de leçgu!
zig verheffende, A nu ACH, Oe, of Y, [CH ol" lc. zijn 1';<2(;,1

gemcene benaamingen vall Water, cn uit dec!.c t\v~e woo,'de:l
is gemaakt Ilttr.:;wch of lJcreJiir.·j: wa~lr V,111 het A,'eliacum van
Tacitus. cn Arenati/fll1 der Rd;ikaar,~, zondéï b:azing; van
gelijke Herenatil!s V~1l1 A/!!OI.'iillfS, met ccne blui:1g gekumen ie.
Nu is 'er ook geen DDitlèhêr, die DÏcC weet dat He,';;I, lIe:'m en
Hem, cenc IJoeFe b~tà:.:nd, en tint .1Ui.'d cf /inwit!, een l\Tam
nnanl is, hedcnda:Lg)ch zeer gelTI-.:e:l. \'ÜUas., iadien h,.~t vol-·
l1r~'1\t lludi,j is, ecnige ovcrbJijlL,:le~l V.l:l á .. l1 Ol.Jdtll naanl, 0::1 ..
nent dceze pl::nts rr:t:1tc',vijzcn, zo vcr[checlen . . :lJ'eilil:iuJ;j Ci1lf~'·
twa/i:tlit lliet veel van A,;i't Cl] flJwof, l1~a,tgdegelle Dorpen."
Du', heen (t: IJee~' ALTING dit uhgcplul~J 0111 zjjn sCV{)~lë:1 f1:aa:ide te honden; c,; zo veel(! woord;n heeft men doorgaans nuud;;, om een oud gevoelen tè bclLljdcn, zonder dat mea '.:r fOlïltjjds Ït:ts mede whne. Of ALTll\iG 'er zijn doel mecJ.': bl;r:~;!;t he),
be, durven wij nic:r vi.!l'zekcren. Wij hebb::ll reeds gfZ'::i~J. Lh
wij 'cr lit;fst Arn.'zem rJlè't door ver[1aull, fè:hoon 'cr, in di.: Vc:rtaaiing van TAClTUS, dJor (kil gadcloozen HOOFT, O? cl.! Lijst cl"
Verklaaring van eellige naamell van Volken en Steden .1,11 :"'.:'
paor verfiaan worde. De kundige WAGENAAR , die bi"r llJC't '.LI i ii 5
Ti:'\Ci
l
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TJNG overeenfl:emr, zegt 'er dit van: 1~1en kan uit de Peutingerifche Reiskaart niet opm4aken, of deeze plaatfen in het Eiland of in het ,'aste Lrmd d(r Eatal'ieren gejle!d worden, alzo daar langs den Zuidkant van Patavia maar cene Riyier ge.
plaatst wordt, met den naam Mn Patabus, zonder dat blijke
of 'er de Waal of de Maas door verjlaan worde. Doch als men
acht geeft op het verhaul van TACITUS, die te vooren (Hisr.
Libr. IV. Cap. 15.) gezeir! hadt, dnt Aquilius aan het bOllenfte
tieel des BatCll'Jfchen Eilands, eenig Krijgsvolk had bijeen l'er·
zame/d, en die hier (Libr. V. Cap. 20) zegt, dat Civilis op dee·
ze Legerplaatzen aanviel, na dat hij (Cap. 19.) in het Eiland
geweeken was, wordt het wallrjèhtjnlijk, dat 111C1J deeze Leger.
plaaffen, in het bovenfte deel des Eilands, zoeken moest. De
eigmliike plaats is thans niet aall te wijzen: doch het is zeker,
lint Arenacum , Arnhem niet zij, alzo deeze Stad aan den regter oeJ'er des Rhijm buiten het Eiland !egt: en men vindt zo
veel overeenkomst tusfchen Arenacum en Aart, een Dorp in de
O,'erbetuwe, C1I dus in het Eiland, als tusfc/;en Arenacum ell
Arnhem. Zie Jin/ed. His!. I. Dcel, bi. 174. Deeze zijn de redenen, waarom wij zeiden, dat wij 'er Arnhem niet voor hielden, dewijl het gezegde van ALTJNG en WAGEil\AAR ons voorkwam, op zeer goede gronden te l1CUllCll.

AREi'>DSllERG i (Herman, Heer van) tbat, in 's lands Gefchieclenis[t!IJ, bekend, als de aanlcgger van den moord, gepleegd
:lun FLORIS DEN ZIV.\l:TJI, Brol:uer van Graave DIRK DEN ZESDEN,
om het Huwelijk van gcmelden FLORIS met HELWIG of HADEWIG,
eenige nagebleevene Docht.:r van ARNOlJD, Heer 1'011 Ree/uw,
of Roc!u:lJt, in 't land van der ]I/ark, tc beletten, over welke
HELWIG,IlERMAN VAN ARE:liDSBE::G,als Laaf Oom, tot Voogd was
aangc:ftcld. De gevolt!;en daar van, zo voor hem zeI ven , als voor
_~:mRIES VI\N K VIK, Bi,;jc/zop, en voor GODEFRIED, Graave van
Kuik, zullen op het Arr. FLORIS, bijgen~al1ld DE ZWARTE, gemeld worden. Hier voegen wij, ten opzichte van den bijnaam,
m: ZWARTE, 'er bij. dar l<et vóór, in en na de Xlde Eeuw een
gebruik was, dat veele I-keren, die geen Hertogen, of Graaven
waren, den eenen of anderen toenaam aannamcn, 't zij naar hunne Landen of Heerlijkheden, tef ondcrfcheidinge van anderen,
die

ARENDS-HORST, ARENDS-WAARDT. ARENDS/J.) 1 ~'2t
die denzelfden naam voerden, of naar huune gedaante, de
kleur van hunne aangezichten, fierkte; ook wel naar de zwaarte
en kleur van hun hair en baard, enz. lóyez PERE DANIEL , lilst.
de Frallce, Tom. 1. p. 322. alwaar men ziet, dat dit uit FrtlJlk.
"ijk afkomllig was, en door anderen werd gevolgd.
Zie't Coudjèh) Chronijk, bI. 44; VOSSIlJS Jaarboekm, bI.
82. alwaar men eene verandering in de naam en vindt J noemende die Graaf Harmm 1'tJn Kuik, All dries Biifchop
en Covert van AreIJSberg , als deelhebbers aan opgemel.
den moord. Wij hebhen hier, met WAGENAAR , II Deel,
bi. 224, de Oude Holland/eh!: Criromjk g~volgd.
ÄREl'\DS·HORST, een Adelijk Huis of Slot, in Z:z/!,:nd, onder
de Provintie Oytrijsfel; zijnde zeer oud, en lang b~kt:nd geweest.
Zedht het jaar 1650 heeft het behoord aan het g'èllacht van RE:>I-

GERS.
VAN DER HOEVE,

lJandJ'cst Krodjk, I Ded, fol.

16.~.

ARE"'DS-WAARDT, een der verdronkene Dorpen in de Zit/ti
Hollandfche Waard. Ao. 14'P, zonder d:u het weder ten voorfchijn gekomen is•
. ARENDS, ('Jan) gebo:-en te Alkmaar. In zijne jeugd had hij
het mandemaaken geleerd, bij een en GERRIT }.L3ERTS, een l11~n >
welke de Leer der Room/eh!! Kerk verlaaten en die der Hervormden omhelsd had. Men heeft reden om te g2Jooven, dat hij ook
de eerfte geweest is, die zijnen leerling. zo wel in het een als
in 't ander, onderweezen heeft. ARENDS, tut meerder j2aren,
en, door oetrcnÎng, ook tot meerder kennis in de leerc der \\',Ufheid gevorderd zijnde, plantte, gedreeven door eelle prijswaardige liefde voor dezelve, die wederom voort bij under.:n. Doch
meester en knecht vonden zig genoodzaa!n, om den haat vaa
eencn ELIlERT HUIK, Pastoor te Alkmaar, te onrgnun, met het
begin van het jaar 1566, Alkmaar te verbaten. AREcms met
Vrouwen Kinderen belast zijnde, trok naar Kampen, en leerde
en predikte altbar in 't verborgen. Ook kwam hij, I1Ll en d::n,
in Holland, om de daar verfchoolene belijders der waarheid te
troosten. Door eenii.\c wl..'Hge AllIjle/dalf/1I1ers, bij welke hij
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bekend was, werd hij verzocht te prediken. Eerst verrichtte hij
dit, den 14dr:n Julij van het gemelde jaar, te Hoorn; daarna
waagde hij het even buiten zijiJe geboorrerlad, boven Haarlem;
en op 't laatfie van die maand te Amfieldam, buiten 'de Haar.
lemmerpoort , op de zogenaamde Rietpink. Na dat hij, den
4den van de volgende maand, nog eens te BUikJloot en elders ge.
predikt had, verbond hij zjg aan de /lmfieldamfche Gemeente,
die het reeds zo verre gebracht had, van in twee I,erken te mogen
predikcn. Waarlijk, een groote en zonderlinge ,-erandering: want,
Ol" den 3ften Julij, waren nog 600 GI. op zijn perfoon gefield.
Dit alles is omftandiger door mij g~boekt, in mijn AmfieJdt!17Is
Eer en Opkomst door middel der Kerk-Heryorming. Doch decu zondtllÎnge voorlpoed w;;s v~n geen langen duur: wan'" in
het volgcl1Cü: jaar, keerde dc kans zodanig ten nadeele, dat hij,
Elct SCHELTllJS, de vlugt naar Ellden moest ncemen; in welke
l'chuiJplaats zij wel ontvangen werden. In het jaar 15ïz, werd
H beroepen te Alkmaar; in 15ï3 was hij Prrefes op de NoorfiOlland[clte Sijnode. Op het An. ALKillAAR hebben wij gezien,
dnt hij, in zijne geboorte fiad, geduurende het beleg der SpanJûarden, zeer godvruchtig overleed. En [choon hij met geen
dterlijken praal van geleerdheid, noch kennis van taaIen voor.
/.Î211 was, vind men, echter, doorgaans van hem betuigd, dat
bij tot den Predikdienst , tijd en omftandigheden in het oog h011delllle, niet onbekwaam wa~. Deeze ARENDS moet onderichci(Ü~l1 worden van eenen anderen JAN AR,~NDS, een Lut/zersch
'Leeraar , geboren Ao. 1555, die zig een naam gemaakt heeft,
door zijn alom bekend werk: De tien boeken Ya!1 het !i't!ûr~
CllI'isiclJdom, enz.
Zie BRANDT, HiJt. rier Re/or;-il. I. J)ècl; CROESE, Naamregister der Pred. A;izfield. Eer C1i Opkomst, IV de Bo~k,
waar in men nlle zijne bedrijven g<è11leld vindt.

t, RE~üS, (T!lomas) een Nedcrduitsch Dichter, die, door zijfraaijc vinding, malll1elijken Rijmlr:1l1t en verheel/en Hijl, geegcringcn lof verdiend, en door zijne Toncell)elen zie; een
naam, die nog fiand houel, gCll1~:1kt heeft. Hij werd, den 6den
Jllnij 1652, geboren te Amfie!daliZ, llit gerÎnge, doch eerlijke
lluc:~rs; zijnde zijn Vader van Kampen, en zijne Moed"r v~n
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Keulen afkomfiig. Door hunne opvoeding, en de aanrpoorin:~
van zijne Meesters, doch bijzonderlijk door eenen Lr: BLEU, on.
derricht, kweet hij zig volkomen van zijnen pligt, en w::,rd, na
het overlijden van gemelden LR BLEU, des zelf, opvolger als Ma.
kelaar. Dus op eigen wieken drijvende, en een .!<oed beflaan
hebbende, begon hij, in zijne fnipperuuren, zijn Dichtvermogen
te heproeven, en wel voornaamlijk omtrent Bijbelfche en andere
fiichtelijke onderwerpen, die, door de zorge van den ;r"lecrdCll
BROUERIUS V.\N NIDEK, den beminnaarcn der Edele DichtkolHt
bezorgd zijn. De kundige PELS zijnen Dichtlust ollt'vaar worden.
de, vereerde hem met zijne vriendfch1p; hkr do Jr g~llo·}[ hij
niet alleen veel nut, maar wed oole tot mede:id V,i!] bet
Kunstgenootfchap, bekend onder de Zinfpreuk: Ni! yo!cntibus
arduum, aangenomen. Daar door geraakte ARSNDS in itaat, om
den rechten waar en !1and en houding van een Dichtfluk wel te
leeren kennen. De vordering, die hij daar door maakt~, v~r
fchafte hem de gunst van veele bra ave Mannen van zijnen tiid,
welke hem, tot meerder jaaren gekomen zijnde, zeer wcl tl'
fiade kwam, fchoon hij, in het best van zijn leven, in het hm
17°0, overleed; na!aatende zijne 1I1mgd-Poezij, en verfcheide.
ne zo gedrukte als olJgedmkte TOlleeljpe!C/I.
ARGENTORATUM, de oude benaamilJg van Straatsburg, was de
plaats, alwaar, in het jaar 357, eene groote menigte A/emallnen gelegerd waren, en door jULTAAN aangevallen werden, In
den aanvang van den lhijd, [.:heencn zij dt~ overwinnÏlg op de
Romeinen te zullen bchaa!cn; nJn dccz'2, op het ui:cr:'C zli:ldL',
werden door de Batavieren. die, tot hier toe, buiten den tlriid
gebleevcn waren, aangevallen. Schoon de Alemallnm toen m~t
verdubbelde Ja'achten theeden, en op de torsheid van hUl1n.;
Lichaamen !1eunden, moe!1en zij, echter, met een volkomen verlies, de wijk necmcn; terwijl de Batal'ief CiJ, L hoon mindL'r
in magt, bedaarder te werk gingen, en, door hU:JI1~ gcoefE:;ld.
heid in den krijg, JCLIAAN de overwinning verfChaf(cn, die oe
Alemannen , tot aan het HerJi12i(èhe Woud, deed vc'rvoJgen, en
door de [cherpte des zwaards ombrengen. Zie het gc.:cn V3!1 de
Alemannen gezegd is, op bI. 577, alwaar deez? fh~~ g2!1:::!,j j~
op het jaar 337; 't geen wij den Leezer verzoei:en (e verandej O(J.,'
..
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ren, en daar voor te leezen , zo als wij hier boven gezegd is f
357, volgens AMl\IIANUS MARCELLINUS, Lib. XJ7I. Cap. XII.
ARIAS MONTANUS; zie MONTANUS.
ARICr1IlM, een Dorp in Gelderland, in de Nederbetttwe, in
het Graaf(chap BttZll'eI!, waarop de Heer ALTING zegt: " ARNE"
Keizer LOTHARlU3 DE II, in een Handvest des jaars I 134, teld onder de giften aan het Klooster Alten (nu Elten genaamt ,) Thu10 en jlfalfll1l1. Bijaldi~n het in een naast bij gelegene plaatre
legt, mag het van Ant,'tem vert1aan worden, 2000 fchreeden van
Bt/uren, ten zuiden, aan de Linge."
ARIOVISTrs, KOlling der Germaanet1, welke zig, met de zij.
nen, in het land der Edllen had nedergezet. Deeze Volkeren,
fchoon zij de Sequaancn overwonnen hadden, waren, door den
inval van ARTOVISTUS, in geen beteren naat, dan die, waar over
zij getriompheerd hadden: en wel zodanig dat zij hunne toevlugt
tot de Ronzcmen moef1en neemen. DIVITIACUS was het, die, voor
hun, J. ClE'AR om befcherming fineekte. Nimmer hadden de Ro1:;cillcn beter kans. om hun gezag, 't welk hand over hand toe·
lJam. tot in Gallie uittcbreiden. De Sequaanen, die in den allcrbekla~lb'eJjjkl1en !laat waren. uit vreHe voor weigering, en voor
bezitneeming van hunne Landen, voor ARIOVISTUS, dien zij als
bunnen bederver befchouwden , hadden zelfs geen moeds genoeg,
om hunne klagten of lillcekingen voort te brengen. CiT:S,\R, zo
als het fcheen, met hun bCg'aan, en mooglljk ook getroffen door
hunne ter neergefJagene houding, beloofde hun, dar hij, dool'
weldadigheid, ARIOvrSTUS zoude tra~ten te beweegen; of anders,
door zijn gêzag, een einde ván zijne onrechtvaardigheid zoude
maaken. De wgt, om deeze Volken onder zijn gebied te breng~n, gepaard met het medelijden, en den afkeer, waar mede hij
den ondraagelijken moed van ARIOVISTUS befchouwde, deed hem
deeze zaak zeer tcr harte gaan. Om, eèhter, het Romeinfche
Volk, door eenen inval in Gal/ie, niet aan de woede van den
overwinnaar al te ligt vaardig te wagen, befloot hij, denzelven
eerst door zagte middelen te beweegen; hij zond, ten dien einde, zijne Gezanten, die hem verzochten, dat hij eene plaats
ter bijeenkomfIe zoude uitkiezen, alzo hij beleerde, wet:em den
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/laat der zaaken, met hem te handelen. Waar op ARIOVISTUS
deed antwoorden, dat zo hij iets van CIE3AR benodigd was, hij
zig tot hem zoude voegen; en begeerde die iets, hij kon tot
hem komen: hij wilde zijn Heir niet waage;;, in plaatzen , die
CteJar in bezit had; noch konde, zonder grooten 'Jloorraad en
moeite, het zelFe iil een plaats te zaawCIl trekken; dat hij zig
verwonderde, wat CeJar in zijn Gallië, 't welk !tij, door de
wapenen, OVerW0l112Cn had. of de ROl1lci12C11 daar yoor te zorgen hadden. Op dit antwoord zond CIESAR. andermaal zijne Ge.
zanten, met dit bevel: dat naardemaal hun zo groot eene weldaad
van hem en de Romeinen beweezen was, dat de Raad hem, in
zijn Burgemeef1:erfchap, Koning en Vriend noemde, hij niet zo
ondankbaar zijn zou, van eene bijeenkomst te weigeren; dat het
geen CIESAR van hem begeerde, hier in bef1:ond, dat hij geen
Volk meer over dcn Rhijn in Gallië zou zenden; dat hij de Gijzelaars, die hij van de Edueenen onder zig had, ontGaan zoude; dat hij den Sequaanen het hunne, dar zij begeerden, zoude wedergeeven ; dat hij den Edueenen geen meerder overlast
zou aandoen, noch hun, of hunne bondgenootell benadeelen:
hier aan voldoende, zou hij en het Romeinfche Volk met hem
een duurzaaIlIc vricnd[chap onderhouden; zo niet, hij zoude tog
de Edtteen, en de Bondgenooten des ROl1leillfchm Volks, die
de befcherrning van Gallië op zig namen, niet klein ngteil. Het
antwoord van ARIOVISTl'S, 't geen alles behelsde, behalven het
geen C2ESAR venvagt had, ging verzeld met ee;le genoegzaame
uitdaging, om te komen beproeven, wat o:1overwinnelij ke Volken
de Germaancn waren; die, volgens het zeggen van ARIOVJSTUS,
in geen veertien jaarcn onder 'r dak geweest waren. Dit, gevoegd
bij de vernieuwde Idagten der Educen, gepaard met die van c'e
Trel'in'IJ , noodzaakte CIESAR, om meerder onheil voor te komen,
zijne maatregelen te veranderen. Na zig van koom voorzien te
hebben, trok hij op, met groote dagreizen, om ARJOVISTUS te
ontmoeten. Dceze fpoedde zig tcr verovering van Vcfimtio, de
grootf1:e Stad der Scquaanen , die van alle oorlogsbehoeften overvloedig voorzien was; dan dit werd hem door CIES,\R belet, die
op her bericht hier van, eerder dan hiJ, die Stad innam. Meerder moeite kosne het hem, het Leger tegen de Ger7!ll1rl11Cl1 aan!evoeren, die nu, van de minf1:en tot de meef1:en, wegens den
roem
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roem hunner dapp~rheid. met eene doodvreeze bevangen waren.
Waarom ClEZAR alles. wat de kunst der welfpreekendheid ooit uitEedacht had. te baute moest neemen , om de zjjnen aantemoedi
gen, en het beO uit te doen vatten, hem te volgen; het geen
hem dan ook eindelijk gelukte. mi zag de Romeinen, op het
geleide van DII'ITIACUS, blijmoedig voomrekken, zo dat zij, op
den zevenden dag, zig Oegts 2400 fchreeden van het Leger van
ARIOVISTUS hevonden. ARIOVISTUS van deeze nadering verwittigd
zijnde, zond Gezanten aan ClEs.\!t, met kondfchap dat het, nu
hij nat/er gekomen was, de tijd was, dat het aangeboden g/!IPrek zonder gel'aar gefcltieden kon. ClEZAR, hier uit goede
hOGp fcheppcnde, beraamde met de A(~ezanten tijd en plaats,
waar en wanneer de zamenfpraak zoude gehouden worden. Alleenlijk had ARlovrSTUS deeze bepaaling gemaakt, dat zij beiden
van Paerdevolk zouden verzeld zijn. ClEZAR. die met dezelfde
vreeze als ARIOVISTUS zwanger ging, voorzag zig van den bloem
der Ruiterij, die hij uit de tiende Keurbende had verzameld. Ons
beflak gedoogt nict, de galltfche zamenfpraak hier in te voegen; het zjj onzen Leezer g~noeg, dat volgens het verhaal van
JULIUS ClEZAR zelven , AIUOVISTUS, of wel de Ger1l10tlllen, zig
zo getronw niet gedroegen, als de Romeinen. en dat daar door
de bijeenkomst even vruchtloos werd afgebrooken, r.ls twee dagen daarna het zenden van Gezanten, door ClEZAR, aan den
Koni:Jg der Germaallet1 , die, iu plaats van met dezelven op
eigen verzoek te handelen, hen als Spionnen in boeijen deed
fluiten. J-iierdoor alle onderhandelingen afgefi.leedcil zijnde, werden eenigedagen doorgebrugt met kleine Ruitergevechten, waarin de Ger11laal1en volleerd waren; en verder met elkander, volgens de kunst des Oorlogs, den grond voet voor voet te betwisten, de be~te flandplaatzen voor de Legers te zoeken, en vcoral
om, zo veel lllooglijk, elkander den toevoer aflefl,ijdcn; bedvelende ARIOVISTl'S voornaamelijk, 0111 ClEZAR door geilfek tot den
te:rugtocht te noodzaaken. Deeze daarentegen zocht niets anders, dan, door een algemeenen Veldilag. het lot en meesterfehap van Gallië te betlisfen. ARIOVI-TUS, waanende hier. toe
den tijd te zijn gebooren, zond een gedeelte zijner Troepen op
(le kleinfie verdceling van ClEZAR af, msfchen welke en de zijnen,
[0[ aan den avond, een hevige flrijd ontJ1ond, leidende ARIOVJSTUS,
t€-
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tegen Zonnen ondergang, de zijnen naar het Leger te rug. l\len
l\Ien
denke niet, dat gebrek aan moed de G~rllla{men of hunnen Ko.
lling te rug hield, den Veldflag te waagen; geen.zins:
geenzins: een ande·
re oorzaak. en wel het bijgeloof, wa, hier de reden van. Bene
gegreepell, volgens \velke he! luw niet
wet had onder hun nand gegreepen,
geoilr1oofd was, te oJ'erwilJnen, zo zij roor de niC'ltwe
l1iC'ltwe j}/aan
j}/aon
ten flrijde gingm. Daags daar :tan [chikt~ CJEZAR, met al de
kunst eens Veldheers , het gantfche Leger in flagorde. ~ Ger.
maan
maallen,
en , nu den Wich'~laaren raad g':VJ
g':VJ a:.1gd helJbenr!e,
hebbenr!e, vonden
hRIOVrSTLS deed aUe ziin bijecnv(;rzamelzig mede flagvaardig; hRIOvrSTLS
de Volken uit het Leger treeden , en in flag,)rde Hellen, d~kken
de zijn gehecIc Leegerrpits met Wagenen I;!ll Karrrn,
Karr~n, \f'aarop d.
Vrouwen geplaatst wer:lcn, die den Soidaar, teu ftrijd uittrekkende, met ombondene hairen en gevouwene handen, al [chreièndtl
toeriepen, haar toch niet aan de j!{J)'ermj der Romei1lcil te wil.
lm
len o~'ergeel'CIJ. De Vijandéll aan elkander ger:t1kt zij:~de, wier.
Ont111oetten elkander met het
pen fpoedig de pijlen weg, en Ont111octten
zwaard in de vuist. Dit keerden de Gerflj(l{men,
Ger1'li17fmen, 1'01,;en,; hunne
~ewoonte , af, door zig in een vierkanr (pits te !tellen;
!teIlen; waar do ot
de RomeitleIJ bijkans ve, hinderd werden heen te breeken; het geen
11Ull , echter, door eene mannelijke f1:andvastigheid en onvermoeide aandringing. gelukte; drijvende de Gcn170CI11en
GCI'II7171711en tor aan den
Rhijll} wel 50,000 [chreeden
[chreedcn van de plaats, daar het gevecht
zijnen aanvang had genomen. O:lder de grenen, die met zwemmen, of met kleine VaartUIgen over de Rivier zochten te ol1lko:men, bevond zig ARlOVTSTUS. Twee zijner Vrouwen waren in
de vlngt ge[neuveld; cn \'8n
V811 twee haal'er Dogteren werd de eene
fedood, en de andere gev~l1gen genomen. Deeze overwinning
behaalde C1EZAR in het agt en vijftigfte jaar voor CHRISTUS gel;>Dorre.
l;lOorre.
Zie J. C1E7.AR, r. Boek. TACITUS, Hist. IV. Boek, Cap.
73. Vader!. Historie. I. Deel, bI. 36.
ARKl:L,
ARKl:L, (de Heerlijkheid of het Land van) is geleegen in 't
'[
Graaftèhap Teisterbond
Teisterbtlnd (Cuilenblfrg),
(Cuilenburg), tus[chen de Rivier de Lek
en de J11erwe. in een zeer vru~:tbaarcn
vrurtbaarcn ourd; grenzende, ren
Oosten, aan Gelderland, ten Westen aan Ho/land, ten Zuidel!
IV. DEEL.
K k kk
aan
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aan Brt/band, en ten Noorden aan 't Sticht van Utrecht; dwars
door dezelve loopt het water de Linge, dat beneden Gorkum in
de Jlfcnl'e vaIr. Vo'gens de befchrijving van den Heer ALTING.
is de llceriijkhcid van Arke!, (die men ook het Land van Arke!
n,le;lit) " een Dorp in het Graaffchap Teisterband , volgens de
s, Jbnd,"estcn va:] Keizer Otto den De;'den, van het jaar 998,
" .;a vnn Hendrik den Tweeden, van het jaar 10°3, doch niet
" 13, L» als het eerfte bijgeteekende Schattingjaar (indiêtie) uit" wijst, en dus door HEDA bij misDag gefchreeven is; het welke
" te gelijk met een gering gedeelte van het geDoopte Graaffchap,
" aan het fJoogadelijk Geflacbte, dat daar van daan de naam van
" /lrkelnaderhand is bijgezec, te beurt gevallen is. Het is tot
" een aanzienlijk vermogen aangewasfen , en na dat die van Ar" kel uitgef10rven zijn, tot de Graaven van Egmonli uit ge" gaan. De naam van Arke! is hedendaagsch in de bouwvallen
" van een ouden Burgt, binnen de tweede mijlf1een, boven
" Gorinchem, op de regter kant van de Lingt!, nog overig."
Een ander Lundfchapje, dat deezen naam heeft, vindt men in
het Westerdeel van Braband ,tllsfchen het Graaffehap Canteroij,
de Steden Lier en Mechelen. De nuamsoorfprong zal op het Art.
lun de Henen 1't74Z ilRKEL vermeld worden. Al vóór den tijd van
Graave DIRK DEc'\! EERSTEN, yan Holland, en zelfs lang vóór 't
jaar 9°0, is het Hol/t/ndsch Arke!, daar wij hier van fpreeken,
door bijzondere Heeren bezeeten geweest: allen, behalven eenen
!t\N, ongemeen rijk en van bijzondere vermaardheid. Ook plagten onder het zelve te behooren, behalven de Hoofd!lad GorindJem, verfcheiden Steedjes, (waarvan 'er nu eenigen tot Dorpen
verminderd zijn) als: lleukelom, Afpel'etZ, Leerdam, Gasp4er'/Je of Gasperen en Hageflein, Hacflrecht en Schoonnwoerd:
benevens EJ'trflei12 , Reineflein, Heer yan Aartsbergen , Zoelen. en Oostml'tjk; doch deeze onderhoorende zijn naderhand ia
veele (tukken gefhluldeeld.
Hertog ARNOUD, Zoon van JAN VAN EGMOND en van MARIA,
eenige Dogter van den Heer VAN ARKE!., kreeg, vuor zijn erfdeel, het Land van Leerdam en SchOOme!fOerd.
FREDERIK VAN BLANKENHEIM , Bisfchop van Utrecht, bezat Gas.
perm, met de ilerke Kasteelen van HageJlein en EyerJlein, welbe

ARKEL. (de Burgt, 't Kastee! of Huf ~'an)
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ke hij tot den grond toe deed afbreeken. De lIeer VAN VIANEN
verkreeg Reil1~fleill. Na den dood van Heer JAN V.~N ARKEL, dm
Dertiendrn, en zijnen Z0011 Jonkheer WILLCM , die, in het jaar
14 17 , in een gevecht binnen Gorinchem, fileuvclde, is het gunfehe Land van dien naam, zo door verraad als door oorlogsgeweId, door koop als Erjfenisîe, gekomen aan het Huis van Beijtren, daarna aan die van BourgolidieJJ, als Graaven van Holland,
en tot op heden aan deeze Provirtic gehecht gebleeven. W. v.
GOUDHOEVEN fielt onder het Drost-fchap van Arke! te behooren,
de Dorpen Hoog en Laag Blok/and, Schel/uijnm; Hornaar ,
Nieuw/and, Spijk, Kedichem, Oosterwijk, (fc!lOon dit thans
eene Ambachtsheerlijkheid op zig zelve is) Middelkoop , Leerbroek. De Drosfaart is Jonker JACOB nLIP, Baron j a12 dm Boetzelaar, Heer van Nieuw,'een, die ook teflèns Diikgr~:1[ is, in
de beide Hoog-Heemraadfchappen, boven en beneeden de Sou;pe,
waarin dit Landfchap, door den Souwendijk, die 'er dwars doorloopt, is afgedeeld. Men zegt dat dit Land yan Arkel meer dan
7000 morgen, zo Wei- als Bouwland, in zig bevat.
J

ARKEL, het voornaamlte Dorp, waar van het opgemelde Land
den naam heeft, legt een uur gaans van Gorinchem. Hier fl:ond
wel eer het Slot, waar op de Heeren VA:-l ARKEL hun verblijf hadden. Als i.ets bijzonders vindt men aangetekend, dat vijf Dorpen. onder dit Landfchap behoorende , met hunne voorletters bij
een gevoegd, den naam van ARKEL uinnaaken: als A Arkel; R
Rietveld; K f{edighem; E Everwijk (nu Oosterwijk) en L Leer~
broek: zi i worden, in oude Brieven, de 1'ijf /Jrcke/ dorpen op
dm Dijk genoemd.
ARKEL, (de BI.'rgt, 't Kastu/of Ho!,van). Ik vinde geen
de minlte zekerheid, om den naamsoorfprong hier Vell! afteleiden
van de Castra Herculis , of Hercules Burgt. Waarfchiinlijker
zou het mij voorkomen, dat de naam moet worden afgeleid van
Erkele1ls of Arcu/ens, behoorende 011l1er het Opperkwartier van.
(Je/derland; fchoon men niet ontkennen kan, dat OllZè Heidenlèhe voorzaaten veele Tempels, aan liERCULES gewijd, gehad
hebben. Zij, die voor het laatile gevoelelJ zijn, plaatzen zulk
lenen Tempel nabij' Nijmugen, en zeggen, dat Heer HEIJMAN
Kkk 1,. !l
VJ:-!

ARKEL. (de Burgt, 't Kasteel of Hof van)
-----_._.- - - - -------VAN ARKlrL den voorigen afbrak, en eenen anderen, ter eere van de
H. lV/oedel" lV/aagd MARIA, bouwde; en insgelijk het Slot van Ar.
ke!, tot een verblijfplaats voor zig en zijne nakomelingen, deed
maaken. De zulken , die de lotgevallen deezer Heeren hebben
nagefpoord, wecten d~t 'er onder de Historiefchrijvers, ter oor·
zaake van de veelheid der JANNEN en ~IEIJMANS, groote verwar·
ring plaats heeft, en ook met hoe veele beuzelen de verhaaien ,
hun betrejf~nde, doormengd zijn. londer ons danr mede op te
houden of onze Leezers lastig te vallen, zullen wij alleen onderzoeken, of daar uit eenige zekerheid te haaien zij. Alvorens
hier toe over te gaan, zullen wij een weinig bij den Burgt !taan
blijven. Poppo, of FOPPO, zo als andere hem noemen, en aanduiden als den Zoon van HEIJMAN, deed, volgens hun verhaal, het
werk zijns Vaders geheel ter neder werpen, en een ander Slot in
deszelfs plaats bouwen; een Slot, dat, door de oude Schrijvers,
de /{Ollinglijke Burgt genaamd word, wegens deszelfs zonderlinge bouworde ten aanzien des tijds. Naderh:md, hoe trots ook
dit gcvaarte warc, werd het, door JAN DEN X[ (bij andere den
X) weder om verre gew'rpen , en in plaats van deezen !{a11itJgfijkm, een Keizer-lijke Burgt, ten Oosten buiten Gorillchem, gefFc:,,; welk gebouw de oogen van de gamfche waereld
(Ot zig trok.
Na dat dit, van het iaar 1':'20 tot het jaar 1412,
geftaan had, werd het, door Hertog WILLEN VAN BEIJEREN, na dat
hij, door amloop. eigenaar V:)11 Corinc,'zem geworden was, ter
koe,ing van zijnen wra~k tegen het buis van Arke!, afgebroken;
zelfs ging zijne toOlnelooze woede tegen deeze Heeren zo verre,
dat hij de grondflagen nkt in de aarde dulden kon. Her gebouw,
welk de Bnj'crvorst, op cellC andere plaats, aan den kant van
de J1Jerwede, had doen oprichten, had geen beter lot; wordende, in het iaar 1578, gccleelteli)k geilegt, en geheel verniccigd
in 't jaar 1600. Welke ged~:lnte dit gebouw gehad hebbe, verliOont ons L. SMITS, in zi.jn meergemelde Schntkamer lier Nelierlandfthe Oudheden. Ver[éhddene Schrijvers maaken in 't geneel geen gewag van het Slot, gebollwd door Hertog WILLEM,
maar J!xee!,:en alleen van bet geen, zij zeggen, door Hertog KAiEL DEN STOUTEN gebouwd te zijn, en 't welk het zelfde is, dat
wij zeiden, dat ons in l e Schatkamer vertoond word; doch ik
beken de dui,stcrbeid liieroI)ltrem niet te lo:unncn ontwarren. Eeni·
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gen zeggen, dat KAREL een nieuw Sjot deed maak en. zonder iets
te melden van dat ,'lUl WILLEM. noch ook dat de eerstgenoemde
dit had doen wegneemen , om een ander of beter in de plaats te
fiellen. Anderen wederom, dat KAREL het Slot van WILLElVI \'eel
deed vergrooten en verbeteren. GOUDHOEVEN zegt, dat liertog \\'IL~
LEM VAN BEIJEREN het Kasteel van Arkel tot den grond toe deed
afbreeken, en een ander, digt aan de JlIerwt, bouwen; zo dat
hij te water en te Lande, naar zijne 'begeerte , in de Stad Gorkum
kon komen. Graaf KARCJ, VAN CHARLOIS, naderhar.d Hertog en
Graaf, de Stad- Gorkum en dit Slot bckOi~len hebbende, deed het
zo veel grooter maaken, en van zulke ronde dikke Torens voorzien, dar de eerfie e~n muur had, van onderen 36, en van boven 29 voeten dik; dus zou men, deezen geloof geevende, den
:Irbeid van Hertog KAREL, hier aan te koste gelegd, niet voor
een herbolJ\ving, maar alleenlijk voor een vergrooting en verbetering moeten houden.
Men zie PONTANUS , Geld. G('fdieclC1?isfen ; KEMP, Befchri/y. yall Gorkti111; V.\N LEEUWEN, Batayia 11/11(1.

en anderen.
ARKEL, ({-Jeeren

~'an)

zijn van ouds af onder de voornaamlle

en magrigfle Gdlachten van /-Jolland bekend gewèest, uitmuntende in pracht en rijkdom; en ook in trotsheid en hoogmoed, waar
door zij voor niemand wiJden zwichten; d~pper, doch te gelijk
oorlogzugtig: waar door het fpreekwoord, op de IIol/andjche
geDachten, lang in weezen gebleeven is:

De Brederodel1$ d'Er/elften; de lFasfcnaat's dl! OlldftclI:
De Eglllonds de Rijlrften; de /lrke/s de Stoutften.
melding maakende van den dood van Jonkhe<'l' WIL·
en zijnen Vader JAN, laarflen Heer yan Arke!, zegt: Men
geloofde, dat 'er in Duitschland nnauwlijks magtiger Heeren in
tijdelijke middelen waren, dan de Heer yan Arke!, in Holland; want zijne inkomi1:en bedroegen jaarlijks 83600 Rhijnfche Guldens (eene geweldige fomme in dien tijd) dnar bij gereek end 5000 oude fchilden, die hij van zijn Velllwlèhe tiendens trok, en 600 dukaaten jaarlijks uit de Bank van Pélletien,
K kk k 3
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die hij te Antwerpen ontving." Bchalven de Heerlijkheid van
het Land van dien naam, meE de Stad Leerdam, Cm·
perm en Hage/tein, bezat hij nog, in Fr/11Jkdik, in het Her.
togdom Bar, het gebied over PierefJont, mct vcele Vlekken
en Kasteekn. In B, aband. de Stad "~1cc,~eleJl, met veele Dor·
pen, genaamd het Land j'{11Z Arke!; in Gelderland, Ge!derilla!fem, 0// en meer andere plaatzen ; in Ho/lfind, lIaastrecht
(tocn eeil Stad), Vliet, Sto/kwijk, en veele DOJpcn in de Krim.
pmc/'JYaerd, tllsfchen SCh0012hoVC12 en ter GourJe;.in Zcl'/rlld,
bet Ampt yan KJ'eeken met zijn toebehof,ren. Oudtijd:i voerden
zii dcn mam van Huren 1' a12 TOJ';'flCl), en in hun wapen, .f,rce
rOlde TfJrc;;s, met cm blaauw dal:. op CCI! galJrlm J'c/d. Naderhund
veram:,'rdcn zij dil in Mre roode ladders, op em ::,ir'eren veld;
11ebL,e;lde, ~'ls beroemde Krijgshelden, in het beklimmen van Stads
muureil, d:: lndctt:rs dikmaals met hun bloed geverfd. In laater
tijá ;s het wederom veranderd, in twee raode geMllde bt/Uen,
op ee1J zihert'it 1"lt!. Na dit vooia[ ~~ezcgd te hebben, zullen wij
het mCl'kwaa;digi'ri:: nll1 ieder VfLi1 hun in het bijzol1(kr aantekenen.

"Arkel,

(lIeijman J/(JIi) De vermaarde DelvetJila" PONT!;!'
en anderen, houden deezen voor den eerlten Heer van
,/J;'ke/. Zij zeggen dat bij uit Ho::garijcu in Hotland gekomen.
en ecn Ga~lper Held geweest is; daar bij voegende dat DIRK DIl IJ,
Graaf van Ilolland, hem het Land van Arkel, en ook dat van
Leerdam, :lit aanmerking zijner verdientten , fehonk; doch anderen, die d~eze zaak met meer oplettendheid nagefpoord heb·
ben, klimmen op tot lang vóór dien tijd. A. KEMP, en anderen,
fiellen dat een van llEIJ!:\:'\S vJorzaaten, JAN genaamd, wel twee
honderd jaaren VÓÓ;' de aanfiellillg der Ho/landfche Gm'en, de
eerlle Heer )lOIJ Ar!.:cI was. Deeze zou, volgens de Gefchiedverhaalen, in de jaarcn ó4J en 642, ten dienfte van DAGOIlERT,
der Frmt/iC!1 Kunj;].~·, onder het bddd van P1PIJN V:\N HERSTAL ,
Hertog van Bmó,md, in de Nederlanden gekomen zijn, de Friezen hebben helpen overwinnen, en het Kasteel Jl7iltenburg
(UtreciJt) inneem en; en dat DAGOBERT hem, ter belooninge hier
van, een groote fireek Lands, tllsfchen de Lek en 1f7aal, aan
de Rivier de Liuge, in eigendom zou gegeevell hebben; op wel.
ken
ARKEL.

HEUTERl'S
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kern grond hij eene Kerk, in plaatre van den Heiden[chen Tempel, weleer aan HERCULES gewiid, zoude gel1igt hebben: waar
door de naam ARKEL zoude 'l1Jtf1:aan zijn. Dat verder, eenige
jaaren daarna, de Friezen, Dcene1Z en Noormannen, met hunne invallen, die Kerk, Slot en andere goederen van Heere JAN
zouden verbrand hebben: door welke verNoe(Hn~ gemelde Heer
JI\.N genoodzaakt was geworden, de vIugt naar Frankrijk en zijn
verblijf te Pierej>ont te neemen , alwllar hij overleed, nalaateilde
eenen Zoon HEIJMAN, die aldaar mede overleed, en een Zoon,
JAN genaamd, naliet; welke JAN aldaar een Vest en Slot deed bouwen, dat door eenen FRANCION verwoest werd: om welke vel'woefling hij, door JAN, werd omgebragt. FRJlNCION een Broeder van den Hertog van Bt/r, en dus v~i1 Koningliiken bloede
zijnde, vond J,\N ûg genoodzaakt, uit Frankrijle te vlllgtcn; en
na veel Ol1lzwcrvens, begaf hij zig na bet wen woeste en onbewoonde Land van Arke!, alwaar hij, in het jaar 694, de vernielde K(!rk deed herbouwen; om welken tijd, men zegt, dat hij
overleed, nalaatende eenen Zoon, HEIJMAN genaamd. Deae
HEIplAN, die tcr Vrouwe had TECLA, Dogter \'an WOLERA:,mT,
Zoon van den cerfien Heer van Egmond, diende allereem prP1JN,
Koning van F'rt/nkrijk, daarna Keizer KAREL DEN GROOTEN. Eenen
boogen ouderdom bereikt hebbende, werd hij, in 783, in cenen
llag, aun de Rivier de E1Yif, tegen de ongeloovige Frie.'!;Cl) , gedood. Bij gemelde TECLJI had hij gewonnen feIlen Zoon JAN.
die, in het jaar 8 I 8, door den Ktizer, Burgtvoogd tegen de rFestft/liIJgers gemaakt werd, en overleed in 856. Van deezen bleef
weder na een Zoon HEIplAN, Ridder, eerst Iloveling van LODEWIJK DEN GODVRUCHTIGEN, en daarna Kamerheer van den Hertog
van Lotharingen. Bij zijn overlijden bleeven van hem na twee
loonen, pOPPO, of FOPPO, en JAN, die zijnen Vader opvolgde;
hij {heuvelde in eenell Veldf1ag, die gehouden werd, tllsfchen
LODEWI]K DEN VIElWEN , Koning van Frankrijk, en Keizer HENDRIK DEN VOGELAAR. om het bezit van Lotharingen, in het jaar
935. Van deezen FOPPO bleef na IlEIJMAN, dien wij zo even zeiden, door P. DE HEUTER, de eerfJe Heer l'(Jl1 Arekd genaamd te
worden; waarin hij, door GOUDHOEVEN en anderen, in hun berigt
van dit vermaard Gef1acht, gevolgd word. Ook zeggen zij, dat
hij in dienst geweest is van Keizer OTTO DEN GROOTEN, die hem
Kkkk 4
met
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met ec"';; Vil) ie naar Nalcr-Saxen, of Q,):;t-Friesltmd, zond,
om mu TIllLEMAN, Land\"Oo'sd van dat g\::west, nu het Hedenda;"i?,sch Friesland, te be'tieren. naar zijPde, 1'chaakte hij de
Do;;rer van g,;llelden TIELE\JAN, SIJL~, of GIf.LA genaamd, nam
me: haar d~ vlugt naar Ho!lûtJd, en trouwde aldaar. DIRK DE II,
Graaf van Nol/t/nd, onr.akte hem, volgens eenigèn ,lOt zijnen Hofme'r,ter, vOlgens anderen, tot Stadhouder van Friesland; 't geen
IJkt l1llogliik is, om reden dat gi:mdde DIRK daar over geen magt
had: zekcrd~r is het, dat hij, door dcn Graaf, op nieuw, met
zijfJe voutouéh'll kc goederen begifkd werd. Volgens w. VAN
GOU0HOEVJ\N, ftierf hij Ao. 980; volgelF anderen in 99°: doch
KEMP Helt z;'n~n t1erftijd op het Jaar 996, nalaat ende poppo, of
IOPPO, en DODO; van wciken laatHen liL n wil. dat de GeDachten
van DALlèM, GELLEKV~l, SEVE:\DER en HAA,TEN zouden afkomnig
zijn.
i\RKCL, (P~PJ~o

of

GILLA,

of Fcppo vtm) zoon van

cu:, lt'~ tweede

'.eer

HEIJMAN

en van

SILL,\

LiJ"kel, bad ter Vrouwe

1"'71.

MA-

RIA, Dogt(~r ~es

Eeé!ren VAN OlJ, in dt D('fuU'e; deeze verbeterde zijne goederen merk"Jijk, J JOl' het aanbou wen van verfcheidene Dorpen, als Rietl'dd, Kedic.1tt'1Jl en El'enV/jk, en den
Koning/ijken Burgt. 1\'a zijnen d'Jod, die gefield word op het
jaar loog, vervielen zjjn~ goederl!ll aan zijnen zoon,
ARlmL, (Jan "(12) die, door de meesten, voor den eerfien
onder d(! flïkel{t:,'Je JANNlN gefteld word. Zijne Ech:genoote was
ELlZABETH, Dogter van Graave WILLEM DEN KUIl{, volgens PoNTAlm~ eri VAN LEEUWEN; noemende GOUDf!OEVEN haar verkeerdelijk WILlIELJlIXA. Geduurende het bdtier van G[~ave DIRK DEI{
Di RiiEN , had h:' zijn aandeel in deszelfs Kriigsbedrijven, cn biJlonder in die, [t:gên dtn .l)isiChop AD,:U;QW; zie Eerlle Deel.
Ook\ierzeldc hÎ! tkn Graaf op deszelfs wcht naar 't H. Land,
jart:ll;e ir. Siirie. in eel1l:il HriJd tegen de Saraceenen , het lee'.'e", j,; h(:( jaar 1034 ot 103".
'ij had, 'even als zijn Vader,
zi'w; ,";oec\:rcn vec:l v~rbet(;rcl. Uchaiven zijnen Zoon JAN, die
vO:iot, trad hij nog eelW cauJUriljke Dogter , MARIA, gehuwd aan,
Heerl.' pN VAN IlRONKiIGiUT.
I

Af,KEL,

(jun ddfJe ~'(11J) the zijnen Vader in het bezit der goe.
de-

ARK E L. (jan de Illde van)
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deren van Arkel volgde, had ter Vrouwe MARGRETA, Dogter
van Heere J.m VAN .~LTENA, die hij verliet, om met de Graaven
van Vlaanderen en Henegoll>veJ1 den togt naaf 't H. Land te
doen, alwaar hij gezegd word, agt jaarell tegen de ongeloovigen
ge[treeden te hebben. Doch het geen aallga:mde zijnen dood gezegd word, is onzei'er. r>ONTAi'lUS zegt, dat hij, in zijne terugkomst van 't H. Land, in 't jaar I 0i 4, te Straatsb "Jrg oveïleed; GOUDHOEVEN en VAN LEELW,:N, dat hij voor Tsfdmol1de,
in 10i?, fiJeuve!cle. P. DE m:VTER verfdlllift dit tot op 108::!.
Men vindt van hem niet verder gelneld, dan dat, door hem,
fC\Jige Dorpçll en Kasrèelell, als l-ieuke!oll1, Vo:~elwfif, Spijk
cn Dalem gefticht zijn; en dat hij eenen Zuon naliet,
ARKEL, (Jcm den llIdcn }'all) die gehuwd was aan ALIJT, welke een Zuster was van ROBBERT, Heef(~ Va!l Heusden. Geen minder vc:r!chil is 'er onder de Schrijvers, wegens dcn tijd van
zijn overlijden, en de wijze daar van. GOUDROEVEN en VAN
I"EEVWEN, (wier gezegden men flegrs als eén kan aanmerken,
om dat de laatfte den eerften heeft nagefchreeven) zeggim ,
dat hij op de terugreize van het H. Land, in 1102, overleed. SLICHTENHORST , bij PONTi\NVS, Gelderfche Gefchiedenisfen, bericht, dat hij, in een Sreekll1el te Nijmeegen gewond
zijnde, in J 082 overleed, na lang aan zÎ1nc wonde gekwijnd te
hebben. P. DE REVTER had op di! jaar het overlijden van zijnen
Vader, gelijk wij zo even gezien hebben, gef1:eld. Dergelijke
ver[chillen vindt men, onder de Hisroriefchrijvers en Geflachtrekel:aars, ollltrent de H~ercll VAN !.l'.RFL, ze~r veeie, zekerlijk
veroorzaakt door de venvarril1g der Jluamen, en der Jaaren,
fch;jjv~i1lk den eenen me,r en den and"rcn minder toe: waar
dour dan aan den cenen FN word gcgecven, 't gl'en aan
den aLde' en behoort. De zekerffe, die men hier in volgen kan.
is SLlcflTE:mo,{ST, in zijne vert~a!ing van PONTANVS, Ge/d. Gefdtiederds/ál, welke betuigt, te volgen het fpoor van OTTO
V;\N ARK.L, Hee,c van Amckoij, dj,~ het leeven zijner Voorvaderen, met geen minder trouwe dan zorgvuldigheid, uit alle
hunne Doeken bij een verzameld heeft, met bijvoeging van het
een of ander, zo 'er zaak en van aanbelang in verrchil zijn.
Wij. echter, geloovcn, volgens eenige nadere berichten, dat
K. kkk 5
hij,
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hij gellorven is, in 't jaar 1086, nalaatende eenen Zoon JAN,
en eene Dogt8r Gi::ERTRUID, Gemalin van EVERHARD VAN KurK.

ARKEL, (:fan dIJ IFde yan) bereikte pas den ouderdom
van zes jaaren, toell zijn Vader overleed, en werd dus, rot aan
zijn vijftiende jaar geHeld onder de Voogdije zijner Moeder. Tot
mannelijke iaaren gekomen zijnde, nam hij zig ter Vrouwe ELI2ABlcTH, DOfl"ter van den Graave VAN DER LIPPE. toen Zwa/enhurg genaamd; deeze was een zeer zwaarlijvig en dik lVlan, een
Heer van zulk een kracht en lengte, dat men hem voor een Reus
zoude gehoud'cn hebben. In het jaar 1098 ondernam hij eenen
togt naar het H. Land, alwaar hij Ridder gel1agen werd, en kwam
van daar onbefchadigd te rub' Hij overleed in het jaar II 22, na
een veertigjaarige Regeering.
A RKFL, (Jan de Yele ,'on) Zoon van den zo even gemelden,
had den naam van een godvruchtig en verllandig Heer. Zijne_
eerfle Vrouw was PETRONELLA, Dogter van den Graave VAN DE!t
.lRE; hij trok, in 't jaar 1124, naar Jerufalem, en bragt, na
verloop van eenige iaaren, veele lidtekens van daar: evenwel
ondernam hij naderhand een tweeden logt. In 't jaar 1132 beTond hij, met zijnen Broeder HUGO, bijgenaamd Boter, zig bij
Graaf DlRK ,'an Ilo/Iond, die, op éénen dag, twee overwinningen op de Friezen behaalde. In 'r jaar 1136 fchonk hij, aan zij.
nen Broeder FOLPERT, Leerdmn, Schoonrtlwoerdt , met den Dief
liiJk en Over-Heikoop. Uit den gemelden FOr,PERT zijn gefprooten de Baanrehccrcn van Lee of Leede; en uit deszelfs kinderen,
de Heeren v .w GELLERmr, VAN ZEVEN DER en VAN HAASTREGT.
Verder gaf hij hem de halve Heerlijkheid Dalem, die daarna overgebracht werd aan JAN, een Broeders Zoon van ARKEL. Zijn jOl~.
ger Broeder bekwam BotcrJioot, SpiJk, Blok/oud. Heer JAè>i overleed 1544, zijnde, met d~n I-leer v~N rJsSELSTEI~, die van Grimhfrgen te h'llpe getrok 1;en-; doch geen van beiden kwam te rug.
Zijn tweede \'re:1'." was GEEFTRU'D, Dogter des Graaven VAN
LOON, èie hem zij'lcn opvolger JAN DEN VI baarde.
De derde Vrouw w;,s ALlJT, l10gter des IIee~el1 VAN STEINFURT, bij
welke hij won llOl.7DlCI:EM.
AlU{EL.

('Jan de VIde !'tJn) Deeze had ter Vrouwe

SOPHB,

eene

ARKEL.

Clan de FlId"
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ecnc Dogter van AREND, jong!l:en Zoon van den Heer VAX GRDfSERGES, die met zijnen Vader gefneuveld w~s. Uit dit huwelijk
kwam voort JAN DE VII; hij overleed in J 176; waar in GOUDBOEVEN en VAN LEEUWECIl overeenkomen, fcllOon zij in den naam
van zijne Echtgenoote verfchillen.
ARKEL , (Jan de VII l'(lIJ) deed, al vroeg, met Graaf FLOeen togt naar het H. Land. Na zijne terugkol1Jst, nam
llij tel' Vrouwe MARGRETA, Dogter van BOCDf.WljN, Graave van
Vlaaltderm, Hecre van Nt/hoven, Broecler van FJLIl'S, Graave
van Y/aanderen, die deezen Heer JIN, te Jent/à/cm, Ridder
gel1agen heeft. Uit zijn Huwelijk kwam voort JA~, die volgt,
en een Dogter • die trouwde aan Heer ENGELBERT VAN BRONKHORST. Hij bOUlvde het Slot Heuke!om; zijn Zoon voltooide het, en bemuurde tevens Heuke/oJtl. Ook kocht hij Aspercn,
van Heer GERRAnD VAN ASPEREN, die de Zoon was ran FOLPERT
VAN ARKEL. Na eene Regeering van 43 jaaren, werd hij, in eenen
Dag tegen den Kaste/ein l'ml COel'errlm, Ao. J 256, gedood.
GOUDIiOEVEN en VAN LEEUWE:'J brengen dit tot I-leer JA~ DE~ vr ,
en !lellen het jaar 1225; waar in zij met BEK A orereen[lemmcn,
en ook in den tijd, doch niet in den per[oon: want zo even zagen \Vij het fierfjaar van Heer JA~ DEN VI bepaald op I 176.
in weik jaar decze aan de Regeering kwam. Voeg hier bij ecn~
Regeering van 49 jaaren, en wij worden gebragt tot 1225; in
welk jaar ook Bisfchop OTTO DE Ir tegen gemelden Kaste/ei;)
was opgetrokken, zo als ik, in mijne Amflerdams Eer en Opkomst, III Boek, bI. 59. heb doen zien.
RIS,

ARKEL, CJatl de VI/Ijle vfln) had ter Vrouwe MARIA of MAR,
GRETA, Dogter van den Graave VAN VERNENBURG. Aan deezen
word het leggen van de eerlle grondllagen der Stad Gorkom toege[chreeven, en ook die van het vernieuwde Slot. Hij liet zijn
leeven in den Dag tegen de Stadingers , 1234; hoewel, volgens
SLIGTENHORST, doch ten onrechte, an'deren zijnen dood tien jaaren laater !lellen. Verder laaten wij ons met de verwarring, die
bij de Schrijvers plaats heeft, niet in, !lellende vast, dat JAN DE
VI gefneuveld is in 't jaar 1225, en deeze in het gemelde jaar
1234: fchoon wij dan ook vast moeten fiellen, dat hij flegts J 8
en
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en niet 28 jaaren geregeerd heeft; zo als bij anderen gezegd
word. Wat men hier omtrent in 't midden brenge, de tijdrekening is en blijft verward. Zonder de Leezers hier mede te
vermoeijen , gaan wij over tot
ARKEL, (Jan deN IXden van) bijgenaamd dm Sterken, zijnde
in kracht en grootte een Reus gelijk. Van hem wordt verhaald,
dat hij, te paard zittende, zijne armen om een balk Doeg, lil!
met de knieën het beest zodanig wist te ni;pen, dat hij het van
den grond opligtende , de tong ter keele uitwrong. Zijne Gemalin was IlERTIlA, Dogter van den G!-aave VAN aCHTEN, dOOf
GOUDJlOEVJ.N, VAN OETHEN, en door van LEEUWEN, OETHEM genaamd. Zij baarde hem twee Zoon en : JAN, die vulgt, en arro,
Hur 1'&11 Asperen, !feZ/kc/om, Ackoy en Loven, Heer van 't
Slot van Letjenb<'rg en van de Heerlijkheden Gei/dl/lil en Renoij.
Deeze OTTO was gehu\vd aan eelle Dogter van den Heer van
Hemden, en teelde bij haar twee Zuonen ; JAN V,'N HCUKELml en
01TO, Hc'or van /lsperen en //ckûij. Deeze Heer JAN DE IX
overleed, in 1272, en ligt te Cornichem begraavelJ. Zie van hem
verder FOLPERT VAN ARKEL.
ARKEL, (Jfm de Xde van) had ter GemalÎnne BERTHA, Dogter van G:'RRARD VAN STERKENBURG. lJij bevond zig in d~lJ ftriid
voor lYieriJlgen, onder de Banier van ],iN DEN 1, Hertog van
BrabrJnd, en voegde zig daarna bij Graaf FLORIS van Holtand ,
toen deeze den dood van zijnen Vader. op de Friezm, giBg
wreeken. Voor de dienften, door hem, aan beide deeze Vorften
belVeezen. werden de Burgers van Gorkum, door geheel Braband, Holland en Zeeland, tolvrij, te water en te Land, verklaard. Naderhand voegde hij zig bij Graaf JAN, in den Oag tegen de Friezen, bij Alkmaar. Hij zig daar bij in 't ii1ics bevindende, fneuvelde onder de eerJ1en. Behalven ûnen Zoon JAN,
en zijne Dogter BERTEl.. , word nog gemeld eene Dogter GtERTRVID, die ten man kreeg Heer GI]SEERT VAN Kurr.EN3URG. Hij
fneuvelde in 1297, waar in GOUDHOEVEN en VAN LEEUWEN mede
overeenftemmen; doch in plaats van den Xden, noemen zij hem
"en IXden Heer van drke!•
.ARKEL.

(Jfin de XIde "(111) ondernam mede een van dia wan·
hoo·

ARK E L. (Jan de XJde
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hoopige togten n:lur't H. Land, om de Ongeloovigen te bellrijden; welke razcf!lij wii elders hebben aangemerkt, als een uitvinding van 't Opperhoofd d<.!r R. Kerke, om de Grooten der
aarde, zoo veel lllonglijk, van kant te maaken; de ontelbaare me·
lligte van Chrlsleneu, die daai' bij omkwamen, b.evestigt dit ge.
zegde ten overvloede. JAN werd, op zi;ne terugreize, nevens
zijn bijhebbend gezelfchap, niet verre van Genua, door Rovers
overvallen, en naakt nitgefchud. PiJen verhaalt, dat hij dus berooid rond zwervende, door eellen zijner Dienaaren • bij geval,
het Wapen van Arke! raar een huis gezien werd; 't welk, gelijk naderhand hleek, de lleer van het Huis, een gebooren Nederlander. tot een teken van erkentenis voor genoote1:e wel.
rlaaden van JAN v,~N ARKEL, daar had doen ophangen; dat de
eigenaar, die, bij SAJIT en anderen, KOOMEN genaamd wordt,
eerst een gemeen cn arm :vr,;nikral11(':' zou geweest zijn, die door
.!\IU;'EL met ecnig geld ond,rlkund was; welk geld hij zo wel had
weeten aameleggen, dat bij daar m::de tot dien fiand en in 't bezit van een amnicllliJken winkel te Genua geraakt was; dat deez.
van den nood des Heeren VAN ARKEL onderricht zijnde, hem zo
veel geld en 2nderc noodwendigbed.:n had bijgezet, dat hij met
eere te GorlrlllJ! te rug kwam. l1ij was vermaard als een dapper
Held, die den Graaf van /'7armderw, i!l den Veldf1ag bij f{ort.
1'ijk , tegen den KOlling v~n FhJilkrijk, vegtenderhand, de zege
toebragt , en de Banier zijner Majefleit veroverde; behalven deeze had hij 11 og veele andere helcklldaaden verricht. in den gemelden f1ag, tegen dc Frmz(clten, was zijn bloedverwant HUGO,
bijgenaamd BOTER, aalJ zijne bckomcne wonden overitden , waar
door deszelfs goederen wederom op ARKEL kwamen. De jonglte
Droeder FLORIS, mede kinderloos overlijdem1e, werd hij ook bezitter van Spijk, BlcklalJd en Bute:Jloot. In het iaar 1314, bevonden hij en zijne bloedvïiendcn, de H~eren VAN ASPEREN, ACIWI], LID]ENBERG en OOSTER\V1JK, zig te Keulen op e~n Tcur ,oifpel, daar !11tll hem, om zijne dapperheid, tot hoofd en .t'rins
der Ridderen vcri;oo~. Inden firijd tusrchen Graaf WlLLEi\I van
Hei1cgouiI'en tIJ Holland, aan de eene, en Graaf nOBBERT van
naanderen aan de andere zijdt.!, in 't jaar 1315 voorgevallen,
zou Gra~f WILLE~!, door den val van zijn paard, zekerlijk gefheuveld zijn. zo niet Heer JAN, Heer FlLIPi VAN WASSENAAR 1:11 Heer
Dl-
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VAN BREDER ODE hun leven gewaagd hadden, om dat van
den Gr.lafte behouden. Y()I~ens GOUDHOEVE:'< en VAN LEEUWEN,
was zijne Ecntgelloore ER:MGMW, Erfdogter van Heer HENDRIK
VAN VOORN; doch SLlCHTENIJORST noemt haar M~BELIA, en dat wel
met bijvoeginge, niet ERMGARD: want deeze fielt hij als de Vrouw
van zijnen Zoon J.\N D,N XII, dien hij gewonnen had bij MABELIA, nevens eene Dogter CUNIGUNDA, die de Vrouw werd van
den t\Vintjgf1:~n en laat(1en Heer van Heukelom. Zijn tweede
Vrouw ~L\!lELIA, die SLICHTENHJRST, BiOELE noemt, en eene Dogter was van Heere ZWEER v,m ABCOUDE, baarde hem Heer HEN·
DRU( ,'AN ABCOUDE, en ZWEER, Heer l'an Gaasbeek , Putten en
Strijen. HENDRIK won maar ecne Dogter , JOH.\NN.\, die huwde aan Jf.N, Zoon van Heere R!INOUT VAN BREDERODE ; zij zon·
der kinderen blijvende, werd JA~i f(L'ltlmijèr Monnik te Diest.
en zij Nonne te TlTijk. ZWEE.R was gehuwd aan eene Dogter
van den Graaf van Lignij, en won daar bij Heer JACOB VAN ABCOUDE enz. nevens de Vrouw van Batenburg.
Deeze Heer JAN
UN ARKEr, daalde ten Graave Aa. 1324.
DlDERIK

ARKF,L. (frm de ;'(f[de Fan) had, gelijk wij, volgens SU::Hgezegd hebben, ter Vrouwe ERM of IRMGARD, eenige
Dogter van den Graave OTTO VAN KLEEF. Volgens GOUDHOEVEN,
kocht hij nog bij zijne andere goederen, de Heerlijkheid van HagrJlci12 en van [Fa/raven, 11L'l12 Valkenburg. Bij SLICHTENHORST
vindt men dit niet, maar wel het tegendeel; fchrijvende hij her
oomven van HagcJlein toe aan zijnen Zoon OTTO. Bij de gemelde ERMGAHD, zijne Gemalinne, won hij veele kinderen, onder welke hij zijne goederen, bij zijn leven, verdeelde. Zijn
oudl1e ZOOI1 JAN l1ierf ongehuwd, aan eene bekome wonde, op
een Tournoifel te DOl'dreclzt, Ao. 1352. OTTO, zijn tweede Zoon.
volgde hem als Heer van Arke!. JAN, de derde. was eerst Domdeken, daar na Bisfchop te Utrecht, en eindelijk te Luik. AREJ:\D
of ARNOUD, de vierde, kreeg voor zijn deel Zoelen, Avezaat ,
Noorde/oos, Alblas, Alblas[erdam en Bergen in de Krimpener.
waard, naar hem Heer Arendsbergen genaamd. De vijfde ZOOI1
van Heere JAN had tot zijn deel, Bokhol'en, Goudriaan en Haastrecht, Heer ROBBRRT, de zesde Zoon, had, behalven Bergelt
of Arendsbergen , 't welk zijn Broeder aan hem had afgefiaan.
TENliOctST,

YOO\'
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HEnlAN ,I JAN, Zijne, JAN, had
poppo of
HEYMAN ,
POPPE oti JAN I, wiens'l JAN DE II ,
JAN DE IV,
onbekend wie vrouw N. N. ter vrouwe N. FOPPO en JAN. die, zo als ge FOPPE, en DO- Echtgenoore WliS getrouwd nam ter vrouwe ELIzijne vrouw ,Ifiierf 694· na-'N. hij fiierf
zegd is, als de DO, Heer van was ELIZABETH, met MARGRETA, ZABETH, dochter van
en ook w:elatel,de,
856, en liet na
eerfle Heer Dnüm, wan dochter v~n:dochter van JAN den Graave VAN DER
zijn vader geeen zoon,
poppo fiJeu· van Arke/ beGraaf WILLEM VAN ALTENA ,geil. LIPPE. Hij fiierf 1122 'j'
weest is, liet
veld~ Ao. 985.,kend nllat. Hij
VAN KUIK. !lij 1072. nalatende, nalaalende JAN ?I!N
Hl!nIAN,
en het na,
na Ao.64 1•
!chaakte SILLA
nierfl035,en
V. FOLPERT, Uit
FOLPERTwon
die ter vrouIIEYMAN ,
of GILLA, en
liet na een
wien gefproten zijn bij zijlle vroulV
we had, TE-was gehuwd
fiierf996,na'
pOPPO of zoon JAN, en JAN DEN 111, de Baanre Heerenvan·N. N. GIRRITV.
HEY.\IAN, CLA, dochter'aan N. N. en
,latende POP~E FOI'po, had ter buiten die.~ hlld ter vronwe LeitiCII en fI/lgo ~ bij' ASPEREN, en
wiens vrouw'van Heer
'Ii(!t bij zijncn
,of FOPPE, 'dIt vrouwe MA- een natuurlilke ALEIJDTVANHEUs-\genaamd Boter, dIe FOLPKRT \'AN
mede
on!>e-'lwoLBRANT, <lood na,
Ivólgt' en DO· RIA, dochter dochter, die IDI':N; hij liierf fneuvelde I 144, teel- LEERD:\M, die
kend; liet nazoon van den
DO, Heer van van den Heer huwde met 1086, n3laaten-lde bij zijne vrouw N.naliet I'ELGRI)I
cer(len Ileer'
.DAt.E"", van van OIJ, ftierf JA:-I VAN
de een zoon
N. HERBAAREN van Bo- VAN Ll':ERUAM.
van EG:lIOND,'
iwien veele 1008 en liet 8RCNl\/lORST. JAN, eene doch- terJloot.
en hJd daar
:gcflachten zijn na
iter GEERTRUm,ge-j
bij geteeld, j
voortgekojlJUwd mct EVERmen.
IIlARD Vt.N RUJK.

IIII
'
I

I

1 1.
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I

JA1~ IlE V ,
JAN DE V 1 ,
was eerst ge· had tcr \'lOU
trouwd met we ~OPl!IA,
PETRONELLA ,Iogter van
dochter van I leer ARE1'D v.
den Gr.van der GRI\lPERGEl'\.
ARE; daar na Hij Hier!'1 [76,
met GEER.n liet na
TRUlD VIIN
LOON, waar
bij hij ver·
wekte JAN
DEN VI;
de derd e
vrouw was
ALlJT, dechter \'un den
Heer van
Steinfot't, en
won daar bij
HENDRIK, Heer
van lJoudi-

II
I1

I
~I

11\
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III

c!U111.

JAN DEN
IX; zijne
Gemalin was
BERTIIA, dochter des Grav,'n van OE-..
'llJE:lI, waar bi)
hij 1I'0n twee:
zoonen: JAN
DEN X cn
OTTo, lIeer
van .dJpcrcn,
die in huwcIilk had rene
dochter van
den Heer van
JAN DE
!lEUSDEN, en
VIII, had daar bij won
[er vrouwe
JA", lIeer van
)IARIA VAN
lleukdotJI. en
VE.RNENBlJRG; lOTTO, Iifer V.
hl) fneuv~lde .dckoiJ enz. die
1234, liet na verfchcidene
ldnderen naliet; JAN DE
IX overleed 1272.

JA" D~N
Vil; nam
zig ter HOUwe I\!AHGRIET
\' AN VI-AANDEREN, waar bij
hij won JAN,
dl eene dogter, N. N. die
.rouwde 111ft
E:'\GELllfRT
VAN IlROr;I(HOltST; hij
werd gedood

JAN DE XI,
JAN DE XII OTTOI'lrOUW-\ I.MABEUA,
* J'N XIII,
was gehuwd met had tcr vrouw de I':LIZABETH, oud [ic doch- de zoon van
ERMGARD of MAB!>:- ERMGIIRD, een i dochter van TI- ter van JAN DEN OTTO, trou\\ de
Uil VAn VOORN, ge dochter van BAUT; hij fiierflxI I, trouwde JAl'\NE of .lOwon daar bij J,~N den Graaf van 1396, nalaaten mct nOT VAN H~NNA, Zllster
STERKE~~UR.?, DEN XII, e.n KLEEF!. won de een zoon DER EDI , enlvan IJSSlLSTEh".
waar biJ hJ) r.UNIGUNDA, dJe de da~r bI) :
JAN *, en eenelwon daar bijlcn verwekte
won JAN DEN vrouw werd van I. JAN, ftierf dochter MIIRJA ,zeven doch· daar bij JONKXI, en GEER- JIIN VAN HEIJSDEN; 1352.
I\ehuwd aan AR.lters.·
ml!R \nLLEM
TRUID. Jla- zijne twede vrouw !Z. OTTO, die NOUD, Herrogl 2. ELlZAllETII, VAN ARKEL. die
derhand ge- was IIIABELU, die volgt.
van Ge/drr.
huWdcaandcnllicrfI 417 , en
trouwd met eene dochter was :1 _ JAN, Bis.
Heer VDn
'eene MARIA,
FLORIS VAN van ZWEDER VAN fchop.
4.ARENDlietna lioont en .d/.'(waar bij lomKUJLENBURG, ABCOt:DE. en won 4. AREND of bij zijne vrouw tmn.
Imit\en nog eeen, zo fommi- daar bij HENDRIK IIRNOUD.
N. N. JAN, Beer[ 3. :lIARIA ne middc](te
ge fiellen, nog VAN IIBCOUDE, en 5. JAN, Hr. v. van Aveznnt, 'met WOUTER "Iliellen): zij was
eene dochter ZWEDER, Heer van Box/JOl'en, enz. enz. CORI/ELIA Heer van E[!-, gehuwd met
BERTHA ; hij GIlt1sbuk; HEN- 6. I!OBBERT, getrouwd met :1IIolid en '1V;/.!JAN VAN EGfiJeuvelde Ao. ItIKS dochter was Heer vanAnrJs- ARENT VAN HI:.U-!fleill.
MOi'ODT; zij
1297.
JOHANNA,getronWdtberge, !Touwde KELOM. won
liierf I.PS, en
'
~an JAN, zoon van met ELlZAllET daar bij eene
hij 1451 , nabaREIN OUD V.AN ERE- VAN ASPI:REl\'. dochter, getr.
tende AREND
DERODE. ZWI!DER 7. HERBI:RT, mtlt DIRK van
VAN EC~IOI\D,
was gehuwd met Heer v. Slingen- Po/nllm. GERnadèl hand
N.N.VANLJGNE,en /nnti enz.
BERG Vllri ARJiEL ,
Hc,to!i ,an
[eelde JACOB VIIN 8. WJLLEM, Hr. getr. aan DJRK
Geider , en
ABCOUDE, en de van Goudrinnn. VAN TEILINGE!'
IVILU~! VAt'(
vrouw van BATENDochters.
SIMONSZ. en N.
EG~!O:\DT.
BURG; JAN Ilierf I. MAJlELJA. :>I. gelr.mft LA)I[324'
2. EI.lZABETH en BRECIJT~lILLIr;K,
3. MAIUA.
éen Geldersdl
[lij !tierf I S60, Ridder.
JAN DE X,
wiens vrouw
was BERTHA.
dochter van H.
GERRARD VAN
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KEI., Z e ARKEL,
et:r
, Zoon van JAN, van Heuke·
den 8tien Heer lom, gerrouwd
van Hcukdom, met een doch
was getrouwd ter van /lU Vmet N. VAN REN, gewan
HEUSDEN, lie[ bij haar:
na
d' I. ono V,~N
I. JAN, Ie AiIKEL.
Z. MEl'iD VAN
volgt.
1I
I!. N. N. VA.Nlll~t:KLLOM ,
HWKEI.üM,dIC dIt! tcr vrouI1 tcn man had we had NEEL
DJR!{ \',~N TElL·IV'~~ ilRKEL, cn
LlNGEN.
naliet AREND.
Ill. OTTO '1. en deeze eene
gehuwd met d?chterJsNNE,
de dochter van1dlc ten man
den H~er vII"llIam DIRK VAN
HOBOKt:, en"IZWIETEN.
won daar bIJ 3. C:;EERTRUIJ,
GUJDO, Heer getrouwd met
van Asperetl, FRWII.IK DRAwe~ke GUIDO KP.NBURG.
naliet.
4. MAGTELD,
I.OTTO. trouwde JAN
2. ELISABETH, VAN HERLAAR ,
die eerst ten en baarde 2
man had ROB- dochters.
BERT vAN AR- I. HEILWIG,
KEL, 6den getrouwd met
zoon van JAN Heer HENDRIK
DEN XII, en VAN VIANEN.
daar na WAL- ~. SOPHIA ,
I!AVJ!N van getrouwt met
rillkel/burg. JAN VAN VIA3. HERII~P.EN NEN HENDRIKSHeer van Ac- ZOON.
koij,
5. N. N, VAN
4. N. N. VAN HEUKELOM,
ASPEII.EN, ge Monnik.
huwd aan GER
RIT V.~N VLIET,
nalaatende N.
I11 VAN HEUKEJ.o,\I,getrouwl
111 aan AREND VAN
YSSELSTEIN.
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OTTOVANAR- JAN XV VAN OTTO VAN AR· OTTOVANAR WALRAVENV.~NIIRKKL,
KEL, I-leer van \RB:EL, Heer KEl., Heer van KEL, Heer van Heer van Heuke/om,
H~ukdom ge. van Heuke/om Hel/kd011l ge- Heuke/om, had had ter vrouwe c,trouwd m:t r;. had eerst te: huwd aan'ELI ter vrouwe THIIRINA. Bastaard
N. VAN DER vrouwe WIl.- SIIBETII VAN WALRAVJNA dochter van KAREL,HerLETIKt:. uit LEMS dochter LIJNDEN, uit VANDROEKHlJl- tog van Ge/der; deeze
Jen huiz.e van rleer v.Hoorn CÛderiand, ZEN, en WOD haddea tot kinderen:
JREDERODE, en ~n dltena , en hij fderf Ao. bij haar:
I. OITO, ftierf 1561,
won bij haar, daarna N. N. 1408 en liet na I. JOHAN die nalatende MARIA VAN
JAN V.,N IIR- VilN TiILINtcr vrou we IMMERSEEL, nalaatende
KEL, en
GEN; verwekte
had ADRlIINA een Erfdochter MAIIB
N. N. VAN iJij de eerfte
SAX.
die ongehuwd ftierf
HEUKELO)!, ge- OTTO VAN AR11. GERRIT, 1595.
crouwd llJet KEL en N. VIIN
gehuwd met
Il. KAltEL, die geJAN VAN CUI- HEUKELO)I, die JOHAN VAN AR-,JlIARGRETII VAN trouwt was met CI.AUDII.ENBURG, Heer trouwde met KEL, Heer vanlpRAAT.
NA HANNJlRT, hij frierl
van H'oudrig- JdN VAN RENES- Heuke/Olll,
111. WALRA zonder kinderen 1580.
hem.
SE VAN BIJN- fterft 1465, la· VEN VAN AR- 111. GEORGE VAN AKHOVEN; hij tende bi; zij- KEL.
KEL.
rderf 1415.
ne vrouw BAR- IV. BAI!.TA, IV.GERRITfiierfongeTA, dochter
die ten man huwd 1578.
van GERRITVAN had RUTGER
V. EUUBET was geCUJLE.lI4BURG VAN DEN BOET- huwd met ]ACOB VAN
na :
ZELAAl, nala3- THIENEN, en daar na op
J. OTIO VIIN tende Hl!NRI- di~ptnfatie met des
ARKEL.
CII, die tePl zelfs broeder THOMAS
II.ADAM,dieman had FLO.VANTHIENEN; van den
1474 nog
RIS VAN ASSEN- eerfien was een zoon
Monnik te Eg- DELF.
THOMAS.
mond was.
VI. ANNA.
VU. WIILRAVINA.
VIII. HEILWIG frier
1609.
IX WALRAVEN had
voor zijn trouwen een
natuurlijken zoon JhN,
,die 159[ wettig verkJaard werd ~ en daar
voor erkend .1636. Hij
hnwde aa:1WILH!LMI.';A
VAN THU[L VAN BULKESTEIN en won daar bij
ROELOF VAN !!.RKEl.;
buiten deeze liet hij na:
I. WII.HEL!I1INA, 2. ANNA, 3. JAN, 4. MARCUS,
5. FRANS, en 6. FLORIS
VAN ARICKL; waar van de
mee(ten kinderen nagelaaten hebben.

