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BAACKEL,

of Baake!; zie BAKEL.

(hrt Huis te) fraat niet vel'l'e V2n het Dorp Stunie.
Stande.
:BAAK, (het
aan den rsfel, een weinig van den gemeen en
ren, bij Zutphen, aln
negts weinige Jaaren was bet een oud gebouw.
weg af. Voor flegts
omringd van éen diepe grafe; doch zedert bet jaar 1738
]738 of 1739.
is het prachtig herbouwd; en met een deftige Boerenwooning
voorzien.
Brfchr. VII*
VII;'
Zie Staat van Gd,ürlani;
Gdtlerlani; bI. 388. Grogr.
CeolJr. Befchr.
Geldrr/anti, bI. !l35.
Gelderland,
~35.
B~AKE1(, is de benaaming, die men gewoon is te geeven aa.
Jli/UrtooretJs
grootfie gedeelte van
JliturtooretJs en Fuurbaaken, waar op. bet groot!le
het Jaar, bij nacht, Vuur en worden aangefiooken,
aangefiooken , ten dienfi.
dienll.
der Zw/aarenden. Ook geeft men den naam van Baak aan houhou·
ten Kaapen, waar van alleenlijk bij dag gebruik gemaakt wordt".
Amfleldam en Texel of de Helder.
Hddrr. zijn drie zulke
Tusfchen Amflddam
Baaken opgericht, in 't Jaar 1700, onder het opzicht van dell
vermaarden Amfleldamfchen Burgemeefier; den Heer NICOLAAI
Commisfariifen van de Pi.J,fllge.
WITSEN , toen tcr tijd een der Commisîariifen
Pi.J,tllge.
De eerfie deezer Baaken, van het '].
~r af te rekenen. werd gefield
roorti bij Durgerdam; de tweede op den oostkant vaJl
op 't roord
het Eiland Marken, en de derde bij den zogenaamden Get.
ilerfthen
lIerfthen Hoek, omtrent Enkhuizen, door de Zeelieden. ile
lIe
dezelve. werd 'er een
Yen genaamd. Bij de oprichting van dezelve,
looden Penning vervaardi,d, om, met de veranderin, vaa
't Jaar, aan de Schippers uitgedeeld te \forden, ten bewij.
ze dat zij. in dat jaar. het Fuurbtll1kengeld voldaan hadden.
ievondell, dUr.
Doch naderhand heeft m.n het gemaklijker ievoudell,
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van een fchriftlijk bewijs te geeven. De vierde is de vermaarde
Vuurtooren in de Zuider
Zuider Zee, op het Eiland Urlc, die allereerst
16 I 7, onder het opzicht van den Heer OERIUT
GERIUT
was opgericht in 1617,
JAC os WIT3EN;
WITSEN ; deeze fiond,
flond, in het Jaar 1649, nog honderd cn
JAGOS
twaalf voeten van Zee af,
:af, en werd, in 1661, door het afknaagen, niet meer dan dertig voeten van de Zet
Zee. bevonden; dus de
noodzaakelijkheid vorderde, dat dezelve, in 't volgende Jaar,
met fieenen
fleenen befchann
befchanit en met een daar toe nootlig
noótlig Koolhuis voor.
voorzien werd. Alle deeze Baaken worden door de Pilotlllie
Pi/otagie onderaan welker Comptoir het grpote Vuurbaakenge1d
Vuurbaakengeld bettald
betaald
houden, I18n
Pao/geld ontvangt, zo voor het
wordt, gelijk Enkhuizen het Pan/geld
Hellen der houten Kaapen en Baaken, als voor het leggen der
ZeetOfluefI.
Zeetonneo. Op htt
bet Eiland &5
Ens of Schok/and
Schok/llnd {laat
flaat t;en
~en VuurtoVUUrtOProvimie Over-Tsfel
Over-nfo/ beboort.
ren, di!
die onder het opzicht van de Provincie
De Vtiurbaaken,
Vliurbaaken, gefchikt om de Schepen in de Noordzee,
Noordzee. op
de KustelI
KusteII,, toetelichten, zijn die op Kijkdai.
Kijkdoi. te Huiu/uinen;
Hui.tluinen;
een op het oosteind van Flie/and,
I'lie/and, naar .len
6ien binnenkant van dat
dae
Eiland; twee op 'Ter Schelling, waardoor de ltegaten
Ztegaten worden
aangeweezen. De Zeedorpen van Egmond
Egmontl en Scheveningen heb·
hebVuurbaak en. op het eerlle twee',
twee-, en op
ben mede ieder hunne Vuurbaaken.
bet and~ één. Dezelve hellaan
het
befiaan uit ijzeren Roollers, die op een
Duinen _gefield zijn,
zijn. op een hoogte, van hout of
&r hooglfe
hoo~e Duinengefleld
gtond verheeven. Alle deeze Baaken worden,
neen bbven den grond
nn den eerfien
eerflen Augustus tot deu.
dem laatflen
Jaataen April,
April, genookt;
geRookt; doch
TIn
Binl'lenvHur van Udc,
flet Binnenvllur
Urlc, brand des nachts bijna het
bet ganfche
jaar door. Die van Eg11tOnd
Egmond vertoon en twee vuuren
wuren boven elk1tnder,
kander, ioordien
4loordien het eene een weinig hoo~er
boo!er is dan
dàn het andere.
Pttten ,Wijk
Eenige Zeedorpen, langs de Kust van Hol/ani,
Hollani, als Petten,
Wijk
op Zu.
Zee. NolJrd.
Nobrli- en [(afwijk
Katwijk lIan
aan Zee, hebben mede hunlle
hunne Vuur·
Vuurtorens; dóch deeze
dee~e behooren ni'et
niet onder
ooder het befluur
belluur van den
toren.;
Staat, maar worden door de Dorpen onderbouden, en zijn alle~n
alle~n.
hOnne Visfchers
Visfchets gefcbikt;
ulet
lijk ten dient'te
dièn11:e van hunne
ge [chikt ; waarom ze ook Dlet
bl"afldflJ,
wanneer er Visch[chuiren
hun ,in Zee lijn.
brafldelJ. ~àn
~an ""anneer
Vischfchuiren van
vanhnn-in
tijn. Al:
zonderliJ'1c
~eft men nog Ugt/tlHMtlr""S,
LigtltlnMIIY#"S, ge.
gezonàer1ÛK: van àeeze allen, heeft
-vvM
'VVM met OIîj, in de
de· Steden Mètien/llik,
MèJenh!ik, HfJ~rn
H~8Yn en Enldruiaen,
Enlr/Uliaen,
verlèheidene in Friesl(/114
zo als ~er ook ver1èheidene
Fries/mui ~in.
Viele Torens van Steden en Dorpen, in Wert-FriClillnd,
KfflVaeleTorens
W~-Frieliand, Km".e,mef'land
#l.eJ11erland en elders,
C!lders, dienen den leevaarenden
Zeevamnden voor Baaken
Blaken ift

Zee,

BAAKl!N. EAAKENDORP.
BAAKENDORP.
BAAKlN.

.,

Zee,' inzonderheid die van de groote Kerk te Haadml.
Haadem, en de
Zee,
:Brandaris op Ter Schelling. Voorheen diende hier tot'
brandaris
tot' mede die
van Egmofzd
Egmond op Zee; dan in plaats van denzelven , is 'er een
groote hamen
houten Kaap op de Dui!'en opgericht, zo als 'er op ver..
fcheide andere plaatren
plaatfen , naar Texel en den Vliej/room,
l1i41roo"" zulke Kaagefield zijn. ~Deeze Kaapen bellaan uit zeer hooge houten
pen gefteld
llaao, om 'er den koers naar te
gevaarten, die over elkander Ilaan,
richten. De BaaT'en
Baal'en zijn tweërlei: Tmnebaaken, dIe
die men ook
wel Drijfbaaken noemt, en Steekbaaken. De eerften worden
's winters in plaats van de Tonnen gelegt
gel egt , op het hoUten
houcen blok,
aan een ketting vast, waaraan een fleen is, die op den grond der
Zee ligt. De Steekbaaken än
zi~n fparren, die op droogten in den
gefloken wo,rden,
worden, met iets
iers ken baars aan den top. Ten
grond genaken
noorden naar Medenblik ieilende,
zeilende, aan en op de Wieringer
IJTieringer gronden, vindt men drie Baaken, waar van twee de fueek
fl:reek naar het
Ylad, en de derde den MiddelNln,
Middelt'On, als mede het vervolg van 'e
't
Ylallk,
J70gdzand,, is
Vaarwater aanwijzen. Aan de Nes, omtrent het Vogelzand
mede een groote droogte, en ten Noorden van WIeringen
Wieringen ook
een Baak. Op het Oosteinde van T(xe!,
Ttxel, aan den kant van de
Koopvaarders Ree, ten Westen van het nieuwe Schild, fraat
tiaat een
groote Kaap, en een ander op het
hel Weateinde naar den Zeekant.
vin de Helder, en verder langs
Ook vindt men een op den hoek van
de Kust naar de Vuurbaak van HttisNuilun.
HuisNuÏlzm. Menigvuldig vindt
dezelve\} naar 't J7/fe.
Flie, langs de. droogte van 't BreeUlnd.
Breezand,
men dezelve!)
/'jaok, enz.
het Friefche
Frielche Fjaak,
Zie G. VAN LOON, Penningkunde, IV. Deel, bi.
bI. !lSo.
250. Repertoriumder Plak, fol. 78.
EAAKENBERG;
BAAKENBERG; (/tet
(Iut Huis te) dit werd voorbeen,
voorheen, naar deszelf~
deszelf$
fiichter.
fiichter, Mmtenberg
Mentenberg genaam~. Het.
Het is gelegen in het SchepenvermaakHjke hoogte of berg.
dom van Arnhem. op een zeer vermaaklijke
aange·
Kundige lieden hebben, als een bijzonderheid, hier van
\'8n aangefcboOll het zeer hoog gelegen is, lIogthans
mrrkt. dat,
dat. fcboon
Jlogthans het W2.
w?.
tien Rhijn. wast en valr.
vaIr.
ter, achter in de Put, met de Rivier den
Zie'Geogr.
van Gddedand,
Zie
Geogr. Béfchr.
Bèfchr. "an
Ge/dirltlM, bI. 235.
BAAKENDOlP,
BAAKENDOltP, ook wel Ba1emd0rP>
Bakmdorp ~ is, eene
eelle Heerlijkheid met
Boar/nnd, {ehaan
Boarllind,
fchoon zij te ramen één gerecht uitmaaken, behoo·
behoa·
A
A !l11
ren-
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J3AALDER.
IlAALDER.

BAAMBRUG.

BAAN, (Jfil1
(J11I1 de)

geflacht LMIPSINS,
LAMPSINS , waar van de afllamme.
amamme.
rende aan het bekende géllacht
Am/leidam vermaard .jn.
Van dit Ba".
Baalingen thans mede in Áln/lelda/ll
Jijn. V2n
kefldorp
kendorp is niet alleenlijk de Kerk, maar genoegzaam htt
~t ganfche
weggefpoeId; dus men niet meer dan den Toren daar van
Dorp weggefpoeld;
op den Zeedijk ziet. Dur
Daar deeze voorheeQ als een Baak in Zee
(lP
verftrekte , heeft zulks w2arfchijnlijk
waarf'chijnlijk den naam van Baakm of
BOfJkmdorp
BotJlundorp veroorzaakt. De grootte dcezer Heerlijkheid wordt
gefchat op 607 Gemeten en 23 Roeden; zie verder BAARLAND.
BAARLAND.
BMLDER.
onuer het Drostampt van KaB;\ALDER, een Geldersc!l
Geldersch Dorp, onJer
[et,
fel, in het kwartier van Roermonde.
Roermol1de. Jonker VAN DER Houvltheefi:
Houvaheeft
hier op aangetekend, dat, toen Gelderlal1d
Ztttphe·n, in het
Gelderland en Zutphen,
Jaar 1547, .onder een fchatting
fchatting 'van 73000 Guldens gelegd waW:lren, Baatder
Baalder daar toe IH
I4<j. Gl.
GI. 8 ftuiv.
2 en een h.lven
fmiv. z
hij.lven penning
pennin,
moest betaalen.
.
Zie Handvest Kl'onijk,
/{ronijk, 1., Deel, fol. 8 r.
BAAMBRUO,
oÎ Bambrllg,
Bnf1lbrllg, een Dorp onder 't Sticht van Utrecht
B.'\AMBRUO, of
Utrecht;;
zie BAMBRUG.
BAAN, ('Jan
(Jan de) een beroemd Schilder, gebc,oreil
gebc,orell te lIaarflaarBAAN,

lem, op den 20ften Febraarij des jaars
jaar5 163;;.
[633. JAN.
JAN. in zijn eertem,

fte
gerall.kte claar
daal' door
He jeugd zijne Ouders verlooren hebbende, geraakte
PIEMA(';S, ten diéu
dien tijd Kooponder het opzicht van zijnen Oom PIEMAl\;S,
Deezc VoedCcerVocdnerman, en een der veertigen der Stad Ll!ijdm.
Leijden. Deeze
Vader. die, in navolging van BREUGÈL,
BREUGEL, de fchilJetkunst
fchildetkuilst oefende,
eerfie beginfelen van dezelve, en werd
wer.!
onderwees hem in de eerfte
]lC1D,
medi door den dood ontrukt. Van Leijllem, in het Jaar 1645, mede
Amfle/dam, alwaar .hij, op den ouderdom
den vertrok hij naar AmfleIJIlt11,
van dertien Jaaren, befteld werd, onder het opzicht van den
kunstfchilder BAKKER. Zijn ijver, in plaals
plaats van hem, bij zijn\!
zijl1~
Medeleerlingen, bemind te maaken, veroorzaakte jalouzij; doch
waaraan hij zig luttel liet gelegen zijn, verdraagende, uit liefde
aandeeden , zeer ,edul.
iedul.
tot de kunst, allen fmaad, dien zij hem aaudeeden,
dig, en troostte zig met de genegenheid zijns Meefters.
DE
DE BAAN zo verre gevorderd, dat hij in fraat was eenen voor·
voor~
ganger te verkiezen, bepaalde zig tot REMBUND. In het ]a2r
Jaar
1660
dÎe hem uic
uit dmfleljam
dmfleltiaf1l naar
16Go ~J trof hij eenen Mecenas aan, die

den
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(Jan de)
(Jal1

5

den Haag Jokte, en aldaar zo veel werk verfchafte, als hij af
van· den eerl1en
kon, zelfs voor lieden van
eerflen rang. Binnen kort woei
de roem van zijn kunstvermogen naar Engelnnd over. Koning
ontbieden. om zijn afbeeJdfel
KAREL deed hem niet alleen bij zig ontbieden,
met het Koninglijke Jacht,
te vervaardigen. maar liet hem zelfs, 111et
Jacht.
door Lord KELLEGRIJ ,afhaalen. DE BMN verrichtte aldaar zijn
l'lETER LEU]
LEU]., die aldaar ten dien
werk tot zo veel genoegen, dat .PlETER
aanzjeu was, blijde was.
tijde zeer in aanziel1
was. hem weder van daar naar
's Hng~
Hnge te zien wederkeeren. Aldaar te rug komende.,
komende ~ werd hij
met opene armen ontvangen. Onder de afbeeldfels , die hij aldaar vervaardigde, munten uit de BeeldtenisCen
Beeldcenisfen van de groote
SI:latsmannen,
CORNELI3 DE WITT. Den laatlle).1 fchilderde
Cchilderde
SC:latsmannen, JAN en CORNELI3
hij nog afzonderlijk ten voeten uit, in een groot !luk,
fiuk, hebbende
ten
[en Zetel een op(efiapelden
opce!lapelden hoop OOïlogsgereedCchappen,
Oorlogsgereedfchappen, en rustende,
en arm, op den tromp van een zwaar geten de, met zijnen een
eellen
fchut. In de bovenlucht van het fruk
fiuk zag men een menigte vliegende Kindertjes, die het hoofd van den Held met Laurieren befrrooiden. TeliellOv~r
Te~ellOv~r de Faam, die zijnen lof bazuinde, benefirooiden.
vens een Vrouwenbeeld, die den Hoorn van Overvloed voor zijuit!lome, zag men de verovering op de Rivier ehn!ne voeten uitfiome,
Chnttam, met het roemruchtig verbranden der Schepen era
el'! Zeekasteelen. Dit fiuk is zeer fraai in het koper gebragt , waar van men
raJ~rI. Histori~.
de Copij in 't klein vindt in de radert.
Historie, zo als het zelve te Dordrecht op het Stadhuis geplaatst we~d, dewi)l
dewijl het, op
voorael van den Burgemee!ler
voorfiel
Burgemeefier HUGO REPELAAR, met goedvinden
van den Raad, vervallrdigd
verva:)rdigd was. DE WITr, weet men.
men, werd,
werd.
21 J 22 en 23!len
Juli) des Jaars
voor die Heldendaad, op den .!H.
2311ell JuliJ
befchonken, en van
J 667, door den Staat, met een gouden Kop befchollken,
elk toegejuicht. Het deerlijk lot, het Edel Broederpaar , daarna, op d~n 20fien
20llen Augustus 1672. te beurt gevallen, ii
i~ bij de
gaIjtfche
~aqlfche Waereld bekend. Het Graauw, niet vernoegd, die beroemde Martelaaren
Manelaaren van Staat allerfchandelijkst mishandeld te hebheb.
ben, wilde ook hunne Afbeeldfels vernielen. Verfcheidene maamaa·
len rot~e de vergramde dólle Gemeente voor het huis van Dil
liAAN
bijaen, hem dreigende zijn huii om verre te zullen haaIen.
JlAAN bijtten,
indien hij hun de fchilder~ukken niet ten prooije gave. Dat deen zijner Leerzelve onder hem berustende waren, was, door een
cenen
lingen,
llngtn, die ~i, mede onder de Moordenaars
Moold~llaars gevoegd had, verA,
fprdd.
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fpreid. DE 9AAN.
MAN, na de !lukken
nukken in zekerheid gebragt te hebben ~
tOt boven door.
opende zijne deur, en liet zijn huis van onderen tot
Ooeg van den HIIlIgnaar
H"ag naar DQrdrecltt
over,
zoeken. De woede f10eg
DDrdrecht over.
alwaar het Graauw het bovengemelde kunstlluk van een fcheurde, en zodanig vernielde, dat men naderhand werk gehad heeft.
heeft ,
brokken. die voor geld opgekocht waren,
waren ~
uit eenige ftukken en brokken,
fchets van het zelve te maaken; het was toen onbekend.
onbekend, dat
een fehets
het eertle
eer!1:e Model behouden WAS.
was.
DE BAAN had, uit dit voorval, geleerd, hoe gevaarlijk het zij,
DB
in den haat van het Gemeen te zijn; deez~ on~elukkige onderbeO uiten , den Hertog VAN LUXEMBURG, voor
vinding deed hem befluiten,
LODEWIJK DEN V1ERTIE~DEN,
VIERTIENDEN ,
alle zijne gedaane aanbiedingen, om LODI!WIJK
te Zdst, te komen fchilderen, te bedanken. Echter behield de
Koning Z0 veel achting voor zijne kunst, dat hij naderhand aan
Ambasfadeur D'AVAUX order gaf, in het kopeR van Konst·
Konstzijnen AmbasCadeur
nukken , zig van den mad van DE BAAN te bedienen. DE BAArt
BAAN
nukken,
had niet alleen het boventlaande
boven!1:unde geleerd, maar in hem zeI ven
werd ook bevestigd, hoe llerk
l1erk de nijd werkzaam kan worden ttuitmu1ltenrle verdienl1en.
verdienllen. Hij benadeelde niegen Mannen van uitmuntende
~ ret eenigfte dat hij
mand. Het
bij deed, was, zijne kunst altoos aan
alle zijne ftllkken ten koste te leggen; het geen oorzaak was, dat
11ij meer dan eens gevaar gelopen heeft, van ontzield te worden,
hij
zelfs eens van iemand, dien hij met vermaak, in zijne eigen woning. zijne ftukken verroonde,
vertoonde, gelijk men omfcandiger
omCtandiger zien kan
ning,
in HOUlIRAKEN.
Sc'zOUDurg, Il.
H. Deel, bI. 303-324.
3o!-3t4. bij wien ook melZie Sc/1ouDurg.
Jllcoh de Baan gemaakt wordt.
ding van zijnen Zoon ')acoD
BAAti"ST,
GeOacht in VlAanderen,
BAAriST, een Edel GeDacht
n"al1deren, waaraan het groot.
grootHe gedeelte van het Land van Cadzant
Cadznnt behoorde, en reeds voor
het jaar 1300 bekend wa"
was, voerende een zilveren Face, op een
zwart Veld
Vtld (het welk BOI!SELEN
BORSEUN is) gebroken met drie zilveren
SMALLEGANGE,~ in zijn ChrQnijlr
ChrQnijk 'Yan
van ZeeMeerlen in 't Hoofd. SMALLF.GANG~
Is ,van
-van gedachten, dat de Heeren VAN BUNST voor een tak
land, is
van BORSSELEN
BORSSELEN moeten gehouden worden. RITZ.lRDT VAN BAANST
werd, in de dertiende Eeuw, te Oost-Souburg geboren; deezen,
deezen.
h.::t geilacht
getJacht van IlENRENnaderhand gehuwd aan eene Dochter uit hd
GI~) houd men voor het hoofd daarv;tn.
daarvan. Uit dit huwelijk werd.
GI~,
UQ7
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13°7, of daaromtrent, verwekt JAN VAN BAANST, welke eene
zeer jong uithuwde aan GUl DE BiVERE,
BEVERE,
Dogter teelde, die hij ieer
van Ninovfn,
J7/a(mderen. Bij de Huwelijksvoorwaarden
Ninoven, in J7lfl(mrieren.
verbond JAN zig met eede, niet weder te zullen
zuilen hertrouwen; dan,
krijgende
de , kocht hij iijne
~ijne Dogrer
Dogter af, en
kort daarna berouw krijgen
hertrouwde. oud zijnde zeventig jaaren, met ELISABJ!TH,
hertrouwde,
ELISABRTH, Dogter van Heere JAN VAN BANNIGHEM • binnen Brugge. Bij deeze
Jonkvrouw, naauwlijks twintig jaaren oud. teelde hij nog tien
BAdNST zijn afgeKinderen. waarvan alle de overige Heeren VAN llAtlNST
daald. De Heer w. TE WATER. maakt melding van den Ridäer GUl,
Ao. 1468,
J468, als Rentmeetler
Rentmeeller van Zet/flnd,
Zet/anti, bewesten Schdde; en
ook, op 1484,. noemt hij 'er een (waarfchijnlijk denzelfden) als
een der Heeren CommisCarisfen
CommisCarisCen en Revideurs der
drr Keuren van
Zeeland.
Zie Boomgasrd
Boomgallrd der IVapenen;
I-Papenen; Chronijk
Chronijlr Vfm
van Zeeland,
Zeekmd, bI.
336; Adelijk Zeelt111d,
Zeeland, bi.
bI. 176.

TIAAR,
vier, en wel de laatlle
Banner-HeerlijkheBAAR. een der vier.
laattle der Ranner-Heerlijkheden onder Zutphen, aan den nfe/,
rsfel, dragende den dubbelen naam
van Baar en Lathem
La/hem,, naar de beide Dorpen, daarin gelegen.
Voortijds was hier e(lll
eElI1 bijzonder Slot, waarop de Heeren deezer
beide Dorpen, (die
\. die voorheen van elkander onderfcheiden
onderCcheiden waren,)
hun verblijf hielden. De WethouderCchap van Doesburg deed,
in vroegere tijden, aan den Heer VAN BAAR, Eed en Manfchap
ManCchap
van de ledige Leenen; welk gt:bruik
g~bruik door ADOLF en KAREL, HerHeereR VAN nAAR
togen van Gelder,
Gelder , vernietigd werd. De Heerell
BAAR waren van een aloud Geflacht
Gel1acht afkomlHg, aangezien men 1J in "'t Jaar
1280, reeds meldin~ gemaakt vindt
vindc Wil
van eenen Heer VAN BAAR.
die de overmee(leraar
overmeelleraar van den Heer van Doonnweerd was. Een
I.~55, iu
in de twi
twilten
anderen vindt men genoemd, die, in 1:'55,
'ten tusruslèhen de /lukelfc/lCn
/lukelfc/zC1I en Bronkhorjfen, fneuvcIde,
Cneuvelde, en van meer
anderen. Op het Jaar 1540,
154°, vindt men gewag
gewai; gemaakt van eenen
een en
tweeden, WII.LlM
WJLLlM genaamd, fchoon het Huis Blia,.,
cweeden,
BlIar, ree4s in
14
14'23,
2 3, aan dat van Meun was overgegaan, van daar aan dat van
Egmfmd, en eindelijk door
Egmond,
d30r koop aan 't Genacht
Genache van Batellburg.
Batenburg.
In 't jaar 1557, gaf de Prins van CJlVEREN
GlVEREN en Graaf van Eg1n~nd, L'
L'Al.'40U.u.
A'i\WltüL genaamd, klaagenderwijz~
klaagenderwijl~ te kennen,
kenn€n, hoe zij1-4:71 _ de BaIHlerijen
BaIH1erijen van BnnT
Boar
ne Voorzaaten , feden het jaar 1471,
A 4
en
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hadden. tot dien tijd, dat de laatst
en Lathem in vrede bezeten hadden,
KAREL, (om reden dat JAN,
JAN. Graaf van Egoverledene Hertog KAREL.
11loni.
"lom
I , zig begeeven had in dienst van den Keizer) het Slot de
.BIlIIr
Ballr met magt aangevallen, overweldigd en vernield, en de goegoe·
deren van Ballr,
Baar, langer dan die van Lathem , onder zig had gelJouden. De Hertog van
lloudell.
\'an ShYoijtftZ
StJyoijtn beval, na raadpleeging met de
Rekenkamer van Braballd
BrabfJlld en Gelllerland,
GeWerlamJ, uit aanmerking van de
biïzondere dienfien van den Klager, dat de Heerlijkheid van Labiizondere
La·
tnem
Ihem ten eerfien moest ontruimd worden, mids dezelve, meç
.BlIar,
altoos
Gç!der.
Y , voor lilt
BIlI1
oas zou blijven een Leen van 't Land van Gçlder.
De Staaten
Staalen van Gelierltmtl.
Gd'erland zijn, na verloop van tijd, door
dO\)r Koop.
Koop,
Eigenaars 'er van geworden: dus het nu onder de Domeinen van
behoort, {laande
beftuui van de Heeren
die Provintie behoort.
fiaande onder het befiuuT
Randen en Rekenmeefters,
Rekeomeefters, die aldaar een' Amptman en Rechter
Raaden
aanftellen. De Predikant van deeze Heerlijkheden heeft zijne
aanilellen.
woonplaats te Lathem.
zje
Zje SLrCHTENHORST,
5UCHTENHORST, TooIlul
Tool1ul van Ge/derl.,
Gelderl. , bi.
bI. 86. GejcmeGe/cmedmisfm, bI. 266, 3°7, 31J
313 en 492. llACIJlENE
llACIIlENE Geugr.
GeQgr.
dmisftn,
A, bI. 3t7~
van dc Fr{efi.:he
Baar:BAARD, een der zestien Dorpen v\ln
Friefi.:he Grietenij Baar·
"eradeel,
Heradeel, die den naam daarvan ontleend heeft, fchooR
fchoOA het geen
van de
dl;! grootllen
grootfien is. Men fchrijfc
fchriJfc zulks toe aan deszelfs ligging,
ligging.
genoegzaam in het midden is, waarom aldaar voorheen de
Rechtdagen
Rechtclagen (die naderhand nal\r 'Jorwerd
Jorwerd verplaatst zijn)
zUn) plagten
gehouden te worden. De eigenlijke naam van dit Dorp is Ba·
BaKerklijke is het gecombineerd met Wlnfum
werd. In het
bet KerkJijke
Winfum en
Ruins.
Doopsgezinden.
Huins. Men vindt hier
bier een talrijke Gemeente nn
un Doopsgezinden,
Oude - Flamingen
Flamjngen genoemd, die door drie
dri~ Leeraaren bediend
Oude·
wordt.
~ie

BAARnERADEEL , een der Friefche
BAARDERADEEL
Friefcne Grietenijen, in 't kwartier.
kwartier
van Westergo,
WestergfJ'.• in het Oosten, wordende door de Swetfe
Swette van
Oostet-g~o
fiern iij
vergadeOostet'goo gefcheiden. Zij
lij beeft de vierde fiem
jij de vergade·
Sttaten van Wls/ergoo.
TPtstergo(). Ten Zuiden liggen de Grietering der Stuten
Wimhritzertldeel; ten W:esten
Westen de GrieBijen RtllIwerdtrhem
RlltJwertltrlum en Wimhritzer"deel;
Hennillmkrtldeel; ten Noorden Menaldumadeel. Zij
tenij Helf'l"Imkrlltieel;
heeft
doorvaarte~ naa:·
naar· LeeuwIlartIen.
LeeuwIlartien , Snede
beeft zeer bekwaame doorvaane~

en

BAAltDWIJK.
BAAR..DWIJK.
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rn F1'rmeker,
fhmeker, en de Britswerdcr,
BritswerrJcr, Swannwerder
Hmfenfer
tn
Swaonwerder en Henfenfer
iJfeiren,
lJfeiren, die' daaglijks door de Inwooners van gemelde Stedell
Stedelt
bevaarell worden. Onder deeze Grietenij, die federt
Cedert lang aan
bevaaren
het GeOaché
Gellaeht van AYLVA behoord heeft, behooren zestien Dorpen, als: 'Jorwert,
jorwert J lYeidll111,
IYeid1l111, Mantgum , Schil/aart, OosterIJ/iet/wert, Britswaard , Oosterlirtcm,
Ooster/irtem, H'inIJ/iIJwierum , Bo[um , met/wert,
fum, Baard, Huins, Lyons, Hy/aard,
Hylaard, Je//um
Jellu11l en Been,
Been. Ook
vindt men in de~elve voortreffelijke Staaten en Heeren-Huizen,
Heeren-HlIizen,
jeJlum, Dekum
Dtkum te lf/eijdu111,
Hejèns,
lIs
IYeijdum, 't
'c Huis te Hefens,
ils Dekama te 'Jelllll11,
Het/inga
jorwert. Walta
Wa/ta te
H'rewcl't, lf"a/ta
Bo[um en
ce l/"iewcrt,
H'iJ/ta te Bo[u11l
Hettinga te 'Jorwert,
E/einga te Win!u11l.
Win!u111.
Ekinga
WINs~~IUS.
Zie HALMA uit WINsE.'\1IUS.
13AARDWIJK,
13MRDWIJK:, BAARWIJK , ook wel BARDWIJK , een Dorp in het
Land van Heusden,
Hmsden. dat den tijtel
[ijtel van Heerlijkheid draagt. J. F.
Ui:
PETIT was van meening.
mcening, dat dit Dorp zijnen naam ontleend
LIi: PETJT
heeft
Galltj'che Bardm, of LOllgdJardcil,
LOllg~bardeiJ , die uit Duitse!:Duitschbeeft van de Gal/iJèhe
land herwaards gekomen waren.
ff/ijk, ze1\t
iIJ oude
oune tijden, een fchuiIlf7ijk,
ze~t men, betekende, in
fehuil- of veilige plaats, waar heen het Volk, in tijd van nood.
nood, om hunnen
Vijand te ontwiJken, of wederlland
wedernand ce
te bieden.
bieden, zig plagt te begeeyoor de Wijk der Katten; Oosven. Dus houd men Katwijk voor
terwijk voor die der Oosterlingen; en Bevt'rwijk
Bevtrwijk voor de [chuilfehuilBttjerfchen. In gevolge hier van zou dan Baardwijk
Btlardwijk
plaats der Betjer[chen.
de Wijk
WIjk der Barden geweest zijn. VAN
V~N DER I10UVE
IlOUVE fielt
nelt hee
het
Bl1ardwijk onder 's Grllve1Ihagell.
Grl1Ye1Ihagcl1. Hij moet hier misgetast
Huis Ballrdwijk
misgecast
of een ander bedoeld hebben: want het is zeker dat deeze HeerIIeerIijkheid gelegen is in de Lange·flraat.
Lange-flraat. pe Ambachtsheerlijkheid
lijkheid
bevat onder zig honderd twee en twintig Huizen, met een Koombevac
olld gebouw, met een toren en fpits
molen. pe Kerk is een zeer oud
voorzien. Ook vindt
yindt lnen
Inen aldaar een Oud-Mannen en VrouwenHuis, het eenigfte in het platte Land van Heusden. De Predikant,
die ook E/shout
Elshout bedient, behoort onder de Klasfis
GorniKlaslls van Çorniçhem.
ISO en 151. VAN DER HOUVE, I. Deel,
Zie PETIT, bI. IS0
fol. 139.
DAAltEN,
BAllEN,

of ook wel, bij verkorting, Baarn, een Dorp in het
A
AS5
N~
Ne-

TI A A RL
R L ft.
T. (Dorp
B
Ä N D 1'.
(DDrp en GeJlacht)
GtJll1cht)
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Neder(\icht van Utrecht, onder het kwartier van Eemland; het
heeft een' Predikant, die ook,
'bij vervanging, Eembrugce beook ,bij
Klas fis van Amer.foDrt.
dient, behoorende onder de Klasus
BAARLANDT , of Baerlnndt
Baer/nndt ,eene
, eene Heerlijkheid en Dorp in Zetland, op het Eiland Zuit:lbeveltmd,
Zuitibeve/flnd, bedijkt in het jaar 350' Dit
la1/d,

Dorp, dat voorheen veel aanzienlijker plagt te zijn dan tegenwoortegenwoor.
dig, werd. in 1394.
1394, begifti~d met het voorregt , van een weekliikfchen
JiikCchen Marktdag te mogen houden; op welke Markt die van
Baarlandt
Baar!andt,, Audelande
Audelllnde en Bakmdorp al hun Koom en andere
goederen brengen moesten, eer zij dezelve uit hunne Huizen naar
elders vervoeren mogten, op verbeurte van tien pond. In het
jaar 1418 verkregen die van Baar!nmlt,
Baar/anut, van Hertog JAN VAN
BEIJEREN, Tolvrijheid door Hol/am!
Hoi/fin" ~ Zeeland, te Water en te
Land, den Roede"r-To/
Roeder-Tol alleen uitgezonderd; welk voorregt , op
den 29fl:en
29ll:en September 1520, door Keizer KAREL DEN V, b(ve&.beve&.tigd is geworden.
Aan de Parochiekerk van Baarlandt •, was, in het jaar 1480,
door WOLFAART VAN BORSSELEN, vergund en toegefiaan, de Paro.
Para.
chie-Excyns te mogen verhoogen of verlaagen, naar goedvinden,
en naar de nood zulks vorderde, of de Kerk, tot onderhoud,
zo van het Gebouw.
Gebouw, Orgel, Klokken als
al~ andere noodwendigheden, vereischte; welk voorregt , in 1606, door de Staaten van
Zee/and is bevestigd geworden. De gant[che
Zeeland
ganc[che Heerlijkheid word
l1efcllat
l1efc1Jat groOt te zijn 10+7 gemeten en 280
280 roeden. Voorheen
{lond
ilond een weinig buiten het Dorp, het zwaar en prachtig Kasteel
He/lenber{J, dat geheel vervallen is. Aan het Oosteinde van de
Helltnberg,
Kerk vindt men tegenwoordig een ander Slot, dat den naam van
het Hofheeft,
Hof heeft , behoorende weleer aan den Grnve VAN QROES<,lROESf,P.EK.
TIEEK. De Predikant deezes Dorps behoort onder de Klasfis van
Zuidbeve/and. Bnarlandt
Zuidbeveland.
Baarlnndt behoort, zo als wij boven, op 't
l\rt. MAKEND
aRP ,, gezegd hebben, aan het Ed. Geilacht
MAKENDORP
Gellacht van
Li\MPSINS.

Zie

VAN DER HOUVE

SMALLEGANGE,

Handv. Kronijk,
Kl'onijk, I. Deel, fol. 143-

fol.

701.
702.

BAARLANDT , een oud en hoog Adelijk Geflacht in Zeeland.
Zee/nni.
waarvan
wallrvan zig veele Mannen vermaard gemaakt hebben. Heer HU-

GO

B A A R L A N D. (lfd,-joan
(Adriaan

VIIII)
VfJU)
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VAN BAARLANDT
BAARLANDT
GO VAN

GraaveFLOlUS DEN
DEN V, teleefde ten tijde vin GraaveÏ'LOlUS
gen wien hij zig, nevens anderen, verbond, om den aanOag,
VAN KUJK,
KUIK, ten uitvoer te helpen brengen; waargeCmeed door JAN VAN
door hij ook een deelgenoot werd van hun, die.
die, om den gepleegden moord aan den Graave, te D~rtlrec!Jt,
D~rdrecht, of daaromtrent,
hunne firatfe ontvingen. Van deezen zegt MELIS
MELIS STORE,
STOKE, V. Boek,
VS, f67,
467, 463 en 469.
vs.
Wlrt c'ugevell
ghegevell
Dim van Dorirecht Wlrl
Bar/andl, de fyn leyeti
Hughe van Bar/andt.
levetl
'i'ordreehl
'J'ordrecht liel
liet op tne1Z
enen rade.

FREDRIK v
VAN
BMRLANDT, wiens Zoon
In het Jaar 1500
1500 leefde FREDRIK
hN BA.\RLANDT,
was lItATTflEUS,
MATTHEUS, gehuwd met N.
N. BOL!.ARDT,
BOLl ..\RDT, uit Braband , waarbij hij naliet JAN
JAN VAN
VAN B.\ARLJ\NDf,
B.\ARLANDl', die
JIC ter
rer Vrouwe
Vrouwc nalIl
nalD N. OOSTOOiTDIJK, bij welke hij verwekte MICHIEL , Baljuw van ter Goes. 1\11CHIEL
CHIEL VAN
VAN MARLANGT,
MARLANUT, gehuwd aan ]ACOBA
]ACOllA V":i
VA:q BAZ'iC!I!.M,
BA:'\C!IEM, teelde
reel de
JhN,
J. . N, die zijnen Vader in d\!
dl! waardigheid als Baljuw en SuperinJAN huwde met CI)RNELIA
KIEN, en liet .oa
lIlItendent opvolgde. JAN
CORNELIA KIEN.
na 1\11cmEL,
CIllEL, Secretaris van de Stad Gon,
Goes, welke zonder kinderen fiierf.
Zie SM
SMALLEGANGE,
.... LLEGANGE , fol. ï92;
792; IlUlDEKOPElI;
HlJlDEKOPEII; K.
)4. STOKE,
in 8vo.
Bvo.
B
BAA:tLAND,
. . ARLAND, (Adrifloll
(Adritl/111 "tl1l)
"/111) dus genaamd
genaal14! naar de plaats zi:ner
kidc de eergeboorte, in het Jaar [483.
[f88. Dees vermaarde Man Icidc
fie
lludicn te Gend, onder PETRt:S SCOTUS,
SCOTLJS, en nal1e gronden zijner lludien
dcrhand te Leuven. Zig in de PhiloCophic geoelTend hcbbendll,
hcl,)bendll,
derhand
werd hij Meef1er
wcrd
Meef1cr der Vrije KUllf1cn,
KUl1f1en, en onderwees allereerst de
Latijn/de Taal in het Collegie van
Latijnfche
VlIJ .B1I5'uidm.
BI/s'/tiden. Daarna vemok
vertrok
hij naar El1tdfil/d.
EI/te/alld. Te rug gekeerd zijnde, werd hij, in plaa~
v~n ]OHMmES
JOH.~NNES PALUDANl:S,
PAWDANCS, Hoogleeraar in de RedenkunJe te Leuvan
voorn2ame Leerlingen had. Hij
vm; in welke wetenrchap hij voornaame
overleed aldaar in het jaar 154-2.
1542. ERASMVS
ERASMUS getuigt van hem, dat
hij
WctenCchappen; een beminbij een Man was, vatbaar voor alle WClenfchappen;
bemin,
naar der
oer zuivere L/Jtijnfche
Latijnfche Taale
TaaIerp die bij vaardig en net
ner fchr(!<:Ï
fchr~á
en fprak. waarvan zijne fchriften
Cchriften tea getuiI;en
getui&!en dienen.
dicne:1. Zijne Bistorifche Werken zijn onder de volgende tijtels bekend: Om.
Ciro.
nO/Dçia
hrevis ae
flb Orile
eOl1dil~ ad
onnUl11 1532. DI'
1101Q~i4 órev;s
/Je lIislorifi
Ris/oria Rb
Orge cO/1(#Ir;
/Jd onnul1l
Dl'
Liu-
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nAARLAND.
(Huhel"t1!11
nAARLE. ('/
('I Dorp)
BAARLAND.lHubert
C/J MicniclvlZlI)
MicniclvtZlI) BAARLE.

Lileralis Urhis
Urbis ROI11~
Rome Principibus.
Principihus. De Dl/cibl/s
Dllcihlls J7metis.
Pelzetis. De
Liter,lIis
COl11iJibus Hollnndite,
Hollandite, Lugd. 1584.
15B4. Frankf. 1585. in fol. De
C01llitibus
Episcopis Vltrajeé1inis;
Chro1Jicon Dl/cum
Ducum BrapanBraluznUltrnjdlinis; ibid 1534. Chrolûcon
Anlw. 1551, 1603. De
rehu~ gejlis
geftis DuClI.'l1
Buzóanti.e,
ti,e, Antw.
/Je rebu;
DllctI.'lJ Bl"flbanti~,
BVD. De UI'bibtls
Urhibus illferioris
i/lferioris Gel'CerLov. 1732, Brux. 1665, in 8vo.
1Nlmie.
,»aIJite.