GI':O~GE

VAN 1 OTTOVANAH-' Tl!O~IAS V'N
!!.RKEL, Heer KI!L, Heer van AIIKEL, I leer
van /leuke/om, Heukelo11l, van Ame/roij
had ter vrouw trouwde Ao. &c. \Vu
ANNA VAN LOR- 16'4. FR AN- getrouwd
1I0RST, welkeçols D'AFFETA- met JOH,\r;N!!.
te zamen ver- D.\Y , dochter BARBEIIA DE
wekten:
van den BARO.'; KETHULLE. AnI. OITo VAN VAN GIST.ELLES, deren van dit
ARKEL.
hij liet na.
vermaard en
1I. ANNA,
I. THOJIAS. aloud ge!lacht
Vrouwe van H. ANNA :\1 A hebben den
Hemd/ede, RIA, gehnwd naam van Aswas gehuwd met CHARLf,S peren, en nog
aan WALRAVEN, VAr. 111ALSEM. anderen dien
Baron van
Zij ftierf zon- hunner goedeGeilt &c. &c. der kinderen ren aangenoen liet na JO- 1682.
men.
[HN, Baron
lIJ. !.AURA,
van Gent.
Abtdisfe te
lIl. CIIATlu-Klaf.
NA, trouwde IV. CATHA~I- H. et wapen van
1606 met rAl' NA, gehuwd I RKEL. is twee
VAN REi'OESSE. met ROJlBE'.T Roode BaaV"N SCHOO:-'- ren, gekanteld
HOVEN VAN onder en boI!.ARSCHOT,
ven tegen elfderf zonder kander op een
kinderen.
zilver veld.
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voor zig zelven Sto/kwijk en Vliet of nist. Met dispenCatie van den
Paus, trouwde deeze zijne Nicht ]ANNE (bij anderen ELIZABETH
genaamd), eenigtle Dogter van den Heer van Asperen; door
welk bitwelijk hij Banrdeer 1'ml /Isperm werd. HERBERT, de
zevende Zoon, werd I-leer van Slinge!and, Molellgrave, Bles·
kensgrave en andere Vlekken. Bdangende zijne Dogters: SLICH·
TENHORsr telt' er drie, als: M.\BELIA, ELIZABF.TH cn MARIA. I. M.I·
BELIA liet zig !chaa!;cll, door den fleer BaTH VAN DER EEM, wien
zij zeven Doc1;<:ers doch geen é~1l Zoon baarde. De oudtle van
allen werd de Vrouw van Heer W1LLEM VAN tlENNIP, die, na haa.
ren dood, in 't janr 1362, Aartsbislchop van Keuleli werd; de
tweede, ANGFNIEr , trouwde met den Heer van Hcinsberg, en bragt
ter waereld l'N VAN HEINSRERG, Bisfchop van Luik; de derde~
lV1ARn, kreeg ten man, den l1eer van ValkC:Jburg .. zijnde van
de overige voortgekomen de Heeren Fan der El!m, van Bretk~
rode, l'an der lIre}"!.;,/!, l'an der Feel" en j'CIIZ Cruinillgen. Heer
;'1N VAN ARf(EL

was, over dit huwelijk van zijne Dogter , zo

zeer ver!1:oord, dat hij haar zien noch fpreekaJ1 wilde: dus begaf
zij zig, na den dood van haaren Gemaal, naar Utncht, alwaar
lij een huis voor de Minnebroeders bouwde, met een Altaar in
den DGnukerk, en nev~ns haaren Broeder, Bisfchop JAN, begra.
\'('11 i,.
H. ELIZAIlETH VAN ARKEL, trouwde met den Heer van
!loom en /iJtena. UI. VARIA verbond zig in den Echt met wou~
HR l'al1 Egmondt m T;jèlfleil1, die overleed 1367. Heer JAN
JJIi TWAALFDE fiierf Aa. 1360.

(alto de X[[Jde van) be:~\\'aG1 ten Echt, de zo doorals [choone ELISAllETH, Dochter, niet van Keizer HENDRIK DIN VIERDEN, gelijk eenige willen, I1Ja:ir van THIBAur, Broeder des Hertogs van Bar en Lot/zariligl'1l. Haare Grootmoeder
was de Dogter des Konings van Frankrijk, geteeld bij JOLENH, Dogter van Graaf ROBBERT Val! Y/aanderetJ, eenige Zuster
van ROBBERT, eerflen Hertog VUil n.u, wiens Echtgenoote was
hL~lHA, Dogter van Koning l\i'i \'ftll Fumkrijk. Zij bracht hem
ten Huwelijk, het Stedeke en d~ IIeeriijkheid Pierepont, in het
Vcrmandois, dm weleer aan het I luis van .1rkel behoord had.
OrTo, die van lonllnigen bijgenaamd word de Dappere, verfloeg
den Proost van St. Maria te Utredt, toen dceze het Jus CoJ·
I,,·
AP.i;EL,

lt'C:1i ize
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lotionis, of het recht van fchattinge op zijn Erfgoed, en Schoon,'ewoerd aan zig wilde trekken; allen, die met dagvaardinge en

banbrieven , zig onderwollden in zijn gebied te komen, deed hij
vangen en verdrinken; ook wist hij, door middel van zijnen behuwd Broeder, dt:n Kardinaal REINERIUs VAN BAR, bij het Hof van
Rome abrolutie te verkrijgen, tegen alle de vonnisCen, ten zijnen
nadeele llitgerproken. Voor't overige hield hij een zeer goed
befiuur, duldende in zijne Landen Doodflagers, Woekeraars,
OverCpeelders noch MaagdeCchencters, waarvan hij blijken gaf aan
den eerloozen Bcdrieger HENDRIK KAN~EMAlrnR, Cpotswiize genaamd de Kinder11laker; zie KANNEMAKER. De Dordrec/ztmaars,
die de burgers van Gorkum en anderen met hun Stapelrecht dwingen wilden, toonde hij, wat het was hem te beledigen; doende
hun het gewigt zijner gramfchnp gevoelen, hunne voorbij Gorkum vaarende Schepen aanhoudcn, de Wijnen aan de zijnen ten
beste geeven, en vergoedende dus de Cchade, die zij geleeden
hadden. Groote verwoectingen heeft hij, in het Land van de
Heeren van Termeide of Ameide, en ook in dat V:l11 zjjnen
Schoonzoon VAN VLlNEl'r aangerecht, verbrandende .dmeide eu
lJferkerk, om reden dat de laatften twee Gorkummers hadd:!u
doodgeflap;en, en twee andere zwaar gekwest , om een Boom,
die op een onrechtvaardige wijze verkocht was, en waar over
Heer orro recht verzocht, dat hem, door den Heer van ViatIen 2
geweigerd was,
Door Hertog AI..BERT VAN IIE1JF.HEN, als Graaf van Holland en
Zeeland, werd orro, met veele Ridders, aan de:1 Koning van
Engeland gezonden; iotusfchen liierf Graaf JAN VAN KLEEF. De
Moeder van lIeer orro was eene Dogter geweest van Graave
OTTO VAN Kt,EEF, oudlh:l1 Bro.~der van den overleedenen Graaf
J.~N. OTTO waagde op deeze Erffcni3 een en kans, met behulp van
Hertog EDUARD ~'an Gr/der, tegen ADOLF VAN DER MARK, zonder
dat het h~m gelukte, doordicn Kleef een kwaad leen was, dat
op gecne Vrouwen kon overgaan, en dus ook, uit hoofde van
ziine Moeder, op hem niel verJlerven kon. en op zijn Moeders
Broeder, de Graaf van Kleef, moest verlijd worden. I feer OTTO
beriep een Ridderlijk Toumoij binnen Gorinchem, dat met de
tegenwoordigheid van den Hertog van Gelder , den Grawe van
HoI/anti en andere Grooten vereerd werd. Hier verzoenden de

Hoek·
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Hoekfchen en KabeljaCluwfchen in zo verre, dat men, geduurende eenige jaaren, niets van dien verderflijken twist hoorde.
Hij fiierf op Paaschavond, Ao. 1396.
AilKEL, (Jàl1 "l1n) Zoon van Heer JAN VAN ARKEL, den twaalf
dm, waar van, volgens onze hier bijgevoegde Geflachttafel, de
oudll:e Zoon, in 't jaar 1352, overleeden was; de tweede was
OTTO, zo even gemeld, en deeze, de zevenenveertiglle Bisfchop; dien wij hier liever plaat zen , dan, volgens HALMA,
eerst te wijzen tot JAN, en daarna weder op JOHAN. Hij
dan was de Opvolger van NlCOLAAS VAN GAPITIUS; [choon hij
reeds vóór hem verkooren was, door een gede~lte der KapittelHeeren ; welke verkiezing gefchied was op aandrang van Graaf
WILLEM van Holland, als tegen hem , door anderen. JAN VAN
BRONKHORST, Proost van St; Sa/vator te Utrecht. gekooren, en
de gemelde CAPITJUS , door Paus BENEDICTUS dm Twaalfden, op
den Zetel gezet was; doch deeze die waardigheid hebbende afgefiaan, vond JAN VAN ARKEI. cen grooten VoorCi:ander, in den
opvolger van BENEDICTUS, Paus CLEMENS; en werd, fchoon nog
zeer jong zijnde, in 't jaar J 342, het hoofd der Utrtchtfche
Kerke; wordende vervolgens te RtJ1Jze gewijd, en aam'aardde, in
het volgende jaar, zijne waardigheid. Omtrent deezen tijd was
'er twist omftaan, tusfchen de Hollanders en Stichtfchcn, zo als
eenigen willen, over het gebied van de Proostdije,. en volgens
anderen; om den inval en roof van de !J'tichtenaars in Holland,
ten tijde dat Graaf WILLEM DE GOEDE buiten '8 Lands was. Ze·
ker is het, dat 'er twist was over het gebied van de Proostdij van
St. Jan, wijl dcc7.e dien en geelle clOnen anderen daar toe hevorderen wilden. Zij die het met den Graaf hielden, fchooten te
kort, en bragten hunne klagten voor hem; waarom hen, bij hunne terugkomst, een ZW3:Jre Geldboete werd opgelegr. WILLEM
nam dit zeer euvel op: uiet dat hij op den Bisfchop vergramd
was, maar op de Burgerije. Om deeze zijnen wràak te doen gevoelen, vergaderde hij een groote magt, onder voorwendfel , dezelve tegen de Friezen te willen gebruiken, en deed alle de Pijlen binnen Utrecht opkoopen. Dit verricht hebbende, viel hij,
met al de magt van Holland en Zeeland, op het weerelooze
Utrecht aan. Dewijl de magt der Burgerije den Adel in den krop
lV. DEEt..
LIll
fiak
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flak, viel hij den Graave toe; de voornaamfle waren ZWE.DER VAN

AB-

COUDS, AR:\OUD VAN IJSSELSTEIN, JAN VAN MONTFOORT, lIENDlUIC
VAN VIANEN,

GIJSBERT VAN STERKENBURG, JOHAN VAN BRO"KHUiJ-

en FREDRIK UIT DEN HAM; waarbij zig
de bewooners van Emmenes voegden. De Bisfchop, die het
Sticht, bij zijne komst, met fchulden zwaar belast vond, tnk
onhekend naar ande.re Landen, om door fpaarzaamheid iets over
te winnen; hebbende midlerwijl U/redt geaeld in bewaaring van
zijnen Jonger Broeder ROllBERT VAN ARKEL, Heer van Aardsbergen ; die de Stad met de Burgerij ook mannelijk verdedigde, onaangezien al het geweld, dat Graaf WILLEM 'er tegen aanwendde;
wordende hij zelf met eenen pijl door een der Stedelingen gewond. De Bisfchop van het beleg onderricht zijnde, trok in allerijl derwaarts, en m~!akte met den Graaf, voor een bepaalden
tijd, (rot St. Martensdag in den Winter) een beiland; waarvan,
echter, de voorwaarden zo twijffelachtig worden voorgef1:eld, dat
wij fchroomen ze hier bij te voegen; noemende, onder anderen.
SCHOTANUS een ftraat, waar van de Graaf zig den vrijen uit- en
ingang zou bedongen hebben, die nooit (de Hollanders praat)
in Utrecht bekend is geweest.
Dan, eer de bepaalde tijd verfcheenen was, werd de Graaf in
Friesland verflagen, waardoor de Vredehandel te rug gezet werd.
ARKE!., die zig voornaamlijk toeJei om de zaaken, die ond!.'r zijnen Voorzaat, JAN VAN DIEST, in verval geraakt waren, te herfiellen, vorderde daarin veel. Het Dorp Emmenes , dat zig tot
den Graaf gewend had, om zijne roede te ontwijken, flrafce hij
op zijne beurt, en deed het verbranden. De genoemde Edelen
gevoelden ook zijne roagt, en vonden zig gedwongen om vergiffenis te fmeeken, en zwaare boeten te betaaJen, uitgenomen ZWEDEi VAN ABCOUDE, ARNOUD VAN YIJSSELSTEIN en ERNST VAN WCL'
VEN, die te trotsch waren, om zig voor hem te vernederen;
welken hoogmoed WULVEN moest boeten, door zijn Sjor te zien
overgaan. Hierop geraakte hij in openbaaren Oorlog met de
Hollanders. Zijne eerne overwinning behaalde hij, in eenen
Veldflag, op Heer MELIS VAN MIJNDEN, en daarna op de Hoi/anders bij Schoonhoven; al den buit, dien hij daardoor bekwam,
gebruikte hij tot aflosfing der gem€lde fchulden. Ook lJam hij
,rwp en Muiden in ,en gaf de beide Steden ter plondering over.
DaarSEN, EUNST VAN WULVEN
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Daarna was hij bedacht op de verflerking en bemuuring vun HarJenberg en Rheenen, dat hem wel gelukte. IntusCchen lo<te hij,
voor 60000 RI)'ders, de Provintie overt/'sfel , en Vreedelond
voor 7000 ponden. Hii kocht de Heerlijkheid en 't I-luis te Lage, fehoon het hem, toen de tijd vun betaaien . dal1r was, anl1
geld ontbrak; waaruit veele moeilijkheden ontf1:or.den. Oudewater nam hij f1:ormenderhand in, en deed het, na gedaanc pion.
dering, verbranden. Ol'erijsfel bevrijd hebbende, bemuurde hij
de Schans Arkelftein, en Qeg"tte het roofnest of Kasteel SatersIaa. Daarna bedwong hij die van Stcl!il1gwelf, en gaf hunne
Goederen ten roof. Na deeze en andere vérrigtingen, geduurende een bemer van 22 jaaren, maakte de Paus hem Bisfchop vam
Luik, in 't jaar 1364, alwaar hij, na een veerdenjaurig bemer,
in ) 37 B overleed; wordende zijn lijk naar Utrecht gevoerd, eu
in de Domkerk, bij zijne Zuster MAB~LIA, begraven.
Laas ons hier bijvoegen, het geen de oude VEWENAAq, in zijnen Fafc. Temp. in zijn overoude taal, van het bovengemelde
beleg van Utrecht, zegt:
., Ende binnen deren tijden quam greue William van hollunt In
., eenre doncker nacht vol na aan die f1:adt al heijmeliken beCoec" ken die diepten van der graften eer hi hem onderwonde die
" !ladt te beklimmen. Ende op ter nadt muren fionden veel
" fchutten die dat voorfagen fpanneden hoer bogen en Cchoren
" alle gader teffens Co dat grelle WiIliam daer gefchoten werd met
" een pijl in fyn voet. Die greue als hij gewont was wert hi
" geldjt in fyn tente haestelick vun daer. Ende de bisCcop Jo" han quam in fyn f1:adt. Ende hi fprak mit dcn Heer van lie" mont die greue Willem~ 0 nu was. Ende maeckten een foen
" in deCer manieren. Als dat de borgers quamen ootmoeddiken
,. later fiadt voor des greues tente ende daelde voer hem neder
h op horen kllijen ende baden om vergiffenisfe ende voert tot ho" ren twee fegghen wtCegghen ende dat fegj!hen verklaren dat nyt
" en geCchiede ouermits dat die greue William voer in Ooest" vrieslant daer hi do ot bleef binnen deefer tijd. Ende die greef
» ruumde van der {lade op St. Maria Magdalena auont. Waerom
" men noch alle jaer des anderen daghes na Maria Magdalena
" dach generael procesûe mitten Heilighen Sacrament ende veel
" weerdi~ heijlichdoms buiten alom die {lade draget mit folemnijL III 2
" teit
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teit ende mit f.1nghe te loue dat God die fiadt behoede ende
voert behoeden moet voor allen plagen. Ende als greue William van der fladt ge th ogen was daer na fo toeg hi met groter
macht op die Friefen daer hi met menighe edelman verflaghen
wert dat groot fcade was."
Van de verplaatfing van ARKI':L, van Utrecht naar Luik, geeft
hij dit bericht.
" In den jaer ons heren M lIJ C L x 1 IJ op den XlIIJ dliCh in
Ol april die Paus Urbanus die vyfte al[oe genoemt die ver[ettede
" den biscob Engelbert van der merck van Ludiek tot colen. En
" de biscop Jun van ArckeI ver[ette hi van Vtrecht tot Ludiek
" Ende biscop Johan van Verrenberch ver[ette hi van Monfier
tot Vu"echt Ende de[e goede biscop Johan van Arckei die had
"" dat bisdom berecht XX IJ jaer mit groten arbeyde mit groten
" oorloge ende mit groter forgen eer hi des Stichts Sloten en de
" landen vryf,de van de groter [COllt die biscop Johan van Diest
" al verfet hadde."
lIet getuigenis van den kundigen Schrijver van het Batav;a
Sacra CU Deel, bI. 33.) ten opzigte van Disfc1IOP JAN VAN ARKEL,
benaat in dit volgende: Dat niemand der voorige Bis[choppen
zo dapper in den oorlog geweest is; noch geen van hun hunnen vijanden zo dikmaals welgewapclld onder de oogen gezien
heeft; noch geen van hun het geluk zo wel gediend heeft. Ook
maakt hij gewag van Boeken, door hem gefchreeven, fchoon
niet meer te vinden. Verder dat hij, onder anderen, ft1astbroek
(Mastenbroek) ,een Moeras omtrent Zwol, heeft doen bedijken,
en aan zijne Kerk nagelaaten ; fchenkende de helft van de Tienden, ter eere van den H. LEBUINUS, aan de Kerk te Del'e1Jt!r.
Ook dat hij 2an die van Utrecht het voorregt heeft gefchonken,
van niet blliten het Sticht gedaagd te mogen worden; het geen,
echtcr, negt" eene bevestiging was van een voorreg.t. aan die
van 't Sticht, weleer door Koning WILLEM, als Graaf, verleend;
zo als het naderhand, door Keizer KAREL DEN V verder uitgebreid, en door Paus LFO DEN X bevestigd ig, en zedert fiand
gehouden heeft, gelijk beweezen kan worden, uit twee Plakaaten van 1677 en 1702. Ook maakt hij gewag van eenige Sijnoduale Ordonl1alltien, waar van men de uittrekzels ter boven aangeweezenc plamfe vinden kan. Op het voorige gezegde maakt de
niet
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niet min geleerde Aantekenaar op het Btlttlvitl Soera deeze volgende aanmerkinge; dat ARKEL buiten raad zijnde, om her Bisdom van deszelfs fchuld te ontlasten, eenigen tijd, in den aanvang van zijn befiuur, te Grenoble ging WOOllen, en dat hij, na
Utrecht, van het beleg, hier boven gemeld, ontheven te hebben, ter bereiking van het voorgemelde oo~merk, zig naar Tours
begaf. Doch bij verzuimde (zegt die Schrijver) meer d:m hij
won, doordien te Utredtt alles in 't wild liep, en niem:md een
oog op 's Bisfchops voordeel Doeg, maar ieder zijn eigen belang
behartigde. Hij geraakte dus, na zijne terugko'l'Ist, door d,~ menigvuldige en aanhoudende oorlogen, nog in zwaarder fcllil!::~l1.
Waarop hij, onaangezien zijne zuinigheid, wijsheid en lèhnmderheid, als wanhoopig zig te redden, met zes perfoonen, om
zijne Schuldeisfchers te oluwijken. naar Rome trok, op hoop
dat de tijd verandering zou baaren. Dan zijne 1èhuldeifchers, die
HEDA dwinglanden noemt, maakten het zo grof, dat hij te rug
moest komen; met welke komst, echter, noch hij, noch het
Sticht geholpen was; vallende hem alles tegen, vreemden, onderdaanen, vrienden, ja zelfs zijn eigen broeder: zijn moed alleen behield hem, en in plaats van te bezwiilren, deed hij zijne
magt blijken; maakende zig meelIer van lf/rede;lein en Bever.
wnt/rt. Eene tusfchenkom(l:e van het Sticht en der Stad kwam
partijen te ftade; zij waren zeer vergenoegd met hun uitgeCcho[en geld, zonder renten, te rug te ontvangen, en de plaatCen aan
den BisCchop weder te mogen geeven.
In het jaar 1346 llreed hij, volgens nucm:LIus, met HUIBERT
VAN KUlLENnURG, ROBBERT VAN t.RKEL en lACOB VAN NIEVELD,
tegen drie honderd Gunterlil1gen, geCprooten uit de oproerige
Lichtenbergen , die een zwaar oproer ge(l:ookt hadden; worden.
de zij ten deele uit de Stad gedreeven, ten deele op het D:lgveld
gedood. Kort was zijn twist tegen Graaf WILLEM DEN V; en tegen
Hertog RE1lNOUD Win Ge/der; hebbende niet langer dan een Jaar
geduurd. Zie hier, tot flot, den lof, die hem, door WILLEM
HED! gegeeven wordt; deeze befchriJft hem als een man, beo
roemd wegens zijne vroomheid, deugdzaamheid en kloekmoedigheid. hij zegt, dat fchooll hij altoos in de wapenen was, bij.
echter, altoos naar den vrede haakte, en, de Cchuldt!n voldaan hebbende, de vervallene Kerke weder deed opbouwen. ell
LllI 3
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dezelve zo wel als de Kloosters, doordien hij de geleerdheid beminde, met fchoone Boeken voorzag; dat hij milddaadig jegens
zijr,e Vrienden, en een ~etrou\V helper voor de deugdzaamen
was; mededogend omtreut de armen; ijverig in gerechtigheid; ge.
fheng in 't fhaffen der ondeugden; betrachtende, zelfs in alle zij.
ne tegenfpoeden , de deugd, als het beste fieraad des Adeldoms.
ARKEL, (Jan ,'tm) Zoon van OTTO en ELISABETH, was de
XIII en laatf1e Heer van Arke!, van de Stad en 't Slot van
Gornichern, Hageflein. Leerdam en Pierepont, en Stadhouder en Therauder Generaal van Holland. Hij had ter Vrouw~
JANNE of J0[JAN~A, eenige Zuster en vermoedelijke Erfgenaame
van Hertog REINOVD vall Gelder. Geduurende het leven van zijnen Vader, was hij in zo een blaakende gunst bij Hertog ALBERT
~'an Bcijeren, dat, toen deeze naar Hent!gouwen trok, om de
huldiging te ontvangen, hij, geJuurende 's Vorf1en afwelÓ!zigheid,
tot Gouverneur of Stadhouder van Holland, hoewel tegen den
zin van zijnen Vader, werd aangef1eld ; vreezende OTTO. fchoon
h~m bekwaam genóeg kennende, dat hij. in dien zwaarwigtigen
post, ligtelijk door het een of ander in 's Graven ongenade zou
vallen. Na dat hij een tijd van tien achter een volgende jaaren
het ampt van Thefamier of Generaal-Ontvanger had waargenomen, zonder ooit eenigc rekening te doen. eischte Hertog ALEERT zulks, die hier toe opgei1oQkt was door deszelfs Zoon, Graaf
WILLEM van OostuTand. ARK"L, trotsch op zijne verric4tingen,
wijl hij niet lang te vooren , met de voornaamf1en van zijne
Bloedverwanten, de Friezen aan de Hollanders onderworpen
had, weigerde rekening te doen; met bijvoeging van die te zlliJen ge even aan zijne Vijanden, de fI oekfchen, waar van, zo als
bekend is, WItLEM het hoofd was. Sterk fl:eunde hij, als hoofd
der andere partij, op de magt van zijnen behuwd-Broeder, Her·
tog ARNOUT l'an Ge/der. VOSSlUS noemt hem WILLElVI von Gel'
Nel'. De genegenheid van ALlkRT. hierdoor geen kleinen krak
gckreegen hebbtude, wijl hij zig hier door in zijn gezach onteerd zag, beval aan zijnen Zoon, hier over wraak te neemen.
Deeze geen aangenaamer bevel kmmende ontvangen, dan om de
Knbeljaauwjèhen nadeel toe te brengen, verklaarde ARKEL terflond
"VOor een Vijand van het Vaderland, en met een zijne Goederen
Haast.
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Haastrecht • Pitst, Sto!kwijk, enz. voor verbeurd. ARKEL hierdoor getergd. was zulks oorzaak, dat door hem aan Hertog ALBERT, op het zelfde pas. de Oorlog, in het j:,ar r 40 I, werd aan
gezegd; te gelijk ondernam hij eenen aan{]ag op Oudewater, die
hem mislukte; doch Giesfellburg, Alblasfe,-dmn, en meer andere plaatfen in Zuid-Hollalld, aak hij in brand, ver<)\"(:rdc Nieuwpoort , en deed het door de vlam verteeren. Doch deeze ver~
woesting gefchiedde niet alleen door ARKEL: Hertog WILLElVI woedde in de Landen van Heere JAN, en toonde hem, hoe veel nadeel den onderzaaten kan worden toegebracht, door een onberaaden flap van oorlogzuchtige en dwingelandifche Overheeren.
Ook belegerde ALBERT Gorkum, met een groote magt van Volk,
uit Holland. Zeeland en Friesland; doch naar maat\! van die
magt, was ook de tegenfland. Die van de Stad verweerden zig
dapper. deeden eenen uitval op de ZeeUJIlC11, waarvan 'er een
menigte fneuvelden; onder de Gevangenen b~vonden zig FLORIS
VAN BORSSELEN,

NICOL.1AS ROMERSMAAL ,

HLlPS VAN EVERINGEN,

en andere Mannen van aanzien. Een tweede aanval op het Kwartier van die van Kleef, was voor hun niet min voordeelig ; maakende zij tot hunne gevangenen, Heer WALRAVEN VAN BREDER0DE, GILLIS SCHENK, lIUGO POST, en anderen.
Intusfchen bewerkte JAN de E!eft, of verkooren Bisfchop van
Luik, Zoon van Hertog AL!3ERT, met behulp van Heere ARENT
VAN LEIJENBERG, /lRBOUD HI\AK VAN OUDilEUoDEN en anderen, dat
'er, na een beleg van Gorkum van twee en twintig Wecken,
waarbij de Hertog geen geringe fchade geleeden had, een verdrag getroffen werd, op voorwaarde, dat Heer JAN, op zijne
bloote knieël), den Hertog om verg:ffenis zoude 1il1eeken, en,
gedllurende een,.ganfchen dag, een Vaandel van den Hertog van
het Kasteel doen waaijen.
De hardf1:e en grootfl:e vijand der f{abeljaallwji:hell, Graaf
IVILLEM, na zijns Vaders overlijden, tot de Regeering gekomen
zijnde, handelde hij met die van Rotterdam, Dordrec,'tt en Gorkum, als met openbaare Vijanden. Heer JAN bediende zig van
Boden en Brieven; maar de eerne werden door WILLEM niet gehoord, en nqg minder de laatfl:e geleezen. In tegendeel deed
hij die van Gorkum, wdke hij, bij hunnen inval in 't Nedcr11icht,
gevangen bekomen had, naar IPóudric 'tem voeren, om heil, tegen
Llli +
over
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over Gorkum, op raderen te doen zetten. Doch ARKKL deed,
ter hunner verlosfing, Woudrichem, door WILLEM VAN IJSSEL..
DOORN, bij verrasfing inneemen. Alle de driften van den Graaf
hierop gaande wordende, ondernam hij, met hulp van die van
Utrecht, de verovering van Gasparn, Hageflein, E'Yerflein en
meer anderen; het welk hem gelukte. Die van Gorkum, al hun
voorigen rijkdom ziende verkeer en in armoede, begonnen te mor.,.
ren, wijtende hunnen Heer het onheil, dat hen kwelde. WALRAVE1< VAN BREDERODE , die zig nog in de kluif1:ers van zijnen VijlInd (fchoon zijnen Bloedvriend) bevond, liet niet na den Graaf
hier van te berichten; die hierop niet zuimde hem a:lntefpooren •
om dit uneulend vuur verder in vlam te zetten. Geld, groote
beloften en wat meer dienen kon, verfpilde BREDERODE ; en hier
door kreeg hij op zijne zijde, eenigen der aanzienlijkf1:e Burgers.
en ARKELS Raadsmannen: COENRAAD, JAN, AART en GERRARD
VAN HERLAER; JAN VAN DER DONK; BROENIS DE VERWER en JOHAN
GER.\RDIN, Proost van Gornichem, van arme ouders te Haast.
recht gebooren, doch, door Heer JAN VAN ARKEL, tot een Man
van aanzien gemaakt: JAN VAN DER DONK was de Zoon van een
Bastaard van ARKEL. Aan deeze beloofde de Graaf van HolJmui,
bij cellen bezegelden Brief, 80000 Franfcke Kwanen, en groo~
te verheffing, indien zij zig meefl:er van Gorkum maakten. De
list, waar van zij zig bedienden, was de verfpreiding van een verzonnen Brief, waarin de Graaf zou gemeld hebben, nooit vrede
met Heer J 'N te zullen maaken, maar wel met zijnen Zoon WILLEM.
Twee oormerken wierden met deezen list bedoeld: eerst om de
Geme<:nte tegen Heer JA])1 optezettcn; en de andere, om hem
ook bij zijnen Zoon gehaat te maaken; die ook kort daar na bewilligde, dat zijn Vader gevangen, cn naar Kortrijk in verzekering gebragt zou worden.
Na, die bewilliging, werd de Regeering Jonkheere WILLEM in
handen gegeevcn, en an~n, die den ouden ARKEL getrouw blee.
yen, afgezet, (;:11 de Verraders in hunne plaatfen gef1:e:d; het zelfèe gefchiedde te Leerdam, en op het !1@t Arke!. JAN, die geduurende het pleegen van dit verraad afweezig was, hier van de
weet krijgende , begaf zig, bijna alleen, naar Gornichem; doch
de Poorten werden voor hem getlaoten; het zelfde wedervoer
jHlU) eld~rs~ Jonkheer WILLEM, wien door anderen het fc!lande!ij~
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lijke hier van werd voorgefleld, voelde ras de werking der na.
tuur, en de kracht van 't bloed. SpoorOags reed hij uit Gorkum
naar 's Hert9genbosch, om zig met zijnen beledigden Vader te
verzoenen; deed beloften van hem niet alleen zijne Goederen.
maar ook zijne Verl'aaders (er hand te Uellen. Den zaamgezworenen werd, 410Jr een anderen Verrader, en wel door den Geheimfchrijver van den Heer VAN ARKEL, van deeze onderhandeling kennis gegeeven. Dus vefbooden zij aan Jonkheer WILLE3I,
bij zijne terugkomst, mede binnen Gornic!zem te komen. en riepen. in plaats van hem, Graaf WILLEM binnen. Dccze hier mede zijn oogmerk bereikt hebbende, leide daar een f1:erke bezetting binnen, en Helde tot Gouverneur Ridder FILIP VAN DO!<P.
Jonkheer WILLEM, hierdoor in toorn om(!oken, kwam, in eenen
dui!1:eren nacht, met een deel Ge!derfc,'zen, voor de Stad, plantte aan!1:onds de fiormladders, en werd 'er, met weinig moeite.
meester van, doch niet van het Kasteel. Graaf WILLEM rukte
hierop fpoedig aan, belegerde de Stad, met eene groot," menigte HlJlltmders, Zeeuwen en Stichtenaars. De Hertog van Ge!"er trok vervolgens met een magtig Leger tegen den Graaf, om
d~ Stad te ontzetten: de Graaf bood den Hertog eencn Veldflag
aan, waarin deeze bewilligde. Doch in plaatfe van te flaan, b~
diende hij zjg van het opbrcekcn vnn WILLEI\! , werpende een deel
van zijn Volk in de Stad, en trok daarna af. JAN VA'" ARKSL, nu
meenende van ieder verlaaten te zijn, en ook dat het den Hertog
geen ernst was, om hem zijne goederen te doen herwinnen, ver·
~ocht al e zijne landen aan hem, op voorwaarde, dat ze nooit
van het Ilertogdom Ge/derland zouden mogen gclèheiden worden; dit deed hij in het vooruitzigt, dat na dcn dood van ltS~·
~OUT dezelve wederom op zijnen Zoon zouden mocten komen.
Jonkljeer WILLEM word gezegt. zijnen V2der hier lOe te hebbel1
aangefpoord; ten minnen deed hij aan!1:onds den Hertog voor
H\'cr uitroepen, en dlOng de Burgers aan hem den eed van getrouwheid te doen. Daarop begon de Hertog, met meerJ(!r
ijver dan voorheen, den oorlog tegen Graaf WILLEM 2amevangen,
en aan zijn gewoon gebruik van verwoesten den ruimen teugel te
vieren, tot op het jaar 1412, wanneer partijen den oorlog moe.
de fchijnen te zijn geworden. De voorwaarden, waar op zij
den vrede nooten, bel10nden hier in: De HertOg ZOll. lèhoon
.
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tegen het verdrag met ARKEL gemaakt, GOl/wm, 1170rkum en het
ganfche Land van Arkel aan Graave WILLEM overgeeven; waar
tegen de Graaf aan den Hertog cpbrengen zou, 100,000 Fran.
fehe Schilden , (andere fchrijven Kroonen) : aan Jonkheer WILLEM
VAN .~RKEL, 50,000 kroon en , te zamen aan het Land van B%n
en het geene 'er aan behoorde. Heer JAN VI\N ARKEL zou jaar.
lijks, uit den tol op het Lobeth. 1500 Rlziin/i:he guldens trek·
ken, behalven dat aan hem zou worden afgefl:aan het Slot van
Oi/en, met zeven goede aangrenzende Dorpen. Jonkheer WIr...
Lf:~1 VAN ARi(EL zou, binnen ff/ijk te DZltIl/lcde, voor Graaf
WILLE~I moeten verfchijnen, en voor hem, en zijne nakomelingen,
anland doen van Gorkum, 't Land van Arke!, Leerdam en Sclloon.
tlcJwoo'd uitgezonderd.
Graaf W!LLEM fchonk, bij zijne huldiging, nieuwe voorregten
a~n die yan Gorkum, waar in Jonkheer WILLEM wel, maar Heer
JAN niet bewilligde. Jonkheer WILLEM, die zo min van iets afz:\g, als Heer l~N iets rocfh:mde, werd daarom, op bevel van
den Graave, bij zijn vertrek uit Brusfd, gevangen genomen, en
van de eene plaats naar de andere gevoerd; in welke omzwerving
de Hoekfèhen niet nalieten hem fchandelijk te befpotten ; zelfs
werd hij als een misdadiger gepijnigd. Tot meerder fmaad. deeq
ook de Graaf den Keizerlijken Bu:-gt ,'an "klief tot den grond
toe afbreeken, waar na hij kurt daarop kwam te overlijden. De
getrouwe Historiefchrijver CO~J]NES leert ons, hoe de Graaf veeIe Vorf'ren op den tuil hield, met het Huwelijl~ van zijne Dogter
}cIeoE!> VAN BUJEREN, om nu door belof[e aan deezen, en dan
aan geenen, zijne onbegrensde heerschzucht des te beter te vol,
doen; maakende dus de ongelukkige Vromv ]ACOBA tot den fpeelpop zijner voorllltZlgten. Ondtr anderen was deeze Jonkheer
WJLLEr.'l VAN A,(KEL, dien hij haar als man had toegedacht.
Ligt
begrijpt een Historiekundige , dat dit met de belangen der Hoek·
/i·.'ten gallsch niet f1:rookte, wijl als dan, na 's Graaven dood,
Jonkheer WILLEM, die hun gezwooren vijand was, veel te hoogen fprong doen, en Graaf zou geworden zijn. Zij wisten dat
Graaf WILLEM nergens door te verzetten was, dan met zijne hoog·
heid te vleijen : dus bragten zij hier tegen in, dat hij veel te gering voor 's Graaven Dogter was; dau men ziet. uit het antwoord van Graave WILLU,I , zijne oogmerken: " Hij zou zijne
~, Dog-
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" Dogter niet ge even aan eenen jonker van Arke!, maar aan
" eenen toekomenden Hertog van Getder en Gu/ik." 'Er zijn
'er, die hier bij voegen, dat de drifr der Hoekjè/zen, om dir te
belettcn, zo verre ging, dat zij, na ondelTicht te zijn, dat AREND
VAN LEI}ENBURG 'heimelijk gezonden was, om met Jonkheer van
ARKEL hier over te fpreeken, middel wisten, om de Fontenel, die
Graaf WILLEM in zijn dije had, te doen opdroogen, dat dat dit,
naruurlijker wijze, zijnen dood zou hebben veroorzaakt. Oit zij
zo het wil; men vindt ~emeld, dat JACOBA op VAN ARKEL zeer
verliefd was. Nogthans werd huar alle hoop benomen. Want
na dat Jonkheer WILLEM, door een zonderlingen aanang, zig mcester van Gorkum gemaakt had, werd het, door ~lAl\G:\ETA, Weduwe' van Graave WILLEM, met de HoekfchclI weder belegerd; zij
deed 'er eenen geweldigen ftorm tegen aanvoeren, wanneer de
verraderij van Jonkheer WILLEj\1 V.1N DRUTEN, die, geduurende
het gevecht, met 15°0 Kabeljaauuj~·hen doorging, d~ oorzaak
was dat Jonkheer VAN ARKEL, op den lfl:en December LP7,
ver!laagen werd.
De oude JAN VAN ARKEL zar toen nog gevangen: doch Hertog
FlLlPS Y//12 Bourgondien bracht, door den Heer van WEESE;>IALE,
en door zijne Oorlogsmagt, zo veel te weeg, dat hij, omtrent
agr jaaren na den dood van zijnen Zoon, uit de hegtenisre van
den Heere VAN ZEEVENBERGEN onrflagen werd. Daarna deed h'~il1
FILIPS weder huldigen te Leerdam en SchoonreH'oerd, als lIe.:;Y/1I1 der Lee; doch de vervulling der belofte, om in zijn gUlifèhe bezit herfteld te worden, I!eeft hij nict b<:leefd; hij Hier;'
zeer onverwagt; her welk word toegefchreeven aan het onmaatig
celen van een ongemeenen Aal. Alle de onheilen, hem overgekomen, worden doorgaans aan zjjnen al te grooten hoogmoed
toegerchreeven, en ook door anderon befchouwd, als een re1':tvaardige ilrajfe, wegens het flegt gedrag, <loor hem zijne Moeder aangedaan.
Het Land van Arkû dus aan Holland gekomen, werd, van
bet jaar J 409 tot 1424, door JAN VAN BEIJEREN, Bisfchop val!
Luik, in Lijftocht bezeeten, en daar na aan zijne Weduwe ELlSABETH, Hertogin van Luxemburg, die hij ter Vrouwe genomen
had, na dat hij ailland van zijn Bisdom had gedaan. In very-olg van tijd (Ao. 144-7.) kwam Gorkum met het Land van Arhl
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kei, aan Heere IACOB VAN ABCOUDE, Heer van Puiten en StriJen,
die Ao. 1459, zonder Kinderen, overleed; waar door toen alles
aan het Graaflèhap van Holland verviel. Hertog FIUPS van Bourgondien beleende Heer JAN VAN LANNOIJ daar mede, dien hij tot
Stadhouder van Hol/aud had aan gefield. Na deszelfs dood, [chonk
hij Goruichem en het Land van Arke! aan zijnen Zoon, Graave
I{AREL VAN CHARLOIS, die zig op het Kasteel, dat hij zeer verllcrkte, met zijne Vrouwe ISABELLA VAN BOURBON, zo lang hij in
zijns Vaders ongenade was, onthield. De verzoening tusfchen
Vader en Zoon deed het groot ontwerp, van het leggen van eenen
!tccnen B1'l1g over de Blaas of 1I1erwe, fiaken.
]I RKEL. (Jonkheer lfîl!em ,'an) Bij 't geen wij, in het bovenfb:mde Artikel, van hem gezegd hebben, om redcn, dat de geY:lllen van hcm en zijnen Vader zo na~lIw in elkander gevlochten
v/aren, dat ze niet konden ge(cheiden worden, dient dit VOlgende hier nog van hem in 't bijzonder gezegd te worden: te meer,
daar zijn dood zo rampzalig, zijn begraavenis zo finaadelijk was.
als zijne geboorte en doop prachtig geweest waren. Toen hij,
in de vcrradelijke verovering van Gorkum, door Vrouw MARGRETA en de HoekJèhen, ihcuvelde, bleef hij, eenige unren lang,
in Gijk en drek liggen, van waar de Hoekfchen hem, op een horde. n:takt naar de Hoofdkerk lleepten, en den volgenden dag onder de aarde fiopten; ter plaatze daar hij, te vooren bij de plegticheid van zijnen Doop, door vier Baanreheèrcn, met veele
toortfen, en alle pracht, naar de Kerk gedragen was, op de armen van Heer OTTO VAN HEUKELO~I en LOVEN; wordende de doop
~an hem bediend door FLORIS VAN WEVELINKHOVEN , llisfchop van
Utrecht.
PONTlINl"S en anderen zef'gen, dat hij uit den !lag wel hadde
kunnen vluchten, maar dm zijne fierheid hem zulks belettede;
waar door hij [neuvelde, met de Jonkheeren PETERSOM en APPELDOORN , HENDRIK, Bostaard "011 Arkel, den Graaf van Op.
burg, f,pj,INTER, Bastaard van Nieuwenrode (de dapperlte voorvegter der Kabe/jaauwfchm), OTTO GELLICUM, OT1'O VAN HEI\ILN, WILLEII1 VAN APPELDAM , en anderen.

AnKEL, (Folpert "tW) Zoon van lIeere JAN DEN IV, en van
ELh
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ELIZABETIf, leefde ten tijde van Heere JAN DEN X; hij W3S Heer
"an der Lee en Haastrecht • en Ihm, geduurende zijn ganrche
leven, bekend als een menseh, overgegeeveti aan alle booshe;d
en godloosheid , benijdende allezins den voot[poed d:r andere
Heeren VAN ASPEREN, HEUKELOM, ARKEL en ACKOI], [ehDon zijne
bloedverwanten. Om Heer l\N DEN IX van kant te helpeu, 1100t
hij, op zekeren tijd, een aller[noodst verdrag, met den Koster
van de Kerk van Arke!, belaovende aan hem, die niet b,~ter d;;n
hij zelve was, een groote [omme gelds, op voorwaarde, dat hij,
op Kersnacht , terwijl Heer JAN in de Kerk was, alle de deuren
naauwkeuri~ zou 11 uiten , en vervolgens, door het flaan op dC!
Klok, daar van aan FOLPERT een teken geeven; waar op d~eze,
met zijn Volk, gewapend. zon aankomen, om JAN te v~l1gen,
en nevens allen, die zig daar met hem bevonden, om te brengen. Ten be1l:emden tijde werd de gezegde leuze gegeeven, na
dat de twee deuren reeds gel10ten waren. Doch JAN werd, door
felle krimpingen in de ingewanden, gedwongen de Kerk te mrmen,
door een kleiner deur, die nog OpCll. was, juist op hèt tijd!1ip,
als FOLPf:RT naderde, om de Kerk ÜL brand te do~n fieeken, die
ook, met al wat 'er in was, door het vuur vcneenl werd. FOLPERT, waanende zijn verfoeijelijk voorneemen villbragt te Iwbbe:l ,
en dat Heer J.~N mede verbrand was, trok, als of hij een I-Ieldêl1daad verricht had, vol vreugde naar Leerdam. TerNijl JAN den
dood der omgekomenen b~weende, ontdekte hij het verraad, eil
deed den Koster, met gloeijende tangen, eerst het vleesch van
het lichaam nijpen, en daar na verbranden.
FOLPERT, ziende dat zijn aanl1ag mislukt was, barstte bijna van
[pijt, doch vond geraden, om de regtmuatige gramfchap van Hee.
re JAN te ontwijken, zig eenigen tijd nuar DlJitschialld te beg.:even. Na zijne terugkomst frak hij den .drkeifçhm, dijk door, waar
door het land van /lrkd en VianC11 onder water liep, en veele
menfchen en beesten verdronken. Om het pleegen van deeze en andere gruwelen, is hij door den Hemel rechtvaardig geitraft: fchoon
wij niet zeker kunnen bepaalen, op wat wijze hij aall zijn einde
gekomen zij. PONTANUS \'erhaalt dat hij door den Duivel zou
weggevoerd zijn; zie SLICHTENHORT, Geld. Gefch.fot. 196. Volgens onze bijgevoegde Gel1acht-Tafel, was hij gehuwd met N. LV.
Dogter van Heer GERRIT VAN ASPEREN, en had daar bij verwekt
een en
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eCl'en Zoon, Pil.LGRIM, die Heer van Leerdam was: een menseh,
niet beter dan zijn Vader, en van wien getuigd word, dat hij zijne onderzaaten beroofde van hunne middelen, de Kerken en
Kloosters van hunne fieraaden, de Dogters van haare eer, eni.
Zijn nerven wordt mede door PONTANUS ,als zeer zonderling, opgegeeven.
ARKEL, (Konulis ~'(m) Rmlonftrantsclz Predikant in den Brie!,
te Delft, en laatst te Rotterdam, was geboren te Amfte!daJn
den 13den Oétober 167°. Zijne ouderen, in zijne eerf1e jeugd,
met der woon naar Ro.tterdam vertrokken zijnde, leide hij daar
de eer!1e gronden zijner fludien, en bouwde verder op dezelve
te /Jmfle!dam, onder den beroemden JEAN LE CLERCQ, en daar na
onder den grooten PH. v. L1MBORG. Als Predikant bezat hij veele
voortreffelijke gaaven; hij was zeer bedreeven in de Oudheden,
en in de Dichtkunde op verre na geen van de minf1en van zijnen
tijd; hier door had hij zeer veel omgang met FRANCIUS , BROEK.
HUIZ~N, VOLLENHOVEN, l\WONEN, de BRANTEN, en anderen zijner
tijdgenooten. De uuren, die hem van zijn dienstwerk overbleeven , bef1eedde hij aan her vertaal en van veele voortreffelijke Latijnfche werken. Ter Drukpers[e vervaardigde hij de P[almen van
s. VAN GEEL. Hij overleed te Rotterdam, den !/9fien Septemb.

J7 il 5·
ARLTNDE, Abtdisfe te Bennebroek; VAN LOON noemt haar de
Dogter van Graaf DIHK DEN IV, en WAGENAAR , de Zuster van DIRK
DEN II; waar in zij beiden mistasten, als men de gewoone Genacht-lijst volgt; maar de FrieJche Geflaeht·Iijst volgende, zo als
men die vindt bij LANDENDIJK , heeft het VAN LOON recht gef1eld.
Doch hier van moeten min onderzoekende Leezers verwittigd
worden, alzo zij niet de Zuster, maar de Dogter van DIRK DEN
II, en v;n zijne Vrouw HILDEGARD of IIILDEGOND/\ was; ook was
zij geene Abtdis[e van Rhijnburg, zo als men bij VELDENAAR ,en
in 't Goudjèhe Chronijkje leest; waar omtrent de kundige SCHRIVER lUS , in zijnen Toetfteen, te recht aanmerkt, dat het Klooster
of de Abtdij van Rhijnsburg, eerst lang daar na gerticht is, door
PETRONELLA, Huisvrouw van Graave FLORIS, bijgenaamd DEN
VliTTEN. MELIS STQKE maakt van haar ge~n g~wag.
De
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De gelegenheid, tot het !lichten van de Abtdij te Bennebroek,
was deeze. Graaf DIRK eene overwinning op de Friezen (die te
vooren Alkmaar, Haarlem en ook het houten Klooster te Egmond verbrand hadden ,) behaald hebbende, deed het zelve van
fieen herbouwen, en plaatlte daar in Monniken van St. Bem!diftus Orde, om reden dat deeze, tegen een tweeden aanval der
Friezen, zig beter zouden kunnen befchermen, dan de weerlQoze Nonnen, die hij deed overgaan naar Bennebroek; fl:ellende
over dezelve deeze zijne zijne eenlge Dogter ARLINDE, tot de
eerfie Abtdisfe. Wat aangaat haare ongemeene fChoonheid, en
de zonderlinge geneezing, die zij, op de voorbidding van ADELBERT, zou verkreegen hebben, daar van willen wij Jidsr niets
zeggen; dit voegen wij hier nog bij, dat de bepaaling, onder
welke de Abtdis fiond, van geene nieuwe Nonnen te mogen aanneemen , dezelve binnen weÏ11ige ja:.1.ren heefc doen uit(1erven.
ARMORICHEN, een der Volken, welke men geloven moet, omtrent het jaar 410, e.)n ged~elte der Landen, omtrent den R &ii;J
gelegen, bewoond te hebben. De vrije Staatsregeering , die zij
onder zig oprichtten, en waarmede die, welke in de Nederlanden, in de zestiende Eeuw, door onze Voorvaderen werd vastgefield, zeer veele overeenkomst heeft, verdient nader door ons
gekend te worden. In de alleroudîte tijden, verftond men door
hunne bezittingen of landen, in welke zij zig ter neder gezet
hadden, dat gedeelte van Gallië, 't welk aan den Zeekant gelegen was, en nu bij ons bekend is onder den naam van Bretagne.
Deeze benaaming naderhand verder uitgeitrekt zijnde, noemde
met 't het Belgisch Gallië; andere Landen, in vervolg van tijd
daar bijgevoegd, werden de llieuwe Arl710rifche Lrl12dJlreek genaamd; waardoor fOl11migell den oever van de klaas en Waal
verfiaall , houclende die voor den Ouden Saxifl'he Oeper, om reden dat gemelde Rivieren haaren loop door Neder-Stlxen hadden,
en dus in zig bevatteden het Land tot beneden Nljlll!'geiJ. An..
deren zijn van gedachten, dat met meerder grond daar voor moet
gehouden worden, de Zeekust van Nornllmdië, om reden, dat
aldaar, in de zesde Eeuw, de Saxen nog hun verblijf hadden.
Hoe het zij, dit is zeker, dat zij nabuuren der FrankelJ waren,
die zig aan den Rhi;n, en wel ter plaatfe, daar dezelve in den
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Oceaan uort, bevonden. Dus men, met eellige zekerheid, Zou
mogen befluiten, dat zij een gedeelte van het tegenwoordige
FtaaIYdenn en Bl'aband, en ook wel mogclijk van Ho/land en
Zeeland, bewoondcn. Met alle welke nafpooringen en twisten.
of deeze anderen geweest zijn dan de Aborichen, zullen wii ons
niet ophouden; vergenoegende ons met het getuigenis van verfcheidelle vermaarde Schrtjvers, die de Amorichen en Aborichen
voor een en het zelfde Volk houden: te meet, om dat men van
de laatfie nergens gewag vindt, dan alleen bij PROCOPIUS; te·
gen welken het getuigenis van eenen VIGNIER, VALESIUS en DU
BOS rijklijk kan opweegen.
Het geen deeze Volkeren à3nleiding gaf, om de handelwijze
der Brittoenen of Britten, welke onder zig, eenige jaaren te
vooren , mede eene vrije Staatsregeering hadden vastgefield , te
volgen, was de zwakheid, waarin de Romeinen zig bevonden,
om hun, tegen de aanvallen der Overrij12fche Natien, te befcherOlen, wier invallen zo menigvuldig waren, dat ze hun bij.
na als wanhopende tot deezen flap nanfpoorden. Dit hebben ons
de oude Gedenkfchriften vermeld, zonder dat men, echter, daar
uit zien kan, op welke wijze de Regeeringsform van dit nieuw
ont!l:aalle Gemeenebest was ingericht; even zo min als zij ons
berichten, wie de Man ware, die daar toe de eer!l:e aanleiding
gaf. ZOSJMUS verhaalt alleen. dat zij. na de verjaaging van de
Romeinfche Rechters en Amptenaars, (dat, echter, zo gemaklijk niet zal toegegaan zijn ,) naar hunne eigen willekeur, als vrije
Volken te werk gingen.
In Nederland heeft men gezien, hoe veel 'er aan vast ware,
zig vau de Spaal1fche dwingelandij te ontheffen, en bij de
pas onrlokene Vrijheid fiaande te houden. Het geen bij de Ar171orichem, in het jaar 417, gebeurde, doet ons vermoeden, dat
het onder hen bijna even moeijelijk zal geweest zijn. Gebrek aan
goede en duurzaame Wetten; verdeeldheid en eigen belang der
llewooners; gebrek aan middelen, 0111 den eerfien aap tot vrIj.
heid te befcherrnen; onvermogen, om zig bij de Nabuuren nood·
zaakeJijk te maak en , ter verkrijging van getrouwe Bondgenooten
en ter vernietiging van de aanflagen der voorige beheerfchers, te·
gen hunne magt en list, zijn, menschlijker wijze, onoverkomelijke hinderpaaIen , waarmede zij ook, naar alle waarfchijnlijkheid ,
zul·
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tuIlen hebben moeten worftelen. Van het geweld der Romeinen
bediende zig HONORlUS niet, mlJar wel v~n list. f-lij maakte gebruik van eellen EXSURPr!.RANTlUS, die een groot gedeelte van hun
weder onder de voorige beheerfching bragt; bekleedende deeze zijn bedrog met den vergulden naam van Her/lekler der Wet.
ten en J7rijhede12. Op hen, die hunne wezenlijke Vrijheid behouden hadden, deed, in het jaar 433, A5TIus, die toen het
Westerfche Rijk gelloegzaam alleen regeerde, een nieuwen aanval, om hun van hetzelve te beroven. EOKARICH, Koning der
Alalmen, als verbonden met de Romeinen, kreeg van AëTIUS
hier roe bevel. Zekerlijk zou het hem ook gelukt hebgen , indien niet de Armoriche/t zig bediend hadden van de hulp van
GERMAIN, Bisfchop van Allxerre, ten dien tijde vermaard
door zijne Heiligheid en wel[prekendheid. GERM.\IN, om de
Armorichen, waarvan 'er .veelen, en wel de mee1ten. den
Christen-Godsdienst hadden aangenomen, te behoeden, tegen de
nog Hddenfche /i!aanen, deed hem beOuiten , de /i/aanen ongewapend tegen te gaan, eu wel mer di~ onverzaagdheid van gemoed, dat hij, even als of hij de Vriend der /Jlaanen ware,
midden door hunne Ruiterij gillg, tot bij den Koning, dien hij
eerst met goede woorden bad den tagt te [laaken : naderhand, het
Paard bij den toom vattende, deed hij het ganfche Leger ll:iI houden, en bragt daar door te wege, dat men tot e\.'ne onderhandeiing kwam; om welke voortrezcttel1, hij zig in perfoon llaar Ra·
yel1na begaf, d~tr hij dezelve ze\erlijk tot [land zou gebragt hebben, zo niet de Armol'ichen, nu trotsch geworden zijnde, het
belland gebrookell hadden. en den Bisf..:hop, geduurende de on.
derbandeling, niet gef]orven ware. Tot aan bet jaar 451 leefden
zij dus in geflaage onrust, waar in zij nu door de Romeinen, en
dan weder door hun eigen bedrijf gebragt werden. Doch in dat
ja~r wed 'er een verdrag tlJsfchen de R01JletlJen en Ar11lorichen,
even als met de Franken, geOooten. Het is met geen zekerheid
te bepa31en, of de /irmorichen, naderhand, in het verbond.
welk de /ilemamw1, Friezen en Saxen. tegen den Frankijèlzm
Koning KLOVIS ,gemaakt hadden, Aa. 496, zig hebben ingelaaten.
Zekerder is het, dat hunne Vrijheid, in bet volgende jaar, bem
te ll:erk in het oog fcheen te loopen, en zij, daar op fteunende,
hem deeden beOniten, om de Arll1orz'chell, door magt van wa.
IV. DEEL.
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penen te onder te brengen; verklaarende hun, na verfcheidene
aanvallen, een openbaren Oorlog. Doch zij boden hem zo dapperen tcgenaand, dat hij gedwongen werd, met hen in onderhandc;jng te treeden , en een verdrag aan te gaan, waar toe zij
te ligter bewoogen werden, omdat de Franken, zo wel als zij,
het Christendom hadden aangenomen; waar door dan zo eene naauwe vereeniging tusfchell hen aand greep, dat, van dien tijd af
aán, de Armorichm en Franken, als één Volk, worden aangemerk. Deeze verecniging houd, men gefchied te zijn omtrent
het jaar 502 of 503.
Zie J. ClESAR, Gallijè!ze Oorlogen, 1. Deel, bl. 165.• 264
en 30 I; G. VAN LOON. A/oude IJistorie, I. Deel, bi.
J36; ~lEZlèRAJJ, C1roilijk, I. Deel, bi. 30.
ARMINIL"S, of IJer;/!(in, ten tijde van GERlIBNICl'S, en van het
Burgemeel1erfchap van DRUSUS C}EZAR en c. NORIlANUS , dat is, in
het lsde jaar, na de Geboorte van CHRISTUS, Veldheer der CI/eru[cm, Zoon van den Vorst SOGIMIR, en befchermer der Dllitfi:he
Vrijheid. had de Germootleil tot oproer aUllgeJ.poord. GERMANICUS, die noch hem, noch SEGESTES vertrouIVen kon, had zig
tegen hen beiden ten Htijd gereed gemaakt, na dat hij alvoorem
aan vMms geraden had, hen, nevens de andere hoofden, in hechtenis te neemen , alzo het graauw, hunne hoofllcIl gevangen zijnde, llkts zou durven onderneemen , en zij daar door den weg
zouden gebaand zien om de fc11Uldigen te flr.lilèn, en de on[chuldigen vrii te fpreeken. Dan het [cheen, dat het lot bepaald had,
dat de magt van .ARMINIUS die van VARUS moest verdelgen. SEGESTES, [choon, door eenpaarige flemmen des Volks, mede in
den Oorlog gefleept, was, echter, de Vijand van ARMINlUS; en
zijn haat werd nog des te meer aangeflookt, door dien AR\lINIUS
beflaan had, zijne Dochter TUSNELDA, welke hij aan een anderen
verloofd had, te fchaaken; welke Zwagerfchap, in plaats van liefde, gramfchap en haat veroorzaakte. Deczen tweefpalt zogt
GERMANIClJS zig ten nutte te maaken. Na dat hij eene volkomene overwinning op de Caften behaald had, keerde hij zig tot de
Cheru[cen, die door de Mare[aten verhinderd waren de Cattm
bijltand te bied. SEGESTES, die zig altoos ontrouw gedroeg, zond
Gezanten aan de Romeinen, biddende om hulpe tegen zijne Land-
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genooten , die hem belegerd hadden; welke bede door GER~IIII'II
cvs verhoord zijnde, ijlde die tot hun ontzet, maakende een menigte gevangenen, onder welke zjg de Gema:in van ilRillNlUS, de
Dochter van SE\;ESTEl, bevond; di~, zwanger zijnde, zig meer
geneigd tot haaren Man, dan tor h~aren Vader too;lde; zij baarde, zonder om gena'le te ~i11eel;cn, haaren Zoon te Ral'enna.
ARMIN:US dus zijne gc'liefdf1e panden gevangen ziende, fl()e~, volgens ziinen aart, lOt woeden over. l,ii vloog het gewest der Clze1'tljèm door, [chreeuwen,;le om wapenen teegen SEGESTES en GERMANICUS. " Een (raaÎ1e Vader, een groot Veldheer, een vroom
" Leger, riep hij uit! die met zo veele ha~lden eene Vrouw weg" gevoerd hebben, Door mij (zeide hij) ziin voor zeyen jaaren
" drie keurbenden, en even zo veel Steedehouders geveld; (Hij
" bedoelde hier mede de nederlaag van VARDS.) Het is geen l\'I:m.
" die met verraad, of tegens zwangere VlOuwen, maar die voor
" de vuist en met gewapende Mannen Oorlog voert. Nog ziet
" men (vervolgde hij ,) in de wouden der GerllJatwen, de Room" fche Standaarden, die iK ter eere van de Vaderlijke Goden
" heb opgehangen. SEGESTE5 mag den verwonnen oever bebou" wen, en zijnen Zoon weder aan het Priell:erdom helpen. De
" Germamzen zullen h~t hun nimmer ve:'geeven , dat zij tllsfchen
" de EIYe en d'~l1 Rh/jn , bundels en bijlen, en den ta':lbaard heb·
" ben moeten zien. De andere Volken, onkundig van de Room" [che heerfchappij, hadden geen kennis van hunne wreedheid
" of [chattingen. Dat zij alles van hunne halzen hebben a'"ge.
"worpen. Hebben voor ons AUGUSTUS en TlBERIUS het hoofd
" gef1:ooten? Laat ons dan voor geen on ervaar en Jongeling, voor
" geen oproerig Heir fchdkken. Dus hadden zij meerder liefde
,. voor hun Vaderland, dan voor nieuwe Heeren en nieuwe
"Bouwl1:eeden. Zo f1:ond bet hun beter ARMINIUS ter vrijheid,
" dan SEOESTES ter [chandelijke dienstbaarheid voorttrekkende, te
;, volgen." Deeze taal, voortgebragt van een bemind en moedig Veldheer, verrukte niet alleen de Clzerlljèhe1J maar co\ hunne nabuuretJ, Bij hem voegde zig mede zijn Vadedijke Oom INCUJOMERUS, een Man van groot aanzien bij dê Romeinen.
GER:vtt\NICUS, dus met een en [enen Oorlog gedreigd, deed"
om den last daar van liiet op ,ééne plaats te draagen, CECINil, met
veertig Regimenten, naar de Eems, over den bodem der Bnik.
Mmmm Sl
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teren trekken, doende de Ruiterij, door den Overil:e PEDO,
langs de grenzen der Friezen geleiden. Hij zelve volgde te fcheep,

met vier Keurbenden, welke hij over de Meiren , naar de alge.
meene zamelplaats , aan de Eems bragt. Aldus naderde hij de
Legerplaats, aan het Bosch Teutoburg, alwaar te vooren VARUi,
door ARMINIUS, gellagen was, en waar van de deerlijke overblijffelen nog te zien waren; vertoonende de witte doodsbeenderen,
het zij op een gC'hoopt of verfpreid, naar gelange de Krijgsknegten waren omgebragt. Ginds zag men het gebrooken geweer,
vermengd met de leden der Paarden; daar, 't geen nog de akeligfl:e vertooning was, fl:eeners der Altaaren, door de woefie Ger111aanen opgericht in Bosfchen, op welke zij de voornaamfie Legerhoofden en Honderdma:1nen geQagt hadden. GERMANICUS bewees aan hun overfchot de laatfle eere, fnijdende, met eigen
hand, de eerll:e groene zoode, ter oprichting van eene Graftombe, waarin het Leger, met droefheid en verbittering tegen d~n
Vijand. hem volgde.
Dit verricht hebbende, trok hij op het Leger van ARi\!INIUs aan.
Van wederzijde werd hevig gevochten, en de firijd me! even veel
voordeel ten einde gebragt. Graoter gevaar liep CECINA, in de
Land!l:reeken van Twente en Drente, die, indien de Germaal1en zig van hun voordeel bediend hadden, gansch vernield zonden zijn geworden. Doch zij, in den waan ziJnde, dat de Overwinning reed5 in hunne magt was, waren, tegen den raad van
AR}~INIUS, op de verfchanGngen der Romeinen aangevallen; maar
werden zo dapper van deezen ontvangen, dat ARMINlUS, hoewel
onbefchadigd. en INGUlOlVIERUS zwaar gewond, ter naamver nood
ontkwamen. De ilagting duurde onder de Germaanen, tot dat
de dag n~et 's Vijands woede eindigde.
Nadat vervolgens GERMANICVS den afval der /Jngrivarië'l1 had
gel1rafc, keerde hij zig weder tot de CherufceI1 ,aan den Wezer.
aan wiens oever ARMINIUS en andere hoofden zig hadden neergeilagen. AR;\IINIUS bericht van de komst van GERMANICUS ontvangen hebbende, deed zijnen Broeder FLAVIUS, die, in het Leger
der Romeinen, aan zijn gekwest oog en getrouwheid kenbaar
was, bij zig komen. Zij elkander op den oever ontmoetende.
werd hij door ARMINIUS gevraagd, naar de oorzaak zijner kwet2uure. FLAVIUS, de plaats, den üjd en fuijd genoemd hebben-
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de, vraagde ARMIN!US, wat loon hij daar voor ontvangen had?
FLAVIUS antwoordde, dat zijne foldij vermeerderd, en hij met
Keeten, Kroon en andere Krijgsbelooningen befchonken was. Dit
alles werd door ARMINIUS, als een {noode betaaIing van Slavernij.
befpot. Hier na fprak ieder naar zijne verbeelding; deeze van
de Roomfche Mogendheid, van de magt van GERMANICUS, en
van de zwaare Straffen der overwonnenen; van de genade, die
hem nog te hoopen fiond, zo hij zig ov.:rgave, en van de gunfien, die zijn Vrouwen Zoon genieten zouden; geelle, niet min.
der trotsch, fprak van het recht des Vaderlands, van de aloude
Vrijheid, van de Goden der Germaatzen ,van zijne Moeder, die
hem daaglijks bad, geen verlaater of verrader van zijne Vrienden
en Maagen te zijn, maar liever hun Overfte te weezen. Deeze
wederzijdfche grootfpraak, na eerst tot fchelden, zoude bijna
tot een opf'nbaaren ftrijd, tusfchen het Broederpaar , zijn uitgeborften. FLAVIUS, niet min dapper dan ARMINIUS, omftoken van
gramrchap, ontzag den fhoom niet, die hun rcheidde, eischte
zijn Paard en Wapenen, en, indien hij door de zijnen niet verhinderd ware geworden, had de hij het op zijnen Broeder, die
hem mede niets toegaf, aangezet.
Daags daar aan had GERMANICUS het Heir ten f1:rijd in gereedheid doen brengen; waar roe ARmNIUS mede niets verzuimd had.
Dan, door cenen verraderlijken overlooper, werd aan 't Romeinfche Legerhoofd bekend gemaakt, hoe der Cherufcen Veldheer
zijne Ilrijdplaats uitgekoozen had; welke andere Volken zig, in
het bosch, aan HERCULES gewijd, verzameld hadden; hoe" zij voorneemens waren, het Romein[che Leger, bij nacht, aantevaIlen,
enz. De tekenen, vvelke de Romeinen zagen, bevestigden de
waarheid van dit gezegde. Dus vond GERMANICUS, zijnen vijand
kennende, zig genoodzaakt, al zijn magt en koost te werk te
fieIlen, om de zijnen aantemoedigen, en gereed te doen zijR.
ARMINIUS en de andere hoofden der Germaanen prentten de hunnen in: " Dat deeze Romeinen de groot(!e Overloopers van het
" leger van VARUS waren, die, om van den oorlog bevrijd te
" zijn, aan het muiten waren geOagen, waar van het eene deel
,. den huid met wonden belaaden had, en aan het andere deel,
" door alle rampen, de leden gebroken waren. Zij hudden flegts
" indagtig te zijn, de gierigheid, wreedheid en hovaardije der
Mmmm 3
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" Romeinen. Voor hun fiond niets te doen, dan de vrijheid re
" beCchermen, of te nerven voor dat zij naven werden." Deeze
Volken, dus vall gramfchap ontfioken, riepen om den firijd, en
fielden zig op het veld ldiflavis (tusCchen lJfindoz en Oldel1kurg); achter zig hebbende een hoog opgaand Bosch, mer een
vlakken en zuiveren grond, tus[chen de flammen der boomen,
en maakten dns d~ voorhoede uit. De C'zerufr:en waren op eene
hoogte gefield, om van daar den Romeinen op het lijf te vallen.
Deeze, met derzelver hulpbendcn, die door GERMANICUS mede in
go~de ode gefchaard waren, moeften dus een allerhevigften aauval der Chenlfr:C'1l aCwachten. Maar de Keizer ge'Dood, voor
hem ter goeder llilrc, den Overfte STERTlNIUS, 111'~r de Ruiterij
van achteren om te trekken, om hUll in den rug te valien; het
geen op het zelfde ogenblik, als het voetvolk van vooren en [cr
zijden den aanval deed, verricht werd. De C'leruf-'fll, dus OITIfingeld , ",erden van de h ~uvclen ufgeCtOoten, en AR.\IINIUS, onder de zijnen uirltee1;endC!, gaf alom, fcllOO!l reeds geivond , iil
deezel1 bloeJL;-cn rtrijd, met hand en mond zÎ,nc bevelen. Ilij
den aanval op de Schutters do~tlde, zou door claelve gebroken
zijn. zo nict de Ritetiers , de Vim/eliji-.le en GfI!!:ji}IC Rfgil;Îcnten, he l ll hunne Vaan en voor ,ie borst g'~\\'orpL'n hadde'l. Ech.
ter baande de kracht zijns lichaams, en <'e di i ti- Voll zijn paard,
(zijn :::angezigt met zijn eigen bloed beiiJlecrd hebbccd~, Oin 011gekend te zijn,) hem e,:nen we:.( n:idden ebor d(:/e 1vc:l. 'Er zijn
'er die melden, dat de Crlfit/eTters, een (Lcl d"r ROll!Cil~/i'he
hulpbenden , ièhoon hij hUll niet onbekend w~s, km den doortocht vergund hn(lden; door welk !;,Udc! ook !.\ClJlO:,iE",CS het
zon ontkomen zijn. De nachting' ,);1<!cr (k oWii,<cn was Z'J
grcot, ó.[ de Romeinen dub:)cle redt'l1 h1CUCil, OlU, volgens I1ul1ne ge,·;;oonrc, Zcg('tel~cnè~l op t\.! richh:n, \ve!k~ tekenen d,~a
GermaannJ, mGcr dan het verii0s, ,'"t zij gekCi.L:n Ila,ldcn,
finerte. ;JllS door wanh ,op of \\,rn,]CI:uc:lt g;\: . irL'\.~ven, i::re.~p al
wat waapell voeren kon, dC7.elvCil op nieuw a~ll, en V:d':ll met
verwoedheid op hunne overwinnaars aan. lh:l, hoeI, ,1 ,Îti,;Ckoozen de plaats, r:oe ha. dll'ckkig hun ;""11 '''al, m daal" Ui) vulgendc verd.:diging ook ware, GER~!A 'ICU" hleef andermaal t;v::r.
wirl'aar; l~et zij dat ARMli'\WS, d00r deeze op elkander voL.:'elll~e
regenfpoeden, den moed had verlooren, of dat zijne wo:c:cn
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bern min werkzaam maakfen , dan dat het INGUIOMERUS meer aan
geluk dan aan dapperheid haperde. De nederlaag was zo groot,
dat GERMANJCUS zig verzekerd hield, hunne magt zodanig geknot
te hebben, dat zij niets meer zouden kunnen onderneemen ; waarom op het gedenktcekcn, hier voor opgericht, gef1:eld werd,
dat de "olken , tusfchm den Rhijn en Elve, afgeoorloogd wo·

ren.
Het zestiende jaar onzer tijdreekening verloopen zijnde, was
het volgende niet min gunfl:i{; voor de vrijheid der Gel"ll1aanel?,
en hunne bondgenooten , behaalende GloRMANICUS, op den 26f1:ell
Maij, weder eene volkol11cne onverwinning, op de Cnemfèen,
eatten, Angrivariën en anderen, die hunne woollpJaatfen tot
.de EfFe toe hadden uitgebreid. Voor deeze Natiën fcheen het
niet genoeg te zijn, dl1s door de heerfchende magt der R011lei"
nen vernederd ce zijn; om hunnen val te voltooijen , vertoonde
de tweedragt zig onder hen. Dit gevaarlijk wangedrocht ontrtond
meest uit haat tegen MAll.OBODIUS, die, onder de zijne:1, den gehaaten naam van Koning voerde; daar ARM1NIüS, dien V;ln befc/zermer der vrijheid draagende, de gl1nst des volk> bezat. Aan
zijne zijde voegden zig de C'zerufcen, nevens dèrzelver bondgenOOlen, verf1:erkt door de oude Soldaaten; en aan die van MAROnODIUS. de SeZil'C11, wier naam men, tot den aanvang van deezen twist, gebruikt had; zeggende, dat zij bij de Romeinen om
hulp tegen de Cherttfcm gebeden hadden, en bij hen, de Scm·
1IOlZen, Longobarden en anderen.
Alt~lINIUS zou hier voor zeker
de meefle magt behouden hebben, ware niet INGUIOlVlERUS, uit
baat en wrevel tegen zijnen Neef, onder wiens bevel hij niet langer bege~rde te l1aan, ingenomen geweest; door welken haat,
en overgang tot 3JARO!lODIUS hij een gevaarlijken nag aan de vrijheid toegebragt had. Bij die woene Volken fmelde een vuur zelden lang onder de asrclw; van beide zijden wapenden zij zig tcn
firijd, doch niet volgens hunne oude gewoonte, met elkander
woost op bet lijf tc vallen. In hunne gevegten tegen de Romeinen waren zij onderweczen geworden in de kunst om elkander te
vermoorden, dat is, om hunne legers behoorlijk in nagorder te
fiellen, met meerder orde aantevaIlen, en behoedzaamer te wijken. AIL\IINIUS als een Veldhcor, wien de moed ten oogen uitf1:ak,
beklom zijn moedig ros, en deed de wapenfi:houwing over de
1\1 m 111111 4
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zijnen. Het ontbrak hem ook niet aan de vermogens, om door
eene aanmoedigende redevoerins de zijn~n van begeerte tot den
Hrijd te doen ontbranden. llijbragt hun te binnen: " Hoe de
" vriiheid (fehoon zieltogende) herwonnen was. en de regimen.
" ten verflagen waren, en veele van hun nog den buit en wape" nen der Vijand.:n in de handen hadden. Hij noemde M.·.ROB~
" DWS een afvalligen overlooper, die zig in zijnen fchuilhoe!c
"bl:itel den firijd gehouden had; die thans met gaaven en ge" fchenken, naar het bondgenootfchap, even als een verrader des
" Vaderlands, met de verdrukkers der vrijheid ftond. Deezel1
" moest men met even zulk een moed op het lij f vallen, als
" waar mede men VARUS had omgebracht. Zij zouden maar ge" denken aan alle gevechten met de Romeinen, en daar die ge·
" wecken waren, was genoeg beweezen, wie de overhand be"houden had." MAROllODlUS en II'\GUIO.\lERUS ontbrak het mede
aan geene Cchijnredenen of Ccheldtaal, om de hunnen in het harnas te jaagen. De Volken dan van beide zijden, daar door aangehitst, werden, uit andcre oorzaaken, nog meer be,woogcn om
elkander te vernielen. Geen gevecht was ooit heviger. of de
uitflag twijffelachtiger; zijnde, van wederzijden , de rechter vleugels op de vlucht geflagen. Aliereerst bleek het dat ARMmws d(!
overwinning had behaald, door de wijk, die M.1RonODlUS op de
beuvel~ nam, en zijn vlngt vall daar tot de JJforkolllonl1i'11, van
waar hij Gezanten nun TlB~RIUS zond, 0111 hulp te [meeken. Dan
in plaats van die, zond de Keir.cr DRUSWS, om den vrede tmfc 11C!11
hen te l11aaken. Doch deeze liet niet af, in Cchijn van befcherming, MARonODIUS nog verder te onder te brcnGen; onderflcunende hun onder de hand CATüALDA, die, om wraak van i\a·
ROBODIUS te neem en , een inval op de grcllze,l der .~larkomal117en
deed; wrdrijvende zijnen Vijand, welken de Romfirun, als d~ch
tende de magt, die hij weleer bezecten had, te Rave/ma wisten
te houden, om hem dus werkloos te doen zijn. Het zelfde lot,
fcllOon in een ander oort, viel CJ\TüALDA kort daarna mede te
beurt: wordende, met dezelfde fluweelell büeij~ns, aan ijzeren
kluisters geklonken.
Zo zeer AR.\;I:\IL'S geliefd was bij hun, die de vrijheid hoog
waardeerden, zo zeer was hij gehaat hij dezulken, dien zijn moed
en daar door aanwaslènde magt te veel in 't oog liep. Een zijlll:l'
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Vijanden betoonde zig een banaart onder de Gc J'1/woncn; deeze
was ADGENDOSTIUUS, een Vorst of Opperhoofd der eotten, wiens
verraderij graoter dan zijn moed was. Deeze bezat Inngh~id ge-noeg, om aan TLBERIUS den v()<)r!]as te doen, ARMINIUS door vergif
van kant te willen helpen, indien men ht.'m hulp van Rome zond;
dan TIBERIUS, (fchoon d~eze dit vcrfocijclijk bedrijf van de Romeillen moet geleerd hebben), deed hem annvoorden, dat het
Romeinfc,'ze Volk nin gewoon was, zig met bedrog of in 't geheim, maar in het openbaar, met de wapenen in den v;Jist, van
hunne vijanden te wreeken.
Sterker en edelmoediger tegcnflreevers vond ARMII\IUS in zijne
Landgenooten, toen hij, ollbcrchraomd voor de Romeinen, en
nog minder voor den vcrdreevenen I\IAROBODIUS, al het eenhoofdige gezach aun zig wilde brengen; een nap, altoos ten hoogilen
gevaarlijk, onder volken, in vrijheid gebooren en opgekweekt.
Toen werden alle de wapenen op het ogenblik tegen hem gekeerd; en na dat hij, met ondcrfèheidene uitkom [ten , hierom getheeden had, werd hij, door bedrog zijner bloedvrienden (wijl
hij door de wapenen ontembaar [eh een ) omgebrugt, in 't zevenen-denigile jaar zijns ouderdol1ls; het twaalfde van zijn Veldheerfch~p, en 't 19de van onze tijdre](ening. Met zijnen dood.
verlooren de GermaaJ1cn de groot(1e v:lstighcid hUllner vrijheid;
de ROliltÎlun, hunnen gevaarlijkilen vijand, die weleer, door
ACGGSTUS, .om zijne groote daaden, met het burgerrecht der Romeinen befchonken was, en nadcrha;ld het Rijk, in deszelf., grootfien luister, heeft durven tegcnltaa11; de waereld, een krijgsman,
die in den oorlog voor- en nadeel b2haald had, maar nooit overwonnen was; waarom zijn naam altoos in de geheugenis zal
blijven.
ARMINIUS, (Jaeobus) een JHnn zo beroemd door zijne Leerfiellingen, en de gevolgen v:m dien, dat niet alleen Nederland,
maar genoegzaam geheel Europa daar mede is gemoeid geweest;
Leerilellingen, door wier gevulgen bijna de ganfehe toen wankelbnare Haat der Republiek het onderile boven gekeerd was.
Met welke vergulden Letteren zou 's Mans naam niet verdienen
der vergetelheid ontrukt te worden, indien die fielJingen zo min
tegenfpraak waren onderworpen geweest, als zijne levenswijze en
MmmillS
~
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zedeUjke gedrag, daar de fehenzueht, hoe verwaaten, nooit de
klaauwell heeft durven aan ilaan! Hoe uitmuntend zou betTafreel
van ARM'NIVS niet geweest zijn. ware zijn verfland niet door eigenliefde verblind geweest, en badde de zugt tot nieuwigheid
hem niet te fier!;: .ervoerd! Dan hoe veele Mannen, verre verheven boven anderen, heeft men hier door niet een verkeerden
pas zien begaan, die, zo wel als ARMINIUS, gelootäen, de waarheid aan hunne zijde te hebben? Zo gemaklijk de dwaling van
cleeztn kant te be[ehouwen is. zo moeijeiijk valt het, de Le"eJJSl'erhaalen van de zodanigeu op het l J apier te brengen, in die
gedaante, dat ze den Leezer gevallen, en den vitlust ontgaan;
vooral, wanneer de ver[chillen, daarin voorkomende, den Godsdienst betreffen. Een woord te veel gezegd, is partijdigheid bij
de begunfiigers van hem, van wien men [preekt. Een verfehilpunt in te zagte bewoordingen voorgefteld, is onverCcliiIligheid
in 't ftuk van den Godsdienst, bij hen, die tegen hem zjjn. Zie
Gaar. twee gevaarlijke en!;ten, voor een Schrijver, die het beeld
der Waarheid voor zig heeft. Het geleide echter van dit gadelooze beeld zal ik met de uitcrftc zorgvuldigheid trachten te volgen, cn het oordeel daar onr aan de onpani:dige Leezcrs.
(die 'er zo zeldzaam als zulke Schrijvers gevonden word<:!ll) overJaaten.
Onder alie de gefchi1len, den GodsdielEt betreffende, was mogelijk geen van de minften ,over do! Goddelijke f/oorbc:fc/tikkillg,
en het geen daar aan vast is. Zij, die in de fchriften der Godgeleerden ervaren zijn, weeten dat AT;GUSTINUS en zijne Navolgers, PRO SPER , HILARIUS en FULGENTlUS, hieromtrent van andere
gevoelens geweest zijn, dan AIITJ3ROSIUS en andere Vaders van de
Griekf.;he en LCltrj"n/c/;e Kerk. En doordkn in de SchooIen niet"
zo zeer in zwang ging. als de Leeïe van AVGT;STINUS, hebben
de Frnnci:koanen en DomitlicrJtmer1 langen tijd met elkander getwist, wie van tun het best wist, welke het eigenlijke gevoele:1 vall A{jGUSTJ~WS geweest ware, en hoe het gevoeglijkst ware
overeentebrengen. Ja, in de zestiende Eeuw, waarin de Waarheid pas begon doortebreeken, is 'er onder de Proteftanten zelfs
vel'!èhil van meening hier over geweest; houdende het eenigen
met LVTHER, CALVIN en BEZA; anderen met ERIISMUS, MELANCTHON ,
Bt:l"LINGERUS, SARCERIUS , LATIMER en veele anderen.
Na dee.
zen
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zen hebben ook, op de Academie van Heide/bag, GREGORIUS
op die van Cambridge PETRUS BARO , en in de Ne-