BAARLAND , (lIubert
(lIl/bert van) Geneesmeeller
Geneesmeel1er te ]\'aamm, leefde
BAARUND,
bet jaar 153°,
omtrent het
J 53°, en was een Vriend van ERASMUS.
ERASMUS.
Bij
VALERIUS en anderen vindt men aangeweezen, welke [chriCten
fchriften van
VALERlUS
hem zijn nagebleeven.
FRAS~lI Epijlol,e Fol.
Cdetterd ZaZuZie FRAsm
J7al. Anti.
And. u
LA REU, Gt/etterd
lalld,
la
lid , enz.
BAAJ.LAND. (1Wchiel
(lWchiel vtm)
~'t1I1) Dees vermaarde Rechtsgeleerde was
BAnLAND.
Geflncht van dien naam, en wel
mede eene affiammeling van het Gellacht
VAN I!AARLAND
COII.NELIA KIEN,
KIEN, en, gelijk
de Zoon van JAN
JAN VAN
BAARLAND en COllNELIA
Secretaris der Stad Goes. Dat deeze geen
wij gemeld hebben, Secreraris
is, l:lijkt uit de verzameling zijner
onbevallig Dichter geweest is.
Dordru,'zt 1658,
Mengeldichten, gedrukt te Dordrtc!11
J 658, in 8vo.
Zie SMALLEGANGS
S~lALLEGANG::,, Chrollijk,
ChroIJijk, fol. 7C2.
BAARLANDl'S ,, (Comdis) gepla:ltst onder het getal der g~lecrde
geleerde
BAARLANDl'S
Mannen, ons door GOUDHOUVEN
GOUDHOUVEN medegedeeld; en [choon hij
l\Jaunen,
vermoeden wij, echter, dat hij een
eell
niets :Inders
anders van hem zegt, verm6eden
ADRIAAN, hier vóór gemeld.
Broeder geweest is van ADRIAAN.
val1 Hollalld,
Holland, blo
bI. 219.
Ziç Chronijk van
219.
BAARLE, een der 'VIjftien Dorpen (behalven de Gehuchten)
CelJUcbten) des
BAARLE.
[chatting, op gantsch
ganlsch Brnhand
Brabflnd geLands van Bred".
Bnd". 111
In eene fchatting,
,uIdens, droeg het Land van Breda 8683
legd, van 140,000
140,000 ,uidens,
Baar/~ 566 guldens 3 fruivers
fiuivers en 6 penningen daar
guldens. en Banrle
van. Een ander
BAAI\LE legt in'c
in 't Land van Turenh()ut,
TurmhDut, cusfchen
tusrchen ./1I1fJl'crpen
/lIltwerpen en
BAARLE
,s Htrtogenbosch,
Htrtogtnbosch ,het
niet hooger
's
het welk, in de gemelde fchatting, niec
was lIangeDagen
aangeflagen dan 141 gl. 10ft.
10

a.

DAU-

'BAARLE.BAARSCHOT. BAARSDORP.
'BAARlE.BAARSCHOT.
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BAARL!::, ,,'t
,'t Huis
Ht/is te) in Kempmland,
Kunpet11and, een landllreek in het
BAARLE,
Noordooscen van Braballt. en wel in de Meiierij Ylm
lier.
Noordoosten
vlln 's lIertohmbosdl, is vrij Ilerk en rondom wel bewaterd. In 1585 maak.
to;renbosdJ,
ten de muitende Spanjaarden
Spanjaartlm 'er zjg
zig meefier van, en verfierkSTA'ITRNten het nog meer, om 'er veilig te zijn. De Heer VAN STATI'ENBROEK, Drost van Breda, kwam, met ein
efn menigte Volks, voor
BROEK,
het zelve, befchoot het, en week te rug. Daarop zonclen
zOllren de
Staaten van Brobant
Br/Jbant den Colonel D1!:
DE LA GA&DE,
GARDE, met een aan,aantal Ruiters en Soldaaten, derwaarts, aaR welke de
zienlijk ,aamal
veertig Spanja/Jrden,
Spanjaardrn ,die
die 'er binnen waren, zig overgaven. Kort
daarna werd het door de Schot/eli,
Schotten, die in Staaten dienst 11onflonden. in brand gelloken.
genoken.
ties Aartlrijlts
mTEZie RAY, Woordenb. ies
Aarilrijlts,, p. 312; VAN muRE:i, Neder!.
NederI. llist.,
/list., fol. 198.
REN,
BAhRLE; dus werd ook genaamd een Buurfchap, een kwartier
BAARI.E;
uur van BJohiei
BJobiei gelegen, welke eertijds den naam van Baar/ri
Baar/rf
Ba(lr/e, een Dorp
droeg, en door fommigen verward is met Baar/e,
nabij lén/o,
/-én/o, dat ook wel Bo/derm
Bolderm genoemd wordt.

BAARLE, een Adelijk huis in de Provintie Ge/der/ani,
Ge/der/llntl, nabij
get
Ret Dorp
Vorp /Jees.
BAARLE; l(, C. van) zie BARLiOS.
BARLiOS. (Caspt/rus)
(Caspnrus)
BAhRSCHOT,, een Kasteel aan den l1inker
BAARSCHOT
tlinker oever van de rivier de
Nel/Jer, onder het Rechtsgebied van het Dorp Esch, in StaafSNellJer,
StaRtsBraballil. Dit Huis, dat van geene heerlijke voorregten voorBraband.
beeft lang behoord aan het Getlacht
Gel1acht van Swet'rts
zien i5, heeft
Swe~ts van
Londas; nu laatst behoorde het aan den Generaal Major s. CAMCAMLandas;
tot het
bet voorgevoorge.
die het van zijner Vrouwe Moeder, welke tOt
melde Getlacht
Gel1acht behoorde. geërfd bad.

BCER,
]lIER,

BAhRSDORP,, een Dorp in Zu/and,
BAARSDORP
Zee/llnd, in de nabuurfchap
nabuurfcbap van de
voo'rbe~n veel aanzienlijker was
Stad Goes. Nabij dit Dorp, dat voorhe~n
dan tegenwoordig, fiond
nond weleer een Huis, welk den naam vin
tbans geheel vernietigd is. De
het Huis te Baarsdorp had; doch thans
Heeren van BaarSt/orp,
Brllmtlorp, die, volgens
volgeDs SMALLEGANGE 1I [Ol
tol het gellacht
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DAARSDORP. ('t GeJlocht
Gej/acht en Cornetis
C~rnelis YII")
Y"II)

flache van BonJe/en
Bonfe/en behoren, hielden doorgaans hun verblijf op
flacht
het zelve. Het Dorp heeft een klein luchtig Kerkje, waarin,
zekt:r ]ACOB
JACOB PIETERSZ. Na de
1572, tot Priefler benoemd werd zeker
157!!,
Kerkhervorming, zegt men, in 't zelve geen vasten dienst gedaan
te zijn, dan
d~n alleen tot 1763, viermaal in 't jaar. BaMsdorp
Boorsdorp ,
Sinoutsker/re
Abtskerke maaken te zamen ééne HeerlijkSinoutslw'/re en Heer Ahtslrerlre
heid uit. die gezegd word te bellaan I 193 gemeten, 4 I[ roeden
Lands, en buiten de wateringen 58 gemeten en 13.1
13~ Roeden.
Zie Otld!teden
Otld~dm van Zee/ond,
Zet/and, H. Deel, blo
bI. 130 enz.
BAARSDORP , ('t
Ct GeJlacht
Gejlacht van) zijnde een tak van dat van BorsBURSDORP,
fe/en, dat zig, met allaating van BORSSELEN, alleenliJk
[e/en,
alleenlijk BAARSDORP
gefchreeven heeft, naar de Heerlijkheid zo eV{ln
ev~n gemeld. SMAI.SMAl••
LEGANGE
LEGANGE en anderen meenden dat het zelve was uitgeflorven ; dit
zo zijnde, zou een bewijS
bewijs weezen , dat zij, die den naam van
BAARSDORP
BAARS DORP gedragen hebben, en in 't laatst der zestiende Eeuwe
te Leydm in Regeering waren, en in Hollalld aanzienlijke Ampten bekleedden, tot dit Gellacht
GeOacht niet behoord hebben. Dat dee·
deeze tot Borsfe/en
BonJe/en behoord hebben, is blijkbaar uit het Wapen,
welk dezelve voerden; zijnde het Schild
Scbild van Borsfe/en
BorsJe/en overlegd
met een rood Bourgondisch Kruis. De Heer W.
w. TE WATEll
WATU noemt
verfcheiden Mannen van het
bet zelve op, om aan te toonen dat zij
tot dat van BOTsJe/en
Borsft/en behoorden.
Zie TE
TE WATER, bI. I,p.
1.41.

BAAISDORP J• tCorne!;s
tCorneiis van) Genees-.en Kamerheer van Keizer
geboren in de Heerlijkheid van dien naam, fchoon
vAL.!IlIVIl en anderen hem een Goezenoor
vALUIUli
Goeztnaar noemen. Deeze heefe
nagelaaten een uitvoerig werk, over de Geneeskunde, onder den
1ïjtel
lïjtel van
vaD iI1etltodlls
ftlethodlls tlniverfte
un;ver{.e ortis
artis Medic.e,
Medict8, gedrukt te
re Brugge,
Brugge J
1538. De Schrijver
~chrijver overleed te Bruçge, in 1565, alwaar hij in
de St. Donaas
Donoos Kerk begruven is. Op zijn Grafzerk ziet men
twee Wapen
Wapens,
ter zijd"
zijde van die, de Kwartieren van Baars'
lwee
i J en tef
Baars·
porp, MlNllflee,
ge Woeflijne
Woef/ijne : en daar on·
onJorp,
MfNJlflee, Mosfcherln en van tie
.der
~r het voliend GrafTchrift:
V,
KAREL DEN V,

CJ

B A ART. (Arnol,r,
(Arnold~ Pieltr
Pieter en ArlritJfl/l)
.Ifaritul11)

15
J5

C, giP Mesjire Corneille de Baarsdorp , Chevalier, en [on
,'ivant
Confeiller & ./lrchi
Arehi - Met/iein
vivant Confeil/er
Medicin du Jeu Empereur
Empcreur
& de ll:JadanJe
ft'ladame Leonore Reyne de FrlJnr:e
Charles
Char!tS V,
F, &
France &
de Marie Reyne de Hongri, qui Morut Ie 24 ,ü
tie NovemNovem.
I'.n 1565. Et Dam~ .If,mt
Atmt tie
bre en /'1111
de Mosfcheroen [a
fa
Compagne, la quelle trespas{tl
trespas[a Ie.
Zie FOPP!NS,
Zet/ani,
FOPPltNS, Bibl. Bt/g. Oudlt. en GePichten van Zeeland,
11.
II. Deet, bI.
bi. 135.
BUJSDORP, \Marinus)
~Marinus) Zoon van bovengemelden ,• geboren te
Biezelingen,
ver.
Biezelingtn, alwaar hij naderhaad Pastoor werd. In '62$ vermaakte hij alle zijne Goederen aan het Gasthuis aldaar.
bI. 1135.
:;5.
Ibid, bi.
BAART,
Brus{tl, flaat bekend voor eelt
B"ART, (ArnolJ)
(.Ifrnold) geboren te Brusfo!,
geheu.
fchrander Rechtsgeleerde,
Rechtsgeleerde. en een Man van zo groot een geheugen, dat hij de Pandetl:en v:m ]USTINJAAN, en meest alle andere
oude Wenen, na elkander kon opzeggen. Van de Pleitzaal werd
hij geroepen tot Hoogleeraar in de Rechten, op de Academie te
Douajj, ea
~ell
Doua;j,
el! van daar naar het Hof te 1I1er:helm,
l/lechelm, om lid van '!en
KoningIijken
Koninglijken Raad te zijn. Zijne Werken zijn allen in 't Latijn
folio. van 1579-1582.
gedrukt, in folio,
Zie VAL. AND.

BURT,
B.lART, (Pieter) Dotl:or in de Geneeskunst, en tevens een aar.
aartig Dichter; in welke hoedanigheid hij bijzondere bekwaa:nheid
bezat,
bezat. om zig in de oude platte Friefclte
Friefc!le Taal naauwkeurig te
Boen
kunnen uitdrukken, zo als men zien kan ill zijn Frie[che Boert
Praatje,
Praatje. waarin hij VIRGILIUS,
VIRGILtUs, in de platheid van die T~I,
T:taI, ge.
gevolgd heeft, doch tevens zo geestig, dat al het natuurlijke van
het origineel 'er in door!lra:l!t.
doorfiraalt. Daarenboven beeft
heeft hij nog in druk
vun OlindtJ
OIint/a en
uitgegeeven de Friefche Triton, op het veroveren van
cn
Fernahur:, in fol. 163°' Nog meer is bij bekend door zjjn
zijn DeugDeug.
Fernahuc,
denfpoor, in 8vo en uvo.
I2.VO.

/I/fr.
BAART, (/ldriaan)
(.Ifdriaan) een man van ~nzienliJke afkomst te .If/k.
Voorzaaten ••••••••
alwaar lIJen
Blen een zijner VOOfZaaten
.••••••• BAART
BAART Mr.
MIVaan.
CIDllLSZ, in het jaar 1$74, 1"!aande bet beleg dier Stad, als Vaandra-

tnllar,
ffllillr,
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TI A ART W IJ K. (Je
CJ~ HetrliJlrh~idJ
H~tr!ijkh~iáJ

drager gemeld vindt. AORIAAN was, in het jaar 1684, een tijd.
en , niet ongelijk aan
tegenwoordige, Pendeelen,
Qan het te6enwodrdige,
fiip, in veele deel
fionaris zijner Geboortefiad, en in deeze waardigheid n.vens
nevens anderen
/lmflddllm, benederèn gemagtigd, om de Papieren der Stad L'lmjlddam,
Penfionaris HOI',
vens die van den Heer Penlionaris
HOP, in den Haag te verzegelen, waartoe de drie gemagtigden, FRANCO VAN DER GOES,
GOES, Burgemeener van Ddft, "DRI"AN
ADRIAAN BAAIT.
BAAIT, en de Secretaris van Staat,
Staat.
BEAU~IONT, hunne eigen Zegels gebruikten; laatende
SIMON VAN BEAmlONT,
de verzegelde papieren onder bewaaring van den Heer VAN MAARSEvEEN.
s!VEEN. Elders zullen
zul\en wij gelegenheid hebben, deeze toen veel
geruchtmaakende gebeurtenis omflandiger
omOandiger te verhaal en.
Zie Refol. van Holland, 16 en 15 Febr. 16~7' 1I1emorieH
vtm DDAVAUX,
AV.lUX, 11.
H. Deel.
BAARTWIJlt , een vrije lIeerlljkheid
Heerlijkheid en zeer aanzienlijk Dorp in
't Ambacht bevat
Kerk.
honderd twee en twintig Huizen en één Koornmolen. De Kerk,
waatin de Godsdienstoelfening
Godsdienstoetfening verricht wordt. is een oud gebouw;
gebouw.
waarin
met een Toren en Spits op dezelve. Men vindt 'er eenige ande·
re aanzienlijke gebouwen. Deeze vrije Heerlijkheid heeft laatst
behoord aan Jonkheer KAREL
KAREL JOSEPH,
JOSEPH. Baron de Overfchie,
Overfclrie, BurgTusfchen dit Baar/wijk en Druilen, <. een
graáf van llvu//tl. Tuslèhen
J1ldjerijej is, in den jaare 1766, een
Dorp op den ~ond der J1Idjerijej
Overlaat gemaakt,
gem~akt. tcr
tef breedte van 160, en ter lengte
lengre van 465
roeden, waardoor 't water, dat genoegzaam alle \ViDtcn;
\Vinter~ een groot
flldje rije over!lroomdc,
flfaas, elt
gedeelte der JJfeijerije
overnroomdc, naar de Oude D/aas,
door dezelve naar
na~r de Biesboch
Bicsboch wordt afgeleid. Dit noodzaaklijk:
noodzaaklijk
Hertogenbosch
middel, om de Meijerije, en ook zelfs de Stad 's Herlogenbosch
in 't Jaar 1658 voorgeGa.
voorgeOa.
van het vater te ontlasten, was reeds in't
gen, door den Landmeeter J. BASTINGlUS
BASTINGIUS,, en is, Ao. 1757, aan..
gepreezen en betoogd, dpor
PIERLINCK', Kapitein 10IDl\>or den Heer J. PIERLlNCK',
genieur; die het zelve ook werkflellig
werkllellig maakte, in 1766, met dien
gewenschten uitflag, dat men, in 1767 en volgende Jaaren. in
Hertogenbosch en den omtrek van dien, weinig of geen IetCel
's Herlogenbosch
van dit water had. In de winters van '770
177° en 1771
177 1 ,, hebben al.
dat, ten di~n tijde, in aUe de
Ie die Dwarsdijken het water, l(dat,
Rivieren, tot een meer dan gewoone hoogte opgeOegen
opgellegen was)
niet kunnen keeren, het welk, door overfuoomio~
overfuoomiu!; en door kwelkwel-Hn!;,
lil1~.
't Land van Heusden, of in de Ltlllgejlrt1tlt.
Lallgejlraal.

13AARZANDER·POLDER.
lJAARZANDER-POLDER. BAAST. BADBRlG,
BABBR[G, enz. 17
iing, het Land van HetJsdtn
He,mim merkelijk heeft doen ondervloeiondervloei.
ling,
jen.

Zie BACHIENE,
ZIe
BACHIENE. A. bi. 540.
S40.
BAAilZAm)E1l·POLDEll. (de Gr,ófc)
Grlótc) ligt In 't
tt vrije v.n Sl"is,
BURZAJroIUl-POLDEll,
S/tlls,
beoosten de Polder van Grolde,
Grott/e, en bevat verfcheirlene
verfcheidene Andere
gema:ikt zijn.
zjjn. Deeze
Polders, die allen in 't Jur 1609,
J 609, droog gemaakt
betlaat 1°72
beOaat
1072 Gemeten en 79 Roeden lands. Dit land betaalt 30
fiuivers,
tluivers, van ieder Gemeet, aan jaarlijkfcbe
jaarlijkfche Verponding.
BAAIT, een gewrezen
gewt'ezen LusthuÏl
'$ ge,.l6gerl6BUIT,
Lustbui. der Bisfchoppen van 's
die aldaar, in den zomertijd, hun verblijf plagten te
Muden,
ODster-Blers •,
houden, is gelegen in de nabuurfcl1ap van het Dorp Ooster-Blers
in SlfI/lIS-Brflbani.
Stllats-Brabllni. Voorheen was het l11et
met fierlijke beplantingen
omgeeven, die zeden eenige Juren omgehouwen zijn.
Zie BACHIEN&
BACHI!NE A. bI. 601.

genb~sçh.
genb~s,h.

BABBRIG. is de naam van een oud Heeren Huis j in Gelder/ani.
Gelderltmi t
Heermherg, digt
diit aan
aall den Rltiindijlt
Rhijnt/ijlc.t behooin het Graaffchap
GraatTchap '$ Heerenberg,
naant
rende onder de Heerlijkheid Dit/am. Het draagt ook den milia
Yin Hlils-Af,
Hals-Af, welken het gekreegen heeft;
heeft. door de !loute
floute daad
daacl
eeDer dienstmaagd, waarvan verhaald word,
word. dat zij, des nachts
eener
alleen op het Huis zijnde, door een Moordenaar, die zig voor
een hoog zwangere Vrouw uitgaf, werd aangevallen, doch dien
zij wist te misleiden, en den hals affiJeed,
affileed, onder het roepen Vlll
Val1
HII/s-Af! Wat van dit venelfeItje zij .laaten
H/lls-Af!
t laaten wij daar, fchoon het
niet onmooglijk fchljne. Het huis f hoewel oud, pronkt nog mee
zeskamig torentje voorverfcheidene torellgeveJs,
toreugevels, en is met een zeskantig
zien.
Geog,.. Befchr.
Befthr. "lIn
Ge/t/er/flnt/. bI. 236.
Zie Geogr.
,'an Ge/der/and,
BABJLONIiNBROEK, bij verkorting Broek genaAmd,
BABJLONI!NBRoEK.
ienaAmd, legt, met
Ambacht. ten Noord-Westen van Heusden,
Heust/en, grenzende
deszelfs Ambacht,
aan het Land van AI/mIJ_
Alleno_ Het getal der Huizen benaat
betlaat in het
bet
geheel uit negen-en-tagtig.
negen-en·tagtig. Het Dorp is gelegen in laage
Jaage Weilanden, bijna twee uuren van de Stad Heusflen.
Heusden. In het kerkelijke
is het eene combinatie met Hil, mede een klein Dorp. De Ba.
DlDllIX vIJl
vAN HEioU:RT
HD4ERt' is Eigenaar van hetzelve.
ron Jonker DlDERIX
Zie BACHWfI,
bI. 538.
BACHJ!lItI. GtOlr.
GtOI", A, bJ.s38.
n
BAV. DuL.
Dut..

(Ft/rus) BACHERUS, enz.
18 BACCHIADES. BACHERIUS. tPärus)
BACCHIAOKS, Is een benaaming, door fommigen gegeeven aan
BACCHI.lOKS,
de oude bewooners
bewoon ers van Haarlem.
liit toe!lemmende,
toeltemmende, zou
Haorlem. Maar ait
geloovcl1, dat die Stad weleer Bacclrus
Bacckus Bosch,
men ook moeten geloovcn,
.dfgod BACCHUS, genaamd geweest is. Doch zij,
ter eere van den ~fgod
lJegls een weinig in onze Vaderlandlche
Vaderland1che Oudheden ervaren
die Ilegts
weeten dllt
dat dit op de lijst der fabeltjes moet gefield worzijn, weeren
d~r1. ·Zie
"Zie hier van in 't vervolg op B4KENES.
Baf. Lib.
Lih. 1 en !2.
2.
CORN. AUREL. in Bat.

BA~HUM,
BAC:CHUM,

io Ktnntmtrllldd;
Kenmmtrllzdd; zie
een Dorp in

B.lCHERltiS,

BAKKUM.

(Petrus) een Domilliellntr Monnik t en Hoogleer.

Lttl)'J' t11
en ,, w~s
w~s,t
aar in de Godgeleerdheid, op de Hooge Schoole te Letl
noanrlertn, geboren.
geboreD. Hij W<lS
was niet alAo. 1517, te Gmd, in Yloan,ürm,
leen een Godgeleerde, maar ook
ook" een fierlijk Dichter, fchrandcr
dt!n tijd van zestig jaaren,
Redenaar en goed Taalkundige. Bijna dcn
heeft hij te Brusft/,
Brusftl, AtlfU'erptn,
Gemi,· 's Gravtn/wtt,
Graytn/wtt, Dord.
Antwerpm, Gemi,
,.uht, KII/lrtr
Klllktr en Kluf,
Klu!, zijne vermogens ten nutte van het gertrht,
IIleen beileed.
betleed. Op verlèheidene
ver!èheidene plantfen
plalltfen ia
i. hij Prior van
\'an zijne Orttteen
J2den Februarij 1601.
160J. in zijne geboor·
gehoor.
de geweest, en, op den 12den
teplaats overleeden.
SWlERTU, At,1tn.
Btl. FOPPENS,
FOPPEriS, Bibl.
Bi"I. Be/gic"
Be/giCI1,, al\\'~u
al\\'~:u
Zie SW!ERTn,
At,'len. Bti.
men zijn Afbeeldfel en een Lijst van zijne Werken vil/tit.
BACHRRUS, (Andreas
CAndrens Elegills)
E/egius) geboren te Pl1ppl'ringm,
pqpp~ringff), i'J
13ACHIlRUS,
jiJ
Plarmderen..., alwaar hij Advocaat was. Naderh:md
NaderhllIld wud
wtrd hij Hoo!;Heiol;P/omtderen"
leeraar
leer aar te BOiJl-geS,
Bourges , in Frankrijk,
Frankrtj"k, eu overleed aldaar in '[ jaar
1562.

(Iló/forf) een der Klerken van dèn
den Ra,dpcnûnnaRa1dper;fjnna13ACHE~US, (Iló!fert)
dÏt!a Heer
ris JOHAN DE WIIT, en ,tevens eeu van hun, welke dkn
verz(!iden, loen
toen hij met
mN mannenmoed Daar
naar de (;"vangenpoort
(;çvangenpoorc
verz.:lden,
ging, om, zo als hij dacht, zijnen Broeder van daar te haaien.
vertoefd te hebben, werd BACHEIIUS
BACflEIWS door
Na een weinig aldaar verroefd
van de S~ntenlÎe
S~ntentie tegen den Ru.
hem gezonden, om een aftchrift vaD
onttleld gelaat en de wankelende gang van
wa~rd t~ haakn. IlIet
let ontileid
trok hij
BACIIERVS bragt hem in een groot gevaar: want daar door [rok
Craauw tOt zig;
zi!:; en\aauwliJks eenige
de oo~en van " Cra:lUW
eenig@ treden geVorvor-

BACHTENSTEEN.
lJACHEVORT. BACHT en BACIlTENSTEEN.

r.

It

vorderd zijnde, begon het geroep, zie d4ar een Klerk van dm
Férrnder, die alle
nlle zijnt
zijne geheimen weet. Veelen wilden hem te
Yerroder,
lijf; doch de
BiCHERuszijne
d~ vreeze deed B,CHERUS
zijne fchreden verdubbelen;
hij ontkwam daardoor het
bet nakende gevaar, en vond, toen hij
bij
opge·
met de Sententie kwam, het Hof en alle de toegangen zo opgepropt, dat het
bet hem
bem niet mogelijk was te rug te keeren,
ke~ren, al ware
bern zekerlijk
hij nog eens zo fiom
floU[ geweest; ook zal de vreeze hem
belet hebben, daar toe veel moeite aamewenuen.
aantew~nden.
Zie Gedenkftukkm
Gedenl<ftttkkm "an
l'an 1672, in 4to,
410, bI. 4$.
lt"CHBVOlT. Het blijkt genoeg, zegt de Heer ALTING, uit de
lt"CHBvOlT.
Rulle van AUFRIDWi,
AUFRIDUS, Bisfchop van lkrech!, van 't
't·
woorden der Bulle
verftaan wordt eene
door.
jaar 1006, dat hier door verllaan
eent ondiepte, of doorEemjlroom : ttn
an I)tltbe
~atbe ll\1o~
boo~ he
gang in den Eemftroom
be :Wedt/ die niet
verre van 't Klooster Hohorst af was; mogelijk ter plaat[e,
plaatfe, alwaar
Eembrttg is.
heden de Eembrug
Zie Notit. GerlJlan.
Gertllf1n. Il1fo,.. Part. Il. p. 16.
BACHT

en

BACHTEN3TEEN,
BACHTENSTEEN,

Kloosters binnen
vl)orheen twee !{!oosters

Middelburg, waaromtrent bij de Schrijvers veele verwarringen

bouden die beiden voor een en het
plaats hebben. Sommigen houden
zelfde KICloster, zijnde het voor hen onverklaarbaar, hoe
boe Bnch.
Bach.
het Klooster
tmjleen den naam van St. Aagten droeg, en ook bet
tmfteen
Zwarte Zusters genaamd werd; ook zijn zij mef de Jaarvan de Zwnrte
tellingen deerlijk in de war. Doch zie hier, hoe hunne zwaarig.
zwa~rig.
heden weggenomen kunnen worden. Bach,
Backt, 's Gravenhoven of
's Grtlvenhof,
fiond van ouds in de Groal'et1ftroot;
Grflavenjlront; Badten
'$
Grtlvennof, flond
Badtten ,
dat is 's Grnvenhof,
Grovenh()f, was het Klooster en de Kerk der Graauwe
Zllsteren,, die naar den derden Regel van de Orde van ST. FRAN.
FRANZusteren
CISCüS
CISCUS leefden. Het was geflicht
gefiicht in 14i3;
1473; welk gebouw nu de
i"iscll1nlrltts Kerk genaamd wordt. Doch het andere Boeltten.
Bachten.
nsc!tm.,.kts
ftun, of 's Grnvenftun,
Gravenjlun, was van het eertle
eerfle onderfcheiden: 1.)
I.)
fieen,
ln
In naam. zo als uit dit gezegde blijkt; H.) ln
In ouderdom, alzo
orde. volgende deeze
het rèeds in 1368 in wezen was; lil.)
lIl.) In orde,
ST. AUGUSTINUS;
kieeding, zijnde de eert!e
eer!Îe de
die va.n IT.
AUGUSTINUS ; IV.) In kleeding,
Graauwe,
WI)')'1. en
erI
Graauwe. en deeze de Zwarte Zusters; 0\
en V.) In v,orn
llandplaats, woonende deezen achter het StU'l,
StalI, 's Gral't:;;!om,
Gral't:!;?tm,
fiandplaats,
B .2
((;t~.
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BACKENHAGl:N. BADELOCH. BADUHENNA.
BACKENHAGl.N.

te Middelburg)
Middelhurg) alwaar men tegenwoordig de St.
(Gevangehuis Ie
Joris Doel~
Dotle ziet.
zier.
Zie Tegenw.
Tfgenw. Staof
Slaal Vlm
VAn ZU/tlfIIJ,
Zultmti, I.
J. Deel, bI.
bi. 104. Oud.
,'cm
ZulonJ, bi.
bI. J08. 's GRAVUANDE,
GRAVI!ZANDE, Eeuwgetij, bi.
bI.
,'on ZulmuJ,
69.
467-4
7-469.
Ove,.;jsfo/, ten Noord·WesEACKENHAOEN, een Havezate
Haveznte in Oven"jsfel,
a:m
aan den Heer JOHAN ARNOLD LULU-

len
ten van Deldm,
Dtldm, behoorende
DOLF, Baron van Mu/~rf.
Mulerf.

BADELOCH of Bilde/q!I1,
Bltlelolfl, was de Dogeer
Dogter van El'fGILBERT
E~GELBERT VAN
VAN
Zij leefde in 1203. Van haar wordt geze,d, dat zij
uitmuntend fchoon WIS.
uitmuntcnd
was. Haar Man was WILLEM, de eerfle
eerfie Heer
van Egmond, die zig met haar, tegen den zin zijner Moeder,
Moeder. in
GE&den echt begeeven had. Uit dit Huwelijk is geboren Heer Gf!&RIT VAN EGMOND.
Zie GOUDHOEV!N,
GOUDHOEVEN , Chronijlc;
Chronijlr; BOXHORN en SCHRIVERIUS.
MISTEL.
A!\ISTEL.

BADUHKNNA , was het bij onze Oudheidkundigen bekende Bosch,
BADUHENNA
waarvan TACITUS
TACITUS zegt, dat in het zelve, onder de regeering van
den Keizer TIBERIUS,
TlBERIUS, eerst negen hond\!rd,
hondl!rd, en naderhand vier
Romûnen, in verfcheidene achtereenvolgende gevechhonderd Romdnen,
ten tegen de Friezen,
Frieun, gefneuveld zijn. 'Er zijn 'er, die meenen
dat die
gevegten bij het Dorp Betlnehro~k,
dic gevegcen
Bennebroek, in Kennemerland
Kennemerlanti.,
zouden voorgevallen
voorgevaUen zijn, en dat dit Dorp, van het Bosch Baduhenna, den naam van BnduJrennenhroelc,
hebduhenna.
Batiulrennenbroek, zou gekreegen heb·
ben. WJNSEMIUS
WJNSEMIUS is een van hun, welke geloven, dat gemelde
Friesland, over het
gevechten, in /(/ein Friesland. nu Weu
WtJt Frieslanti.
Flie. gefchied zijn. Dat het gemelde Bosch groot, onguur en
tn veeakelig geweest is, getuigen de oude Schrijvers eenpaarig; en
len van hun voegen 'er bij, dat het Hercijnifche
Hercijn;fche van veele andere Bosfchen,
Bosfchen. en ook van dit, de Moeder geweest is. Dan, op
verre na zijn zij het in de aanwijzing van deszelfs fiandplaats niet
eens. De
D~ eene zegt, bij Bennebroek,
Bennehroek, in Kennemerlnntl;
Ken1lemerllmti; d.,
de
andere bij Benn;ngbro~k,
Benninghroek, in Wesf-Fries/nnd;
Wesf-Frieslllnti; anderen, In 'e
't
Drenth; fommigen gaan verder, en zeg&,en,
Land van Drel1th;
zeg~en, dat het
bet
lag op den bodem van de Zevemvoldm,
Zevenwoldin , in FriesllmrJ.
Friesllmd. MenJgerMenigerlei
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lei zijn ook de gedachten, over den oorfprong van het woord
HOUVE verftaat
ver/laat 'er niets anders
Jonker VAN DER HOWE
door, dan een Bosch. dat aan waterachtige weiden legt.
le~t. TACITUS, die anders veele woorden naar de Lntijnfche
J.atijn[clte taal verbogen
heefe, zegt uitdrukkelijk, dat Baduhenna
Bnduhenna de naam was, dien de
heeft,
Frie:un aan dit Bosch gaven, cn
en leid van de Friefche bewoor.
Friezen
~:ugt hij) hoorde men
dingen den zelven dus af. " In dit Woud \ugt
een en llerken
/lerken weérklank der daar in gefprokcne woorden. D.!
" eenen
Do!
" onkundigen plagten 'er vervaard door te worden, maar de onde ez en door het zelve trekkende, en
" venfaagde Friezen niet; deezen
"» veel gerucht van woorden maaken:le,
maakende , hoorden den Echo hunu ner woorden menigmaal nog"llerker
nog'/lerker te
[C rug kaltzen
kalt zen ; dan daarn
" op geen,acht {laan
de , zeiden zij als met wrachting, Ba duf
du!
I.
fiaande,
n's Foei u! ga heen: en
" hinne; dat zo veel zeggen wilde, li'S
woorden.
" dus zou het zelve, uit de zamenvoeging van die drie woorden,
" den naam gekregen hebben." Anderen t'ljn
Z'ljn weder van gedachten, d~t het niet onwaarfchijnelijk is, dat, nevens veele andere
(en,
Goden, ook eene Afgodesfe BADUHENNA alhier gediend.
~ediend, en aan
haar dit Bosch toegewijd zou zijn, en dat het Bosch den naam
baar
gekrecgen heeft.
daarvan gekreegen
ALTING (dien men, in alle deeze zaaken,
BADUHENNA, zegt ALTll'iG
ig, zonder twijfel, bij de Germanen de
dient te raadpleegen) , is,
CWVERIUS wil den zei
zeI ven hebnaam van eene Afgodin geweest. CLUVERIUS
drnbisch woord.
woord J 't welk, in 't Hoogduitse",
Hoogduitsch,
ben afgeleid van een drahisch
begin of alJnvalig
allnvnng zou betekenen, en meent dat BADUHENNA
BADUHIiNNA en
hegin
TAFANA een en dezelfde Godin geweest is. Wij kunnen hier op
TACITUS ons leert,
niets met zekerheid bepaalen, dan alleen dat TAClTUI
dat 'er Bosfchen onder die beide naamen geheiligd zijn geweest.
Het eerlle omfchrijft hij als een Tempel, in 't land der Mllrfen,
Baduhrnna, in het land der Friezen.
Friez.en.
en het ander als dit Bosch, BQduhtnnll,
M. ALTING zegt verder. dat dit woud geweest is in een der Dorpen van de Zevenwouden , in de Grietenij van .,ittntnghtttf·
~tEllinglutrf·
J0$ttnbe / genaamd
,enaamd ~olbpabt/
~olbpabt / dat tegenwoordig onderfcheiJ0$dolle
~Ibt
.metjt I)oltpabe/ niet meer dan drie
den" wordt in .
.bt en .0djle
MeirFlevo;
uuren van den kant van 't Meir
Flevo; en dat men, niet verre
van daar. naar den kant van Drent, dien naam aan eene Godin,
~a,lo / ~~o
~e;Io genamd
genaamd wordt,
die doorgaans paa,lo
wordt. als of men
:teide de hoogte van Pllda,
Pada, gegeeven vindt; als mede, dat op
zeide
B 3
de
Bnduhenna.
BodultennQ.
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Hes!m-Land, (wel eer de woonplaats der Katde grenzen van H~sfon-Lan".
Kat·
ten) een bron aan dezelfde
deulfde Godin toegewijd
roegewijd is,
w~ar van Pa·
Patm)
is j Wllar
derbom
Hoofdflad van dat Bisdom
Bisdom,.. d~n
den naam draagt. Wat
de,.bon:,, de Hoofdftad
nu betreft.
betreft, dat TACITUS
TACITVS het niet Poda.
Poda, maar Baduhenna ge·
noemd heeft, oordeel.
oordeel: Je Heer ALTI:-;G.
ALTI:'\G, dat zulks moet worden
lOegefchre\'en
toegeCchreven alIJ den aart der Oude NederduitCche
Nederduitfche taaie,
taaIe, In
welke het, volgens %ijn
%iin zeg;jcn,
zeg~en, niet ongewoon is, het aanhang·
aanhang.
fel
Cel v~n UWR
uwr. aan verfchcidl'ne
verfcheidcne woorden g<:hecht
gthecht te zien.
Zien, ah;
ab Ditme voor nie nr
nf nieuw; lItaIume
~aIu\n~ voor lIlai;
ltaaI; 3enubJt
3enu\ut voor
2ten;
Zeen; @eIl1\ue
qJ;eIl1\ue voo 1I ecd; ~rbu1ne
~rbnwt voor 1tarbt;
1Iarbt; waar
va:1
va:] dnan
d~an her
he! .1:-den
./f:drn (,of
c.f drdeIJn~rbosch,
Ardellnerbosch, bij de Romeinen Si/VII
Si/va
Arduennn; dat Tt.ClTUS daarom naar deeze uitCpraak
uitfpraak opgemerkt
Arduenno;
heeft, lht
dat dit woord niet zo zeer Pad~nhotll
Padenhout als Baduenhout,
Bl1duenhout,
van de Inboorlingen genaamd werd. De Hmer
~tter P in een B veran·
echter, het ge·
derd zijnde, zo als bij veel en gefchied is, zou, echter.
heele vcrhaai
h~ele
verhaal van den Romdnfchm
Romdnfthen HistorieCchrijver
Historiefchrijver zegt ALTlNG)
AI.TlNG)
OllS tOt
tot d~~ze
d~l>ze gedachte brengen.
dat de Fritzen,
O!)S
Want na dit
FrÏlzm, aan
de,:
oVl'rkant van 't Fliemeir woonende , door de gï.erigbeid
gi,erigheid van
de;~ owrkanr
tchwing invorderdcn,
invorderden, tot oDvredcnhcid
oDvredenhcid gebragr.
gebragt ,
hUll, die de Ichwing
2~lne jaar van onze
ollze tijdre;';ening,
tijdre:'ening, afgc\'allen
afge\'alJen zlJn4e,
zijnde, de
ds
en, in het 2~lfle
ROineinfche [mechten
:l3n galgen opgehangen, de gezachhebbers
g\!zachhebbers
ROineinjclJe
lmcehten aan
wr aagd , de verfchaofingen
verfchanfingen , waar io
in dezelven zig bevonden,
bevonàen, belegerd
Jeg~rd hadden, zo ileen
iJeeft LUCIl'S APRONIUS,
APRONIU5, LDndvoogu
Londvooga van N~
Ne"er
Gerlllt1nie. om zulks cc
IC wreken.
wreken, de RI m~il1ft/re
m:iIJfc/ze Keurben·
der Gemlllni~.
den,
den. met de Rui.e's,
Rui.e·s, die daar hij
bij behoorden, uit het boven·
fic 6tJcçlte
fie
6t:Jcdte van het Wingewest
\\iïngewcst olllboJen, en daarbij gevoegd,
gevoegd.
de hlllpbcilden
hulp:'cilden te voet en te paarJ, waar onder ook was een U,ui·
Rui·
terbeilde
ConilJejafen, en ecni~c
ecni~e Gern/ot11'./è1te
terbei:de van Coni/Jejaten,
Gernrot1f7Jèl,~ Voetknechten. IR
De Friezen, deeze Krijgsllla;:t
Krijgsma;:t vernomen hebbende, bra·
belegering op, I:'n
t:n trokken van daar den Landyoogd. teken de bdegering
b;!Cchermen. AI'BONIUS,
AI'RONIUS, metziin~
~en , om hun
bun eigen land te befchcrmen.
twee Legers, dIe
Opp~- en Neder-G~,.m,m;ers,
die uit 0PP"'
Neder-Germll1liers, zo bond·
genutcn
gen Uien als eigen
eigeil volk, bellonden, langs den .Rhijn,
Rhijn, en de Graft
van Drujus (niet over de l\-leeren,
~leeren. zo als GEBYt.NICUS
GEBUANlCUS gedaan
bad; dat wel in 'acht
acht moet genomen
genolIlen worden) afgevaaren zijnde.
had;
ilJ het Land der Friezm,
Friezen, en wel tcr
ter plaatfe, al·
alviel hij tevens in
verqronkenc Landen (.1EJlau.
(.1Ejlauwaar het Leger over de laage en verqrollkenc
,.;(1) mOeit
moeit trekken:
trekken; doch daarom niets lan~ den oever vao
van .den
~en
'-;(1)