SONNIUS,

tiet-landen,

JOK\NNES HOLMANNUS ,

Al\ASTASIUS VELUAl\US, HUfA

en anderen, hier over bijzonde.
re gevoelens gehad; 't geen bij fommigen, di~ hun nllk fh'rker
dreeven, dan wel anderen, eenige moeijelijkheden veroorzaakte.
Doch de waereldlijke magt wist, in dien tijd, de verü:hillenden in [Oom, en de broederlijke liefde, zo lm fche0n, te
doen !land houden. Na dat veele Leeraars , en voornaamlijk die
te Genefe of in Paltz gefludeerd hadden, zagen dat het gevoelen van de Goddelijke Predeflinatic, 't welk hier te Lande, zedert de invoering van den Herformden G1dsdic1ist, geleerd CI1
aangenomen was, door eenigen, die anders daaromtrent dachten,
heviger begon te worden tegengegaan, zogten zij h::t te fierkel'
vast te houden. Tegen deeze hunne poogingen, veriettede niemand, zig zo fierk, als JACOBUS ARMINICS, die, zo als wij zi~n zuilen, zig daar door veele moeijelijkh~de!1 op den h:l1ze haalde,
en, zo door zijne Leere als SchriHen, zig magtige Vijanden veroorzaakte.
Hij was geboren te Oude!l'oter, en genaamd JACOIl HE'!MhNSZ; zig nad~rhand aan de f1:udi~n overge~eeven hebbende, \'eranderde hij dien naam, in navolging van anderen, ia dien van
JACOBUS AR~m,lli2; Het jaar, waarin hij, ter gemeld~ plaatre, geboren werd, was dat van 1560, het zelfde w:mil1 de groot!!
MELANCTHON overleed. Zijne Ouders \raren wel gemeene, doch,
echter, eerlijke Burger Lieden; zijnde zijD Vad~r een l1!esfelllaker, en zijne ;\1oeder, genaamd ANGELEA JACOBS, geboilrtigvan
Dordrecizt. Na het overlijden van hanr~n Man, had zij werk>
genoeg, om op eene eerlijke 'wijze aan de ko,t t,: ko'n0n. Doch,
nimmer ontbreekt het de Deugdzunmen a:ll1 helpers, om hun in
den nood de bchulpzaume hand te bieden. Op dien tijd leefde
in Oudewater, de do,)r ons reeds gemelde lEM!LIUS, Prierter aldaar, een l\Ian bij alle zijne Stadgenoot:l1, om djne deugd, bemin~l. D,:czc nam den v~dcrloo%en Jo,geIing, van wien hij veel
goed, verw,'chtte, tot 7.ig ., "n deed hem in de Schoole te Utrecht
o::demijle ; welK onJ.iwi.·, gep::ard met de heilza:tme vermanin' !l'>in Zljn;;n Voedrkl vlder, reeds eenigen IÎnaak voor de
we";1I1i.;h"t'P~.J in h;;m deedelI gtbOri.!ll worden. Maar ook deezen
BERT DUIFHUIS, GELLIUS Sl\ECANUS
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zen tweeden Vader verloor hij eenige jaaren daarna. Eenen derden vond hij in RVDllLPHUS SNELLIl:;S, welke, ten dien tijde, uit
Hesfen kwam, om zijn Vaderland, (zijnde hij geboren te Oude
11't11er) dat hij, om de wreedheid der Spanjatlrden, ontweeken was, te bezoeken: op zijn vertrek, l~al11 hij den Jongeling
met zig. N~auwliiks had ARMINJVS zig te Hesfen neder gezet, of
de droevige bode bragt hem de tijding. dat de Spanjaardm zijne Vaderlijke Stad geplonderd en in de asfche geleid hndden; welke maare vergezeld was met een verhaal, dat de beze,ting OlTIgebragt was, de Predikanten opgehangen, cn de Burgers, zonder onderfcheid van geflacht of jaaren, over den kling gejaagd
waren. Op deeze tijding werkte de krncht van het bloed l1:erker,
dan de begeerte tot de Wetcnfchappell. Hij vertrok dan weder
uit HesfeIl , met oogmerk om den !laat van zijne Moeder, Zust~r t!n Broeder te weeten , de puinhoop en van Oudewater te zien,
of te fterven. De ondervinding bevestigde maar al te veel de
waarheid van het verhaal! hij vond de meefte Burgers, cn daar
onder ook zjjne waardfre panJe;) , deerlijk omgebragt. IIij dU$
Doch hUI1 troost IWnllel1de verfchalTen, noch van hun erlangen.
leerde te rug naaf ffilarpurg; gaande van Oudewater te voet
mar Hesfen.
Toen vervolgens de vermaarde Hooge Schoole te Leide/1 was
opgerecht, keerde hij, op het eerue bericht daar van, te rug; te
Rotterdam vond hij nog eenigen zijner Vrienden. als ook te
AmjJe/da1l1, die de Spaan/de woede olltweken. zig naar die Ste(]t'n begeeven hadden.
De eer{1e, die hem van dienst kon zijn, was de beroemde PB:n us BERTIUS, ell de tweede JAN TilfFIN, in welker gunst hij zig zo
diep wist te dringen, dat de eerstgenoemde hem bij zig in huis
nam. Kort danrn3 werd ARMINIUS, te gelijk me~ den Zoon van
llEiTIUS. naar de nieuwe Academie gezonden: en dat wel op
dien tijd, toen de vermaarde LAMBERTl:S DANlEVS aldaar het HoogIeeraarampt bekleedde. Met zo veel voordeel genoot hij '8 Mans
l:sfen, dat hij, binnen kort, boven zjjne Mede-Leerlingen uit111Untle ; maakende zig tevens het onderwijs van alle andere Hoog]eeraaren ten nutte. De Hcbreeuwfche taal leerde hij van RENNECHER , en van de Filofephen behangde RAMVS hem het meest; hij
:Z:.oog daar zo veel van in. dat. fchoon die leerwijze hem nader~
hand
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hand veel onheils brouwde, hij een tweede RA~US werd. 's Mans
lesfen paarde hij met de kennis der N1s- en Sterre-kunde, en
oefende zig, ter uitfpanning, in de Poezij_ Zijne voornaamfie
Vrienden waren, JANUS GRUTERUS, ROMBOUT HOGERBEETS en GRE~
GORIVS BENEDICTUS VAN HAARLEM; allen, in laater tijd, Mannen
van naam en geleerdheid.
Dus fleet hij den tijd van zes jaaren, en was daar in zo verre
cevorderd, dat men eene zekere hoope had, dat hij een nUttig
Lid voor de Kerk, en dus ook voot de Maatfchappij zou wor~
den. Door zijne 'vrienden en begunfi,igers, met dat vooruitzicht,
als ook door Burgemeejleren en Kerkenraad der Stad Amjle!.
jam, den Hoofdleden van het Kramers Gilde aangepreezen zi.in~
de. namen zij dien den Jongeling onder hunne hoede, en beloof.
tien uit de inkomfien van hun Gild, tot de voltrekking zijner
verdere Smdit:!1, de kosten te zullen bemalen. ARMINIUS daarentegen verbond zig, bij handtekening, geheel aan den dienst van
de Stad, met belofte, zonder haare toeftemming , zig aan geene
andere Kerk te zullen verbinden. Grootlijks door deeze onderfieuning gefchraagd. verhaastte hij den loop zijner Studiën; ell
ter zijner verdere volmaa kiniie , vonden Burgemeejleren raad.
Z:latn hem ook naar uitheemfche Academien te zenden. In gevolge daar "ail, begaf hij zig, Ao. 1582, naar Geneve, een
Leerfchool, ten dien tijde, wegens de zuiverheid der Leere,
zeer vermaard. Dien ARMINlUS daar meest trachtte te behaagen,
was de vermaarde TH. BEZA; allervlijtigst hoorde hij '5 ;\lans wijze
Leszen over het IX. Kapittel van Paliltis Brief' aan de Rome!mn. Ook hoorde hij de Iesfen van ANTONlVS FAGUS, CAR,JLC.
PEROTTUS en anderen.
Aldaar werd, tusfcht:n hem en VITENBOGAART, die onverhrecklijke vriendfchapsband gelegd, die ziJ nader hand , in de hevigfte beroerten hier te Lande, nog !1cviljcr
toetrokken; gelijk ook nog andere daar zijnde ~ederlanders, als
NICOLI\AS KROMHOUT, ABRAHAM BUSIVS , PIETER VàN lJREDER')J)E,

Mannen, die hem, van wegen
zijnen min- en leer-zaamen om~ang, eene oprechte en fiundvastige
Vriendfchap beweezen hebben, aan zig wist te wrbinden. De
Redeneerkunde, naar de Leerwijze van RAM US , die hij, zo wij
even gezegd hebben, bijna even zo goed ver(l:ond als R.nll;S
zelf. dus ook een even harde tegen(l:rever van dre van AR)~-

JANUS CRUSIVS , ADRlàNUS JUNIUS ,

TO·
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TOTELES W8S, op aandrang van UITENBOGAART , voor eenige fongelingcn, op zijn Kamer uitlt.'ggcnde, veroorzaakte hem zulks
de ongunst van ecnige befhmrders der Ceneefche HOdge Schoole,
en bijzonder van eenen der Hoogleeraaren, zijnde een Spanjaard,
en groot Voorftandcr van ARISTOTELES; die dan ook bewerkte,
dat door de ()v.:rh(;id, het hOliden van afzonderlijke ColJegien
verboden werd; welk verbod hem zo haatelijk voorkwam, dat
hij ondernam Gencl'e, voor eenigen tijd; te verlaaten, en met
'cr woon naar Bazel te Gaan, daar hij wel ontvangen werd, en
ruime geleg:l:heid had om zjg te oefenen, dJor dien het hier de
gewoon,,, was, dat, geduurende d~ Vacantien , in den Wijnoogst,
de tJedreel'"j:te Jongelingen lesfen in de Theologie gaven, zo
om anderen, als om :é:g zclvell te lec~eJ1; cle zijne hield hij over
eenige Il(}()fdt!lI';k'~n uIt J~n Brief aan de Romehlol. Zelf~ vindt
l1:ell s'111l':d, dat hii zi:ne Ifsfen zo wel wist voort:-fte1!en, dat
de I-Joogleerz::rs J. CRljl'liEUS hem met vermaak hoorde, en ook
dat de~ze zo vee! vertrouwen op zijne bekwaaml12id it,!de, dat
h'j meer dan eOllS zou gczesd hebben: Laat mijn Hollauder
~'oor mt) alitwoordcn.
Uh:r door geraakte hij aldaar iiJ zo eene
g oote achting, dat, wen hij naar Genepe wilde te rn~ keeren,
l~e Theojo~iïche Faculteit, uit eigen beweging, en cp gemeene
kmten, hem den Titel vall Dac"to,. aanbood; dien hij, echter,
'VClgcroc.

Dij zijne terugkomst te Geno'e, de gemoederen zeer bedaard
vindende, droeg hij zorge 0111 ze nkt weder in onrust te brengen, en trok dus de achting van allen tot zig. Hoe bemind hij
bij BEU. was, bleek uit den lof, dien hij hem gaf, op de vrnge,
gedaan door M. LIJDIUS, uit naam des /lmfleldamfc!Je11 f{erkm_
1'oods; welke lof, drie Maanden daan'a, b;:vestigd werd door de
Academie van Bt/zel: alle welke loffdijke gemiglèhIiften genoeg
voor il~llden 7;hJ.
In di~n goeden reuk bleef hij nog driè iaaren te Genn'e, zon.
der af te hiaten van eene onophoudelilke oefening in de Godge·
leerc1.hcid en '1 aaIen. Toen gewekt door het gerucht der Geleerdheid van JACOBU, ZAR.111ELLA, die ten dien tijde de Filo[ophl\'; te
Padua vêJorlas, maakte hij zig, in 't jaar I586, gereed, om naar
Italie te trekken; welke reize hem veel onruSt en laster veroorzaakt heeft. Zijn Reisgenoot was de gemelde 11. JUNlUS , dien

men
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men zegr, hem daartoe te hebben aangefpoord. Te Padua hoorden zij met gïOot vermaak den gezegden ZARABELLA; en bij die
gelegenheid onderwees ARMI:è'iruS eenige Nederlanders in de Redenlatl1st; bezigtigende voorts, mer zijnen Reisgenoot, de. voornamnfl:e Steden van Italie, cn onder de merkwaardigheden, den
Stoel van den Paus, zonder zig, volgens de verhaaIen , van de
zijde zijns reisgenoots te [cheiden, of buiten dien iemant toe te
ljJreekcn.
Deeze reize, echter, verwekte hem, zo als wij zeiden, eenige ongunst bij voornaame licden, en veeJe moeijelijkhcden bij
anderen, dic niet gereed zijn, een mis!1ap met den mantel der
liefde te bedekken; en het was niet geheel zonder grQnd, dat
hij, van de Amfte!damfche Regeering, zonder wier voorkennisfe hij die reize niet bad behooren aanteneemen, hier over berispt
lverd. Zij, die het gematigdst dachten, zagen ligt, hoe de drift
een weetgierigen jongeling vervoeren l:on; en bij de zulken vond
hij daarvoor liJoedig verfchooning. Maar zij, die altoos liefst
het ergst gelooven, verbreidden dat hij te Rome 's Pau[en voeten
gekust, en met de Je/lIi/eli en den Kardinaal nELLARMINUS zecr
gemeenzaam had omgegaan; zonder evenIVel eenigen grond voor
hunne vertellingell bij te brengen. Dij zijne terugkomst te A:IIfield,,;!!, in het jaar 1587, wist hij zig van dien blaam. bij de
meesten en weldenkcnllen, fpoedig te zlliver~l1, \\aar toe het
getuigenis van den verllloarc1cn }U1\IUS Iliet weinig zal geholpen
hebben, die, zo als bekend is, alle die geruchten om verre wierp.
Dit, gepaard met dc treffdijkl1:e getuigfchriften van BEZA en andere Godgeleerden, dC2d hem bij den AlIlfte!damfchen !{erlZCIlraad,
np zijn verzoek, fpoedig verfchooning voor de gedaane reize
erlangen.
In het geheim oeiTende hij zig nu eenigen tijd iu het Prediken,
biedende zig zell'cll, in het volgende jaar, aan de Kl:lsfis ter .E,,omina/ie of onderzoek aan, die hem, zo uit hoofde van zijne
bekwaamheid, als om zijne AcademW.:he voorlèhriti:cn, waardig
keurde dcn Predikl10el te beklimmcn. Na gllU!1igC tocf1:ell1111ing
van de Overighcid, zag men hem alhier tcr Stede d" Avondbeurten openlijk waarnecmen , op den tijd, dat hij den oud.::rdom van
~8 jaaren bereEa had. Hij voldeed ieder, volgens het algemeen
tctliigcnio:, verre boven de lJ;luate van zijne jaar,~n, Zie hi@r wat
wat
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llERTIUS, in zijne Lijkreden , van hem getuigt, zonder dat zijne
tegenflanders zulks wecrfprookcn hebben; .- "daar was in hem,
" (zegt hij ,) eene ongelooflijke deftigheid, gematigd door een
" fonderlinge bevalligheid; zijile fiemme was wel klein, maar
" lieffelijk, helder en doordringende, ende om in het hart uitte" vloeijen , bekwaam tot verwondering toe. Moefie hij liet cier" lijk voorfteJlen, hij deede het alfoo, dat hij niet en ging bui.
" ten de waarheid: l110este hij iet Jeeren , hij deede het claer en
" verHandelic: moeste hij eenige wijtloopige lange reden over
" eenige faeken vervolgen, hij dede het met een uitneemende
" ordre ende bijzondere befcheidenheid enz." - Verfierd met
deeze en andere guaven, werd hij, met nlgemeene fl:emmen van
den Kerkenraad, en goedkeuringe van Burgemeesteren, onder
het getal der Amfle!damfche Predikanten aangenomen.
De eerfie moeijelijkheden, die 'er omHanden, worden door
zijne voorHanders geHeld op rekening van PETRPS PLANCIUS, zijnen amptgenoot, die meende iets ontdekt te hebben, uit een of
meer Leerredenen van ARMfN!US, over het VIIde Hoofdfiuk van
Paulus Brief aall de Romei11e17, het geen flrijdende was tegen
de gewoone Leer der Kerk. Zij voegen daar bij, dat de grootheid van zijne ge!ceïdheid en gaven nict kon misCen, den nijd
tegen hem gaande te muaken; dat zijn doordringend verHand ,
niet gewoon aan l1aaffche navolging, zonder eenig onderzoek,
niet kon behagen aan zl1lken, die gewoon waren iJl den naam van
hunne Leermeesters te zweeren; welk gezegde wij voor hUJlll1i!
rekening laaten. AR\n]N zelf bekende, dat hij in het uitleggen
was afgeweken van dc lecril1g,~ van CALYIJ," en llEZA; doch hield
ftaande, nièts gelend te hebben tegen de BdijdmÎs en Catechismus firijdende. Deeze eerCle Ollrust werd, door het tusfchenkomend gcz~g van Burgemeesteren, fpocdig gefeIld, doch op
nieuw herbooren, door zijne verklaaring over het lXde Hoofdfluk yan den zelfden Brief.
De fchrillen van den beroemden DIRK VOLKERTEZ IWORl'\HERT,
die ftl ijdende waren tegen de reeds vastgeftelde leer der Gereformeerde Kerk, waren, in dien tijd, van dat belang, dat aanzienlijke mannen van oordeel waren, dat zij eene wederJegging vorderden. W~ar bij k\Vam een zeker Bnel;ske, ten tij tel voerende:
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t<'?at van de Pr((!deflinatie, over het negende kapittel tot det!
Romeinen, zaamgel1eld door de Delffche Predikanten, die met
KOORNIlERT in ver[chil waren.
Dit Boekske was door M. LIJOWS,
toen Hoogleeraar te Franeker, alvorens aan AR~lINlUS gezonden ,
met verzoek om de verdediging van BEZA, tegen die van Delft,
op zig te neemen ; desgelijks was hij ook door den .d111[le!rJam[chen /{erkenraad verzogt, de [chriftell van KOORNHERT te weder.
leggen. Dit aHes had ARMINIUS op zig genomen; doch het hoofd
des ge[chils (zegt zijn levensb"fchrijver) net overwogen hebbende, begon hij in twij fel te trekken, wat hij te doen of tel:ratcn haddc; 't beOuit was, van die netilige taak afcezien. Een
zijner hevigfle voorfianders zegt: .....:. " maar hiJ vond deeze taak
" te moeilijk, en geraakte onder dit werk zelf meer in twijfel
" omtrent het leer!l:uk der Goddelijke vaorbefchikkingeG." Indien deeze de waarheid in zijne woorden bewaard of getroffen
hebbe. is het niet te verwonderen, dat zijne anlptgell00ten naauwe acht op zijne verklaaringen over de gemelde Hoofdfiukken
van Romeinen VII en IX gegcevcri hebben, eil dat 'er eellige
)Uoeilijkheden over ondhran zijn, zonder dat die aan den nijd wegens zijne gaven behoeven te worden toegefchreven.
In 't jaar 1590 begaf ARMINIUS zig in den echt, met ELIZABET
REAAL, eene fchrandere en deugdmi!ll1ende Jonkvrouw, dochter
van LOURENS REAJ':L, wiens Vader jAcoB REAAL de waardigheid
van Schepen en Raad der Stad /Jm/feldam bekleed heeft. Na
de voltrekking van dien Echt, begaf hij zig weder als voorel1,
met allen ijver, tot het waarneemen van zijnen dienst. ARMtNIUS, [choon zig hoedende om openlijk der Leere der Predeflinatie tegen te fpree1ten, kon zig zo fchuil niet houdert, of in
het V~l'klaaren van deeze of geene plaats, was het verfChii zijner gedachten daaromtrent, met het k~rakterifeèrend deel van de
Leer der Gereformeerden, klaarlijk te üntdekkea.
Hierom en om hefvoorgem'elde wegens Romeinen VII, befchuldigd.,n hem ecnigen, als of hij overhelde tot het gevoelen van
PELAGlUS, als hebbende den onwedetgeborenen Mensch te veel
goeds roegerchreeven; andere zeiden hij was een Ketter, en dat
1'. SOHNIUS het VIlde Kapittel op dezelfde wijze had uitgelegd,
onder den naam van PROSPER DIJSIDACt:S. Niet weinig was het ge.
lal van hun, die verfpreidden, dat hij veele dingen op den Predik.
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ftoel gebragt had, die firijdig waren tegen de Nedrrlandfohe Geloofsbelijàenisfo en den Heitlelberg(chm Katechismus; dat hij
zeer los te werk ging met het aanhaal en van eenige oude en nieuws Leeraaren , om zijn gevoelen [taande te houden. Kort om,
in den Kerkenraad werd beflooten, hem te ontbieden, van dwaa.lingen te overtuigen, of wt zuiverder verklaaring van zijne gevoelens te brengen. ARMINIUS weigerde niet te ver[chijnen, doch
fcheen meer te betrouwen op de Magiii.raat, dan op den Kerken·
raad; ten minften hij bood aan, zijne verantwoording te doen,
in tegenwoordigheid van de eerstgenoemde: of zo de Kerkenraad
dit niet raadzaam vond, als zweemende naar nieuwigheid, als dau
te handelen in 't bijzijn der Ouderlingen. Dit werd wegefiaun;
en na het doen van het gebed, begon de onderhandeling tus[chen
hem en P. PLANCJUS. ARMINIUS klaagde dat zijn amptgenoot hem
veele dingen opdrong, die hij l}ooit op den ftoel gezegd bad, of
il1 een anderen zin opvattede; wat bet gevoelen van PELAGlUS b~
trof, deszelfs dwalingen zeide hij te verwerpen, en dat hij dit,
in zijne verklaaringen, openlijk betoond had. Wat aanging de
Leeraars der Griekfclte en Latijl1fcltc [{erken, dat die van zijn
gevoelen waren, zo als bij uit eenige getlligenisfen bewijzen kon;
dat bem onbekend was, eenige gevoelens van de nieuwere Leeraars te hebben biigebragt, buiten BUCE.RUS, fcllOOll hij zijn manier
van fpreeken niet gevolgd was; dat ERASMUS , een man van naam,
1)aa1' het zelfde gevoelen was hellende. Hier over ontHand een
nieuwe twist over de achtbaarheid der oude Leeraaren , die ARMINIUS trachtte te verdedigen. Wat de Belijdmis en den Cale,hismus betrof: hij deed alle lUoeite om aan de vergadering te
betoogen, dat hij tegen dezelve, als formulieren van onderlinge
eenigheid, niets geleerd had, en zijne leer daal' zeer wel wist mede overeentebrengen. Hij voegde, echter, daar bij, dat hij
meende geenzins gehouden te zijn, aan alle de bijzondere uitleggingen der Hervormden, en dat het hem vrij [wnd, de plaae[en
der H. Schrift uitteleggen , naar het ingeeven van zijn geweeten,
en dat hij wel zoude zorgen, nooit iets vast te Hellen, waar door
de gronden van 't Cbristendom verwrikt zouden worden. Hij
bleef weigeren, zijn gevoelen aangaande de Proedeflinatir te verklaaren; zeggende, dat dit in deezen twist niet te pas[e kwam.
alzo hij daar van in 't ~ezeide VII. Capicteilliet gemeld had. Ge-vraagd
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vraagd zijnde, )/Jat hij gevoelde 1'fJn de volmaking des Menfdm
;n dit {eeven? was zijn antwoord, dat hem zo eene vraag OFerlollig voorkwam, wijl hij zijn gevoelen daaromtrent, ;n zijne
uitleggingen orer het zesde en zevende Capittel1'an den Brief
rll!S Apostels, mur dfm honderd maaien ontdekt hai.
Verre was 'e 'er af, dat de ol1tflaane gefchillen hier mede beo
tlise waren. In hee volg én de Jaar werden dezelve zo h~vig, dat
Profc;[or LIJDius, om den vrede te bewaren, van Frtmeker naar
's Hage trok, om aldaar met UITENBOG.P:ARD te beraamen, hoe
best die ontvlammende vuur ce dooven. UITE:-IBOGAARD aau 's MSlls
verzoek gehoor gecvende, begaf zig Iluaf Amfleldam, en meld·
de zig daar aan, bij den Fran[chen Predikullt JAN TAFfiN. Dec·
z:en brage hij zo verre, dae hij aannam de oneenigheden te doen
fmooren; zijnde hij bekend vOOr eenen Man, die den Vrede lief
hld. Zo door den Kerhnraad, als door ARmNIUS werd het
aanbod van TIIFFIN en UITENllOGAARD, om zig tot fcheidsmannen
te fl:ellen, met dankbaarheid aangenomen. Om een I~oed gebruik
daar van te maken, werd eene bijeenkomst belegd ten huize van
TAFFIN , alwaar de Kerkenrand eenigen van de hunnen zondo
Doch zo wel de befchuldigende, als de belèhuIdigde partij, vertrok onverrichter zaake van daar. TAFFIN en UITENBOGAA1W dee~
den eene buitengewoone Kerkvergadering bdeggen, en gaven
aan dezel\"e over, een formulier van vernieuwing van vrede, door
hen opge!l:eld, waarin onpartijdigen meenden, dat partijen ge·
noegen zouden neemen. ARMINIUS nam aan, de wetten van Vre~
de, hier voorgelèhreeven, te zullen volbrengen; doch lIet groot·
fie deel des Kerkenraads betuigde, die niet te kunnen aanneemen : dus was dan het gevolg, dat de makers van dat Ontwerp
'er weinig danks mede behaalden. Om, echter, den finuad, die
bier uit ontllaan mogt, te keer te gaan, deeden zij den [{erke1l.
raad andermaal vergaderen, aan wien zij hunne on[chuld teil
klaarllen te kennen gaven, met verzoek hunnen goede wil en meening ten besten te willen duiden, onder verzekering dat zij van
verderen arbeid hier omtrent zouden afzien, en het der Voorzienigheid bevoolen laaten. Op het Artikel UITENBOGAARD zal moeten gezegd worden, hoe deeze zijne handelingen oorzaak waren>
dat de Kerkenraai aan Burgemufleren te kennen gaf, nict te
kunnen beiluiten, hem te beroepen, op voorllel van DUFgemee-
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fleren, als ook van het verfiag, dat door hem en TAFFIN • op or~
dre van Burgemeetleren, aan hun gedaan was. Na de gewoone
jaarlijkfche verandering der Wethouderfchap, ontboden de nieuw
aangekomene Burgemeefreren, zijnde toen de Heeren REINIER
KANT, WJLLEM BARDES , CORNELIS FLORIS VAN TEIL!NGEN ell NIC. F.
OE'rGENS VAN WAVEREN , alle de Predikanten voor zig, in bijzijn
van de Heeren P. BOOM, K. P. HOOFT en BARTHOUT KRm.mOUT.
-De Burgemeefter IUNT hield den Predikanten voor, hoe zij Heeren Burgemeefteren in ervaarilJg gekomen waren, dat zij Predikanten 't Liet eens met elk~nder waren, en dat deeze gefchillen
moellen worden weggenomen; dat de begeerte van Burgemeefteren was, dat ieder van hun zig daar toe bevlijtigde, om grooter
kwaad voor te komen: dat, hadden zij eenig verfchil onder elkander, zij dat ondtr elkander mogtel1 afdoen, en niets daar van
op den Predikftoel brengen; deeden zij het niet, de Heeren za·
ten daar, om andere middelen in 't werk te ftellen. De Predi.
kanten, een weinig tijds buiteu gefiaan hebbende, om hun antwoord te bera~men, antwoordden, door hllnnen An:ptgenoot
J. AMIlROSIUS, dat zij de Heeren zeer bedankten voor hunne zorge ten nutte der Kerk; dat zij geneegen waren, den vrede, dien
ze dertien jaaren onderhouden hadden, verder te bewaren, en
nog aan niemand gelegenheid gegeeven hadden anders van hun te
denken; en was 'er iemant, die fchuld had aan den Vredebreuk,
hij mogte 'er zig van ontdoen. ARMINlUS daarop verlof verzog(
hebbende t~ fpreeken, betuigde, dat hij, door het zevende Ka.
pittel aau die yau Rome een weinig anders uitteleggen , dan veeIen der Hervormden gedaan hadden, niets ter Waereld' geleerd
had, of wilde leeren , het geene ftrijdig was met de Belijdenis
of den Catechismus, en dat hij niet getwijfeld had, of hij mogt,
volgens de vrijheid, allen Christen Leeraaren toegefia~ll, de plaatfen der H. Schrift, naar ingeeving van zijn geweeten, uitleggen.
En verder, wijt 'er eenigen waren, die waanden, dat zijne uitleggingen ftre~den met de Formulieren van Eenig.!zeid, men hem
daar dan ligtelijk kon overtuigen, en hij bereid was 'er over te
handelen met zijne mededienaaren; biddende, echter, dat het
mogte gefchieden ten overftaan van Burgemeefteren, of hunne
afgezondenen. CUCHELINUS toen het woord opvattende, verzocht,
dat deeze zaak, Kerkelijk zijnde. onder Kerkelijken. naar hunne
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gewoome, mogt behandeld worden. Waarop Burgemeeflerm
de Predikanten andermaal deeden buiten flaan; en weder binnen
geroepen zijnde, verklaarde de Bllrgemeefler KANT, dat het befluit der Heeren was, dat zij best geraden vonden, dat de f{erJeenrllad de ganfche zaak liet berusten, en alle de vcr[chillcn,
die 'er geweest waren, aan de vergetelheid beveelen; dat het
de Iieeren zeel' onvóegzaam dacht, daar over eene nieuwe Vergadering te beleggen; en dat hunne wil was, dat men zig zou
hoeden voor nieuwe Leerflukken op den Predikfloel te brengen,
ll1:lar die met en ondcr elkander in het bijzonder te verhandelen;
vermaanendc hen verder allcn tot eendragt.
ARMINlUS ging voort met zijne Leerredenm over den Brief
aall de Romeinen, onder ecn grooten toeloop van h0ordcrs, die
met verfchillende oogmerken bezield waren: zijne Vrienden, om
geleerd en genicht te worden; zij, die hem min genegen, en legen hem vooringenomen waren, luiil:erdcn met fcherpe ooren,
om eenige dwaalingen bij hem te ontdekken; aan de zulken miste het ook niet, of zij vonden, zo zij meenden, altoos iets, hoe
voorzichtig de Leeraar zig ook mog!e in acht neemen. In het
volgende jaar I ~93 bleeT, dit ten klaarflen. Bij gelegenheid van
de verklaar'ing van Rom. IX. had AR~llNIUS, (zo hij zeide) om alle ergernis te mijden, alleenlijk lhande gehouden, dat de Apostel, ter dier pIaat[e, de il:o/fe en het oogmerk, het geen hij zig
in de voorgaande Kappittelen had voorgel1:eld, vervolgende, zijne Leere van de rechtJ'oarcJiging des me1J(chen uit het geloof,
'Yerdcdigdc tegen de mee/Je tegenwerpingen der Jooden. Veelen
waren van gevoelen, dat hij het Cbristendom met die Prediking
dapper verdedigd had; doch veele anderen oordeelden daar op
verre na zo gunflig niet over. De Kerkenraad vond goed, afZOllderlijk, buiten h2m, te vergaderen, en hundelde met hem,
den 25 Maart; in welke Vergadering het alles behalven broederlijk toegLlg; zo dat HALLlUS het geraad211 vond, de Vergadering
voor dien dag te doen [cheiden; en 't liap aan, tot bijna het einde des gemelden jaars. voor dat hij lllet zijne broederen wrzoende.
De Wethouder[chap, in het volgende jaar, hunne gedachten
liebbende laaten gaan, op eenige verbetering der Latijnfche
Schoolc, koos ARMINIl1S, om eenige Wetten daar voor in order
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te brengen; het geen hij ook verrichtte; 4ij heeft ze Qpgefield,

zo als zij nog in wezen zijn.
Onder andere bezigheden, hield hij zig onledig met het onderzoek van het gevoelen der Schooien van Gene)'c, we~ens het leer~
!luk der Gr;dlijke Po~rhefchi1rkil1g, om zig eenmaal van alle de
twijffelingen te ontdoen, waarin hij zig t0t nog toe bevond, en
die alsdan den Gel~erden voorte(lellen. CUCIILINUS. voorheen
zijn Amptgenoot, dQch nu, zeden eelligcn tijd, Hoogleeraar te
Leiden, llond zig in den Echt te begeeven met zijne Vaderlijke
Moei. ARMINIUS ter feest gen;1digt ziJnde, hield, bij die gelegenheid, veele gefprekken met FRANÇlSC:US JUNlUS , over den rat
van Adam etl de gel'olgen 'Ylm dim; welke gefprekken naderhand. door geleerde BrÎeven, vervolgd werden; dfl;J, bij niemand meende hij hierom trem beter te !lagen, dan bij UITENl!OGAARD, aan wiens oordeel hij veel vertrouwde.
Voorzitter op de Zuidhollattdfche SljllJde zijnde, werd hem
daar opgelegd. alle de Dwalingm der fJerdocperen te onderzoeken, en die in een bijzonder Boek te wederleggen. In 't eer~
fie fcheen hij daar toe gewitlig; maar naderhand, door vee!e zaken afgefchrikt zijnde, braót dit weder nieuwe ven!enking(:n
tegen hem op.
Dllswaren 'er vijftien jaaren verlpopen, waarin ARMDlIUS dell
dienst als P;edikanr te Am/leldam, niet zonder groote moeilijkheden had waargenoDlen. Na verloop van dien tijd, werd hij.
na eenige. voorafgegaane onderhandelingen, ter plaatsvulling van
den beroemden F. JUN~US, die in 't voor~aallde jaar 1602, !:an
de Pest overled.tn was, tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheiq
te Leiden beroepen; wèlke beroeping lli~t dal) na veel regenfiands
voltrokken werd, vOQral door de weigering van dl! Stads Regeering, die hem niet begeerde te ontGaan; doch die, echter, door
eene bezcndin:;. hier toe werdt overgehaald. In de fchriften val~
TRIGLAl','D en mlderen , die niet gunfiig voor hem zijn, vindt men
een verhaal van alle de moeiten, die ARMINIUS zou te werk gefield
bebben, om zijne AmptgenQoten tOt zijn ontibg te beweegen:
zo als men bij anderen, als VJTEN1l0GAARD, die allerflerkst voor
nem warEn, haateliike affchilderingen van het gedrag des Kerken,yaads, 0111 het te weeren , geboekt vindt. Wij vermeellen den
!.eezer geen dienst te zullen doen, met herhaalingen van zaaken ~
die
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die altijd in verfchil blijven, en voor waar of onwaar zullen ge.
houden worden, zo lang 'er verfchil tusfchen de Gereformeerten en Remon/Jranten overblijft: want dit is en blijft z€ker, dat
'er geen meer geloofwaardigheid in de fchriften van UITENllOGAARD , en in die van TRIGLAND is, dan de Lèezer daar aan wil
toefchrijven, als hebbende zij beiden hun gebrek, van door drift
hier en daar toe vervoerd te zijn geweest. Wij zeggen dan alleenlijk, dat zijn ontOag en beroeping werd toege1l:aan, op voorwaarde, dat hij met GD:llARUS al voorens in on derhandding zou
treeden ; 't geen eenige al w drifdge voornanders van ARMINlUS
willen, dat zij zelven zouden geëischt hebben;, doch, echter,
volgens bijgaande omûandigheden, Oll'~eloofbaar voorkomt. Doch
hij zij wie hij zij, die deeze onderhandelingen bewerkt heef"
geen van beiden dient daar in v~n een kwaad oogmerk verdacht
gehouden te worden; ten minnen ze werden door de Curatooren
der Hooge School~ gocdgp.kenrd, en in tegc~~woordigheid van de
Raadsheeren en Curatooren KROMHOUT en HOGERBEETS, en twe~
of drie Kerkelijke PCrlclQnen, aangevangen en geëindigd, met

dien uitGag ,dat GO:llARUS en ARMINlUS elkander de hand van Eroederfchap gaven; bekleed~nde GOMARUS zelf, AR:lIINIUS daama, op
den loden Julij 1603, met den titel en waardic~heid van DoEtor
in de H. Godgeleerdheid; zijnde ARMlNlU5 de eerl1e, die met
deeze waardigheid in de Leidjèhe Academie, van den ReEtol'
JVfagl1ificlIs en de overige Profesfooren, volgens het verhaal van
llRANDT, vereerd is.
Dit verricht ziJnde, nam hij affcheid van de Ar.Jf!eldall:fc!z~
Gemeente, en vertrok naar Leidell, ter aanvaarding van det:ze
nieuwe waardigheid; voorzien zijnde met getuigfchrifren, zo wel
van den Kerkenraad als Kfas/is, zo loflijk als iemand zon kun·
nen wenrchen. Het zal den Leczer niet verveelen, dat wij dezelven hier woordlijk invoegen, gelijk ze door ons gevonden worden, in de reedsgemelde Liikreden van BERTIUS op AR~IDlIUS. Het
eerlle GetuigCchrif( was van deczen inhoud:
IJ ' /

Getuigenisfe der Kerke wm Amfteldam, vertaald

uit het Latijn.

" Indien de redelijkheid felve onder 't gemeine gefelfchap der
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dit van ouds her als voor een befiendige wet heef:
willen gehouden hebb~n, dat die geene, die loffelijke recommandatie, ende eerlijke waerheids{?;emigenisfe weerdig geoordeeH
werden, die erghen bij 't ghemeijl1e beste feer wel hebben gedaan: fao zijn veel meer tukke eerwacrdig de gheene, die in
den woorden Gods arbeidende, den dienst des H. Euangclij en
de ghemeijnte on[es Heere Jefu Chrifii, veele jaarcn lang met
fonderlinge vruche hebben becreeden, Daerom nadien D. D. 'Jacobus Arminius, onre Eerwaerdige Broeder in den Heere fulx
nu van ons begeert heeft; fa hebben wij geacht, dat \V ij hem
niet machte weigeren, dus:
., Sa willen wij dan door dit fchrift bij allen ende eenen eijgelijken betuigt hebben, dat wij als nu door langduurighell ommegang de ho agile oprechtigheid des onf1:raffelijken levens der gezonde leere, ende van geJijcke der manieren en zeden V3n dell
voornoemden feer treffelijeken perroone elJde onfen aldel'weerf1:en
mededienaar in Chrifl:o, fulx hebbende doorzien ende verfacht,
dat ons geen dinck well:chelijker en is, ende dat wij altijt zjjnen
raet, hnlpe, hulpe, gel11cijl1f:l:ne ommegnngh ende gefdfChnp
mochten genieten, daar roe oock de vricnciichap, die zo langen
tijd onder geplee:;t is, onde~houdet1. Maer nademaal d~ ghenadige ende groote Godt wat anders over hem en ons fchijm be1loten te hebben, zo is 't, dat wij denfelv.:n Hecren onfen Gade
feer groorelicks hebben te danken, over zija alJerhoogf1:en tot decfel' tijd toe tegen ons en deefe gehcele ghcl11cente bewefene goedertierenheid, waar door het gcfchied is, dat wij uit de neerfligheid en arbdd des voornoemden onfes alderlicnten mede a, bddere in den wijngaard Chri11i alhier onder ons vermoeit ende
wac 1,crlijk te famditli'ck met ons aangewendt ,geen kleine vrnchcn heb~)en mo!;e!1 fiell ende vrC'llgdeliJk genieten.
" Ende wij bekennen voorts alle te famcn met [::er gewil1igen hcne, dat wij in den [elven oufen allerliefnen broeder in den
Hee,e , van wc[cn zijne te [amen gevoegden erachten in den Heere, Val) wegen zijnen vlijt ende wackerhcit ne:Tcns ong in 't betra;hren van ,"enderlij ende gheIijke deel en zijner bediening bewecrèll, van wegen den feer bereiden aart, ons tel! a;l~llthalvcn
mcdcgedeclt, in der waerheit feer gehouden Cl hem allen danck
khnldi zijn. Derhalven , om cort!ijk milt een woord alles te
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!Zeggen (nademaal zijne godzaligheit en hoogfl:e vroomigheid,
midsgaders ook de [onclerlinge, [ulx met [eer goed recht, als het
geene haet' eigen toekomt, [00 te [eggen vereijs[chen) [00 ist,
dat wij deezen voorrreilelijken perfoone en [eer waerdigen Broeder in Chrilto, allen godG1ligen vroOluen geleerden luijden, alfa
recommundeeren, dat wij hem met meerder gunste, en met meer.
der lOegeneegenheid, des herten niet recommandeeren kannen.
Datum in onren Kerkenraets vergaderillge tot Amfl:eldam' den achtfien Septel1,1bris Anno 1603."
In de name vtln alle
Des Goddelijcken »loords Bedienoarm

JOI-IA!\JNES URSINUS des Kerkmraets pr,efes.
JOHANNES HALLIUS Prediko1lt tot Amflerdam,
JOANNES HALSBERGlUS Herder der fe/ver
Kerck.

De Inhoud van het KlasGcaale Getuigfchrift was

deez~.

" Allen ende eenen ijeghelijcken, die dere on re tegenwoordige ghemigenisfe fullen lefen of horen, heijl ende vrede door den
eenighen middelaar Chriltum.
" NaJemael de [eer trefl'diJcke ende gheleerde Doétor Jacobus
Arminius, van de Edele en door haer gheleerdheid vermaerde
Heeren Curateurs der hoge Schoole, die daer is tot Leijden , van
den H. Kerckendienst (die hij nu vele jaren in de Ghemeijnte tot
AmGerdam met allerhoogften lof bediend heeft) tot de publieke
profesfie der H. Theologie te beroepen, en openbacrlijk in defelven ghcintlalleert ende jnge[eegent is: So hebben wij hem v:\n
ons vertïeckellde, door dit ons (hoe wel gheringe) Schrift, den
gedachte Curators , mitsgaders ook alle vroome wille recomwal1(keren, en met onre getuigenisfen (gelijk het gebruicklijk
is) vereerell.
" Soa ist dan, dat wij dienstknechten Je[u Chrit1i geG'tementlijk, met den Ouderlingen des AmllerdamCchen Clasfis ghetuige,
dat de gedachte D. Do~or Arminius nu IS jaaren langh eellen lid-
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lllaat onfcs Clasfis geweest is, welken tijd geduurende hij de ge.
fonde leere fllijverlijk met groote vrucht geleerd heeft, de Sacramenten volgens d'infl:ellinge des Heeren bediend, ende ware
Chri!1elijke Religie met groote ijver verbreit , en met zijne vlijtige tegenwoordigheid, de Clasficuale vergadering doorgaanseh verciere; en ook door fene voorfichtige raed, fwaare faaken van
groot gewiehte met anderen verrichtet, ende alle laste hem opgeleid ilrekkende tot opbouwinge der gcmeinte altijt bereidelijck
heeft gedragen, cl1de zijne H. berocpinge met eerlijkheid ende
vromigheid des levens tot op deeCen dach toe vercierd. Curtelich
hij heeft hem felven fa in fyn H. Ampte als in den ommegangh
zijns leevens tegen al fulx gedraagcn, als 't cenen waren dienstknecht Jefu ChrifH betaamt: Invoegen, dat wij hem voor fyne
vrientlijke toegenegenheid tegen ons, en voor de beleeftheid,
waarmede hij ecn iegelijk v~n ons heeft btjegent, de allerhoogfle eeuwigen cl~l1k fl!ggen. Wij verfoeken dan aan alle ende een
cijgelijk en van wat Gaat dat fy lyn, dat fy den voornoemde D.
D. Jr.eob Arminium, \'oor füdanig als wij gezeir hebben wHlen
houden, erkennen, aenneemcn, de band bieden. Dat fe hem
ool~ wille fulke eerc als hij waerdig is (tcr oorfaeke van de llitneemenheid en fonderlinge gaven zijns verfiands, die in hem fehijnen ende lichten) bewijfcn, en naar haer vermogen haer H. eerbiet bevorderen, tot heerJijkbeid, van de name Godes, mitsgaders tot opbouwinge der Schole en der Kerke Tot welckc einde wij zijne medearbeiders ende mededienstknecllten hem de menilierlij genade des H. Gcef1es van barten geCamemlijck weIVenfehell. Tot Am!1erdam, uit onfe Clasflcaale te faamenkom!1e,
fJp den laC September 1603."
JOANNES HALSllERGIUS, Clasjis Pr4es.
JOANNES HALLIUS, Predikant te AmJlerdmll
des C/nsjis Serf", uit desfe/J'ge name.
Zij die niet: geheel onkundig zijn van de daarna ontllaane twisten, weeten , hoe vee>!e aanmerkingen, naderhand, op deeze
..beide getuigfchrifren gemaakt zijn. Van het geen de AmJlefdOlH/che Predikal1t RUlJL, in zijne gefchriften tegen BRANDT, hier op.
ingebragt heeft, zullen wij, als ons al te fcherp voorkomende,
geen
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geen gewag maaken, om reden. dat het bij een onpartijdig on.
derzoek van .anken blijkt, dat veele van 's Mails redenen geen
fleek kunnen houden; en ook om dat 'er aan de echtheid van
deeze beide gefchriften geen de minf1:e twijffel is. Want, dezelve v()or ecbt houdende, en danr mede vergelijkende, het geene
·TR1GL·'r\D en nUiL 'er in 't vervolg van hebben opgegeeven, moet
men de bovengemelde Getuigfchriften voor valsch en bedriegelijk houden; 't geen noch van den Kerkenraad, noch van de
Klasf" te wachten is: of men moet het verhaal van TRIGLAISlD.
dut hij al< een Extraét uit het Kerklijk Protocol opgeeft, als dusdanig befèhoU\v~n, waar toe men, zonder misleiding van berichten p!aars te gecven, or.:;: Ilkt wel b:::üuitcn ];an of mag. Wij
zullen OIS ,'Ji,t h.::t >\:.ufche \c.Jlanl v~n T':IQLAND niet bemoeijen ,
om n:den d ,; wij buiten flaat zij;, te befJis(cn, of hij het PIOto~ol, of li;;:v., het E"araét Juur uit, g~trr,ulVIijk gebvi!kt, dun of
hij het, duu; aa::vnliingen en L:U,!ti, geil, v::rminkt hebbe, waarvan zime teben;l,.'v~;s h~m b. '.hllil.igd ILbben; doch dit volgende zijn wij der \ya"rh,:id v~rlCl1ll:ui",'J, hier bIj te vuegen. Het
was (zo a's wij g '~.i~n h<.:bbLnj in 'I jaar 1603, dat AR~l1NIUS als
{foogleeraar berocFen w2rd, en vln/lIl1Jldda11J naar Leiden vertrok; in dat jaar nu. noch in geen d~r voorigen, wordt dat Pro~ocol, op wiens Extraét TRIGLAND zig beroept, gevonden. Dit
moest noodzaaklijk bij BRA"'DT, die A;,:\uNws'en zijnen Navolg~
fen ten fierkfien toegedaan was, geen gering nadenken baaren,
~onder dat her hem gelukte te weeten , wa:.r aan het haperde.
IIem werd wel bericht, het geen ten opzigte van de beroeping
was voorgevallen, maar niets van dat alles, waur mede TRIGLANDIl
verhaal, ten nadeele van ARMINIUS, was opgevuld. DMNDT waste kundig om aan losfe geruchten geloof te geeven, veel min di~
te bock te fiellen, in eene zaak van dat gcwigt, waarbij de eer
van den Overledenen AR~lINlUS zo veel gevaar liep. Hij dan ontdekte, door nafpooringen. zo veel, dat dit verhaal wel in het
Protocol gevonden werd, maar niet op den tijd, of de plaats
paar het behoorde; dat het was een opael, gemlia!n veertien
jtaren daarna, en dus agt jaaren na den dood \an ARMINICS, dOQf
rETRUS PLANCIUS, ten verzoeke van ADRIMN S~1OUT: in een tijd,
dat de Remonfiranten binnen AmJleldtl1l1 allerfierkst in den haat
)varen ; ~n dat verhaal was getekend No~ 5, op den 12den Janl,larij
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rij 1617, in het Kerklijk Protocol ingelaschr. Het kon dus niet
ten l1~deele van ARl\JlI\'tUS ilrekken; en BRANDT had ruimte om
te zeggen > (voor deeze gèdaane ontdekking ,) dat het ter behoorlijke plaats niet te vinden \\25. En hier mede kunnen wij
Van deeze z;'\ak, daar zo vcele letters om gefchreeven, en zo veel
papiers om beklad is, amappen: dewijl uit dit eenvoudig verhaal
blijkt, hoe de Kerkenraad en /{/asfis, met ARMlNIUS alle voorige
gefchillen in der minne vèrejf~nd hebbende, met vrije gemoeden
de bovenilaande gemigfchriften hadden kunnen geel/en: hoe
BRANDT het Extraf't, van TRIGLilND bijgebracht, had konnen ont·
kennen, en dat 'cr aan het verhaal van TR!GLAND alleen ontbreekt.
dat hi.i zijne Leezers hld moeten verwittigen, dat het verhaal
van zaaken, waar van hij melding maakt, eerst zo vecle jaren later op het papier gebragt was; welk verhaal of invoegfel onnut
was, om dat ARMINlUS, agt jaaren na zijn overlljden, de waarhEid daar ran niet kon erkcnnen of ontkennen.
Het duurde. echter, niet lang, of de twisten op de Hooge!
Schoolen w,;;rdcn h~vjger, dan zij in de Kerk geweest waren.
Zijne e~rr:e lcgcnfbndcrs W3ren GOMARUS cn FESTCS umlMJUs,
bij wien zig ook zijn BdlUWd-C'O:l1 CUCHLINICS, als Regent van
'L Sraaten Koliegie. voegde. De eerstgenoemde kon in AR;\llNIUS
niet veï&agcn, dat hij anders dacht, over de Geloofsbelijdel1ls
en den HeidelbcrgfclJen Catechismus, dan men in de Gcrcfor1;/arde Kerk gewoon was te denken; van de ecrue verfchilde ARIIIlNWS zo veel, dat hij zig nooit bep8aldelijk wilde verklaaren,
en volg~ns hçt getuigenis van A. conv~Nvs, een zi)lcr hcvigfle
voo;"ftallders, gezegd had, het 16de Artikel daar van nict te kUIlnen verklaaren. Iloe dit nu ftrooke met zijne mondelijke belijdcnHt!, waarbij hij, volgens BRANDT, tot het einde zij17S leeyellS toe beweerd heeft, en verklaart. dat zijll gel'oelcn overeen kwam, ook met de Nederland/de COllfesJie, laaten wij aan
het oordeel van anderen. Ja dezelfele CORVINUS belijdt, dat hij in
den beginne de Leer~t\ll;ken verdedigde tegen zijn eigen gevoelen. Dan ziine gedachten werden fpoedig, min of meer. bekcnd, door een Twistgeding, 't welk hij zijnc Leerlingen deed
houden over de Predestinatie, en Goor de üellingen, wel!;e hij
op het papier brugt, die niet alleen tegen het gevoelen van CAI.·
VIJ!', maar tegen de aallgenoomen Leer der Kerke Hrij~ende waren,
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ren. Hoe GOMARUS zig hier tegen gedroeg, is uit de Schriften van
dien tijd genoeg bekend: hier zeggen wij alleen, dat daar uit alle de gevolgen der beklaaglijke twisten g:;fpr>lClren zijn. Hoe onzeker, echter, ARMINIL'S zelf in het Leerfllik rler Predestinatie
was, zou mea kurlnel1 opmaaken uit een zi:ncr Brie)' en , aan
den geleerden }UNIUS, waarin hij zeide: Ik en heboe tot noch toe
nict connen, met een [eek ere waarhoudiilge des gemoeds, toeflemmen het g,1cvoe!en der g1zc!eerde 11Ie11Jchen, [00 1'all onfen
,fils van ouden tijden, yan /zet bef/uit der Predefliiwtie ellde
'Yerworpinge. Het gewetcn mijner onclTarelltheid en lijdt lJiet,
dat ik de oor{aa.fe YaI] dees een fecker oordeel foude tOt/2-,1r;/Ik lubbe dan tot 12U toe getwijffe/t: ,'reefe12de ems andengel'oelen toeteflaan, daar van mijn gemaet, niet gfteheell:jk
velfeekert Is, en 1tiet dervende vajle!ijk [eggen, het gheene ik
wet voor waarachtig her houde, moer dat noch niet en is. door
de flemmen van geleerde ,'oorgefleld. Deeze en meer andere

"fII.

twijffelingen hem voorge!1eld zijnde, en gevraagd, zo door Klasfen als Kerkenraaden, om verklaaring van zijn eigenrlijk gevoelen, zo was gefiaag het antwoord: Ik fal de waar1teid feggen ,
nzaar niet alle de waarheid die ik weet, maar fal ze zeggm
als het geieegm zal zIjn; doelende daar mede op de Nationaa.
ie Sijnode, welke hij als toen voor het eenige middel hield 0)]1
de zweevende gefchil1en ten einde te doen komen. Welk gezegde van hem geftaafd word, door zijnen brief aan R. DONTEKLOK,
waarin hij fchreef: Ik hebbe geantwoord, dat ik in de Sijnode
Natiollaal [oude l'el'klaarel1 't geel1c ik har/de, dat ik I1U bereid ben, [0 haaf! de ze/Fe komt, 't welk ik hoope dat gefchieden zal en met groole begeerte l'erwagte enz. enz., en in eenen
anderen, zegt hij: H'(J(/rto~ j7d ik de particuliere SijllOrle )'oorjlel/en, dat ik /zebbl' tegen de Leere van fo1Jl1lligeJI, die gij (IL
Domcklo!;) de Kerk noemt? op dat Ie di~ [oude Y(Jr[;.cetercll?
dat kan [e niet doen, om dat ft de magt niet heeft, 0111 die
queflie te beJlegten, die alle de Kerke van de Pro)'jntien aanfarm, waal' toe fal dus eCIJ particulier Sijl1od~ ke1Jl71J!e nl'etl/eli, daar ze niet in jlaat is eell oordeel te ye/!en, enz. enz.
Deeze dl1iikre antwoorden maakten het kwaad vermoede!:, dn
'er vau hem pbats had, des te hevig~r; en, echter, had ARMrNIes
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'er zijne reden voor, om dus en niet anders te handelen,
als men zi~n kan uit gemelde brieven aan R. DONTEKLOK.
Doch men hoore h(!m zelv(!n zig hier op duideliikc:r verklaaren,
voor de Staaten , in zijn verhaal, hier "an mondeiijk en [chIifrelijk gedaan." Maar alzo [eker geruchte mij [ctr nadeelig, nu een
" merklijke tijd [0 binnen als buiten lands na geflrooijt is, als dat
~, ik dikwils verzogt zijnde mijn beden~,en in Rcligions zaaken
" te openbaaren, en [ulks altijd geweigerd heb, waar uit groote
" [warigheden ontflaan waren, [0 bid.1e ik dat het mij voor
" eerst geoorloofc zij, wat van deeze zaake zij, l1aaktdijk te
" verklaaren."
" In den Jaare r605 den 30flen }unij, zijn tot mij tot Lei.
den gekomen. drie Gedepl!teerden des Zuid-Holland[che Sijnod(!.
met namen, Françiscus Landsbergius, Libertus Frallxius en
Daniet Do/egi Predikanten te Rotterdam, 's Gravel1hage en Delft.
tn die verklaarden in by[yn van twee Predikanten, gedeputeer.
den des Noord-Holland[chcn Sijnode Johannes Bogaarts, tot
Haarlem en Jacobi Roland, te Amficrdam, dat in de Clasfisfèn.
hier en daar vernomen was, dat de Studenten van Leiden in hun·
ne Examen. om ten dienfie der Kerke te worden toegelaten, op
fommige vragen nieuwe en tegens de leere der Kerke ilrijdende
antwoorden gaven, welke die Studenten verklaarden van mij geleerd te hebben: Verfi)chten daarom, dat ik met hun in vriende·
lijke ConferentÎ(! wilde t'eden, om te verneemen, wat daar van
ware ende de h1ake te remedieeren. Hierop gaf ik voor antwoord.
dat ik [odanig middel onbekwaam achttede, om dat altijds van
node [oude zijn, met mij in ConferentÏ'e te treeden , fo dikwils
als eenig Student ijc[ vreemds amwoorde, en voorgaf fulks val!
mij geleerd te hebben: dat derhalve becter ware, [0 wanneer
eenig Student iets antwoordde, in zjjn Examen, 't welk den
l3roederen dachte, flrijdende tegens de Nede,lànd[che Confesfie
en Catechismus te zijn, en die feide zulks van mij geleerd te
hebben, men den zeI ven terflond tegen mij Confronteerden: waar·
toe ik antwoorde bereid was, om op mijn eigen kosten te kome:1 tcr plaatfe, daar het de broederen believen fou , en dat fnlks
eens oftweemual gt:[chied zijnde, den laste. of de waarheid, [ou
aan den dag brengen.
NIUS
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" Dan, Françiscus Lansbergitls , die het woord deede, infleerde op het verfoek van Conferentie, waarop ik verder antwoorde, dat ik met hen niet konde goedvinden in Conferentie te
treden, om dat re kwamen als gedeputeerden, die van haure be·
foignes rekenfchap zouden geeven aan de Sijnode, dat ik derhalven , niet dan met weten en confent, jaa door bevel van mi;·
nen principaale fodanige 'conferentie mogte aangaan. Benevens,
dat mii befwaarlijk foude fyn, de uitkomfie van de conferentie op
baar !ieder rap ort aan de Sijnode te laaIen berusten.
" Zeide voorts, dat haar verzoek zonder oorzaak of reden
was, alzo ik mij onfchuldig kende van iets tot Leiden, of tot
Am!l:eldam geleerd te heb~en, dat tegens Gods \Voord, Conf(!sfie of Catechismus der Nederlandfche Kerke ll:rijdend is, dat mij
r:ulks nooit van niemant was nagefeit, nochte mijns achtens lichtelijk zoude konnen beweefen worden, dan echter pref(!lltecrden
hun, fo fy de qualiteit van Gedeputeerden wilden aileggen, en
in 't particulier in onderhandeling treeden , daar toe op fraande
voet bereid te fyn, wel verll:aanden, dat van ieder point, fy haare meeninge en ik de mijne, fy haar bewijs, en ik het mijnen
zouden inbrengen: en in gevalIe wij elkander verilonden , waal'l~
de zaak afgedaan, fo niet, dat dan daar van geen verhaal foude
gefchi(2dden, maar alles tot de NationarJle Sijnode worden uitgefield. En dit werd door hun geweigerd. Ook fouden zij
dflar mede zijn vertrokken, ten ware ik verzocht hadde, dat zij
D. Gomarus, en D. Tre!catio p. m. mijne Collega's, ook gelijke Conferentie. op gelijke voet zouden aanbieden, aa:lgezien,
ik mijn crachtens, even zo weinig oorzaak tot dit haar verzoek
hadde gegeeven, als een van die, waar toe ik ook eenig bewijs
bijbrachte, te lange te vernaaien. Waarop fy verklaarden, fulks
te fullen doen, en feiden voor haar vertrek fulks gedaan tc
hebben.
" Dit is geweest het eerne verfoek, daar van fo veel ten
mijnen nadeele van gerprooken is, en van veeIe, met ailaating
fn bijvoeging verteld is, met achterlaating ook van mijne geduane prerentatie.
" Eenige dagen daar na, den 28fl:en Julij 1605, is ook rets
dergelijks bij den Kerkenraad van Leidt.!n mij aangediend, doch
met fodanige ulècning, indkn ik haar verzoek ~oed vond, dat
men
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men als dan ook and.:re fOllde aanfpreeken, fa nIet dat h:'!t daar
bij foude blijven: Dan als ik den Burgeme2fl:.:rs Broek'zoJ'en en
D. lIferu la. f. ged. die van harent wegen, als Ollderlingen tot
mij b a,Tlen, hadde verklaard. dat ik fodanig verfoek niet konde billijken, mits reden geevende:l die hun vergenoegden, is de
fa~ke daar bij gebleeV'en.
" Den 9den November deszelve jaars, hèbbel1 de Gedeputeerden des Zl1idhollandfchen Sijnode, F. Lansbergm, P. H0I114'
111ius, cum [ocHs, de fIeeren Curatooren van de Univerfiteit van
Leiden voorgedragen, negm !/j'ogen, met verzoek, dat de Profesfooren in de Theologie daar op zouden antwoorden, bij haal'
Ed., waarop zij tot Antwoordde ontvangen hebben, dat Heeren
Curatooren, niet goed vonden, de Profesfooren, eenige vragen'
te doen. So iemand meende, dat iets anders in de Univerfiteit
wierde geleerd. als behoorde, dat fnlks op de Sijnode Nationaal.
die men binne korte verwachte, aangediend en verhandeld konde
worden. De Gedeputeerde:l des Sijnodi, deeze antwoordde om..
vangen hebbende, verzachtten, dat het machte geaorlaft zijn ~
dezelfde vragen, de Profesfooren voorteflellen , om te hooren ..
war een ieder van hun, daarop vrijwillig zoude begeerel1 te antwoordden, dan ook dit verfoek werd hun toegefl:aan, en fulks is
gefchied buiten mijn weeten , ja zelfs zonder dat ik van de kom ..
He der Gedeputeerden iets wiste, en ben het eerst daarne te we..
ten gekomen.
" Hierna ben ik van de Gedeputeerden, In jaar en dag, niet
weder aangefprooken, ten a~nzien van deeze faake: tot dat in 't
Jaar 16°7, een weinig tijds, voor dat de Sijllode van Zuidholland, die Hond te Delft gehouden te worden, bij mij kwamen
Jan Banl1ds, Predikant te Delf" Festus Ho;;zmius te Leijden,
en Dibbetitls te Dordrecht, als Gedeputeerden, om te verneemen, wat bij mij, in de wcderlegginge der Wederdoopers gedaall'
was: waarop als ik iets geantwoord hadde, daarover lange propoosten tusfchen ons vielen, fo verzochten zij, (nu opgefl:aan
zijnde, om te fcheiden ,) d3t ik mijn bedenken in Religiezaaken'
wilde ontdekken, op dat fy het f"lve aan de Synode mochten
vo~:dragen, en de B;oederen des aangaande genoegen geeven:
dan ik weigerde, fegt;ende d~t het niet bekwamelijk konde gefchieden, dan iu de Synode Nationaal, welke wij nu haast hoop'"
teil
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ten (volgens confent der Ed. Mog. Heeren Staaten) te houden,
in het welke ik mij beloofde zo naaktelijk te veridaaren • dat fy
geen oorzaak fouden hebben te beklaagen. dat 'er iets ware ageer
gehouden, voegende daar bij, dat ik hun niet konde vertrouwen
rapport te doen, wijl ieder de beste is, om zijn zaak te verklaaren; waar mede wij fcheiden.
" Benevens deefe ben ik wel van eenige Predikanten particulierlijk verzocbt, dat ik mijn bedenking, den Gemeene Broederen in de Sijnode wilde verklaaren, ook wel van fommige, dat ik
hen eenige mijne bedenken wilde openbaaren, op dat fy daar op
in de vreefe des Heeren mochten letten, met beloften van bet bij
zig te bouden; aan welke eerlle ik in 't gemeen voor antwoord
gaf; dat men geene reden had, zulks meer van mij, dan van
een ander te verfoeken ; (om reden boven gemeld) en aan een niet
van de minllen, bebbe ik wel tot drie verfcheidene reife, geprefenteert bereid te zijn, met hem in Conferentie te treeden , o,ver
alle de !lukken der Religie, hoe men de waarheid best zoude
mogen bevestigen, en de logen wederleggen , en zulks in bijzijn.
van de voornaamlle van ons Vaderland; londer dat hij fulks heeft
willen aanneemen : andere hebben ik beantwoord na gelegenbeid
van tijd en [aaken , enz.
" Nog moet ik hier bijvoegen 't geene van fommige; zo binnen- als buitens lands, ook door Brieven \~lord uitgeHrooid: namentlijk • dat ik in de Crmventu prteparatorio, op de uitrchrijvinge, van de Ed. Mog. Heeren Staaten Generaal, in 's Gravenhage, in de maand Junij des jaars 1601 gehouden, van de ge-meene broederen, die daar tegenwoordig waren, vriendelijk verfocht fij, dat ik dog mijn bedenken, welke ik hebbe in f.'taken
des Christelijken geloofs, de vergaderinge wilde openbaaren; men
foude arbeiden mij Contentement te doen, 10 veel mooglijk ware:
maar dat ik fulks hebbe geweigerd; dit aldus verhaald zijnde, verfiaa ik dat mij, bij veele fwaarlijk word nagegeeven, om de agtbaarheid van deefe vergadering, die uit alle Provintien was vergaderd, ben daarom genoodzaakt te verhaaien , hoe deefe zaake
haar heeft toegedragen.
" Mij waren, eer ik van Leiden naar 's Gravenbage tot de voorfchreeve vergadering reisde, toegefonden Vijf Artikelen, die gezegd werden getonden te zijn. in eenige Provintien onfes VaderIV. DEEL.
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lands, en bij [ommige Predikanten en kerklijke vergaderingen gelee[en, met [odanige mening, als of die Artikelen, mijne meening vervattende van de pointen der Religie daar in begreepen,
namentIijk van de Prcedeflinatie, Adams Val, Vrije Wil, ErfzOl1del1 en Saligheid der Kinderen. Welke Artikelen ik heb geleezen , mij liet v(\)or(1aan, dat ik uir den /lijl, den Autheur ken.
de, welke ik ook in 's Gravenhage, (want hij was van onft! vergadering) daar over aan[prak, vrijmoe:lig verklaerde, dat ik re.
den had, hem voor den Autheur te Jlouden: waarep hij genoeg.
zaam bekende, en voor antwoord gaf; dat [e niet ge[onden wa.
ren, :lIs of het mijne Artikelen waren, maar als, die tot Leiden
onder de Studenten wierden gt:disputeert. Maar ik bejegende
hem, [eggende, dat hij wel wiste, wanneer [ulks alleen word
gefl:rooid, dat ik terflond in doodCchuld wierde gelegt , daar ik
nagthans , aan dee[e Artikelen onfchuldig was~ -dat ik, die nog
voor de mijl;c of mijne Conform, mijne meeBthge, nog Conform
met God,; woord hielde.
" Dit aldus tlIsfchcn OI1S beiden, in bijweezen alleen van twee
perfoOllen gepas[eert zijnde, dochre mij geraden, dat ik in de vergaderinge felfs , in welke tegenwoordig waren eenige welke dit!
Artikelen geleren hadden, cn met fuJkc meeninghe (gelijk eenige
zelfs verklaard,hadden) off.~ mijne waren, dcre [aake j;lUde 11lentie maken: het welke ik ook gedaan hebb~, als wij op het [chefden waren, en llU al rede onre aé1:e getekend, ende eenige gedeputeert , en den H. lVf og. Heercn Sta~ten Generaal rappoït zou·
den doen, van het verhandelde. Toen verzixhte ik aan de Broederen, een \\cinig te willen vertoeven, ik h:tdde hen wat name·
dienen, waar in fij bewilligden, [dde: dat mij vijf Artikelen,
(die ik in de hand had de ,en welker l,orten inhoud, ik h:.'11 voorlas), waren toege[ondcn, en welke ik verflond, dat bij ee11 van
deere vergaderinge waren geronden in verrcheidenc Provilltien:
te weten in Zeeland m Utrecht (van deefe was ik verzekerd) en
dat fe aldaar ook in eenige vergaderinge waren geleren, met gedachte, dat ze de mijnen waren inhouciènde, maar dat ik in goe~
der conrcientie, als in de t.:genwoordi~heid Gods, veïklaarde
voor de gant[che vergadering, dat d(;cre Articulen, mijne niet
en waren, nog mijne meéning vervatlede, het wèlke ik tot twee
male toe herhaalde; ver[ochte derhalve de broederet] , dat lè
niet

ARM I N I U S.

('Jacobus)

1293

niet zo haast wilden geloven, alles dat tot mijnen nadede ge·
I1rooit wierde, of als van mij gekomen aanneemen.
" Hier op feide eene van de vergadering, dat ik dan wel Cou~
de doen, met de broederen te verIdaaren , wat ik in deCelfJe articuIen , voor goed, en wat ik voor kwaad hielde, op dat fe
eenige openingen mochten hebben, van mijne meeninge om haar
te vergenoegen, 't welke ook van anderen wierd bevestigd; dan
ik antwoorde, dat deefe vergadering, daar toe niet was aaL115elegd, en dat wij alrede lang' genoeg bij elkanderen waren geweest: dat ook der Heeren Staaten antwoord verwachtende was,
waar mede wij geCcheiden zijn, zonder dat verder eenige propoosten daar over gevallen fijn, of dat verzoek bij de vergad(!~
ring bewilligt, en redene van induétie gebruikt zijn: ja daar waren eeni~e tegenwoordig, die daar na, (ia ik ver!1nan hebbc:!)
verklaard hebben, dat Ce in last hadden over geene Conferentie
van de Leere felfs te fiaan, en zo verre, daar eenige machte val.
len fij daadeliJk uit de vergadering zouden [chciden, foo verre i~
het v~n daar, dat ik van de vergaderinge tot het geene voor[chreeven, ver[ogt zoude ziJIl.
" tat is EO. MOG. HEEREN, een waarachtig verhaal, van al
het ge ene , aangaande de Broederen verzoek en mijne weigering
is gefchied, waar uit mijns achtens, mitsgaders mijne pre[entatie
wil aanzien, klaarlijk blijkt, dat ik met regt, hier over niet mag
befchuldigd worden: Reden waarom ik de Conferentie heb afge(lagen.
,. Het verCoek van opening mijfls bedenkens in geloofszaaken,
was Conder reden, alfoo ik nooit door eenige leeringe firijdende
t2gens Gods woord, N ederlandCche Confesfie of Catechismus,
oorzaak hadde gegeeven, dat ik meer dan iemant anders daar toe
foude worden verzocht, het welke ik ten allen tijden bebbe ge~
zegd, en nog- zeg, mogende lijden, dat daar van in de Sljl10de
Provintiaa/ of Natiollcia/, onderfoek worde gedaan en ketlnisfe
genomen, of zo verfiaan werd, dat daar uit eenige vrogt kan
onrilaan.
" De manier des verfoeks, alfo het gefchiedde door gedeputeerden, was mij klaarlijk.nadee!ig, mij be[waar~nde met het voor·
oordeel eens Sijllode, welke Iliet geacht word, iemand door Gedeputeerden tot Conferentie te verfaeken, ten fij hij daar toe oor·
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faake gegeeven heeft, machte daarom fodanige manier van Con·
ferentie niet ingaan, of ik moe!l:e mij felve fuspeét houden, iets
anders als betaamde geleerd te hebben. De redenen mijner wei·
geringe zijn.
" EERSTELYI{, dat ik noch onder de Zuidhol/af/d[che of Noord·
hol/af/dlche Sijl10de fl:aa, lllaar andere Meesters heb, die ik ver·
fchuldigt bcn van mijn doen en laten rekenfchap te geeven, en
mij dus met hun in ge ene Conferentie mogt inlaaten met gedepu.
teerden, dan met expresf..: wil, ja door bevel van die, alfa het
werk van Conferentie, op fodanige wijze niet en is begreepen ,
onder de ordinaire bedieningen mijns Amts, dat mij opgelegt is:
want de Gedep. fèlve gaven te verrraan, dat dit niet in een private Collatie foude fijn, als fij weigerden, met mij in Confe·
rentie te treden, en den tijtel van Gedeputeerden afleggen. Soude mij dus aan mijn Overheid hebben vergrepen, fa ik de aangebodene Conferentie niet had afgeflagen. Ik wenschte dat mijne broeders gedachten. dat nooit Predikant onder ons. die nog·
thans als ledemaat, tot fijnen Sijl10de behoord, heeft durven a:m·
gaan eenige Conferentie, met de Gedeputeerden van fijn Stjnode
fonder weten en Confent van de Magiilraat der plaatfe, daar benevens, dat nooit particuliere Magi!1raat van eene fl:ad heeft toegelaten, dat een Pl'ediJmn tonder haa. gebied fiaande, [oude Conferentie aangaan met Gedeputeerden der Kerken, dan met haar
Confent, ja zelfs dikmaals begeert hebben, dat hare Gedeputeer.
dens, daar bij zouden tegenwoordig zijn. Men herdenke het
geeue te Leiden in de zaak van Coo/haas; te GOZldc;, in die vall
H. Hel'bcrts; te lJoorn, in die van C. IFiggerts, en te i1leden.
blik in de zaak van Taco gehandeld is.
" TEN TWEEDLN, wÏt!rde ik ontraden dere Conf"rentie aan te
gaan, door de groote ongelijkheid, die ik daarin bemerkte, daar
nochtans gelijkheid vereischt word, tusfchen den geen en die dus
in onderhandeling !taan te treeden. Voor eerst kwamen zij ge.
wapent met publiek;: amhoritcit: ik daarentegen. niet anders,
dan als een particulier perfooll aangezien zijnde; mij ik bekend
wat rugge hij heef" die door publieke magt -en last iets verricht.
Ten tweede, zij waren drie in getale en hadden de eer1l:e reife
[wee Gedeputeerden, V:1!1 het Nooïd Hol/. Sijnode bij hen: ik
was alleen, nkt aJIeen zonder hulpe, maar ook fonder getuijgen
van
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van de handelinge, die ik zo wel als lijlieden hudde te vertrouwen. Ten derden, lij waren aal1 het oordeel haarer Principaal en
gebonden, en mochten niet nalaten te verdedigen ten uitterflen
toe, het geene lij achteden het gevoelen ham"er principaalen in
fake van de Religie te wefen, en over [ulks l10nd haar niet vrij.
in die redenen, die ik mooglijk ronde hebben voortgebracht, of
fchoon bondig en bij hen onwederleggelijk gevonden, aanteneemen, en mijne meeninge goed te keuren. Daarom en konde ik
uit fodanige Conferentie het goede niet verwachten, dat daar
uit ter eener zijde behoorde te mogen ontt1:aan, fo wel als ter andere lijde: gelijk ik van mijne lijde mogte doen, die als particulier mijn eigen Voogd was, en mochte daarom zonder iemands
prejudicie alleen met mijne Confciemie te raden gaan, aanneemen
't geen, die getuigd de waarheid te zijn, en daar door gedrongen mij geraden zoude hebben. Hoe groot dit onderfcheid fij,
{buden uwe Ed. Mog. hebben kannen bedenken, wanneer eenige haarer Gedeputeerden in den Plceparatorio Conventu, waren
tegenwoordig geweest.
" TEN DERDEN, het rapport dat fij na de Conferentie hadden
re doen aan haare principaalen, was mij altoos nadeelig, het Gj
het gefchiedde in mijn afzijn of bijwe[en; zo het in mijn afweefèn gefchiedde, kon de ligtelijk gebeuren dat door aflaating, bij.
voeging, verandering van woorden, Gn, order, of iets anders,
ja door misverlland , of fwakheid van memorie, of door alfeétie,
anclers werd verhaald, als het gerchied was; door mijn bijzijn,
wude ik {ulks Invalijk hetben konnen beletten, of verbeteren,
alfo meer geloof aan de Gedeputeerden zoude gegeeven zijn, dan
aan mij; ook zoude ik daar door die vergadering eenig gezag
over mij hebben tocget1:aan, dat lij niet en heeft, nog aan haar
volgens mijn ampt toellaan kan ,zonder die geen en te verongelijken, die over mij get1:eld zijn.
" Was daarom niet alleen billijk maar geheel nodig, dat ik hun
ver[oek aflloeg. En niettegent1:aande deefe mijnc meening konden (ij gelijk wel, tot het einde van haar vcrroek gekomen zljn,
mids ik haar aanbood bereid te Gin, particulier met hun in onderhandeling over alle on[e artikelen des Kristcll;kcn geloofs te
{reed en : welke particuliere onderhandeling veel bekwaam er [oude geweest zijn, om elkander te onderrichten, a1ro men daarill
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gewoonliik veel vrijmDediger en openhertiger alles uit zegt, dan
wanneer de formaliteiten van deputatien worden gebruikt, en 'er
kun bij hen geen fwarigheid gemaakt worden, om de felfde aan
te gaan, aIro een ieder futks in 't bijzonder vrij fraat en ik hen
verklaarde. dat het geene tusfèhen ons foude worden verhandeld
ond~r I)ns foude berusten, fonder eenig verder verhaal, daar van
aan iemand; waar 't, dat zil hadden kannen goedvinden, op fulke wijf.;! met mij in onderhandeling te treeden , ik achtte dat wij
elkandere fouden verllaan hebben, of ten minllen bevonden. dat
uit anfe verfchilIen, nog de 'noodfaaklijke waarheid, nog de
Godfaligheid, nog de Christelijke vreede, eenig n~deel te wachten hadde.'
De Staaten van Holland en Westfriesland , om meerder onheil voor te komen, fchoon het als nog ontiidig was om eene
Provintiaale of Nationaale Sijnode te doen vergaderen, vonden
goed, 't Edele Mog. Collegie van Pre/ident en Raden van den
Naogen Raad in 's Gral'e71hage te bstcll, om de twee Profesforen te Leiden, D. GOMARUS en J. AR1UNIUS, voor zig te ont·
bieden, in tegenwoordighdd van vkr Predikanten, die de llee.
ren Staaten , ten dien d:lde, mede zouden doen befchrijven, om
ren hunnen overHaa:l te hooren, of 'er eenig verfchil ware on·
der de Hoozleeraars, in e~nig putJt van den Godsdienst: en ~o
ja, dat zij dan b,;;;dt:ll zi,t; daar over fOiJddijk zou,;en verklaaren,
om te zien of door vriendelijke fàmenfprekillgen, en met hulp
der vier Pred;kanten, zodanig verlèhil zoude kOillien worden uit
den weg geruimd. De vier Predikanten, daar toe ontboden,
waren JO:\NNES BECIUS, Predikant te Dorrkec!zt, HELMICHlUS te
.dmfte!dam, UITENBOGAARD in 's !ft/ge, en HièRMAl\US GERARDJ te
Enkhuiun. De Brief van befchr jving, welken ARMINW:, lCI
dien einde ontving, was van dcezcll inhoud:
E,1C1faame, IIoog,'?gdccrde, Le}'e be{ondere!
Alfa 'I't} tot der Landen en dei' Kcrken-diel1fte goetgn'OJldm
hebben, op !JWC tumbicdillge in oilfc J'ci'gtJderillge g!:edacn, 1'all
dm gij tm cfk;] tzideu te v rcedc Wttei"!, te OPC71Cil de poili/{m

in de Leere, da{tI'Ï1!IJe gij bedenken lzebt, It te noorcll, Joo heb·
hen wt}, daar trie geraemt D~1Jdad(!g den nt/aS! leum duJèr
1/Ifl0l1li
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maand l'an OElober: ;t Is derhalven on/è ernPige l11unin(J, dat
gij u jegens denze!ven dag, alhier ill den Hage fult be linden ,
geprepareert om kortelijk, duljde/lik en klt/ar/lj'k, in ol1fe ,'ergaderinge de voolfz. openifJge eerst bij monde te dOefl en voorts
;n gefchrifte over te leeveren.
Hier mede,
Eerfaame, Ilooghge/eerde, Lieve befondere, SIj't CONt
den Heeren bevooJen.
GefchreeveIJ il1 den Hage, dm 'lopen OElobrts r608,
en was ttit last vtm de Stfiate11 "all Holland en
TFestjrt'es!tmd gef.

A. DUYeK.
ARMINIUS verzuimde niet. ten gezetten dage, in 's Hage te verfchijnen, en deed aldaar zijne mondelijke verklaaring, die hij wei.
nige dagen daarna aan HUil Ed, 1J1og. in ge[chrifw overleeverde,
van dien inhuud, zo als dezelve daJr na, in 't jaar IGlO, door
zijn Weduwe en Kinderen, als een tegengift tegen het bericht
van GQ;\IARUS, in druk is uitgegeeven. Dan, deeze f:1amenkomst
vOldeed niet aan het oogmerk der Staaten , wijl GO.\!ARUS in
gecnen deele kon goedvinden, zig met de Ile'lingen van ARmNIUS
te vereenigcn, en AR~lJNIUS niet verkoos van dezelve ufte[[aan.
De Stnaten, echter. die, volgens hunne zorge, deeze Kerke.
lijke twisten gaarne geëindigd zagen, benooten, in 't volg~nde
jaar, een nadere Confèrclltie in hunnè tegenwoordigheid te doen
bouden. Op deeze bijeenkomst, bekend onJer den naam van
de Ilaagjche C017fèrentie, ver[cheenen de volgende Godge.
leerden: GOM.\RUS, R. ACRONlUS, J. ROL~1\DUS, JOHANNES BOGARNUS,

FESTUS HOillMIUS,

JACOBUS AU3<IlNll'S, JOHANNES UJTE~BO

NICOLAAS G:lEVJNKHOVEN en
Staande deeze fllln"nkomfle, werd AR:\ll:-iWS ,
die reeds zedert lang aan een fJeepende ziekte kwijnde, zo hevig
van dezelve aangetast, dat men genoodzaakt was, dc! onderhandeling te Ilaaken. ARMINlUS trok naar hllis, met belofte, zo het
mogelijk was, binnen veerti~n dagen, de punten in de onderhan·
deling betwist, aan de Heeren Staaten fcbrifteIljk toe te zenden.
0000 -4
Doch
GAARD.

ADRJAAN VAN DEN BORRE,

ADOLPHUS VENA'rOR.

1298

ARM I

N I U S.

(Jacohus)

Doch zijne ziekte nam zodanig de overhand, en zijne krachten
verminderden dermate, dat hij zig' genoodzaakt vond, bij Misuve aan ~e H. Staaten kennis te geeven, dat hij )'an [yne hoope
om hinnen ne gefte/den tyd, haare Edele lVIogende , het }'erhandelde in gefchrifte oJ'erteieeveren, door de vermeerdering
van zijne ziekte, verftooken was; met bijvoeging, dat zo het
God behaagde, hem langs deezen weg, met een zalig aijleryen te begenadigen, luj voor zijn einde zodanige order
weMschte te jlellen op zijne zaaken, dat het geme door hem
reeds in gefchrifte geb ragt was, getrouw/ijk aan Haar zoude
behandelt worden. " Welke inhouden (fchreef hij) met het
" geene, dat ik Uwe E. lVI. al voor negen of tien Maanden.
" met mijn hand onderteekend , overgeleeverd heb be , ik al het
" zelve in conlèientie voor God houde waarachtig te zijn, den
" woorde Gods gelijkformig, derhalve ik daar bij, door Gods
.. genade biijve, en bereid ben, met het gevoelen, dat ik daar
" in verklaare voor de!1 Rechter(l:oel Jefu ChrWi des Zoon Gods,
" en den Rechter der levenden en doodcn, op deeze uure en
H ogenbl1k te verfchijt1cn."
Op deeze belijdenü;fe is hij ook kort daarna de eeuwigheid inge (l:apt , gedraagende zig tot zijn laatlle ogenblikken in die zachte gerustheid van geest, die aan zijne zinfpreuk: Een goede Con!cfentie is een Paradijs, beantwoordde.
Zie daar, LCi:zer, 't uiteinde van een Man, van wien zijn
Stadgenoot zegt, dat hij overleed den 19den van Oétober in het
jaar 1609, zijnde het 49f1:e van zijnen ouderdom, het sde van
zijn Hoogleeraarfchap; nalaatende eene Weduwe met negen Kin.
deren: namelijk zeven Zoon en , waar van de oud(l:e nog geen
zeventien jaaren bereikt had; HERM'\NUS, PETRUS, JOH.~NNES,
LA\.:RE:\TS, ]ACOBCS, W1LLElVl en DANIEL ; van welke LAURENS
l1~derha:id Koopn,un te dmjle!dam, en DANIEL Doél:or in de
Medicijnen geweest is; doch de andere, als ook de twee Dochter~, GEERTRUlDA en ANGELlCA, jont' ge(l:orven zijn. Wat zijne
geflaltf', gaaven en Imrakt-:f aangllat, zijn gelaat was midaell1'3tig; hij had bruine levendige oogen, een deftig gelaat; was ,'an
een bloedrijke get1eldheid; fierk ingedrongen van Leden; zijne
!tem was helder en doordringende, zijne woorden lieflijk. Hij
wa. vriendlijk , oprecht, fpraakzaam, onderdanig bij zijne meer·
de-
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deren, toegeevend bij zijne minderen; herbergzaam, vrolijk.
aangenaam in zijnen omgang, en mededoogend omtrent de armen;
wilde liever Godvrugtig zijn dan fchijnEll. Dii JUNIUS , DOlJSA,
SCALIGER, DE GROOT en BUXTORf vind men den lof van zijne geleerdheid en gaven breedvoerig vermeld.
" Betreffende zijne dwaalingen (zegt KINSCHOT , op het eind~
" vtm zijn Lel'ensverhaal, daar hij van hem onder de ver" maarde lJIlamlen van Oudewater melding maakt) welke door·

" gaansch groote verfianden eigen zijn; het was te wenfchen,
" dat nooit zo veele twisten en oneenigheden, en wel voorna·
,. mentIijk omtrent de fiukken der Voorzienigheid, en den vrijen
" wil, zig hadden opgedaan; dan zoude men mooglijk van gee" ne gezindheid, welke men /lrlllilJioanen of Remo1Jflra1Jten
" noemt, zo veel gehoord hebben; veel min van zo veel zorg" looze Menfchen of Vrijgeesten, als door hUllne fiellingen 3an·
" gekweekt gevonden worden," Wij zullen dit Artikel benuî·
ten, met het aanmerkenswaardig , en niet min nadrukkelijk genügenis van MATTHIAS MARTlNIUS, tijdgenoot van ARWNICS, Gereformeerd Predikant te Bremzen; hij fcheen mij (zegt hij) CCi;
Man te zijn die U'aarltjk God l'rccsde, zeer geleerd, in T:zeo·
logiefche gefchi!!en zeer geoefil1d, in de 11. Srllrif! ervaarCli,
m die l'oorts zeer omzichtig was, om Philofop,':ifde woorden ~p
Godgeleerde zaaken toe te pasfell. If/at zIjne dW(JalingelJ annbelangt, ik heb nog niet kOlmen bekennen, of' cr eCIi(~'e zijn,
ltfl millflen niet ,'zoe groot, wie, en hoe j'{'cle dezeh'e Z~'II.
God wert wat l'fJ11 de zaak zij!

Zeker is het, dat men hem dingen heeft toege[chreeven , wa:~r
aan bij niet fchuldig was; doch even zeker is het, dat hij, ia
veele Hukken, verfèhilde met ele aaJ1gel~omene Leer der Gereformeerde, Kerke, zo als uit z;jne [chriftell, die vecle zijn, b'>
makIijk kan worden opgemaakt, door de zodanigen, \~-dke di!
karakterizeerende Leerpunt..:n der Hervormde Kerke kundig zijn.
Na zijn overlijden, vervoegde zijn€ Weduwe ELISABETH REA:,L
zig, met een Smeekfchrift, tot 's Lands Staaten , om, ten na,;·
zien van haars overleed enen Mans dienll:en, en haar zwaar lm;,,gezin, met een jaarlijks onderhoud begiftigd te wordçl1: \"',,,,op den 3den December I609 benooten werd, " dut in aal1111d',
.' king van 's Mails oprechten ijver en goede dien[[en, zo in i.\:
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van Kerkendienaar , als mede van Profesfor in
de H. Godgeleerdheid, in de Univerfireit binnen de Stad Lei·
den, en de dificulteiten, daar in ultgeflatln. mitsgaders. de
vel'achterheid waar in zij. door de l:tngdllurigheid van de krank.
heid baar es Mans gekomen was, :I:tll baar uit zonderlinge gun·
fie, boven en behalve het iaarwedJe, in welke haar Zaliger
Man was overieedt'n, gedllurende haar IeeveIl , eene iaarlijk.
fclle wedde van drie honderd ponden, van veertig grooten
het pond (door de Staaten ) werd toegezegd."
's Mans afbeelding gaat op verfcheidene wijzen in prent uit,
als door J. c. PHILlPS ; anders zonder naam van den PlaadiJijder; het zellde graoter, met een Latijmch vaers van C. REAAL;
nog eens ten voeten uit in zijn Profesforaal gewaat, bij CLEMENt'
DE JONGE; nog eens door E. DESROCHES, en een dito met een
Vaers van G. DRANDT.
Zie breeder Histaria J7ittC Jtlcabi Arnzillii 1724. Lijkredm
von BERTIUS ap ARMJNIUS r609. TRIGf.AND; VITENBOGAARD; KIN.
SCHOT, Befchrijl'ing van -Oudcwater, bi. 121-136 en verder
verfcheidelle [cnrilteIl van dien tijd.
AR!\lIl'\IAAl\"EN;

zie

REMONSTRAi'lTEN.

ARMSTROl'\G, (T/?Ol1ltIS) ecn man, dIe zig, in de twisten en
oneenigheden, welke in Enge/and, tusfchen den Koning en het
Parlemem pla:1.ts hadden, mogelijk te veel had ingewikkeld. Volgens het zogenaamde Protellantsch verraad 1684, was ARMSTRONG
een aalihal1geli!~g van den Herrog VAN ilIONMOVTH, die zig naar
Hdlrmd begee\'en had, alwaar bij van WILLEM DEN Hl zeer heusclJ
ontvangen werd; en indien men op de berichten van den Graave
n'AvAux na at kan maaken, zou, zo wel de Koning als de Prins,
zig van ~lOl'\AlOtJTH beciiend helJben, om den Hertog VAN YORI{
den voet te ligren , en zelfs om tegen den Koning te arbeiden.
Anderen, die den Prinfe, in nlle zijr,e bedrijven, tragtten tegen
te gaan, zngren, volgens die bel ichteI1, Koning !{AREL te behaagen. Dcch zo min het een als het ander kan de proef der waarheid
doorflaan ; als alleen in zo verre, d~t dec'ze AR~lSTRONG, op aanhouden van dLn Erge!fchen Gezant CUDLElG, (een Man, waar
van gemelde n'.wAux zulke berichten geeft, dat men hem tot

het
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het pleegen van alle buitcnf,1oorigheden bekwanm moet houden)
door den Schout van Leiden, !{ORNELIS PAATS, in hct doorrcizel~ van die Stad, ;~evat en naar Rotterdmlt, en van daar naar
Londen gevoerd werd, alwaar hiJ, kort na zijne aankonm , open.
baar onthalsd is. Men vindt niet, of de Fiii honderd ponden
Sterlings, die op het lijf van AIlMSTJWNG getîeld warm, door
CUDLEIG, aan de!i. Schom betaald zijn, ma1r IV::I, dat hij dit zijn
bedrijf, buiten ,'ou)"\,'cctcn van de Staaten va!] Ilo/kmd, verricht
had, en zij, om ZUlks in 't vervolg voorteko:nen, aan alle SC1](Y'ten en Baljuwcn \'crbod,;n. iet dergelijks ,zonder llirdrukkclijk
bevel, te onderneemen. Te meer reden had men, om on!r dit
gevangeneemen en vervoeren onverg\:!n02gd te zim, wijl ARMSTRONG van gtboortè een lVi/weger was, en dat alleeniijl, de Ol1tfielten is hem had doen verzuimen 11":-: hekend te lL:13kcn; n;,
ook, dat 'er groot vermoeden was, dat hij E"L.-'c,:nd f1egës ontwecken was, om de vervolgingen, die 'er den Pro,,:!1:amen, Ollderallerleije voorwendfels • werden aangedaan.
Zie Ho/I. lYlerkurius van 1634. blo 2ï4 CPZ. enz.
ARNEMUYDfN, of AernemuiiifcIJ, bij ver1wrting Arwuijden,
een der fmalle Steden van Zeeland, in vroegere tijden een voortreffdijke Stad, gelegen op de Oostkunst van het Eiland fl:,!deren, doch klein en negt bewoond. Echter 1110et men, in de
befchrijving van deeze plaat" ondcrfcheid maakèl1 tuskhen Oilel
en Nieuw ArnclIluiiden. De m,am wordt afgelcLl van het water
d' ./Jrne, dat van JHiddc!bllrg alloopt, en van daar zij::en uitgang
neemt; als mede van de illnijdciJ, of ilImjd, betekenende, ia
de oude taal des Lands, een l( ail:cl, Siot of Sterkte. Dus zou
de zamenvoegi:Jg dier beide naam::a hedcndangs kunnen zijn,
Arm Burgt, Arm .l!ot, of Slot ~:11l, of op de Arm:. Thans
is Arncmuzjden in Amciliuijdell niet meer te vinden, Oud Arnemuijden was eerst een Dorp, 't welk zodanig toenam, dat het"
in 't jaar lz88, tot een Stad wlrd, die fpoedig, door de bekwaamheid van de Ree, volbouwd werd; aldaar p!agten ook.
uit alle gewesten, wele Schepen a!ln te komen; zjjnde 1I1!dc/dhurg te dier tijd nog niet dan een !riel van een Hav.::n, en Je
neering of koophandel op vere na zo groot niet als te Art;emuijdeJ]. Of[choon de Heer REHlERSBERG
in zijne Chronf;l: 1'i!fl
j

Z(,,-
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Zeeland, het f1egts em rchoon Dorp noemt, ontziet MARTI·
i'JUS ZEILERTJS zig niet te zeggen, dat de Haven van Lfrnemuijden
de voornamnf1:e van Europa geweest is: gelijk ook GUICIARDIJN

zegt, dat ze door gehed Europa vermaard was; leggende de
bewooners zig vlijtig toe, om dezelve door den aanbouw van
lIuizen, enz. te verfrnaijen, en het verblijf des te gemaklijker
en aangenaamer te maak en; bel1aande gemelde bewoon ers uit een
menigte van rijke Kooplieden. Dan deeze plaats heeft, met meer
aG deren , het lot ondergaan, van eerst ten deele, daarna geheel
wegge[poeld te worden; en wel zodanig, dat 'er thans niets van
te vinden is, zelf niet waar dezelve geweest is. 'Er zijn 'el',
die meel1en, dat /lrnwzuijdcn gelegen is geweest, tusrchen de
Haven van ~Middelburg en Nieuw Lfrllemuijden, op de pJ:tat tuskheu St •.Joos/mui en de rechte lj'uij van Arnemuijden, zo als
die nu legt: anderen zoeken hc't, nict verre van Nieuw LfI"1Je;:.riifden, en zeggen, dar het voorzien was met een Kasteel of
Burgt, (le verblijfplaats der HeerelI van /lrneIllZlijdCII, oude en
~auzienlijke Ridders in Zeeland.
Na de voornaam!l:e en laat He
'nhraak 1438, deed GILLIS vtm Arl1emttijden, Eigenaar of Grondh:~r van de oude Stad, zjjne burgers, om hen voor een zwaaren
" ... ('rval van de zee te beveiligen, daar ui t trekken naar den Dijk.
:il.vaar n<1 1Vieuw /ll'lIemt/ijdetJ gelegen is: welke dijk door J. V,IN
l<ElIGERSBERG, de Oos/dijk van l~'liddelbZlrg genaamd is, zijnde,
yolgeus BOXHORN, voor dcezcn bel,end bij den naam van Oosthoek. Door middel van de goede gelegenheid, behield dit
Nieuw, liggende dicht bij het Oude /lr12emuijden , den voorigen
bloeijcnden Koophandel. Die van ll1idde/burg, niet zonder reden beducht, dat hunne burgers, naar dit zo zeer toeneemcnde
Dorp, met der woon mogten trekken, zochten een middel ter
verhoeciing daar van. Zij, hUil voordeel door het nadeel van
anderen bejaagende , kochten, van PHILlPS VAN BOURGO,,"DIEN,
Heer van Beverm en Ter Veer, in het jaar 1493, /lmenmijde/J, met de geheele Ambachrs-Heerlijkheid, zijnde een Leen
~'~n de Graaflijkheid van Zeeland. Men kan vermoeden, dat
zij wen alles in het werk fielden, om den aanwas dier plaat ze te
belhoeijen ; doch de bekwaame legplaats , de behoorlijke diepte
en veiligheid voor de aankomende Scheepen , vns een :11 te nerte lkun voor Arnemuijden. Doch nu, de eigendom van Z(!(!·
Imui>
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lands Hoofd!1:ad zijnde, moest het zig afhanglijk erkennen; mel

belaste ieder perfoon , jaarlIjks, met éen fchilling, aan die Vf,tl
111idde!burg te betaaIen , ter onderhouding hunner Alraaren, 'r
zij dat hij in het Gild van Kramers, Tappers of anderen zij 11
mogt. Daarenboven moef1:en deeze Gilden, beurt om beun,
ieder jaar, in de Westmzmfler Kerk. op eigen kosten, het H.
Kruis op' en amellen. Wijders waren de drie Schutterijen
van Arnemuijden nog gehouden, op de gewoone janr!ijkfche
Proasjie, met hun geweer, TrommelIlagers en Pijpers te ve,",
fchijnen. Onder de Nederlandfche Beroerten tegen Spanje, en
toen Vlisjingen ALBA vaarwel gezegd had, begonnen de .drne,
muiders zig mede te beweegen, en bij de f/Usjingers te voegen.
Ook werd het, hier en daar, met eenige Schansjes verHerkt; doch
dit kwam hun duur te !1:aan: want ALEA zond terf1:ond eenig oud
en crvaaren krijgsvolk, naar het Eiland FJ7ûlcheren, die Arng.
muijden allereerst aantastten, de plaats vechtenderband innamen,
en aldaar veele Burgers en Dezettelingen ellendig deeden omko.
men; planderende alles wat hun te vooren kwam. Kort daarop
werd het veroverd door Prins WJLLE~l, die dit Vlek, met Ves,
tingwerken, deed ver(lerkcn, tot een Stad verhief, en ook, in
het jaar 15.7 4, van Jlliddclburg bevrijde, voorziende het zelve'
met fchoone Voorregten en Handvesten.
De fchade, die de /lrnemttijders, door ALBA, geleden had.
den, deed den opbouw der gemineerde huizen, in den beginne,
traaglijk voortgaan. Dan na verloop van t:enige jaaren, herwo11
de Stad genoegzaam haaren voorigen luister. Gelukkig zo de
bewoon ers den zegen, dien zij genooten, recht gebruikt en erkend hadden! Doch, in plaats van behoorlijke erkemenis en
dankbaarheid, 110egeti ze over tot alle dartelheid en ongebon,
denheid; waarop, ter hunner rechtvaardige f1:ruWe, het water.
dat hun zo veel voordeel had aan geb ragt , in eene droogte veranderde; en daar mede hnnne weelde in droefheid en fillarten.
Gelukkig, indien hunne ramp tot een waren fpiegel voor anderen
mogt gediend hebben, of dit verhaal daar toe nog dienf1:ig mogt
zijn! Hun bloeijende Koophandel verliep, vermids 'er geene
Schepen konden naderen; ja de kleine vaartuigen, op fommige
plaatfen , zelfs geen diepte genoeg vonden. Wenfchelijk ware bet
dat mijne fiadgenooten hier bij in aanmerking wilden neemen , wu:
.1'111:.
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Am/Ie/dam te duchten heeft, zo de aangewende poogingen , om

de gen0egzaame diepte van het Y te bewaaren, niet wel flnagden; dat zij na wilden gaan, of de Arnemuijders zig meer in
gemelde ondeugden kunnen verloopcn hl2bben, dan veelen van
011S.
Bcrchouwc men .dmemuijde12, toen het, bij deszelfs welfland, meer bn\'ooncrs had, dan zijne muuren konden omvangen; heden zal men het weinig bevolkt vinden. De diepe en
veilige Ree in eene verlanding verwisfcld zijnde, heeft den vál
en ondergang der voornaamfte en meefte huizen bewerkt. Alleenlijk is de Kerk nog een [choon gehouw, gelijk ook het Stadhuis
bezienswaardig is. De Panneering is 'er thans de voornaamil:e
handel. - Dus hebhen wc gezien, dat Oud Arnclllui;dcl1 zijnen
ondergang door de Ze::, en 't Niemre door verlanding bekomen
lleeft; waar bi j het ons gelust, ter nafpoorillg van deeze ver~ll
deïingen. nog een wcinig fiil te Haan.
Nevens AJïiCl1illijdcIJ was een gwote diepte, en kmchtige Eb·
be uit de Sdmgl', die begon op te houden, om dat het Ian I ,
de Piet op plagt te Haun, aan het Eiland IFolfiltJrtsdi;k

d~ar

vast zijnde, begon afteneemen , en daarentegc!l eenc plaat, bij
de Schippc'rs Grout j{fl1Jariell genaamd, aan d~ zijde v~n den
Krooijer cn Zz;irlve)'clolld, begon aan te wasî~ll. Namuriij!,
moest dceze droogte de Eb floppen, Cil dwingen om het J:'i!/'gat l1ittevallcn; waar door dan ook de verlanding, aan de and0re zijde \"1n Amcilio'!tïrlen, moest veroorzankt word~n. Laat ons
zien, wat de nijvre 1l0XHORN hier V<:11 zegt, in zij,i Chroill}k van
Zeelalid.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" Dat, met inlleckcn V3.11 verîcheide Lnnden en Polders in
Vlaanderen, die met vloed':ll zo veel waters ingetrokken hebben, W31meer de Ebb van decze HoM of de Hésterfcitddc,
die te vooren laDgs den Vbtlîlfcr:ell kant in zee viel, tegen
Walcheren uitge:oopcn is, afneemende voor Rfl?l1mekcs zeekere plaat, Natgflt geheeten: welke Achterebbe elet haare
I'uiligheid, en het afgenomen landt van het N;;;tgat, door den
voorvloet, in de bogt van ArIJe17l1/ijde71 is ingeworpen, zonder dát het verder heeft konDen gedreeven worden, aangezien
de vloedt, ];omende nevens Ter VefJ'e, het zelve verhinderde: en , met der tijd geheel droog gC!\<:orden, zijn 'er verfcheide middelen aangewend om een Kille nevens ..d;nC1iiZdi" doz
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" "en te behouden: Dus heert men in den jaare 1615, 1616 en
" 16 I7 eene Kiile door de Lemmers gèdolven : men heeft toen
,. ook een fchip het Diepfchip genaamd, gebruikt, dar door
" konst was gemaakt, en eenig zand kon uit den grond haaIen;
" maar te vergeefseh gebruikt." Zie verder 1I0XIIORN, Cironijk
"tm Zeeland, pag. ~qo- 272.
Door deeze vernietiging der Ree van Nieuw-/frnemuijdell, is
Middelhurg tot een aanzienlijke Koopflad aangewasfen. Intusfehen blijfr het zeker, dat, hoe bloeijende dit ArnelJlllijdm als
een Stad, geweest zij, het, als Dorp, grooter van begrip was,
en uit meer Huizen bell:ond, dan na dar her bemuurd was; waar
van men de bewijzen vind in de Kelders en Regenbakken, die
aldaar, bij het graaven, nog ontdekt worden; de maat en bepaaling, die men gewoonlijk, in het vernerken van Steden, houd.
zal daar van de oorzaak zijn. Deeze plaats was, in haaren bloeij.
{tand, vervuld met bewoon ers uit al!elleije vol~:el1, al, Spaanfchen, Franfc/zen, j'lerlerloJ1ders en inzonderh0id Oosterlingen.
die blaau\\'e bijltjes droegen, me,fen op hunne hoeden (baken t
en bloote degens achter zi~ fleeptcn; 't geen zo veel wikk zeggen. als die vec!ttell wil, kom maar a[m: welke f1:omheid veeIe moorden en dood(]agen veroorzaa:;te; te mèer, naar maate d~
Juflitie 'er flap was, of oll\nagtig om het kWJad te weeren.
De aanvang van het jaar 1582 deed Arnemllijdcll zLL'ercl1,
door het geweld Vlln eellen vcrvaarlijl:cn !lol1n\vmd. De voor~
gevel der Kerk !lorte neder; het dak werd van boven OP:i,>:lg l:,
en buiten op van de leijen beroofd; de Toren dem1:nte bdi.::Eldigd, dat ze afgenomen en vernieuwd m02st worden. De :;iÎ"ldêlen, welke men tot herilvI zou hebben kunnen g'ch:'uib:Il, I\"ei·
ren ter voonzetting van dcn oorlog teg('l1 1-~)t!!!Je gcbe;:i>~d, of
verkocht of verpand. Dus ll1U"st lTIl!:J l;t~llwe bC~:~s:illÄell ZOèken; cn diè vond men, door e':ll fmpGst o? Wijn cn Bi,.:r, die
door alle de Ingezetenen 1110'':5t beta,lld worden. Van het O;td::·
ArnemtJijden \ indt men geen vroegcr gctlenkte:,en, dan van
1'488, in eenen Brief van Hertog JAl': van L1t'zariIJgen, Brahand en Limburg. van deczen inhoud: ,. vcrmids Floris dm
" Vden Graave van Holland enz. voorljenoomen bd [\vee Ste.
" den te maak en , de eene te Brijdorpe, op het Eibnd SdolJ" wen; de andere re drnemuijdcn, op het Eiland lJ7rtlde;-ei7:
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zo vergunde hij (Hertog Jan) ter beede van ~emelden Graave
Floris, zijnen Bloedverwand , de Inwoonders der gemelde
plaatren , Brijdorp en .drnemuijden, de vrijheid van geene
tollen in alle zijne landen Lot/taringen, Braband en Limburg
te betaalen."
In het jaar 1370 heeft HAQUlN, Koning van Noorwegen, die
van Arnemuijden zonderlinge voorregten gegeeven, dienende ter
hevordering- van hunnen handel en vaart, op en in zijne Noordfche landen. Wij hebben reeds gèzegd, dat Nieuw Arnemuijden. vóór deszelfs verlanding, niet min bloeijellde was dan het
Ol/de; ten naderen bewijze daar van zon men 'er nog kunnen
bijvoegen, dat de Oostindifche Schepen de Leeuwen de Leeuwin in de dokken van AmeJ1wijden gekalfaterd zijn. Doch van
al die grootheid is thans niet meer overig, dan naauwlijks twee
Gemeten lands, daar het voorheen, omtrent het jaar '300, tweeen-dertig zulke Gemeten befloeg. De ge!l:eldheid, ja zelfs de
naam van de Provintie Zeeland, of Zee eiz Land, toont zo veel
onzekerheid aan (wijl het geen nu land is, voortijds water was,
en 't geen water was, weder land geworden is) dat het niet onmogelijk is, dat Anlenmijdcn wedemm eens tot deszelfs voorigen luister zou kunnen geraaken. GUlCIARDlJN geeft een uitrekening
op nn de ligging van ArnemUIjden , als van Ca/ais 23, Londen
4~, Dieppe 54, Rouaan 71, Brest 125, Rochel 194, Finis
Terra! 270, Lisbon 380, Cadix 480, Sivifien 5°0, Mal/ega
54°, j}ladera 480, Canarifche Eilanden 520, Livorno 780
Zeemijlen; en van Arnemuijden tot Breemen 83, Hamburg
105, de Sond in Denemarken 180, Dantzig 254, Revcl335 •
•VerJla 365 Zeemijlen; ieder Zeemijl gerekend ter grootte van een
Spaallfclze Mijl, waar van 'er 17 en een half ÎlJ een Graad gaan;
dus een tweede deel of een half kwartier uurs meer, dan 20 in
een en Graad of een uur gaans.
De Regeering aldaar bef1:aat. thans in eenen Baljuw, twee Burgemeesters, vijf Schepenen, vijf Raaden, eellen PenfiOllafis, en
eenen Secretaris, van welken jaarlijks één Burgemeester, en de
helft der Schepenen, dat is het eene jaar twee en het andere jaar
drie afgaan; in wier plaat(en, bij de Staaten van Zeeland, uit
eene benoeming van de Magillraat, weder anderen ge1wozen
worden. Doch de Baljuw wordt door gemelde Staaten aangef1:eld.
"
"
"
"
"
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In 't jaar 1586 werd aldaar geboren de geleerde JOOS VAN LAt..
ook word gezegd, aldaar overleeden te weezen , de vermaarde HADRIANUS JüNlUS. De Gereformeerden worden 'er bediend door éénen Predikant. Tot bef1uit moeten wij den minkundigen waarfchulVen, dit Arne1l1uijden niet te verwarren met e(!!l
andere pl~ats van dien naam, gelegen in J7ltuwdcrel1.
Zie BOXHORN, Chronijk yan Zet/aud; S~1.ALLEGANr;E; de
f/uurige A'%m; GUICIAlmrJN; HOOFT; BOR, ~nz.
REN;

ARNHEM, Amheim, of Arrnem, zo als d.' naam deezer Stad
meer gefpeld wordt; waar van wij bet; eerHe vcrki,~zel1. D,:N
OORSPRONG van dien naam bekennen wii niet te kt;, ·nc,n ll1c:d~n ;
al het geen 'er ynn gezegd worck, als van ,,1rellds of AmoNdshdm, (doch wat man deeze geweest zij, zegt ons niemand,)
of van Arendsheim , als el:ll nest va!] vogdcn, laat zig vel ZiOZgen, doch niet bewijzen. Dar deeze Stad het oude Are!iI'lC';;il,
waar van TACITlJS fpreekt, niet geweest is, is reeds door 0r.5,
op het Art. AREN \cu.\! ,getoond. \V:lar uit dan ook vUÎ[';c, dat
de befl:rijding door CIVILIS, waar van SLJ!~llTE;:IIHtJRST, in h~t tweede Boek zijner Geü/el'fchc Gefé/zicdcllisffll ,bi. IS, ricwag lma!:r,
hier op niet toegepast kan worden. Zekerdér kunnen lvii, mer
anderen, de GELEGENHEID, daar van bepaalen; als zijnde de lIDO;;/flad YalJ het Pèluwfc'ze Kwc:;-tier, aan den oever van den Rijlljlroom, 3 mijlen vunlf/agmillgen, :3 v:m Niimegrn, 3 van J]o~s
vurg, en 3 van Zutphm, en -dus in een zeCï aangenaamen en
gezonden oord. Wat aangaat de OUDHEID d~ar van; reeds ia de
agtt1e Eeuw, had de Abtdij van Pruimt' of Prtil!ze, in den Eiflfel (een Landfchap in Dl!itsch!mzd, tllsrchen het Hertogdom Ct,Ij!~ en de Aartsbisdommen van Keulen en Tricr) het regt to: de
aanflelting van een Prieller in de grc10te Kerk: welk regt naderhand aan de Stad gekomen is, en dat menigmaal twisten, tusfehen de Magit1mut en Kerkenraad, veroorzaakt heeft; willende
de eerlIe daar lIit een regt van Collatie trekken, waar tegen zig
de mldere verzetteden , bC\Véerende, dat /JnJ1Cm, toen het dit
regt bekwam, nog met ge('l1 Stads rçgtcn voorzien W3S. 'Vat nngaat deszelfs GROOTTE, deeze is aftelciden uit het getal der fluizen.
dat op 1225 gefchat wordt, en verder uit de openba"r,~ ",lark.
ten, als I. de Ollde of Groote l11arkt; 2. de St. 'lans P!::tl!S; en
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3. de Kom/markt. Belangende haare STERKTE; in hetja:lr 1232 werd
Arnhem, door Graaf OTTO DEN DElIDEN , met muuren omringd,
en is naderhand voorzien met 4- Poorten; als, de St. Janspoor!.
Fé/perpoort. de Rtjl1- en Sabelspoort , zijnde de Nieuwe Wa·
terpoort. reeds vóór eenige jaaren, toegemetreld; zo als o(i)k de
Gelderfche Torm, welke tusrchen de St. ')ampoort en de Pét·
pe/poort !lond, reeds voor lang verdweenen is. Met den aanvan!;'
van den Spaanfchctl Oorlog is het met ver[cheiden Bolwerken
voorzien. In het jaar 1623 deed Prins MAURITS. aan de Sabelspoort, een !lerke Redollt opwerpen, en de Stad, langs den
Rhjin, met drie voornaame Bolwerken voorzien; doende in het
midden het Kruid-Magazijn !lellen. In't jaar '702, werden deeze werken nog merkelijk vermeerderd, door den vermaardeu Baron COEHOORN ; welke verbetering, in het jaar '728. weder ter
hand genomen en ten uitvoer gebragt werd.
Onder de KERKLIJKE GEBOUWEN binnen deeze Stad, munt uit
I. de Oude of Grooft Kerk, die men, in den jaare 1452, heeft
beginnen te bouwen. Van binnen is zij verûerd met ver[cheidene wapens van oude Adelijke en Burgerlijke Geflachten, ook met
Grafl'chriften van vermaarde Mannen. :lIs van KAREL VAN GELDE!!.
VAN EGMONT; van den Generaal VAN PALLAND ; JUDOCUS VAN
SASBOUT ; ELBERTUS LEONINUS; MARn:N GORIS; enz. 2. De St.
')ans Kerk. 3. De Kerk van St.1Ya/burg; de Broer of Broeder.
kerk, zijnde voorheen een Minderbroeders Klooster geweest; de
Cathrijne of Gasthuiskerk. Ook vindt men 'er een fraaije Lutlmfche Kerk. Verder het Cathrijne Gasthuis; St. Pieters en
Leprofen Gasthuis; het St. LVicoiaas Hospitaal; een Olld en
Nieuw IYeeshuis; drie H'éduwen-Huhen; en eindelijk de LatijnJèhe School. De Predikanten deezer Stad zijn thans vijf in getal,
en behooren tot de Klasfis van Gelder/and, of die van de Over·
~'e!uwe. Voorts zijn 'er Ouderlingen en Diaconen; één Fratl[ch(
en één Ltltherfi:/te Predikant. Eindelijk zijn 'er twee Roomseh.
geziJiden Statiën, die door twee Wereldlijke Priesters bediend
worden.
Tot de WERELDLIJKE Gebouwen behooren, binnen gemelde
Stad, het Hof ,'an Gelderland, "oortijds het Hof vtm Nas[au.
gefiicht door Graaf ENRST CASIMIR; het Oude Prinfen Hof, of
dat der Celderfche Forjlm; dat van den Gelderfchen f7eldOl'ef;fh
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het Stadhuis; als mede het ProJ'inCÎa,:de
Tucht- en Ferbetrrhuis.
De REGEERli\G deezer Stad berlaat uit twaalf Burgemeesteren.
die ook Schepenen en Raaden zijn, waar van 'er jaarlijks twee
als Regeerende Burgemeesters worden àangetJ:eld, die iA Rechtszaak en den Rechter der Stad aan hun Hoofd hebben, alzo zijn
Ampt mede brèllgt, Voorzitter in alle Burgerlijke recht zaak en te
zijn. In firafbaare en burgerlijke Breukzaaken, waarin geweld
gepleegd is, wordt de aanklagt wel gedaan op naam van Burgemeesteren ; doch hij, als Rechter, voegt zig altoos bij dezel.
ven. Die zijne Sententie gewonnen heeft, en geene voldoening
bekomt, vervoegt zig bij den Rechter, welke dan de Aél:e van
fommatie of aanmaaning tekent. Voorts doet gemelde Rechter
alle de vonlis[en der Misdadigers ter Executie brengen; en in
gevalIe van afwezendheiJ, wordt zijn plaats door den oud~en
Schepen bekleed.
De voornoemde Magit1raat be!luurt alle Recht- en Regeerings.
zaaken. De gewoonlijke Rechtszaaken worden gebragt voor den
Hoogen of Laagen Bank. De eerne beilaat uit twaalf Schepenen, benevens een Rechter. Deeze Bank is Ordinair of Extraordinair. Voor den Extraordinairen, die tweemaal ter week
gehouden- wordt, brengt men alle geprivilegieerde zaaken. Het
Ordinair Hoog Gerecht wordt tham maar ééns in 't Jaar, na drie
voorafgaande Publicatien • van veertien dagen tot veertien dagen,
gehouden. Voor het zelve moeten Burgers en Ingezetenen elkander over zaaken van fcllUld aanfpreeken. Voorheen waren de
Sententien , hier bij uitgefproken, aan geen apèl onderworpen;
doch thans wordt 'er bij provifie apèl toegefiaan. Het Gerecht
voor den Laagen Bank wordt bekleed door den Rechter en twee
Schepenen, welken een Secretaris is toegevoegd. Voor deezen
Bank brengt men de verfchillen ,ontflaan rus[èh@i1 twee vrienden,
of tlIsfchen een Ingezetene en een vreemde; en van de vonnisfen, aldaar gewezen, kan geapelleerd worden aan den Hoogen
Bank.
Behalven deeze Rechtbanken, is hier eene Gezwoorene Gemeente, die, vóór het jaar 1675, veel gezach had, doch thans llegts
befiaat uit agt-en-veertig Perfoonen, onder welken een Scriba is;
deeze GeZ\voorenen Iwmen gemeenlijk op den eerClen Maandag
Pppp ~
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van ieder Maand bij een; en op een van die gefchiedt de gewoonlijke ]3ll.rlijkfche verkiezing van zes Gildemeesters of Delrens.
In het jaar J232 werd Arnhem, door Graaf OTTO DEN DERDEN.
befchonken met dezelfde VOORRIGTEN, die de Stad Zutphen bezat, naamlijk de Tolvrijheid door de ganfche Provintie. Aa.
1282 verkreeg zij het regt der Munte; en de Arnhem{che Gitdm zijn naderhand zeer bekend geweest. Keizer M\XIMILIAAN
verg:rnde, in het jaar 1487, aan de Arnhemfche Burgers, het
oprechten van zes Gilden, om daar uit twaalf perfoonen te mogen
benoemen, uit welken hij 'er zes tot Gildemeesters zou aan!1:ellen. Deezen moe!1:en zig beraaden met eenige daar toe verordende Burgers, die, in het jaar 15°2, uit een getal van 24 Per[oonen be!1:onden. In 1547, werd hier in, door den Stadhouder des Hertogs van Geldt/", eenige verandering gemaakt. In het
jaar 1557 werd vastge!1:eld, dat de Regeering, in zwallre zaaken,
fiaan zou aan Bllrgemeesteren, Schepenen en Raaden, zes Gil.
demeesters en agttien Gemeenslieden ; welke Gemeenslieden of
Gezwoorenen het voorregt h~dden, van in fommige zz,aken ge.
kend te worden. Men vips: d:'''l van aangetekend, dat zij, uit
naam der Burger;;, de Unie "fJ1J Utredt, 1579, aannamen;
dat zij, in h,,( jaar 1534, toen men voornecmens wns, de Hoa-ge Overigheid aan Frankrijk op te draag en , gekend werden; dat
zij mede tot de Afzwe€ri,]g van ;{011ing FlUPS DEN T \ EEDCK g~.
fiemd hadden. Ja zelfs waren zij bijéén geroepen, over het l:ÎC·
wi,felcn van het Vrede Tniétaat, te i1111nfler gefloten, in r6+3,
Doch in en na het ja2r l675, zijn del.'Ze hunne Vooregten IIltfkelijk befnoeid; van welke Voorregten zij zig, fcllOon met weinig vrucht, in het begin van deeze Eeuw, weder meell"f zogten
te maaken.
De zes bovengenoemde GildnJlcesters d02n ons zien, dat de
Gilden aldaar op dat getal bepaa'd zijn, nis zijnde, 1. flet St.
Jc{ep1ts; n. Het Smid,.; m. Het Kramers; IV. Het Tappers;
Bakkers en Brouwers; V. Het 117ecvers en S1lijders; en VI.
Het Schoenmakers Gild.
De SCHUTTERI] of BURGERIJ is verdeeld in zes Vaandelen, Gaan.
de onder het befluur van [wee KolonelIen, die tevens Schepenen
der Stad zijno Ieder Kompagnie heeft een Hopman, een Lui.
wat
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tenant, een Vaandrig, en eenige mindere Officieren. De Bezetting van deeze Stad word, zo wel al. in andere Steden en
Plaaeren, verminderd en vermeerderd naar tijds gelegenheid; zijn<Ie tegenwoordig zwakker dan wel voorheen; 1l:aande de Tronpen, die aldaar gekwartierd zijn, onder een Gouverneur en Groot
Major, die het woord geeven en de neutels hebben. Ook heb·
ben aldaar drie Ingenieurs, die onder een Direéteur fiaan, hun
verblijf.
De KOOPHANDEL van deeze Stad befiaat voornaamlijk in Graanen en andere Waaren, het zij die daar te koop gehragt, of van
daar naar de naastbij gelegene plaatren verzonden worden. Veel
voordeel trekken de Inwoon~r3 van den door- en voorbij tocht
van Wagens en Schepen, die van Dllitseh/and komen, of daar
heen gaan.
Hoe menigvuldig de VoorregteIl van deeze Stad voorheen ge.
weest, en nog zijn, hoe aangenaam het verblijf, zo in als buiten dezelve zij, hebben de bewoon ers , echtcr, even als anderen, verfcheiden RAMPEN en ONIlEILEN moeten ondergaan.
Groot nadeel leed de Stad do ot felle branden, in de jaaren
J 36+, 1419 en 1425.
In het jaar 1419 trof haar dit onheil
tweemaal; wordende, door den eerften, twee honderd, en door
den twel:den, meer d~n drie honderd Huizen vernield. In'c
jaar 1372, werd de Stad eenmaal door de Hekerfchen, en eenRiaal door de Bl'onkhorjlen ingenomen. \V1LLEM VAN EG~lOND.
Broeder van ARNOLJD, maakte 'er zig Meef1:er van in 1467. In
1473 geraakte zij in handen van KAREL DEN STOUT EN , Hertog van
BourgondiCl:. In 1505 onderging zij eene hardnekkige beleaering van den Kuning van Spanje, voor wiens magt, zo wel als
voor dil;! van Keizer KAREL DEN VIJFDEN, zij bukken moest. Geduurende den Spaan/ehen Oorlog, konden de Spanjaarden haar,
echter, niet overweldigen. In den alvernielenden Frrl1lfchen
Oorlog van 1672, moest zij zig, op den 16den Junij, bij verdrag overgeeven.
IIet zal der moeite wel waardig zijn, den draad der GESCHIEDENISSEN dier Stad hier aantevangen. De reden, dat Arnhem
zig aan de FI anfcheJl moest overgeeven, wordt. over het algemeen, daaraan toegefchreeven: Yooreerst, dat men, na het fluiten van den Mzmflerfcllen rrede, de Vestingwerken zodanig had
P ppp 3
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hlaten vervallen, dat ze buiten na at waren om 'er eenigen tegenweer mede te doen. Ten Tweeden, dst de Magil1:raat weigerde, zelfs nog kort vóór de aankOlmt der Franfchen, Bezetting
inteneemen; doch eindelijk vond zij zig daar toe genoodzaakt,
en deed het, op voorwaarde dat alle de Officieren den Eed aan
haar zouden moeten afleggen: dit gefchiedde op den J 3den. Doch
waarin beilond de Bezetting? In twintig zwakke Kompagniën,
en eenige Boeren. De Bevelhebbers over dezelve vonden de Bui.
tenwerken vol geboomte, en met plantaadjen bezet; de wal·
len vervallen; de Komerfcharpen buiten ilaar van verdediging;
voorts alles, wat otu de Stad was, met huizen en boom en bezet;
geen batterijen; kortom, niets tot verweering. Il1 alle deeze
gebreken verzochten zij fpoedigc verbeetering, hierin be!taande,
dat de Plantaadjen, Huizen en I-loven buiten de Stad gel1echt
mogten worden; dan, de lVIagiftraat weigerde zulks, voorgevendê dat der Gel1leent~ daar door meer dan twee tonnen Gouds na.
deel toegebragt zou worden. Om kort te gaan, alles wat •er ge·
daan werd, bellond in 't afbranden van drie oude Huizen, aan
den Rijnmuur Ilaande. Intusfchen naderde de Marchal DE TUREN·
NE, richtte een Batterij op, en deed, in 's Konings naam, de
Stad door eenen Trompetter op eisfchen. De Krijgs. en Hoofd·Of·
ficieren v~rgaderden op bet Stadhuis, en gaven aan den Boodfchapper ten antwomd, dat men zig teG dienfte van het Land.
tot het uiterfre zou verweeren. Maar de Secretaris van de Heercn Ged~puteerden, zonder voorkennis van de Regenten, ging
met den Trompetter naar buiten. Door aanmoediging van de
Krijgs-Officieren, nam de l\hgiftraat (volgens eigen bekentenis)
het be!1uit van verweering ; ja zelfs begon men het gefchut op
den Vijand te doen fpeelen. TUREi\N8 deed hierop een Brug
over den Rilijn l1aan, en begon het beleg van de Landzijde. Den
lsden van gemelde Maand, deed hij de Stad andermaal opeis[chen, met bijgevoegde bedreiging, dat, zo men de Stad niet
overgave, de Koning in perfoon , met zijn ganfche Legennagt ,
den volgenden morgen voor de munren zou verfchijncn. De MagHlraat en Krijgshoofden bel100ten , door den Trompetter, te
lioen antwoorden, dat zij bij hun voorig bel1uit bleven. Eenige
Beeren Gedeputeerden uit de Overigheid gingen andermaal met
èen Trompetter naar TURENNE; waar over de Krij~s"Officieren
groot

A R N HEM.

J~I3

groot ongenoegen betoonden. Doch de Stads Regenten verklaarden. als vooren • dat zulks buiten hunnen last gefchied was: en
baden tevens. met tra:men in de oogen, geene Vijandlijl<heden
te plegen; wonende dus het hart van een' Man, en tevens dat
v:n een Kind, in een zelfden boezem te dragen. Terwijl dit
gebeurde. wa~ de onfieltenis in de Stad zeer groot, en op de
Batterijen noch Kruid, noch Kogels, noch Kon!1apels; 't geen
noodwendig den meefie Soldaaren den moed moest beneemen.
'.Er werd een fiilf1:and van Wapenen getroffen, tot den volgenden
morgen ten zes uuren: geduurende den nacht. waren tegen allen
krijgsgeb!"uik, 500 Vijandelijke Soldaaten, tot aan de drooge
Graft, bil de Rijnpoort genaderd. Den volgenden morgen vertoonden zig aldaar verfcheiden Franfl;he Officieren, aan wien
brood en wijn gcgeeven werd. De Bevelhebbers geraakten daar
over met den Kommandeur in hevige woorden; en niet zonder
reden, aangezien hij het deed, zonder hen da 1r over gefproken
te hebben. De Afgevaardigden uit de Mugilhaat kwamen van
TURENNE te rug, en berichtten, dat deze hen, om het verdrag
te bewerken. naar den Koning gezonden had. die toen met het
Hoofd-Leger te Yelp lag; en dat twee Officiers noodzaakelijk met
hun ma ellen gaan, om voor het belang van het Guarnizoen te
zorgen. De Krijgsraad in de Stad, van alles wat tot verdediging
l100dig was, ontbloot, en de Burgers zeer omfleld ziende, hadden geene hoop 0111 hen ter verweering te kunnen aanmoedigen,
noch ook om ontzet te bekomen. Zig dus in groot gevaar bevindende, zond men, na hevige woordwisfeling met de Magillraat, over hunne ongeregelde handelwijze, den Kolonel VRIJBEIl.GEN, en den Kapitein AARSENS , met de Afgezondenen van de
Magil1raat, aan den Koning, aan wien verzocht werd, befcher.
ming van d~n Adel, en van het Kwani~r van Arnhem; behoudeni, van hunne Voorregten , en vrijheid v.an Godsdienst, enz. al
het welk hen wel toegeflaan , maar kwalijk nagekomen werd. Een
van de Stads Gecommitteerden verzocht, met gebogene knieën,
pardon voor de Bezetting, indien zij iets tot ongenoegen van
zijne Majeaeit mogt gedaan hebben; doch op dit verzoek volgde
geen voldoend antwoord. Ten twee uuren na den middag, verfcheen de Stads Major op den Wal, met order, dat de gantfche
D'~lctting zig naar de Markt moest begeeven. De Kolonel naar
Pppp 4
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de reden daar van p:cvraagd ziinde, antwoordde, geen kennis van
dllsdaaige order te he1:Jben. Intusfchen deed de Magifl:raat eene
der SraJ, Poonen openen, waardoor de Franfchcll, onder den
berocjnd~ll UlUVOJ, ,,hi\1l1en
hi\1l1en kwamen; maakende het geheele Guarnizoell K;',1p'cge':angi.J1
K"jP'cge':angi.l1 , en dOl:lldc
dOl:llde de Manfchap in de Groo:e
Kerk oplluiren.
Den \'::Jl:',end211
l'ol:',end211 d~g (dea
(den 17den) moest de Magit1raat den Eel
\,o')r d~~n Koning kt'men nHeggen, en Hem voor hunnen Heer
~11 IVIcel1cl'
IV1cel1c1' erkenllen, ,net beleft'" van Hem, tegen ieder, !;euou",v
uou"v re zullen blljv<:n dienen; (':1
C:l dat, zo zij ontdekten, dat 'cr
'er
ie~< tef(t:\l
te,.,;t:\l zijne r.11ier~eit
M1ier~cit gef.:le ... d werd, zij daarvan terflond aan
Z:j!12'; Gouv2,n"Jlr
Gouw,n"Jlr kennis zèl:den
z(uden gecv~:l; welken Eed de Rech·
ter, .curset:'Jetller,
.curget:ietller, en Sr.:îepenen
Sr.:îepcnen ,in handi;n van Monfr. PRANGE,
Lid Väll 's RULings Raad, 1I1oell~lJ afleggen en eigenhandig on
dert(;:(cn~n.
AI te finertlijk werden de Arnht'111111ers ontwaar I
welken l\c\1a(:ifi~n
r\clla(:ifi~n 1
lied
lCd zij handen :1211
:12n LODEW'IJK DEN XiV, di~
hUil Let ielle,
ièlvl?, door z\,anre
i'n'anre gdd-afpersfingen en barbaarfche be(h'i
(h'i\en,
"en, d:cl gcvocien, tot
tot aan den I :::dèn
:::dcn i\laij van het j2ar
i ;\" 4Den Isdell
Isden Juni) vnn
van cl:"
d:it jaar, W(;,
WCi ti,
d, {Jp
op order van zijne
?rinfe WILLD1
WILLD1 DEN Hf, de Magillraat aidaar ve~aq.
HrJo&h"id, ?rin[c
dL,.d,
d':i.d, een gedeelte van de oude afgezet, en anderen in hl:nne
plaJt[cll
plaJtfell gdeld. In
lil het j1ar
jaar 17°2 omf1ond 'er, na het overlijden van den Stadhouder, groote oncenkh?id,
oncenigh?id, veroorzaakt Joor
d, Her:(e
Herke drift der Bu,gers, 0111 zig in het bezit der oude Voor.
regtcn, wegens de vri:e verkieziilg van StaJs Regeerders, te
re:sten,
her,lellcn. Di\~.
Dii~. wèlkc
welke door de:!
de:] ~r8dhouder waren aange:leld,
aangeaeld,
weden uit het bewind geltooll:n: men wierf YCrlèheidene Soldaaten, ')111 de nieuw aungeJl:e1dcn
aungeJl:e1den t: bcfchermcii; men belegerde rf/agei1t"I:,~CiJ,
rf/agei1t'I:,~CiJ, om tb het de fch,:Îlpi~ats der oude Regenten
Regemen
wai. ]Jan
Dan de Staëlcn
Staclcn Gencra~t
Genera~t \,j'"cn,
\,i'i,.::n, cl <n'
:)r hel z,,~î,len van
e~ng<' Regementen,
Regementcn, in 't jaar 17°1: deeze fi)0orloo~h~id
fi)oorloo~hdd re
te doen
bcdn~ren.

In bet Ja:!,' 1717 werd aan het E;;gclJ~','ze Hofonttickt, dat de
Zwud/è
Z!J'ud/è 'ie l\'l;.n:':er
l\'li.n:,tcr te J.Olidl'l~, de Grfluf \'.\N GlJLLE~IllERG, zeer
gcvaarti:kc pr~krijkcll !incedd<:,
gcvaarli:kc
!inccdde, 0111 c<:uen
cenen ep1bnd in dnt Rijk te
vcruü;Laak~n, en daar toe bricf',vi,fcling
bricfo,vi,fcling gehouden had met den
Baron COI,TZ,
COlèTZ, die zi.:.;,
zi,:';, onder d~ll naam van geheime
geheiille Raad des
KJuings
Konings van Z.rcó:kr;,
Z,fîó:kr;, in den Ift;ag o:lth!elct.
o:lth!elct, liet m:twerp
ontwerp
\va&,
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was, om aan verfcheid"ne oOl"deo, ia, zelfs in Holland en
Frankrijk, Schepen te doen kopen, dezelve n:l,,1 Gottmburg,
en aldaar van Volk voorzien zijnde, lla8r Enge/olld re zenden.
Dan, de Koning van Gïoot Brittanje', den aant1ag omdckt hebbende, deed GIJLLEiI1BERG gevangen neemen , en aan de Staaten
van Hotland het Arrest van den 13al'On GORT!. \'erzoeken. Inde
maalld Julij was hij in flo/!cmd gekomen, had zig meest te Amfleldtllll opgehouden, en in de maand September was hIj nog in
den Haag. De Seaaten zonden tlVilltig man naar zijne wooning,
met bevel, om zig van zijn Perfoon cn papieren meester te maaken; doch twee lInren te vomen was hij !laar AlIlfle/dam geweeken; zij maakten zig, echter, meester van éénen zijner Secretarisfen. De Ambasfadeur des Konings ran Engelaud kon te Amjieir/am nict voor den voJi;cuden dag gehoor verkrijgen. Burgemeesteren vergunden hem de vrijhdd. om den Baron, die bij
een Z!l'eedfchen Koopmun zijn intrek genomen had, te doen opligtcn; dan de Vogel was reeds naar Am'zem gevlogen. De Am~
bas[adcur bediende zig- hierop van den bekenden VLCERTAlAN; decze, op zulke boodfèbappen afgeriC:lt, agterlL13lde GORTZ te /lrn~
htll/l, en deed hem, met kennis van den voorzicrende:l1 Burgemeester, gevangen neemen. Van AiïJ.JellI werd hij mar den
Haag geveerd, alwaar hij, na een geruimen tijd in hechtenis
gezeten te hebben, olltflagen werd, cn naar Zweer/en te rug
keerd,?
In het jftar 1736, op den SdCll AngllsCèls, had decze Stad de
eer van zijne Koninglijl;e l\lajei1cit vun Pmis[m binnen haare
muuren te omvangen, fcl10011 zulk> I'ieipig bewecging onder de
Burgerij veroorz:luk c e, vermits de KUil in;!; onbekend begeerde te
blijven, en de lVIugWraat bedankte, voor de Eer, d:e zij voor·
:leClllCnS was h8m te bewijzen.
De zwelling van hèrRijnwater vèr\)Orlaakte, in het jaar 1747.
zulk een huogèn watervloed, dat' er, op den sdcn van de maand
Februarij , fllndsoll1 de' Stad, reed, vijf Waarden waren doorgebroken, en het water ilegts 3 a 4 duim laager wa" dan bij den
lwogell vloed van I? 4- I •
Toen zijne Doorluchtige Hooghcill , wijlen Prins WILLEM DE
IV, in het j:lar 1722, de hooge waardigheid van Stadhouder over
de Provintie van Ge/derloud was opgedragen, was hier wel eeniPppp 5
ge
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ge vreugd over die verkiezing bedreeven ; dan, deeze kwam in
geene vergelijking bij die van 174n in welk jaar aan dien Vorst.
gemelde waardigheid, door de geheeIe Unie, werd opgedragen.
J3innen Arnhem, en elders. waren wel eenige moeijelijkheden
omfiaan; doch met de algemeene vreugdeviering , die bepaald
was, op den 19den Julij, namen dezelve een einde. In de
maand September daar aan volgende, werd der Burgerije, op order
van de Hooge Regeering. door de l\1agif1raat aangezegd, dat zij
zig van Bedden, Hout, Turf, enz. moeften voorzien, ten einde
in fraat te zijn. om het verwacht wordende Guarnifocn behoorlijk te kunnen ontvangen: het antwoord van fommigen behelsde,
dat zij daaraan wel wilden voldoen, mids men hun van de daar
toe benodigde penningen voorzag. De Provimiaale Land-dag
fçheidde mede om dien tijd vruchtjoos • wijl men het noch over
den vijftigflen Petming , noch over de Land-Militie eens kon
worden. Op den 27flen der maand Oél:ober. werd, in navolging
der andere Provimien, op den Kwartierdag , gellemd, in den
vijfdgil:en penning. of vrijwillige Gifre. Toen men, in Arnhem,
de tijding bekomen had, dat gemelde Prins WILLEM, te Zutphen,
tot Erntadhouder verklaard was, begonnen eenige burgers, en
niet van de geringfien, hier over te redeneeren in een Wijnhuis;
cn aldaar werd de voorfJag gedaan, aan de Magilhaat, bij Request. te verzoeken, het voorheeld van andere Provintien en
Meden te volgen. De wijn bedwelmde de zinnen, en men begreep het wederom anders. Na middernacht doorliepen veelen
de firaaten, roerdel] den trom, losten de fnaphaunen, onder een
onophoudelijk gefchreeuw van J7iJ'tlt Oranje! paarende die
woorden met eenige aanftoote:ijke redenen; 't welk door de
Regeering zeer euvel opgenomen werd, die voorts het Gum'ni·
zoen gebruikte, om huiszoeking te laten doen, en de aan voerders in hechtenis te neemen ; maar ze vonden 'er geen en ,
dan den jonge, die den trom geroerd had, welke voor twee jaaren in het Tuchthuis gezet, en een Ambachts-gezel, die gebannen werd. Op dien tijd kwamen aldaar drie Regimenten Hesjifche troepen in bezetting; tot op den J 3den der maand December, bleef het fmeulend vuur onder de asfche. De Landdag te
Nijmegen was, door het afweezen der Heeren van Zutphen,
vruchtloos afgeloopen; het gemeen, hier over niet voldaan, verza-
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zallelde des morgens, met een groot getal Burgers, op de Markt.
voor bet Stadhuis, maakende een vervaarlijk gefchreeu\V van Vi'Vat Oranje! de Prins onze Elfftadhouder! Na aldaar een weinig
vertoefd te hebben, drong de menigte in 't Stadhuis, en de Regeering (als nog te vroeg zijnde) niet vergaderd vindende, begaf men zig \Jaar de wooningen van dezelve, en haalde ze van
daar, met 1laanden trom en vliegend vaandel; zelfs waren eeni.
gen met Bajonetten op Slîaphaanen voorzien, naar de Raadkamer
gegaan, de Regenten met fchandelijke woorden hoonende. Dit
verrigt en de Vergadering voltallig zijnde, uitgenomen den Prefident Burgemeester, die ziek te bedde lag, w~s de eerl1e vraag,
of men aan zijne Doorluchtigheid wilde roellaan alle de Voorregten, die hij reeds in Holland bezat? En of men Hoogstdenzelven tedlond, als Erftladhouder , wilde uitroepen? dat het, fchoon
de Magil1raat tijd van beraad verzocht en andere zaaken voorwendde, zou en moest gefchiedden. Hier in voldaan zijnde.
verzochten zij aan de lVlagillraat, of laat ons liever zeggen, zij
dwongen dezelve, het genomen befluit, tegen de geenen, die
voor eenige weeken de opfchudding veroorzaakt hadden, te vernietigen; en dat de jongi:n, waar van wij zo even gefproken
hebben, moest olltflagcn worden. Dit alles gefchied zijnde, ging
de buitenfpoorigheid zo verre, dat zij hem, die voorheen. zo
om dat hij een bediende van den Provoost, als om zijn 1lechc
gedrag en mismaaktheid, van ieder veracht was, nu met vier
luan op de fchoud~rs namen, voor de Heeren droegen, en hun
noodzaakten, hem de hand, en eenige Dukaaten, tot een vereering, te geeven. Zo verre gaat het toomlooze graauw, ali
het eens 't olltzach verworpen heeft. Zij dwongen de Regeering,
den meergemelden jongen, al, zijnde onbi:kwaam om zijn brood
te winnen, geduurende zijn leven, in 't Gasthuis, kost en on·
derhoud te geevcn. Dit alles naar hunnen zin gaande, liep het
ongebreideld paard nog verder. Men begeerde herllel Vlm de
VOOlregten, welke men zeide verminderd te zijn; willende
dat geen Magil1raatsperloon langer dan drie jaaren in 't bewind
zou blijven; eenigen, zeiden zij, moel1en afgezet, en lied~ll
van Adel in hunne plaats gel1eld worden. De Regeering nu zien·
de, hoe noodzaaklijk het ware, dit woc:dende dier eenen breidel
in d!:u bek te leggen, nam het belluit, bij eenigen der aanzienlijk-
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lijkflen uit de Burgerij onderHand te zocken; en deezen, fpoe.
dig gereed zijnde, fpraken weder alldere well1leenenden. Na zig
dan vcreenigd te hebtIen , \'I'~pende men zi~" den) 4dcn tegen den
avond, nam het Stadhuis ter bewaaring in, en bewaakte het zei.
ve, met het va-te voorneemcn 0111 geweld met geweld te kee·
ren, en het graauw, dat voorneemel~S was, de Regeering den
VOd op den nek te zetten, te bcteugelen. De wachten der Sol·
daaten werden verdubbeld, e11 om het half Uilf patroL:iljes door
de Stad gezonden: hier door werd de rost wel gedeeltelijk doch
Jlict ge11ccl hcrflcld; wordende l10g alle nacbten, hier en daar,
de gla7.cl1 ingcfinp,etcn; ook werd er één Soldaat, en twee buro
gers duodelï;k gekwetst.
Op den 9dèn van de volgende maand ]allllarij 1748, werd te
Amltcm de Landdag geopend, en den loden, door de zoge·
noemde Vrij-Kompagnie, of kwulijkgezinden, een Requcst in.
geleverd, wnarin zij begceden, dat zijne Hoogheid, onbepaald,
ln het EI ffladholldcrfchap verkiaard, alle dc Priv·j1cgi~n be\'cstig.:!, en de Regecrj"g voor der ianger dan drie jar,rclI nange!leld
zOll\\'orden; hier op c:iscIJtrn zij, tegen den vol,;"endcn morgen,
een rond alltwoord. Dit niet naar hunnen zin gc1ukkende, beo
gaven zij zig, op gemelden morgen, naar het Stadhuis, en het
zelve geilot~n vindende, wierpen zij een hagelbuij van l1eenen
door de gluen. Ecnige welgezinde Burgers, de Regeering,
volgens eed en pligt, tracbtende tc befchcrmcll, werden door anderen uit de Vrij-Ko:11pagni2, met hunue degens, en door het
werpen der l1ecilen, waar van het vrouwvolk zig bediende, ge·
kwetst, hoewel zij dezelve niet fcf1Uldig bleeven. De Magil1raat
deed den f{o1l1tJ1r/llc!olJt "011 de Hesfen om bi1fland verzoeken;
doch ,'ie I ieer beval aan het volk, op de Hoofdwacht, in .wiens
aanzien dit ~lIes gefchiedde, in de Corps du Guardè te blijven.
en nergens deel aan te neemen. De lVIagifhaat deed daarop door
de Stad alarm ila~n; waar op de Burger Officieren op de gewoo·
ne loopplaatfen k\\amcn; ilegts eenige weiniJen voegden zig bij
hCIl; en die 'c, nog kwamen, \\"e1;::~rclen naar de Markt te gaan.
De Vrij· Kompagnie hier van de ludt lmjge:lde, en zelfs, zo ge·
zegd word, door cenige IIeeren \'ail Zzt/p.ten en Ni/:licgen, zo
niet met waaiden, ren minfien ;,'>< geb2arJcn aallgcfpoord WOfdende. drongen te fierker aan op de vervi.!liÏng hUllner begeerten;
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waar door dan eindelijk die van 't Kwarti~r van Arnhem zig genoodza~kt vonden, zig met de anderen te vereenigen, en den
Prins VAN ORANJE, onbepaald, tot Erfttadhoud"r re verklaaren:
dat is, die hooge waardigheid niet alleen aan zijne Hoogheid op
te dragen, zo als dezelve voorheen, door wijlen Prins WJLLE:I!
JiJEN lIl, bezeten was, maar met bijvoeging, dar WILLE.\! DE lV
olltOagen zou zijn van den Eed, uit kracht van welken deeze
Vorst die waardigheid, in het jaar 1722, ~anva3rd had; en voorts,
dat indien de Prins mogt oordeclcn, dat de Regeering deezcr
Provilltie, in de toel1maalig tiidsomrlandigheid, niet voldoendr~
was, hij dezelve, naar welgel'allen, zou kunnen redresleeren en
:Implieeren , zo als zijn Hoogheid ten best'~ van het land nuttig
en raadzaamst zou vinden. Na dat deeze uirroeping in dier voegen gelèhied was, befpeurde men wel eenigen ttil!fand onder de
misnoegden, doch niet zo veel, dat de Ht!eren hd dmfd':ll wagen, vóór den avond, naar huis te gaan. Ook Het het gemeen
Ilier na, 's nachts de glazen in te Oa8D, of lammige van die,
welken voor de Regeering wUien, tc kwetzen. Tot (lP het einde V:In dir ff7071de;'jcl(fr, was 'er een ge!bag gemompel, fchoOil
'ter meer bedaardheid in de gemoederen lchcen, dat de gehede
Stads Regeering veranderd moest wo r de;1. Om zulks te verhoeden, waren, op den 29nen November, vlcr der aanzicnJijldie
Burgers dezer Stad, als de Heercil A. ENGELllERT, :\'1r. G. TULLf:KEN, (die, zo als wii hier voor gezegd he~)ben, tegenwoordig
Regeerend Burgemeester deezer Slad is, zijnde gefproot\:n, uit
een der oud ne famieljen v:ln /lmhcm, zo als nader blijken zal
op het Art. All NT TULLEKE:\') E. E. VIERVM,T, en G. SC!EU:~B:l,
naar den Haag getrokken, bij zig hebbende een Reque,t, getekend door twee honderd ell vijftig der aandenlijkCren uit de Bur.
gerij; waar mede g.:meldc Hccrca aan wijlen zij,] Door:. Hoogheid verzochten, dat het den Vmst behaatien l11cJ;itè, de Regenten, als getrouwe Bmgervaders, in hunne aalllieJlijke am[ltsbedieningC'n te laaten regeerèn; alles, echter, naar 't goedvindell
zijner Hoogheid. Deeze \Velm~enendell waren van ged~chtel1,
dat dit hun bedrijf een gewellscht gevolg zon h~bbeil. Da.1 hd
behaagde den Vorst, op den 14d~n December van dat jaar, zijne gedachten daarommWI anders te openbaaren.
De Baron VAN E~SEN, Heer van Sc/wfler, Rechter der ~r~d
An-
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Ar/lnem, ontving dien dag eenen Bode van den Prins. Ingevolge daar van deed hij den Heer BRANTZEN, als Prefident Burgemeester, verzoeken, tegen den aanftaanden morgen ten 10 uuren,
de Magiftraat benevens de gezwoorene Gemeente te willen doen
vergaderen. Dit verricht en voornoemde Heer gansch onkundig
zijnde. wat 'er gefchieden zou, opende, op den bepaalden tijd.
de Rechter zijnen last, ontiloeg, uit naam van den Prins, alle
de Leden der Regeering van hunnen Eed, en fielde vervolgens
zeven van de Oude Regenten en vijf nieuwen aan, in plaats van
de afgegaane, die voor gedaane dienften bedankt werden. Het
tweede Lid van Regeering, uit agt-en-veertig Gemeenslieden beflaande, waar van thans drie plaatfen vacant waren, ook bedankt zijnde, werden, op nieuw, vijf-en-twintig van de Onden
aangefteld, en de overige drie-en-twintig plaatfen door andere leden vervuld.' De nieuw aangefielde Burgemeesteren, eenen keer
naar 's Haoge gedaan hebbende, raporteerden , bij hunne terugkomst, in de maand Jalllmij 1749, uit naam van zijne Hoogheid,
aan de overige Leden van Regeering, dat de Vorst, nu en ten
eeuwigen dagen, gerenuncieerd had van alle de Stads Ampten,
groot en klein, geevende deezen over aan de MagHlraat, om
daar mede te handelen naar welgevallen.
Het aangenaam verblijf in deeze Stad werd, in het jaar
1753, eenigzins gefioord; fchoon de vreeze, waarin de Arnhem·
mers in dar jaar gebragt werden, van hooger hand, en uit een
andere oorzaak voortkwam. Het water in den Rhijn zwol, in
den winter, zo ongewoo~l en fpoedig, als bij menlèhen geheugen niet gebeurd was; zijnde de vreeze voor de Overbetuwe nog
graoter, dan wel voor de Stad zelve. Doch het behaagde den
Hemel, de middelen aangewend, ter voorkoming van het dreigende gevaar, dermaate te zegenen, dat de fchade, door het water veroorzaakt, binnen kon herfl:eld werd.
In het jaar 1766, en wel op den 13den van de maand AugnstUS, hadden die van Arnhem het genoegen, zijne Doorl. Hoogheid, den Prins Erilladhouder WILLEM DEN V in zijne waardigheden te aanfchouwen, en te huldigen. Tot lof van hun dient gezegd te worden, dat zij, bij die gelegenheid. zo wel in het betoonen van eelle gepaste en wel voegende vreugde, als in de ontvangst van den Vorst, zig zodanig gedroegen, dat zij niet alleen
den
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den Prins en deszelfs aanzienlijk gezelÎchap, maar buiten dien
duizenden van aanÎchouwers groot genoegen verÎchaften. Dan
de omfiandigheden en CeremJnien, die daar bij p:aats hadden,
meenen wij, dat op het Art. WILLEM DE V gevoeglijker, dan
hier zullen kunnen verhaald worden. Wij eindigen dus het Artikel van deeze Stad met een aanwijzing van de Vermaarde Mannen, die zij voortgebragt heeft; zijnde CHRISTOFFEL BROUWER,
GIJSBERT VAN SCHEVECKHAVEN, JOHAN BAPlIST GRAi\!AIJE, ANDREAS
VERMALDlUS , CAROLUS GALLUS , GERRIT BROECKELAAR, THEODORUS
MARCELIUS , GERARD WIJNEN, REINIER TENGNAGEL, HENDRIK AQUlLIUS, EVERHARD VAN REIJD,