mt
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Oceaan. zo als CLUVERlUS
CLUVERlUS hier uit wil opmaak en. Want de ge·
melde verdronkene
verdronkel~e of vloetlandeu waren voorheen, zo wel als nu
nu,,
tweeër!eij; zijnde lommigen met een glibberig flik bedekt, en
met elkm
elk~n vloed bevaarbaar; deezc
deeze noemen wij Watttn/
WatttD I en de
Romtinen
Ronuinen noemden ze l\Jecren.
I\leeren. Anderen hebben e.:n vaster
gec,
gro d, en zijn doorgaans met veel gras beu:asfen; maar door gec'
hoog-e vloeden onder;
De dijken bewaard zijnde. IO(Jp~n zij bii hooge
•• hooi. en wei landen,
landen t van onmisbaare nut.
zijnde anders bouw
bouw·.
~ammen / .,amll1u"
tigheid. ["'eeze
r'eeze en dergelijke noemm
noem~n wij
wii ~ammtnl
,amlaulf
brnl ~amrtften
~emrifttn /I dat is, landen,
landen. wedêrgekre.
wedèrgekre.
~amrmen en ~tmrifftn
"vcrOroomingen van de ltte.
gen dt de "verllroomingen
lftC. TACITUS noemt die
die: AE.
ftauria. jtrceftlUn / verdronken landen. L. APRONIUS moet
ftauria,
dus zijne Legers aan het verdronken land gezet hebben, zo dat
lij
zij langs de Grart
Graft van DRUiUS
DRUiiUS (den 'nfd)
Ts!el) afvaarende
arvaarende,• eerst aan
ziin, op de plaats, die
den oostkant \'an 't'c :\lfeir
'!fe ir Flf"o
Flt"o gekomen zijn,
~IanftenfJam en ~~felfJam
!~rtIfJllm genaamd wordt. Op dat
heden '.l5(anftenf)am
DU het zwaar gewapend volk hier veilig zou konnen overrrt'kken,
overtrt'kken,
moe<ccn
moe<ten zij veele floten, bruggen en dammen leggen. Aan da
Duitfc/Je Voetknechten, en de Ruiterij
Ruiteflj der Ctwintfattn,
CtJ/l;nt[lIttn, was
bevolen, langs de wegen,
wegell, die, om de voortreffelijkheid van den
deu
grond, doorgaans
wal er {tondoorgaa03 naauw
na:lUW zijn, en toen mogelijk onder water
Honden, en daarom ondiepten (Fllda)
(rat/a) genaamd werden, voortte~
voome~
achreren te
re omfiilgekn. Doch de
trekken, om de vij:mden van achteren
FrÏt'un.
de , decden bun,
Frirun, in flagorde {laan
Ibande,
hun, die nog naauwlijks de
omgaan waren, eerst de wijk n('~men.
verdronken landen ontgaan
ne~men, daarlli
dJ:u-~a
ook de Ruiterij der keurbenden, die hun tot ondcrfland
onderlland ge30n.
ge~on.
den waren; verllolgens
rwee Regimenten (Cohortrs);
vervolgens twee
(Co/lor/es); daarna nog
dri~, en ook de Ruiterij der Bondgenooten: ~o dat eindelijk alhulptroepen. die nog overig waren •.t. mMe
gekwetq
le de hulptroepen,
m~e gek
weN of afaf..
gemaakt werden. Indien nu de keurbenden. en inzonderheid de
krijgsknechten van de vijfde keurbende, niet fpoedig toe6efcho~
toe6crcho~
ten waren, zo als zij van de vermoeide en in wanorde gebragte
menigte te hulp geroepen waren, lOU zekerlijk al de manfchap
Bondgenoten, de Ruiterij der Inboorlingen,
Inboorlingen. én ,bij gevolg
der BondgenoteD,
het groodle
grootfie gedeelte van her
)tet
het Roomfcht Hcir,
Heir, zijn omgekomen.
lmusfchen werden 'er veelcn van hun gevangen; anderen vluchtlmusrchen
vluch~
ten landwaards
landwaardi in. En wanneer, daags daar aan.
aan, het gevecht,
voor de' a,tftemul,
a4:tftemul, hervat
hervIt was.
was, werd bet
het çQottle
i!'Qotllt dCiil
deil der oveto
overpo
B4
p.
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'ADUH!NNA.
(Jollchim) BAFLO.
~ADUH!NNA. BAEX. (JDIlc!tim)

r;eblevel)en, twee uuren van de plaats, die door deeze nederlaag
is geworden, bij het Bosch JJaduhmna,
JJllduhmna, ter nedergeberoemd Is
voorrgedreeven
houwen. Anderen, die door den fehri!;:
Cchrik verder voortgedreeven
waren, en geen kans zagen, om bij de vesting aan het Flie (Caflellum F/evum)
waatfchijnelijk, de wijk
flei/um
Flevum) te komen, waarheen zij, waarfchijnelijk,
hebben, meten elkander onder den voet; met het ovegenomen hebben.
n;taf het Wingewest, laa.
laa·
rige deel nam de Landvoo,d de vlucht naar
tende zijne dooden onbegraaven. Uit dit alles blijkt overvloedig,
plaats, en de reden van deeze beriaa.
benaa.
dat de gelegenheid van de plaats.
ming, met den inhoud van het verhaal overeenkomt. Tot dUI
ming.
Terre de Heer ALTINO.
ALTINO, die de plaats van het bosch
bos eh allernaauwkeuTeue
rigt [chijnt
rchijnt gevonden te hebben.
Tigt
Men zil wat op het Art. van APRONIUS (L.) IV. Deel, ge·
l:egd
TAClTUS, IV Jaarboek;
Jallrboek; WINSEMIUS,
~egd is; en verder TAClTUS.
WINSEMIUS.
Chronijk, fol. !l!l.
22. NEANDER, Antiq. pag. 134-, 135.
Chronijlr, II. Deel. fol. 13. Germ.Inf. ParI.
Htlndv. Chronijk,
Porl. L
Ger,". Antiq. Lib. IlI.
III.
CLUVERIUS, Gerfll.
(Jl)lIchim) een Roomsch Prlefier, in 't Slicht van
BAEX, (Jl)ochim)
Utrecht, die zig, door zijn fchrijven
Cchrijven tegen de Protefiamen, zeer
heerr. Hij was geboren, 10 Augustus 1562.
beroemd gemaakt heefr.
JOHAN BAEX, Secretaris van de Staaten van Utnch,.
Zijn Vader was JOHAN
Hij overleed 1619, 24- September. V,\LERtus getuigt van
vall hem,
dat de Wijsheid met de Eenvoudigheid, de Geleerdheid met de
Ootmoedigheid, de Welijlrekendheid
Weltprekendheid met
Ootmoedigheid.
me~ de fpaarzaamheid in 't
fpreeken, bij hem om den prijs gefireeden hebben. Zijne Nederduitfche fchrift ~1 zijn; de TiJlk
TiJ/lr of AiVlJcotft
AivIJcallt van aJle
alle oprec;"
KathfJlijlren, in 's Hertogenbosch,
1610.
vlm alle
Ie KathfJlijken.
Hertogenbosch , 16
JO. De Ban vlln
Ketters, Staa/kundige en verkeerde
verlreerde Klltholijlren,
Klltholijlren. il>id 1614.
De Bezem des gewetens.
gewetens, in 't Fransch: Brusrel 165°' Zijne
overige werken vindt men gemeld bij VAL.
VAL. A~DREAS.

BAFLO,
Ba.flllJ, Boft/I),
BlJft/1) , en ook wel Boffe/t
Boffelt geBAFLO, bij anderen Bn.fllo,
OmlIJnden, en één der ne·
naamd, is een Dorp in de Groninger Omltrnden,
gen-en-veertig Dorpen van het Kwartier Hunjingo , waar in het
huisMeijma ligt, welk, omtrent het jaar 164°, aan Jonker HAllO
HAl10
huisMeijmo
UEUWEN behoorde, en,. in 't Jaar 1730, tot den grond toe af!.EEUWEN
,ebroken is. BlJflo Is vermaard geworden, door dèn beroemden

.'"...

BAFLO. BAGGAERT. (jana,,)
(johan) BAGOUDE ,enz. 25
aUDOLPHUS AGRICOLA, in 't jaar J 442, aldaar geboren.
[-Iet
lige
.UDOLPHUS
Het ligt
omtrent twee mijlen vall
V.Hl Groningen. In den geduchten waters·
watersnood van 16B6,
(6B6, waar door, in de Provincie Groningen,
Groni1lgen, een
efri
grooee menigte huizen.
groote
huizen, fchuuren, enz. geheel weg fpoelde,
fpoelde: en
ve.ele menfchen en
~n beesten verdronken, had dit
die Bafto
Bafta het geluk,
veele
dat •'er
er niet meer dan één paard en zes koeijen door het water omkwamen. Veel meer leed het in den Kersvloed val1
val} den jaare
1717, die, des nachts om twee nuren,
lIuren, tlJsfchen
tllsfchen dcn
den 24
24 cn
CII 25
nieuwe
December, in Hunjingo , [choon
fchoon doorgaans. wegens de nieuwll
aangtwasfene landen, met dubbele zwaare dijken en zeeweeren
aangfwasfene
onuitfpreekelijke woede drollg,
drOllg, voorrvloog
voom'loog,,
voorzien, met eene onuicfpreekelijke
en menfchen en vee zo onvoorzieoi
onvoorzien~ overrompelde, dat eell groote menigte van beiden
beidl!n het leven verloor. Bllfto
BllftD heeft, wat het
aem in het Klas
fis van lIfnrne;
Kerklijke betreft, de vijfde fiern
Klasfis
Jlforne; het
Rastfuert, alwaar,
is een Combinatie met RRsljuert,
alwaar. echter,
echter. geen dienst
wordt, Bi1fto
Bnfto behoort aan den Baron FF......
A. VAN IN ell
elt
gedaan wordt.
iÇNJPHUYZEN.
iÇNIPHUYZEN.

VAN DER HOUVE, J.
1. Deel, fol. 170; SCHOT"'NUS,
SCHOTANUS, Chro.
V"'N
nijk, fol. 379; GABBEi\I.\,
GABBEM.\, IPóterv/oeden,
Iráterv/oeden, pag. 365;
BACHIENE, Geogr. bI. 198. VBao
VBBO EMMIUS noemt het
een VILLA,
VILLa, el.
do is het hooft'
hoof" van eenige plnatzen,
ploatzen. onon.
der em
een Recht. ./Jpantle.
)lIamle.

Ylisjingen, omtrent
omtrent'e
jaar 1657.
BAGGAERT, (Johnn)
(Johan) geboren te Ylisfingen,
'tjaar
Om zijne bekwaamheid werd hij Stads Doél:or te Miidelburg.
Middelburg,
alwaar hij overleed in December '710. RABUS noemt hem een
Arts, die in de woorden van oude en nieuwe Meesters niet wilde zweeren, maar, ten dientle zijner patienten. met een goedi
toe beFilofophie en groote ervarendheid te rade ging. Hij voert tOt
wijs van zijn gezegde 's mans fchriften aan.
LI!:
LE R.U,
UU, Geletterd
Geletter" Zeeltmtl,
ZeelantI , blad. 196; ftABUS,
RABm, Boek.
Boekual,
zaal. Il. Deel, bi. 120 en 136.
J3AGOUDE,
BAGOUDE, was, voor veele Eeuwen, de naam
naa~ van Batlelrll]Jo/elr,,·
vIn; zie het Art. BODEGIAVEN.
ven;
BODEGUV&N,

BÁHIA
BÀHu ie
tie 10io$
tot/os los Sanlos.
Santos. is oen
een deel der Brafiliaanfche
Brafiliaaofche Zee.
in het Zuidergedeelre
Zufdergedeeire 'van bef'h-,
Amer/m, zii bij de Hoofdfiad
HoofdIlad St.
SI. SIII·
Sal·

B 5S
E

v"(f__

!J6
~5

BAH I

A

IJs San/os.
Santos.
tie Tot/os IJS

,'pdor,
l'/zn Bp/tip
uirflrekkende. Het heeft
,'odo,., tot de Capitpnt'p
CapitonÎa l'an
BaltÎa lIitnr~kkende.
deazen naam
n:lam gekreegen door
d•• or M.\NUEL
MANUEL PZNJF.IRO.
P:!NJF:IRO, wanneer dezel.
dezel·
d.eC!zen
vreelclijken florm
norm te hebben uitgeftaan,
uitgeflaan , op den dag
ve, na een vreelelijken
dezdve aanlnvam,
aanl{lvam, en aldaar de Stad Sf.
St.
van Allerheiligen, in dezelve
SO!l'IJdor bouwde,
bouwde. In
[n het iaar
SITen van de maand
Sa!l'lldor
jaar J1624,
624, den 81len
Hol/nndlche Vloot.
Vloot, onder bevel vnn
van den AdMei, naderde de Ho/lnnd(clte
miraal WILLEICE.NS,
WILLEKlèNS, de Baai; hii vond dezelve gedekt door een
muaat
Kasteel, en
Portugufc!ze Schepen, die 'er binnen lagen.
Kastel'l,
tn eenige Portugufc/te
PLTt:R PIETERSZOON HEIN tastte
tastt,~ de Schepea
Schepe.
De Onder-Admiraal PhTLR
zijnen, terIVijl
terwijl de Admiraal twaalf honderd Sol·
Solaan, met drie der zjjnen,
v~ertig M:ltroozen
:\I:ttr()ozen aan land zette;
z'~tre; hebdaaten en tWee honderd veertig
ALBERT SCHOUUN
SCHOUTEN afgezonden, om St. Sal1'ador,
Sa/podor ~
bende alvoorens ALBEIlT
Dit koste kleine moeite, vermits de Stad, bij
te bemagtigen. Djt
verlaa:en was: des
zijne aankomst, reeds van haare Inwoonders verlaa=en
hij 'er, zonder eeni~en
eenigen tegenfiand, een aanzienlijken buit behaal.
Porf'llgeejèhe Schepen maakte I(de
de Onder·Admiraal
Onder· Admiraal
de. Van de POl'tllgeefc/:1e
dezelven, behalven
behalvcn andere
zig ook fpoedig meester, en vond dezelven.
SuiK opwaaren, beladen met meer dan twaalf honderd kisten Sui.
d~arop, nog meer andere rijk geker; ook bemagtigde hij, kort dDarop.
Ja2dt:ne Schepen.
Jaadel1e
De Stad Stl/l'at/or
S'a/Fodor en de Baai werden,op
werden. op naam der Algemeene
W. I. MaatCchappij,
.lVIaatCchappij, terrlond
terllond in bezit genomen.
Staaten , en der W,
I1clde aldaar,
ald~ar, [Q[
tot nader ord~r,
ordèr, als Bi!velhebber
B~velhebber
De Vlootvoogd Helde
Slan, ]OHA,N
JOHA~ VAN DORTH, die.
die, kort daarna, door de BrazilitlaBrazilioaaan,
,un,
pn omgebragt
omgCloragt werd. ALLERT
Jltn, in een hinderlaag overvallen en
WILUM SCHOUTEI,'l',
6cHoun:~, twee Broeders, kregeo
kregen na elkander aldaar
en WILLEM
WeIJfcheljJk ,echter.
,echter, ware 'het
dat de plaats
het b~vel. Wel}fcheli)k
liet geweest, .dat
zod~ljigen ,die
bater
betrouwd was {;ewordcll
Geworden aan de ZQdalligen,
·die dezelve beter
meer ingetogenheidhwmen
ingetogenheid hutmen pligt
pllgt betrn<:ht
bruncht hadbewaard, en met meer'
aatichappij, wel· voorziende par de Koning van Spanden. De 1\1 aatCchappij.
laa,en • .om
.Dm de
Pe Uaai
naai te heroveren, rustte
je niets onbezocht zou laaten
Vlomen llk;
pe Sptlfln[c!;e,
Spaonfc';e, Vioot·
Vloot landde 'er
twee talrijke Vlooten
uit; doch ~e
reeds in de maand Februarij 1625. ALBERT SCHOUTEN had zijn
verlaaten; zijlldj!
ERNsT KNIl"
KNil" in zijne plaats aangeampt moeten verluten;
~ijlld~ JlRNST
fieId. Hier
lJier door ontOond
ontflond tweedragt.
t\Vcedragt onder
onderdjj.
gerÎJ:Ige bezet,
bezet~
field.
di· ,eriDge
ting, in vergelijking van de meerdere magt der ,$panjtlardm.
Spanjaardm.
ting.
tfgenfiand was gering i en op
OP den 3ptlea
3~aen v~n
van del1l.~nd
dcl1l~nd Maart
Mtart
De tegenfiand
:veIdrag ove~v.op,
ove!'~V-M. op
opiOUJwaarde
gen
werd de S~ bij :verdra,
.l!OD.Iwaarde van den
vrij';'
vrij-

BAILLEU. BAILLIJ. BAILLIJ. (Ges/ain
(Ges/oin ie

!J,!

vrijcn uittogt naar 't Vaderland, met Gefchut, Sçhepen
Sl!hepen en Goevrijen
deren.
DE LAAT, Jaarlijlts
Joo,./ijlts Fedaal,
f"erlrtlo/, br.
bI. 10-54;
Zie IlE
10-5-4-; AITZEMA.
J. Deel, bi. 336 en 343; CO~ll1fELrJN,
CO~1MELIJN, Lel'en
Leven YIl'"
Ylln, EreI.
dri/c
J. Deel, bI. 20.
Jrile Hendrik, I.
verhondene Edelen; wier
wicr na~men men op
een der verbondene
OP.:
gemeld vind. Andere l10emen
noemen hem IlMLLI!U
nArLLI!U D1'!
HUNNI!PPLUK. Het i!i
HUNNEPPLUK.
i~ tot
rot nog toe niet mogelijk geweest, eenig
WATER kan
nader hericht van hem te geev~n. Bij den Heer TI WATEK
men eenige gisfingen omtrent hem vinden; doch hij bepaalt niets
met zekerheid.
f"tl-ho/IJ (f1
eIl Smedfórift
Smeelrfo/lrift ier Ede/UI,
Edelen, Il. Dc:el,
Deel, bi.
bI.
Zie 't Ft/·ho'1d
179 en 180.
B.ULLEU,
BAILLW,

de lijst bij

BOP.

Zoon van PIETER BJl \lUJ, een d~r vermaaroo
vermaarde NederKunst[chiideri, geboren te Lcidtm
KUlIstfchiiders,
Leidm,, in het ianr 1641.
164r.
Zijn leven vindt men \.Jij
HOUilRAKEN,, J. D;!el,
lIS ell
el!
bij HouaRAKEN
D~el, bi. 11&
119·
BA1LLIJ,,
BAILLIJ

I~n(lièhe
l~ndü:he

BAILLIJ,,(CtS/Uhl
(CtS/Uitl Ie) heeft in de l"eder:and:che
l\'eder:and:che GefchiedenisCen
GeCchiedenis!"en
BAILU]
eenen naam gemaakt
gemaakt,,door
'door zijne onderhandeling
ondèrhandcling met den Graaf
G1'2af
VAN REi\NENBERG.
REl\NENBERG. Omtrent het jaar 158'0, en zelfs vro~ger, had
men recd~
ZUc1H voor den
reed~ eenig vermoed eh , dat de Gráaf,
Grdaf, uit zuche
RooT1lfc:;en
Roomj/.·,/cn Godsdienst, of uit andere inzichten, mogelijk de
Spool1jè,lt? zitde
zijde zou omhelzen. Het zij nu dat de Spal1jfltlrSpolljaarSpaanjde
tien
hiervan d(lor
door hem zelven , of duor
dIJ or anderen, onderricht wawuPeil hit:rvan
ren, dit is
V_~N TERRANOVA zig van BAILis zeker, dat
d3t de Hertog V.\N
RENNENnUG tot den afval overteh:1alen,
overteh:tulen, en
LV bediende, om RENNENnERG
de voorwaarden, waarop hij zulks verrichten zou, te bepaalen.
Il.CNNENllIiRGo, in den beginne, voor
lIet [chijnt mij toe, dat aCNNENIlERGo,
zig en de
dc zijnen, te veel beeft ",ilJen
willen bedingen; ten minnen
de onderhandelingen moeten voor een wijl afgebroken
Ilfgebroken ,geweest
zijn: want de Graaf tekende, gelijk men weet, de Unie van
vau
UtrechT, en bragt Grlmillgm
Groningen aan der Scaaten
)traaten zijde: zo dat min'
milt'
voor!lander der Vrijalle reden had, RENNENiERG als een waar voorllander
heid aan te merken. Doch het IJlijkt
blijkt dat hij, in de maand
}anuarij
d~ jaars JSSO, de onderhandeling met B'ILul
BAILUI wedet
januarij deA
weder
heen
beefè

gIJ
AB

BAJORAUNA. RAJORZUNA.
HAJORZUNA.

BAJUM.
BAJUH.

heeft aangevangen. RI!l'fN&NDERG
REKNKNDERG had, onder zijne Raaden, zebeeft
keren POPKE UFKENS, een Man, die den Staat getrouw was; deeze werd, door KORNPUT , gewaarfchuwd op zijne hoede te
zijn; hier door werden de Friezen achterdochtig. Zeer duidelijk
ontdekten zij het
hèt verraad, toen zij BAILUJ
BAILU] in handen gekreegen
hebbende, bij hem eenige onbeCchreevene
onberchreevene papieren vonden,
vond~n, die
met de hand van den Graaf ondertekend waren. Van deeze be·.
be··
dienden zij zig; doende BAILLI],
UAILLIJ, op een wn
van dezelven, de over·
over.
Ilarlingen fchrijven; deeze overgaaf ge.
gelevering van het Slot te Harlingen
fchiedde op den sden Februarij 1580. Hoe hierdoor verder ge.
legenheid gevonden was.
was, Oln het verraad van RENNENBERG
RI!NNENBERG te Olltontdekken, zal men op zijn Art. zien.
Zie BOR, .duthentike
AUlhenlike Stukken,
SluUen, Il.
H. Deel, bi. 3, 5, 10.
la,
11 en 12.
1I
BAJORAUl'(A, weleer, volgens SCHOTANUS
SCHOTANUS ,, een zeer groote
BAJORAUlU,
gToote en
Volkrijke Plaats in Friesland; doch,
doch. in het jaar 880, door de
:rlverwoel1:ende
mverwoe!lende Dûne"
Demen en
rn Noormllnnen,
Noormlmnen, verbrand, en daarna zo-.
zo.
danig in vergetelheid geraakt, dat het niet mogelijk is, derzelderzei.
ver gelegenheid aan te wijzen.
rol. {3.
i3.
Zie Kronij/~
Kronijk van Frieslalld.
Fries/mui, fol.
BAJORZUNA,
BAJORZU~", naar men vermoed, de oude naam van Bergen op
den ZfJom,
DeInen en NODtien
Z~om, en, even als Biljorau1la,
B4joraulla, doar de Deenen
Nor;·
ren verwoest.
BAJUM of Bllijum, een Dorp in
In Wtsler30,
Wesler~, in de Grktenij
GrÏl!tenij
BA]UM
van Hennllllrdtradee/,
Henntll1rdtraduJ, een groot uur ten N. o.
O. van Franeker,
Franelur,
Luuwaarden, cusfchen
twee eu een half uur ten Z. W. van Luuwaartien,
tusfchen de
Bo/swert naar Luuwaarden, en van daar
trekvaarten, die van Bo/sUierl
naar Franelur
loopen, aan de p-enzen,
p-eozen. die de Grietenijen MeFrane/ur !oopen,
naldum'ldul en Bllarneradeel
Bl1arneradul Yin
YBn elkander fcheiden. Voorheen
naldumllduJ
had dit Dorp een Parochiekerk, die onder den Proost van Utrechl
Ulreenl
behoorde, en wier Pastorij door eenen Kanunnik van de Premonflrenftr orde bediend werd. De Pa1Jtorij
11Ionflrenfer
P~torij bragt jaarlijks honderd.
derd, en de Prebende zestig Goudguldens op. Bij dit Dorp !lond
flond
weleer een Nonne1lkloostctr,
Nonnelilklooster, dat den naam van JlJichitlsbtrg
Micnie/sberg of
o.f
Mon-

BAkE.
BAKE. (Lau
(Laure,z»
ren.) BAKEL (l/et
(lIet Dorp)

~9

1I1onnilrlre-Bajum
lIfonnikke-Bajum voerde. Bajum
Rajum en If7e1srijp,
IPe/jrijp, in welk laatfle
laadle
Dorp de Kerk is, worde:l beiden doot
door één Predikant bediend.
Zie Geogr. IPoordt'Iió.
If7oord"tih. van Friesltmd,
Friesland, bI.
bi. 35. Oudh. m
en
Geflilhtm
CejJi,htm van Friesland, 11.
Il. Deel, bI.
bi. 268. iACHIENE,
JlACHIENE,
bi. 1332.
A. bI.
BARE, (Laurms)
BARe,
(Laurem) een /lmjlddammervan
AmjJtldammervan geboorte, werd, in
bet begin dcezer Eeuw, onder de beroemde Nederlandlche
Nederlandrche Dichge(leld; nog heden zijn zijne Bijóc/fthe
Bijhelfthe Gezangen, die alters gefleld;
lereerst in het iaar 1682 in het licht kwamen. in achting. Het
Kunstgenootfchap. onder de zinfpreuk: lil
/11 1IJagnis
lIJagnis volui.ft
voluilfo fat
Kunstgenootfchap,
ejl,
d8t is: In
/n grooft' ZN(Jlun
Zlflalun is
;s het ge/zoeg
gmoeg gewild te hehhen,
heh/Jen,
ejJ, dat
IPu/verhorst tot een
beroemde zig in dien tijd, den Heer van If7ulverhorst
Medelid te hebben: want BAKE
afkomrtig uit het vermaard
DAKE was afkomfiig
Amfleldamsch gellacht
ge!lacht van dien naam, dat aan vetCcheidene
vetfcheidene aanAmfleltJamsch
zienlijke Familien, door huwelijken, is vermaagfchapt
vermaagCchapt geweest.
onder anderen aan dat van HOOIT.
HOOF!'. Onze Dichter had zig, in zij.
ne jeugd, met vrucht In de Rechten geoefend.
neieugd,
geoefend, en was daarin
Mee!ler bevorderd. Door erfenis van zijnen Vader, werd
tot Meeller
WIIIJ'erhorst, eene Heerlijkheid in 't Land van
hij Heer van WIIJJ'erhorSf.
Montfool-t. Hij overleed in't jaar 17'4,
daaromtrent. Zijn
1714, of
ofdaaromtrenr.
afbeeldzei is door J. c. PHlLII'S,
PHILIPS, in het Koper gebragt.
afbeeldzeI
Zie WAGENAhR,
WAGENAAR , Bejèhrijving
Befchrijving van Amjleldam,
AmjJeldam, Xi. Stuk, io
in
Bvo, bi. 39:).

BAKEL,.
BAI\:EL .. een Dorp in de Meijerij van' s Hertoge/Jbosch.
H(rtogmhoscn. Onder
Onhet Kerklijk dj(lrikt
diClrikt van dit Dorp behoort Melis (Milhezt).
(Milheze). On.
der de Parochie, die voortijds zeer uicgefirekt
uirgellrekt was,
was. !land
Ilond toen
Grmtrf.
Cemtrt. 111
In het jaar 15°5,
'5°5, werd Ba/u!,
Ba/rel, nevels
neveRS eenige andere
ec'nc Heerlijkheid
Heerlijkhei6i gemaakt, doch
Dorpen, door verpanding, tot et'ne
gelost zijnde, wederom aan de Graaflijke
GrauOijke Domeinen gehecht. De
Celderfchm, in 151
'SI:!,
z, in de Meijerij deeden,
deeden.
inval, welken de Gelderfchen.
was allemadeeligst voor Bnkel,
Bake/, doordien het, bcneffens
beneffens Aften,
Gtffcll
Ctffcll en Nitllll'land,
Nitll1l'/and, in kooien gdegd
gelegd werd. In de fchatting
van het janr 1525,
'525, over gamsch
gantsch 8raba1ld
Braband geflagen, moest BIlRa.
kt/, ieder half jaar, zes honderd vijftig guldens, vijftien fiuivers,
fiuivers.
betaalen. Het heeft een ruime Kerk met
één penning en één mijt betaalell.
Toren, waarop een hoog
boo, fpits !laat.
een Toren.
Ilaat. De Abt van Epternllclt
Is
15
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is verpligt uit de Tienden, de Kerk te onderhouden. 'Het woonwoon·
buis van den Predikant,
Predikan~, dat
dar eer~r
eer~t tamélljk
tamè:ljk verre van het Dorp
fiond, is, na her
het pleegen van een geweldigen
gewcldigen Huisbraak, in
bt:t zelve geplaatst.
1768, omtrent in het midden van htt
't Getal der Gereformceden
Gereformeeden was 'er voorheen zeer klein: wa;rwa2r·
go~d\'ondcn, dit Dorp
om hun Ed. Mogende, in het jaar 1680, goed'-onden,
met Gemer'
Gemert te vereenigen. In't
In 't jaar 16Y9
J 6Y9 werd het daar \an U'[;1'fcheiden: het Dorp flaat nu, zo wel in 'r
't Kerklijke als llurgerlij~
nurgerlij~
belrcfc, lIfel"cu
ke, op zig zelf; zijtÏde,
zijlïde, wat het Burgerlijke betreft,
lIfel."cu
alleen daaraan
daar2an onderhoorig. Laat ons hier nog bijvoegen dat 0:)0:1MeiIJeun, beIJaiven
behaive!J de Heiden en een gedeelte der
der BtJlctl
Balttl en Metheun,
Bouw- en WeiWei.
PeelgrOl:den, zeven honderd en negen Morgens BoulVPeelgr01:den.
behuoren, en
cn Co:
t:: zamen twee honderd zes en zeventig Hui.
Land behooren,
zen bevatten, aie, iedert
J736. met ein-en-dcrrig
ecm-en.dertig verver.
len
zeden het jaar 1736,
beo
meerderd zijn. De Inwoonera
Inwooners van beide plaatfen hebben hun beliaan van den Landbouw, en van t fieeken
fiaan
fleeken van Peel turf, die
met den Daam van Balu/fohe
Balulf,he K/ot
Klol bekend is. De Regeering be~
Ampt erferf.
flaat uit zeven Schepenen. en een Secretaris, die zijn Aml't
lijk bezit.
Bos,h, H. Deel, p.
Yfln den B(m:h,
Zie OUDENHOVEN • Befchrijv. 'Van
21; VAN HEVRN.
HEL'R:-I. I. Deel,
Deel~ bi.
bI. 4'09409- 420;
420; BACJllf:NE,
BAClIIENE. H.
bi. 567.
bI.
BAKENDORP
BAKENDORP ,t th~ns een klein gehucht,
gehucht. onder het gerecht van
Baar/and,
Zuidbeveland, digt aan de Westerfchclde,
Wester[chelde talwaar
Baar/mul, in ZuidbeveJand,
alwaar
men nog de ruinen van de Kerk vindt, die aantoonejl. dat Ba.
kendorp voorheen een aanzienlijke Dorp gewet'st is. Naar alle
kendo,-p
vermoeden, voert her
het zijnen
Zijnen Daam
naam n;ar
naar den Toren,
Toren. die aldaar
eertijds als een baak in zee plagt te ltllan.
llllan. Een weinig zuidelijker
Kaai.
vindt lllen,
men, aan den Zeedijk, een Haventje met een dubbele Knai,
waar
wanr vnn twee of drie Veerfchcpen
Veerlèhepen afvaaren. De beide Heerlijkheden van lJaar/allel
}JaO/-land en Ba!retJdorp
BaKelIdorp bevattem
bevlttt!n 2251
225 J Gemeten,
146 en een halve h.oede
hoede gronds; het getal der Huizen be84,
loopt 84.
SMALLEC. b:~dz.
S1!i\LLEC.
b:adz. ]02.

B.~K'.NES,
B.~Kf.NES,

ook BflClràJeS
Bac!ráIeS en Bpckmisfe,
Backeuisfr, was, in oude tijden,

tocu de Zee door het Spacme vloeide.
vloeide, en
cn R.JIJfJiaIJ(I
R,'lIJfli(jfU/ DOg onbedijkt

BAK ENE S.
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•
dijkt lag. een rijke Visfchersbuurt. Dertig jaaren na de eerCle
be,fijking, in het jaar 1255.
vIel de zee weder door het SptW;Jlt
Spaet:l't
bedijking,
1255, viel
lag, konden de Visfchers te
in. Dewijl het land toen meest onder lag.
Ba/unes.
Bolunes , (den grond :lIdaar
aldaar aan eenige rijzing onderworpen zijnzijn.
de) zo wel hunne woonplaats verkiezen,
verkiezen. als anderen: zij deeden
het op een gedeelte van den Amjlddamfchen grond.
Veelen willen, dat de Stad Hallriem haaren oorfprong aan deeze buurt verfchuldigd is. Sommigen voegen 'er hij, dat daaromBACHUS gewijd; dat de naam van
trent een bosch geweest is, aan IIACHUS
Bachiades verbasterd zou zijn In Baken~sfers;
Bakenes[ers; en dat, dèrhalBl1chiades
ven, het woord Bakenes afgeleid moet worden van Bac!zus·Bosd.
Bachus-8osclt.
De bekende CORl'/CUUS AURELITJS VAN TRR GOUD!': zegt 'er dit van:
",~ Hierna volgde een Bosch aan BACHUS gewiid, beplant met
Olm boom en ; de inwoonders deezer
de ez er plaatzen
plaatzeIl
" Wijngaarden en Olmboomen;
" wierden voortijds lJtJr:hjQd~3,
Bttchjades, nu HilQrlemm~rs
Hilarlemmers genaamd, eell
een
werd~n 'er in het
" ha~ volk, doch oprecht. In onze tijden werdfln
.,
" graaven tot het leggen van nieuwe grondvesten der gebouwen,
g~vonden, zo dik
dil( als de
",. nog wortels van oude Wijngaarden gtvonden,
" dije van een man." Doch naauwkeurige onderzoekers der OudH/iIJr/on wel een Bachus-Bosch
Ba.hus-Bosch geheid twijfelen, of omtrent Hllllr/C1JI
dat de naam van
weest is; zij zijn met anderen van gedachten, dar
BlIkmes beter kan worden afgeleid van een Bllak, of waarfchuwaarCchuBlIktnes
wingstek:en voor de Schippers. Weder anderen oordeelen, dat
Bakmes het Oud-Haarlem geweest is. De kundige
kundiit! OUDi;NHOVEN
OUDr;NHOVEN
Bdenes
Haar/em te Bakenes zijn eerlle
eerfle Parowas van gedachten, dat Haarlem
Balunesjcr-kerk
chie-kerk ~ehad heeft; wordende als nog de Bakenesfcr-kcrk
nkt kUnlOl:llkun1H:nvoor de oudlle dier Gad
Ilad gehouden. Minkundigen , nin
de narpooren, van waar Haarleln
Haarlem zijn begin ontleend hebb~,
zeggen onbe[chroomd,
onbeCchroomd, dat het te Ba!tmfs
Bakmes geweest is, om dar
die buurt de oudlle
oudne Par0chi(/
Parvchie was. Dat dit
die Bakenes een zeer rijVisCchersbuun moet geweest
geweese zijn, beOuit
b(!OuÎt gemelde oOUI)I>NHO'
ke Vlsrchersbuurt
UDli:/,;lJ 0 ,
BlikelleJfer-Jcerk,
VEN uit het voomeffi:lijk
voonrelfulijk gebouw, de Oude 8I1kClJ~j'ji:r-lrerk,
Oegrs een gedt!clte
gebrui:,t
waar van nu flegrs
gedt!cIte tot den Predikdienst gebrui
:{t
tot burger wouningen vertimvcnimwordt; zijnde het andere gèdeelte tor
merd. Toen, in het jaar 1328, een !,'Toot
d~r !lad
fiad
b'Toot gedeelte der
daor den brand verteerd weid,
011Haarlem, door
werd, bleef dit gebouw Ollbefchadigd. De 8tt1cencsjèr-Toren,
f3trftencsjèr-Toren, zegt BOXfh1RN,
BOX!h1RN, die /liet te
Ie
berchadigd.
,.'ggrdeeren ij,
i;, is cmovertFt'ffe/ljk 'werk.
werk. Ook is de naaDl
na:lill van
v'/lardeeren
cw· oYi!r1reffelJjk
B(IB(J·

;p

BAJ(ENES.
BAJ{ENES.

}]lIlun~s,
]Jlllun~s,

in het eene
g~eel[e der fiad,
eeoe gedeelte
llad, dat meest Outi-HgarIC1/I genaamd wordt, tot heden Dog overgebleeven , naamlijk 111
/~111
ce Bl1lun~Jfor.grtlft;
Blllun~Jfor.grllft; waar roIO
VSin de Heer AMPZING z'!g~:
z~g~:
èe
all~ [timen,
ni~t ,'oorhij, Iromt
/romt In'~r alt~
!cOlfJt in mijn gu/kht m~t
m~1 uwer I1I1~r
IIII~r namen,
En komt
fiJt fo md
mei g~acj,t.
geacht.
En fijt Jo mu heiren".
h~/rentl. m
en JiJt
zal ti~ urfl~ fijn? /romt
/roml BAUNESSU.
BAKENESSU. GRACHT;
IJTie zlll
BeJllint ,,~
i~ voorfle
i~ QII"fle
QlIifl~ vnn
BeJlllot
Yoorfl~ plaat:a,
plllllta, ti~
yon hun lillen.
allen.
ge/open lubt (Jan Orlft eerfle wnllen.
wollen.
En ii,
tii, ge/opm

IIr ga zo
I/r

Waar uit men ziet,
zÎCt; dat AMPZlNG deeze a's de oudflc der fiad.
Ibda
naar onze gedachGraften aanmerkt. Hij hem vindt men ook. n:llr
(en,
zegt. naamlijk , dat de
ten, desaangaande het beste bericht. Hij zegt,
bUUR Do/unes,
Dolcenes, na den brand van 1328, binnen de 11:Id
t1:ld getrokbuun
fehooD iCHREVELIUS het mede Oude.Hailr/em
Dat
ken is, fchoon
Oud~.Ho"rJ~m noemt, Dit
Balunes. in bet gemelde jaar 13gB t nog buiten de aid
ftad Ilood,
Balun~s.
bewijst de Heer VAN OOSTEN
gOSTEN DE BRUIJN, bI. 64. uit een oud Chronijkje, gefchreven
gefchreveD op Perkament, waar uit zijn Ed. het volgende
nijkje.
polm
bijbrengt. l ' In den jaere ons Heeren MCCCXXVIlI. die poine
,. van Haerlem verbrande doirgaende met eenen onleslijken bran" de t welke Rede in eenre coner
CORer fiont
fione vm eenen
eeDen vier ten Jes" teD
ten is bameDde
barnende geworden, met eenre gruwelijke distrueering
,t" en~e nederval,
nedervaJ, mit
ruit allen kerken.
kerken, bedebuifen •, en Capellen •
,. en veenien menfchen
mtnfchen binnen der tlede verbrant. Die CAPE.Ll.Jt
" fecerlike
ÜUOER MAGET HAllEN
STEDE,•
recerlike der UUOER
WRlEN BUTEN ONDER DIE STEDE
,. (verfia hier door de Balttnesfor
Balctnnfor K~rlc)
Ktr!c) als wij hopen, bij haire
hair.
..
" hulpe,
Blllten~s
hulpe. bleef onyerbranr.
oDyerbranr. enz." Zo is dan ook dit BlIlcen~s
nier het
her oudfie
tlad, maar wel het ZIJn',
Zani, zijnde nu
niet
oudtle gedeelte der 1l1d,
de Markt.
Haarlems Wieg,
J 9. tDZ;
tnz; V.Alf LEEUWEW, '111.
OUDH. HOllrlems
Wi~g, bI. 19.
111.
LJlEGWATER.
Bt[d,rijv. van HIJarl~""
Hgarlelll,
JII. fol. "4,3; LJlEGW
....TER, B~[dlrijy.
bI. 6; ZOETEBOOM , Zaanl. drç. bi. 107 enz.
B~RENES.
B
.... RENES. was voor heen een zeer oud hul. in Kenntmtrland.
GeOaeht den naam voernabij lIaorlem
Haor/em , wa~r van een oud en edel GeOacht
400 t wordt melding gemaakt Vin
de. Niet lang vóór het jaar J 4°0,
HeerJAcol VAN
V~N BAli:INIS, Schildknup, die, in '455 ,teHllllrltm
,teH,,"rltm is
bebe·
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E A K H U I ZEN. (Lutlo/f)
(Luiolj)
-----tîegraven
begraven geworden. Hij liet
Iie~ een Zoon na, ADRIAAN VAN BAlCENES
BAKENES ,
die in 't Heilige Land Ridder geflagen werd. en wiens Zoon was
wa;
ÏlERTHOUT
nERTHOUT VAN BAKENES, Hofmeester van JAN, Graave van Eg.
mond; Deeze BERTIloUT
BERTItOUt overleed, ionder
zonder wettige kinderen na
laaten,, omtrent het jaar 1513.
ten nageblevene
oageblevene bastaard van
te laaten
J 5 I 3. Een
hem, PIETEN
PIETER VAN
VAN BAKEN ES genaamd, flierf
fHerf Ao. 1561.
VAN DER Houn,
HOUVE, I. Deel;
Deel, fol. uS; GOUDHOEVEN , fol. 153;
VAN LEEUWEN, fol. 856;
~---~-----

-------_._-------

BAKHUIZEN, een buurt in de Zevenwoldm,
DAKHlJIZEN,
Zeyet1wolden, in de Grietenij van
Gaaster/antl, een UUl'
Stayeren,, en een half uur ten OosGaasterlani,
UUI' van Stavereli
Bakhuiutl behoorde welëer
ten der Zuiderzee. De Pastorij van Bakhuiuu
onder het Dekenfchap
Dekenrchap van Slflveren,
Sltiyerm, en bragt doorgaans jaarlijk~
100
100 Goudguldens op. Volgens
Vólgens een hanclfchrift
handrchrift der Utrechtfcht!
Utrechlfch~
Kerk, werd dezelve bekleed door een Monnik van
Vlm de Orde van
H.
H. BENEDICTUS. Dit Bakhuizen
Bnkhuizen als .ook
,ook lFarm,
IFarm, geelt
geeR Kerk hebheb~
bende,
pende, zijn gecombineerd met Hemelu1J1.
Hemdum. Bij
Bij deeze buurt ligt
een klein meirtje, het Bakhuizer-watl
Bakhuiz.tr-wad genaamd; aan de tegenoverzijde van hetzelve !lond wel eer de beroem.le Statt!,
Stat~, GALAGALAMA,
~IA, waar
waarvan,
van, in
in het jaar
jaar.1664,
.1664, het laatl1e
laatlle overbiijffel
overbÎijffel gezien is.
Uit de Grietenij;
Grietenij, Wllljt
behoort,,wen
toen met weerwa~t ondllr
ond~r B(lklmful1
B"khuizm behoort
baure manfchap wel
Wl:l bèzet,
bezet, oorloogde, in het jaar 14S6,
baare
I 4S6, IGO GAGA~
LAl\!A, hoveling, en medeOander
LAMA,
medeflander van de Velkoopers
Fetkoopers,, tegen den
Abt van Heme/lliIt,
Heme//lm, en deszelrs
des zelfs mede!tanders.
medenanders.
Ce(}gr. lYoordcnb.
Ol/dh. Vli/l1
1'.'. Deel, bi.
Geggr.
lf/oordcl1b. bi.
bI. 34. . Oudlt.
Ylin Friesl. 1
S
SJLH
4-; WINSEmus
WINSE}lIVS en SCHOTANVS.
SCHOTANUS.
:BAKHUIZEN, (LudoJf)
(Llldolf) vermaard KUllstrchilder,
KunstrchiJder, is geboren op
13AKHUIZEN,
J8dell van de maand December des ja~rs
Embden.•
den I8den
jaars 1631,
163 I , te EmMen
het, ampt
ámpt van Geheimrchrijver,
Geheimfchrijver, en onze LUDOU,
LUDOLF,
alwaar zijn Vader het
tot op den ouderdom van 18.
18 jaaren, dat van deszelfs
des zelfs Klerk,
!Vaarnam.
jonge BAKHUIZEN te Affiwaarnam. In hèt jaar 1650, kwam de ion~e
Anifleldan1,
met oogmerk om zig
koophandel bek\vaam
t~
fteldam, !TIet
zig, tot den ,CoophandèJ
bekwaam te
"
zeer wel ervaaren
maaken. In de [cbrijffchrijf- en rtken-kun,st
r~ken-kun~t zeer
erv.aaren zijnde,
BÁRT~LOr, veel dienst
had zijn Patroon, de Î-Ieer
Dlld
Heer BÁRTELOT,
dienst, van hem; doch
genoot niet lang de vruchten van zijne bekwaamheid, vèrmit~
vermit~
llt'KHUjZEN
B,tKHUIZEN zig op l)et
het tek~nen
tek~n~n van den
dèn Scheepsbouw naar't leven
toeleide: waarom 'er
'et toen reeds van hem e-ezegd
~ezegd werd, Jfit
dgl het
V; DEEL.
/t~
C
k;'

-

S4
!+

BAKHUIZeN. (Ludolj') BAKKER. (Jan de)
BAKHUIZRN.

tCVC:1 zijn voorwcrp,
leve:1
voorwerp, .en de lmt
lust zijne lecrmeesteres
leer11Jef!steres was.