FREDRIK

en

JAN VAN DEN ZANDEN;

LAMBERT GORIS, ADOLPH VAN DANS, AREND VAN SLICHTENHORST ,

enz. allen Mannen, wier verdienfien ons op derzeI ver Artikelen,
uit hunne verrichtingen, blijken zullen.
Men zie verder van deeze Stad, de meefie Stedeb~fchrij
"ers, inzonderheid, die van de Provincie Gelderland,
waar van de zo even genoemde A. VAN SLICHTENHORST ,
die de Gelèhiedenisfen van deeze Stad omfiandig befchreeven heeft, de beste is.
ARNHEM KWARTIER.
De Provilltie Gelderland wordt, gelijk
bekend is, verdeeld in vier Dee/en, of Kwartieren: naamlijk
dat van Nijmegen, Roermond, Zutphen, en drnhem, waar
van wij thans fpreeken, 't geen ook wel het Kwartier vtln de
Péluwe genoemd word. Van deeze vier heeft men een oud
fpreekwoord. Ntjmegen het oudJle: Roermond het grootJle:
Zutphen het rijkJle: drnhem het lustigJle. Toen, in het jaar
1547, het Vorllendom Gelderland 7.5000 guldens moest opbrengen, f1:ond dit deel op 17I08 guldens. Hier onder behooren,
buiten de Hoofdf1:ad, waar naar het deezen n~am draagt, Harderwijk, fYagel1ingen, Hattem en Elburg; nevens twee groote Ampten, als het Drost dmpt Fm) Péluwe, en het RechterAmpt van VeluwenzooltJ; als mede nog twee kleinen, O/denbroek
en Neijebroek, met twee Hals-Heerlijkheden, Dorrewaart en Rofondaat; behalven deezen nog twee andere HeerJijkpeden, die
alleen over fchade en Îchnld vonnis wijzen, t€ weeten &herpenzeel en HoeI/daken. Dit Kwartier word op zig zelve weder in
vie~
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vieren verdeeld: I. de Steden; !2. de Ve!uwenzoolll; 3. de OJieren 4. de Ncden'c/uwe. De fOl1lme, die wij gezegd hebben,
dat dit Kwartier , in 1547, moest opbr~ngen, was mede in vieren verdeeld: als: I. de Steden 2900 GI.; de Dorpen onder het
lIde, 1550 Gl. die van 't IIIde 57co, en van het IVde 6958
Gl. Uit de verdeeling van de '2960 GI. voor de vijf Steden, kan
de geringheid van dezelve, op dien tijd, blijken; betaalend~ .dnz.
hem 1,60 gl. HarderWijk 5:~o gl. Hattem 484 gl. ffTap;enÎngm
386, en Elburg 290 gulden.
H1\Ll\L\, volgens PO~TANUS en van der HOUYE.
~'e!ztwe

ARNHE1\I,

(''fo 'tan, Baron van) Heer van Rozendatll, totfJtlrs-

100, eCl1Igc Zoon van den Baron

V.\N 1\R0JHEM en van THE0DORA
DuiJlenJ'oorden, werd den laen Maij 1636
geboren, in 's Hage, alwaar de oude Baron, wegens de Provintie Gelderland, ter vergadering van de Hoog Mag. Heefen
Staaren Generaal, afgevaardigd was. Gedllurende een tienjaarig
verblijf in 's Ihge, werd hij aldaar opgevoed; waar na hij, met
zijne hoog aanzienlijke Ouders, naar Gdder/fwd vertrok. CI1 pprst
te .drnhem, daarna bij een Pn:dik:1nt te Zoo'st, Jater te H~!ge
l1ingen, daarna te Del'enter, en eindelijl{ te Leiden, alle de oet:
feningen en weten[chappen, een Heer van zijn geboorte voegende, voltrol(. Naauwlijks den ouderdom van 22 jaaren bereikt
hebbende, werd hij, uit ~al1l1lcrking zijner aanzienlijke geboorte, befchreven in de Ridderfchap van de Péluwe. Negen jam'en
daarna 1667 begaf 1Jij zig in den Echt, met zijn volle Nicht
AI.'\NA MAGRl'.TA v~N ARNlJEl\!, Erfdochter van de vrije Heerlijkheid
Ronzenr!(fal; zij w"s geboren den I2den December 1636, uit
l""!;R;;llT VAN ARNHlm, Landdrost v:m de re/uwe, Broeder van
onzen Heere JAN'S VaLler,
De:1 lIden Maij 16,74, werd [lecr JAN, als c~n "an de Rhl.
clerfch!1p, ordinaris Gedeputeerde van 't Kw~,rtjcr van d\! léi!l'Pt;
den I I den Februmij 1675, Richter dcr Stad AI'1I'zem; C11 den
9den Februarii 1684, f1:elde Prins WILLDI DE III hem aan, als
Extraordinaris Raadsheer nm het Ed. l\logende Hof des FUïfteud:llns Crlre, cn Graaffij1np5 Z/ltjJlJl'7l. De genegenheid van
g :melden I'rinft' en desll'lfs l{oningHike Gema:inne , voor den
1-1::c:'

van f17tisjèllaer
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Heer van Roozendotll, ging zo verre, dat die beide hooge Per·
fonaadjen zig menigmaal bij hem verlustigd hebben. De Heer
van Rozendaal en zijne Gemalin verzelden het Vorf1:elijke paar,
op hunnen togt naar Engeland. Geen minder gunst en liefde genoot hij van de Arl2hemfche Burgerije, die 's Mans deugden van
nabij kende. Meergemelde Vorst verhief den Baron, in 't jaar
17° 1 , tot Landdrost van de Jléluwe. Niet zonder finert vernam
hij dus, in het volgende jaar, 's Konings dood; en met ont·
zetting, de gevolgen van dien, in Gelderland, en inzonder·
heid te Arnhem, alwaar men, op gronden van recht cu
,'rijheids hetife!ling, volgens eelle nieuwe keur, uit de Ge.
meenslieden , twaalf Stads Regenten verkoos, laatende daar onder hem, benevens vijf van de Oude Magifiraar; doch de Heer
van RoozelJdaal. en de vijf andere Heeren, bleeven ftandvastig
die verkiezing afkeuren, en de aanvaarding weigeren. Wanneer, in het jaar 17°7, wederolU eenige IIceren voorbij wel'·
den gegaan, weigerde de Heer van Roozmdnctl, op nieuw, aan·
tekomen, en volhardde daar in tot aan zijnen dood, die hem,
op den 12dell December van het jaar 17 17, naar de Eeu wigheid
deed overgaan.
Hoe beOommerd deeze &;roote Man ook ware met de gewîgtigfle Amptell vau den Staat, oelfellde hij zig. echter, in de
fraaije Wetenfchappen. Hij bezat een uitgebreide kennis van de
Landmeet- en Bouw-kunde, maar nog volkomener van den waren Godsdienst; ook beoelfende hij de Dichtkunde , waar van
zijne uitgegeevene fchriften ten bewijze ftrekken; als daar zijn:
in /tet Lichaam zijm fYleesch; J/erhandelilig over deszelfs KrZlisbJoed, in 4to 1694. Gedachten en GedichtCIJ, Gees.
telijk en Zedelijk; 's JJ1cnf,.:hen leveIJ afkebeeld, elJ rergcleken
hij Cell SchiP, mede in 4to 1707. Order m Regel voor 't l/:1en{de/ijkt Leven, 1Jaar het t'oorbeeld der gezonde H'oorde1J, en
1Wa1' de Leere der waarheid, die naar de Godzaligheid is, in
8vo 1715.
Deeze JOHAN VAN ROOZENDAAL was bet la3él1e maniijk oir van
dit aanzienlijk gel1acht; zijnde hij, zonder Kinderen na ti.! laatell ,
overleeden , en in de Kerk van relp, volgens zijn verzoeic, zonder eenige pracht begraaven. Hij had begeel'd ti.! leggen op de
plaats, alwaar hem, in het jaar 17°4, in den twist msrchen de
IV. Dut.
Qqqq
Rid'jtZtlS
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Rid,l,rfchnp en St,; len, h,'nevens KASIJN V/IN DER HE' ,cl ;chan.
de aalJ~edaan wa~. van 'el" IlÏtgeligr, /';(' anglijk n~ar Arnhem ge.
voerd, en daar l(' ia'· ,g gt'l, 'l1den re ',\lor(len, tot zij beiden d,lor
het flof, waar van zij aaden waren. geflaakt werden. En gelijk wii reeds z,'id n, weigeTcL ,hi 'le' re,j·.'n, zig te mengen in
de twisten, over dI'\,lagiftraats"~fle%lg. dL, van hC't ;aar 1702
tot : 70~, in Gelder/alld plaat~ hadden, en \laaT va" wij, op het
Arr. ',ELD"RLA.\D, wrfla<{ doen zullen. 's Mans Afbeelding plaaut
men o"dlr de Nederlandfchc: Dichters.
ARl\T, of ARENDT, TULLEKEN , in zija leven, benevens dell
HeeT FRED,'K VAN DE SANDE, (die: ollk tevens Raad en,lVlomber
van GdderltJnd was,) een der eerfie Htèren Curatoren der Academie van Harderwijk; (zie SCHR,\SSERT, Harierl'iclI111 AntiIJUUII/, tweede druk. eenle deel, hl. 77.) ." as de oudrte van
de tien Kinderen van Heer RUTGER TULLEREN , j'J lee ven Burgemeester der Stad Arnhem, en werd, den 2811:e11 Junij 1580,
Rekenmeester der Provintiaale Rekenkamer van Gelderland.
Deeze Heer RUTGER TULLEKEN , RUTGERS Zoon, had in Huwelijk
GEERTRUIJD GAIJM~NS, t:llsrer van RIL EKEN GAIJMANS , (van welk
GeGacht SLlCHTENllORST, in zijne Ge/der/èhe Gefcliedenisfen. bI.
306. No. I I. meld, dat rel'ds Ao. 1494, GEERARD G<UJMANS Rent·
meester der rtad Arnhem was; en de RaadsheerwlLLEM VAN LOON,
in ziin Groot Geldend Placet/afboek, fol. 27. zegt, dat Aa.
1543. \\ ILLEM Gi\JplANS een der Gecommitteerden naamen~ die
Pad van Arn1em gewee,r i~, tot bet flliiten van 't Traétaat voor
Fe1710, met Keizer KAREL DE~ V, Hertog van Ge/re '.) die aan
zijn' ouder Broeder EVERT TULLEICEN, Stamvader van den oudfien Tel, van dir. in Gelderland, V"O" meer dan drie Eeuwen,
én in Zt'"lfl11d meer dan anderhalve Eeuw, bekend Geflacht,
geh';wd was.
Heer A'1.NT TW/.EKEN had in Huwelijk HlLLEKEN HUIJBRECHTS,
waa'b" hl Vl'"I'pkte nvee Doch,ers, 1. JANNETTE en H. JOHANNA "; '.,\1 wc;ke hierna bre~d f.
Volgens de Lij,t der Ed. Arhtb. IIecfn Burgemeesceren der
find Arnhem Ier Secretarii van die 'ad bt.'r,;slende, als mede
uit de RafJd,(ignalu7. Commiifien t n hiitie Boeken van dezelve, blijkt, d,at aldaar, zedert den afloop van twee Eeuwen,
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een twaalftal van dit Gellacht als Burgemeesteren vermeld wor.
den, als:
1579. RUTGER TULLEREN.
1587. Deeze ARENT TULLEKEN.
J637. ABRAHAM TULLEKEN.
1652. ARNOLD TULLEREN.
1676. JOHAN TULLEICEN, EVERTSZ.
1678. WILLEM TULLEKEN.
1682. GIJSBERT Tl1LLEKEN.
1697. WILLEM TULLEKEN.
J703. ARNOLD ANTHONIJ TULLEKEN.
1703. nERCK TULLEKEN.
1740. GIJSBERT TULLEKEN, J. C. FIL.
1750. GIJSBERT TULLEREN , w. FIL. t

De waardigheid, waar in wij hem hier gemeld vinden, bekleedde hij nog verfcheiden maaIen.
Volgens aanwijzing der gedrukte Kaart en Lijst der NAAi\1EN en
WAPENEN van de Heeren Canzelers, 01'dil1aris en Extraordina,'is Raadm in den Hove' des Furflendumbs Ge/re en Graaf
!chap Zutphen, zedert deszelfs oprichting, door Keizer KAREl.
D~N V, in den jaare 1545; als mede de Naamen en de Wapenen
van de Heeren Raaden en Rekellll1eesters in Gelderland, zedert
de

t Die heden 1731, zo als reeds gezegd is, als Regeerend Bur,emeester, die waardigheid bekleed, benevens zijnen Neef MI'. ARNOLD ANTHONIJ GAIJMANS, Zoon van den Raadsheer JOIIAN GAIplANS , Defcendemen van H1LtEK!N GAlJMANS en RVERT TULLEKEN voorn. Zijnde deeze Heer A. A. GAIJMANS, van Moed~rs zijde, een achter-Kleinzoon van
dim Heer OSWOLD TtJLLEKEN, Bie Ao. 1703, Burgemeester te Hattem
werd, en 1706, volgens lf.eçes ties LanJfçbaps Boek van Geltlerfantl, in
pla31ze van den Overleedenen Heer WOLFF VAN HAERSOLTE tot YIUT, wenl
aanget1eld tot Hooft-Schont der gemelde lbd: welk Ampt dool' zijn EJ.
meer dan vijftig jaaren bekleed is, zijnde overleden den 16den Augustus
1757 ~ na dat zijne Wel Ed. in de mect1e aanzienlijke Staats-Kollcgien Sesfte geball , en de Burgemeesterlijke waardigheid, in het jaar 1755, had
afget1aan aan deszelfs Kleinzoon, den Beer en Mr. OSWOLD T~LEKEN •
die daar mede, bij aél:e van wijlen haare K. H. op Zomtli;'k , den <lden
Augustus van dat jaar, is begunstigd geworden.
Qqqq ~
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de oprichting van de Kamer van Rekening, d00r Koning FILIP'
DEN ll, in den jaare 1558, met bijvoe~inge wanneer dezelve
he!',:).::n Se~l1e genomen, was hij, den I rden JlIlii /604, aan ge.
field tlt Ra/ldslteer in den PrOl'intiaalen Hove van Gelderland.
lIeer ARNTS Vader, RUTGER TULIEKEN, (~ier boven gemeld)
was ,Ie de de loon van RUTGER TULLEKEN , die, volvens ~l'hepen
.Aét~ lJ ek dcr Had Arnhem, van, 551-1555, Ktrkmeester der
lIfit'Jerkerke wa~, en in het ja~r J 556, volgens uitwijzing der
Refpd'til'e Leef/brieven, de inve~tit!iure gekreegen heeft van de
Lec12toetteren, die zijn Vader ARNT TULLEREN geërfd had van zijn rVader RUTG'R TULLEREN. De lcef[iid '464, of vro'èger, van
deez2n la~tstgel1o-'lTIden RUTGER TULLEKEN , Ol'er-Oud-Grootvtlier van jeu Curator voorn., zo als ook die van zijne Vrouw eo
de Idver Descendenten, is, in een onafgebrooke orde, afteleid n ui: de onderfcheidene Leenbrieven van de jaaren 1496,
1497 pn 149 g , waar bij op hUIl de gemelde Leengoederen verhett werden, v'elke, met de Succesjive Lunbriel't11 ,nog heden
ten dage, tn dus geduurende den tijd van bijna drie honderd jaaren, onder h~mne afüammelingen bezeten worden.
In het iaaf 150." werd, door de Voogden Vin de twee minderjaarige kinderen van deezen Heer RUTG'R TULLEKEN , (die, gelijk
wiJ.zeiden, leefde in het jaar !464 of vroeger) en des zelfs oudfie" Zoon Heer ARNT, eene Magefr:heid genooten over de nalaa...
ten Cc hap van hunne ouderen; waar bi! aan den meerdetjatIJ igen
Z0li11 ARN!', door gemelde Voogden, alle de Leengoederen werden toebedeeld, " mitsgaders dat HlliJs dllaT zijn Vlieder und
Moeder vuur tot! U'oner plegerz, gelegen enl." zijnde dit FIImilie-verdrag, IJ! fclzeidtng door de Voogden, waar onder ook ie
GAART GAIJMANS.

en belanghebbende, behoor/ijk geverifieerd es

Welke Originule lJ:lagefc.'leid, bt!nevens veele andere Hukken, tot deeze Familie hehoorende, berustende zijn onder
<Je oudile leedcn deezer Fa'11ilie, dtll Heer m Mr. WILLEM JAN
jezege!d.

TULLEKE:\, Oud-Burgemeester der jlad lJtlttem, en Leen-Grif-.
fier der Prol'iIJtie Ge/derlatld, m den Hul' en JW,.. GljSBElt1'
TULLEKFN, J. C. FIL , Oud-Burgemeesto' der Stad Arnhem, On.vanger Generallf der Provtntie Vlm Gelderland over het Kwortier van de Veluwe.
De Oudheid en Uitgebreidheid van dit Gellacht ,zo in de klimmen-
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mende a's daalende Lil1ië, zal 11' h1i.jken uit de neve,'sltaande
Tatelen, getr"kken uh het Genealogisch Stamboek deezer F:nui!ie, reeds voor anderhalve Eeuw bij een verzal11t:id, en milt Authentike bewiiz'~n bcv'Sti~d.
Vit deeze Tafe'en zal ook bliiken, dat van deezcll Stamvader RUTGER TULLE[mN, wiens leeftijd hi~r boven i, aani(è\i ezep, geJnliren.
de den loop van drie Eeuwen, ten minnen zel'en hOI), {'rd f1l njf.
tig Descendenten, tot in de twaalfde Ge!leratie, zijn voortgefprooten, waar van 'er in 't jaar 1777 nog meer dan l'ter~
tig in leeven zijn, die alkn den naam \'<1n TUF,LEKEN dra/cn, en
en een van die (ziJlide de Heer Mr. RUTG,:R Tl'LLEKEN, Leen-Griffier der Provintie Gelder/and ,) nog bezitter en be'.l'oone: van
een huis te Arnhem, dat bijiJa twee Eeuwen aan dit GeOaC,'t behoord heeft.
De audIte , dien men van dit Ge02cht vindt aangeweezen, is
WILHEL\lUS TUL LEKEN , die, ten jaare 1267, geleefd heeft, zo
ais uÎl twee, Origmeele bezegelde Schepenbrieye1Z, op parkem~nt en iiJ 't Latijn, waarbij aan dezelven ecnige goederen
werden opgdr~gcn, ten vollen bH, kt, en waarbij in a::mmerldng
komt, dat gemeld" WIUIELMUS TULLEKEN , Aa. 1267, reeds m2crderjaarig moet ;;cwees( zijn, wij! hij anders in eigen per!oon geene goederen zoude hebben kannen aankoopen, of die aan hem
voor Schepenen zouden kunnen overgedragen zijn geworden; en
hij dus gdeefd he~ft omtrent dien tijd, dat Arnhem tot een vrije
Stad geëligeerd en met verfcheidene notable Voorregten en Pri,'ilegien begiftigd is: onderen anderen" dat die jlad [a! mogen
regiert worden, met een Raad van twaalf &!upel1en, H'c/ke
aldaar gekoren zullen worden &c. ~ege'en door OTTO, Graave Vlln Ge/der und Zutphen, Anno ab illC rna:ione Domini Millefitno ducentefimo tertio, tertio [dus Ju,ii; en door REINOLLUS
DEN EEl!.STEN , Graave van Gelder , ,!econfirnlL'erd , datum t:t lè1um
Brummen, Anno Dom;lJi MCCC dUtldt'cimo, feria tertia in Crastino Bonifacii M:myris; berustende, all der andere zeer kellrig geconferveerde Documenten, ter Secretarij der Stad /lrn1em."
Hirr op volgen WILHELMUS en GODEFRII1US 1 ULLEKEN, wier "eider leeftijd mede beweezen wordt uit verfcheidene lergelijk'. bezegelde Brieven, van de jaaren 1364, 1365, 1357, 1371,
.374- en J 377; wordende, onder andere, in die van 13ï7
.
Qq q q 3
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uitdrukkelijk, de Vader van GaDEFRIDU!
genoemd.
Bebalven deeze voorgemelde. Brieven, blijkt hun leeftijd vooral uit een OVERDlilAGT of STATUIT , beraamd, door BURGM: SCHEPEN:
1md RAAD der Stad Arnhem ten jnre 1376, waarin deeze WILHELMUS en GOOEFRlDUS TULLEKEN , uitdrukkelijk, als COllcurree·
rende Leden met de MagHlraat genoemd worden.
Ook word, 1368, mcldhl[; gemaakt van m:NRICUS TULLEKI':N,
naar alle waarfchijnlijkhcid, Broeder V.\11 den voorIloemden GOOEFRLDl'S, die, zo veel men kan nagaan, tot den Geestelijken Staat
behoord heefi:.
Volgens inhoud van zeker Register en Wapen-boek van een
Broederfchap te Arnhem, beftaande uit vee Ie Edellieden en Notable Burgers, begonnen in den jaare 1424, en heden ten dage
nog fubfj(1eerende, word, onder anderen, ARMT TULLE[mN, Aa.
1436, als medelid aldaar vermeld. Gelijk ook daarin verfcheidene Naamen en Wapens, zo van TUL LEKEN als GAIJi\lANS, in vroegere en laatere tijden gevonden worden.
Nog vindt men gemeld WILHELMUS TULLEKEN , Ao. 1456, door
Huwelijk vermaa:;fchapt a;.II1 de aanzienlijke Familie van GRUUTHUIJSf,N; hebbende verfcheidene Zoonen en Dogters nagelaaten ,
waarvan de meefte Dogters zig tot den Geestelijken ftaat begeeven hebben.
JOHANNA *, (zijnde de oudfte JANNETTE ongehuwd gefiorven)
de tweede Dochter van Heer ARNT voornoemd, was in den Echt
verbonden met SAMUEL DE vos, Zoon van PIETER DE VOS, die,
zo als de geleerde Heer J. VAN IPEREN meld, volgelJS een I'raaije
infcriptie op zwart Marmer, in een Kapet tl!gen dm Muur.
in de groote Kerk te Peere, aldaar Secretaris is gewee.ct, na
dat hij, reeds Anno 1574, mits de Spaanfde Oorlogeu en Ver.
volbiilg 0::1 de Religi~, zijn Vader:~"_G tn Ge!)ool'tcplaats, de Stad
Gel:t ,(a!w,zar zijn Vader JA]'-: VE VQ~ > VooljdlepW geweest was)
verb1ten Ija:3, gelijk ook -:ij11 Zoon ABP AH.iM, bij op'lolging, te
?eere. Secretaris geweest ii,
WILHELMUS TULLEKEN ,

TULLEKSN

VuIge]:; sr,LlLL"J!.l'iGt:, C.ti·c,'l/jk yt;it Zeeland, is dat Ampt

vaa Ac. ~5~-:- ~·}t : 66~ . é11 ~'en',]!gens, en dus bijkom
[el; Er.:J1j!, :ii [lie Im;1I1ze geU'i'Cst.

Door de HlIwelij'(svercenigiilg van deeze

]OH,hNNA TULLEKm

met

ARNT TULLEKEN. ARNOLDT. (CO"1Jelis)
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met SAMUEL DE vos; door die van GAART TUL LEKEN , Broeder van
onzen Heer ARNT, met de Zuster van gemelden SAMUl:.L D~ vos.
en van DANIEL TVLLEI<EN, Jonger Broeder van denzelven Heer
ARNT, met LAVRENTIA DE vos, Dogter van FRA!\ÇorS DE vos, die
een Rroeder was van ADlUklN DE vos, welke, volgens S.vIALLECMNG. van Ao. 1580 tot 1598, tie1J77!aal het Burgemeesterfc 'tap
te Pure bekleed heeft, en ook va:1 l'IETU{ DE VOS, zo even gemeld, is het GeOacht va',TuLLEKEN, 't welk, zo ais \1 ij gezien
hebben, reeds zedert he~ bar 1267, in de [Jrovintic Gelde; land,
en wel binnen de St:1 d Arn'lem, g~plaatst was, in die van Zei/land gèdeelte!i'k overgebragt.
De verplaatzing van twee of dril.! takken van deeze Familie naar
Zeeland, fc'liint reeds VOOf meer dan ander/zalJ'e Eeuw gefchied
te zijn, volgens verfchei.Jen b,owizen, uit de Doop· en TrouwBoeken der Steden Midde!bUJ g en Peere; en Ao. 16!"
aren
zij. voLens het Za,kfchrift op hun Fa·'1i1ie·,j,af', reeds t~ lVliilde/_
hurg g~'vestigd. Zi IIde omTend dien l~tJCn tiid, door RUTGEll
TUIL,eKEN, derden Broeder van den Harderwijkfche Currltor,
een andere Tak van die Famiïe na~r 's He' togl'nboscfz \'crpL'arst;
zo als ook verlcheidene nakomelingen van lWRT ~n RU' GER
voornoemd, zig naar andere Steden van Gelderland hcb!)cn uit.
gebreid.
Zie verder eenige bijzonderheden, dit Geflacht betreff,~nde,
bij J. VAN IPEREN, Redenv.op het twee honderdJafl1"1'g
Jubelfeest'der Neder!. Vrijheid, ultgefprokt:n te Peere 1772, in 8vo,.
A~NOLDI, (Cornelis) geboortig yan Delft, uit een voormanl
ceflacht, afkomfl:ig van 's GravezatJde, ve kreeg, als Leeraar
onder het Kruis, zijn eerfte beroep te Frankendaal , in 'r Jaar
1543. Voorts, als bij geval, in zijn Gt'b orteftad ko,nende, om
zijne Ouders te bezoeken, werd hij aIL1"ar beroepen, en na bewilliging van die van Frankendaol, bIed hij aldaar tot aan ziin
dood, die voorviel den 5den Junij .605; zijnd,' hii de derde
Predikant geweest, die aldaar, na de invoerinl!; van den Herv('rm·
den Godsdienst, beroepen was. Van hem zijn cenige fchritlen,
als ook zijn afbeeldzei, in 't licht gekomen.

Qqqq 4-
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ARNOLDI. (Hem-ictJs en (Nico!aas)
(HenriC/Js)

Vfm

der Linden; zie

LINDEN.

(Henri-

ArrlOldi "an der)

ARNOLDl, (Nicolaa5) Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te
Franeker, werd geboren te Lesl1a in Polm, op den 17dcn
December van het jaar 1618. Zijne Moeder, die Wedllw geworden was, toen hij nauwlijks den ouderdom van drie jaarcn berijkt had, droeg alle mogelijke zorg voor zijne opvoeding, l'il
fchikte hem tot de Letterkunde; de eerile begil1f(;l~n van onderwijs, genoot hij in zijn Geboorteplaats, ondcr een en COMINIUS.
Den ouderdom van vijftien jaaren bereikt hebbende, werd hij door
de Stjnode van Astrotog, aldaar Klerk gemaaakt. (Men diem
bier bij te weeten, dat de Hervormden in Polen dat oude Kerkgebruil, , op dien tijd, no~ volgden.) In't jaar 1635 wed hij
naar Dantzig gezondcn, en drie jaaren daarna keerde hij n!1ur
Polm te rug, om 'er zig verder in de Godgeleerdheid te ocfè·
nen. Ao. 1639, werd hij als be(l:uurder der LatijnCche Schoo'e,
11aar Podolie gezonden; ook werd hij aldaar Huis-Predikant van
een' voornaam Heer. Dan, zijne bekwaamheid fpoedig ruchtbaar wordende, vond men raadzaam, hem gelegenheid te geevcn,
dezelve op een der Hooge Schooien verder te volmaaken. In't
jaar 1641, ondernam hij een reis naar de Nederlanden. AlIer~
eerst landde hij te Franeker, al waar hij, door het onderwijs van
zijn' Landgenoot, 1VI1\CCOVIUS, groote vordering maakte. NL:t
minder bevoordeelde hij zig met de Les(t;n van den vennaarden
COCCEjUS. Van daar begaf hij zig naaf Groningm, Leiden en
Utrecht, en keerde, in 't jaar 1643, Ilaar FralJdaT te rug. In
het jaar daaraanvolgende, begaf hij zig naar Engeltmd; doch
door de KoningIijke troepen verhinderd wordende te Oxford te
komen, reisde hij te voet naar Cambridge , alwaar hem belet
werd, lesfen te hooren, wiil alIQ de Hoogleeraars in de Godgeleerdheid gevangen gehouden werden. Te Fmneker te rug gekomen zijnde, ving hij aan te Prediken, en voldeed in de NederduitCche tflal zo wel, dat hem afgeraaden werd weder naar
Polen te rug te keeren. Tot den Predikdienst bekwaam ge.
keurd, begaf hij zig in den Echt, met eeneFriefche Jongvrouw ~
en werd kort daarna te Beetgum beroepen, alwaar hij verbleef
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bleef tot het jaar 1651, zonder tot andere boroepingen te kunnen overgaan; in het gemelde jaar werd hij te P'ïClIJcktr, de
opvolger van zijnen Leermeefler Jon. COr:C::E}US. De Huis·
vrouw van ARNOLDI f1:ierf in 't jaar' 1652, en na verloop van
~én jaar, begaf hij zig weder in den Echt met ANNA PIJBINGA,
Dogter van een Burgemeöter te Frone!eer, en Weduwe van een'
Leeuwaarder Advocaat. Bij dfeze werd hij Vader van Vijf Zoo11en en vier Dogters. Met grooten lof van bekwuamh2id, bekleedde ARNOLDI zijn ampt tot a11l1 zijnen dood we, die voorviel op
den Isden Oétober 1680, nalaatende zijne W.:rken, als getuigen van zijne bekwaamheid en naarfligheid.
Zie BAIJLE, Dièt.
AItNOLD, ARl\'OUD, of ARNOUL, gelijk de Franfde Schrijvers
hen noemen. bastaard van CARLOMAl\', welke door LODEWljK DÈN
DUITSCHER, of Koning van Oost-Frankrijk, na zijns Vaders dood,
van CARLOMAN begiftigd werd met het Hertogdom Karinthie,
buiten (laat zijnde, hem rijkelijker te voorzien; vooreerst, om
dat hij, bij den aanvang zijner Regeering, veel tegenfland ont·
moette. zo door de verdeeling, die 'er in het Rijk plaats had,
als om dat de Keizerlijke Zetel ledig was, waar op ieder der Vorfien vlamde; ten tweeden, door de geweldige invallen der Deel1en en Noormalmen , die, m2t een Vloot, de H7tltJ! afgekomen
zijnde, zig te Nijmegen in het Ktilerlijk Kasteel vastgezet hadden; waar tegen LODEWIJK, met al zjjne magt niets kon doen,
maar hun, met buit, moest laat en vertrekken; terwijl een
andere hoop van deeze verwoell:ende volken, waar bij zig het
uitrchot der Franken en andere Natien, belust op roof, gevoegd
had, hem geen minder moeite verfchafte, om hen uit de rijke
Abdij van Corbie en de f1:ad Amiens, die zij overweldigd hadden, te verdrijven. Doch terwijl LODEWIJK zig hier toe bereidde, overleed hij in 882. KAREL, bijgenaamd de Vette, ter oorzaake van zijne ongewoone dikte, volgde hem op. Daarna tot
de Keizerlijke waardigheid verheeven zijnde, hield hij eeIl grooten Landdag te Warms, met oogmerk om middelen te bernamen ,
ter weering van de Noormannen. Na dat hij deezen ARNOLD,
zijnen bastaard Neef, in de bezitting van /{arinthie bevestigd,
~n de zaaken tot de verzameling van een talrijk leger, zo van
Qqqq 5
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----------------------------------als ander:èn, gere!eld had, droeg hii I,et
op aan
geb;e~

Friet.en

ARNOLD, t~r

uorzaake van ,jesz~lt-:; bekend· dapl"erhei:!. Elders
zullen wij I~ele~e!l heid hebben re melden, hoe clio WH; 'e v<llken.
gedunrcl1de ".;: regeering ~'af\ &.ezen Vurst, zig il ee 1 gE'd':lte
van he[ [é'ge:lw0 IlrJL;l Ho/iand wisten te v"sti~e'1; en ook hoe
l\AREL l'ero.),1/.:1akt \\'1S, hUil te ge 'ven het >.!eel1e zi· bereed~n.
Than, ti I ' t gen· eg te zèggen, dat hii, tor den h'log' en ang
gelteegen ziilde, \\"der TO[ clen laagltL'n af'aat· e, ten ('ind,· hij
de firafle zijner euvdda:lden de" te beter ZOIl gevoelèn; \\e\Ke
euv:ldaaden ll1ee't~! v~·"orzaakt w~r:Jen, door "ebrek aan verfland, o,n zig in l zijn :' Zlg' te hanlhaawn, en aan wet'ig~ kinden.",! om hem te onderlÎelJilen. Hij werd zelfs lOt zo verre vernederd, dat hij een.:u zijner Bastaarden om hrood moest duen
verzoeken. Bq Jeezen AH!\OLD, die, 't geer iet !.dhw'T's was,
tot VQogd over zijnei1 OOIT; was nangef1:eld, en fchooe hij 't meest
tot zijnen val had to,~gehmgt. vond hij, echter, wg zo veel men~ch
lijkheid, dat hij hem drie D"'pen, waar uit hij zijn onderhoud
moest zoeken, :1;':ond.

~'a

ziin rampzalig uiteinde, AD. 888.

werd hij in zijne \\'~ardigheid opgevolgd door gemelden ARNOLD;
aan wien ook, met de vern ietigillg van den Karo./ijnfchen Stam.
waar van niets owrig bleef, dan decze Bastaard, en een andere, die nog een kind \vas, (\\'am vokens de Regceringswijze
der Franken van dLn tijd, was de VrOllwlijke Linie uigefiooten) alles moest komen; doch hier in wnd hij een hevigen tegenIland , bij ver:cheidel:e grooten, die van 's l110eders zijde, ten
minnen zo goed meenden t'.' zi'n rls een Bastaard; des hij puiten
flaut was, zig in ff/ést1nmkrijk, of Ita!ie, te kunnen vestigen; hO\lden·~e de gè!ioemdc Grooten zig met alle magt aan de
begiftiging, gefèhied cl,or KAI'EL CE~ KAM 1"'. ,ARNOLD verzuimde, of \',èrJ door zijn" bezÏi'heid, die dè Abdo1'iten door hunnen afval heIn verfchaften, belet, ziine be1angcl' b;j de H7estFranken, (die in eene O\'creenkomst tu,[chcn de Oost- ,n IFt'stFranken fiemden) te bewerken, E'n moest d,,,. al~ etn gevolg
daar van, lel' zjjner verhaazil1,;, zi~n, dat "'cn . unES' t K',ning
kroonde; als mede. (br de andc'rt' d/:c!en van h, t R ik wrd. eld
werden; alle wcl!re fchikkingrll hii lig lT'flest bnt. n w('lgevallen,
en zig vergenoegen, n]('t I,(t deel. \ v ' 111'" !"'m hnrl lan" he·
houden; waa.r van het voornaamlle , Lothm illgen, Friesland ~lJ
daar
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daar ondereen gedeelte van het tegenwoordige Holland was De
bekende Graaven GERLOF en GODEFRlED , voorheen door de Noor.
mannen uit hunne bezittingen verdreeven, geraakten nu, na het
eindigen van hun ,gebied, weder in het zelve. GERLOF rchijnt
zeer diep in de gunst van ARNOLD gedeeld te hebben; en geen
wonder: want, volgens VAN LOON, moet deeze GERLOF één
van de voornaam!1:en geweest zijn, die hem in zijnen tnge
tegen de Abdoriten bijfhmd verleend hadden: om welke w.
den hij hem dan ook, als ter vergoeding van zijn geleden aa.
deel, te Frankfort , volgens inhoud van deezen Griftbri~f, begiftigde. Welke gift haarc ro(\)rnaamfre kracht bekwam uit de ver.
beelding, die de Keizers, tot fiall h0t jaar I 30:l , en nog later had·
den, van naamhjk deez~ Gralflèhuppen, als een Lcm van het
Keizerrijk, te moeten aanmerken; gelijk uit verFcheidelle Huk·
ken hlijh Het ombreel:t oo:{ niet aan de zulke:'. die zo wel
deeze als andere dergeEjke Giftbrieven \'an de Keizers en d~ Koningen der l'rm2ken verdacht houden; zonder, echter, in ftaat
te zijn VGn :'let wettige bewijzen derzelver onechtheid aantetooI: <:'n.
'IJ,;" WON zegt: lFeike met yerkorting (naamlijk de Gift.
br:ef) ,'zier milder in het Latijn gefield is, zo als hij in em hand.
[clm!t der Egmondfèlte Abdije in het begin der dertjemle Eeuwe is uitgelchreel'Cl1, en welk echt fiuk door mij als nog ~vord
bezeeten. Aloude Ifist. Il. Deel, bi. 130. alwaar men dezelve

in 't Latijn C\1 Nedcrduitsch kan vinden. De kundige WAGEN AAR
heeft, op h-:t vot:tfj)()or van anderen, over deszelfs echtheid g\!ene bedenkingen gemaakt, maar wel over de plaat zen daar in ge·
noemd; en geen wonder, aangezien dezelven, door d~n tijd t
merklijk van naam veranderd zijn. In mijn Atnfielia1lZS Eer en
Opkomst, H. Boek, bi. 13. heb ik uit een MSS. Geflacht-Lijst
der GraavC11 van Teisterband , daar door verftaan en uenoemd,
Thiel, de Bommelerwaard , Altena, 't Land van Heusden, enz.
En binnen cleezen omtrek van zijn eigen GraatTchap moeten de
landen tusfchen den Rhijtz en Suidlzardershagen gelegen hebben;
doch van deezen Giftbrief , die getekend was te Frankfort , in
het jaar 889, op de 7de Indiaie, zullen wij, op het Art. OERLOF, onze gedachten breeder verklaaren ; thans keeren wij weder
tot ARNOLD. EUDES, de verkoorene Koning der West·Franken,
trachtte, door de verdrijving der Noormallllen, zig den troon
waar-
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waardig te ma'lken, het geen hem ook g~lukte; doch [choon hij
de Noorman/teil verOagen had, had h'j h~1I echter niet verdelgd;
twee hunner boofden , (die den tijtel val: Kldngen voerden)
GODEFiOIJ en SIGEPROIJ genoemd, kwaiCen, na eene nieuwe werving, mer 90,000 mannen de lIIJaas af, richtende overal, waar
zij voet aan lanel zetteden , nieu\\·e verwoellingen aan. De Ste.
dehouders van AR N OLD, hun al te ontijdig aantastende, werden
geheel verOagen Dir kon niet dan zucht tot wraak in het hart
van ARNOLD veroorzaaken; en om die ten uitvoer te brètJgen,
kwam hij met al de magt van Germanim d(!n R 'ziin af, om de
Noormanna, in hunne Lege''Plaalzen aanteta,ten. De dappere
ARNOLD overwon hen, met zulke verwoedhdd, Olntrel1t LOllen
aan den Dij! , dat' er genoegzaam niet een eenig man overig bleef;
firekkende de doode lichaamen tot een brug over dl.! Rivier, die
gezwollen was door het bloed der ge[l1~u\·eldel1. :n het jaar
893 was het Frltl1kifche Rijk verdeeld tus[chen de aanhangers van
:IUDES , en die van KAREL DEN EEN\'OUDIGEN. En l<:hoon deeze
twisten gefiaakt werden, door'een herhaalden inval der 'Barbaa-ren, liet ARNOLD, die niet ongevoelig kon zijn omtrent hen, die
hij als de Rovers van zijne wettige baittin~ aanzag, niet lla, nu
deeze en dan geene partij (0111 ze beiden te verzwakken) aante~
fiooken. Onder deeze bezigheden gevoelde hii den zwaaren last
van het befiuur dier ui'gebreide landen; om zig daar van te ontdoen, beOoot hij, op her voorbeeld van anderen, aan zljnennutuurJijken Zoon ZWONTE~OLD of ZWENTEBOLD, het Rijk van Lotharingen afce!1aan; dit werd hem, op den Rijksdag te Worms.
in het jaar 894, geweigerd, doch in het volgende jaar toege.
11aan, en zijn Zoon tOt Koning aangenomen,
ARNOLD, in dat zelfde jaar, op aanfjJOoring van Paus FORMOsus, Rome overweldigd, en de Romeinen ge!1raft hebbende,
voor den finaad, dien zij gemelden FORMOSUS hadden aangedaan,
<leed' zig, na de afzetting van KAREL JEN VETTEN in 988, tot
Keizer kroollen; welke waauligheid hij niet lang bekleedde: want
de weduwe van GUl van Lombardien , in de fbukte Fermo, belegerd hebbende, wist deeze , door het omkoop en van eenen
zijner Kamerdienaaren, hem een drank te doen ingeeven, die hem
eerst drie achter een volgende dal;et1 deed Oanpen, en vervolgens in een beroerte vallen; waar na hij weinig meer verrichtte.
Hij
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HH fiierf aan een Luisziekt(, in het aar 9°0, na eent! Regee.
ring als Ko[ing, van [,:vaalf , en als Keizer van ruim twee jaaren.
Zie VAN LOON, te aangewee?:ene plaats; MEZERAIJ, C/zro1lijk yan Frallknj Ir, 1. Deel, bI. 3°5, 3°7, 3°9, 31 Z
en j l'i ; LBUlURG, B"tayisó''t Zeeftrand , bI. 96. PIIder!. Bist. Il. Deel, bI. 93 en 94.
ARNOLF DE GROOTE, was de Zoon van
derden Graaf van Ylaanderm. Hij volgde zijnen Vader op, doch met ver;nind~ring niet alleen van Kamertjk, maar ook van B%gl)!, St. Po! en Gis/les: als die, onder den naam van het Graaffchap l'an BOlJlonge, door zijnen
Vader waren gegeeven, aan zijnen tweed':11 Zoon .lDALOF, om
die ecm,iglijk van de Grallven van V!r;ollderm te Leen te houden. A"l\'OLD, de Neerfchappij van Vlaanderen, van het jaar
918 Wt 9~8 ,mtt graote voorzichtigheid bdtuurd hebbende, nam
zijnen Zoon BOl'DE\\'l;N, di~n hij verwekt had bij AI.ElD, Do~
(Cf \an H~RIUERT, Graave van Verm::mlois, ter lmlpe.
Gemelde
llOl'DEWljN overleed, in het iaar 96 I ; en drie jaaren da:lrna fiierf
ook t\R,'WLD, :1fg,."mat ,loor het Graveel. ZijGe afbeelding, zo
wei als die di"r andere Graaven van f?,u7IIdaei!, j, door J. MllIJiSE~ s, 1663, te Al1t 'elpen, kunflig in 't ko?er gebragt.
Zie o. DE WRU:, ZC'gelen der Grna;',,;) vall Vlaanderen,
bI. 2 en 3.
ARNOLD,

of ook wel

IGUDeWIJN DE ~ KAALEN,

AR~OLD Diè TWEEDE, volgde, door het amcrven van zijnen
VadBr GOUDEWIJN, en van zijnen Oom ECJERl', op ;:ijnen Grootvader, in zijne nog onmolldig~ ja~rLn, en regeerde tot het jaar
98,;, na!aatellde cene wcdtJ\w ROSSFLLA, en eellen Zuon, BOUDEWIJN. ROSSHLA, (lok SUSAl\'NA gen:wmrl, hemo,m'de met ROB·
D~eze
BEilT CAl'ET, Koning- der F'rml/ê Jen, en owrleed 1 003.
is het, die, naar mijne gedac1:tlh, verward of gehouden wordt
voor ARNOUD DEN 1I, Graaf van Holland.
Al\NOLD Je Ongelukkige, Zoon van BOUDEWIJN VAN BERGEN,
de Xde Graaf van Ylaauderen. tn~lJve!de in zijne jeugd, in deB
rechtmaatigen oorlog, die door zijne Moeder gevoerd werd tegen zijneu Oom, lI.OBIlJi.RT D~N FRIES, om het bezit der goederen,

van
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van dcezen haaren Z0011, tegen hein te verdedigen. Hij fiierf Ïll
eenen VeldQag bij Casfel , volgens de tijdrekening del' Frnnfehen.
in welke het Jaar met Paasch zijnen aanvang nam, Aa. 1°71. en
volgens de R. St. 1°72.
ARNOUD, of AREND vAN
Utrecht; zie

ISSENECRG.

ISSENBURG,

de tweede Bisfchop van

("1rlloud van)

AI\NOUD VAN HOORN , de LIXtte Utrechtji:;ie Bisfchop; zie
HOORN. (Arnoud j'lw)
ARNOUD VAN

EG:.IONDT ,

Hertog van Gelder ; zie EGMONDT,

(.1moud vtm)

ARi"OUD, M:NOLD, of hoe men verkieze zijnen naam te fpelden, was, volgens het getuigenis der meel1e en beste Hollandfe/Ie Chronijken, de Zoon van Graave DlRI{ DEN II en van IlILLEGONDA. 'Er zijn 'er, die hem houden voor den eerl1en Graaf
van het Slot van Cent, Heer van Aalst, en de vier Ambachten.
Wij erkE:nnen dat hem, om zijne geboorte te Cmt, de bijnaam
van de Cmtwaar gegeeven is; doch indien men hem als Graaf
van Cmt befchouwe, dan is zijn Vaderlijke Grootvader niet 011ze bekende Graaf DIRK DE EERSTE, maar WIG1fAN, Graaf van Gent,
geweest; doch hier van nader. ARNOUD, aangemerkt als Zoon
van DIRK DEN II, volgde op zijnen Vader, in 't jaar 989, en,
het geen aanmerkelijk is, zonder eenige Keizerlijke bewilliging,
of opdragt van 's Lands Edelen; waar uit blijkt, dat met hem
de Erfopvolging reeds had .!land gegreepen, en als iets gewettigds bcfchouwd werd.
In 't jaar 993 geraakte Graaf .1Rl\'OUD in oorlog met de FrieZeil; doch niet om de verkiezing van Keizer HENDRIK, gelijk
V.~N IlE~fERT zegt, maar om dat de Friezen, volgens hunne aangeborene zt,~ht tot Vrijheid, niet onder hem wilclen bukken.
Deeze ;:uc:lt was oorzaak van gemelden oorlog, en niet de aanfpooring van den Utrecht/dm Eisfchop, VOLK:\IARUS, gelijk WAGENAAR, uit KOLIJN, heeft overgenomen; want niet alleen dat
de' getrouwe MELIS hier van ni,~ts meld; 1U.l;.r de bovengenoemde Bisfchop was in 990 reeds overleden, en werd door BJ1LDurNUS
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op.;ev\llgd. Voorts had WI\GENAAR van SCHRIVf.RIUS dft "~
gegronde aanmerking knnnen l\!eren, dat naamlijk B.\LDU'N/l~ c, .~.
die aaaHooking, zijnen eigen Landslieden den oorlog op dLU"':~
geb, agt zou hebben, aangezien h!j, volgens de oude Hollalli·
fclzc Chronijk, een Hollander was: waarom men dan best doet
tG gelooven, dat de Schrijver van het Goudfche Chronijkje, en
met denzelven KOLIJN, dns ook WAGENAAR , misleid zijn; brengende tot ARNOUD en BALDUINUS, het geen tot DIRK DEN III en
Bis[chop ADELBOLD behoort. ARNOUD, die vergeefsch gepoogd
had, de Friezen in onderwerping te houden, vond zig, in
het reeds gemelde jaar 993, genoodzaakt, alle zijne magt te ver~
zamelen, en hen daar mede tegen te trekken. De ontmoeting
gefchiedde op de plaats, genaamd lPinke!made, alwaar een hevig gevecht ontrtond, W3ur in de Graaf het lev?l1 liet. Het geen
~:ZLI$ STOKE dus be/Chrijft, 'IS. 9:JI·907.
NIUS

Op winkelmeet dat (i doe qlfai1letJ,
Die Grave clJtie f7rfefen te fr:men,
So dat 'Ii op lem <ft/am lliet gere,
Eli bi. cf Fe, /legt 11 in de IPere,
,11ct groofer 7I1cr.idte von den fi1JeJI;
Dat te ;,'odm en [ecr te piMIl
Den landen word elle lanj!,.'2e /londe.

Dit zijn bedrijf wordt meer een rocke!ooze onderneeming , dan
een voorzkhri;; bdcid geJl<i,~md; en "iet rc onrecht, ck',vijl hij,
van weinigen verzeld" tot in het midden va.} de flagorde der
vijanden door di on~, will'ènde o\'"r ,i neu of iileuvden. Het
eerne viel hem te bell t: \,ant hii 'I'cr 1 z ',111lIg door een pijl
gekwetst, dat hij he bef1:ierl~ L:e zijnen hi~r duor den Gag ver~
la oren hebbend.:, en g,~lloodzaakt f.i lld~, hun behoud in de
"lucht te zoe!,en, weeken , erilter, ni"t, zonder het lijk van
hU"!J:!} Veldheer mlcde te n~emell; v(llgende daar in, volgens
TACITUS, het voorbeed.ier oude Batavieren, die gewoon waren, de lijken der geflleuvclden met zig te voeren. Zij begroe~
vela hem te Egmond.
Zij, die de Levens"e[chrijving,m der Hollaml[c!ze Graavm
door15ocht hebben, W@eten, hoe veel ver[chil 'er bij de Schrij,:ers
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vers gevonden wordt, omtrent het jaar en den dag van deezcl1
flrijd, en dus ook van den dood van Graave ARNOUD. Veelen,
en zo wij gelooven, de besten Hellen dien op den 19den September des jaars 99.3; VELDENAAR zegt, den J4-den October. BEKA houdt het zelfde jaar; doe h de geleerde DOUZ" zegt 994. Vos,rcs en VA~ LOON verfchuiven hèt tot 't jaar 1003, en geevl!:l1
hem dus eene regccri:1g van zeventien, in plaau van vijf jaaren.
Om hier aan eenigcn fchiin te gceven, beroepen zij zig op een
Griftbrief van Graave Al{NOUrl, en zijne Vrouw LUJTGARD, aan
het Bltlildiller /{h1stel' ~l',h;a!], in 't jaar 993; doch het zij mij
vergund rtantel11erh'n, tLt het jaar 998 een jaar was, waar in
Graaf Aft\OU' 1'(1) Ho!lalJd geen Graaf van J7laanderen kon
weezen ; L om ,.i:Jt i:J büvi.:'l1gèmeldcn llri~f duidelijk Haat (zie
MIE.!US, Cjnïlcl'voek, 1. Dt:el, bI. 55.) ARf\;ULPHUS Il. C071l(S
F!rmdri,e. 11. om dat ARNOUD, Graaf van J7/aanderen, volgens
een ond~rrchrift op deszelfs afb~eldi:' g, te gelijk met die der
andere Graaven van riaanderen , duur J. MEISSENS , 1661, te
Antwerpen in 't Hcht gebrngt, in de k~rk van 't BlalJdiner Klooster begraven is, ~n onze ARNOUD te Egmond. lIf. Om dat wij
op het Art. van de ARNüUD VAN VLt\ANllERE::-I gezien hebben, dat
Graaf AP,NOUD DE Ir: de Kleinzoon was van ARNOUD DEN GROOTEN; daar wij onzen ARNOUD houden voor een' Zoon van DIRK
DEN 1I, wiens Grootvader, indien wij V.IN LOON voor een oogenblik gelijk ge even , niet DIRK DE Il, maar WIG~JAN, Graaf van
J7/aandcren, zou moeten geweest zijn. En IV. om dat wij op
gemelde Art. gezien hebben, dat ARNOUJ DE GROOTE J7laand(d
f"en beheerschte tot 961 ; dat hij werd opgevolgd dJor ARNOUD
DEN II, tot 988; deeze door zijnen Zoon BOUOEWI]N MET DEN
BAARD, tot 1°34, en die weder door zijnen loon BOUDEWIJN.
Men kan geen uit~'lugt maaken, door eene onderCcheiding van de
Graaven van Gent, en die van naanderen. Wij behoeven niet
te zeggen, dar de Graaven van J7laanderen nict te gelijk Burggraaven van. het Slot van Gent waren: want de vereeFJiging daar
van is eerst gefchied op het einde van de twaalfde Eeuw; de
Giftbrief noemt hem duidelijk Grnaf van J7Jormdere;1; doch
dit beOist het gefchil niet. Het geen hier, echter, mede fchijnt
te firiJden, is, dat in dien Brief een LUTGAR]) gemeld wordt,
~elijk wij gelooven, dat de naam v~n de Vrouw van onzen ARNOVO
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IWUD DE~ II van J7/aandenen, nu eens ROZELLE, en dan weder SUSANNA genoemd, en van deeze laatrte flegts van één
Zoon, BOUDEWI]N, gewaagd word. Zij, die weet en , hoe zeer
inen getwist heeü over de af komst van gemelde LUITGARD , zullen mij ligtliik toegeeven, dat ik deeze zwaarigheid van Vrouw
en Zoon liever ter zijde Helle, clan met VAN LOON geloove ,
dat onze ARNOUD uiet de Zoon van DIRI, DEN Ir, maar van DIRK
den Gentenaar, haaren tweeclen Man, zou geweest zijn. Geen
van onze Hollandjèhe Schrijvers, buiten KOLIJN en VAN LOON.
maakt, zo verre mij bekend is , hier van gewag; geen van die
noemt hem ook Graafl'on J7laandcren; en [ehoon SCHRIVERIliS,
in zijne aantekeningen op de 2:!fle bI. van de Goud/de C~ronijk ,
'er mede toe fchijllt te neigen, bepaalt hij. echter, niets; en
zijne gedachte, dat men door de gelijkheid der naamen misleid
is, kan zo wel dienen voor als tegen deze mijne gedachten,
die ik gaarne om een beter geef. Alleenlijk zal ik hier nog bijvoegen, dat ware ARNOUO, Graaf van Holland, ook de tweede
van J7/aamleren geweest, de Monniken, die hunne gefchrifren
meest tot roem van de Graa ven zamennelden, niet nagelaaten
,zouden hebben, hun of hem met dien eertijtel te benoemen. De
grootne zwarigheid, die mij overig blijfi:, om deeze mijne ge.
dachten als zeker voortef1ellen, is, dat het jaartal van den Brief
998, en het fl:erfjaar van ARiXOUO DEN II 988 is.
Mij, zo veel mogelijk is, bevlijtigende , om alle duirterheden
weg te neemen , zal men mij ten goede houden, dat ik geen
gewag maake van het verhaal, 't welk men bij andere Schrijvers
vindt, aangaande de bekende wond~ren, naamlijk het gebrek van
zoet water, en het fcheuren van AiNOUDS Grafzerk. Deeze dingen hoorende , komt het onbegrijpelijk voor, dat men in de Room[cM Kerk, waar aan hij zo veele giften gedaan heeft, alle welke
men bij MELIS opgenoemd \'indt, (zonder, laat ik 'er dit nog bijvoegen, die aan 't Blandine,- Klooster gedaan, daar bij op te
noemen ,) dat men hem, zeg ik, tot geen Heilige gecannonifeerd heeft. Ik eindig dan dit Artikel met te zeggen, dat ik zijnen dood fl:el op 993. (geevcnde ieder de vnjhcid die te verfchuiven tot Io03) en dat hij naliet drie Zoon en ; D!j{l{, ZIVJlARD
en SIMON, den eernen Heer van Teilil1gen, van welke twee laatI.1:cn op ziin tijd zal gefproken worden; wanneer wij ook gelelV. DEEL.
Rrrr
gen·
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ARNOUDSWOUDE, ARTEVELI'), (jacobus van)

genheid zullen vinden, den tijd der geboorte van hem en zijne
Zoon en nader te onderzoeken.
of Aartsberg , dus genoemd naar AREND, of
Zoon van Heer JAN DEN XII. Men zie het
geen hier van gezegd is, in 't Eerfl:e Deel, bi. 102, en ook hier
vóór, onder JAN DEN XII, 1'(Jn Arke!, bI. 123°. Waar bij wij
\log voegen, dat het volgens de Handvesten van het jaar 1134geteld wordt, als behoorende onder de goe~eren, gefchonkeu
aan het Klooster Aaiten , nu Elten genaamd.
ARNOUDSWOUDE,

ARNOUD VAN ARKEL,

Al\.RAGON;

(Admirant van) zie

MENLOZA.

(Don Frn1Jcisco de)

ARTEVELD, (Jacobus van) geboren te Gmt, in J71annderen,
heefr zig in de Gefchiedenisfer. van de XIV Eeuw zeer beroemd
gemaakt. Van hanteering was hij een Brouwer en Koopman, elI
tevell$ van een vaardigen en onderneemel1del1 aart; waar door
hij. in Plf/f/nieren, bijna een volfirekte Hecrfchappij verkreeg,
en onder de Regeering van BLIPS VAN VALOIS, niet weinig fpels
veroorzaakte. Ecnigen tijd had hij zig aan het Hof van Frank.
rijk onthouden, en trouwde daarna met de Weduwe van een'
Brouwer. Hij hield briefwisfeling in alle de Steden \'an f7/aantieren; was fierk vooringenomen met EDUARD DEN lIl, Koning
Tan Engeland, Na verfcheiden onderneemil1gen werd hij gedood, in het jaar 13.}5, den tijd, waar op hij den Zoon van
gemelden EDUARD tot Graaf van f7!aandererz dacht te doen verkiezen. Zijne fiadgenoot<::n bragten hem om, vermits zij in zijnen aanflag , om den wettigen Graaf te onterven, niet wilden
fiemllien. Hij liet na eèn Zoon FILIPS , die niet zo veel verl1and
en moed. maar meer rijkdommen dan zijn Vader bezat. Deeze
Zoon had zig, in het jaar 1381, gefl:eld aan het hoofd der oproerige Cmtelioars, die een Leger van bijna 60,000 mannen op
de been hadden. LODEWIjK DE lIl, bijgenaamd de 1I1an!taftige,
Graaf van f7/fltmderen, nam zijn toevlugt tot Koning KAL EL DEN
VI; deeze jonge Vorst verQoeg 40,000 Vlamingen, in den Veldnag bij Rofebuk, in het jaar 1380; onder welke gedooden zig
deeze ARTiVELD mede bevond.
Zie Anna/es de Flf/lIdre; FROISSART, [-list. de Cnarl. VI.
c. CUSTIS, Jaf/rhoekm der flati Brzlf,ge.

AR.-

ARTEVELD, (AndriesvaI1) ARTOPjEUS. (Fr.) enz.
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Al\TEVELD, (Andries van) wordt door HOUBRAKEN , in zijne
levens der Schilders, genoemd, als een man, die uitmuntte in
het fchilderen van wateren en zeën, door l1:ormen beroerd; hij
zegt dat hij van geboorte een Antwelpenaar was.
Zie I. Deel.
ARTOP./EUS, (Franciscus) ook TOLENSIS of PJSTORIUS, in 't Ne.
derduitsch de Bakker genoemd. Hij was geboren op 't Eiland
Thoolen, doch onzeker op wat plaats. Dit weet men, dat hij
(ot de Orde van de Augmtljnm behoorde, en Prt'gr was in het
Klooster op den berg van St. Agnes, bij Zwol, van waar hij,
in het jaar 1570, met de zijnen vertrekken moest. VALERIVS
ANDREAS en LE RUE, in zijn Geletterd Zeeland, hebben den lijst
van zijne fchriften opgemaakt.
ARTISCHOSSKIJ, (Christo/fe!) een man, dien men, aan zijnen
naam, voor een Pool, of ten minl1:en van Pool/che afkomst zou
moeten houden. In't jaar 16,36, diende hij de West-Indifche
Maatfchappij, onder Graaf JOHA'/ MAURITS van Nasfau, in deszelfs tochten naar de West-Indien, en bekleedde den rang van
Kolonel. Volgens de verhaaien van DE LAAT en COMMELIN, was
.men het te onderbrengen der Braziliaal1en allermeest aan zijn
beleid en dapperheid verfchuldigd, als mede de nederlaagen, in
het jaar 1635 en 1636, aan de lndiaanen en Portugeeze/l toegebragt. In't jaar 1637, werd hij in flaat gef1:eld, een Regiment
van 1600 man opterichten; waar mede hij eerlang naar Bra-;;.iJ
trok. Doch daar gekomen zijnde, geraakte hij in verfchil met
den Gouverneur, Graaf JAN, die hem van zijn Ampt onti1oeg;
waarop hij in Holland te rug kwam.
Zie AITZEMA, Il. Deel, bi. 538 en 539.
ART BRITTAl'\:'<IA; zie

HGIS

TE BRITT;:N.

ARUM, een aanzienlijk Dorp in de Friefc/u Grietenij lFonfe,-adeel , onder het kwartier Wescergo. Onder de 27 Dorpen van
deeze Grietenij, plagt ArzJilI het hoogst in 's Lands laslen te flaan.
In het zelve leggen de Adelijke (Staten) Huizen Cammin!;a ,Si;tZfJ111fl en Benjum of Beimn.
In het kerklijke behoort het onder
Rrrr 2
de
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("Ion.

de) ASCENES, ASCHS, enz.

de Klasfis van Bo!swart. Deszelfs ligging wordt bepaald, als in
het middenpum tuslchen FJ-aneker, Bolswaart en Hflrlmgen.
Voorheen fiond hier een Klooster, dat den zelfden naam voerde.
ARUNDlNE,(Johannes de) of JOHAN VAN RIET, eenVlaam;ng,
geboren te Brugge. In de Orde der Karmeliten getreden Zijnde,
werd hij, door zijne naarfligheid, bevorderd tot Leeraar in de
Theologie. In dien naat oefende hij zig zodalolig, dat hij de erva~renne zijner tijdgenoten werd, en opklom tot den eeretrap
van Prior van het Konvent te Utrecht. Vervolgens werd hij Bis[chop van Usbith, als mede Wijbislchop en Vicaris in 't Kerklijke; zijnde hij daar toe gekoozen door Bisfchop DAVID VAN BOUR.
GONCJEN, en FRED~JK VAN BADEN. Hij overleed te Utrecht, op
den ~3f1:ell Julij 1497, en werd in hel Koor der Karmeliten kerk
(welke naderhand, door die van de Duit/che Ridder-Order van
de Balij, beuten is) begraven; wordende daarin twee bijzondere Graffchrirten ter zijner eer gefield. Hij heeft eenige Latijn[ehe werken nagelaten.

ASCENEs, of zo anderen zeggen,

ASCHE~'AS;

zie ASKENAS.

AseHS, AST, ook wel as genaamd, een aanzienlijk Dorp, met
een Buurlchap, in Gelderland. Deeze Buurt noemen de bewooners , achter dm Haag, om dat dezelve achter het Kasteel van
I3tiurenligt; ook behoort zii onder het Scholltsampt van de Stad
Buuren, en onder de Klasfis daar van fiaat de Predikant van dit
Dorp.
ASCHEUURKIUM, een fiad, waar van 'l'ACITUS melding maakr,
zeggeude, dat de Batavers of Batavieren, onder CLAUDlUS Cl.
VILIS, aldaar de winterlegering eener Romein/che Ruiterbende
hadden overvallen. Sommigen zijn van gedachten, dat dit Afchl!lmrg omtrent Xanten zoude gelegen hebben; onder deeze is JUSTL'S LIPSlUS geen van den minnen. E. NEANDER, een man mede
l1ict onkundig, houdt het voor een Stad, in het Westerdeel
van Frankmlt111d, aan de rivier de Maill, halverwcgen Frank.
fort en !Vertheim. Dan, dit waar zijnde, zou CIVILIS ,
de zijnen buiten de grenzen des Batfivifelten Ei/amis gevoerd
heb-

A S C HEB U R

K I U M.

1343

hebben. GUICIARDI]N houd 'er Doeshurg voor; anderen Duis.
hurg. tusfchen Wezel en Dusfeldorp; wederom anderen neemen
'er voor Asfenhurg bij Asfendelft. Maar dan ware het geen f1:ad,
maar een !lerkte geweest, daar naderhand eerst een Kasteel bij
gebouwd is; zie i\SSENBERG. Wij moeten ons vergenoegen, daar
wij geen zekerheid kunnen geeven, de ver[chillende gedachten
bij te brengen. MeermaaIen hebben wij 011S, in dergelijke gevallen. van het oordeel van den Heer ALTING bediend. Wat deeze plaats aangaat. hij zegt 'er dit van.
" Onze Landlieden (het zijn zijne woorden), die de vlakke
landen bewoon en , noemen de dorre velden, die tot goede bouwlanden gemaakt zijn, van oudsher Esch, en Esfchen, en [ommi·
ge, zonder eenige blazil1ge, en daarenboven, de E in A veran·
derd hebbende, ESSEN, DUfrSCH-ASSEN, van welke woorden bijna ontallijke plaat[en, in Duitschland en Nederland, haa·
ren uaam gekregen hebben, als ouder andere .I1sfc/zehurg of As.
burg; waar voor de Latijnen en Grieken .I1sciburgimn ge[chree.
ven hebben, doch alleen maar van twee plaatren aan den Rltijn.
waar van de eene gelegen is, op den GalIi[chen O~ver, tus[chen
Niv!!fium en Fetera, van welke plaat[en Taeitus, en de Reiskaart van Peuting!!r gewag maken; de andere legt op de Germani1è~le Oever, IUs[chen Fetera en Batavj!durum, waar van niemant buiten Pt%meus melding maakt, teh ware men dagte, dat
op dit Oever-Rijnsch Asciburgium beter zoude pas[en, het geen
Tûcitus misCchien uit de oude gezangen der Gennaanm heeft
wille verhaaIen , doch niet verzekeren.
" Immers Ptolemens !leId dsciburgiutlJ , aan den ooskant van
den Rhijn, en wel van die kil van den Rhijn, die door het onseerlijke gat. of dat van het VHe, uitloopt.
" Doch als men op het onder[cheid van de lengte en breetre
acht geeft, legt het van de l1ad Batavodurum of Batenbttrg,
18000 fchreden (dat is zes uuren gaans) af, ter plant[e daar de
Graft van Dru[us begint: waar uit noodzaakeiijk moet volgen,
dat .I1sciburgium, wel eer gelegen heeft, aan deezen, tweeden
l,litfprong, van den Rhijn, dewijl het is geweest, aan de over·
zijde van de rechter Kil, en niet meer, dan 18000 [chreeden
van Batavodorum, dat aan de lVIaaze legt. I-Jedendaagsch is ill
dieu hoek een Parochiedorp genaamt Westervoort (hier mede
Rrrr 3
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ASCLEKER WALD , ASCMANNEN, enz,

Hemt overeen het geen de Schrijver van de Staat der Nederlanden
zegt, derde Deel, bI. 4 ro)." Die zelfde Schrijver in zijn Vader!.
Bist. Hle Deel, bI. J 4 T. zegt in van Aam. Asciburgiu111 moet derhalven op den weg tus[chen Zanten en Celb gelegen geweest zijn;
welk gevolg door hem uit zijn verhaal getrokken word, als hij
gezegt had." CIVJLIS, daarna een deel zijner troepen bij zig hou" dende, zondt de oude BativiCche Benden, en '( ge ene hij van
" Germaanen bij derhand Imdt, onder de Hoofdluiden , Ju/hls
" l1faxi111us en Klaudius Vittor , den Zoon zijner Zuster, tegen
" Voku/a en zijn heir, 't welk te Ce!dtlba lag. lil 't doortrek" ken, ileepten zij de winterlegering weg, van eene Vleugel,
,. die te AsciburgitJ11J gelegerd was."
HALMA en de daar bij aangewezene Schrijvers. Zie verder
WAGENAAR , t~r gemelde plaat[e.
ASCLEKERIVALD.
Daar door fchijnt men verftaan te hebben,
eene fiad van Kel1lJemeriand of van /lmflel!and. De grond tot
die gedachte worde afgeleid uit een verdrag, tusrchen de Bisfchoppen van Utrec!zt en Extern-nach, gemaakt in het jaar 1063.
De zo Edele als Geleerde DOUZA was van gedachte. dat men Icezen moest dsteterwa/d, om daar van Oostwoud te maaken. Dan
zijn Wel Edele vergat daar bij aan te toonen, dat dan die plaats
ook behoorde onder Kemlcmer/mld en SU1211emeere) wijl het
'Verdrag zig niet venier uitllerkte.
M. ALTING, Not. Cerm.lnf. P. Il. p. 13.

/lscoIllCm2e/J, /lschmanmn. Dus noemden on.
Dcmcn en Noormannen, die, gelijk wij weeten, met hunne verwoef1en de invallen, de Steden. in deeze en
andere landen, in de asch leiden; zie ASSENDELF.
ASCMANNEN,

ze Voorvaders de

ASCUMANNEDILF, oudstijds een Kapel, of Dorp (vrije Heer.
lijkhekl) l11et een Kapel; zie ASSENDOU·.
Zie cn. SC!IOTANUS.
ASCONICS, eerne Hertog van Frie;/and. Men wil, dat, de
laatfl:e Prins Va!1 dat ge\vest TL\BllO was. Dan dit fieum op zeer
gebrekkige oude Kronijken, waar aan doorgaans de zekerheid

Ol:t-

-

ASCONIUS, Hertog vtm Friesland; ASEWIJN.
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._--------------------()\1tbreekt. Volgens dezelve zou, na den dood van den gem el·
dm TA8BO, omtrent 20 jaar na onze tijdrekening, Friesland al·
leleerst door Hertogen reregeerd ge\rorclen zijn, uun welken het
bef1:uur van den oorlog toebetrouwd was, als Heirtogters , ofaanv:>erders der legerfchaaren; waar van de naam van Heirtog of
Yertog. volgens het algemeen gevoelen, zou ontf1:aan zijn. Men
Joudt ook voor zeker, dat zij, die wt di~ waarc1igheid verheven waren, in 't Pulitike, of Hurgeriijke, weinig of geen
gezach hadden. ASCoNtUs, de Zoon van TAEBO. was de eerf1:e
Hertog. Deeze wordt geroemd, wegens zijn;; milddaadigheid
doch be Clra ft over zjjne opvliegende driü, waar door hij
fomtijds in onmaatigen toorn opfloof. Hij regeerde 't land in
goeden vrede; en als 'er, onder de nabuurige volken, twiH
olltftond, bevlijtigde hij zig, om dien, door zijne bemidde·
Iing, ter neder te leggen. I-lij met grootcn lof hebbendt! hooren fpreeken van de deugden van ANTO:\INUS PlUS, zond zijnen
Zoon ADELllERT aan het Hof van dien Keizer, om deszelfs deugden te leeren navolgen.

ASCONIUS,

voor den vreedzaam!l:cn Vor~t

van zijnen tijd bekend zijnde, was daarom van ieder bemind.
:\Ten wil dat hij, door zjjne zucht voor den Akkerbouw, veele
landen in Friesland bc\voonbaar heeft doen worden. Ziin dood
word gefteld op het jaar I i3. Hij !ia na vkr ZuonCll: ADEL
~OLD, TITUS, RICH'LD en RADBOUD. lvJen zie, wat ik van den
oudften Zoon, ADELBOLD, die de opvolger van .\SCOl\!US was,
gezegd heb in 't EerUe Deel, bi. 280··281.
H. VAN RHIJN, Kerkl. Ot/dh. ')JOIJ Friesland, H. Deel,
bI. 362.
J\SEWIJN of Aeswljn, en ook wel AesweIl, een Adelijk geDacht.
dat eertijds in Gelderland, en naderhand in 't Sticht van Utrecht
gebIGdd heeft. Ridder GER[L~RD V.IN ASr:WIJN, hield de zijde
van EilUARD tegen zijnen Broeder RElNOUT in Gelderland, omtrent
het ja,r 1260. REINIER of REINOUD was het, dk FREDRIK VilN
BLANKE~HW,1 Utrecht ontzeide, ter oorzaake van GIJSBERT, oud.
Cum Zoon van Buuren,
ASEWIJ:iI, (lflJïlem ')Jan) was, in de jaaren 1493 en 1494, Marfchalk van Hertog I(ARKL VAN GELDER ; in 1499 werd hij Erfhof.
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meester genaamd. Hij had ter Vrouwe genomen, ELIZABETH Vo\N
HAEFTEN , Vrouwe l'alJ f7arik, Dogter van Heere WALRAVEN ,
Heer van Haeftm.
AS~WIJN, (Reinier "tm) Zoon van WILLEM en ELlZ\BETH, tIkende, in IS3X, als Lid van de Ridderfchap van Nijmegen, he:
verdrag tusfchen Hertog JIN ,'aa Kleefcn Hertog Ko\REI.. van Gel

der. Hij had ter Vrouwe AGNES ,'an Gend, Dogter van WILLEM, Heer van Meenwijk , en won daar bij é~lI Zoon.

* ASEWIJN , (Rehtier van:: die in huwelijk getreden was, met
)OSINA l'tm Broekhllizen, Dogwr van EUSTAAS, Cwiens Moeder
uit het Geflachte van Kok van op einen was ,) en van CORNELIA
WI]HT. Zijn oudfte Zoon, uit dat huwelijk verwekt, was,
* REINIER of REINHOUD VAN ASEWIJN , Heer van Brakel, die,
naar mijne gedachren, de zelfde was, welken ons de Heer PIK,
TER P,~ULUS, in de Historie van de Unie te Utrecht, I. Deel,
bI. 29, doet kennen, als een der Utreçhtfche Edelen, ondè!r het
tweede Lid; die mede, om voor de vijf Kerken van UtrecM
aan de Utrechtfchen vo'doening, gelijk zij 't noemden, te teke'
nen, en naderhand tot Schatbewaarder der Bondgenoten werd aan·
gefteld; de Heer PAULUS noemt hem, volgens BOR, REINHART t'flJi
Azwine. In het Tweede Deel, bI. 298. van dat zelfde werk,
vindt men '5 mans naam, bij het tekenen der Aéte van Conftrairte, gefpeld REIJNHARDT jlan Aisfèbomj. Deeze had ter Vrouw~
MACHTELT VAN I]SSENDOORN, en verwekte daar bij,
1. REINIER , dje zonder kinderen Jverlced. Il. ODILLA, gehuwd
aan ADRIAAN VAN MATHENES, Heer "an Riviere en Opmeer. III.
ANTHO:"IJ, van wien nader. IV, GEERTRUIJ ,Echtgenoote van fieer
I]SBRAND v.m MERODS, 'JSbrcmdszoon. V. EUSTAAS, Heer vanWezw/zorst, die. in het jaar 1613, trouwde met MARIA VAN OOS~
TRU~1, Dogter van I leer JAN, Kastelein van ffToerden. VI. EVERHARD, die te Oostende, zonder kindeiell, overleed.
ASEWIJN , ( Antlzonij van) !leer van Brakel en Slel'kmburg.
loun van gemelden R'INIER, trouwde met GEERTRUlJ j'ti~ A/denpoeklIIn, en teelde daar bij, J. ANTHOl\lJ, die volgt, H.ADRIANA,
in den Echt getreeden met ]ACOB VAr; BA1\REN, Heer van Hflrml!Q
Jen,

ASE W IJ N. (Anthonifv(m) enz.
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Im; lIl. AGNES, gehuwd aan KORNELIS VAN BRONKHORST tot de

Pol; deeze werd, in het jaar 1618, wegens de Ridder-Hoillad
Sterkenburg , be[chreven in 't Lid der Edelen van Utrecht. en

overleed in 't jaar 1642.
ASEWIJN , (Anthonij van) Heer van Brakel en S.erkenourg,
trouwde met MARGRETA TURCK, bij welke hij won eene Dogter; hij overleed in 1647 of 1648.
ASEWIJN , (Antonetta 1'an) Dogter van ANTHONIJ en MARGRE.
TA, werd de Vrouw van GIJSBERT VAN MATllENES , dim zij een en
Zoon en eene Dogter baarde, welke beiden vóór hunne ouders
overleeden.
ARENT van ./Ifewijn, Heer van Ruwie!, Zoon van * REINIER
en JOSINA. Zijne eerUe Vrouw was, CATHARINA VAN IJSSENDOORN
tot Sterkenburg , jonglie Zuster van zijns Broeder MINIERS **
Vrouw.

De kinderen, uit dit huwelijk voortgekomen, waren:

1. AGNES of CATARINA, gehuwd aan Heer GIJSBERT VAN DEN BOETZELAAR. H. N. N. ASEWI]N, gehuwd met N. WIJHE. ZijfJe tweede
Vrouw was ALTERDA VAN BOETZELAAR, weduwe van PAULUS VAN
ASSENDELFT , Heer van Befoije, mede befch~even onder de StichtfeIte Edelen, in 't jaar 162:2.