Zijne
vriel1d~n rieden hem wel, het PCllceel
Penceel ter hand te neemen ; doch
vrienden
hij lig onbekwaam
onbekwalm verklaarende het zelve te
îebehandelen,
behandelen , fpoorde
zijn eerll:eMecenas,
eerfte Mecenas, ALD8RT
ALDBRT VAN EVERBINGEN
EVRRBINGEN,, hem zo fierk
11er!': aan,
bant! nam, en eell
nukje vervaardat hij eindelijk het Palet in de hand
een (lukje
digde, waar voor hij 10 guldens ontving. De vermaarde Zeefchilder, HENDRIK DUBBELS, deed hem, door zijne onderrichtingen, grooten dienst. Dit, gevoegd bij eene onvermoeide oefening, hecfc
heef( het nAKIIUlZ~N
BAKIlUl2~N zo verre doen brengen, dat zijn naam
kUllstl1ukken alom gepreezen werden. Ten bewijze daar van
en kUllstrtukken
behoéven· wij hier !legts
behoéven
flegts te melden, àat
dat de Burgemeesteren van
.Amfle!dam,
Amjlcldo111, in het jaar 1665, hem bekwaam kenden, tot het
v:m een groot fchilder(luk,
fchilderl1uk, vol· gewoel, van allervervaardigen van
leiic Schepen en Jachten, met het gezicht van de /1ad
leije
/lad in het ver\\lerd de [omma
fomma van 1300 gulden$ ,
fchiet; waar voor hem betaald \\Ierd
en nog een gefchenk daar boven. Dit lèhilderrtuk
lèhilderl1uk heeft nader.
naderhand gediend
gedi~nd tot een gefchenk aan Koning LODEWIJK DEN XIV,
die het zelve met groot genoegen ontvangen en op de zaal van
de Louvre geplaatst heeft;
heefe; waar uit de grootheid van 's mans
kunstvermogen genoeg is optemaaken. Hij overleed den ïden
van de maand November des jaars 1709. Zijn Beeldccnis
Beeldtenis en omom·
fiandiger
fl.undiger levensbefchrijving, kan men vinden bij 11 eBRAKEN,
L'BRAKEN, in
het tweede deel van zijnen
hef
zijnm Schouwhurg, bI. ~36~36 -244.
244.
llAHKER,
BAIIKER, (Jan
(Jon de) bekend bij den naam van PISTORIUS , geSt •.,racobswotlde;
Tl1cIJbswolfde; hij is
boortig van Woerden, was Pastoor te St.
de eerrte
eerUe,, van wien men.
men, onder de l{erklijkell
Kerklijken van Nederland,
gemeld vindt, dat hij de leer van LUTHER aannam. Hier van
werd hij fpoedig verdacht en aangeklaagd, aangezien hij niet
fchroomde, in zijne onderwijzingen openlijk daar voor uittekomen. Allereerst werd hij te Utrecht op het Bisfchopshof gevanbevredigif1g
gen gezet, doch na de afkondiging van de Gendfche bevredigiftg
ontflagen. Na dat ontflag
onttlag werd hij, door den Heer van Waromflagen.
11I011d,
mond, naar het Woud gezonden. Vervolgens ging hij, bij leening, naar Woerden; aldaar vertoonde hij
bij l.le
tie plekken, die hij>
hij,
Ding,
gedoor het draagen van ketens en kluijsters , in de gevangenis ge.
kregen had. Naderhand weder gevat zijnde, werd hij in den ker"er
ker geworpen)
geworpen, en als
al~ de eerfie
eerlle Martelaar, in 's Race,
Hage, op dea
den
Isdeu
Jsden

BAK KEIL
K E R.

(Jon,
(Jlln, Jacob
Jllcob en Adr/wan
Adr/watl de)
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Isden September van het jaar 1525,
I5~5, in den ouderdom van zevenen-twilltig jaaren, verbrand. In de Kerk te
re Woerdm,
Woerden, wordt no~
en-twintig
tegenwoordig zijn afbeeldfel ,• als (lok
ook zijne ter doodbrenging ,
fraai gefchilderd,
geCchilderd, bewaard, met een Latfjnse!:
Latfjnsclz onderfchrif"
onderCchrif" 't
Nederduirsch du~ luidt:
luidr: JOHANNES
PISTORIUS ,, geboren
welk in 't Nederduitsch
JOHANNES PISTORIUS
ft
tt Woerden; als getuige der waarheid; in
ilz den Haag gelllarfcgcmarteIlfeerd, IS Sept.
Sepr. 15 2 5.
marteling en dood is eerst in 't Latijnsch befchreeven,
beCchreeven,
Zijne marreling
door zijnen medegevangene G. GNAPH&US;
GNAPH~US; daarna in 'r
't Nederduitsch vertaald, door 1\1r. JAcon
JACOll VERWEIJ,
VCRWEIJ, en gedrukt te Leidm,
Leidw,
duitscll
ia
jJ! 3vo, 1652.
16S2.
VAN !I1IERIS,
d~r Nede1"/;
Neder!. Vorften,
Forften, H. Deel, bI. 214
F. VAN
MIER IS , Hist.
IJlst. d(r
21-1-...
BRANDT, lii,t.
9S. Rijnl.
BRANDT,
Hist. der Reform. 1. Deel, bI. 26 en 95.
Oudh. bI. 3
I 3. Be/chr.
Yfm 't Bisdom Utrecht, IL. Deel,
Olldh.
313.
Befchr. Yall
bI. ~49.
DAKKER, (Jaeob)
(Jacob) fehaon
fchoon te Harlingen
Harlingm geboren, heeft, echecho
BAKKER,
Amfleldom, al waar hij
ter, den meesten tijd van zijn leven in AmjleidOln,
bij
door zjjn
zijn kunst, inzonderheid in het fchilderen van Poutraiteli,
onderfchrifc van zijn
zijll
vermaard was, doorgebragt. Volgens het onderfchrif[
Ilfbe2ldlèl, naar de fchilderlj van T. DE
DE KEIJZEll,
KEIJZER, door MATH.lM,
MATHAM ,
afbe"ldlèl,
bladsgrootte in het koper gebragt , is hij geboren in
In het jaar 16°9.
1609,
en overleeden den 27nen
27flen Augustus 1651.
HOYIJRAKEN, I. Deel, iJl.
l.Jl. 336.
HOYIlRAKEN,
BAKKER, (Adriaall)
(Adriaal!) Broederszoon van
Van den laatstgemelden,
lantst.g~melden, ,eo
~e
boren te Amfteldam, en zo wel aldaar, al~ door geheel Europa
bekend, voor een uitmuntend
uItmuntend Historie- en Pourtraic..fchilder.
Pourtrair..[childer. Om
van zijne kunst ce
re gewaagen, behoeft men alleealijk
alleenlijk te zeggen.
d~t het !luk,
nuk, op 't Stadhuis van Amjle/áam
geplaIHit, tegen
regen het
dnt
Amfleltlam geplaatit.
~c
verwulf boven den ingang van de Pleitzaal, verbeeldeliQe
vetbeeldeaQe het iaatlaatlle oordeel, zijnen roem veretllwigt.
veret:!lwigr. Hij overleedd iR
ÎR zijne ~e
~e·
l1e
boortenad, Ao. 1686.
boorteflad,
Ibicl, III. Deei,
Deel, bi.
bI. 186.
Ibid,
BAKKER, (AdriafIn)
(Adriaan) bekleedde te Haarlem
Hal/riem het
bet Ampt van
tijditip , waarin de gemoederen,
Schout, in het jaar 1690; een tijdfiip,
oml1andigbeden, ligrlijk
ligdijk tot
tor buitenfpoorigheden
door de omllandilibeden,
buitenfpoorighedcn overDoeC 2
~en~
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TI A K K E R. (ddrüran
BAK
(AtiflÜlan en Kornelis)

t;en. Te Rottertitltfl
Rotterdam was naauwlijks een verbaazent!
verbaazenr{ oproér gegen.
il:i1d, of men zag het zelve binnenlIaarfem-,
binnen Haar/em, om eene bijna nJets
nleti
imd,
u;tbarllen. De Regeering aldaar had, ter voorvoor.
betekenende zaak, U'Ïtbarfien.
brand) het rooken va1l
vall tabak, op firaaten,
(hamen, wagens,
koming van brand,
binnens huis" verboden,
in fchuiten, en op gevaarlijke plaatren binllens
overtreeders.
op een boete van zes guldens voor de overtreed
ers. Het gemeen
zelve, bijna ieder ogenblik.
fpotte met dit bevel, en overtrad het zelve-,
zjg verpligt
nrpligt achtte, de gemaakte Keur te doen
De Schout, die zig
z3fren van de maan
maandlil OétotJer,
Oétober,
in acht neemen , tastte, op den 23fien
(haar aan, en vorderde van hem de boete; de
een jongeling op de firaar
knaap, weigerachtig of onmagtig zijnde om dezelve te voldoen,
Het·-gemeene
gemeene volk dit ziende, hield
trok BAKKER hem den rok uit. Het
zulks voor een zwaare belediging, loopt den Schout na, en dwingt
hem den rok te rug te geeven. Hier mede niet vergenoegd, begeerde men ook de boeten, die eenigen reeds betaald hadden,
'e Ging in dit als in andere gevallen; wanneer het woete rug. 't
(laan
fie graauw eens op hol geraakt is, kan het bezwaarlijk tot fl:aan
gebragt worden. Nu moest het huis van den Schout geplunderd
werd, met het inrmijten
infmijten van eenige glazen,
worden; werklijk werd.
gemaakt, en onder het pleegen van deeze
daar mede een begin gemaakt.
aniilere gewelddaadigheden, een
lijst opge(l:eld
opgefreld van huizen, door
en anilere
eelllijst
de Regenten bewoond, die een diergelijk lot ondergaan zouden.
k,ans, om de zoutpacqt,
zoutpacht , waar over reeds
Thans was 'er goede k;lns,
afgefcbaft te krijgen; doch de Haarlem[c!u
Haarle1l1[ch~
lang gemord was, afgefchaft
Schutterij, in tijds het gevaar van dergelijke euveldaaden
eu veldaaden bevroeSchutteriJ.
fpoedig in de wapenen, plaatlle zig vOOt
vaat die hulbuidende, kwam rpoedig
zen, waar voor men beducht was, en fiilde dus den oproer, tot
zo lange dat 'er
'cr een Regiment
Regimellt Soldaaten binnen kwam; waar
beteugeld. en de Scbout
Schout voor verdere llloeijemoei jedoor het
bet graauw beteugeld,
lljkheden beveiligd werd.
lIjkheden
Oélober eu
en
Europ. Mercurius van 1690, voor de maanden Oél:ober
verhaai van
vtm het voorgevalleDecember. Waarachtig verhaal
"oorgevlll/~
II Deel in 4to.
ne in 1690, I en 11
BAKKER, (Kornelis Atlriaansz)
Adriaansz) bekleedde, in het jaar 1575,
BAKKER,
(lad Zierikzee; in welke waardig~
waardighet ampt van Penfionaris der ftad
Vredehandeling ce
heid hij een der afgevaardigden was tot de Vredehll11deHng
te
.B1·eda; zie BREDA.
Breda;
BA&:BAK-

(Corf!/dis)
BAKKER. (COrT~dis)

BAKKEREEL, enz.

37

BAKKER, (Cornet;.) een van-de zes-en. dertig Raaden der Stad
.Ál1lfleldam, in een der gevaarlijk!le
gevaarlijkfie tijden voor Nederland, naamAmfleldam.
geflemd tot
Jijk in het beruchte jaar van 1672. Hij heeft mede gefiemd
de vernietiging .van
van ?t~t befaamde EeuwIg
welk. op den.
EetJwig Edm,
Edièt, het welk,
30fien ]unij,
Amfleldam, in de Raadkamer, verbrand wai.
30aen
Junij, te Amjleldam.
wa~.
IHst. XIV Deel, bi.
bI. 85.
WAGENAAR , rader!.
Fader!. Hist.
BAKKERE:EL, (Cu/fion!
(Guilia711 en Cilis)
Gi/is) twee gebroeders, beiden Schil·
SchilBAKKERE.EL,
fchoOll gelijken naam voerende, en
ders te Antwerpen; doch, fchooll
aart.
de zelfde kunst oefenende, ech~er gamsch verfchilIende van aart,
en geneigdheid in het behandelen der kunst; leggende de eene
zig toe op groote Landfchappen, en de andere op groote beelhUlI geJlachf
geflacht behoor.
behoorden. SANDRARD zegt, dat de !ul1lst
ktmst als tot hun
de, en dat het 'er zel'en
zeven of agt gekend had, die alle deezen
de.
110am
1wam

,'oe1'den, en ')'eel
veel geld met het penceel
pencee! WOllneIJ,
WOl1nel1 , maar ook
,'oerden·,
weder
vcrteerden.
)I'eder los en luc/itig
luchtig ')'erteerdCII.

BAKKERZEEL , (Jml
Cafembroot, Heer van)
.. an) Lid der verbonden
BAKKERzEEL
(')011 Cafe111broot,
CASEMllR<èO
Edelen; zie Ct\SE1\1BR'
:;O r.
Bt\KKEVEEN
BAKKEVEEN of Boekel'eme.
Backel'eene. Van deeze plaats wordt,
wordt. zegt de
He!;!!" ALTlNG, melding gemaakt, in 't Perkamenten boek van
He!;!!'
U/reeftt, en dezelve omfchreeven :lIs zeer wel gelegen, om
Utrecht,
Frieji:he Wouden, door de Veenen,naarDren.
Veenen, naar DrenKrijgsvolk uit de Friefche
te, €n
en van daar weder te rug te brengen. Ook is dezelve aanmerklijk , wegens de nederlaag, welken de Friezen aldaar, in het
jaar 1231,
Drelltlzenaan geleden hebben. Bakluveen
jilal'
123 I, van de Dre1/tlzC1Iaan
Opjl~rl{Jnd behoorende. Het
is eigenlijk een gering Dorp, onder Opjl~rI{Jnd
draagt den naam van de Kapel, die eerst voor de kluis van DODO
heefe, en naderhand 1I1arienhof
lIIarienhof genoemd is, lig,ende
liggende tuigediend heeft,
fchen den oorfprong van de BOr11!!da,
Borneda, en de
Qe grensfcheiding van
Drmthe, aan den weg. die door de Veenen loopt, zijnde de
Drenthe,
uiterfte hoek van de Wouden, alwaar deeze benaaming zig over
uiter!le
uitfireke. Zeden
Zedert weinige jaaren is dit Dorp,
Dorp.
een ruime Heide uit!lrekt.
draagt, merkelijk verbeterd,
of liever .. het Huis, welk den naam draagt.
door eenige Eigenaars, aan welke het thans
tb.ms in gemeenfchap
gemeenfcbap behoort. door het graaven van eene diepe, wijde en lange Vaart·,
Vaart-,
hoort,
van veel dienst, onder andere, tot het vervoeren der Turf, wel.
welC3
ke
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BALDESZ.
(Frat/ciscus)
BAKKUM. BALDE
SZ. (Franc;sÇus)

Turfland , hierom
ke hier menigvuldig wordt gegraaven. Het Türfland,
fireeks geniet het voordeel, dat het, afgegraaven zijnde, tot
tQt
Bouwland kan worden
Bakkeveen is zeer
wordeti aangeleid. Het Huis te Bak1eeveen
vermaaklijk door hC)oge
hqoge plantaadjen? en lustige wandeldreeven.
yermaaklijk
Zie HAJ.MA.
HAJ.~IA.
BAKKUM, een Dorp, volgens fommigen een Buurt, in NoordBAKKUM,
Noord.
holland
Kennemer/and, en wel onholland,, of meer bèpaaldelijk ander.
Qnder.. Kennemerlan:J,
'behoorende. Voortijds was het een gedeelte van
der Alkmaar "behoorende.
't GraatTchap E~1Hon4;
E~monrJ; doch is naderhand, door koop, de ei·
eigewonjen vah
van den Heer VAN
VAN DER MIJl.Er..
MIJJ.E~. Het ligt aan
gendom geworden
gemel~e Eg111ond~
Egmond.
den voet van de Duinen, niet verre van het gemelie
Den Naamsoorfprong willen fommigen afleiden van den Afgod
:BACHUS, die aldaar eertijds geëerd zoqde
zoude ziin.
zijn. De·
DeHeer
BACHUI,
Heer en Mr.
GEELVINCK, Heer van Klistrikum,
Klistrikzltll, is Vrijheer van dit ]Jak·
BakJOH. GEELVINCK,
kum.
GOUDHOUVEN , Clmmijk,
Chro1lijk, fol. 84;
34; VAN
VAN UER
OER 1I0UVE,
Zie GOUDHQUVEN,
UQUVE,
BACIlIENE, A. bi. 713.
I. Deel, fol. JIn BACIllENE,
BALDESZ, (Francisctls) ook wel BALDES
BAl.DES of VALDES
VALDES genoemd,
BALDESZ,
een Man, die zig in de Nederlanden zeer befaamd gemaak t heeft,
heefe,
Leidell in
ill 1574, en niet minder
door de firenge belegering van Leidm
door zijn Huwelijk mN
Nederlimdfche Jongvrouw
Jongvrollw MAGDALE~
MAGDALI':met de Nederfandfche
MOONS ()f
of MOENS.
MOENS. De naam en eer deezer Vrouwe verdient
verdient,,
NA MOONS
hlfarell Man BALDESZ alhier gewag
gewng gemaakt
gemaRkt wordt.
dat van hall.!'
h~ en hnren
Hierom zal Ilièn,
diedoot
mèn, het mij ten goede houden,
houden. dat ik hen, die
door
gefcheiden zijn, in dit gerchrift
gefchrift bijeen voege; zijnde
den dood gefchéiden
verkeerde denkbeelden
denkheelden weg
mijn oogmerk, in dit Attikel veele verkeèrde
neernen-, en aan te toonen, dat Mejuffrouw MOONS,
MOONS, de echte
te neeme,,",.
et! niet de bijzit van BALDESZ
BALDESZ geweest is; als med~,·
rned~, dat
Vrouw, eti
BALOESZ, voorheen RAPSACES
RAPSACES genaamd,
!enaamd, geen perroon
perfoon van
gemelde BALDESZ,
geboorte, als veelen 1jg
7jg verbeeld hebben, en nog veel min.
mindie geboone,
vAN ALBA
ALBA was. Oever·
De verder een onechte loon van den Hertog VAN
geboorte van BALDEUS
BALDE US •, zo
beelding van de gewaande aanzienlijke geboone
dat hij bij dien naam
als wij hem voortaan zullen noemen, om dàc
algerneener bekend is, heeft onget\\'ijfeld
onget\tijfeld veel voedfel gegeeven
algemeener
aan de gedachte, dat MkGDALltNA
MAGDALENA zijne bijzit WIlS.
was. Uit STRAD!
STRAD! en
:tan
andere
Spanjaarden, nooit
IDdere kunnen wij zien, dat hij, onder de Sp"IJjtlllrtlen,
hooghoog·

BAL DES Z.