EUSTAAS vaJ) Afewijl1, jonb"er Broeder van ARENT, was I-leer
van Gra7Jdberg en Langerak , gehuwd met N. VAN WACHTENDONK , bij welke hij naliet REINIER , Heer van Lal1gerak, en eene
Dogter JOSTN.;. Hij overleed 1607.
Het Wapen van ASEWIJN , is een Schild van zilver, belegd met
vijf banden.
ASINGA en foJenteda, een adelijk huis in de Groninger Omlanden, onder het kwartier Hunjingo ; moetende onderfcheiden worden van etn ander van dien naam, bij Ulrum. Eertijds ftond het
in de nabuurrchap van JJ,Jiddeljlum. Nevens andere dergelijk!? gefiigten werd het, in 't jaar 1738, gelloopt, en de lteenen gebruikt ter verbetering der dijken.
llACHIENK, GeQgrllphie der Nederlanden, bI. 195 en 202,
Rr rr 5
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ENT!!S.

(Ajinga)

ASIl'\GA ASCON, vierde Prins der Friezen, zou, volgens eenpaa.
rig getuigenis van de geloofwuardigfie Schrijvers, na den dood
,'all zijnen Vader USBO, aan de regeering gekomen zijn, op het
g 1 ae jaar vóór de geboorte van CHRISTU,. Zij befchrijven hem,
a's ee:l eergierig en krijgzllchtig Vorst, die verfcheidene oorlogen
gevoerd en de paaIen zijner Heerfchappij, veel wijder, dan zijne
,"OOfzaten, uitgebreid heeft. De JYes/-Friezel1, zeer na verbonden eH vermuagfchapt met die van Sta voren , of de H7es/-Friezen
ren Oosten het F/ie, leeden vcrfcheidene aanvallen van de Batti~
,'ieren; dan zij vonden in ASCO:f hunnen vriend en getrouwen
teiper. In oen dier aanvailen werd hij gevaarlijk gewond, deed
zig naar Sta)'ore12 voeren, en werd aldaar, tegen alle venvacht'ng, geneezen. Niettegenfl:aande de wondt!n van ASCON, hadden
de FriezeJl de overwinning op de Batavieren behaald: hier op
hovaardig, ondernamen zii een tweeden tagt tegen hunne vijanden, fcllOon hun Vorst nog Ilaauwlijks vall zijne wonden geneezen was. De Friezen behaalden andermaal de overwinning, en
noodzaakten de Batm'Îerm, een beftand voor drie jam'en te verzoeken; dit zou gebeurd zijn, in bet eerfl:e jaar onzer tiJdrekening.
Schoon men bij de tlistoriefch:i;vers, geduurende de regeering
van deezen ASlI'iGA ASCON, doorgaans meerder fchij:1 van waarheid
ontwaar wordt, dan onder de voorige, vindt men, echter, de gefchiedenisfen van zijnen tijd nog met veelt! beuzelingen doormengd, dIe wij liever willen laaten voor het geen ze zijn, dan
llafchrijven; als daar is de Historie van het Roode Klif, en meer
anderen. In het jaar vier, zou ASCON, fchoon reeds oud, en
vijf-cll-zeventig ia~ren geregeerd hebbende, de lust om te oorlor'~n wederom bevangen hebben, eu hij tegen de J)cellen te vdd
~etrol\ke:1 ;din; \\Oldendc bij, op dien togt, door zîjm:n Neef
;IOCARUS SEG~N, wonderbaarlijk v~n den dood vc!lost.
Na deeze vruchtlooze olldernecllling (zegt men) zou hij in 't land van
Tougel'er2, toen onderhoorig aan Hertog KAReL l'til1 Braballd.
cellen inval gedaan hebben; welke togt, echter, ruiJll zo 112deelig als de voorige uitviel. Want de Hertog, hem a:vooreIJs
tot ,ka aüogt çn lèhavergoeding hebbende doen vermannen I zOIJd
een

AsrCHDUM.

ASKENAS.

ASKEU. (George)
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een deel krijgsvolk tegen hem; deeze overrompelden d~ Friezen
onverwacht; hij zelf werd gevangen, en die oorlog nam een ein·
de. Groote reden had AS1NG:\, zig over de edelmoedigheid van
z:jnea overwinnaar te verwonderen: want na dat hij hem van zij.
ne wonden had doen genezen, Olltfloeg hij hem, zonder eenig
lo,'geld te vorderen. De twee vijaliden werden, door het fluiten
van een eerlijken vrede, de beste vrienden, en zouden h,~t waar·
fchijnlijk nog lang gebleeven zijn, indien der Frie:::.en Vorst door
geen anderen 'Vijand overvallen ware geworden: de Dood rukte
hem van den na el der Re;;eering in het graf, na dat hij [wee·en·
tagtig jaaren geheencht had; hij werd opgevolgd door den gemelden DIO~RUIS SEGON.
Zie P. WJ:,SEmus, C,Iz!"oIJijk, fJI. IS. OlldlIJSS. Y(J1) de
Fric[clze Regente:; , tde het jaar 1100. en andere Friefr.:/te IliswrielChrijvers.
ASICHDml;

zie eerlle Deel

op /t;\SDOMS-REéHT.

of Afcenas, ook wel ASCHCNAS, was de Zoon van GO'
Zoon van JAPHET , Zoon van NOACH. De vermaarde Jood.
fche Historie[chrijver F. JOS,PlIVS zegt dat de A[c.lar!.zxes (van
de Grieken bijgenaamd Rizcgincs) van hem hunnen oorfprong
hebben.
HALM,\, en daar bij aangeweezc Schrijvers.
ASKENAS

MAR,

ASKEU, (George) of ASCUE, voerde, in den oOl'l<lg tusrch~n
Engeland en den Staat, in het jaar 16)2, heL bevd, als PieeAdmirnal, . over een Enge!fche vloot van veertig fchepen, en
ontmoette daar mede, voor Pleimollt/z, den Kommandeur M. A. Dl;

die eene vloor van dertig ligte oorlogfchepcn en agc branders onder zig had. Het was niet de eenigfle zw~_arigheid, die
onzen vermaarden Zeeheld belemmerde, dat, ten aanzien van de
grootte der fchepen en menigte van volk en gefchm, de zijne, op
verre n:1, de El1gelfche niet evenaarde; de grootiIe zwaarigheid
heiland hier in, dat hij belemmerd was met zestig KoopvaardiJ.
fchepen, daar ASKEU op aasde. DE RUITER, om zig te rdden ,
had, reeds eenige dagen te vooren , op ulles goede order gene!e!,
en zijne vloot in drie Esquaclcrs verdeeld; fl:aande bet eerne onder
RUITER,
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A S KEU.

(George)

der hem als Kommandeur; het tweede onder Kapitein JORIS PIgals Vice-Kommandeur, en het derde
onder den Kapi[ein JAN ARRNTSZOON VEaHAAF, als Schout bij Nacht;
bij ieder had hij twee Branders geneld. De Koopvaardijlchepen,
die den minnen weernand konden bieden, waren onder ieder Eskader verdeeld, en de anderen zodanig geplaatst, dat ze deezen
ecnigzins van nut konden zijn. Den 26ften Augustus, 's nademiddags omtrent vier uuren, raakten de vloaten aan elkander. De
woorden, waar mede DE RUITER de zijnen had aangemoedigd,
waren kort, maar ernflig, hier in bertaande, dnt zij als Mannen
'lloor 't Vaderland, en voor de vrijheid der zee flrijden zoude;;:
parcl:de hij zelf duaden bij woorden, waar in hij mannelijk gevolgd werd. Het gevecht was, volgens de verhaaIen , hevig en
fcherp; doch de bijzonderheden daar van moeten wij tot het Ie·
ven van onzen Zeeheld zelven [paarcn. Hier zeggen wij alleenlijk,
dat hij tweema;.]1 door de EngeIfchen heen Doeg. Geen der minnen, die hier een onnerflijkell naam gemaakt heeft, was DOUWE
hUIms, zo als op het Art. van hem zal getOond worden. De Engdjèhen, die tus[chen zeven en agt uuren de vlugt namen naar
het Noorden, maakten een eillde aan het gevecht. De reddeloosheid van eenige Scbepen, en de zorge, die voor de Koopvaarders
moest gedragen worden, waren oorzaak dat de vijanden, minder
dan anders zou gefchied zijn, vervolgd werden. Ja de moed
der Hollanaers was zo groot, dat zij de EngeIfchen , indien de
wind zulks niet belet hadde, voor Pleimout!z zouden hebben gaan
bevech,en. DE RUITER, ten bewijze zijner overwinning, die hij
aan het werk YfJn den Almachtigen toefchruf, bleef meester
van de Zee.
In den beroemden Zeefhijd, van den IJ, 12 en I3den Junij
des jaars 1666 had ASKEU, op den eerl1en en tweeden dag, als
Admiraal Vtm de witte Vlag, zig als een dapper Zeeman en bekwaam Officier gedragen; d~n in den aftogt, dien de Engelfchm
genoodzaakt waren te neem en , had ASKEU het ongeluk, met zijn
Schip de Roijal Prince, gemonteerd met 90 MetaaIen fiukken,
en dat voor het kapitaaHl:e fchip van de Ellge/fche vloot gehouden werd, aan den grond te raaken, op zeker zand, de Galper
genaamd. Vruchteloos deed hij zein[chooten om hulp, dewijl de
gilnt[che vloot haaren koers vervolgde. ASKEU bevond zig in gevaar,
TERSZOON VAN DEN BROEK,

ASKEU. (George)

ASPEREN. (Bl1rol1nie yon)
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vaar, in die omfiandigheid, door twee Ho!!andfche Branders vernield te worden; doch, ter zijner reddinge, gaf de Lt. Adm.
TROMP, die zig op het fchip van den Schout bij Nacht SWEERS
bevond, aan de Branders order om aftehouden ; vindende meerder
roem, in eenen vijand, die reeds de viag gefireken had, als zijnen gevangene het leven te fpaaren, dan weerloos te doen omkomen. ASKEU toonde hier op alle tekenen, dat hij van den overwinnaar kwartier begeerde, en bereid was zig over te geeven.
Terfiond werd, op bevel van TROMP, door het volk van den
Schout bij Nacht. lISKEU met zijne Officieren gevangen overgehaald: en op bevel van DE RUITER, lISKEU , 's anderendaags mOTgens, met een Galjoot,. naar 's Gravmhage opgezonden, van
waar hij eerlang, volger.s Refolutie van den 16den Jllnij en den
7den Otl:ober 1666, naar Loevejlein gevoerd werd: daar hij gevangen zat tot na het fluiten van den vrede, en hij niet kon nalaaten, den lof der Nederlanderen te vermelden; zeggende hij onder anderen tegen den flotvoogd van Loevejlein: Jou have 11
prompt nation : Gij hebt un yaarnig yolk. En deezen lof moeren de Engeifchen aan onze Natie nog heden geeven; ten minfien heeft zij, om het vo@rgevallene in den jongften oorlog, daar
op een on betwisbaar regt. (t)
Zie BRANDT, Leven van de RUITER, bI. 27, 28. 500, 504.
Neder!. Merk. van 1666. bI. 89. Fader!. Bist. XII en
XlII Deel; Leyen van TROMP; der Neder!. Zee-Hdden.
ASPEREN. (BaroJJtlie 'van) Onder alle Baronniën, welke voorheen in en om Holland opgerigt zijn, is deeze, zo in oudheid.
als in aanzien, niet eene, van de minnen; zijnde al vmeg als h~t
Stamhuis der ARKELS en VllN ASPFREN bekend geweest. Zeer onderfcheidenlijk, en wel op vijfdenderleije wijzen, wordt de naam
van deeze Baronnie, Stad en Land van ASPEREN gefield; en geen
minder verfchil ontmoet men bij de Schrijvers over den oorfprong
van dezelve. Onzes bedunkeas is het eene nmlooze vermoeijing.
die alhm den Leezer onder het oog te brengen, als men 'er tog
niet~ met zekerheid van kan bepaal en. Mijn voorganger HlILl\l.\
ichijnt genegen geweest te zijn, Jonker VAN DER HOUVE te volgen,
(1) Ik bedQel den Glorierijken ~eefiag van den sden AugustuS 1781.
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gen, die \vil, dat rle r:aam ontleend is van een<2n der Roomfthe Heiligen ST. AS PER : dan het verhaal, waar uit dit ontleend wordt, is zo
beuzelachtig, dat het geen d" minrte z"kcrhcicl verfchaft. Int<2gen<kei komen 'er znaken iil voor, die het zo onwaarfèhijnlijk maaken, dat I-JAL~TA te veel kundigheid had, om 'er wel beraadell ecnig
geloof aan te knnnen J1aan. Ja zelfs zijn de gedachten van den anders in deeze zaakenzo vermaarden als doorkundigen :MENsO ALTING zo zeldzaam, dat ik IIL\DIA niet volgen wU met ze naa te
fchrijven. l\Jijne Leezers, dit ben ik zeker, zullen \-r niets bij
verliezen, als ik niet meer doe, dan te zcggèn, dat de NaamsoOl'lprong duiJler CII onzeker is. Het eerl1:e, dat men den naam
van Asperm gemeld vindt, 1Ii02t omtrent het jaar I I I:! zijn:
want men dient wel acht te ge even , diL /lsperen niet te verwarren met een m:der in Kleepland, noch met een ander, 't welk
de ez en naam draagt, en i,J Vlaonderen gevonden wordt; ook niet
met Aspre of IlasjJloe, in Henegouwen, en veel minder met
Ajper/Jas, C<:l1e Sterkte, voorheen in lP'éstp/lalclJ; noch met
Aspc;'etI bij lJ/ée;7ei) , en meer all deren.
De Barolll1ie )'(m Asperen, die wij hier befchrijven , is gelegen
in het zuiderdeel van dl? PiOvintic! Holland , (de Be[chriiver daar
van, M. DEEhI.IAS, zegt het GracJ7~o,'zap Ho/iflnd; doch wij hebben reeds elders aangemerkt, dat het on eigen is deeze benaaming
te gebruiken; want' er geen Graaf zijnde, \s de naam van Graat:
fchap, mct de vernietiging van di2 w,mdigheid, ook vernietigd)
paalellde aan de grenzen (ni,;:t VJll het Hertogdom) maar van de
Provintie Gc!dtritmd; eil, fèhoon in Hul/and gelegen, echter
begrecpen În de bedij;;ing van d\.! TiieJer:it/tlrd, voor zo verre
den omtrek der dijken langs de rivi~rcn de lJàal en Lilige betreft; waar door het Land ool: nan l11~nigvuUjge over(l:roomillgen
onderhevig is, vooral als 'er zig in de lllaas of JVlerwe, beneden
de fiad Gorllichem, een ijsdam vast zet: bij welke gelegenheden
het water wel twintig voeten op het land loopt.
Dè grootte en uitgebreidheid van dezelve be(]uat bi:na veertiende half honderd morgens binnen- en buiten land, zonder de dijken en wegen d;;ar onder gerekend; be!1aande het binnenland
1213 morgens. De geheere Barollnie legt, aan drie zijden, in
haare eigen dijken bef1ooten, die zij zelve ook onderhouden moet.
Langs den kant van de Lillge is zij omgeeven van een zwaar,en
bui-
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buitendijk, de Lingedijk genaamd, welke zig van de AmbachtsHeerlijkheid Gelliltom, in GiJlder/and, tot aan de Baronnie v~n
Beukt/om, in Holland, uitflrekt, en door een engte van 1278
rijnlandfche roeden, aan den Gelderfchen dijk gehegt is; zijnde
de andere de Caar en Achterdijk. De Grenzen van Asperen Hoo·
ten, in deszelfs omtrek, ten Oosten aan de rivier de Linge , wJar
door dezelve van de Baronnie van Akooij, gelegen in 't Graaf"fchap Leerdam, word afgerch~iden. Ten Zuiden paalt zij au:!
Gelder/and, en bijzonder a~n Gellikom; wordende door d2 Heliofche Vliet, door welke de landerijen van Haaften en Hello hun
water in de Linge loozen, afgefiJeden; ten zuid westen aan de
Ambachtsheerlijkheid Heiweinen in Gelderland; ten westen aaI}
de Baronnie Heuke!om ; en ten Noorden wordt zij, door de meergemelde rivier de Ling~, van het Graaffchap Leerdcltl1 afgezon..
derd. Vier uuren legt zij ten Oosten van BZlZlren; 5 van Thie!;
3 ten Z. O. van Bommel; 6 ten Z. van Heusden; een halfuur t~n
Westen van Heukelo117; en een half UUf Vfin Gorkttlll, 3 uuren
tenNo W. van Leerdam.
'
De oprichting deezer Baronnie, of wel de eerf1:e fcheiding van
die van Arke!, kan niet eerder gefield worden gefchied te zijn.
dan met het jaar I I!l2, of daar omtrent, vermits het overlijden
van JAN VAN ARKEL op dietl tijd gefleld word, en na zijnen dood
zijne drie Zoon en , JAN, VOLPERD en HUGO, hun erfgoed verdeelden. JAN, als de oudfie, behield Arke!; VOLPERD, de tweede, kreeg Asperen; en HUGO andere goederen. Tot dien tijd
toe waS Asperen in de IIeerlijkheid en het land ing2f1otell geweest;
doch na dat het door OTTO VAN ARKEL, den eer(1en van dien naam,
en vijfden I-leer van Asperen, in het jaar 13 13, aan den Graaf
van Ho/land opgedragen, en door dien weder als ecn Leen was
uitgegeeven, is het altoos een Ho/landsch Leen gebleeven. Uit
de Leenbrieven, die wij hier doen yolgen, blijkt dat Asperen,
reeds meer dan zes volle eeuwen, cene Baronnie geweest is.
De Leenbrieven, waar uit blijkt, dat Aspercn, door gemelden
OTTO, die ook Heer van Heukelom was, aan Graave W1LLE}1 DE:"i
III opgedragen was, en weder ter Leen werd ontvangen, zijn
van deezen inhoud.
" Wij Willem Grave van Henegouwen, van Hol/am, Zeelant,
" ende Here van Vrieslant, bekennen lllet defen brieff, voer ons,
"
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" onfe erven, en de nakomelinghen , die Grave van Holland we..
~, fen {ÏllIen; alfoe ons Oct van Hoekelem , Heere tot Afperen op" gedragen heeft fyn vry hoeg Heerlicheyt van Afperen, ghele,. ghen buten onfe palen van Hollant, ghemaeckt tot eenen on~
" verl1:erfeliken ermeen, hy en fynen nakomelinghen , die Heefen
" tot Afperen wefen fullen; van ons en onfe erven en nakomelin" ghen. die Grave van Hollant wefen fuIlen, ende ons open poert
" wefen fal, als ons des van noede is; ende wij of onfe erven en
" de nakomeJinghen en fullen gheen recht voerder aan die voerfch.
" Heerlicheit en guede van Afperen hebben noch behouden ful" Jen, mit voerwaerdcn toeghedaan, dat Ott van Hoekelem Here
" tot Afperen of fynen erven ende nakomelinghen ,als die Heeren
" tot Afperen wefen rullen, die voorfchr. Heerlicheit van Afperen
" teghens ons, of onfe erven ende nakomelillghen als Grave van
" Hollant niet verbueren, voerbroecken en rullen, aen Jyf noch
" aen guet, noch met g2enre hande broecken , noch excesfen ,
" of faken, hoedanig die gebueren mochten, niet uytgefcheyden.
" Ende omme dat wy willen, dat alle deere voirrchr. punten en
" voerwaerden vaste l1ade ende van waerde bIiven voer ons, ons
" erven ende nakomelinghen ,die Grave van Hollant weren fullen.
" Heer Otts voorfchr. of fynen erven en nakomelinghen , foe heb·
" ben wy Grave voerrchr. deren brief mit onfer groeten aanhan·
" genden feghel befegheld, gefchiet in den jaare ons Heren durent
" driehonden dertien. des Woen.daghes op Sint Agnietendach.
"
"
"
"

" Hangende onder aan dm briev des Graavs [egel, gedrukt
in groen was, aan eenen dubbelde fral1ceine (Jaart : van wÛ'~
ken briev by het Hov van Holland een vidimus is gemaakt op
den aclztfle van Lentenmaand festienhondetd veertig, dat
med~ noch in weefen is.

"
"
"
"
"
"
"
,.

" Wij Willem Grave van Heneghouwen, van Holland, van Zeeland, ende Here van VriesJand, maken cont, allen den ghenen,
die deze lettere zien zullen, of hoeren lezen, dat wi Otten van
Hokelem, Here van Afperen verleent hebben, en verlenen met
deze lettere, die Heerfchap tot Afperen. ende die porte tot
Afperen, die hi ons opghedraghen hevet vryelic vor onze man·
ne, te houden van ons ende van onzen nekomelinghen Grave
tote Holland, te rechten erfleene: in dezer maniere, d~t die
Heerfcap ende die porce vorghenoemt niet verfl:erven cu mach,
" zi·
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zine zullen komen op Otten voorgh~lloemt naelle erfnaamen.
eerst man hoeft of wijf hoeft, enle hi ende zijne nakomelinghel1 zullen rychten all hals, ende an hoeft, an hOèghe ende an
leghe in die heerfchap vorghenoemt, ghelike dat hi plach te
doene ~ eer hi ons die Heerfcap opdroech, ende des gherychts
en zelen wi ons niet onderwinden: ende die porte tot Afperen
zal zyn onze porte, wenneer dat wys te doene hebben; ende
wi hebben Otten vorghenoemt ghegheven, dat die poneren van
Afperen, die daar nu wonen, of hier nae wonen zullen tollenvri veren zullen met haren ghoede, dor al onze lant, ervelic,
zonder alerhande archeyt; ende om dat wi willen, dat dit vaste, ende /lade blijve, foe hebben \Vi Otten vorghenoemt ghegheven dezen brief befeghelt met onzen zeghele , ende met ons
Heren ons oems zeghele , Heren Ghijten Byfcops tot Utrecht.
Ghegheven in den jaar ons Heren cluzem, driehonden en dertiene, des Vreidaghes nae dertiendaghe tote Hariem •

.. Hangende onder uit twe jègele12 in groen was, aan dubbel" de jèide koorden.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.,
"
"
"
"
"
"
"

" Wij Willem Grave van Henegouwe , van Hollam, Zelallt
ende Heer v:m Vrieslant doen kondt ende kenlick allen luden
voer ons en onfen erven ende nakomeling Otto V:l.n Hoekelem
en zynen erven, die Heren tot Afperen wefen fullea, of dat
zaek weer, dat enighe Heren, fieden, of landen Otten vourfchr. of zijnen erven. of die poert en Doet tot Afperen per foerts
ende krachten overvallen worden, foe fullen wij Grave voorfchr. of onfen erven tot Holland wefen fullen, die felve Otten
of fynen erven !lede, en Doet tot Afperen, be[chudden, of
dat faek weer, dat noch ghebuerde, dat Heer Otto voerfchr.
of zynen erven Heren tot Afperen , noer leen aen ons of onzen
erven, als Grave van Hollam te omvanghen altyd eerst ghelend
toefcriven fullen alle onre Graeffchap voerfchr. doer veilich te
merfen , te varen, ende te keren, af ende aen te komen, om
gheen verfumenys hebben van ons noch onfen erven, als Grave van Hollam aen die Heerfcappie en leen van Afperen. Om.
me dat wi willen, dat die vasë ende i1ade blive, foe hebben
wy Otten va erg. ghegheven defen briev befegheld met ollren
zeghel ; ghegheven in 't jaar ons Heren dufend , dricholldert
ende dertien des Sonnendachs nae Sinte Peter ad vincula.
IV. DEJlL
Ssu
" llan-
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" Hangende onder aan een [egel in groen was, aan eenen
" dubbelde fronceinc ftaart."

In de alleroudfl:e tijden, was het land van Arkel, en het daar
onder behoorende Asperet1, geleegen ,ofbehoorde aan het oude
Graafchap Teisterbond , 't welk in zig bevatte de landen van
Thie!, Bommel, Heusden, Altma, Arke!, Asperen, Heuke.
hm, Leerdam, ViamlZ, /{uilenburg en But/ren; van welk Graaf.
fch.·:1 Thiel toen de I-Ioofdl1ad was. Dit alles laat zig gemaklijk
met geloofwaardige Schrijvers, als POKTANUS , SLICHTENHORST ,
SCHRFERIUS en anderen bewijzen; doch om aan te toonen, wie
de eerne Graaf daar van geweest is, gaat op verre na zo zeker
dct. Het gevoelen van SCHRIVERIUS, 't welk den meefl:en ingang
vindt, is, dat WbLGER, oudfl:e Broeder van DIRK, dien wij voor
'~cn eerf1en Graafvall Holland houden, de eerfl:e van Teistlrband
';ClVee,t is. Anderen willen, dat ROBBERT, de derde Zoon van
LOf,Ei1'IJK, de eerfl:e en agt(le Graaf van Kleef, omtrent het jaar
ti;o, de eerl1e Graaf van Teisterband zou geweest zijn; v. D•
.l:<:'UVE zegt, dat deezes Graven Dochter met opgemelden WbLGER
f:,ebuwd was. SLIClITENHORST maakt dit Graaü-chap veel ouder,
zo dat hij zelfs niet de eerl1e, maar wpl de laatile van den eer/ten
~lam te nOE'111en is, dien hij WALTER noemt, en welken hij zegt ,ge:lorven te zijn in 742, en door wieus eenige Erfdochter, Teistel'band :tan de Guaven van /(leefzol1 gekomen zijn. Deeze verfchillende gedachten toonen duidelijk genoeg de oilzekerheid. Vol.
gens den naauwkeurigcn nafpoorder van dergelijke zaaken, den
gemelden SCHllIVERIUS, werd Ao. 994, het Graaffchap Teisterbal1d,
doe: AMRIW, den laatHen Graaf, vernietigd; verlatende hij het
zelve, benevens zjjne Vrouw, om het Bisdom van Utrecht te bekomen, ,"sar aan hij een groot deel deezer goederen hegten.
De meeflen van onze Historiefchrijvers , die van denkbeeld zijn,
dat de 133rünnie van Asperen, als een Leen, aan de Heeren VAN
ARREL zou behoord hebben, en door hen van ARKEL zeI ven zou
verheven zijn, tot dat de Heerlijkheid Arke! aan den Graaf van
Holland verviel) zijn allen zeer verre af van de waarheid te [preeken : want niet alleen i~ nergens een bewijs van zodanige Leenbrieven te vinden; maur ook is niemand van hun immer in ilaac
geweest, eenig bewijs te ge even , dat bij de hier voor gemelde
verdeeling der goederen van Heer JAN VAN ARKEL, onder zijne drie
Zoo-
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Zoonen, de tweede VOLPERD OfFOLPERT dit Asperen van zijnen
oudflen Broeder JAN omving. Het zelve bewijst in tegendeel allerduidelijkst, dat die Broeders hun erfgoed, als vrij en eigen
goed, gedeeld hebben. De affchriften der zo even gemelde Leenbrieven bev~stigen dit zo zeker, dat wij 'er niets behoeven bijtevoegen , om den Leezer van de waarheid van ons gezegde te
overtuigen. Men erinnere zig iJegts de woorden uit den tweeden
brief, waarin, om aametoonen dat Asperen nooit voorheen een
Leen geweest Is, g€zegd word: ,; ghelike dat hi p/ach te doene, eer hi ons die Heerfchap opdroeg."
Zedert dien tijd is de Baromlie vlm Asperen altijd van de
Graaflijkheid van Holland verheven, en te Leen omvangen geworden, zo als nog heden gefchied; wel verflaande dat dezelve
in twee Lemen gefplitst is; welke fplitfing heeft plaats gekriegen,
na dat dezelve aan den Heer RUTCiiER v. D. BOETZELAAR en ARE.ND
PIEK behoord heeft; hebbende ieder van die in huwelijk eene
Dogter van den Heer van Asperen, welke ieder de halve Heerlijkheid ten Huwelitk aanbragten.
In het jaar I46~ de Heet RUTGER VAN DEN BOETZEI.MR, door
WILLEM VAN BUUREN, doorfchotcn zijnde, geraakte de halve Heerlijkheid .van Asperen, die aan AREND PIEK behoorde, aan KAREl.
VAN BOURGONDJEN; na dat zij ook, voor een korten tijd, aan
GI]SBERT PIEK, Arendszoon , behoord had, verviel die helft eindelijk aan de Graaflijkheid van Holland, en wel op dien tjjd, dat
gemelde KAREL Graafvan Holland werd. Daar aan bleef dezelve
gehegt, tot het janr 1480, wanneer MAXiMILIAAN en MARIA, als
Graaf en Gravin van Holland, die helft, welke voorheen aall
AR"ND PIEK behoord had, aan Heer WESSEL v. D. BOETZELAAR, uit
aanmerking van de goede en getrouwe dienfl:en, aan hun bewee.
zen, in het verdrijven van gemelden PIEK, die zig o'lderftaan had,
weder in de fl:ad te komen; en ook tegen de Gelderfchen, vol.
gens opene Brieven, van den 12den Februarij 1480, weder af.
fl:onden, en aan hem in eigendom overgaven. De Leenbrieven,
waar hij gemelde Heer WESSEL v. D. BOETZELAAR , op den ~often
Juni} 14B4, zo door MAXIMILlAAN , ab door zijnen Zoon FILIPS;
voor deeze wederhelft mede verlijd werd, zijn nog voor handen.
Nogthans heeft de Graaflijkheid van Hollal1d, van dien tijd af
aan, de helft der inkomfien behouden en genoten, tot dat de
Ssss !1
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Staaten van Holland en rf/est-Friesland, bij overdragt van den
5den Junij 1593, die overlieten aan RUTGER VAN DEN BOETZELAAR,
XVIIden Heer van Alperen , voor hem en zijne nakomelingen,
mids hij, voor zig en de zijnen, afll:and deed van de Heerlijkheid Poelwijk , met de Tienden, en al derzelver toebehooren,
die door de Graaflijkheid van Holland was in bezit genomen, en
bleef behouden, volgens inhoNd van den Leenbrief. Het flot te
'Asperen , met den Berkhof en Boomgaard, mitsgaders de Heerlijkheid, Stad, Leengoederen, Renten, giften van Geestelijke
goederen, aanvál1en van bellerften, en verdere gerechtigheden
daarin vermeld, verheven en te leen ontvangen, van meer ge_
melde Graaflijkheid van Holland, worden daarenboven onder de
voorrechten daar in benoemd: het voeren van hoog, middelbaar.
en laag rechtsgebied; het jus patronatus: Tienden; Teinsfen;
Wind- en Rosmolen; Visfcherij; Gruitgeld ; Tol op de Paardemarkten ; de twee Yeeren op de Linge; yerjleryenis zonder il'fgenaa1lJ; Lemen; Zwaanmdrijt, en de Jacht.
Weinige Heerlijkheden zal men aantreffen, die zo veele doorluchtige Heeren hebben voortgebragt ; hebbende Aspel'en behoord
aan drie onderfcheidene Hollandlche Adelijke geflachten, Arke! ,
Potanen en Langerak ; aan het Kleefsch Adelijk geflacht Mn
Boetzetaar , aan wien het nog behoort; aan het Vorllelijk geilacht van Bourgondien, en aan het Geldcrsch Adelijk geflacht
van Piek. Van het eerf1:e is reeds in dit deel melding gedaan;
en van de volgende zal op zijn tijd en plaats gefproken worden.
Dat Asperen een Slor, Kasteel, of Burgt, zo als A. KEMP, in
zijne BcfchrijJ'ing van Gorinchem, bI. 40. het noemt, gehad
beeft, is ontwijfelbaar; men weet zelfs dat het gelegen heeft aan
den Noordwesthoek van de f1:ad, bij de Heukdomfche poort, en
ook dat het den naam gevoerd heeft van Waddejlein. Dan gansch
onzeker is het, van wien het dien naam bekomen hebbe, als ook,
door wie htit zelve gellicht zij. Wij vertrouwen met anderen, dat
Jonker VAN D&R HOOVE, in zijn Handy. Chronijk, op meer dan
ééne plaats, zeer verre het fpoor der waarheid te buiten gaat,
als hij uit mON CASSWS tracht te bewijzen, dat het zelve al in
het tiende jaar onzer tijdrekening zou bekend geweef.t zijn. En
deeze zijn misOag blijkt uit gemelde D. CASSWS zelven , die zegt:
:, Dat o. VhRUS, uit zijn befiiering in Dtlitsch/and gekomen, de
" Duit·
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" Duitfchers, geene flaaffche overheering als de Sijriërs gewoon,

wilde regeeren op dien voet, zo als hij die volken gedaan had;
waarom de Duitfchers, omtrent de EI)'!! woon ende , dit onverdraaglijk vindende, te zaamen kwm:nen, en veele benden
van VARUS, tusfchen de Rivieren dmajia cn de Lippa, ver~, floegen, (welke twee rivieren door VAN DER HOUVE zelven
" voor de Eems en Lippe in Duitschland gehouden worden) van
" welke benden alleen zeer weinige Romeinfl"he Ruiters het door
" de vlugt op het Slot dj}ernas ontkwamen." ZckGr is het, dat
gemelde Jonker, door den klank van dfpenltls, die met dsperen
veel overeenkomst heeft, misleid is geworden. Doch mON bedoelde niet dsperen in Holland, maar dj}ernas in H/estphalm
gelegen, gelijk de bellaaming der rivieren duidelijk aantoont. Niet
kJeinder is de misflag , dien hij, op het voetfpoor van TAUCHET,
begaat, op wiens gezegde hij meent, dat dit Slot, in het jaar
630, Sai/Jl dsp ..e zou genaamd zijn. Dan wat verhaalt TAUCHET? Dit: " Dat een GODlN, de Zoon van eenen Landman in
" Bourgondien, om zijn fchandelijk huwelijk met zijne Schoon" moeder, de vlugt voor Koning CLOTARIUS naar Sa in Ct /Ispre
" in Lothaf inge, (maar niet in Holland) nam."
Hoewel nu hier mede de Stichter niet word aangeweezen , heeft
men, echter, eenigen grond, niet van zekerheid, maar van waarfchijnlijkheid, dat het zelve, door FOLPERD VAN ARKEL, den eerfien Heer van dsperen ,na de deeling der vaderlijke erfgoederen,
gellicht is, en dat het, door WILLEM DEN I, Graaf van Holla1!d,
in het jaar 1204, geOegt en verwoest, en op de grond daar van,
naderhand, door JAN DEN VII weder herbouw werd. Het gebouw muntte meer uit in netheid en l1:erkte, dan in grootte;
{:taande, volgens de Prentverbeelding , door F. v. IlLEISWIJK in
het koper gebragt, rundsom in eell wijde graft met water, op
zeer dikke muuren, beneden met kelders; zijnde in het geheel
vier verdiepingen hoog. Voor aan had het een dikken toren,
waar door men in het Kasteel ging. Voor het Slot lag een Voor.
burg, met een hooge fleenen poort; en aan de mnker zijde een
groote Stalling en T~Jinmanshujs, die nog in wezen zijn. Van
deezen voorburg ging men over een grooten houten brug in het
Kasteel. Aan wederzijden van den gemelden voorburg, op den
k~nt van de graft van het Kasteel, !laat een !l:eenen toren; door
Ss s ~ 3
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den eenen, die met een dak gedekt is, gaat men op den fingel
van het Kasteal, zijnde de andere voorheen open en met fchietgaten voorzien geweest. Toen de Fronfchen, in 1672, 'ermees~
ter van waren, trokken zij niet van daar, zonder de fmertelijke
tekenen des ooriogs natelaaten ; ddor eenige tonnetjes buskruid ,
met brandende lont~n, 'er onder te brengen, deeden zij den
gantt'chen toren fpringell; welke dondel'flag het Kasteel zodanig
uit deszelfs gewrichten rukte, dat het daarna intlortende , geheel
moest genoopt worden; blijvende 'er niets van overig, dan de
grondvesten, die thans onder water leggen; vertoonende de plaats
tegenwoordig alIeenlijk de gedaante van €en ronden Vijver, en
zijnde den voorburg all~en nog maar in wez'~n.
Toen, zo als geze~d is, de Heerlijkheid gefpIitst was, en door
v, BOETSELAAR en PIEK te zamen bezeeten werd, was hier nog een
ander Kasteel, alhoewel men niet bepaalen kan, waar het gefraan
heeft. GOUDH0EVEN zegt, dat het eene ten zuiden en het ander
ten noorden in de flad geflaan heeft; welk zuidergedeelte ook
het Gelderfche genaamd word, om dat PIEK in dat gedeelte zijn
Kasteel had; men zou het zelfs naar gisfing kunnen bepaalen, aan
of omtrent de Gellikomfche P~ort: want in het vonnis, ten uit~
voer gebragt , zo aan PIEK als aan zijne medeburgers, wegens den
moord, begaan aan RUTGER VAN DEN BOETSELAAR (zie BOETSELAAR)
word het genaamd een Bolwerk dat Poorten had. Maar doól'
wie dit geflicht is, en welke gedaante het gehad hebbe, is noch
in de Hotlandfche Chrollijk, noch bij SLICHTENHORST , noch bij
Ilnderen te vinden.
De\'aamen der Heeren Baronnen van dsperl!1l, zo als zij elkander gevolgd zijn, zijn deeze:
J. FOLPERD VAN ARKEL, * zijnde 1' on de vroegere als Genm:e
,'a11 dsper niets met zekerheid t~ zeggen,
2. GERRIT V,IN N:KEL.

7.
8,

de Eerlte.
de Tweede,
OTTO de Eerile.
OITO de Tweede.
Gumo.
OTTO de Derde.

9.

ALRID

3.

JAN

4.

JAN

5.
6.

of ELIZ:\BEl'H.

io.N.
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N. VAN ARKEL.

H. 0rro VAN POLANEN de Vierde.

12.
13.
14.
IS.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Geduurende
ALFRADE VAN POLANEN.
ELBURG VAN LANGERAK'
WESSEL 'v. D. BOErSELAAR.
RUTGER de Eer!1:e.
WESSEL de Tweede.
RurGm de Tweede.
RUTGER de Derde.
PHILIP JACOR de Eer!1:e.
PHILIP JACOP de Tweede.
ANNA MAGDALENA.
PHILIP JACOB de Derde.

de SplitÎll1g.
12. BELIOR VAN POLANEN.
13. KAREL v. nOURGONDIEN.
14. GIJsBERr PIEK.

De Stad of het Stedeken Asperen, is gelegen aan het einde van
de hier omfchrevene Baro/mie, in den zuidoostelijken hoek van
Holland; wordende ten Oosten, langs de wal, befpoeld door
de Rivier de Linge, waar uit het water, door een poort in de
graft, de Min of Liefde genaamd, vloeit. De gedaante derzelver is vierkant, !1:rekkende van 't Noorden naar 't Zuiden. De
tijd haarer fiichting, even als van veele andere Ho!!and[che Ste.
den, is onzeker. VELDENAAR geeft haar, op het Jaar 1204, reeds
den naam van Stad, of Vest; dat van geen open plaats gezegd
word; zijne woorden zijn deeze: On lange teid daarna belat
Greve Wil/em van Holland, Fó/pert et! 110rens hoer Kafteelm
van Asperen, en hoer vesten en wandfe. Waar mede overeen.

fiemmen de woorden van R. SNOIJ en A. KEMP; doch waarfchijnlijk
is dezelve al in 't jaar lIl!! gebouwd. Van haare grootte kan
zo veel niet geroemd worden; men kan dezelve eenigzins afleiden
uit het getal der huizen, dat in 16.)2 bepaald was op 173; bemalende, zo aan huizen a:s landen, tot de verponding, volgcns de
lijst van dat jaar, 36r I guldens, 7 !1:uivers en 15 penningen.' Dan
dit was de aanflag , volgens MSS. over het gehecle land van As·
peren. '\lat aangaat haure fl:erkte, de fiad heeft 4 poorten, als
de Heuke/omfche, de Gellikomfche, de fYater- en BeggZitlen.
poort. Ondcr de Kerklijke gebouwen munt uit de Kerk, die groot
en fierlijk is, en waar van de bouwing begonnen is in 't jaar 14°1.
Ss S s 4
vol-
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volgens uitwijzen van zeker versje, dat tevens den naam van den
Stichter te kennen geeft:

In 't jaar duilend
Fier honderd en een
Leed Vrouw Elburg
De eerjle jleen.
14°1.
Ten western deeze kerk verfierd met een fchoonen dikken toren, boven met een dun fpits toelope:Jd. Binnen in dezelve
vindt men verfcheidene aanzienlijke begraafplaatfen , zo van de
Heeren en Vrouwen VAN DEl\' BOETSELAAR ,als ook van eene Vrouwe AMELIA VAN MARNIKS , Dochter van den Heer van ST. ALDE.GONDE, en andere. Behalven deeze behooren tot de Godsdienfiige Gebouwen het H. G. Gasthuis, voorheen het Klooster der
Kruisbroeders , geflicht Ao. 1318; doch met de hervorming, aldaar ingevoerd 1573, in bmger wooningen veranderd; ook had
men aldaar een Begijneklooster van de H. Anna in de gulde poort.
zijnde mede in een woonhuis veranderd, zo als ook de Proostdij vernietigd is. Tot de Wereldlijke Gebouwen behooren, het
Stadhuis, zijnde een zeer oud gebouw, het Markthuis en de
Vleeschbal.
De REGEERING bellaat 'er uit een Drosfaard, den Schout, twee
Burgem~esleren en zeven Schepenen, die allen door den Baron
van Asperen verkoren en aangefteld worden. De VOORIl.EGTEN
der Baronnie, waar aan de Had mede haar aandeel heeft, zijn
reeds door ons gemeld. De SCHUTIERIJ te Asperen, die zig in
het jaar 1517 zeer beroemd maakte, in het verdedigen der llad,
tegen de Ge!delfchen en Friezen, en een aanzienlijk gedeelte der
bewooners uitmaakte, beltaat tegenwoordig uit een Hopmanfchap,
waar van de Drost, altoos Hopman, de Schout, Onderhopman ,
en de Secretaris Vaandrager is. Het ligchaam der Schutterij is
verdeeld in agt rotten. die op hunne beurt de wacht op het Stadhuis en op de Paardemarkt houden.
W~t den 1:IANDEL van die van Asperen betreft, dewijl de Inwoonders deezer fiad genoegzaam allen huislieden zijn, en van den
landbouw hun beltaan hebben, zo beltaat de meelte rijkdom in
de
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de vruchten van Vee en Veld. welke veeimaals zeer verminderd
worden, àoor de overf1:rooming der Landerijen; waar door de
Huisman zig dikwils in de noodzaakeliJkheid bevind, zijn Vee,
het zij voor een geringen prijs te verkoopen, of te aagten en op
te eeten. De hoofdtak des bei1aans is de paardefokkerij , waar
mede een aanzienlijke handel gedreeven word. Behalven den gewoonlijken dag en jaarmarkten, hield men 'er voortijds jaarlijks
vier paardernarkten, die tot op twee vermindert zijn.
Uit het geen reeds van deeze fiads gezegd is, htleft mcn kunnen opmaken, dat deeze Stad, het Land en de Bal'o12l1i.e Ytm
Afperen, meermaals, zwaare onheilen, door overfiroomingen,
ondergaan hebben, die altoos veroorzaakt worden door het fchielijk oploopen der Rivieren, deels door aanhoudenden regen, doch
meest door zwaare ijsgangen, die de dijken van een fch~uren,
waar van de menigvuldige wielen, om de 1l:ad, de droevige getuigen zijn.
In 't jaar 1270 werd, door Hertog JAN VAN BRABAND , om zig
tegen den Graaf YIJI1 Celder tc verfierkcn, de T/ziel(c,'ze Dijk
doorfioken , waar door het ga!ltfche land van ./Jsperen onder water
raakte. De Ce!derfcltm het gat digt maakende , deed gemelde
Hertog den dijk, tcn tweedemaal , doorll:eekcn, waar door het
land anc.lermaal met water bedekt werd. Vijf jaaren laater werd,
om die zelfde reden, de Liu{!;end:jk doorge1l:okcll; 't welk gecn
minder nadeel veroorzaakte.
De inbraak van de T!zie!erwaard, Ao. 1342, veroorzaakte de
zwaarfie onheilen aan die van Asperen. Ao. 1374 werd de Dijk,
tusfchen Thiel en Sandijk, duorgegraaven, waar door mede ~lll:S
onder het water bedolven werd. P.o. 1437, ging de vèrwagtin;;
van den Landman te niet, door den doorbraak van den T.lie!fche:z
mjk. Eene nieuwe over(lrooming, in het volgende jaar, bragt
de bewooners deezer landen tot de grootlle armoede. ZeJert dien
tijd bleven zij van merklijke overnrooming bevrijd, tot in het
jaar 1618, in welk jaar de Tliielerwaard inbrak, en "ecle menfehen en beesten verdronken. In 1623 gèfaakte wederom aacs
onder water, door cenen zwaaren ijsgang. lIet jaar d,utraan volgende, braken de Dijken door, maakende al Het la:ld tot ecn
openbaare Zee. De ongemeene ijsgang, in 1635, deed hun g~en
S ss 3 5
min-
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minder nadeel. De bewoonders fionden voor die aanhoudende
onheilen ieder jaar bloot, eu werden zeer fel daar door aangetaSt in 165I, 1654, 1658, 1663. In het noodlottig jaar 1672.
ondergingen zij, buiten den algemeenen ramp des oorlogs, mede
cenc overfirooming, door het doorfieken van de dijken aan den
Waalkant. Daarop volgden wederom de doorbraken en overfiroomil1gen, in 1677, 1682, 1692, 1697, 1699, 1709, I71I,
1713, 1726, 1723, 1729, en vooral door den inbraak der Betuwe, in 174-0 en 1741. Niet min hevig werd dsperen geteisterd, door verfchrikkelijke fiormwinden, die verbaazende [ehaden veroorzaakten, als in het jaar 167 8, in 17'7 en 1735. Bij
dit alles, is deeze fiad, zo veel men kan nagaan, tot viermaaIen ,
met pestziekte bezogt. De eerfte is niet bepaaldelijk aantewijzen;
de tweede was J 636, en duurde wel zes maanden; de derde
) 646; en de vierde en laatfie daar men van gemeld vindt, was
Aa. 1667, waar door, onder dit klein getal van ingezetenen,
meer dan agt mel1fchen daa;;s in 't graf gerukt werden. 't Geen
als iets bijzonders hier bij verdiend te worden aangemerkt, is,
dat deeze firaffè flegts over de helft der Had ging, en dat dezelve
bijna een geheel jaar duurde.
Indien men, nict zonder grond. de onbe[uisde drift van een
woedende gemeente als een firaffe des Hemels mag aanmerken,
dan zou men de haatelijke Beeld[tonning, die hier mede in het
jaar 1566 geoeffend werd, onder de onheilen knnnen ftellen. als
mede het ombrengen van een Doopsgezind' Leeraar , die om
:Zijne Leer, aldaar levendig, op den 16den Oétober 1606, verbrand wercl.
Boven alle deeze onheilen, heeft deeze ftad, meer dan eens.
het lot en de rampen des oorlogs ondergaan; een kort beftek van
derzelver Gefchiedenisfen zal ons dit doen zien. In haare eerüe
jeugd J 204 werd zij, door Graaf WILLEM DEN I, na de verdrijving van den Graaf VAN LOON, om zig te wreeken wegens den
bijftand, dien FOLPERT VAN ARKEL, als Heer van dsperen, den
Bisfchop van Utrecht, (die zig tcn voordeele van den Graaf VAN
LOON gewapend had) verleend had, belegerd, ingenomen. en
benevens het Kasteel, tot den grond toe geflecht. Na eene ruSt
van meer dan anderhalve eeuw, van de oorlogsrampen genooten
te
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te hebben, werd de fiad, door een inwendigen twist, beroerd
en gaande gemaakt, die zijnen oorfprong nam, uit de fplitfing,
welke, zo als wij gezien hebben, hier plaats gehad had.
" In het jaar veertien honderd zestig (wii bedienen ons van
de eigen woorden van den Heer REEKMAN) werd deeze Baronnie
bezeten door twee Heeren, ell{ had de helft. Rutger, Baron
yan den Boetze/aar, verkreeg door zijn huwelijk met Elburg
ya1i Langerak , de helft van deeze Baronnie, en had zijn Kasteel ten Noorden van de Had; Arends Piek van Biesda;n, getrouwd hebbende Be/ior val) Po/anen , bezat de andere hel Ct van
Asperm, en had zijn Kasteel ten Zuiden van de l1a~. Deeze
nvee Heeren werden oneenig wegens het inkomen van deeze
Heerlijkheid. De Rentmeester van den Baron va/) dm BoetzeIaar , onthield Are;2d Piek, op order van zijnen Heer, de helft
van de lVIolenmaat, tienden, en zekere :mdere renten. Hier over
liet Arend Piek door zijnen Rentmeester dikwils aan Rutger van
den Boetze/aar zijn beklag doen, zeggende, dat hem kracht el1
geweld gefchiedde, doch kreeg geen gehoor, en alles werd ont-

veinsd. Daar op klaagt hij aan zijne vrienden en maagen het ongelijk, dat hem door Rutgel' J'an den Boetze/aar werd aangedaan, met verzoek, dat zij den gemelden Heer wilden aanm~a
nen, zulks niet meer te pleegen , die deeze aat.lmaaningen in den
wind floeg, en zijnen ouden gang ging. Dit verwekte zulk en
haat, dat 1460, lI7zJlcm yaJJ Buul'm, de een noemd hem den
zusters zoon van Arend Piek, de ander zegd, dat Z~ zust\!i'S
kinderen waren, voornam het ongelijk, Arend Piek aangedaan,
te wreeken. Ten dien eiude gaat hij, lllet eenige gewapenden,
op eenen morgen heel vroeg, na h~t Kasteel van Ru/ger van dell
Boetzelaar , om dat behendiglijk in te neemen , en hem te vangen of te flaan. Hij koomt over het voorgeburgt tot voor de
groote poort van het Slot, die bij'met geweld zogt open te breeken. De Baron van den Boetze!aar op dit gerucht aan de pOOlt
ongewapend met zijne (iienaars komende, befchermàe die zodanig, dat fYllfem van Bu/trell daar buiten moest blijven, en ni et
binnen konde raaken; die, dat bemerkende, Rutger ~,tm Eoetze/aar met eene knipbos dood Cchoot, vJuchtend~ doe mer alle
zijne medehelpers op het Kasteel ,'an Arend Piek.
" Dit alles gefchiedde buiten weeten van Arend Piek, die:
even-
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evenwel alle deeze moordenaars op zijn flot ontving, en toeliet,
dat zij zig daar uit befchermden.
" So ras als deeze doodflag openbaar werd, kwam de Heer
van Brederode met zijnen broeder den Domproost en twee hon.
derd Schutters van Utrecht, bij zig hebbende den Algemeene
Breukvorderaar van Holland, en belegerde het Slot van Arend
Piek, ondertusfchen werden die, die op den belegerden burgt
waren, oneenig, en Wi/!em van Buuren voorziende, dat hij zig
niet langer op de burgt onthouden kon de , zocht gelegendheid
om het te ontvluchten. Hij deed op eellen middag de poorten
open, en meende zig fiJellilk in het klooster der Kruisbroeders ,
in de !1ad Jlaallde, te begeeven, doch werd onderweeg van die
van Utrecht gevangen, en in den Haag gebl'agt, daar hij naderhand is onthoofd, en aldaar in het Jacobine of Predikheeren
klooster in het Voorhout begraaven, en alle zjjne medehelpers,
die men krijgen konde, op raden gezet.
" De helft deezer Baronnie, Armd Piek toebehoo~ende, werd
verbeurd verklaard, en aan Karel, Hertog van Bourgondien,
Heer van Arke!, toegeweezen.
" Naderhand werd deeze twist tusfchen de kinderen van de
twee voorgemelde Heeren bijgelegd, en Gijsbert Piek, zoon van
Arend Piek, kreeg, na het overlijden van lCare!, Hertog van
Bourgolldiën, de helft dezer Heerlijkheid wederom, mids eene
fom van duizend guldens betaal ende.
" Als de Hollnnders en Geldergfchen, J 479, met elkanderen
jn oorlog raakten, ont!1ond 'er tusfchcn lJ7es!el, Baron van dm
Boetze/aar, en Gijsbert Piek, beide Heeren van Asperen, elk
voor de helft, weer nieuwe oneenigheid, zijnde de ecrJle de
Hollanders, en de laatJle de Geldersichen toegedaan; dat lOt eene
groote opfchudding uitbarst, toen de Hollanders hunne krijgsknechten op beide de Kasteelen te Asperen wilden leggen. 1480
maakte 1I1aximiliaan, Aarts Hertog van Oostenrijk, als getrouwd
hebbende 1l1atia, Hertogin van Bonrgondiën, agt-en-twintigfle
Graavin van Holland, zig gereed, om de Gelderfchen te beoorlogen, en had te vooren aan Wesfe! vtm den Boetze/aar, bij
gefchrift verzocht, dat hij zijn kaJleel voor den AardsHerwg wilde openen, om daar uit op de Gelderfchen los te kunnen gaan:
om dat zijn flot een leen van de Graaflij kheid vun Holland was.
De
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De Baron van den Boetze/aar antwoordde den Prins, dat hij bereid was tot alle uur en fiond zijn flat te openen, als de Vorst
zelf kwam, of als de Holland[che (leden gezamentlijk aftrokken:
welk antwoord den Aards-Hertog nict voldeed, maar begeerde,
dat hij op zijn kaneel ontvangen zou die geenen, welke de Prins
zenden wilde, op flraf en verbeurte van zijne Heerlijkheid.
" Middelerwijl kwam de Aarts-Hertog te 's Hertogenbosch , om
van daar na Gornichmz te trekken. Dit had Gijsber Piek naauwliJks verftaan , of zendt zijnen Schout aan Wesfe/ van den Boetze/aar, om te verneemen. of hij den Aards-Hertog op zijn S'ot
zou Iaaten, zo hij voor de ftad kwam, het welk lf7es[d van dm
Boetze/aar, zoo aan den Prins, als zijnen Overheer geenzins
wilde weigeren •
•, MaximitiarJn van Oostenrijk, te Gorinchem gekomen zijnde, ontbood Wesfel bij zig, die iemant van zijnent wegen aan
den Vorst afvaardigde, met magt om te handelen, of men met
eene fom gelds de inlegering van krijgsvolk konde afkoopen , maar
werkte niets uit. Piek had ook iemant afgefiuurd, na dat hij alvoorens vrij gelei voor zig zeI ven gekreegen had.
" Hier op zond de Aards-Hertog, den Heer van Chanterij,
den Heer Rembolt , en Lambert Millink , drie Hopmannen , met
omtrent duizend krijgsknechten naar Asperm, die de poorten geflooten vonden, en wel vier of vijf uuren daar voor bIe even
flaan. Den burgers en poorters werd bevoolen, op verbeurte
van alle hunne voorrechten en vrijheden, de poorten te openen,
die nevens hunne twee Heerel1 vast handelden met die daar buiten fionden, om dezelven met verdrag binnen te laater.J. Eindelijk werd men het zo ver eens, dat men het krijgsvolk in de fiad
zou laaten trekken: maar Gzjsbert Piek, wilde evenwel geene
:Bourgondfche krijgsknechten op zijn flat neemen , die daar en tegen zoo veel vaB hun volk daar op wilden brengen, als hij 'er
van de zijnen op had.
" Hier bleef het aan haperen, en als men elkanderen daar in
Diet kon de verfiaan, liep Piek met een toornig gemoed heen, en
liet de klok trekken, op dat de inwoonders , die Gelders gezind
waren, en hem aanftonds toevielen, in de wapens zouden koomen, om het krijgsvolk buiten te keeren: deeze [chaoten ten
eerfien fierk op de Bourgond[chen, roepende met een: laat or:s
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de Hollanders en hunne medehelpers wederllaan , want daar
ka omen duizend Gelderfdten ons te hulp; hoewel zulks onwaar was.
" Middelerwijl w::ren tien of twaalf knechten van Kloas van
Hoaften van het flot van Piek gekoomen, die van den Boetzeloo,.
zo fierk op de hielen volgden, om hem dood te Ilaan, dat hij
naauwlijks het op zjjn kafieel konde ontvluchten. Als Wésfel
het ontkoomen was, liet hij de Bourgondifche krijgsknechten
aanllonds binnen, en op zijn Oot trekken. De Gelderfchen krijgsknechten, die op G. Pieks Slot lagen, en de burgers van Asperen fchooten heftig op des Aards-Hertogs volk, zoekende te beletten, dut zij op Wesfels kaneel kwamen, doch deeze trakken
evenwel door. Op het Slot zijnde, voegden zij zig te zaamen.
en vielen in de 1lad op de Gelderfchen, en Asperfche Burgers
aan, waar uit een hevig gevecht ontllond. Eindelijk kreeg Piek
het te kwaad, die met zijne Gelderfchen op zijn ka1leel, en de
Burgers in het Kruisbroeders klooster vluchtten, laatellde alles ten
prooi, blijvende wel drie of vier dagen daar in; die zig ui et bergen konden, werden alle dood geflagen, de fiad beroofd en ge.
plullderd; over de vijftig vrouwen en maagden gefchonden en
verkracht.
" Hier na be1lormden zij het flot van Piek, die ziende het niet
langer te kunnen houden, heimelijk naar Gelderland vluchtte, onder voorwendCel van meerder volk tot hulp te haaien ell hen te zullé!ll komen ontzetten: doch hij zag naar hen, die door het geduurig beaormen in groot gevaar raakten, niet om, zulks de
Hollandfche krijgsknechten eindelijk meester daar van werden,
ficrmenderhand het Slot innamen, en alles, wat zij vonden, aan
het zwaard opofferden, werpende twee van deezen uit een venfier van bet flot, die de anderen, daar beneden 1laande, op hunne pieken ontvingen.
" Ten Jaat1len verzoenden de Burgers lig met de Hollanders;
en werd hun vergund weer naar hunne huizen te keeren, mids
betaalende honderd Rijnfche guldeils, daar de Overlle van het
klooster ten eedien vijf en twintig van voldeed, en voor de overigen borg bleef.
" Dus werd die tweedragt in de ftad ge1liId; maar G. Piek zig
aan lYesfei 'Von den Boe/zelliaT willende wreeken,. trok kort
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daàr na met een deel volk naar het dorp Langerak , dat Elburg
van Langerak , Heer Wesfels moeder toekwam, en fiak het geheel in brand.
" Hier door verloor G. Piek wederom de helft der Baronnie
Asperm, vermids hij aan de Gelderfche zijde bleef, en werd aan
Wesfe! van den Boetze!aar, door den Aards-Hertog, voor zijne hier aangewende dienaen gegeeven, zo als hier voor reeds ge.
meld is.
" Als de Gelderfchen, die met de Hollanders over hoop lagen,
de Stad en het Slot Leerdam 1497 met kloekheid hadden inge·
nomen, en daar uit op de nabuurige dorpen roofden, en Hroopten, werd Philip, Aarts-Hertog van Oostenrijk, de tweede van
dien naam, na dat hij in alle de Hollandfche fieden als Graaf ge~
huldigd was, genoodzaakt, zig daar tegen te wapenen. Ten
dien einde kwam de Hertog van Saxen van wegen den AardsHertog met eene groote magt te Gorinchem, en van daar te Asperen, en HeukelO1n, beide die fieedjes met volk opproppende,
welk met huisvesting moest verfchaffen, om daar door de Gelderfchen te beletten, dat zij in het land niet zouden loopen rooven
en brandfchatten. Dicht bij Leerdam wierp hij een f1:erk Blokhuis op, waar door de Gelder[chen zo naallW ingeflooten en gepraamd werden, dat zij zig, behoudens hun lijf en goed, aan de
Hollanders moeHen overgeeven.
" Droeviger en wel het zwaarHe ongeval, dat de Stad ooit
ondergaan heeft, kwam haar over 1517, wanneer alles met eene
ontmenschte wreedheid werd vermoord. De Gelderfche, Friefen, of de zwarte hoop; zo genaamd, om dat zij na den dood
van den Hertog van Brunswijk, tot een teken van rouw met
zwart laken gekleed werden, een deel oproerig volk, in de Heerlijkheid Friesland bij een gerot, fcheepte van daar over, en landde in Holland aan de f!ad Medenblik , die zii innamen, plunderen en verbranden, gelijk ook de fiad Alkmaar. Van hier
trokken zij door Noord-Holland, Aml1elland, voor bij Utreéht,
gaan te f{uilenburg over de Lek, van daar op Langerak en
Nieuwpoort , f1:roopende en brandende over al, waar zij kwamen.
" Eindelijk wenden zij zig naar de Stad Asperen, die zij heyig bel1ormden. Dirk van Haaften komt hen van de Stad Bommel
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mei in Gelderland, nog met een deel volk te hulp, en bevecht
de ltad aan die zijde. Hoe felder de vijand vun buiten aanvalt,
hoe dapperder de bnrgers en inwoonders zig verweeren. Drie
maaIen achter een floegen zij het krijgsvolk van de wallen af,
doch niet tegen!1:aande deezen manmoedigen tegenfiand van 011bedreeven Burgers tegens eenen bedreevenen vijand, bezwijkt
eindelijk hunne magr voor het groot geweld, en werd de ltad
!tonnenderhand ingenomen, na dat zij, eenÎge uuren voor de
vIerdemaaI aangetast zijnde, met grooten moed was verdedigd,
't geen de Overwinnaars omtrent de vijftien honderd mannen kost.
te, andere zeggen duizend, het opfchrife, ter gedachtegis van
die droevig lot in de kerk gelteld, meld flegts van vijf honderd.
" Binnen de wallen zijnde, vermoordden zij ook weer aIIes,
wat hen ontmoette, mannen, vrouwen, kinderen, waereldlijken
en geestlijken : ja verfchoonden niemand, zelfs die in de kerk
gevlucht waren niet, gelijk de Schoolmeelter met zijne leerlingen.
Een weerloos jongetje achter het altaar [chuilende werd de keel
afgeltooken; eene bevruchte vrouw levendig den buik opge[needen, en het kind uit haare ingewanden gehaald; de vrouwen en
kinderen, die in den eerfcen overval voor hunne woede en wreedheid zig elders verborgen hadden, met [chande uit de flad gejaagd. Daar en boven, zo als J. F. PETIT, Neder!. Rept/bi. bI.
129. verhaald, hebben zij daarna de geheele aad tot in den grond
toe afgebrand, zonder de kerk te verfchoonen.
" Ter gedachtenis van dit rampzalig lotgeval ziet men nog
heden in de kerk eene afbeelding van de Stad, en der vijanden
aankomst, met eene lijst van veele Burgers, die gedood waren,
bchalven die wier nuamen onbekend bleeven.
" De Stad dus vermeesterd hebbende, hielden zij zig daar in
op, en gebruikten ze tot een roofnest, waar uit zij door Holland liepen rooven. De Graaf van Nasfau, Stadhouder van Holland, hen dit ftroopen willende beletten, trok met de Heeren
van lYasfenaar en Eisfeljlein, en een deel volks na Asperen,
en [need hen alle toevoer af, zulks zij vreesden van honger te
zullen vergaan. Hierom pakten ze hnllnen roof en buit bij een,
en trokken den sden Augustus nit Asperen, dat zij met fommige
Gelderfche landslieden, burgers, en krijgsknechten bezet lieten,
en

A SPE REN.

(De Stal)

1371

en bega~lVen zig naar Amersfoort, de Velu w op, en elders heen,
daar zij geduurig van de Hollanders vervolgd, in het volgende
jaar geflagen, geheel verfirooid, en allen van die geen en , die te
Asperen waren geweest, en gekreegen werden, zijn opgehangen.
" In het jaar 1574 had deeze Had wederom eenen harden !tOOt
uit te !taan, hoewel ver na zo zwaar niet als de voorgaande: want
de Spanjaards Woudrichem of lJ70rkum, Leerdam en Heukelom.
drie HolJandfche Heedjes inneemende, overweldigden onder het
beleid van Chiapini Jttel/i, Markgraaf van Cetrma, Asperen
mede, en vermoordden Quirin de Palme, eerfl:e Leeraar van
den Hervormden Godsdienst aldaar, hoewel anderen willen, dat
hij alvoorens te Leerdam, als eene verzekerder plaats gevlucht
zijnde, daar werd gekreegen en opgehangen.
" De Opfieller van de Befchr. Neder!. !2de Deel, bI. 199.
dwaalt zeer, als hij dit inneemen fielt voorgevallen te zijn omtrent het jaar 1579, dewijl VitelJi toen al lang overleed en was.
BISOT Med, Hlstor. v, Ho!!. bl. !26. !telt zijnen dood omtrent het
amerven van Requejens, die den sdell Maart 1576 overle~d; hij
vervolgt dus. Chiapin Fite//i, Mark-Graaf yan Cetone, ftierf
in den ze/ven tijd. HIJ was geboortig van Cita de Cafte!io,
il1 het Hertogdom Spo!eto in Ita/ien, en had zijne dnpperheitJ
beweezen in deN oorlog van Toskanen. Zijne roem vermeerder·
de in dien ier Nederlanden; en hij betoonde Naaf zig zoweis
in den raad. a!s dapper in den ftrijd. Deeze Fitelli was de
geene, die de Graaven van E,mlmd en Hoorn gevangen nom:
die de muitelingen op het kaftee! van Antwerpen fiiMe: dil
Workmn, Leerdam en Asperen· innam, en ,rOOIe wreedheden
hedreef.
Dit Vaers werd op zijn dood gemaakt.
Epitaphium Chiopini Fitelli Marchionis Cetonis, &c.
O! miferere Deus, crasft miferere Fitelli.

Q.uem mors pril!veniens non jinil es(e hovem.
Corpus in /tafia eft, tenet inuftina Brabt17ztus.
Aft animtml mmo. Cur.2 quia non hr/buit.

IV.

DEEL.

Teu

wat
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Wild o"el' 't l'itte kalv, of !leer, ti dOc1 ol/tfermen!
Om dat tic (hdlr' dood 1'001' 't ka/,' '!rCII tronst fn liet.
Ilalie be"gt het I(if, waar Brabflfld (lrollt eli darmtl1,
Doelt nergens was de ziel: waarom? hij had ze niet.

" Dit Vaers finfpeelt op het woord VitrIli.' want f/itello in
Italiaans een Kalf betekent, dat hem ook noemt crtlsfi l'ite/li
een dik of vet kalf, dewiil hij zeer 7.waarliivig was; en hem verwiit, dat hij ge,'ne ziel had, om dat hij in Z~eland met zijne
koets van den di k van Schouwen vallende, en zwaar ~ekwetst,
In het fchip, dat hem na /!ntwflptll hragt, godloos o "erleed •
hebbende altijd me! allen Godsdienst g,JpOt. E. v. Meuretz,
Neder!. Histor, sde B. bI. 103
" Het was weinig minder dan eene eeuw, of honderd iaaren
Ieleeden ,dat deeze Stad rust en vrede genooten en geen en vijand
vernomen had, wanneer in het jaar 167~, zo droevig voor de
Vereenigde Nederlanden, Asperen wederom een zeer zwa:\r verderf overkwam, waar van het de weeën nog dagelijks ge\'oelr.
,. De Franfchen als eene overflroomenue rivkr, eenigc der
Vereenigde NeJerlanden, meenige fieden en andere fier!;tens ingenomen hebbende, trokken ook in deeze Stad, welke met hlare gebuurplastfen zes weeken lang, vijf duizend mallllen, meest
Ruiters, en \oom den geheelen Zomer cene bezetting moest onderhouden. Dit volk was den Ingczetlnet~ zeer lastig, en v.::rwoestede wet hd derde deel der huizen deezer Stad, die zeden
nog niet hl'rLouwd zijn. hehalven alle de geenc, die door het
'Vluchten der Inwooners naderhand !loch verviden en infiortcn.
Ook vernielde het verfchciden WatL'rm()lens.
" De Ingezetl'l1en moeflen daarenboven, om het afbranden van
hunne geheeIe Starl vóór te ko'nen, in de Gclderfche Stad BO;!1md, aan de rranfchen brnl1dfcha;cÏlg bwalen, fchoon zij deQ
~saen S~ptel1\her van dat zdfde 'aar. dl' Stad weder verl~aten
hadden. f/el'ltnal 1'. d. Hand. d. Frallj{. lof Utr. bl.9l. Zie
wat hkr voor hii (1e bcfchrijving van 't Kasteel reeds gezegd is.
" Middclmvijl waren hier alle (Ie Landerijen onder water ge2et, om den loop de Vijanden te fluiten, die eenigen tijd onder WattT !-'Iee\'cn, zonder dat de Eig-enaars het minne voordeel daar van konden genieten, waar door dceze plaats ontbloot
va
Àet
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van al baar Vee en Landbouw, zodanig verarmd is, dat ze noch
tot baar verhaal niet beeft kunneR komen, en dus na dien tijd
geen lloffe der melding waardig ver[cbaft beefe."
Alleenlijk moeten wij -volgens ons befiek hier nog eenig gewag
maaken van de Kerkelijke heftuuring in Asperetz, .en aanmerken
dat de Heryormde of Gereformeerde Godsdienst aldaar de eenige en heer[cbende is; fiaande onder bet opzicht van één Leer.
aar, vier Ouderlingen, en vier Armbezorgers of Diaeonen. De
Predikant wordt aldaar door den Baron in der tijd a:mgefield, op
een wedde van 750 Guldens en vrije wooniog. Ook beboord
Asperen onder de Klasfis van Gorinchem.
Ligt vermoedt men, dat een Stad als dceze, die met zo veelt
aanhoudende rampen bezocht is geweest, weinig gelegenbeid ge..
had beeft, tot het voortbrengen van voornaame Mannen; en,
echter, vindt men gewag gemaakt van vier perfoonen, waar van
'er tWee door hunnen dood, en twee door hunne geleerdheid zijn
vermaard geworden; zijnde D1Rlf WILLEMSE en AALTJE WOUTERS,
waarvan de eerLle te Asperen verbrand, en de tweede te Amfieldam, om haar geloof, verdronken is geworden. De twee ande~en waren KOENRAAD en JOHAN OTTENSE, van \velke op hunne
plaats zal gefprooken worden.
Laat ons, tot flot van dit Art. hier bij voegen, eene befchrij..
ving van bet Wapen en Zegel dezer Stad. Het WAPEN is van
ouds af geeweest twee roode aan wederzijde getande Baaren,
hoven ~'ier /!n onder drie, lig~C11de over dwars op een ZiJl'ef'
Schild, hehhende fen zwarte Marle, zonder Pooten hOllen in
"en rechter hoek, ;;ift:de dat van Arke! met tie zwarte 11ft/rIl
gehrooken. Tweederlei ZEGEL beeft de Stad, doch met zeer wei-

nig onder[cbeid, beiden verbeeldende een fieenen Poort, met
(chotdeuren, eu vijf torens op het dak; beiden met dit Latiinscl1
opfcbrift,
SigillilffJ! ~ppidi Afpernenjis.

De Heer MAR'l'INus

BE~lCMAN,

Hag6naar, Drosfaard en Di;l-

frlnaf enz. beeft ons eeIJ e wel uitgewerkte BefohrijYing ".tin de

Stad en Baronnie, in 1;745. in 8vo verfchaft, waar van ik mij
ja

deeze BCY'1lI and~e

f,

hrlftenbediend heb.

Tut ~
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1374 AC'p~R FN/Reiierjtmsz .. Reijeren FolpertGerritsz. V/7,,)
ASPEREN, CR "iier .1011SZ" Re~;er en Folpert Gerritsz. van)
vindt lnen, in de ~enter:ri~n van den ertog VAN ALM, Broeders
genoe:nd, di~. op d 'n óden Julij IS(ifl, gehannen en hunne Goederen !!ec.mfi'ceercl werde:1: om reden l'at zi;, volgens den inhoud ~,nar van, zig h~dden IChuldig gemaakt, benevens anderen
èaar bij geno,~md, aan den invo<!r van den Hervormd~n Godsditnst binnen Gort/idem.
Zie M,\RCUS, bi. 91.
ASPREN, (Geu l'at1' wordt genoemd onier de Ho!lal1dfch~
Edelen, ,\elke, met Graaf WJLLEM DEN IV, in den nag tegen de
Friezen, bij het Dorp fVidga 1345, fi1euvelden.
Am:REN; (Cornelis en Johannes Anthonisz. Ottel1fe wm) zie
OTl'ENSE.
ASSELDoNCQ, (Johannes van) Kanunnik in St. Gedu!a's Kerk
Te Leuven
leide hij de gronden zijner ftudie, en werd in 'tjaar 1621 , te
Douaij, Doétor in de Godgeleerdheid, en maakte aldaar een'
llaam, door zijne ker:nis in de Kerklijke rechten. Aldaar is door
llem ingelleld het Broederfchap van het Sacrament van Mirake.
len, waar van de Ordonnantiën gedrukt zi;n te Brus[eI, 1626. enz.
Zie VAL. JlND. Bibltotlt. Be!gic.
te Brusj'el, was geboortig van 's Hertogmbosclt.

ASSELIJN, (jan) in de Roomfche Kerk vereerd met den naam
van Krabbetje, om reden dat hij een gefchroeide hand, en kromme vingers had, zo dat hij naauwlijks in ftaat was, het palet te
kunnen houden; daar bij was hij klein van perfclOn, wamom hem
LE COJllPTE, in zijn Konsf-Kabimt, den naam geefl van petit
Ho/lal1dois, dat is kleine Hol/ander'. Doch in de Ko:' st was hij
nlles behalven klein; wordenJe; ij geze:;d, de eerüe g weest re
zijn, die de manier vnn zuiwr Landlchapfchilde;el1, in 1101land
geb:agt heeft. Lijn afL eeldze, is dour REMllRANT in t KQper ge\lragt.
Zit' HOUBR,\KEN, IlI. Deel.
I\SSEl,WIJN, (T,~om:1s)

een, naar diell tijd, bekwaam AmjleJ.
tlomsc4
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,jamsclz Dichter, die groorsch en verheeven in zijnen ftijl, en
klaar in ~iine uitdrukkingen was; zijn fmaak viel inzonderheid op
de Toneel Poe:Ûj. L. SMIDS noemt hem een man van verwonderin~~waardi~e geleerdheid, en fchoone vindingen; en in zijn Lotdicht, op het Treurfpel van Juliaan tie Meduis, noemt hij hem
,.,ijn weerga/Dozen Nederlander. Van het fpel zelf zegt hij:
Mijn ASSEI.IJN, het fPe/ is htftig,
Staatkundig, zinrijk, net en deftig,

Behalven een groot aantal Mengeldichten, heeft men van hcl1'I ia
druk zeventien verfchilIende Toneelfpellen.
Zie HOOGSTIlAATENS Woorllenboek.
ASSEN, eeR Dorp, genoegzaam in 'ü middenpunt dei Landfchaps Drenthe, en daar door met recht bekwaam gekeurd tot
de Hoofdplaats, waarin de Zetel der regeering, al in vroegere
tijden, gevestigd was; zo als het ook, tot heden toe, de vergaderplaats der Beeren Gedeputeerde Staa:en, en der Leden van
den Lojitjken Etftod, gelijk met der Chris.elijke Sij!lOde doezei
Landfchaps is.
Men verbeelde zig Asfen niet als een Stad, maar als een Vlek,
dat van buiten ten eenerr:aale onbemuurd en on bewald is; fc1lOon
het van binnen eenigcrmaate de gedaante en het aanzien van eell
kleine Stad heeft: men vi:Jdt 'er welgelegde Hraatwegen, in orde
gebouwde huizen, waar ondt:r 'er zijn, die den naam van fraai
mogen dragen.
In vroegere tijden bertond Asfèn, als een gehucht, uit weinige
huisies. Haare voornaamfre opkomst moet men tocf~hrij\'en aan
de ftichting van eene AbtdIj of Nonnen-klooster van de Orde der
Bernardinen, aldaar gefchi~d in het jaar 1234, tOt boete voor
den begaanen moord, J227, aan BislchiJp OTTO DEN 1I, bij or'"
dOllnamie van Bisfchop WJLLElJRAND. VoL;ens overeenkQm~t,
tus1cht:n gemelden WILLEBKAND en de Dre11thenaars, zou dit
Klooster htbben moeten flaan op die plaats, daar OTTO was
omgebragt; n~amlijk, [lIs(cl1en Koeverden en Sc!zoolitbf'ek, aan
een watertje de Aa (lie het geen hier voor gezeljd is op
Anno) alwaar de opbouw werkelijk beionneu was; dan dl
Tt t t 3
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llechte grond het voltrekken niet toelaatende , begaf men zig Wil
daar naar DuirJe bij Rolden, en kwam eindelijk te AsJen. Bij
de oude Schrijvers, die van de frigting der Kloosters hebben
verOag gedaan, vindt men hieromtrent verfchilIende gedachten:
die wij hier volgen, zijn HEDA en I\r::KA. LINnEHoRN, bijgebragt
door VAN RHIJN en HEUSSEN , mannen van geen geringen naam in
deezen tak van geleerde Oudheidkunde, fpreekt (Rist. Doventer.
C. V. fol. 26 [.) van een Klposter van de Benediktiner Orde,
dat ter deezer gelegenheid iou gellicht zijn, tusfchen Zwolle en
Basfeit , welk het Zwarte Water, en ook Mariaa'sberg genaamd was: waar uit men dan zou moeten beOuiten , dat uit den
begaanen moord, aan geillelden OTTO, twee Kloosters zijn voortgekomen, als Asfen en 1I1ariaa'sberg. Weder anderen zijn van
oordeel, d;lt, ter boeting van die misdaad, door den Kastelein
van Koeverden , of wel uit zijne goederen, de bekostiging van
Marina'sberg, en dat van Asfm, door de Drmthenaars moest
gefchieden. Ook verfchillen ziJ, of dit verdrag wel aan meergemelden WILLEBRAND , dan aan deszelfs opvolger OTTO DEN III
moet worden toegekend. Dit fchijnt niet vreemd, als men na·
gaat, dat de laatstgemelde, ge!lerkt door de magt van Hol/aná.
Zeeland en Friesland, in het jaar 1233, die van Drenthe bedwongen en Koe"erden onder zijne gehoorzaamheid gebragt heeft.
(Men zie SCimTANUS Frit'fcltt' Hist. bI. 126.) Laat ons hier nog
een derde verfchii bijvoegen, wegens den opbouw deezes Klooster. ondtaan, uit een oud Handfchrift, 't welk men zegt gevonden te zijn in: de Abtdij van Aduwart. Hier boven hebben wij,
als het jaar der !lichting, gemeld 1234, Van RHIJN, in de Oud.
hellen van Gromngen, bI. 5ï9 hier van fpreekende , zegt: " Het
" regte jaar dat hier eerst begonnen is, heb ik gevonden in de
" ongedruktte Lel'e71S der Abtel2s van Aduwert, daar in het he" gin der fiichtitlg ge!leld word op het jaar 1258. Dit zijn de
,. woorden van dat Handfchrift: Deeze Eppo de zesde Abt ~'(m
" Adewert heeft het Nonnenklooster op St. lIfariaa's-Kal11p te
" .IJsJen geflicltr, in het eerfle jaar, dflt hij .I1ht geworden WIJS,
" in het jllar des Huren 1258). Dit verhaal geeft niet alleen
" het rechte jaar der fiichting te kennen, maar ook wie de \Vaar~
" achtige fiichter en aanlegger geweest is, te weeteu Eppo de
.n nde Abt van ddewert." Deeze vaste verzekering doet hij ,.
om
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OIR een mislllg, (zo als hij zegt) door WINSEMIUS be~aal1, te wederleggen. Uao, zijn niet min kundige Aamekenaar merkt hier
op aan: ,. Ik zoude ligt gelooven dat Eppo, in die ongedrukt~
;, leevens, voor den fiichter opgegeevell word, om dat hij hee
" met Bernardilner Nonnen he~ft h~vulla. Bij kan ook iets tot
" den opbouw gefclwtell hebben: maar de regte en voornaam!l:e
Ol Stigters waren de Dremhenaars zelf; die hadden het Bisfchop
;, OlTO den Ilden moeren beloven, die hadden 'er verfcheida
" goederen en landerijen toe gegeeven. AI werd het Klooster
" verplaatst> de oude giften en landerijen bleeven in hun geheel ~
" en de Drenthenaars bieeven de regte en eer!l:e fiichters: hoe;, wel Eppo het Stichten en opbouwen kan bekostigt hebben, el!
" dus voor den Stichter kan gehoucien worden. EpplJ zal 'er
" ook eenige Nonnen naar toe gezond~n hebben, en dat del1
" Levensbefchrijvers, hem den fiigter hebben doen noemen;
" maar men kan ook eenige jaaren vroeger met de timmering be.
" gannen zijn." Laat on eindelijk nog aanmerken, dat zo die
ongedrukte Levensbefchrijving een waarachtig verhaal opgeeft,
za als VAN IlHIJ\I zegt, dit klooster niet onder WILLKBRANDT, uia
leefde en reg erde van 1226 of 1227 - 1231, noch onder oT!'()
DEN UI, Vlm 1'2~3 - !249, noch onder GOZEWI]N VAN AMSTEL)
1249 - 125°, maar oI1l1erm:;>;DRIK DE:>f I, die Bisfchop was vam
HSO
1267, In 'er gdlOul\'d zijn. Zie ónze Tafel,. achter het
J. [)~~I; waar uir dan b:iikt, dat dit zeggen zo vast niet gaat.
wijl het zeker is dat de aanvang vme~er gew~est is.
Volgens PIKART , was dit Klooster een heerlijk, en meer eèII
Koninkliik dan een geestlijk g~boulV, van Bált/rcmer en gebItken fleenen opgemetzeld, en dus niet zonder groote kosten, wijf
de gemelde !1eellen, van da:!r, op kosten van die V:l!1 DrmthlJ ~
met wagens moeûen gehaald worden: gelijk ook de gebakken
tletnen, ten deele te water en ten deele met wagens, door Osfen
getrokken, van Groningen wierden aangevoerd. Dit gebouW!
Itreeg den naam van lt1"ariaa's-Kamp U Asfon, ter ondcrlcheiding van een ander van dien naam, bij E{zngt!, in het wester ge.
deelte der Grmi1tgt!1' Ommelanden. In den oorlog tus[chen Her.
tog GEORGE VI'" Saxt!n, en den Graave EDZARD 1'on Oostfrit!~
/(Inti, was dit Klooster, door den eerstgemelden , een rijd lang
in bezit ~en-omen, door hem met wallen en ,nften omringd en
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met krijgsvolk bezet; waar door het de gedaante eener vesting
gekreegen had. In de eerf1:e tijden der Hervorming, en flaande
de binnel'llandfche beroerten, toen men gebouwen noch menfchen, in woedende drift, verfchoonde, werd het onder dell
voet geflneten, en even als veele onfchuldige llachtoifers vernield.
De goederen der Nonnen, en ook der Abtdij , zjjn, na het uitfierven der bewoon1i:ers, in bellag genomen, en worden, door
een bijzonderen daar toe aange1i:elden Rentmeester be1i:uurd.
Ligt vermoed men, zo dra het tot ftand gebragt was, dat het
gelegenheid gaf tot den aanbouw van verfcheidene huizen., die daarna tot een Dorp, en eindelijk tot een aanzienlijk 'llek zijn aange.
wasfen ; waar toe mede veel toebragt, de verkiezing der Land.
fienden. of Stuaten, om aldaar, toen het in welftand was, be.
fiendig hunne vergaderingen te houden: zo als het ook naderhand, van onder de puinhoopen gehaald en herbouwd zijnde,
en nog tot op deezen tijd, tot het Gemeene Landshuis ver1i:rekt,
waar in alle de KoIIegien, ten beftemdcn tijde te zamen komen,
en ook de Archiven en Registers bewaard worden. In het jaar
1723 en 1724, is de Vergaderzaal der Smaren deezes Landfchaps
merklijk verbeterd en vergroot.
Dit L1sfen dus den Zetel der regeering zijnde, is zulks oorzaak
dat verfcheidene Amptenaaren, als de Omvanger Generaal der
Staaten , Geheimfchrijver, de Klerken, enz. 's Landshuizen al.
daar bewoonen; 't welk aau de plaats geen klein aanzien geeft.
De nieuwe Vaart, welke men, voor eenige jaaren, begonnen
heeft van Meppel, midden door Drenthe, naar het Hoorndiep te
graven, is tot aan Asfon en nog verder voortgezet; waar door
aan dit Vlek eeue bekwaame gemeenfchap, niet alleenlijk met
Meppel, maar ook met Groningen verfchaft is.
De Regeering beftaat uit é~n SchuItus (Schout) en vier geyolmag'igden, welker verkiezing jaarlijks gefchied, uit de meest
gegoede en aanzienlijkfie lieden: [choon 'er voorbeelden zijn, dat
door gebrek van dien, een Bode van een der Kollegiën daar toe
benoemd is. De Gereformeerde Gemeente word 'er bediend door
één Predikant. De overblijffelen van bovengemelde Klooster zjjn ,
dgor STELLINGWERF, in J664, naar 't leven getekend.
Zie de reeds genoemde Schrijvers, en verder BACHIENE,
Geographie tier Nederlanden.
As·

ASSEN, (J11I2 1'al1) ASSEN DELF.

1379

ASSEN. (Ja1l j Ji11l) waarfcbijnlijk afko i l1lij2; van /l~/;n. hier
boven gemeld. Na zijne leeljaaren, heert hij zig!e IJl;! 'ldrmt
nedergezet, ter verdrre beoelfcóning ziiner SchLder !':ullst, die
meest beftond in het vervaardigen van Landc"appen en Ilistorien. HOUBRAKEN getuigt van hem, dat hij een vaardig en kloek
penceel had, en dat zijne fmkken, op eenigen aITtand iiezicn, iet
fraaijs in zig bevatten. Niet onbedeeld zijnde van een goed oordeel, bediende hij zig, ve~ll11aal, met vrucht, [ch,lon gemakshalve, van de Tekeningen en PreIJten van A;\ITHONIJ TEMPEEST,
en inzonderheid in die Itukken, die hij wist dat na de Oost ver~I)nden zouden worden.
Hij fiierf oud ruim 60 jaaren, Ao.
J699·
Leven d(r SchiMers , nr. Deel.
-i

ASSENDELF , een hooge en vrije Heerlljkheid, in Noord-Ho!kmd, bijna een mijl wegs van het Stedeken Bel'eJ-wt~:k, en twee
mijlen van Haarlem. In den brief van WILLEM VAN GELDER ,Bisfèhop van Utrecht, van het jaar 1063, word dit Dorp genaamd
Ajèm41medi!ft; en in eenen anderen van Fl.ORIS DEN I, den V;d~n
Graaf van }Jo!!{Jnd, die het Klooster te Egmond met een Huk
lands, gelegen in dit Dorp, begiftigde, wordt de naam daar van
gefpc;t Efemmdelft, of volgens iommi[;e afichriften, Efczttlulidelft. In de Handvesten van DIRK DEN V, gegeeven te f7t'aardingm, getuigt A. JUNIUS geleezen te hebben A;î:wimnedi!ft;
welke benaming dOl'ilr den [-leer ALTtNG gevolgd is. Deeze zegt:
" I-Icd"ndaagsch is het dsjèndelf tusfchcn het 7' en de Zaan,
" 4000 fchreeden van Zaandam of Zardam."
In oude fchrift..:n, oorfpronkelijk uit de Abtdij van Egmom!, leest men Egmonddelft , waarfchijnelijk wegens de Grift of Delft, die daar was, of
van Delf111eer achter Asfendelf, naderhand tot land gemaakt. Uit
de oude Geichiedenisien is genoeg bekend, hoe menigmaal de
Deeneli en lVOOrmtl12nen in deeze landen gevallen zijn, en dat
zli ook veelmaal eenige dorpen en plaatzcil naar dezelve in hunne landen benoemd hebben. Ook is het bekend, dat deeze Volkeren, om hun rooven en pIon deren , ook wd /lfcmamleJI genaamd zijn. 'Er zijn 'er, die denken, dat dit d~(è;2delf, door
gemelde N~ormflnnen, dus naar hun Asjèn genoemd is. Onze
Tnt 5
ou-
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oude RijmH:hrijver MELIS noemt .: sJfndelft, Estinardelf met
tIteze woorden, als hij \'a,1 FLOlUS DEN 1 fj-lreekt.
'

Defe P/Qrens endè zijn wif Geertruit
Cav('fJ óec goet tot Egmonde
In Escinorde/f' 1'ente 'Vijf ponden.
Ende eene once danr toe mede
(Bashuisfen)ln Bufchufe ende leem nl1der flule
Heóóm ji fo mede &c.

ll!: zal 'er 't volgende nog bijvoegen. Tusfchen Uitgeest ell
Heemskerk, bij Asfenddfts-burg, heeft men het overoude dor}'
Asfum, en achter Asfendelfhet Delfmeer , naderhand door den
eigenaar tot land gemaakt: waarom fommigen' willen, dat men
moet fchrijven Asfumdelf. L. GUICTARJIJN verhaalt, dat ten zijnen tijde, dit dorp alleen 4°00 melkgelvende koeijen had, die,
winter en zomer door elkanderen genomen, teu millt1en, naar
's mans rekening, 8000 /toopen melk daags gaven. Onder eeni~
ge mannen van aanzien, waar onder JOHAN BENNINK, Raad in den
Hove van Holland, gefchiedde eene weddènfcbap, dat in de
vijf Dorpen, Asfe11delf, Oostzaan, Westzaan , Crommenie en
Crommeniedijk alleen, jaarlijks meer melk werd gemolken, dan
te Dordrecht Rhijnfche Wijn aankwam, onaangezi~n Do1'dretht
daar van de Oapelplaats was. De menigte daar van is op te maa·
ken, uit de opgave van GUlCIARDIJ~, volgens welke aldaar jaarlijks 40,000 vaten, ieder vat van zes Aamen, /llltwè'pfche maat~'
verf1:apeld wOl'den; In het jaar 14!!5 hebben zij, die der Kabo
l1e1jilauw[che [aWe toegedaan waren, het Slot Mn .t1sfenrielf
óm verre geworpen, daar die van Haarlem het meèst toe dee·
den. Geduurende het hewind van ALilA, h'eld SjÎ'l1 delf. ge·
fierkt door de //mfle//tmders. de Spaarljc1e zij!e,. wa~r duor de
nabuurige DrJrpen vet'! nadeel leden. Ln geduLIr. ndc hlt beleg
van Haarlem, plonderc1en zi 3'les wat zi' ~o"ocr; zijnde de
Zaan/anders nergens z(·ker. Hrsfzaanen, Oost::.aal1e11 en Crommenie liepen zij af; het fchoune Dorp Wanner overroml-" lden
~di, en plonderden d~ar IllC:'cr dan een week lang, voerende oen
roof met zig. TQt dus verre HAJ.MA. Om bepaald er deszt:lfs lig.
gin,
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ging aantewijzen, kunnen wij aantekenen, dat het paalt aan het
Baljufchap B/ois, tegen de Banne van N7estzal1nen en Cr01ll111enje; hebbende het laatstgemelde Dorp ten Noorden, en het eerfie, waarvan het door de Naauwernafc/ze Vaart gefcheiden word,
ten O. of Z. 0; en ten Z. het Y; ten W. en Z. W. word hee
door het Wijkermdr gefcheiden van Félzen. De Heerlijkheid,
die uit verfcheiden Polders befiaat, en door vier Molens wordt
droog gehouden, beflaat 2755 Morgen, 126 en een halve roede
Lands. In 1632 was het getal der Huizen aldaar 4ro, in 1732,
496 en 9 Molens; en in 1749, 481. Deeze Huizen zijn gebouwd langs een' flraatweg, die lijnrecht door de Landerijen
loopt, bel1aande de lengte van bijna een en een half uur gaans.
Het getal der bewoon ers word op 1000 gefchat, waar van de
Roomfchen bijkans de helft uitmaaken. De Gereformeerden hebben 'er eene fraaije Kruiskerk, en worden door één Predikant bediend, die onder de Klasus van Haarlem behoort. De Bewooners geneeren zig met de Zeildoekweverij , het maaken van Ba.
ter en Komijn Kaas, Papier, het maaIen van Snuif· Tabak, enz.
De Heer of Vrouw, zijnde thans de Heer en Mr. CORNELIS DRUTZ,
Heer van dsfendelf, Raad in de Vroedrchap der Stad dtnfle1dam, fielt 'er den Baljuw en Leenmannen aan, die den hoogen
Vierfchaar fpannen, als mede den Schout en vijf Schepenen, die
den civilen rechtbank uitmaakcn, benevens een Secretaris. De
Schepenen, die ook het Ampt van Burgemeefier waarneemen ,
vergaderen tot het beCruur der Dorpszaaken, op het aldaar zijnde
fraai gebouwde Raadhuis. Verder munten onder de Gebouwen
'Uit het Predilmnts Huis en het Weeshuis.
De Ban van dsfendelf word omringd van drie dijken, die elkander omvangen; deeze bedijking firekt zig uit ter lengte van
69 I 2 roeden, fchoon dezelve voorheen veel langer was, zijnde,
na den doorbraak in 17I9, wel 900 roeden ver:wrt. Het
Dijkbefluur, beflaullde in het doen van de Schouw, gefchied onder opzicht der Superintendenten van Drechterland; waar bij,
door den Vrijheer deezer Ambachts-Heerlijkheid, drie Heemraaden , een Dijkgraaf, een Penningmeester, een Secretaris en eeu
Bode, gevoegd en aangefield worden.
Het Slot van dsfendelj, dat, gelUk wij zo even gezegd heb~en, door die van H{Jarlem vernield is, na dat het nog geen
der-
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ASS~NDORP,

enz.

dertig iaaren in l1:anj geweest was, behoorde aan de Heeren deezer Heerli:kheid; die, echter, meèstal hun verblijf op het Slot
Asfenburg hielden; 't !laat in 't zuiJeT] van /Isfendelf, een weinig beneden den firaatweg, wordende de plaats nog het Hof genaamd.
De Heeren van Asfendelfzijn, al vóór het jaar 1265, be'kend.
en tot aan BAARTHOUT , die overleed i 444, worden zij i\mhachtsheeren genaamd, Dan deeze, in hnweli,k hebhende NATHALL\,
bastaard Dochter van Hertog ALBERT VAN l!EIJER':N, verkreeg het
van hem als een vrije Heerltj"kheiá. Na zijn Kinderloos aiHerven, liet hij dezelve na aan zijn~n Broeder, IRK, die gevolgd
werd door zijnen Zoon GERRIT, welke tevens Heer van Heemskerk Wgs. Dien!lig zal het zijn, de Geflachttafel van d~ezel1'
2anzienlijkell ftam hier bij te voegen.
Zie JUNIUS , AMPSING, VAN LEEUWEN, GOU])HOEVr:N, BhClm:.
NE, en inzonderheid de Hand!'. Pril'I"l. van dsfendelf,
in het jaar 1768, bijeenverzameld door den Wel Ed.
Achtb. Heer en Mr. M. A. BEELS, Schepen em;. der Stad
Amflddam, in gr. 4to, waar van U{ mij 001.: bec:iend

hebbe ter zamenfteIling van de Tafel vaH dit aanzienlijk
geflacht.
ASSEN'DELFr, is een ander Slot van dien naam, ftaande in den
omtrek van Blerikum, eene Heerlijkheid in Staatsch.Brabant,
een groot uur gaans ten oosten van 's Iiertogenbosclz.

ASS~NEDE of Asfeneder-Ambadt, dat zijnen naam ontleend
heeft v~n het Dorp Asfenede, ni.:t verre van het Sas ,'an Gent,
bet eenigfte, dat van dat Amhacht den Staat behoort, op dea
OostenriJkfchen Bodem; zie VAN DER HOUVE Iiandv. Chrono f. 439.
ASSENDORP , een Dorp in 0 verijsfel , liggende onder het Schautsampt der Stad Zwolle.
ASSUM, was wel eer een Gehucht of Dorp in Kennemer/and,
onder de Banne van Uitgeest, en wel in den Polder Broek.
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DIRK, de vijftiende Vrii.l,leer vanGERRIT , Ridder, Hee~ V2n /is 'IKLHS V,~N ASSE".'IIDELF (§§), bad A. GERRIT, Heer van /isfenddf.D. CORNltUS VAN ASSJlIIDEU, DIJI[, de 'derde Zoon VlD ILAA OHANVAN ASSENDELF,enz.
/isfende/f, volgde ZIJn Brae- felldelf (§), Cralzngm cn, ter Vrou\\'e AI.IJT Vfl:" KIJF- (tt) en Hums/ru/r, bad ter werd, Heer van, Alftnlel
VAN ASSENDELF en AU)T VAN geb. 1543. woonde te
der ll~RTHO(;T; deeze trouwde Hums/rer/r, geit. 14B6. had HOEK, Erfdochter van Heer Vrouwe CATII.iRIXA DE CHAS· en Asfumhurg; GlJuàr;/tnn,nd KljTHOEK, Heer van Cr,,!;n, R,lItrjtltll. was ge·
CHRISTINA ,Erfdochter van den ter Vrouwe JAC'JBA IIILLE' FLORl~. Volgens hun Graf- SE(;R, gcb. te OdetJns in hij af hij aan den Heer na Int, Hm;lJgtn, Befoo;jtn en buwd met MARGRf.TA
111
Heervan CRALI.!I'GEN, en won GOi>T, en daarna BEATlUX fchrilt, in de gemclde Ka. Frnllkrijk, daal' hij bij vcr· .schagen. Hij had let' Vrouwe Jtd*"-f'l, Ao. 15# Schout vAB ItOSlV., Heer van
daar bij:
V,\N DO~GEN of DAAL!;!'!, u~t pclle in 's !lagc, !tierf hij wektc een Zoon B NICOLAAS MAaGRETA VAN MElIIlTEl'l, I})g. nu B,.tj". Hij was gehuwd Z,ele", Dochter In
GERRIT.
den Ilmze van IIRKEL. ZIJ
I Sept. 150' , en zij 13 Ju.
(l), die tot den Geestelij· ter van GEUIT VAN IrlEUttN en merADIlANa\ VAlI NÁSSAU, oud- Gelllt,./I"vJ. Weduwe
JAN, Itentmeester Gcneraal van was Ambachts\Touwe van lij 155 8 nalatende:
ken !taat gefchikt was; maar van GUB.TRUI VAN LOON. Hij.ftler
ile Dochlel' van P.&VWEU, wiens van ltLüS VAN GENT;
Noord/tolltmd,Ao. 1461, merfl B,:foijen en H:iI1CI:,oort,ellz. I GERRIT. '
zo dra hij zijns vad.ers dood op het Huis Asfu,.hu,.g, in 1600, Vader JOHAN een bIIIaard Zoon hij liet na,
ongebuwd 1476.
hIJ de eer!te het hiJ na:
:. FLORIS VA:' ASSENDELF ,Rid. voorviel in 's Harre 155 8 , oud 60 jaaren, en zliin 1601l.0ud WIl van Graaf ENGaLBlllT VAN !RRIT VAN ASSENDELF ,
WIl.LDI (t), had iu buwelijk i I 1\IARGRETA, die ten Man h~d der O§§;, Heer van COII' maakte zig mee~ter van 58 jaaren, nalatende·
KAJSAV, en van CATHAIUNA VAN Heer van Crl1lingm,
1I1llR'A VAN ADRICHEM, cn wou DIRK VAN HEEM,KERK nr.R
lirir,(l/}, die ter Vrouwe had
het lIuis /isful11bllrg; hij C.· FLORIS, die door Testamennan JlAAJ'nN; hij fiien 1353, en /loningen, Befooijm
daar bij:
KESTrcIN, HOlHvestcr van J1J:XRICA I'AN ARKEL. Doch, ftierf te Borsfet, bij Aken, zijn NeefNICOLAAS. Heer van IIs- zij 1358, hebbende te famen en Htinenaorf , lfOUWI ~1"'Rl'\, Konnc te Haarlcm.
llo/!alld, cn I-looghccmr:;nd rcr van Ileer OHO, lIeer van 15ïO. en had ter Vrouwe fendeif,enz. is geworden.Hij over- verwekt:
de N_ VAN GENT,en won I~
2 MARGRLTA, Konne te R.~ijliS· van Rîjl:!imd. Zii ilic;f Jlrt/kr/om, en teelde daar WILDIIN,\ VAN IlAAITEN, zon· leed ongehuwd, op den ouderdom I. KLAAS VAN ASSENDELF;OVerleed daar bij,
b"rg.,
,
T
15 zz ,enhij 15 18 , cnlietcn bij WALRA\'I:"A, die on ge
der Oir.
van, I~ ja~ren, e~, bra~ dus de ongetrouwd.
ERRIT, die ongebawd
11
I
3 KLlAS, Ridder, dlt~ tcr \ rou- lIa
hllwd ol'erleed.
OITO VAN ASSENDELF rTOuwdl' Heerh)kQeld op zIJn Vader.
2. PA!7WELS VAN ASSDIDELF; h2d overleed.
we had nljn FRIES \'AN Cl'Yi>'JOIIAN, die 1448 Kastelein vall GERRIT , mede ong~buwd ge- cem mer AN~A,' basraan E. • GElIRIT , na zijn Vader, ~er ter VrouWeALFRAD.8 VAN BOET, N. VAN ASSENDELF, die
IIE, Weduwe v~n JIN VAN RE'i Sc!Joon!lOvCIlwas.
J1orven.
Zuster van CORNELIS VAt\' van Asfen/elf, Ambachtsh. nn z&LAAIl;hijllierfzooderKinde- tronwde metilMONFAMSSE, Heer van Hrtlh'CII, en Z KLAAS.
OTTO I '
BERGE~, en d~arna met JENHeems/rerk,l(jjfhoelr, Hiron;",us ren, en zij hertrouwde met CHET, ,n werd na balr
NE, Dochter van Heer JOos
Amhachf,Hend".Tàm-Amhallrt, AJU!!NT VAN AAIi1tWlJlf • Heer van Broeders dood Vrouwe
won dnar hij ;lL~RI.~, die telJ 3 CATHARINA, wier cerCle l\1~n:DiRK ! dIe volgen.
1\hn had j,~N VAN MATHENES-E.: was ADRIAA!'I VAN POLMNc!\!1
VAN CRUININGfN. Bij de fiierfongeuouwd op/isfumhurg, Ruw;,I.
van Asfonçltlf.
, VAN DER LEKKE; de twe;del
ecrlle verwekte hij,
1617, oud '0 jaaren.
3. JOHAN VAN ASS~ELF_
ODILlA VAN ASSENDELF,
(*) Van deezen z~gt SCHREVJ!LTU', in zijne Bf/chri/vil7g l'lIl1 1/fll1'1'/ef1l, in't IV. Boek. " Omtrent het jaar 14°0 , beeft daar geleeü eene
JOOST VAN HALEWljN, I-JCcr
CORNELIS, die vol~t.
F. • ANNA, had ten Man Heer (;fR' 4. CATHARINA VAN ASS!NDILF, trouwde met JACOB
" nobele Bafinne: lilt he~ Ge~,ach~ van Haar/flll. Deeze, (zo men zeit, en als men de Historie gelooven mag) is gerrouwd met GERRIT VA:-I
van Cf/ppeflc, die zor.Jcrna·
RIT VAN RENESSE VAN DER AA; zij trouwt eerst WILLI!M VAN LOK- CIIRlmAAft VAK DALVe, " ASSENDELFT , die tcn ellen tiJd 11l~~ant van Adel week, een voornaam Man v~n de Ridderfcbap. Alzoo zijn 'er NB. twee Gellachten van
zaat en l1ierf, in 's liage,
Ilierf in 16°9, nalatende drie HORST, Heer van HumOeit; en au, Dijkgrufvu de
"de ,Edel!te Stammen door HuwelIjk vergadert en gca lli eert , W~nt, die Gf RRIT VAN ASSENDELF , als daar geen Mans uorde was, zo heeft ha<
1449.
Docbters:
.
daarua CHRISTOFFEL VAN WlELIG_ OVtrjtfUWt, GecOlD" HUIS \ an A,sje17delf, de naam ver~ndc:.t zijnde, in zijn Famielie r.ebragt den S/am l'lIIl Haar/cm, ende heeft deeze de Schilden, Wapenen, '4 DIRK, Kanunnik te Utrec;i' •
G_ I.AGNES VAN RENESSE VJ.N nER 5. ALIJT VAN ASSENDELF ,trouwt mltteerde ter vergade" en ~!le ErfllJke fuccesfie gebragt 10 zIJn IJuis, en de NB. uit het regt van Houwelijk voert dat nog het Wapen tot op deezen buidigen
AA, Vrouwe van As{mdelf; dee, eerst ArIDIUES MILLlllIlt, Heer ring van HH.MM.
dag •
ze had in Huwelijk NI COLA AS VAN van NaaJtwijk, enz. daarna N_ vAN ASSENDELF , fiierf
(t) Deeze"werd. op Hem~lvaartSdag, binn,~n Haarlem, in 1467, in een r'proer doodge02gen, en daarna in de Kerk te EC111skn'k, onder ecn
RENESSE VAN ELDF.REN. en won HERMAN VAN WlTI'1!5IJORST, zoilder,KHuieml.
daar bij twee Zoonen en eene geil. 1608, eerst Gouverneur
Zark, daar zIjne vl,er ~:vartlcren op !taan, Zijnde /isfendelf, Haar/cm, Cmlill{CII en Zwieten, begraavcn.
(§) Dee~e was In zIJn leven, eerst Raad van Hertog KAREL \'AN BOt;RGOi"lJIE;>J, en I;aderhand van Keizer "IAXI~llLIAA!\!. I-lij werd gehouden
Dochter.
van PrlnnuURlTs.
v~()r dcn (hg[~r van ee~_ der groOllle en fchoonfle Kapellen, die mcn in Ilo/Im:d vinden kan, om te dienen tot een be"raafplaars voor hem en
H. I. GERRIT VAN RENESSE.
6. IIEINiRA VAN ASSENDILF, had
Zijne tJakomeh~gcn. BIJ?E RIR:l-I ER , in zijn Bejèhrijl'il/g ,'cm 's /lage, I. Deel, bI. 153, vindt men daar "sn een uilvoerige Bcfchrijving,tn
I_ 2. HENDRIK VAN RENESSE.
ten Man GOZEWIJNVAN VARIK.
tetrens ecn fra3lJe ~fbec;ldmg, 7.0 als dezelve LiJ nog heden ten dage veJtoont, in de St. ,racohs !Iuk in 's Nage. Aan bern word ook toege.
K. 3. AliNAVANRiNiSSE, on,,,buwd 7. MARIA VAN ASSENDEullierfon1chreven ~~ bOUll'lng van 't HU~$ v~n /isfelldelf, in 's Cravmhagen, naderband bekend bii den naam van het I lof van Spal/jt.
gellorven.
gehuwd •.
'1. ' (§§) I hJ bekleedde dè wa~rdlg~cld van Kamerling des Roowsc/J k01Jings, cn naderhand bij Hertog FILIP VAN BOL'RGONDlEN.
2. MARGRETA V.AN R6NE~SE VAN DERIS' .iDJlIAANVAN ASSEl'fDELF, is me(§§~) Deeze \V~s eerst BalJUW lil 's Cral'mhage, en daarna Kastelein '-all 't Slot ter Coude, Gedumcnde de jaaren 15 27, 1535 en '519.
AA; trouwde wtLLEM VAN RENESSE de ongehuwd geltorven (;)
11
was hiJ een van die geen en , welke als Ambasfadeur naar Spanje gezonden werden, om KAREL DEN VlJFDEN, over het amen'en zijner GemalinVAN 'ELDEREN , Heer van Mal en 9. BEATRIX, gehuwd aan GlJlaiRT,
den Rouw re beklangen. Deeze volgde zijnen Broeder NIKO LAAS , als Heer van Asfemburg.
H~shl!tn, en liet Kinderen na.
DE KOlt VANNERIJNm; zij LlierfJ
I11 ne,(tt)
Deezl1n bondt men voor den Bouwheer van het Slot /i,1i1mburg, lI'uarvan hij de eer!te Heer was.
3. ADIU.8NA VAN RENESSE VANDJ!RAA.j. in 'sHage 161 J.
I t IlENISSE, zie verder
(.j.) Deeze behoort onder de Tekenaars van het vermaarde f/erbond det' Ede/ril, en moest daarom het Land ruimen.
• ANTONIA VAN ASSENDELF , had ren 10. WALRAVINA was ond 50 jaar/het Art. daar VID.
(0 Deeze is, naar mijne gedachten, de Penfionaris van Haar/tllJ gcweest, die van daar Daar .A1l1Jleida1l1 werd gezonden CI5ï~), om met
Man EVERHARD VAN DEURNE, enz. toen zij trouwde JOHAN, Heer
IJ
Don FREDRIK te handelen, waarover hij daarna onthalsd werd.
zij fiierf 1606, /iet na twee Zoo· van Schillen, gen. 1658 • nalaaI nen ed eene Dochter.
tende 2 ZOonen en 3 Dochters.
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HENDRIK VAN ASSEC'I- BAR TH OUT, Am· DIRK, Ambachtsheer van Asfendelf, bad
DI:.LF, Ridder, had
bachtsbeervan As- ter Vrouwe ~IABELIA VAN HAflRLEM ...
ter Vrouwe COP,NE- fendtlf, bad in Hubij liet na zes Kin":eren :
J ~65, en liet na
LIA VAN DER HURST,
welijk MARGRiTA BARTHOUT , die de eer!te Vrijheer van
I HENDRIK VAN ASSEN DELF.
en verwekte daar
VAN POLAANEN, en .Asfenddfwerd, ftierfzonder Kinderen,
2 GERRIT, vermeld in de
bij
won daar bij
uitzijn Huwelijk met NATHALIA, Bastaart·
rekening der Thefa'Jriers I B.tRTHOUT, die lHerf DIRK en
Dogter van Hertog ALBERT VAN BEIJE'
van Dordrecht,Ao. 13IJ. . 1336, en werd be- GEERTRUIl , die ten
REN; in '444. Zijn tweede Vrouw was
3 WILLE:lI, van wiens at:
graaven te HtJarMan had HENDRIK
OTILDA VAN DER HORsT,die overleed 14 89.
Ilammelingen nader op
lem,
VAN HOMOET. Rid- De derde MARIA VAN LAt\'Gf:HAK, en de
de tweede Tafel, had
der in Geltler/ani. vierde BAIITA VAN CR~Lli'\GEN; nalaateuter Vrouwe N. V,\NnRAde:
KEL, en won daar bij een
Z DIRK, die volgt.
Zoon.
3 GERRIT, Ridder, gemeld in 14° 0 , had
ter Vrouwe N. VAN HMRLDI.
4 ODILLA, had ten 1\1:>n GIJSIlfRTVM'iZOIi:.
l.EN, lil (;dderIOl:d,
5 jENi'\E, trouwde \\'ILLDI V~N ARNIIEM,
in de re/uwc.
6 sEJ:II.LA,had tot ~Ian DIRK vu, SANTI;ORST,
1 Ridder.

I

I

I

I

I"

I

I

11

~=

-----~~

Bladz. t [
11. TAFEL VAN HET GESLACHT VAN ASSENDELF.
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WILLlM VAN ASSEN- WILLW VAN AS- BAlTHOUT VAN .lS-ALBERT VAN ASSENDILP, Heer'BAKTBDUT VAN ASSENDILF, h.d.,HEERENINVROUWENv.A$SENDELFENASSUMBURG.
DHF, had ter SENDKLl',
!INDELF, Ridder, vaD runhuizen , wiens vrouw eerst ler vrouwe ALIJT DJ! vam- ...
vrouwe N. V. BA. Schildltnaap,
weid door Her- was,CHRISTINA VAN DER MAARN, SE, dochter van NICOLA.&S, A A GURIT V.&N ASSINDELF.
en Raid der fiad Amfllltiam,
IEL; hij overleed ~ad in huwe- tog FILIPS VAN SWEElS d~~hter; hij overleed Ontvanger Generaal van H,I- V B l'iICOLMS.
en meermaals Gewoon en Bu!133.3,en liet na, bJk ANl'iA YAN BOURGOl'iDlEN,b~ 1491; ZIJ 15°9, naluten- land, en duma ADRJANA VAN'" C FLoaiS.
tengewoon Afgezant aan t
BARTHOUT VAN AS,
VENNI~; hij
gifdgd met de
de:
DER LUfDEl'I, Weduwe van J[A- ~ DeeRNEus.
Hof van Fra!llrrijlr; hij Ctierf
SI!NDELF, geit. Ilierf 1.4-12, en Heer!. J'tttlhU;-HUGO VAN ASSENDELF, Heer van REL DRENXWA.lI'I', Baijuwvan oio EGEIUllT.
19 Nov_ 17 19; zij 2~ Fe1362. nalaatende, liet 1111:
sen. Na d. hij YunhuiztfJ C*); was Raads- PutUn. Hij fderf 1549. DI- ~ F ANl'iA, Jeuouwd met GEUIT bruariJ 1733. Hij verwektte
bij zijn vrouw BARTHOU'I' en HU- reeds eenigelltijd heer in 's Hage, en Kanun- laatende bij zijn eerlievrouw:
aENESSI V.Alf DU AA.
10 kinderen:
N.V.AKERSLOOT, GO, die Pries- Kamerling YIn
nik op het Hof aldaar, liierfr. NICOLAASVANAUENDELF,Am-tG AGNES, gelr.mc;t N.VAIIIE· ~ JE~NDEUTZ.
WILLEM.
ter was, en
gemelden Hertog 15+°. oud 74 jaaren.
bachtsheervan'sGrRl'mmoer, V' NESSE VAN tLDERRN.
~ ]~COII DEUTZ.
HUGO, die ter veouJ458 de Stig- geweest wa"
ANNA VAN "'SSENDELF, aan wel- in Zuid-Hol/and, als getrouwd ~ H GERltlT V. IE.ESSE V.I!LDEREN. ~ WlLLEM DElITZ.
we had HlLLEGON- tec van h~~
trouwde hij ro... ke de Heerlijkheid dooc baa- hebbende AG"'THA VAN BRUHI- ~ I HENDRIK VAN RENESSI! V... " &1,- " WILLf.M GU)lON DEUTZ.
D.l VAl'i RUIVEN; Klooster bl)
VAN SWIETQ' ,
ren broeder HUGO was afge- SE, bij welke hij won NICoDEREN.
S GER~RD DEUlZ.
hij fiierf 139 8 , H~.emfl.tllt.
G~.RRI'~·S doduer. fiaan, had ten ma~ LODEWI]K LAAS, die 1601, zonder kin-1 K A'N.\ V. nENES~.E VAN !LOEREN. Ij BALTH~Z~R J'RO~JMUS DtUTZ.
nalaatende KLIZA- HIJ filerf
ZIJ filerf IfÓ5, VAN TRES LONG , Ridder, zoon deren overleed; hebbende in V
Na haar overlijden volgt.
r ANDRJEs ADOLF nEUTZ.
BET, die ten man
J483.
hij 1466, e. liet van lAAS VAN TRESLONG , huwelilk gebad PHlLIPPO V"'N '" GEOIGE FREDIII][ V~l'i JlENESSE, 8 BALTH~Z4R jEBOMMUS DEUrz.
bad BIIUlNINK
na ,
Meest~rknaap van de H~utou DUIN.
~ B~ron van EltJerm, noemde p IS ... BELL... MARIA DEUTZ.
snUIT, MarALBIRT.
ve.terlJ van Hol/an', en liler 1I. HENDJ.IK VAN ASSENDEI.F, had ~ zlg mede Baron van Haar- Ut- GID!ON SALOMON DEUTZ.
fchalk van Ah
ALVEIIADA • die
1526; zij 154°, naJaatende ,elr. ,DIEVO VAN DI!R I.MN. A
üm, (tegen dien tij tel verzet .. J~AN DEUTZ. Vrijheer van As,ouie; liet veelel
trouwde mei
zes zoon en , en onder die, GIRJ.ITS dochter, verwekte V
ten zig de Staaten Anno J649) [tnidf"en As[umhurg, Heer
kinderen na.
JAN VAN MIJl!I)E~, ALBERT VAN TJ.!SLONG, Heer daar bij:
of- Hij verkocht de Heerlijkbeid van Hums/urk, Hoogdorp ,
Ao. 1466. en liet van J'tmhurzen, die bij zijne
I. HARTHOUT, trouwde zijn <} en het huis vin Haarlem, en Nootdorp en Ruwijlr, em:.
kinderen na.
vrouw CATHARINA V.ll'i BlRKEN
broeders vrouws zuster; Hierf ... droeg dezelve op ann den Schepen der fr.ad Amfielda"l;
ELIZABETH VAN.AS
lIooDEeeneErfdochternaliet, zonder kinderen.
A
Heer IWRNELU FANNIUS, ~7 deeze hadzig,den!)denApril
SI!!NDI!!Ll', was
ADRIAN.l V.&N TRESLONG, vrouI. ALIJT V.&N ASSENDELF ; ~ Junij 1669. en in later dagen, 1718. in den Echt begeeven
eerst gehuw4 mei we van l'éenhuiun. die ten JAN I~GEl'iUWL4ND was haar ....- dat van ...SSUMIURG aan,
met KORNELIA MARIA BORS VAl'i
PONTlAAN UITMan had LANCELOT, zoon vall Gemaal.
~ JOH.lN WUITljl;RS, Heer van As- W.lVEREN, dochter van Heere
TENBROEK , en REINOUT VAN BREDEIIODI, en
3. CLARA, gehuwd met GEII- ~ [umhurg en Humskerk ,die li:ORN:,US BORS VAN WAVEREN •
RIT VAN SCHOTEN, ftierfzonder A
dezelve bij uiterften wille be- Heer van Ltusdm, Hamersdaarna met GEil.- won daar bij kinderen.
lCT VAN SDRENkinderen 1596.
V' fprooken heeft aan zijne vrou- v~/f, iJronlrtlaar, enz. Sche
Deeze Heer HUGO was Prielier 110DE, bij Hrla,
lIl. M.lJUA VAN ASSENDELF , was
we DEBOII.A BAKE, zuster van pen en Raad der fr.ad Amflelen Onder-Pastoor der Haar/tmfche lem; den eerlien
getrouwd met ALBERT ALBOUT V' den beroemden Dichter LAU- da"" en van vrouwe K.lTHAKerk 1522. Kanunnik op het Hof baarde zij MIoCHVAN AVEZAAT, en won een'" RENS S"XI!, Heer VAN WULVER- RINA (JODIN, waar bij hij verin den Hnag, en van I516-153!l Ex- TELD, J!NNI en
dochter ALllT, die de vrouw A HORST. Deeze vrouwe van wekte 4 kinderen, waar van
werd van NICOLAAS VAl'i 'DER Y' AsJumhurg bragt het door een de 3de zoon,
traordinaris Raad in den Hove van N. N.
Holland. Hij is in zijn leven ge- HARGlIETA • merf
DUlN_ Zij overleed 1560, oud
tweede huwelijk; aan
RNELiS DEUTZ VAN ASSEl'iIDELF,
weest een vroom deugdzaam Man, Nonne te Hrlflr19 juren.
V l!USTATlUS, Baron van Bron/r- trouwde met zijn Nicht KAaIA
ten hoogllen beminnende de berm- Itm, Ao. 1493.
IV. MARGRIlT VAN ASSl!!mELF,'" horst, die het door verkoop, DEurz, waar bij hij verwekt
hanigheid en mededeelzumheid, oud 73 jaaren.
Nonne te Coninxvdt.
~ in't jaar 1694, I)vergaf aan heeft:
welke pligten bij oefende aan den
V. FRANÇOISI VAN .lSSEI\DZLF... het zeer Oud en Edel gellacht I JEAN.
,
Nónne te Ier Lu.
van DEUTZ.
2 ANDRIES .lDOLPH~
armen, zo als uit zijn Testament te
zien is bij de RIEMl!1I. , JJtjèhrijving
Vl. ACJIANA VAl'i ASSENDELF, V JEAN DBUTZ' Vrijheer van As- 3' Een Dochter.
van 's H""fe, J. Deel, hl. 25-1 ,252
trOUWt met FRAI'ÇOIS D'ALME-" fenddf en .AsJumhurg, Heer ANDlUlS.
en 1153.
RAS, is begraven te Muhl- ~ vin Humsktl-Ir en No,rdorp,
len, en heeft kinderen nage- '" Raad en Schepen der liad Amlaaten.
A
flddam, welke biJ zijne vrou~
V
we M'I< I' BOREEL,oudfte docbct) Zie verder het Gell.cht "fan
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die benaaming afgeleid van het bovenftaande Dorp Asfum, dat
voor heen Axem of Adem genoemd W3~. MELIS STORE zegt
daar van:
Hij meerfede hem haar goä
In Limmen en in BtJChem
In St/uren ende in Axem. * * Ac!tem.

Het is geI~ei!en in de B:u1lJe van Heemskerk, 300 Roeden van
her f{emJe1l1t'r/andfc 'ze Dorp \'a:l dien naam, en agt van de !1:edl.'
Bel'enfi;'k, aan den zo~ena·.l1nden Tolw~g, in een alleraangenaaldien ol·rd. Summigen Ziill door deeze ilalldplaats misleid geworden, t:n hebb·:n h.'[ Hui~ te /isfeNde!ft, '.der }lcercn naderhand bl:ZÎctt:rs van Asfim,burg werden, voor een en het zelfde
gehoulen. Doch h,t eerfle hebben wi.i reeds gezien, dat 1425
vernie:d werd; terwijl dit, waar van wij hier fpreeken, ruiJn een
E(!uw laater gebauwd is. Dat dit op hoog en laag Rechtsgebied
roemen mag, blijkt uit het geen de Hr. A:YIPZ1NG 'er van zegt,
]ilet deez~ woorden:
Dit moet ik hier ook nog Win Asfenburg verklaaren ,
Dat, dat het Halsrecht voert voor veele hondert jaaren ,
Hoe het in hooger magt een hooge Vietfchaar [pant,
Tot jlraffe van 't grboeft, tot zuivering van 't Laml.

Het gebouw zelf werd door GERRIT VAN ASSENDELF ,Ridder, Meer
van /isJèllde/f, Heemsk~rk, enz. Prefident van den Hove van
Holland, Zoon van NICOLAAS VAN ASSENDELF en van ALIJT VAN
KIJFHOEK , Heer van Oude-Lands- en rden-Ambadtt, getimmerd,
tusfchen de jaaren 1530 en 1558 (in welken tusfchentijd hij en
zijn Vader overleeden ,) niet verre van het Slot Haarlem, weleer het fra:nhuis der Edelen van Haarlem, en waar naar de bezitters den lijtel van Vrijheeren van Oud Haarlem voerden; fom·
tijds deeden zij zig ook Vlijheeren van Haarlem noemen. Doch
de Staaten van Holland hebben, volgens Refolutie van I I Maij
1649, aan de TIeeren van ./Jsfèndelf doen aanrchrijven, dat zij
beg.crd':D, dat de Ti tel van Vrijheer of Baron van Haarlem niet
meer zou gebruikt worden. De bezitting van het Stamhuis der
Ede.
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ASSET, (Pieter) ASSONVILLE, (Christoffel de)

Edelen van Haarlem, was door het Huwelijk van DIRK VAN AS·
Zoon van BARTHour DEN TWEEDEN en van MARGRETA
VAN PO LANEN , met MABELIA VAN HAARLEM, overgebragt in het
Stamhuis van Asfendelft, welk, van dien tijd af aan, hun Wapen
met dat van de Edelen van Hpar/em gekwartileerd gevoerd heefr,
Schrijvers van vroegere dagen zeggen, dat gemelde Bouwheer
van dit voortreffelijk Slot/fs[umburg menigmaal groot berouw ge·
bad heeft, dat hij het niet op de oude en zwaare groadmuuren
van het Huis Oui-Haarlem genicht had, om dnar door de ge~achtenis der Ondheid en Eere van dien vermaarden nam te beter voor den roest des tijds te bewaaren.
De gedaanten, waarin dit Huis zig in de jaaren 161 Z en 1630
vertoonde, zijs door RADEMAKER in twee fraaije prenttafeltjes
vertoond; een ander vindt men in SMIDS Schatkamer, zo als
het zig in 't jaar 16+6, van vooren en op de rech:er zijde, ver.
toonde. De bezitters van het Slot AIumburg vindt men op
de Lifst der Heeren val1 Asfendelf aangeweezen.
Zie M. STOKE, AMPZING, JUNlVS , SCHREVELIUS en anderen.
SENDELFT ,

ASSET, (Pieter) was een der Prefidenten der Gerechtshoven
van f/laanderen en Ar/ois, en tevens een der Leden van dell
Raad der Berdèrten, opgerecht door den Hertog VAN ALBA, in
het jaar 1367.
Zie Fader!. HistlJrie, VI. Deel, blo Z51.

ASSONVILLE. (Cltristo,feJ de) Deeze Was het, die aan de zaamverbondene Edelen, 1566, door een onbekend per[oon, deed
weeten , dat verfcheidene Brr;bnndfche Edelen het beOuit genotnen h~dden, om, indien de Koning voort wilde gaan met de Inquiûrie in te voeren, zij de wapenen zouden opneemen. Volgens
S'l'l\ADA, lo Prins WILLEM DE EERSTE zig tegen deezen beroemd
hebben, dat door den Koning niets van de Nederlanden getprooken werd, of het was hem bekend. In het jaar 156:1, zou hij,
op verzoek dés GraAven VAN EGMtJNT. deszelfs laatfte fchrijvefi
aan de Hertogirme VAN PARMA behandigd hebben. Ook zou hij,
,als de allergeheimlle Raad des Herwgs VAN ALBA, dien verzeld
hebben op den togt naar Groninger/and 1 en tegenwoordig ge.
weest zijn in den Veldtlag bij JfJtlJingen J waar Vill hij de ove:.

win·

IV. n!

pI. IV.

DHRISTOFFEL DE ASSONVILLE.

IV. n!

pI. IV.

IV. n!

pI. IV.

A S S 0 N V I L L E, (C/tristoffelle). etlz.

laRs

winning als een Mirakel aangemerkt had. Door gemelden Hertog werd hij> in het volgende iaar> naar Engeland gezonden. om
het Geld, welk de Koningin had doen aanhouden, te rug te ei,.
fchen, en den daaruit ontnaanen twist te vereffenen. Het 011heusch onthaal, dat hij daar genoot> fchreef hij toe aan den Hoogmoed van ELISAlIETH, terwijl anderen het nellen op rekening van
den haat tegen den Hertog; willende zij voWrekt met niemant anders, dan met den Koning in onderhandeling treden. Ook was
hij een van die geen en , die als Leden van den Raad van Staaten
te Brusfel gevangen genomen werden, in het iaar 1576, waar
toe hij in dat jaar eerst was aangdteld. In het jaar '580 werd
hij gel'o~lden voor den fchrijver van den Brief, dien de Prins VAN
ORA"'JE hij zijne tweede Verantwoording gevoegd heeft, om te
doen zien, hoe fchandelijk de Spr:njaardCIJ de Nederlanders
zochten te misleiden; hebb"nde d\!zelve, op des Prinfen nnam.
OVtral doen verlprdd<.:n, lLin ziin ~roOtltc m,slba.l W31, dat hij,
volgel1s de b~kentel1is van MLTHAZER GERARDS, wegens den begaancr. moord aan Vader WILLEM, eerst zijn voorneemen daartoe
aan den IIl'rwg VAN PAR'1.\ bekend had gemaakt; dat hij door den
Hertog gezonden w~s aan D'ASSO,,"VILLE, met wh:n hij zou hebben
afgelprooken, dat hij, llm toegal1g bij den Prins te krijgen, zig
voor cellen FIIANÇOlS GUION zou uitgeeven; en dat deez;! hem op
11et elntligile vermaand had, zo hij mogt betrapt worden, nimmer den Hertog te 11 ocmen; het geen hij ook, den volgenden
dag, buiten pijn en banden, (hande hield; voegende daar bij,
dat hij van D' ilSSONVILLI:: vertla~n had, dat P.\R'IA de daad prees,
en had aangenomen te zorgen dat de bclooning, bij den ban bepaald. hem geworden Zou.
Zi~ BE,\TIVOGLlO, Neder!. Oorlogen, bi. r 13. STRADA ib.
1. Deel, bI. 25 I, 344,465, 47ï, 4-97 en 577. HOOFT.
XVII. Boek, bI. 743. BOR, XVlII. Boek, bI. 427 en
45 2 •
ASTEN, of ASTHEN , een Dorp in de 1l1eijerij "Im 's Hertogmiasclr, onder het Kwartier van Peellrmd. Voorheen had de Heerlijkheid Asten Hoog en Laag Rechtsgebied, waar mede zij befchonken was door WENCELAUS en JOIlANNA, lIertog en Hertogin
van lJrliband, in 1362, en, als een Brabantsch Leen, in eeuwig.
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ASTEN. (De Heerlijkheid en het Kasteel), enz.

wigdllllrend bezit a:ll1 Pé:Tf!US TOETEREL gegeven. GRAMMAIJI!, in
zijre befchriiving van Pellaml, ugt dat de Heerlijkheid van Asten, e~n ,vei;li~ voor ziinen tiid, niet minder in waardigheid uit{lak. drn die \'311 fdier!o, en afhing, ten opzichte van 't Ker.
ke1ijke. vm Leur; en dat het pronkte met een uittlekend Kastee'. Va''· tijds werd d"zelVê b,~zeten door het geDacht van Belic; in [ ..,53 ';nn PIE.TF.R VERVAING, en daarna door het geDacht
dr.r Sexe;;. REINIER VA", BREDCRODE, uit dat zo doorlllchtigHolI(mdjcic Cengel]' , heeft del.elve na den dood zijner Moeder bezeren. Vü',(t:ns (,UiENHOVEN is zij daar na gekomen aan het ge1hcht v~n Doin)l!, Deurne of DourlJi!. In de [chatting, voorheel) 017,.1' de 11lcijerÎ; geDagcn, betaalde Asten voor deszelfs
aU1.;lcel, 312 ;.:ui[J. b Huiver,. Asten heeft een en RegtbaiJk,
be:\:\ande t.it 7(,;.; g':'Gllrrtef': //stetJ, dm Dijk, dm WolJletJberg,
Fó" /crdonk, Sep,;J fll Op fteusdcn. Asten behoort, in het Kerk·
lijbt:, n:cc èe llabij gelegene Bunrt OmmeI, als een Kombina·
tic:, en dus tO! Z3men onder den Predikant van Atten, fchoon
de dknst ook in de Kspd te Ommcl verricht wordt. Deeze Kapel was in 1539, voor eca Nonneklooster gei1icht, die, na de
HerwrlJÎng, haftr verblijf elders hebben moeten neemen. J\Jen
telt' in deeze Hee;lijkheid 284 Huizen.
ASTEN; het Kasteel van dien naa:n fraat een weinig Zuidwaart~
v:m het Dorp, aan de Aa. Hoewel oud, is het, echter, nog
wel te bewoonen. Dit lIuis en de Kerk van Asten zijn beiden,
in 1738, door DE EEIreR in prent gebragt.
Zie VAN i)ER HOUVE, H. Deel, fol. 367. BUTKEXS Troph. de
Brabaflt, p. 48. GRA}lMAIJI>, bI. 3. HERTOGENIJOSCH,
Il. Deel, p. 23. IWY férmaaklijHi'den Y. Brtlbtmt,
fol. I 3. l\AC[JIE~;C, Geogrt7phie, B. bI. 528.
ASTWALDA, een Dorp in Groflillger!tmd; zie
:;.1s het (hans genna;nd word.

ASTERLGO,

OOSTERWALT,

m::de een Dorp in GrolJil1gerlal1d; zie

zo

OOSTERLOO.

ASUlN, is een Dorp in het Gra~f[chap Zutphen, behoudende
den naam van Aftwi.fl!, t!ls[chen Burf{ en fleiiJenberg; in 't Jaar
132B!

!TES, ('jan) ATfJALARDUS, enz.

Ja!7

1322, gelijk HEDA verhaalt, door GUOWALD, Zoon van LANDU·
VAltDT, gefchonken aan FREDRIK, Bisfehop van Utrecht.
Zie ALTING en HALMA.
ATli:s, ('jon) was een van 's Lan~s Zee-Kapiteinen, die, in
het jaar r63S, om het hiaten neemen der Haringbuizen, geflraft
werden. Dan deezen was, nevens LEENOERT ADRlAANZ, de minfl:e
{!:raf opgelegd, wordende zij beiden alleen verweezen in de mi·
feh van Jufiitie en kosteo der Gevangenisfe.
Zie BRANTen CENTEN, HM. 'YOP Enkhuizen, Il. Deel, bI. ï7.
ATHALARDUS, de zesde Abt van Egmond, volgde, in die waar·
digheid, zijnen Voorgang.:r STEViN, iu. het jaar 11°4, en overleed 1124,
Zie zijn LeYe1l, befchreyen in ie Chronij1e Win Broer JA:'i
VAN L!IDEN, uitgegeeYerJ ioor FIKL)!NKURG, bI. 26- 33.
ATHLONE;

dart

(Codart

ytJll

Rheede, Gr:laf van) zie

RHEIWE.

(GIJ'

Y IIJI )

ATTILA, Koning der Hunnen, een Man, die zig door zijne
dwinglandij vermaard gemaakt heeft. Onder zijne vermaardfl:e bedrijven rekent men, zijnen inval, met een Leger van zeven hon.
derd Man, (beflaande uit Tartarifche en Sctjtiji:he Volken) in
de Landen van Ztyenhergen, Duits.hland, Frankrijk en Italie;
zijne overheerfehing van de Steden Keulen, llJentz, Trier, Metz ,
Tongeren, enz. Hij gaf lig zelven den tijcel van ATTILA, een
Zoon van IlENDUl:I, afkomeling van Nr~IROD, opgevoed in Enga.
deN; door Gods genade Koning der Hunnen, !-Fenden ,Gotthen,
Daciers; een Cehrik der Waereld, en Gods roede. En, zeker,
gal1Seh Europa beefde voor hem. Hij leefde in of Omtrent het
jaar 454.
Zie Neder!. Oudh. bI. 60 - 65.
ATTINGOBEN, een plaats, waar van men vindt aangetekend, dat
mer de l-'rediking des Euangeliums aldaar heeft
bezig gehouden. WAGENAAR meent dat men hier door Agltlm.
h~Yen verflaan moet.
Zie Fade rt. His/orie, I. Deel. bI. 444.
IV. DEEL.
VVVV
AT-

lj(h'lJFAClUS zi~,
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ATRECHT. ATTUARIEN. AUBAIN.

ATRECHT, in 't Fransch Arrns, is de Hoofd!lad van Artois,
een der 17 Provintien. In de oude reiskaart van ANTONI]N wor.
den de bewoon ers van deeze !lad of het land van Atrecht, Atre.
bates genaamd. De !lad is gelegen op eenen Berg, aan de Rivier de Scharpe, 5 uuren van Douai, 7 van Kllmerijlr, 9 van
Rijsfel , en ruim 10 ,'an St. Omer. Zij is groot en in tweën
verdeeld; draagende het oud!le deel den naam van Burg!, en
het ander dien van Stad. Beide gedeelten zijn door den vermaar.
den VAUllAN zeer wel verllerkt; waaromtrent het Kasteel, [ehoon
middelmaatig van grootte, inzonderheid uitmunt. Verder pronkt
Atrecht met verfcheidene aanzienlijke gebouwen; als het huis van
den Gouverneur; het Stadhuis; de Kapel van de H. Kaars; de
Hoofdkerk; de Abtdij van St. Waas, en verder verfcheidene
Kerken en Kloosters. Deeze oude Bisfchoplijke Stad diende, in
bet jaar 1.4.35, tot de plaats der Vredehandeling tusfchen FILJPO
DEN I, Hertog van B,urgondien, en KAREL DEN VII, Koning
van Frankrijk. De Hollanders en Zeeuwm, die zeer veel bij
den oorlog geleden hadden, zonden ook gemagtigden derwaarts,
om hunne belangen tc behartigen, fchoOll men niet vindt aangetekend, wat zij 'er verricht hebben, maar wel dat de Engel/èhen,
die 'er zig buiten gefloten zagen, dus zeer verbitterd op den
Hertog zijnde, al het nadeel, dal zij konden, aan de Ho//an.
,iers cn Zeeuwen toebragten, en voornaamlijk de eer!len, die zig
in Engeland bevonden, aan lijf en goed beroofden. In het jaar
1640, werd het door de Franfchen belegerd, en op den 9del~
van de maand Augnstus overgegeeven.
ATTUARlF. werd, in de oude Gefchiedenisfen, genaamd eer:
gedeelte van Gelderland. De Attuliriers zouden het GraaffchaF
Zutphen bewoond hebbfln.
Zie CLUVERWS, .AM~UANUS l\!ARCELLINUS.
AUllAIN, een Onduitsch woord, dat een vreemdeling betekent,
of iemand, die in een ander land gebooren is. Oudtijds waren
de vreemdelingen in .Pr,mkriJk verpligt , aan den Koning, jaarlijks, op den dag van St. Remij, te betaal en twaalf DeJiiers Paf'ifio, voor de vrijheid om aldaar te mogen wooneo; het recht>
.laar door verkregen. wctd genoemd Ch6Yagi, om dat ieder
Chef
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Chef of hoofd van het huis zulks betaaien moest, ah hij een
bastaard of vreemdeling was. Doch zedert dl! afTchaffing van dit
recht, mogen de vreemdelingen il\ Frlwkrijk, volgens het rech~
der valken, in dat Rijk koopen en verkoopell, hlluren en verhuu.
1'JI1; nogthans zijn ze zo veel niet bevoorrecht in het Bijrgerrecht •
als de andere bewooners of gensmraJifeerde vreemdelingen. Bi~
het lofte Art. van den KqmernjJcfi:hm Vrede, gefloten den sden
Augustus 1529, is het R~CHT VAN At:BAINE, volgens 't welk in
Frpnlt,.ijk en in een gedeelte van de Nederlanden, niemam van
~ijne Naastbeflaanden irven kon, dan die in het land geboren
was, alwaar de Erfenis vid, voor de Nederlanders in Fralltrijlt, en voor de Prrwfc/!I:1I in de Ned.:rlanden, afgefchaft, In
een bijzonder Traétaa!, door den Staat geflooten met Frankrijk,
clen lall!flen Oétoher 1596, is verder bedongen, dat de oZldc Vcr.
hintenisfen omtrmt het RECHT V"N AL'BAINE, en dm vrijen !Jafj.
jet ill andere opzichtell t.oudell jltmd grijpen, zo vene zlIlks,
U~,· het laasfgenoemde verdrng, tlirt ,'eïûmlerd was gt'II'Ot'·
den.
De Frallfche V:ugtelingcn en derzcJver nabmelingcn zijn.
echter, hier van uitgezonderd, kUlJnendc op ~eeIJerleije wijze, van hunne naastbeflaanden in Franlrijk erve": het welk dan
ook de reden geweest is, dat de Staaten deezer landen, reeds in
het jaar 17°9, verklaard hebhen , dat de Onderdaanen val: Frtwlr.
rijk, uit de Boedels van Franfche Vluchrelingen. die zig hier
te lande hebben nedergezet, alzo de Koning aan de geen en die
in Frtmkrijk genaturalifeerd waren, weigerde pasfen te geeVe11,
en zij zig genoodzaakt vonden te vlugten , wilden zij hunlJen
Godsdienst getrouw blijven, het zij bij verfierf of vernw.king,
niets zouden kunnen trekkcn,
Zie \\'AOENAAR, IV Deel, bI. 504. en VUl Deel, bI. 4Sr.
fllollorieN 1'all n'"vAl'X, V Deèl. Groot PJliullat/;oek,
V Deel, bi. 74. BOEY, Woordmtolk, I Deel, bI. 78-79.
At:llrcRY, (LOl/is ri') Ridder "011 .Maurier, was een 20f'n van
Br:NJ"'J1N U'AUHER1J. LUuls trok, in zijne jeugd, met zijnen Vader, naar Holftl1ld. Daama hield hij'l1g een wijl te BerliJn, in
j'lJlell en te Rome op. Aan het Hof te Parijs, zegt men, Hond
hij zeer in 'gumt bij de Koninginne Moeder; doch aldaar tot ~ce.
Vvvv 2
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ne openbaare bediening kmmende geraken, begaf hij zig, !la
den dood van den Kardinaal DE. RICHELIEU, naar zijn landgoed
Mourier, om aldaar in ftilte te leeven. Hij beklaagde zig, dat
hij, fchoon den Roomfchen Godsdienst toegedaan, door de Geest~
lijken zeer vervolgd werd, en dat wel zo lang, tot dat hijeindeliik door den Bistèhop daar van verlost werd. Hij overleed iu
het jaar 16B7, nalaatende eene Dochter.
De reden, om welke wij hier van hem moeten fpreken, is de
uitgaave van zijne bekende Geden/rjèhriften, behoof"ende tof de
Historie van Holland, en andere Vereenigde Lflpdjèhappen•

.Ede/zeude de waore oorzoaken drr verdreldheden, die 'er z/!dert Jachtig jaaren zijn voorgrvollen. De Geclenkjèhriften,
die ik voor mij heb, zijn uit het Fransch in 't Ned6rcl"itsch overgezet, door ROE LOF ROUKEMt\, en gedrukt te Amfleldam, in 8vo
1704 met Fig. beOaande 408 bladz.
Men zegt dat den Schrijver deeze Gedenkfchriften, als een Erfenis van zijnen Broeder, ziin toegekomen. 't Is te algemeen be~
kend, van welk belang dezelven zijn, om 'er zig breed over nit
te luaten. Hadde hij het ongeluk gehad, van 'er eenlge trekken,
ten nadeele van het Huis van Oranje, en bijzonder van Prins
MAURITS uittelaaten • ik geloof niet, dat men dezelve der verraaling waardig zou gekeurd hebben. Maar het enkel zeggen, dat
Prins HAURITS tiaar de oppefjle magt flon', zo als de Heer WAGE.NA.\R, in het Register op zijn !/aderlandjèhe Historie aame·
kent Ct), was te fchoon om het den Nederlanderen te omhou<leu. Deeze vertelling dan, die de Schrijver van zijnen Vader
gehoord heeft, is oorzaak, dat dezelve honderd vn honderdmaalen .is .llagefchreeven, en del! naam en het boek v;\n den Schrijver in waarde doet bli;ven. Dan zij, die lu't hebben OJl;) dezelve, en bijzonder de vierde verhandeling, met onpartijdigheid te
leezen, zullen terflond de. partiJdigheid, ondankbaarheid, lasterzugt en onkunde van den Schrijver (die het beruchtHe van zijn
boek geheel fchreef naar de vertelling ,'an zijnen rader, dim
hij
(t) Ik weet rlat liec.ze aallhaaIing niets betekent; maar ik weet ook,
dat men van groote Mannen de geringfte misfiat;en moet aanwij~en, op
lbc minkund~en 'cr niet door misleid wurden.
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hij zelf zegt , dnt nooit gewoon wos Irgens aontekening 'Pon te
houden) ontw~ar worden.
Ik zal hier niets meer bijvoegen, dan de woorden van zijnen
Laadgenoot, den Heer DE LA NEUVILLB, die gansch geen voorflander van het huis van Oranje was; deeze zegt, in de Voorreden voor zijne Historie 'Pan Holland, " dat de Heer DU lBUlUER geheel geen karakter had, Zit als de Heer TEMPLE; dat hij
Iliet meer dan de Z6Ion van een Afgezant was; del!zf', zegt hij,
heeft zonder twijtfel geheel onvolmaakte Gedenkfchriften geleverd, die geheel onnut zijn;"
AUCHERS, of Auckers, in 't latijn Auch!. Door deeze verfiaat
de Heer ALTING een gedeelte van de oude Friezen, en wil dat
zij deezen naam gekreegen hebben van de laage landen, die door
het water der Rivieren en Meiren van rondsomme overfiroomd en
aigekpaagd worden. Want niet yerre van Muijtien (zegt hij) is
een Moeraschti~e l1:reek, die, van deeze Aucktl's, den naam van
Áuckel'l'1'n (AI/ke,'een) behoud: ja dat het geheele Drostampt
van Muiden hier van zijnen na3m verkreegen heeft. Want gelijk
de Hoogduit[c'zm 5!Il~ in !lIiatD/ en in het meervoud in ~e1tt/
dus de Nederlanders ~W in ~o1tt en ~O / en met nog eene
buiging in. ill'p en eGap verwisfelen; waar van dan Goij/nnd den
naam h'eeft: als of men zeide AukerS'fanti, (/luclzorum Terra);
verder, dat niet alleen dit klein hoekje lands hier wn den naam
ontleend heeft, maar de !anfche landfireek om het Flit daar naar
zol,der twijfel genoemd is, die hedendaags. hoewel met eenige
omzetting, de reluw genaamd wordt. Van deeze Au.chtrs, Al-TING meem verder dat PLINIUS fpreekt, in het IV Boek zijner Natuurlijke Historie, kap. XV. alwaar hij fchriift, dot, behall'en
!tet zeer gero~11Zde Eiland d~r Bataven en Caninejàten, le{Jgende in Rin Rhijn, nog eenige onder/! Eitanden der Friezen.
als door zijn de /lukers en Prijiabones, Sturiers en lIffJrzaters, leggen tusfchen d~ twee {Jolen, waar tUJor de Rhijn uitloopt, namelijk het gat van dt Mtlas (HELIUM OSTIUM) en het
gat van het ?!ie. Op welke plaats van PLINms hij aantekent.
dat de Uitleggers geweldig oneens zijn, en dat fommigen de naamen deezer Volken geheel anders willen leezen , en de meesten
da~r van uitfchrabben. Doch hij oordeelt, dat de plaats echt en
Vvvv 3
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gezond is, en dat de nàamen, daarin vermeld, behouden moe.
ten worden; behalven dat men, in plaats van Cauchen, (welk
woord hH gist, dat tusrchen 0 geftaan heeft) leezen moet Cau·
chorul11: zo dat deeze Volkeren hier geplaats worden tusrchen de
uiterfl:e gaten van den Rhijn, waar van het flinker is. het gat Helium genaamd, dat met de Maas tusrchen Heltevoet en Goen'u
[chiet; en het rechter, 't welkru,[chen Ter Schelling en FliehJnil
in de Noordzee loopt; en dat de lengte deez~r Eilanden, daar
PLJNIUS yan [preekt, en die hij oordeelt vijf te zijn geweest, van
denzclfden Schrijv~r op bljna 100,000 fchreden, dat is 25 gemeene Duit[che miilen gefteld worden. Vervolgens meent hij.
d~t het eerfl:e deezer Eilar.den, het welk zig langs de graft Dru[us en den J.:ant om 't Meir (F/evo) uitilrekte, naar de landen,
die den oever uitmaakten, en in 's lands taaIen Áuwen genaamd
wcd~n, het Eil1nd der Auchers geweest is. Het tweede, naamlik cia: der Frifiabones, fielt hij gelegen te hebben, tll.[chen het
gro0te ;\Iè (F/n'o) en zeer veele andere kleine Meiren,die aan
weerskanten V~;) het Y geweest zijn. Het derde, dat der Sturiers, ilelt hij tus[chen de SaaI en den Tsldflroom, (vermids
deszelfs water, door f.RU$US naar den Vliellroom afgeleid, toen
klein was ,) en den Vlieflroom, aan den anderen kant, tot aan
de Noordzee, Eindelijk (ldt hij het vierde, dat der Marzaters •
tUs['::lea de No'xdzee, de, Sturiers en de voornoemde kleine
l\1eiren der FrifiabQI;es. Zo d;;t, om uit alles een be!1uit te maa·
ken, de Áuchers zouden uitmaaken, dat gedel:ltc der Friezen,
die van den Zuidkant, langs het Vlie-Meer (Flevo) rusfchen de
twee Muidens leggen. Derhalven • is 'er niet de minfie nood·
zaaklhkheid om hier de Cnuchen (Clzauco), volken, die boven
de Eem gelegen zijn, in te brengen: want deeze Auders (Au,
ehi) zuivere Fr/ruN zijn geweest, die deezt'n toenaam, naar
den aart van hurJlie woonpla2tze gt~kreegen hebben; zo alg nader
op het Art. FRISlABONES zal getoond worden.
HALMA.
eene Edele State, in FrieslaIJd, bij het dorp Teerm,
Leeuwm'del'adeel, gel~gen.
Geograp,'zisdz !P(,ordmb~ck l'G!J Friesland, bi. 12!.

AUCKEMA,

ol1d~r

Ar:CREl!t.; hij

'muntte uit onder alle die geenen, welken, zo
doo~
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door de Spanjaarden, als door een ra.mpzaligen Godsdienstijver,
waren aangefpoord, om zig Ilraffchuldig te maak en , geHjk elders
blijken zal.
AUCHY,

(Jacob van Bosjie, lIeer van) zie BOSSlE. (Jm:ob ytfn)

AUDGERUS, of duigarius, was de derde Abt van het Kloo',
ter, Bloemhof of WiUenlÎrum genumd, naar het dorp Wirum,
tusfchen Groningen en Damme. Oudh. van Grolfjngen.
AUFRIED; (zie hier voor, of ANFlUED, de XVIIIde der U/ne'l·
[che Bisfchoppen.
AUG SB UUR •

ook wcl

een dorp in Friesland; zie

AU3BEUR,

LUTKEWOLDE.
AUGUSTlNUS-GAE. is een zeer groot dorp, in Friesland, eC!n
der Acht-Kerfpelen, In het kwartier van Oos/ergo, nabij Kasper.
Robles- Diep, dat lijnen naam fchijnt ontleend te hebben van des.
zelfs aanlegger, dewijl Auguslinusgae zo veel betekent als Augustinusland, vermids de woorden Ca en CQ onàer elkander ver.
wisfeld worden. In het Kerklijke is dit een Kombinatie met Zui.
derhui'Zum; het heeft 25 fiemmen; de Predikant behoort onder
de KInsfis van Dokkum.
HALMA, BACHIENE, Ceogr. Woordenboek.
AUGUSTODINUM,

was, volgens

TACITUS,

de hoofdlladder

Eduel1, ziinde Autzm een fiad in het Bisdom van dien naam ge-

legen in Bourgondien. JULIAAN maakte 'er zig, in het jaar 356.
ionder nag of !loot, meester van.
TACITUS, Jaarboeken, nr. kap. 4~.
AUGUSTUS, door JULlUS ClEZAR, als zijnen Zoon aangenomen.
meende verpligt te zijn, het werk, door ClEZAR aangevangen,
te moeten voltooijen , bellaande in de onderbrenging der Duit·
fche Natien, aan den Rhijn gelegen. Het is bekend, wat moei.
te door den Voorganger van . . . UGUSTUS daartoe aangewend i.;
TweemaaJ. was bij over den Rhijn getrokken. Deeze weg fiood
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'Voor AUGUSTUS mede open; dan het geh1kte hem niet, dat g-rootsch
ontwerp ten uitvoer te brengen. Wel is waar, dat een deel van
Germanie voor zijne Wapenen had moeten bukken; doch het iJ
ook waar, dat de roem, waarmede de overwinning op die Vol·
ken behaald was, met grooter fchanue weder verlooren is. De
ondervinding had hem moeten leeren , dat de Gtrmaanen, nog
mind::r dan de Galliërs, de gebl"eeken d!:!f Romeinen in hun gebied dulden kunnen.
't Schijnt ook dat ClEZAR AUGUSTUS hier van niet onkundig was:
want hij befloot. zijne Heerfchappij te vestigen, daar die !land
gegreepen had, en haar uit te breiden, daar dezelve nog niet
erkend wa~, en, ten dien einde, een ander belluur in te voe·
ren, als voorheen plaats gehad llad. Voor heen fionden de GIJIliën , en andere wingewesten aan den Rhijll, onder deeze en
geene afgezondene Stndhoudérs, die volle magt over de krijgsbenden hadden, en, in naam van den Roomfclten Raad, de fchatti!lgen invorderden. Deeze bleeven meestal een geruimen tijd
na elkander in 't bewind, doch meer voor hun eigen, dan voor
het algemeen belang, wijl al wat zij iu hun eigen beurs /laken J
de li::hatldst ontroofd werd. Hi.erin wilde AUGUSTUS voorzi~n ; en
tevens, om zijn onbepaald gezag te wonen, hield hij de overwOllnene Landfchappen aJs een Eigendom voor zig; vJeijende
zig. die door zijne beste vertrouweline:en b~ter te kunnen befchermen. Dan in het veertiende laar vóór ol1ze tijdrekf'l1ing,
moest LOLLIUS, dien hij op dien voet had afgevaardi:;d, bukk(!!1
vour de magt van MELIO, Koning der Sicombers , die den Ro.
meinen zwaare nederlaagen toebragt. Doch AUGUSTUS, in 't volgende jaar afgekomen zijnde, bragt de Overwinnaars weder tot
onderwerping; en daarop gaf hij het beiHel" aan zijllen lO)!J DWsus, wien mede was bevolen, den oorlog tegen de GermaancIf
voort te zetten. Van zijne bedrijven in het Eiland der Batavieren, zullen wij nader gelegenheid krijgen te fpreeken, op de Art.
BATAVIEREN en DAUS\JS. Hier moeten wij alleenlijk melden, dat
DlI,usUS. na zijn overlijden, gevolgd werd door zijnen Broeder
TIJlEIUUS. Wegens de ez en voegen wi; hier nog bij. dat hij zig
zelven , in een Brief aan den Roomfchen Raad, beroemt, ne.
~enmaal door AVGCSTVS tegen de Duitfchers gezonden geweest te
:zijn, en dat hij ooder dezelve meer door raad dan geweld ver.

richt

AULA-DEI. AU LUS HIRTIUS. AURELlUS. (CortJtlitls; '395
---------------- richt had. Na alle de groote daad en , die hij Vèrricht had, werd
TIBERIUS gevolgd, in het vijfde jaar onzer ti;drekcnipg, door
QUINTII.IUS VARUS, die allermeest onder de G~rmaanf1J is beraamd
geworden, door de Nederlaag, die hem door i\RMINIUS, Ao. 10,
werd toegebragt. VAR~ doodde. uit wanhoop, zig zelven.
AUGUSTUS liep verfcheidene maanden lang, door de vertrekken
van zijn Paleis, zjg het hoofd tegen den muur fl:ootende, en
roepende : VAR US ! VAR US! geef ~II:; mijne Legioenen weder!
AUGUSTUS ~ogt daar na èi~n geleed en ramp wel te verg{~den ,door
TIB,-RIVS den Broeder, en GERMANICUS den Zoon van DRums,
met verfche Benden afr~zenden; doch te vergeeffch , wijl de
Germaanen en andere Volken. Vijanden der Romeinen, in hunnefchuilhoeken en bosfchen geweeken waren. Dus AUGUSTUS,
zonder zijn oogmerk te bereiken, in het veertiende jaar onzer
tijdrekening, de Wereld moest verlaaten.
Zie hier voor het Art. ARMINIUS. FLORUS, Elist. Db. IV. Cap.
t 2. TACITUS • •jaarb. IV. Boek. Kap. 72. I. Kap. 24,
55. enz. l'ICARD, Out/h. van DrenThe, bI. ~ 40.
--~----

AULA-DEI, was een Convent of Klooster in Friesland, dat,
!levens anderen, in het jaar 1572, verwoest werd. De, oude
Friefche Schrijvers houden fiaande, dat h dceze plaats, dàar zij
LeeuIVaarden door verfta3n, de oude Wijzen, V<lH de tijden der
DruMen af, geleeraard hebben.
Zie WINSEMJUS; F. SjOERD, Fritfc/le .rt2arbockm, I. Deel,
bI. 40,
AuLUS HIRTJljS, een R011ldl1, wielóls naam onder ons bekend is
geworden, zo door zijn fchrijven v"n de Oorlogen der Batal'ieren, te vinden in de Gedenkfchriften van J. C.lEZAR. als in zijn
Boek van den Alrxandrifnfchm Oorlog. Al het geen tot de
Battn'jer,n betrekking heeft, vindt men in h(lt geen hij tusfchen
het zevende en agtfle Boek van C,EZAR geplaatst heeft, en aangs.
haalt wordt door CLUVERJUS, in zijne f7erhantieling over de UitlPopen van den Rhijn, II. Deel, bI. 102, 1°3, llI, J] 3 en
Il4,

Al'RIi:LIUS,

(Cortu:lius) voerde dien voornaam, naar zijne geVvvv 5
boor-
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boorteftad Gouda, en had ook den bijnaam van LOPSENUS. ERASMUS noemt hem. in zijne Brieven van 1489. 1490 en 1497,
AUROTINUS. Sommigen houden hem voor den Leermeeller van
den vermaarden Rottfrdanemer. het welk zij meenen aantetoa.
nen uit een Brief, door ALARDUS VAN AMSTELDAM -aan deezen
CORNKLIUS VAN TER Gàu, in 1515, gefchreeven, en waarin ge.
leezen word: E1"tlSmus is te Bazel; wij verwonderen ons al/en.
dat hij nimmer iets vtm u me/t, daar gij altoos geweest zijt zijn
oprechte Priend en lI!eefler. Volgens BOXHO.N, was hij Regu/ier Kanunnik; doch GOUDHOEVItN noemt hem een Reguliere Molt·
nik. in het Klooster der Augustijnen te Hemsdonk , bij DoriJ.
~echt, alwaar hij, volgens opgemelden Brief, in 1515 nog moet
geleefd hebben. Volgens dien zelfden Brief, moet hij een zeer
goed Redenaar, Dichter en liistorierchrijver, en onder de Dichters zo vermaard geweest zijn, dat Keizer MAXIMILIAAN. door de
aangenaamheid zijner Vaerfen • en de bekwaamheid zijns verfiands
aangedaan , hem, door zijn Gezant STfPHANl'S CROCEVIUS, den
LaUl1'e1" Vfln dpollo zond.
De voornaamlte Geleerden van zijnen tijd waren zijne Vrienden; doch als de bijzonderfle van die.
vindt men genoemd W.HEDA,AL. VAN AMSTELDAM eI1RE1NlERSNOIJ.
Behalven zijne andere {chriften, verdienen. door ons hier genoemd te worden, twee boekjes van hem, rakende de Outiheid
'Ylrn BattiJ'ia, wlllrin hij fierk tegen GERARDUS NOVIOMAGBNSIS
beweert, dat H~l!mlll een gedeelte van Oud lJatav;tI is. Deeze boekjes, waarin meer geleerdheid, dan in andere fchriften van
dien tijd gevonden wordt. zijn in druk uitgekomen Ao. J S86 ,
door toedoen van BONA VEl'\Tl'RA VULC!.Nrs.
Zie ElIASMI, Epiflolte; GQUDHOEVEN, Kronijk, bi. !H9.
BOXHORN, Toneel dtr Neded., bI. 260. VONK, in de
Voorrede voor de Befchr. Win Doesburg,
AURIFABER. (Egidim) Deeze moet niet vermengd worden met
een ander€ll van dien llaam, die een Carmeliet te Brt/sfet was,
wijl' hij, dien wij hier bedoelen, een Kathuizer Monnik was,
in een Klooster, op den Berg Zion genaamd, dicht bij Zierikzee
gelegen. Zekere PETRUS SUTOR, van de Monniken van deeze
ordre gewaagende • zegt van deezell, dat hij zo geleerd als Gods·
dielolflig was; dat hij heeft gefchreeven drie verfcheide Werkjes.
de
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tleLaude Cnrthujio/lo. Opll$ Exe1l1ploruIlI en SerllJol)~S de Tempore Santto. cn dat hij overleed 20 Febr. 1566.
Zie VAL. AND. Ot/dh. van Zee/tlnd; BOXIlORN, Toneel. tE
RUE. Geletterd Za/mul.
AURTNDULIUS. AlIe5, wat van deeZl'u man gezegd word. herust op fabelen, en waar van men niet als uit verhaaIen , die geen
de minlle zekerheid hebben, fpreeken kan. Dit alleen is waar,
dat de oude Holland/de Kronijken hem Koning "1111 hiesland,
111!tenburg en Hol/(Jnd noemen; dan even vast ga~t het ook,
dat hij 'er eene minder waardigheid bekleed heeft. Doch laaten
\Vij zien, wat van hem al gezegd wordt. I lij zou ter Vrouwe
cene Reuzinne gehad, ~n daar bij veele Kinderen verwekt hebben. Hij zou bouwheer geweest zijn Vl\I1 een zeer prachtig Slot
of Kasteel, dat met de grootte van zij:Je Vrouw overeenkomllig
was, dat is, ongemeen groot, op het Dorp Poorburg, en het
genoemd hebben Aurundilii. Dat hij Voorburg tot de fiand.
plaats daar van gekoozen had, was veroorzaakt door de liefde.
die hij boven andere Landen voor Holland had. En dit zou hij
nog me ir betoond hebben, door het nichten van een ander Slot
te Noordwijk, ef in de Bosfchen daaromtrent; welke beide Sloten door de NOOl'manllel/ verwoest zouden zijn. Maar laat ons
zien, wien men ünderitelt, dat hij geweest is, Den beruchten
fleer LE~1 of W!LLEM, den (even zo ollwisfen) Stichter van Haarlem, nellen de Schrijvers zijn Vader geweest te zijn; en van
deeze vermaarde Bouwbeeren, moet FALK of VALK, een Zoon
van ARINDULllJS, de Stichter V8n 't Slot Valkenburg aan den
Rhij1J geweest zijn. Laat, echter, alle deeze vèdlaalen zo on.
zeker Zijll als ze willen, dit is gewi" dat men te Voorburg,
omtrent het jaar 153°, de fundamenten van een Kasteel ontdekt,
en daar uit gegraaven heeft, veelerleije zeldzaamheden, zo van
gouden, zilveren als metaaIen mllntllllkken. Men vind 'er onder
van NERO en van Keizer PlUS, maar niets, dat eenigen fchijn gaf,
waar uit iets van AR1NDULIUS kon worden opgem:<akt, Dus men
met vee! meerder fchijn van w:l:lrheid geloven mag. dat dit Slot
AriliduJius, gebouwd is, door (len Keizer AURELIANUS. Jonker
VAN DER MOUVE heeft zig veel moeite gegeeven, om den waaren
IIlUIlllsoorrproni op te fpooren. doch bepa~lt niets. BIUCA, me!.
dill'
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rli'rrg mn lkende van de vel'lvoening va:: het zelve. door de NOfJrnoemt het Ca(!rttlll Arul1dllbii. Of b voor I een
d'ru kft'Ï I , of met voord~cht zo gePeeld zij, io; onzeker. HlmA
meE'l1t, dat het zelve g~flicht is door den gemelden Keizer AURELlANllS, en brengt de ondekte nHll1tf1ukken tot bewijs bij.
AD. JUNJUS no('tnt het 'f Slot Flil1i, om de prnningen, die 'er
mm FLINllS gevonden zijn. EOKKfNREi'W zegt Ezels· Oors-Burgt,
magkende Koning AllRI!'(DlJLlUS, of ELlNCS, of ETSELINllS tot ee!1
rW'ceden MfDA5, of Ezelsoor. Waarop JANUS llOUZA, fprl!swijze,
Vi::!:];gt: wie de man met de Ezelsooren ware, BOKK:mSERG of de
KM'ling? De oude Holland(c'ze J(roniik zegt d~t het gcmeene
Volk gewoon was, l((JlJing Al'R1NfJULlUS Ez"lsoor te noemen,
«Fm dat zijne ooren zo groot als die van een Ezel waren. Het
eerfie kan wazr zijn, maar het tweede is een verdichrfel. Lane
(ins bij :tI tHt zotte ~~I1tOOI1Cl". 'J~n waar dit fprookic van de
J~;;:dsooren herkomf1ig zij. Pen hemilllJaBren van onze Nederland.
fe'he OudlJeelcn is hekel~d, hoé 'cr, ollder de penningen van ('enige R.O!l1fijZ- 'ze Keizers, p;evol'den worden, fommige hOGfden met
Bchen, en n~n die Helmen vleugelen; welke gevlet1gelde Helmen mede tot de hoofdfieraaden der Germocmen behoorden, en
wnar mede CL'\l'IllUS CIVILIS ook verbeeld werd, (zie de Tijtelpla:!t van dit Werk); deeze vleugds zijn door het onkundig gemeen, in dien tijd, voor ooren aangezien. SCHRIVERlUS verhaalt,
,!:tt hij zelf zulke oude penningen van de Boeren gekocht heeft,
<tie hem wilden opdringen, dat het penningen van Koning EZEL.
OOR waren. Daar ondertusfchen niets met zekerheid van dit Slot
te zeggen is, nappen wij 'er van ar: \\'a:]( met anderen den naams.
oor[prong in Engeland te zoeken, lust ons niet.
1

1!J{lnl2C71 ,

AUSTERHAL"LA, is de naam van een der 14 Dnrpen van de Frie.
[che Grietenij Doniawerflal, in het kwartier van Ze"C11wolrlcn:
anders Oosterhoule geheeten; zijnde Áufler een oude fpelling
voor Ooster. Het zelve heeft Kerk en Predikant. die ook Old.
jouwer bedient, flaande ooder de Klas fis van Zevenwolden.
Zie HALMA uit WINSEMIUS.
AUSTRACIIlA, is, volgens de aanwijzing van den Heer ALTtNG.
de naam geweest van het Eiland Ameland, zo als Ter Schelling.
West-
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lPeurechia, of fVcsttrachia genoemd werd: om dat dit We5t~
lijk, en Ameland Oostlij k legt; wordende gefcho:iden door de
uitwatering, die he: Bormlicp, uf lJurdipa, in die tijden, genoeJ.ud werd. Want d~ woorden ~U!le/~!le/~ege/~Jge/
Eg! naar de verfdlillendc uitCpraaken , betekenen het zelfde. ell
werden, bij de oude DJiitfl:/zers, voor e:n Eil:md genomen, Z()
als nog hedendaags het t.ilandJc ~!JietmQnft.aogcl volgens
de Friefche ipraak, daar van d~n naam heeft, als of men zeide,
Craauw Jl!Ioll1Jiken Eiland.
Not. Cerm. Inf P. 2. p. 14- HALMA.
AUSTRASIA;

zie Oost·Frnnkrijk.

AUVERGNE, een

der Polders, met Climes en anderen, ten Noorvan HalJleren, in Staa!s·Braband, om en bij Bngenop
den Z00111. Deeze zijn, in het laatst der voorgaande Ecu we , nJ!
dat ze, eenige jaaren, door het water waren bedolven gewees't,
weder droog gemalen en op nieuw bedijkt.
~en

AUWEI\'f, een Dorp in Groningen.
ADli:WERT, het L:i~
Aduart of At/uwer!, 1;Jehoorende aan Mevrouw w. tlL::E1UA,
Douariere Lewe, vindt men op de nieuw uitgekomeJle ['-ast

van Groningen, van den Heer T. BECKcRJNG, op het eerJle bind,
op deszelfs llandplaats aangcweezell, cn het gezicht van her zdve van vooren , op het vierde.
AUXWYK,

een fFateriandsch Dorp; zie

AVAIIREN;

zie

AXWYK.

HlJNNE;>l.

AVANTURlERS, ecne heloJaaming, die men, in het l'latst der
zestiende Eellwe, gegeeven vindt a~1l Engel/dIe Kooplie,Jei', die
zig voornaamlijk op den Lakenhandel [Geleiden. Dat ziJ dl:czen in de Nederlanden, en bijzonder te j}jiddelburg in Zeelil17d.
in het jaar 1598, nederzetceden, werd veroorzaakt door oll'.:emgheden, die 'i:f te Londen onf1onden, tusrchen de ElIgelfde en
DUitfl:.'li! Kooplieden, die tl)[ 't Hanz;}-Verbond behü()rd~il; we/ke oneeuigheden zo hoog liepen, dal Keizer Rl'DuLF DE II, tldl

E11-
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En:e/fchen, die voornaamlijk te Stadt, onder deeze benaamina
van Avonturiers, den Lakenhandel dreeven, beval, binnen zekeren bepaalden tijd het Keizerrijk te ruimen. Koningin ELIZABET beval het zelfde aan de Duitfche Kooplieden, die zig in haar
Rijk, en bijzonder te Londen, hadden nedergezet. De Engel.
fche Avanturiers, die Stade verlieten, vonden in de Nederlan.
den verfcheidene plaatfen , die hen voor hunnen handel voordeelig fcheenen. De Nederlanders toonden zig gewilolig hen te ontvangen. Die van Groningen booden zelfs, bij brieven, hunne
flad, en de goede gt:l('gcl1heid van die der Konillginne aan.
Groningen, Kampen, Dordrecht, Amjldda)Jl, (alwaar men
ben, tot een Halle of wooning, aanbood, het Klooster van St.
Maria, het Oude lI/liszitten-HlIis in de Nes, of het Klooster
van Jit. Katharina, of het Rondt Bagijl;.'wf,) Delft en Rotterjam kwamen den Ál'anttwiers voor, als Heden, die voor hun
:teer gelegen waren. Inmi~dels dat 'er bij de Staatel1 beraadOaagd
werd, welke voorde.len aan hun. zonder de Ingezetenen te benadeelen, zouden kl!nncn worden wegefiaan, vcrkoozen zij tot
hunne verblijfplaats Midlidburg , in Zee/anti, omdat aldaar het water beter ge[chikt dan elders was, ter zuivering der wolle. Koningin ELIZAJlE: H beval, dat de afzending der El1geljde wollen, naar
de Nederlanden, alleenlijk aan deeze lVIaatfchappij moest gefchie(len. De StHaren bevoolen, in het jaar 1599,' dat de leden deeZ~r Maatfcl1appij, en andere EtJg~,'fchen, zig hier te lande onthoudende, hUllnc lakens, Baaijen , en andere wollen Stoffen,
l;er!~eI1S dan te Jlfldrfplburg zoud"n ter markt hrengen.
Deeze
bndel ver\\'clae zOllltijds vèele ','neenigheden. Doch na dat de
c:raatçn, in het jaar 1603, e~;] \'erbond met FraJl,fnjk gefltltcll
hadden, werd 'er ook gchanddd met Enge/and. Ecne der voo~11<lam'le hoofdzaaken, die J2 ElIgc/fc/iI'lI vooraf wildeJ1 laaten
i~aan. was de vereJ}~lljI1g de. gefl:hi!len, hicr over onrflaan. Niet
.. :ken liepen dezclven zeer ho0 6 , [Uskhen de leden der Maatci.:happij en andere l{oopiicf;eu, maar ook tlls[chen de Stad Midde/bUi g en /lmjleltlam, en :llJderr:ll Hollandji-',ie Steden, die der
,,:trs:gemclde Had d':lJ flapt; der Ellge/Jc!Je LakelJtlJ, geheel of
'Cd dl'clc, \\ ildC'Jl olJctrekkci).
Ook fchijm het d~t lJfiddelbtlf"f{.
i:j :.:leezen t\\'i5t, van ziJIl \ oorig regt heelr 11l0Ct'êll :lillen, wijl
"'~ ói'gemeelle Sta;;ten a~[J de .1l'Imt"trien verl(,)f ~aven, om zig,
daar
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daar het hun goed dacht, neder te flaan. De bepaaling, die Irt
Engeland gemaakt werd, dat de Eng,l[che Lakens in dat Rijk
alleen mogten geverwd en bereid worden, was oorzaak, dat het
verbod van invoer van gevenvde lakens alhier gedaan werd; 't
geen te \Vege bragt, dat Koning JACOBUS DE I zijn bevel introk,
en de Lakenhandel weder op den voorigen voet gebragt werd.
E~hter had iWidne!burg den voornaamfl:en tak van den Handel:
want in laater.tijd vind men, dat deeze E1Jgelfche Avanturier$
zig ook te Dortirechl en ti RotterJam onthouden hebben, van
waar zij, in het jaar 1652, vertrokken, door dien de Staaten zig
genoodzaakt gevonden hadden, een verbod van invoer van En.
gelfche fiolfitn te doen.
A\'AUX, CC/nude de JJltsme enJ()han Anto1:li rie Mesme ,Graa.
ven d') Vader en Zoon, die beiden de waardigheid van Afgezaot
des Konings van Frankrijk bekleed hehben; de eeri1:e tot de
handelingen der JJbmfte1fche, en de andere tot die der Nljmeeg[de Vrede; de laatstgemelde kwam, als Afgezant des gemelderl
Konings, bij den SC3ar,in het jaar 1679 en verbleef'er tot 16811.
Zijne verrichtingen zijn 011S bekend gewaden, door de uitgaave
van dezelven, bij wijze van Brieven aan deu Konillg en anderen, uit het Franst:h iu 'c Nederduitsch vertaald, in zes deeltjes.
Wij voor ons hebben liever, dat ieder, des begeerig, de voorvallen van dien tijd leest en· beoordeelt, dan dat lVij, in deeze
tegenwoordige tijdsom!l:andigheden, genoodzaakt zouden zijn,
'er eenig verflllg van te doen. Dit moet 'er, echter, van gezegd worden, dat indien ik mij niet bçdriege, JE,\N D'AVAl'X mij
voorkomt, voor zig zelven een eerlijk man geweest tc zij.!, en
zo men hem hier en daar and..:rs ziet handelen, zulks meer aan
de noodz~ak]iikh~id, waann hij zig bevond, en aan de iutrigues
van zijn Hof zijn toetefchrijvell, dan wel aan zijn Per{oneel
Charakter.

AVENHORN, behoort onder Dngterlcmtl, en is, met deszelfs
Ban: gelegen cen Noordwesten van Groothuizen ; het word begroot op IJS Morgen cu 150 Roeden lands. In de Lijst
der Verponding van 1749 ,telde men aldaar 48 Huizen. Om
naallwkeurig deszelfsIigging te bcpaal:m ,zegt men dat AYI!1J,!orn
legt
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legt 100 Roeden van de Beemfler. Aan de tegenwoordige Kerk.
die een laagen Toren heeft, werd, 1642, de eer!l~ !leen gelegd;
de voorige, die de Parochiekerk. en op naam van 1\lAUJUTWS gewijd was, !tand ter begeeving der Hollllndfche Graaven ; de beo
vestiging, echter, behoorde aan het Domkapittel van Utrecht.
Het Pastoorfchap brRgt op, cen tijde \'an JOHAN IURTHOUDS, die
aldaar, 1517. door den Graaf, als Pastoor was aangetleld, 50
Rhijnfl:he guldens en 6 morgen lands. Het Kosterraar, dat mede
door den Graaf in dien tijd begceven werd, bezat tot inkom!lel1
!Z morgen lands. In 't jaar 16r6 was, gelijk nog hedèn, Avenhorn met Groothuizen een Combina,ie. De Gemeente aldaar
had. is de maand November van 't voorfz. jaar, haaren Predi.
kant DIRK CHRISTlAANSZOON, die C01ltra- Remonflrantschgezil1d
was. van zijnen dienst afgezet. In 't Refolutie-boek der Stad
Ho~rn, onder welker gebied beide dorpen behooren , word gezegd, dat zulks met goedvinden, of advijs van Burgemeesteren
dier f1:ad gefchied, cn hun, om gewigtige redenen, gebleken
was. dat hij van zijnen dienst omllagen was. BRANDT zege:
" men hond, dat dit door Burgemeetleren van Hoorn gefchied
" was, om dat hij den Heeren S,aaten van Holland, ter oorzaa" ke van hun genomen beQuir, ongehoorzaam was, en met de
" PredikanteB van Hoorn, die Remontlrantsch gezind waren,
" weigerde Klasfis te houden." Ve!I moeite werd te GroothNiz~n gedaan, om eenen IS1\CK WELSING op den Predikfloel te brengen; doch DIRK CHRI,TIAANSZOON, die fl:aand~. hield onwettig·afgezet te zijn, bleef Ie Aven!/orn, en de Contrr.-Remonffrantell
beletr~den , dat WRI.-ING den dienst waarnam. Te Avel1hom was,
op verzoek van de Vredemakers en Kerkmeesters. door. bevel van
Schout en llurge1l1eesteren, op den l!len van de maand December 1615, een Oot aan de Kerkdeur gehangen, en een gefclt,rifc
daar bij aangeplakt, waar bij v~rbodeQ werd, dat men den afgez~tten Pre-iikillt niet meer zou doen prediken. Dan, eenige on.
tembaare geesten, meer op geweld dan op reden· fteunende, begaven zig tJij nacht, gewapelid met hooivorken, op het kerkhof, en ondernamen, in weerwil van de Overi~heid, ell tegen
de bedreiging der wachwrs, de kerk te openen. Den 4dcn werd
weder een flot aan de Kc:rkdeur gehangen, en een ernHiger ver.
maanfcprift aangeplakt; doch dit werd 'er dOQr de HuisJiedcll
we-
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wederom afgeflagen en gefcheurd. Eenigen, die zig daar aan
hadden .fchuldig gemankt, werden, door Burgemeesteren van
Hoorn, verwezen in een boete van 100 gu:dens. DIRK CHRISTlAANSZOON, die, onzes bedunkens, wijzer gedaan hadde, YOOi"
dien tijd fiil te lla~lll, dan in weerwil van de Magiflraat, te Avenhorn prediken; doch te Grosthuizen werd hij, geduurende den
tijd van zes maanden, geweerd; de beruchte SAPMA werd aldaar
op den KanzeI gebragt. De verdere moeijelijkherlen, daar ui,
ontilaan, zullen beter op het Art. GR05THUIZEN dan hiet te pasfe
komen, wijl aldaar de grootfie opfchudding plaats had.
Kerkl. OZ/dh. ,'an Noord-Ho,land, H. Dtlel, bI. 446.
BRANDT, !list. der Reform., H. Deel, bI. 4°7-413.
TSIGl.. Kerk!. !list. fol. 448. CflZ.
AVENNES,

land; zie

(Jan

JAN DE

1'(11)

Graaf van HenegoHwen ,Holland en Zee-

Il.

AVFNNES, (Cl/ido van) Broeder van Graave
der Utrechtfche llisfèhoppen; zie GUIDO.

JAN,

denXLIIf1en

AVi:RBEll.GE, een Havezate, onder het dil1riét van het Dorp
Olst aan den Ysfel, behoorende :lan den Heer DIRK ERNST, Baron

van Yoerst.
AVEREEST;

zie aVEREEST, een Dorp in OJ!crijs[el, over de Ri.

vier de Reest.
AVESTEIN, ei'n vrije Heerlijkheid in Stllots-Braband, op het
grondgebied van den Dil1t!zer, aan de grenzen van Pedland,
voorzien met hoog en laag rechtsgebied. Deeze Heerlijkheid,
te weinig van bewooners voorzien zijnde, om daar uit een behoorlijk aam al van Mannen tot :;chepenen te kiezen, is de Heer
deezer Heerlijkheid genoodzaakt, zijne Ingezetenen te Dinther
voor het recht te roepen.
Zie BACHIENE, bI. 673.
AVEUATH (m:) twee Dorpen, die in het Kerklijke met elkander gecombineerd zijn, waar van het een.e naar de Kerk, Kerk

IV.

DEEL.
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,dve:saat, en het ander naaf de daarin lhtande Knpel, Kapel ,dVI.
saat'/: genaamd wordt. Zij zijn gelegen in Gelder/anti. in de
Nederbttuwe, bijna een uur lr-lans ten westen van Thitl; bij bet

laatstgenoemde is, in 't jaar 17°5. een net Kerkje gebouwd. Een
Adelijk Heer, met naame BALDR1CUS, vereerde alles wat hij hier
omtrent bezat. in het jaar 8°5, aan de Kerk van Utrteht. In
1407 11:ond aldaar een Pastoor JAN DE MOOR, een man van zeer
grooten Rijkdom, om welken hij, met zijn geheele huisgezin,
door aanl1:ooking van zijnen Kapelaan, die PETRUS genaamd was,
deerlijk vermoord werd.
Zie PO.\'PANUS. Ge/der[clte Ge[cMttimÎs, pag. 371.
AVILA, (Sanètius ti) een Spanjaard van geboorte, die door
den Hertog VAN ALM, van ziine jeugd af aan, tot den oorlog
was opgevoed, hem in alle zijne togten vergezelde, en dus met
hem in de Neclerlandc!ll kwam, om als beul en geweldenaar der
verdrukten te dienen; hij bekleedde den rang van Kapitein der
Lijfwacht van den Hertog. In die waardigheid was het, dat
D'AVILA, in 't jaar 1567, (toen de Hertog het vermetel bet1ufr,
van de Edelen des Lands, de Graaven van EG:\IOND en HOORN!!:
gevangen te neemen , ten uitvoer bragt) het huis van /{uiltlll·
burg. binnen Brusfel, en alle de wegen daaromtrent, met gewapende Mannen bezette, om de Gemeente een Cchrik aan te
jaagen, wijl die onkundig van de oogmerken des Tirans was.
Toen ALBA, in het volgende jaar; ten uiterflen verbaasd was O\'er
den eerflen togt van Prins WILLEM over de NIaas, was D'AVIL,\ de
eerfle, die den Hertog wist te behaagen, met in allerijl eene ben·
de bij een te z~melen, waar mede hij den GraafvA:-I HOOGSTRAATEN noodznakre, over die Rivier te rug te trekken, en aldaar in
het gevcgt te verllaan , waar bij die voorfl:ander onzer vrijheid,
en verdediger onzer gefchondene rechten het leven liet. De zege van D'AVILtI werd v;;rmeerderd, door de gevangenneeming van
de Heeren VAN DUI] en VAN VILLERS. Doch bij de overwinning,
die OR.\NJE, bij zijnen terugtogt uit Brt/bant, omtrent Qpesnoij,
op eenige Spaan[chm behaalde, werd D'.\V1U, die vergeefsch
zijn volk zocht bij een te houden, op zijn beurt gekwetst. In
hC?t jaar J574, was aan hem, door IlEQUESENS, ter ontzetting van
Middelburg, het bevel over het eene gedeelte der Vloot, die ten
dien
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dieR einde vaD Anlw~rptn afgezonden was, opgedraagén. D'AVILA rractme, langs de linker zijde V211 de Yonle, nalr Mit/..
Ik/burg 't vaaren; doelt de Prins V.~N ORARJE was te vroeg hun
oogmerk ontwaar geworden; hij deed der Staaten Vloor mede in
nreën deel en , houdende het eene deel bij zig, om D' AVrL! YOOf
de Stad afle\'V2chten; Wlt.lr door te weeg gebragt werd, dat'D'Avt~
LA werkloos gehouden wordertde, den fcheepslhijd tusfcheil BOIISOT en den Heer VA~ GI.!MES moest aanzien; na welke overwirtning Mitldelbllrg zig aan ORANJ! moest overgeeven, en hij werks
genoeg hao te rug te keeren. Meerder roem behaalde hij voor
tijnen Koning, in den flag op de M()()/(erheide ,"in dat zelfde jaar,
wamn hij nÎet alleen overwinna:n' bleef, maar de Nilderl:rnders het
ongeluk hadden van twee hunner getrouwfie voorflanders , LODEWIJK en HENDRIK, Grnaven van Nasfau, nevens vcele andere dappere Helden, te zien tlheuvelen•
. Onder de onderneemingen der Spanjaarden; in het jaar ! 57S~
is geen van de minfien, de bekende tol:t naar Schouwen en Dy;.
"ettmd!. ~ an D' AVILA was het befiuur des Legers te land, en de'lf
vermaarden '10:~DRAGON ter zee toebetrouwd. Welk voordeel de
Spanjl/flrtlm d:M!r bij behaalden, bl:hoort lot het An. M()NDBAGeN.
't Geen den Spf1f1jtlllrdm, niettcgenfiaande hURRe overwinningen en grootheid Vim: mllgt, in regt!l1overfleTling van de Nederlanders, het mecfie nadeel toebngr, was, h~t muiaea des volks
in het jaar f576. D'AvlI.A, die groor gezach over hun had, en
11Ieester van 't Kasteel van Antwerpen was , kon hun, echter, niec
beteugekn. De fchuld daar van leide hij, mer fcl1ampere ver\vijtingen , den Raad vall Staate te last, hun verwijter. de , dat zij
met de !ledo?ll te wapenen, onder voolwendfei van zelfsverdediging , den oproer te grooter maakten. De Raad beklaagde zig
tegen hem, dat zij clnrtoe genoodzaakt waren, wijl hij. zonder
b.m te kennen, zijn Guarnifoen vermeerderde, hem verniaanende tot de afdanldng. In plaats van hun gerchil te vereffenen, borSt
het uir tot vijandfchap. De Raad verbood, met raad of daad.
de muitende Spanfaardtn, die zig binnen AoM onthielden, bij
re flaa". D'AvIL'\ vreezende vuor zijne Landzaaten, fcboon die
zig zijner gehoorzaamheid ontrokken hadden, zond blln c~lllg(t
Ycldlluklt<tll en Buskruid ; hij begreep nict, OOi hij' Qaar m~de
Xxxx 2
zijne
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zijne eigen zaak verergerQe ,fchooR hij, in de verovering van Ant·
",erpm, groot voordeel van hun trok; het welk hem, waarfchij·
nelijk, buiten hunnen bijfi:md, niet gelukt zou zijn. Echter vond
bij zig niet magtig genoeg, hunne ongebondenheid, door woorden, noch door firaflèn te kunnen beteugelen. Hier door werd
bij ~ zo wel als de rest der zijnen, in de maand April des vol~enden jaars 1577, genoodzaakt, het land te ruimen, en de rei·
ze n3:1r Spanje aantenecmen.
Zie STRADA, 1. Deel, bi. 412, 26, 54, 92, <;34, 36, 51.
53, 73 , 74, 82, 86, 60r. BENTrVOGLlO, bI. 76,
92-29r. enz. HOOFT, en anderen; en de bedrijven,
w:lar in hij, in den aanvang. is tegenwoordig geweest.
omflandiger op 't Arc. "LilA.
AWICH, een Dorp in IJlaas en Iraal; men vind het gemeld,
in den Giflhri~f va.n de Gravinne ADELHElD , van 't jaar 1188. lledendnags word het E ....ijlr of EU'ich genaamd, liggende 3 uurcn
beneden NijllJfgai.

AXEL, of ook wel AXELE, een llerk llecdje in Ncdcrlanj, doch
bepa,llder gezegd, in het Oosterd{'(1 l'Il11 rlallnáereu, en in de
ilInd!lreek der lÎt'r AIIIIJ"cllletJ. tUI fehen Sas Vflll Gl'IJd en de:
Stad Hu.M. 4; mijlen van de cerlle, en een balve mijl van de laatstgenoemde Stad. ,/lXII werd, in het jaar 11°5, met d.cs7.elf.< Ker';,
door den Bisfchop BURCIIARD, aan St. Salvator te U/rec,'!t ;;cfchonken. Door verraderij van 11IBlJSE en anderen, geraakte hl'!,
in '! f,iar !583. in de magt van PAn~l.I. Poch vermits den Staat.
en inzonderheid Zeeland, veel aan h!'t verlies of bezit da;;),I':!I.
gelegen w.s~ toonde Prins l\;.H'RJ"·S daar aan he! eerlle rroeflluk
zijlH:r dappe;!:::-id; bij nacht truk hIj '.Ii- de ~chans ter Nwfr.
en bemagtigde het, if.l 1586,. dour middel van b~l;lill1ming. Dii
de lltJtmflrrfo/:e Vrede werd het aan d.1J Staat toe,;ekelJd.
.
S;4ALLEOANGE, in zijn C'hJ'ollijk "all Zedond, zegt, dat hel
land der nrr Ambachten, W3nr van A.r:rI 'er één is, van Zuid.
Be~e1(ltId in Zcclrmd is :lfgegraaven, en daarom van rechtswege
aan Zeel/md behoort.
111 het j:lsr IHl vOllde.n de Frllnfthm aldaar tCjienfiacd, re~eD

AXEL. AXONIUS, (Joadimus)
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-----------------------------------gen hunne verwachting. De Hertog VAN BROGLIO meende het'zo
gemakliik meester te zullen worden, als fIt//st; het moest, echter, bukken. Doch de Kommandant Ván Axel verkreeg, door
zijnen moed, zo veel, dnt hem, met ziju ondi!rhoorig volk, de
vrije afcogt naar Goes in Zeelnnd werd toegeilaan ; den 29f1en
Januarij 1749 ontruimden de Franfchen het wederom. Men telt
binnen Axel 160 huizen, en bij de 8öo lnwooliers, die meest
allen cot de Gereformeerden behooren. De Kerk, die een fraaij
gebouw is, Haat niet verre van het Raadhuis; in dezelve wordt
de dienst door twee Predikanten wasrgenomen: welke beide Predikanten ook Zttiddorp, daar tegen over gelegen, bedienen, en
onder het Klasfis van IFnJcheren behooren. Ten aanzien van de
Regeering is /Jxel gemeen met ter Nel/ze, en met :lIle de Dorpen van het Ambacht. In den aanvang van de voorige Eeuw,
behoorde daar toe Bi~rFliet; dan dit is daar van ge[cheiden in
1643 ; hebbende Axel en ter Nel/ze éénen Rechtbank bêhouden.
De Heer Baron VAN LIJNDEN TOT HEMMEN is de Baljuw, die dat
ampt, door een Subnitut, doet waarneemcn. VOOrts befIaat de
Regeering uit één Burgemeester, dertien Schepenen, twee Grif:
fiers. twee Theh'lUriers, alle welken, behalven de twee laatstgemelden, jaarlijks, door de afgevaardigden van H. H. M. nu uit
A.xel en dan uit ter Nellz~ worden aangelleld.
Van 't Axe!er Ambacht, zie '[ geen reeds door ons op het
Art. der VIER AMBACHTEN gezegd is. Daar onder behoort thans
ZaamJlag, Zuiddorp , en voorheen een meenigte Schans[en, ten
westen Ter Net/ze, Den Hoek, 't Fort lIJnt/ritius, BierFJiet,
I

enz.

fol. 329: DE GROOT, 'Jaarb. bi. 89. SM,~L·
bi. 156. VAN DER HOUVE, bi. 439. VOSSlUS,
'Jnarbaeken, bi. 9 r, 96. Vader!. Htst. VIL VIII. XII.
en XX. Deel, bi. 105.

Zie

GUICIARDI}N,

I.IW,A.NGE,

AXONIUS, ('JouchimIls) geboren in de Stad Grno!, w:\seen
voornaam Rechtsgeleerde, Leermeester van Graave FILIPS VAN
LALAlN ,en daarna onder de Nederland[che Vorllen Raad der Zeezaaken; welk ampt, volgens getuigenis, door hem met lof bekleed is geworden. Hij overleed in het jaar 1526. Van hem
Xxxx 3
Ji}n

1403 AXWYK, AYAL!, AYCKEWEER, AYKEMA, enz.
zijn wel geCchreevene, lJlaac geene gedrukte werken

:\'la~blee..

ven.
VAN HASSELT,

Historia BrllHlntite.

AX'WYK, ook wel Auxwe'jk, een groote buurt, die gerekend
wordt te behooren onder Mililie, grenzende aan de PNrmtr; anderen benoemen het als een dorp iIJ Waterland. OoJ, zijn 'er.
die meenen, dat men moet Cchrijven,AextetWtjk. om de groote
meenigte Exrers, die zig aldaar in de boomen plagten te onthouden. Van de drie dorpeR, om van den naam van Auwt'swijk niet
te gewagen, vindt mell dit vaarsje.
4uxwijlt, QUlldijk en Middel r,
Welk is de fuste van de drij?

AnLi, (BnlltazlZr) een vermaard Rechtsgeleerde en Hoogleer..
aar te Mechelen, overleed den 16den Sept. 1584, oud 36 jaaren.
AVCKEWEER, wel eer een dorp in Frieslmul, dat, nevens veeJe anderen, in het jaar 1277, verdronken is.
AYKEMA, een Staate in de Grietenij van Achtkerfpekn, een
half uur ten zuiden van Strouosc!t.
AVLUA
AVLVA;

of ..1yl1'lI; zie AILVA, een adelijk Stamhuis in Friesland.
zie AILVA.

AVLVA; (Htins Jl7illellJ, Bar"" Wil') zie, met meer anderen
van dien naam, AILVA.
AYSMA, een Slot of Adelijk Huis in de Grietenij Dantu11I1ZMei, onder het kwartier van Dostergo.

AYT~, verfcheidene van dien naam; zie

AYTA. (8I1c"0 ViJ") was een Proost te SI.

AlTZE.MA.

BII~fi,

en) neYen,
meer

AYTA ,(Budo YII") AYTA. AZELE, AZOELEN. 1.4.09
meer anderen, een der gemagtigden op de vruchtlooze KeuJfche
Vredehandeling , in 't jaar 1579. Dat deeze meer de partij des
Konings, dan die der Staalen was toegedaan. bleek, wijl hij.
met nog eenige anderen. vertoefde, toen zij, die der Staaten
partij omhelsden, reeds venrokken waren.
Zie 't Art AARSCHOT. en BOR, Xl1I Boek, bI. 144.
AYTA, een voortreffelijk Slot, gellicht in het dorp Zwechum
of Zwichum; zie VIGJ;.lUS VAN ZWICHEM VAN AYTA.
AZELE. was de Dogter van WIKING, Voogd van Ge/derland.
Deeze fchonk. uit een godsdienfiigen ijver, haare goederen aan
de Abdij te Elten. 'Er zijn 'er, die haar, doch ten onreèhte,
voor de Stichteres van dezelve gehouden hebben.
SUCHTENHORST, Gelderfche Gefchied. IV Boek, fol. 59.
AzoELEN, wel eer een Slot in de Provintie Overijsfol , nabij
het dorp 1J1ennigefchave, het welk den bewooners van ,het plat.
te land veel nadeel toebragt, doordien de eigenaars van het zelve
niets deeden dan il:roopen en plonderen. Bisfchop ARNOLD VAN
HOOR.N , onderil:eund door die van Deventer en Zwolle, vernielde
het zelve ten gronde toe, in het jaar 1380.
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HO OFDZAAKEN.
LET TER
DEEL I, II, III

A.
EN

IV.

toa

bi.
I
A of Aha, Wilt betekent,
AA of Aha, een Rivier bij
lVIun[ter.
ib.
bij Groningen,
lb.
ool{ wel Kalte Aa, di:o
bij Munfter,
•
ib.
_ een dito, in Overijsfel , 2
_ een dito, de Steenwij•
ib.
ker AA,
_ een dito de Brede AA, ib.
AA, verfcheiden andere van
dien naam,
3
AA, (Adolfvan der) behoo·
rende tot de Tekenaars van
't verbond der Edelen,
4
CHips van der)
5
_ . Gerrard van der)
ib.
_ (Ysbrand van der)
6
_
(Floris van der)
• ib.
(Gerard van Renesfe,
Heervan der)
•
6
_
(Adrban van der)
ib.
_
(Willem van der I
ib.
_
(Peinze) zie Peinfe.
7
(het Dorp)
•
ib.
of Aade, (huis ter)
ib.

bI.

AA, of Aade, een Rivier in
Brabant,
3
Aa, (oud) huis bij Breukelen,
•
•
ib.
Aa, (Gud) huis bij Leiden, 9
Aacht, ofSt. Ailgt, oude naam
van Beverwijk,
ib.
Aachrenkerk,
ib.
Aackemarijp, een Dorp in
Friesland,
10
Aacking-e , buurt in Frieland, ib.
Agtcndijk, "fAagtenweg , ib.
Aagt]aafies ofJafies,
ib.
Aagt Germonds; zie Abbekerk,
•
St •.~agte, <Klooster van) ib.
's Aagte bnlJft, een Klooster
iJl 't land Kuik.
•
J6
Aagtenrode, Heerlijkheid in
Braband ,
ib.
Aal, of Wier zenen, met den
Elger, verboden,
• 17
Aal, een plaats in 't land VUil
Airella,
.
ib.
Aalbert; ûe Albl:rt en Alber-

tus.

Aal·

REGISTER
bI.
bI.
Aalbertsbera; zie AlbertsbeAanjum; zie Aan,;ium.
ra,.
ib. AanHoor, een dorp in GelderAalbrantswaarr; zie Albrantsland. zie Ottertoo.
ib.
waard
Aanwas. of regt va:1 aanwas,
Aalbericus; zie Albericus
een der Gelderièhe rech·
A~lbergen, Klooster in Overten..
ib.
ijsCel
Aar, een Watervriet in RhijnAalburg, of beter Aalborg ,
~n~
31
een dorp bij Heusden,
18 --- - - in Friesland. 34
Aardijkswal.
ib.
Aalhem , of Alem, een dorp
in de Meijerij ,
ib. Aarde..
ib.
Aardbevingen in Ned<:!r1and. 3~
Aa\meloo, Aalmeloe; zie AI.
melo
Aardewerk. (Dclts )
4(
Aalsmeer, een dorp in Kenne- Aardenburg , Stad in Staru:fmerland ,
ib.
"banderen.
43
Aalst, (Land van)
~o Aardenburgel' Ambacht. • 50
(~tad)
•
22
- - - lIuis in 's Graven(')orp) in de Meijerij,
hage.
ib.
26 Aare (Dirk van der) 3211e
onder Kc'lUpeland •
- - (Dorpen Slot; in Gelder.
Bisfc\lop.
ib.
land,.
'27 Aadandèrveen, een Dorp en
(Dorp) van dien naam. ib.
Ambacht onJer Rhimland. 54
(Filips en Pieter van) ib. Aurle. een dorp onder Ped(JOOSt Mattheus van)
land.
57
Kriigs-Bouwmeester te
- - een Buut'[ in K.!mp13lokziel, 159~.
ih.
land.
53
(Johan van) Pastoor. 28 A3rnem',tiden; zi:; Arnemuiden.
I Even van) Schilder, ib.
(Willem van)
.
ib. A1rnhem; zie .\rnh:;l11.
A1 Ifil 111 , dorp en klooster in
:\aJllill;d, Ar:lo1d, Arnould;
Friesland,
•
ib.
zil' Arnoud.
Allten , (!:orp) ond<:!r Bie
Aal'110l1tswollde; zie Aartsbergen.
VOOrt.
•
•
iJ.
Aam, (van der) welgel1eld
Aarnfil11:l, Adelijk Gel1achr in
bouman, in Delfsland ,
29
Fri ~sland.
•
ib.
Aandiik, (Dorp) in 'tAxelerAarCchot. een Stad en HerAmbacht.
•
ib.
togdom in Oo.tenrijks Ura- - - in de banne van Lmband.
•
.
59
kebroek.
ib. - - - (Filips van Croij,
Aangenheij. Ct Huis) in 't land
Hertog van)
ib.
van Overmaas.
•
30 - - Huis en Heerlijkh. 69
Aar.gium, een dorp in FriesAar[ens, Cornelis van) Heer
land.
lb.
van Spijk, Griffier, eerl1e
.Aangewierden, Grietenij in
van dien naam.
ib.
friesland.
ib. - - (Jan of Johan van) ib.
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Aar.
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bI.

Aarfens, (Comelisvan)
70
---- (François van) Hr.
van SOInmebdijk.
74
- - - (Kornelis van • 86
(Korne1ls vtm) Hr.
van Somlllclsdijk.
• 97
(François van) Hr.
vanChauilloll.
•
101
JOllkh. F. C. Baron vnn)
•
] 02
l~eijeren, (A. N.
Baron van)
ib.
Aart, een dorp onder lIerwen.
•
•
ib.
Aartsberg l een Adelijk Knsteel; zie ook Bergambacht.
•
]03
de twee (en.)
ib.
Aartsbergen , (Willem van
Nijveld, llcer van)
J0 4
(Alexander van der
Cappcllcn, Heer van)
105
Aarts-Hertog; zie Albenus,
Emefhus, Matthias.
Annswoude; zie Eertswoll.
de, ecn dorp onder
Hoem.
Aafen, ben2aming der
Noordfehe

fl1

Deen[che

Goden.
•
I r6
Ausdoms-recht, wat bet.
ih.
Anth, Stad in Henegouwen.
•
•
II 9
Aaxterwijk, een dorp in Waterland.
l21
A~xens, huis in Friesl.
ib.
Aaz, of Aesgraven, wie ze
waren.
•
ib.
Azing; zie de betekenis daar
van op 't Arr. Aasdomsrecht.
Abbagar ,een dDrp in Friesland_
•
122
Abbekerk, dorp in NoordHolland.
ib.

bI.

Abbekerk,(Mr.Florisvan) 126
Abbema, een ,stins in Frie~land..

u6

- - - (Ydde)
ib.
- - - (Lusthuis)
• 127
Abbenbr('ck, dorp en HeerJijkheidin'tlandvanVoor_
Ile.

•

•

ib.

(Geüacbt van)
]29
(Slor) op 't eiland
Tboolcll_
IJl
Abbenwier, lIotlleden in
Friesland.
ib.
Abbcs (SiXtus)
•
ib.
Abbinga, eell adelijk Slot in
Friesland.
•
132
Abcoude, dorp onder 't
Sticht.
ib.
Abcouder Meir.
•
133
- - (Slot ,-an)
• ib.
_
Gellllcht der Heeren van)
•
ib.
(lnn van)
•
]40
_
lHcndrik van)
I.p
_
- - --J
ib.
(Dirk van)
ib.
Abdagus, een Graafin Friesland, Ao.873.
J42
Abdinhof. ("\ bdii)
ib.
AbtdijolJ in Nederland.
143
Abecle (Huis en Heerlijkheid van in Zeeland.
J4 6
Aborigines. een oude Duitkhe Natie_
•
147
Abrahams, (Gerrards) Luitenant in dienbt der Spaan[ehe.
ib.
Abrall,len. (I(ack)
ib.
Abfelius Willem)
J4 8
Absdaale, een Polder in
St'3atS Vlaanderen_
• ib.
Abskerke , dorp in Zeeland
bij Goes.
ib.
Abspoel , Heefen huis hij
Leiden.
ib.
Abts--
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bI.

Abts-rlede, een buurt buiten
Utrecht.

'50

,

Abts-recht. een Heerlijkh.
ten zuiden van Delft.
J 51
Abt, wat betekent.
• ib.
Abts-woud , een bUlm onder
Delft.
•
IS2
Aca of Acca, een der eerfie
geloofsverkondigers.
153
Academien in 't algemeen. ib.
van Franeker.
154
_~ Groningen.
16.
_ - Harderwijk.
162
- - - Leijden.
164
- - Nijmegen; zie
Illullre Schoole.
- - Utrecht.
ib.
_ - (Profesrooren
op de)
•
188
Achlum, een Friesch dorp. 194
_

Kloosteraldaar.

bi.
de, een dorp in Friesland.
•
•
198
Ackoij of Aequoi, een dorp
en onder Leerdam.
ib.
Ackrlll1l, of Akrum,een dorp
in Friesland.
ib.
Acosta (G~briel d')
ib.
Acronius .Johannes)
!::°3
ib.
---- --(Ruardus)
2004(Johannes)
205
(Ruardlis)
ih.
(Geliius)
ib.
- - (Dankl)
ib.
Aétiehandd, Aétionisten
ib.
Alla, Gemaiinne van Floris
den UI.
•
224Gravinne van Holland. 225
_
de dochter van Graaf
Willem d,:n Eerrten. • 238

ib. Adalgarda, Gwotmoedervan

Achterbwek, Ambachtsh. in
Ludgerus.
ib.
Zuid-Holl:tnd,
•
ib. Admni (Caspar)
ib.
Achterland, zie Gelkenes. ib. Ade; zie Aa, of Aade.
Achthoven ; zie Leksmond.
Adegeest. een Ridderlijke
Homede onder Rhijnl. '239
voorheen een dorp
in de Zuid - Hollandlche
Adel (I-bllandfche)
ib.
waard.
195 Z~(!uwièhe)
243
een gehugt ms(Utrechtlèhe)
~51
fchenAmlleldamenWo~r.
- - Frierehc)
259
den.
•
ib. van DrabalJd.
::6 ~
_
een buurt of dorp
Adelijke Huizen.
266
onder Utrecht.
ib. Add, de Vader van Friîo. 267
Achtkerrpelen, een Frierche
- de oudfie Z'Jon van Fri·
Grietenij.
ib.
fo.
26&
Achtiene (de)
•
196 Adela,
ib•
.Acht - tien hoven (een geib.
ib. - •
.
276
hucht)
•
(een Dorp) 197 Adelard, de kleinzoon, van
Ackersdijk, dorp in Rhijn.
Karel Martel.
ib.
land.

•

•

Ackerlloot; zie AkerOoot.
dorp in Kennemerland.
AikcrwoIde of Akerwou-

ib. Adelbenus, DiacolJ.

!J.77

Adelbert, een Frank.
Adelbold.

280
281

Adel-

REGISTElt
bI
Adelbold, van Winkel.
282
Bisfchop van U·
trecht.
!283
AdelbrielIs , BisfàJp, van
Utrecht.
•
284
Adelbricus, de IX Bisfchop
van Uo'echt.
285
1\delbricus Adelen, Frie[che
Poteftaat,
286
Adell'n, gel1acht in Fries,
land.
ib.
Adelijk huis, in Fries
land.
ib.
Adelheide , van Villigch,
ib.
_
Dochter van Wichard den lIl.
ib.
Adelbeide, dochtt:r van Rob,
ben dl' Fries.
2&7
_
van Otto van
N',sf2U.
ib.
Graaf Dirk
ib.
van Klee/'.
_
- - Graaf floris
den IV.

•

•

233

.of Alijt van Poel·
geest.
•
•
289
Ad.:lm, oudr1e zoon van
Frifo; zië Adel.
Adema (Lollius) Profesr. te .
Franeker.
•
lb.
Adewert of Aduwert kloos·
ter in Fries!. of liever in
GrOJlingerland.
ib.
l.dgillus, de Eerfie.
!:93
_
de Tweede.
'294
Adingen, (f-Ieer Jan van)
door fijnen van Bdjeren
omgebracht.
296
Admillius, of na hem, het
huis te Britten zoude genoemd zijn.
297
Admiraal
!29 8
Admir~liteit.
.
299
Admirant van Arragon; zie
Arragon.
_

bI.

Ado.
3o+,
AdoJph van Gelder , zoon
van Arnoud of J\rnold. 305
- - - van Nasfau, zO'on
van Johannes Grave van
NasHlU.
.
•
3 15
AdoJph van NasfiiU, Broeder
van Graaf Lodcwijk.
316
Adolph vall Nasfau de jonge.
zuon van J1n.
•
3 17
Adolph van Nas[all, Zeon van
Graaf Didenk.
32 I
Adolph van Nasfau, zoon
van Johan.
•
ib.
Adolph van Nasfau, zoon
van Georg.
•
ib.
Adolph van Nasr.111,zoon van
Graaf Jan van Nasfau
Dillenburg.
•
ib.
Adolph vall Nasfan, zoon van
Wal~aven ~asrau Weil.
bur:.;, naderhand Roomsch
Keizer
•
ib.
Adolph van Nasfau, zoon van
Gerl~cus, kleinzoon van
den Keizer.
•
322
Adolph van l\asfau, Aansl3isfchop vanlVIelltz. • ib.
Adolph van Nasfau, zoon van
Gerlach, Neef van den
Anmbisfchop.
•
ib.
Adolph van Nasfau, mede
Aa'tshsfchop van l\lentz. ib•
.Adolph van l\asfau.
32 3
Aàolph, Grave van Mellrs,
Nü:uwnaar, Alphen enz. ib.
- - van Kleef; zie Kleef.
Adolph Vellaror; zie Vena-

oor.
At10lph VDn Heemskerk.
325
Aolphs.land ; zie Oolcgensplaats.
•
Adurp , een dorp onder Gro.
ningen.
ib.

Adra-

DER
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bI.
Adrana, een naam van een
oude Rivier.
•
325
Adriaan, Roomsch Keizer,
hoe hij zig van de Satavifche Ruiterij bedien·
de.
.
ib.
Floriszoon , (Paus)
326
van Bergen; zie
Breda.
Blcijenburg; zie
Bleijenburg.
Broer Cornelisz.
340
van der Goes; zie
Goes (Adriaan \lan der)
Allthonisz; zie An·
tonisz. (Adriaan .•
Berkhour, zie Berk·
hom.
van Bredenhof.
341
van Krimpen; zie Krim·
pen (Adr. van)
Julriani (Adrianus) ten ge·
leerd Jezuit.
ib.
Adriaan ]acobsz.
34-2
Adriaan ~imoilszoon. • ib.
Adriaan van der Mijlen; zie
Mijlen. (A dr. van der)
lb.
Adriaansz. (JaEper)
•

bI.
Adriaan Pieterszoon A'lil·
bacht
•
•
344Adriaansz. (Jan) een Leidsch
Sc hilder .
•
ib.
Adriaan WiIlemsz. Admiraal;
zie Boizer.
Adriana, wanneer te Zutphen overleden.
ib.
Adrichem (Huis te)
• ib.
Adrichem (Adelijk geOacht
van)
•
345
Adrichem(Nicolaas van) Abt
van Egmont
•
346
Adrichem (Christiaan van)
Pastoor te Delft.
ib.
Aduwarrswoudt; zie Harertzou.
een dorp onder Graninl:en; zie Adewert.
tien van ouds vermaarde i\bdij.
3-4-i
Aduarderdiep een aroom in 't
Dremfche.
•
ib.
Aduarderziji, wel eer ecn
llerke fchans.
ib.
Aduatiken,waar \'an ~fkoms. 3-49
AduJphus, zo men zegt een
nazaat van Willebroerd. ih.
Advokaaten.
.•
ib.
Advocaat der Kerke.
ib.

T WEE D EDE E L.
AEhinga, Ad. Stamhuis. 35 I
AEbinga een buurt.
ib.
Aedgerus (Carn.)
•
ib.
AEdo Jongerna; zie Jongema.
Aegidius (Guilielmu~)
35!a
-- van Delft.
•
ib.
JEgifrus, zie Egiftus. ,
ib.
~gum, een Friesch dorp. ib.
AEkmarijk; zie A?kmarijp.

Aelmoe~fenier.
353
AeJ,;t; zie Aalst.
Aelfiun, .Klooster.
ÏJ.
AEmilius (Antonius)
ib.
AEmilius (Theodorus)
35+
AEmillga; zie E!llinga.
AEngwerde/l; zie Aengwerden.
•
•
Almjum; zie Aangium.
Aerts-
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bI.
Aertsweerd~.

Aesgo, zoon van Frifo.
AEsgo, wie hij was..
AE~go. Abt.
AE~go de IIde

354'
355
ib.
ib.

bI.

Aiilva ~Watze van)
403
Aijlva (Wijbrand van)
ib.
.IHlva Tjeert van)
405
Aire of Arien, fiad in Artois.
•
•
ib.
Aitona (Markgraaf van)
406
Airzema (Foppius van)
401
Airzema \,Besfel van)
4 10
Aitzema (Lieuwe van)
,P2
Aitzema \Rienk van)
4 16
Aken l.C. van)
•
4 17
Akendam. (Zuid en Noord) ib.
Akelaken (Mr. B. V.l
ib.
Aker (Lambert Klaas7..
.p 8
Akersdijk of Vrouwe.nreeht. ib.
Akerfl:ee.
ib.
Akerfloot.
ib.
Akrum, Acrum.
4!Z)
Akoij; zie Ackoii.
Alaard van Amfie'ldam.
ib.
Alaard.
42"!
Alanus.
ib.
Alaallen..
ib.
Aland eN)
4!lZ
Alardijn. (C.)
42 6
Alba (Hertog van)
ib.
Albada \.Aggeuli)
47 0
Albada, Friesch geDacht. ib.
Albada, een Slot.
•
47 1
Albert Hertog van Saxen.
ib.
Albert Hertog van Beij~.
ren.
480
.AIbert vnn Nasfau.
49 I
Aibert Grave vnn Weilbllrg. ib.
Albert, AartsheFtog van

Abt.
ib.
Afferden; zie Offerden.
ib.
Afgevaardigden, zie' Amoos·
fadeurs.
ib.
Afgoden.
ib.
Afla:lten.
353
Affiand de. Vtrechtfche
Bisfchop.
.
364Affiand van Vrouw faeoba. 366
Af1l:md van Keizer Karel;
zie overdmcht.
367
Afzweering vall' Konings van
Spanje.
ib.
Agenten.
384Agge. een voorn. Man in
friesl.
aR5
Agge Donia; zie Donia. 3,8u
Agge, Abt te ffmlrfem.
ib.
Aggema, Adelijke State. 387
Aggema. (Mer)
ib.
Agger, I-leerlijkh in Zeel. 383
Aggeus van HarinXn1a; zie
Harinxma.
389
Agileus [Henrik)
ir.
Agnes (St.)
ib.
Agnietcndaal.
ib.
Agnietell (St. Klooster)
ib.
Agricola (Rudolph)
390
- - (Julius)
393
Agrippinn.
::94Aha; zie Aa.
39S'
.Ahrenherg; zie Ligne.
ib.
Oo~tenrijk.
Ahuis. (Hendrik)
ib. Alben, Keizer.
Ai!mdus (Focco)
ih. Albm Bijling.
Idlva. (Slot)
3g9 Alben Uanszoon.) •
AiJl','a. (Douwe;
ib. Alben, zie Aremberg.
Aiilv3 (Ern~t Sicco van) 39.9 Albert; zie Hottenus.
Aiilw (flans Willem Baron
Alben Joachemi.
van)
400 Albert Sonk.
.Aiilva(Robbe,n~ronvan) 402 Albertina Agnes.
•
Aijlva (Pieter van)
ib. Albenhoma (Alberws)

ib•

4Ç9
50 6
50 7
ib.

ib.
ib.
ib.
ib •

SoS
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bI.
bi.
50 9 Alfen of Alphendorp aan de
Maaz.
•
590
5' I
(Willem van)
591
5 11 ib.
,Kors Jansz. v.)
ib. •
•
ib.
5 14 Alfheim.
sr20 Alfricus; zie Adelbricus.
•
ib. Alfvoer.
ib.
52 I Algild; zie Adgillus.
593
ib. AJgemeene Smaten.
Alizo, een HrooilJ. •
6:,)0
522 Alkemade (Genacht- Tafels)
•
•
603
ib.
(Stamhuis v.")
ib.
ib. 523 "Heerlijkheid van 605
ib. (Henrik van)
ib.
ib. (WaIterus van)
ib.
5:14 (Kornelis van)
ib.
_
<.L' Amoral)
ib. ~ Cornelis van)
606
_
,}ohanna)
•
ib. Alkmaar, Oudheid.
62 [
6u
Gelegenheid.
(L'Amoral de twee·
de).
ib. grootte en f(erkte. 623Kerklijke Gebou(Anna)
525 (Alexander)
ib.
wen.
•
•
6~-4
Waereldlijkt?
6lÓ
(N. N.I
525 - - Regecril'g.
~ Philip van Marnix,
62 7
Voorrech:cll.
62 9
Heer van)
526 Gilden en Schut,(Slot van)
554 terij.
•
•
63t
Aldekerk.
ib.
Koophandel.
6~3
Aldingarde.
•
555 Alderheilige Vloed; zie WaWapen en Ze!!el. 634
tervloeden.
ib. Rampen en OnheiAlderrma.
ib.
len.
•
637
Aldringa.
ib. - - Kerklijke GeCchieib.
denisC..:n.
•
6+0
Alem.
ib. - - Wacreldlijke Ge
A~en (Jan van)
•
Cchiedc,nisrcn.
6.;'4
5.'1 6
Alençon (François van)
ib. AlIal1lont (E. A. d')
66:)
.t\.1endorp \ Gellacht van) 577 Allarc , (flcnrik)
6öz
.Alemannen.
ib •
579 Aller.
Alen. (j. v.)
den ouden.
ib.
5 80 Alenfon (Hans)
ib • Allerhulen.
663
.Alenfen.
ib. Allerti. (;\ndriesî
1b.
Aleiid Lucasz.
ib.
581 1\llingawier (Dorp)
ib. Ahl1, Rivier.
ib
- teijtligh.
•
Alfen of Alphendorp.
ib. Alt;mi.
ih.
Al.

Albrech!sberge.
Albinus (Bernard)
Alblas.
Albasferdam.
Albasferwaan.
AIblas \,Korn. van Willemz.
Albour, voorn. Geflacht.
Albrantswaard.
Alburg. f K. van')
•
Alkemade; zie Alkemade.
Aldegonde. (Sr. \
St. (Gellacht van)
lP. van)
vall)
_
(Johan van)
_
(Filips van)
_
(Maximiliaan)

_

,N.
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bi.
Almelo.
•
66~
Alma. (Eilard van)
667
Almarez. (j. v.)
•
ib.
Almeloveen CT. J van)
ib.
- - 'J. all) • 66~
Almen.
ib.
Almenum.
ib.
Almers.
669
Almkerk.
ib.
Altr.onde Ambachtsheerl. 66y
_
(GeDacht van)
670
ib.
(Jacob vlm)
(Abraham)
ib.
671
(Philips van)
Almllein.
676
Almsvoet.
ib.
ib.
Aloud; zie Aland.
Alphen Ct GeDacht van Van) ib.

Alfien, een dorp.
All'tcJius <J. H.)
Alûein (J.ti. E.)
Altenn. (Hoffiede)
Ct land van)
(Slot)
(Heerlijkheid)
(Ka~teel)
- - (Oud Adelijk huis)
Altrorst.
Altrum , zie Aurum.
Alteras (Laurens Jacobsz.)
Alring. \ verm. geDacht.)
Aldus..
Alva (Pieter van)
•
Alveringen Oofua van)
- - (Samuel van)
Alwa (Sijven)

bi.
715
ib.

716
ib.
717
718
719
7110

ib.
ï2 I
ib.
ib.
722

735
ib.
ib.
736
il>o

DER D EDE E L.

.

Amama (I:tate)
(Joachim van)
--- (Sixtinus)
•
Amalienftein.
Amandus van Zirikzee.
Ambacht, W:Jt betekenr.
Ambachten (de vier)
AmbasfadeuTs.
Ambrofius (Joh.)
(Luc!!s)
Ameide.
Ambeij. (Dorp)
Amelandr.
A I1lcl:mder.g:lt
Amelands-huis.
Amclia van Solms.
Anhalt.
AmelienberC!:.
Ameling (G.)
Amelisweerd.
Amelisweerd.
Amelroij> zie Amerzode.

. .
.

--

739
ib.
74 0
74 1
ib.
74 2
745
753

755
75 6
ib.

760

ib.

,63

ih.

(6+
768
ib.
ib.
769
ib.

ib.

.

Amen.
770
Amerongen.
ib.
Amerongen.
ib.
l Gellacht • Tafels
-..,;~!"t
van)
I' ~
(Taets van)
ib.
(Gerrit v.)
ib.
- - CJacob v.l
• ib~
. - (Arent Taets v.) 775
(Dirk T. v.) • 77 8
(Willem T. V.I
ib.
- - (CoTnclia T. v.) ib.
(Jan T. v.)
ib •
- - ,Ernst T. v.)
71i2
(Antoni T. v.) 783
(Johan T. v.)
ib•
(Jacob T. v.)
784
(Willem T. v.)
ib.
(ThomasT.v.)
7 8S
(JacobT.v.)
ib.
- - (Christina T. v.) 786
,G.G.T.v.)
787
Ame-

-

.

.

..
.
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HOOFDZAAKEN.
bl.

Amerongen, (Jofina Anto
T. v.)
•
787
~)lIerongen. (Folp.Volp. v.) 788
Amerongen. (Folp. v.)
ib.
Amerongen. l Th~od. de
Rhede van)
•
789
Amersfoort Naamsporfprong.
ib.
(Groote)
790
(Poorten)
79 1
~Kerkl. Geb.)
79 2
Waereldlijke
Geb.)
793
(Regeering,
Handv.)
•
795
(Schutterij, Gildens)
•
797
(Wápen en Zegel)
79 8
"
Hoo
(Kooph.)
,....-- (Voorn. ManDen) ,
•
Jb.
_
(Waereldl. Ge801
fchiedeni&fen)
818
AUlersfoorderberg.
ib.
Amersfoort. (Elias van)
ib.
- - gacobus van)
ib.
Everh. van)
ib.
(Kornelis van)
.A.merzode.
819
ib.
"
ib.
Amefiu5. (Guii.)
ib.
Amicus (Pet.)
Ammianus (Marc.) • 820
Ammers. (Klein èn Groot) ib.
8Z1
Ampfing (Samuel)
822
Ampten.
837
Amfen.
ib.
Amllel, Rivier.
8aS
(Slot van)
•
(Egbert van)
84°
i4 I
(Godefried van)

--

IV.

D:u:.~.

bI.
Amfiel, (Gijsbert van)
84 1
(Engelbert van)
84 2
(Willem van)
ib.
(Gijsbert van)
843
(Egidius van)
ib.
(Gozewijn van)
ib.
(Gijsbert van)
844
(Arend van)
85 0
lWillem van)
ib.
~Ot[o van)
ib.
Amlleldam, Gelegenh.
853
_ . - Naamsoorfpr.
8~4
Oudheid.
855
Grootte, Hulzen, Bewooners.
856
Sterkt. Poort.
8S7
_
Kerkl. Geb.
859
_
Waer!. Geb.
864_
Regeering.
870
_
Voorre~ten_
888
_
Gilden
889
Schutterij,
Nachtwacht.
89 1
Wapen en Zegels.
•
894
Koophandel.
896
voorn. Mannen. 9°0
Onheilen.
9°3
Kerkl. Gefchied. 93~
Waereldlijke Ge' fèhiedenisfcn.
97 2
lIO[
~Nicol. van)
(Hervicus van) n.o~
(Hendrik van)
ib.
(A1ardus van)
zie Alaart.
ib.
- (johannes van) ib.
Aml1:ellandt.
•
ib.
Amllelveel1.
1103
Amsweer.
Hll
Amude.
ib.

.
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bI.
Anafiadlls , bijgen. Veluan. 1 I 15
Anaaro. CGaspar d')
Ill6
Ande!.
I 113
Andelst en Zetten.
IlI9
Anderwijk.
ib.
Andal:!. ~ Godfried)
ib.
-_.- - (Staate)
II20
},ndJo.(P.van)
•
ib.
Andrcas'Canter; zieCanter.
ALrdreas Knik; zie Knik.
Andreas van C'ostenrijk. Ir!ll
Andreas. CCornelills)
112'1
Andreas •. Tob'as)
ib.
Andreas Valcdu"; zie Va!·
lerius.
Andrée. (J oRchim)
rl =3
1134
Andries (St.) Schans.
Andries Beli'1k ; zit: Bellink.
.Andries (;uJden.
1133
Andrie~ Wouters; zie Wout:
Andri~,fen. )VJr. Jacobus)
ib.
Andringa.
1 139
Andijk.
ib.
Anem.
ib.
Anema.
J 140
AnCried.
ib.
Angelen.
1 IH
Al1~l;e10o.
•
1145
Ángelo (<!sforio d')
ib.
,Al1gelobrock..
ib.
1\01,(':::]1" biigen. Politianm. I 146
Angercll.
'J47
AlJgj\~m,

An!Yri varien.

An\~olt.·

Anion; zie Alençon.
Anker. (K.)
Ankcvecn.
Ankevecre.
Anloo.

bI.
Anna van Egmond~
1151
-_. van OOitenrijk.
ib.
van Saxen.
1153
- - van Brunswijk Lunenb.
1154
- , oudll:e dochter van
Willem den I.
- - Schuurmans ; zie
Schllllnnans.
Suis; zie Suis.
ib.
- - eSt.)
- Parochie.
1173
ib.
- - - Schans.
-, .
ter Muiden. ib.
Dorp.
1174
-- Land.
ib.

Annenberg. ,St.)
1175
1\ nnevostlij!c
•
ib.
Annibal. (Graaf van AItemps)
ib •
Anafcharius (St,)
JJ78

Anfelmus.
1179
All lii barii.
ib.
Anslaar. (Guîelm.)
JJ82
Ansloo. CK. K.)
II83
CR. van)
ib.
Anthenor.
•
ib.
Anthonii van Bourgonje ;
zie Bourgonje.
d'Goignes; zie
GOigllCS.
van Straalen; zie
Straaltm.

ib.

-

ib.
114-8

-

Per~not;

•

zie Pe·

renot.

van Lalaing; zie
Lalaing.
•
1149 - - de Schilder. • J 185
ib. (Jonk. v.d.Abt. i~.
• 1186
H50 Anthoni. (Adriaan)
lb.
lISI Anthonie Polder.
AR-

DIR
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bi.
bI.

C}aéobus)
Anthonii (jacobus)
1187
Anthonides (Joh.)
ib.
- - -- (Theod.)
1189
---Jl89
Antonina.
ib.
Antwerpen.
1200
Appel. CJacöb)
CJacob)
1206
Thor.
1207
Apelaar.
ib.
Appeldoom.
•
ib.
Appelen
.'
1208
AFpelen burg.
Appelman. CH. Simonsz,)
SimOllSZ,) ib.
(B. Simonsz.)
ib.
ib.
(Jean)
•
Appelfche.
1210
12JO
Appelteern.
ib.
Appingadam.
1
~ 11
12t1
Apostelhuis.
12Tg
•
J 2 T3
Appius. CM. H.)
ib.
Apolloni CG.)
1214
ib.
Apronius. IL.) .
Aquoi; zie Ackoij.
Archerius. (Joh.)
ib.
Arcker-g~meente'
•
l!l
J ~ J7
Arckelens ; zie Erkelens.
Ardennerwoud.
ib.
Aremberg;
Arember,;; zie Lignij.
Aren:1ctÎm.
•
l!l
Arenacum.
12 ! 8
Arendsberg. (H. van)
1220
Arends Horst.
1221
Arendswaart.
ib.
Arends. (Jan)
ib.
_
(Thomas)
12U
IZU
Arengentoratum.
H23
•
1U 3
Arias Momanus ; zie MemMontanus.
IgZ4
Arichem.
III!l.4
ib.
Ariovifius.
•
Arkel, Heerlijkheid.
U!!5
lUS
Arkel. (Land en Dorp) J2!!7
n27
_
(Burgt van)
U 9
II'1l9
_
(Heeren van) U3!
U31
_
(Heyman van) 1232
12311
(jJoppo van)
<Poppo
1234
U34
ib.
(Jan van)

bI.
bi.

Arkel. (Jan de II)
In
12
U34
34- - dan
ljan de I1I)
IU)
1~35
u35
(Jan de IV, V
1236
en VI)
•
- -- (Jan VII, VIII
van)
•
B37
1237
nanIX, X,XI) 12313
J238
XII.
1!240
•
1240
lOtW
lOtW de XIII) J!241
J24-1
(Jan van)
1243
1!24R
(Jan van)
124&
(Willem van) 125+
1254(FoJpert van)
Arkel. (Folpert
ib.
Arkel.
Arke!. (Kornelis van)
HS6
Hs6
Atlinde.
Arlinde.
ib.
Armorichen.
J'!l57
1''257
Arminius.
126~
------- (Jacobus)
(jacobus)
1267
Arminiaanen; zie Remonflranten.
firanten.
Armllrong (Thomas)
J 300
Armfirong
1300
Arrtemuijden.
•
J got
Arnemuijden.
130t
Arnhem, Gelegenheid. JJ 307
N:lamsoorfprong. ib.
lb.
Sterkte.
ib.
Kerkl.
KerkJ. en WaeWae.
reldl. Gebouwen. • 130S
Regeering. • J 309
Regeerîng.
':"
- Voorr. Gilden. 1310
Schutt. Kooph.
Onheilen.
•
ib.
- - Gefchiedenisf. J 311
3I I
Arnhems Kwartier.
13H
] 321
Arnhem (Joh. Baron van) 1322
•
Arnt. Tulleken.
1324ib,
GeOacht-Tafel.
ib.
Arnoldi. (Cornelis)
13~9
(H.I
v. d, Linden. 1310
(H.lv.d.Linden.
13'l0
(Ni
CNicolaas)
col aas)
ib.
Arnold.
•
133
J 33 I[
t\rnold, Graaf van VlaanI\rno!d,
deren.
133:>
1335'
- - deII.
ib.
(de Ongelllkkige)
Ongelukkige) ib,
Yyyy 22
Ar-
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bI.
Arnoud van Isfenburg; zie
Jsiènburg.
Arnoud Hoorn; zie Hoorn.
AnlOud van Egmcnl; zie
Egmond.
•
Arnoud, Graaf van HoH. 13:16
Arnoudswotlde.
J 340
Arragon; zie NIcndoza.
ib.
Arteveld (Jacobus van)
Aw~veld (Andries van)
1341
ib.
Artopheus (Françiscus)
ib.
Artifchosky (Christ.)
Arx Hrittallnia ; zie Huis ce
Britten.
ib.
Arum.
Arundine.
134 2
Asccn:.1s; zie Asken:Js.
Aschs, een dorp.
ib.
Aschkeburkium.
ib.
Asclekerwald.
1444
Ascm:Jnncn.
ib.
Ascumannedclf.
ib.
Asconius.
•
ib.
Afewijn. (GeDacht van) 1345
_
(Willem van)
ib.
_
(Reinier van) 1346
(l~einier van)
ib.
(Reinhoud van) ib.
ib.
_
(Anthonij van)
(Anthonetta van) IH7
_
(Euflaas van)
ib.
____ (Arent van)
ib.
_
(Eufiaas van)
ib.
Afinga..
ib.
Afinga Entes; zie Entes.
Afinga, Ascon.
•
ib.
Afichdum;zie Aasdomsregt.
Askenas.
1349
Askeu (George)
ib.
Asperen. (Baron van)
13SI
- - (Slut van)
1358
(Heeren van) 1360
(Stad)
•
1361
(R.}:msz.enz.) 137-1-

bI.

A~peren. (Carn. en Joh. v. 1374

Asfeldoncq. (Johannes van) ib.
Asfèlijn. (Jan)
ib.
Asfelijn. (Thomas)
•
ib.
Asfen, Dorp en Klooster. 13 7S'
Asfen. (Jan van)
•
1379
Asfendelf, Heerlijkheid.
ib.
- - Geilacht-T-afel. 1382.
AsfendeJft, een ander Slot. ib.
Asfeneder Ambacht.
ib.
.EI sfendorp.
ib.
Asfum.
ib.
Asfumburg.
ib.
Asfer. CP. van)
•
138",
Asfonville (Christoffel d') ib.
•
1335
Aften, een dorp.
- Kasteel.
•
1386
Astwalda ,dorp in Gron.
ib.
Asterloo; zie Oosterloo.
Ali.Jin, een Dorp.
ib.
Ates. (Jan)
•
1387
A thalardus, Ahr.
•
ib.
AthJone; zie Rhcde G. v.
Attilla,Koning der Hunnen. ib.
Attingoben.
ib.
138&
Atrecht (Stad)
Attuarien.
ib.
ib.
Aubain, wat bet.
•
1389
Auberij. (L. d')
Auchers, of Auckers.
139 (
Auckema. State in Friesl. 139z
Auchi; zie Bosfie (Jacob
van)
•
Audgerus t Abt.
•
1393
Aufried; zie Anfried.
Augsbullrt, een Dorp.
ib.
Augustinesgae.
ib.
Augustodinum, ftad.
ib.
Augustus.
ib.
Aula-Dei.
•
1395
Aulus Hirtius, een Romein. ib.
Aurelius. (Corn.)
ib.
Aurifaber. (Egidius)
1396
Aurinduliuio
1397
Au·

bIJt
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bI.

Au[cerhala.
139 8
ib.
Au[crachia.
zie Oost - Frank·
rijk.
Auvergne.
'399
ib.
Auwen. Dorp.
Auxwijk; zie Axwijk.
Alvaaren; zie Hunnen.
ib.
Avancuriers.
Avuux. (C. en J. d')
14°'
ib.
Avenhorn, Dorp.
A vennes • (Jan van) zie
Guido (Jan den Uden. 1403
(Guido van);
zie Guido.
Averbergen, (Herman van) ib.
Avereest ; :zie Overeest.
Ave[tein.
ib.

.

.

.

'Dl.
Avezaath Dorp.
14°3
Avil:l. (Santtius d')
14°4
Awich, Dorp.
• 1406
Axel of Axele.
i&.
Axonius. (Joachimus)
14°7
Axwijk.
J40 3
Aijala. (Balthazar)
ib.
Aijckeweer. dorp.
ib.
Aijkema State în Fries!.
ib•
Aljlua of Aijlva; zie Ailva.
i&.
Aijlva; zie Ailva.
Aijsma Slot.
ib.
Aijtzema; zie Aitzema.
Aijta. (D. van)
ib•
Aijta Slot.
14°9
Azele.
ib.
id,
Azoelen.

.
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