(Franciscus)
(Froncisctls)
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hooger rang, dan dien van Kolonel bekleed heeft; men leeze
lVlokerneide, en daarin zal men
het verhaal van den flag
Gag op de lVlokcrlJcide,
zien, dat het opperbevel, niet aan hem, maar aan SANCHIO D'AVILA toebetrouwd was. Daarenboven, bewijzen veele andere ge.
gevallen, dat hij allengskens van laager tot hooger Krijgsampten
Krijgsampren bebeo
vorderd is. En of dit nog niet genoeg ware, voeg ik hier bij,
"orderd
dat men nergens zal vinden, dat hij zig op een aanzienlijke geSp:'l:l11fchcn Don,
boorte beroemd beert; 't geen anders, voor een Spa:ll1fchcn
Diet
niet wel mogelijk is te verzwijgen. Wanneer men daarente~en
daarel1te~en het
gef1acht van Jongvrouwe MOOl'\S
MOONS wil nagaan, zal
bevin.
geIJacht
z3l men ras bevinden, dat zij, van Vaders zijde, van een aloud Ho!!andsc/z
Ho!!andsd bekend
gellac,ht,
gef1ac.ht, en van Moeders·zijde
Moeders'zijde uit een Edel gellacht
gef1acht in Braband
Brobond
gefprooten is: zijnde haar Vader, PIETER MOON"
MOONS, ten rijde van
KARE.T, DEN V, Ol;tvangerOr.tvanger- Generaal van
Keizer KARET"
\'un 's Keizers bede
over Hol!'Il1d;
Ho/hlld; ook was hij vereerd met den titel van Raad van
Zijne Majendt:
Majefleit: zo als, met ver[cheiden
verfcheiden Keizerlijke Brieven, aan
de Landvoogdes gefchreeven, zou kunnen
kU!lnen bevestigd worden.
Was nu haar Vader een Man van aanzien, ten tijde van gemelden
Wa,
Keizer, haar Broeder PIETER J\IOONS
nrOONS was zulks niet minder ten
tijde van Koning FILIPS;
FJLIPS; hebbende hij Vèele
v~ele Jaaren Raad in den
Ilo/fond geweesr.
geweest. Dlls
Dus meen ik beweezen te
re hebHove van Ilolland
vcrhevefi
bzn, dat zij in aanzien en geboorte boven haaren Man verhevefi
was. In het beruchte jaar 1574, hield zij haar verblijf in 's Hage, de plaats haurer
haarer geboorte, niet afzonàerlijk
afzonàerlijk;~ maar in gezel.
gezel~
fchap, en onder het opzicht van haaren Broeder en Zuster, teil
huize van haare Moeder, die ten dien rijde Weduw wa'. Als
men haure
haare fiaatelijke afbeelding befchouwt, toont haare kleeding
ge.JOeg,
ge,JOeg, van wat rang, gedrag en fiaat
/laat zij was. Hoe benard het
nn~l,
J, geduurende het beleg van Leiden, in 's Gravcnhage
Grovenhoge ook
haars
mogt weezen , liet noch het Ampt ha
ars Broeders, noch hunne
bezittingen
beziuingen toe, dat aanzienlijk Vlek te verlaaten. Het verblijf,
BdLDUS meestijds in den !Taog
llaag hield, gevoegd bij zijne verver·
dat BALDUS
keerillg
aanzietllijke Liljden,
keeril1g met aanzienlijke
Li~den, heeft ongetwijffe\d
ongetwijlfeId aanleiding
gegeeven tot de verkcering tusfchen hem en MAGDALENA. Dar
Dat
hij, echter, zijn oogmerk niet zo fpoedig, als hij ongetwijfeld
wel gewèiJscht
gewenscht bad,
had, heeft
heefe kunnen volbrengen, is genoegzaam te
belluiten uit den algerneeRcn
algemeellcn l1aat
Haat der Nederlanders tegen de Span.
Spanbefluiten
jllllrden;
jlulrden; ook is
Îi hit bekend dat Mejufli-ouw
Mejuflfouw MOONS, fchoon reeds
C 4
den
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den ouderdom van dertig jaaren bereikt hebbende, veel moeite
toel1emming- haarer ,Vrienden,
geel! Huhad, eer zij de toeitemming
Vrienden, die van geen
welijk, voltrekking wilden hooren, voor dat het beleg ten einde
welijks
geloopen was, kon verkrijgen.
ontzet der Stad 1<:on niet dan groote verande·
lIet onverwacht omzet
ringen in zijne oogmerken te we ge br~ngel1.
br~ngen. Git
Uit de gefchiedegeCchiede!lisfen
nisCen van dien tijd is kenbaar, hoe het Spaan/de
Spaan/che Krijgsvolk,
op BALDEUS verbitterd zijnde, hem geweldaaddig aantastte
aant~stte en
cn een
eeniiboe hij eindelii~ met dat
gen tijd gevangen hield; als mede, hoe
Utrl!Cbt gekomen, veel mDeite
moeite had, om het te bevredi.
bevredi·
Volk te Utru!lt
gen; en verder dat hij ten zijnen gelukke daarna in Braha12d
g~l1;
Braballd
kwam. Terwijl
Tenvijl hij zig aldaar'
aldaar onthield, gaf
~af hij aan zijne MAGDALENA, door brieven, kennis van zijn ongeval; en haar aantoolIende, dat hij
llcnde,
bij zig in lIol/and
Ho//alld niet durfde \·erçrouwen,
vertrouwen, verzocht
hij op het erllflig[!e
ernf1igrte aan haar
baar en haare Vrienden, dat zij zig,
z~g, met
CIl verdere
vedere bloedverwanten, tc
te Antwerpen
haare Zuster en
AIJtwerpen wilde vcr·
verbet beraamde IJuwelijk te voltrekken; zo als dan
voegen, om het
ookgeCchied is; hebbende zij met elkander geleefd tot het jaar
ookgefchicd
BALDEl'S overlecden
overleeden is, zon1530 of 1581 , omtrent
Ol1JtreIJt welken tijd DALDEl'S
laatell; zijnde de twee, welke }IAGDELENA
~IAGDELENA
der Kinderen na te laaten;
had gebaard, reeds vóór hem overleden; waarom
wa~rom dan de boedelfcheiding gefchied
[cheiding
geCchied is tusfchen
tusfchen. haar, ~IAGD;ILENA
MAGD,\LENA 11100:>5>
:MOONS> Weduw,
en een Zusters Zoon van BALDEUS. l\1AGDALENA 'IIwo:\s
TlWO~S keerde
weper naar de Nederlandcn,
Nederlanden, en [rad,
daarna wesler
trad, na verloop van eenigen tijd, in een twocd,e
twoc~e Huwelijk l1let
met Jonkheer WILLEM
JlE ElE,
mE,
WILLE~I DE
een aanzienlijk Brabandsdz
Brabandsç/l Eddmun,
Edèlman, dieeenige Jamen
Jaaren in dienst
dicnsc
\'~n den Prins VAN
VA:.' ORANjt
Deeze mede overlede!l
overleden
Vln
ORANg: geweest is. Decze
zijnde, hertrouwde zij, andennaal,
iijnde,
andermaal, aan Jonkheer JURRli\,\i'
JURRIA,I'" VAN
LE.è-NIP, een Kleefidt
Kleefich Edelman, die
di~ voorheen ter Vrouwe gehad
f.E."NlP,
n;tJ, een Dochter uit een der oudlle
olldfle Hollal/djche
Ilo/landje/Ie geDachten ~
m.d,
door wdk Huwelijk hij eigenaar geworden was van h2t Huis te
ttétw,
{retT~, gelegen buiten den llaag;
/laag; van waar zij, na op hef
hCf gemelde Huis eenige Jaaren gewoond te hebben, naar Utrecht ver(rokken;
MAGDALENA , in eenen hoogen ouder.
trokken; aldaar overleed i\IAGDALENA,
ouderdOIlJ,
dom, zonder Kind of Kinderen natelaaten
natelaaten.•
Wát
Wat nu aangaat. het geen haar word toe'geCchreven,
toège[chreven, zo in het
Leiden Ontzet, Treurfpel, door l!.
BOlfTIUS, het welk men zo
ll. 1l0NTIUS,
het Amfle/damsch
Amfleldamsch en andere Toneelcn vertoond
veele maaien op bet
heeft ;
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Ileeft; als mede het geen de vermaarde AJflflc!rialllfc!le
Alilfleltiamfclte Dicht~.
lIeert;
MERKEN, van haar
baar zegt, ilJ
in haar ToneelCp~1
Toneelfp~I
Br/tg 1'(111
l"ml Leiden gena2md;
genaamd; de kundigen wecten,
weeten , dat dit ajal_
het Be/tg
les niet hooger moet aangemerkt
aaDgemerkt wo~den, dan Poëtifche verzie·
gebeurtenisfen niet weinig beo
ring, waar door de waarheid der gebeurtenisCen
neveld wordt. De bovengenoemde Dichter heeft veel voet g~
g'rgeevcn. om haar als een Bijzit van BALDEU:i
geeven,
BALDEU:i te v001fchijn
yomfchijn te doen
komen. En wat het Ga'tmaal,
Ga'tma:ll, door Mejl1fiè.
Mcjl\ifr. VAN
VAN :\IERKf:N
;\lCRKr:N ver·
aangaa~,, daar van is geen dl!
mii1(1e zekerheid voor han.
hand~ mihfl:e
zonnen, aangaaf
dcn. Dit, echter, is en blijft waar, dat men aan :\/.'\GDALENA,
;\I.~GDA LENA ,
mcnschlijker wijze,
w;jze, de
dc uitflelling
uitilelling van den V(l0rgcnomcnen
vly.rgcnol11cnen ilorm,
menschlijker
norm,
Leitle1J, waarfchijndjjk,
waarCchijn~lijk, zou hebbèll
hebb~n moeten
moetcn vallen,
vallen.
waardoor Leidm,
heeft: want zulks is gegrond
g(.'gro!ld oEhet
op hct getuigenis haarer
te danken heeCt:
MLDEUS, arCcheid
affcheid
Vrienden, door welke men gemeld vindt, dat MLDEüS,
van
\"an haar wiiknde
wiil~lldc IIcemen,
neemcn, om
0111 dcn
den beraamden norm te doen aanvangen, haar in de allcrgrootHe droefheid
vang<:n,
croeJ"hdd ,'ond,
I'ont!, en ,zij,
zij, na
n3 dat
hij naar de oorzaak
oOrluak dnr
d~ar van gfvraa;jd
gevraagd had, heUl
hem openbaarde,
wclke zorg, anii't
ang,t en 1I1Iart
fiuart zij voor ('n
en over de Leidmaarm
Leidwaarm gewelke
voelde,
voelde. Op welke
wdke bekcnteni,
bckel1teni, Bi\w:::cs
BALD::{;S haar
haar beloofde, den norm
te zullen fl:;al;en,
ilnal:en, als bevroed~nde, dat de Stad [uiten
luiten dien, uit
\'~,'1 derzclv;:r
derzclvçr deerniswaardige olnl1andighcdell,
o\l1lbnJighedell, tog
tag in zijhoofde \'~'1
lJe
ne haild<.:n
h:1i1d~n n:oe,t
n:oest vallen; welk vooruitzicht,
vooruitzicht. fcllOon
icllOon menschlijker
Godtijke i\lm8gt,
i\lm;:gt, ten behoud van
wijze niet ongegrond, door de Godlijke
Leictm,
Leiam, en
cn mer
met Leid(/)
LeidcJI van gansch Nederland,
Nedcïland, verijddd
verijlkid is geworden.
Wcnfèhclijk w:u:e
wal:e het, dat
daç onze Toneeldichter;, in het behanvan Vadcrlundfche
\'adcrlandfche GcCchieroienisfcn,
GcrchieQenisf~n, ·zig
"zig tûcleid~n,
lOcleid~n, 0111 de
delen V:)l1
waarlh:id d<:r
oo.g te
wa;]rll\:id
d~r gebeui:tenisCen altoos
al[Oos in, 't oog
re houden. en de
zaaken
als .zij wezenlijk ~eCchieJ
~efchieJ Zij:l;
zijn; op dat
zaak
en zo te verwonen, als
aan(chouwers niet mis.leid
misleid worden, en de nakomelingen da:lr
da~r
de aan(choU\\'ers
in, als in eenen
cenen fpiegel, de blijk~n
blijken van GodsAJmagt
Gods AJmagt mogten
gefchiedc\Jisfen van ons Vaderland.,
Vaderland,
zien; waar toe het hen, in de geCchiede\lÎsfen
ontbre~ken,
nimmer aan nof zal ontbreekcn,
1\1enigvulJig
l\lenigvulJig zijn, in onze Kunstkabinctten, de afbeeldCels
afbeeldfels
van deeze beide PerConaadjen;
Per{(lnaadjen; de besten
bcsccn daar van zijn die; weldOQr c. VISSCHER.
ken vel vaardigd zijn, blads grootte, d00r
res,
re,', 11lejufJi'otlw
11lejfl(ji"OIlW VAN
VAN

BALDRICUS,
BALDRICUS,

ofCAr.m
OfCA/.Tlf; IK, d~ vijfriende
v~flÏendc derUtrechtfchc
derUtrer:htfche BisCchop.
Bisfchoppen,
r(' ,'î5

+'+21

B A -L D R

I

C U S.

(Bisfclzop)

pen, en opvolger van Bisfchop RATBOUD , was de Zoon van LUD.
IlEKA, en meer anderen, van ROXPIED,
of, votgens J. DE llEKA,
Graave van Kluf. h
WTHARDUS,
J. VELDl':NAAR
VELDlNAAR noemt zijnen Vader
VadClr LUfHARDUS,
den tienden der IUeeffchi
f{/eeffchll Graaven. Hij bezat den BisCchoplijken
Bisfchoplijken
ftoel, van het jaar 91 S tot 977, en dus bijna zestig jaaren. Gefloel,
aanlleIling in 917, en zegt ook, dat
melde VELDENAAR fiert zijne aanllelling
verkr~e~; waarhij den bijnaam van PlUS, of de Godvruchtige, verkree~;
Euallgefchijnelijk, om dat hij mede een der vier was, die het Euangelium
Hum hier te Lande ,'t
~t eerst verkondigd hebben. In zijnen tijd
werden de Noormannen,
Noormamzen , die meer dan eens Utrecht overvallen
hldden, zeer verzwakt; waarom hij zig te recht van de gelegen.
hadden,
gelegenheid bediende, 0111 hun geheel en al het Sticht te doen ruimen.
1'\:1
:Ka dit verricht te hebben, herbouwde hij de muuren en torens
der
daaman zeer fierke Bolwerken
eter Stad, en deed daaraan
Boh\'erken maaken. Ook
Bisfchops-Hofverdeed' hij de verbrande Kerken herbouwen, het Bisfchops-Hof
ver.
en' gaf dus aan
l1ieuwen, en
11ieuwen,
ann U/redt
Utrecht eene geheele andere gedaante.
Van hem wordt gezegd, dat hij voor zijne Schaapen niet alleen
een getrouw Herder, maar tevens
tev~ns een goed Krijgsman was, om
hen met de Wapens ie
te befchcrmen
beCchcrmen en te verdedigen. In het jaar
966 trok hij mar Itfllie,
fla/ie, om een mondgeCprek
mondgefprek met Keizer OITO
DEN EERSTEN te houden, wegens
eenige zaaken, het Bisdom ,'an
\-an
wegcns ecnige
Utrecht
l.ftrccht betreffende.
betreffènde•.' Naar Utrecht tc rug keerende
kcerende,, zou hij,
hij.
verCcheidene heilige Reliquiën meme·
gelijk fummigrn voorgeeven, verfcheidene
de
Iichaamen van ST. BENIGNlJS,
Il~NIONUS, ST. PO:\'PO;'\dC gebmgt
gcbragt hebben, als de lichaamen
TIAAN en ST. AGNIET, die hem door gemelden Keiler
Keizer vereerd
zijn. De
Dc Kerk, door WILLEBRORD, te Utrrcht
Utruh! gebouwd, deed
hij ten
tcn gronde toe afbreeken, en op dezelfde plaats een veel
heerlijkerficllen. Keizer OTTO vergunde hem, in 't
fchooner en heerlijkerftellen.
jaar 936, bij anderen 95°, doch'waarCchijnlijker
doch'waarfchijnlijker 94°, binnen
Utree/u
fiellen. Ook b('fchónk
brCchónk hij hem
Utredt een Munt te mogen
mogen doen·
doen ·llellen.
en zijiJe
zijile navolgers,
94!), met het OpperholltvcsterCchàp
IJ:wotgcrs, in 't'e jaAf
jaar 949,
Opperholltvesterrchap
van
\':1n de Jagt en
cn van het grove Wilt.
Wilt, zo in 't L:mdfchap
Landfchap van DrenDren.
the, als in het Woud van Funalhq of Fó/lenhoven:
Fól/en/zoven: zo dat niemant, zelf niet de Graaf, daarin ter jagt mochten gaan, of
ofeenig
mant.
eenig
Wilt vangen, zdnder bewiltiging
bewilliging vau
van den Bisfchop. De giften
GROOTEN , Koning van Frankrijk (naderh:md Kei·
van KAREL DEN GIIOOTF:N,
Keizer~ lIan
MARTEN,, of liever aan de Kerk van Utrecht, werden
zer)
aan ST. MARTEN
aan Bisfchop
Disfchop BALDERI/(
DALDERIK op nieuw bevestigd, zo als ook die' van
GERUS,

anlUl·
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Keizercn. Die van Keizer OTTO DEN Gl\OOTEN, in het jaar
andere Keizeren.
94ï, vermeerderde
vermcerderde hij met veele atllleren,
anderen, als met het rec11t
947,
recht tot
de Visfcherijen in /1/11Iecre,
/lll11ecre, (een
(ecn water,
warer, wanr
waar van, zo men wi!,
wil,
.11k111aa1" zijnen naam zou gekregen hebben)
hebbcn) en in A/mufen. Ook
.i/kmt/ar
BALDRI~ den Bisfchoppelijken zetel uit DCl'C1Jter
DCFCJl!cr , werwaarts
heeft BALDRIlÇ
'c Sticht alles
dezelve overgebragt was, toen de JVoOrmal111CIJ
JVoOrmal11lCIJ in .(
verwoe(l:eden, weder binnen Utrecltt geb
gebragt.
verwoefl:edell,
ragt. Na alle deeze
verrichtingen. overleed hiJ, op den zevenden dag van
en andere verrichtingen,
lanuarij,
26fien December des Jaars 977 en 976,
976. en ligt
Januarij, of den 26fl:en
begraaveIl aan de zuidzijde van de door hem herbouwde Kerk van
begraaven
SI. Mar/eli.
Marten. De meefi:e oude Schrijvers geeven
geevcn hem de letter
St.
S. Sant! of Sint, voor zijnen naam. lImA
IImA zegt, dat dit nict
zonder reden ge[chied
gefchied is, mogelijk door zijne Navolgers, uit
kan
hoofde van zijne milddaadigheid, [waarvan men het bewijs kall
zien in de volgende
GiFtp l'an
)'at) Bis(c.!;op RAIDRICUS,
bij
b~i wij:::."
wlj::.e l'ml
)'tlll Testame1lt;
Tcstammt;

aan de
gedaan (Jtln
rle

"
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

KER'KE:
KER'KE VAN t:TRECIIT.

" BALDRlcus.
BALDRICUS. door Gods genadige Goedheid en BarmhartigI{er ke, wcnscht alle geheid gering Hisfchop der Utrechtfche I{erke,
lovige iIJ
in Christus, zo die tegenwoordig in
iIJ 't leven zijn, als
die nog in de waereld komen zullea, de altijd duurende en onuitfprecklijke vreugde der eeuwige Gelukzaligheid. Het zij
uilfpreeklijke
Ba/dricttS onwaardig llisfclwp
hun alle kundig, hoe dat ik Baldrictls
Disfclwp der
Utrec!ttfclte Kerke, zo ras al~ ik na den dood van den Eer~
Radbod1lS,, veeniende
veeïtiencle Bisfcbop
Bisfchop deewaardigen Vader en Heere Radbodtls
aangefleid en door den BlelroBletrozer Kerke, in zijne plaats was aangefield
politflatl,
Aardsbisfchop van Keulen, was bevespo/itflafl, te weten den Aardsbisfcbop
tigd en gewijd, nodig heb geoordeelt , de plaats der Utrechtbeeft gekrecgekreefche Kerke, waar van het Bisdom zijnen naam heeft
gen, te gaan bezoeken. Alwaar ik gekomen zijnde, en bevindende dat dezelve plaats, Helaas! door de Deenen vernielt,
eenemaal verwoest was, en dat daarenboven
tretfelijen ten eencmaal
daarC41boven de treffelijPatmon, den H. fofartil1t!s,
ke Kerk van mijnen lolfelijken Patroon,
Martimls, en
IVf/IQ,. , ~'erddgt en
afgebrtil1t waren, ben ik
die van St. Sa
SalvatrJr,
m afgebral1t
" tot
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,. tot in bet
het binnenfl:c
oUllitfpïeekelijkc
binnenfte van mijn hart met een QnuitfpreekeIijkc
ov<erilclpt !,\cworden,
gewordcn, en heb mijn traanen n:et kon.
kon" droefheiu
drocl'heiu overfl:elpc
bilJlJcll houden.
houdell. Ik heb d:1ll
aanged:1l1 de 1mlp
hulp des Hemels aauge" nen binucn
gebcden, dat die geen
geeuen,
" roepen, en gebeden,
en , die zijne U. Kerk op
Stctmrots, dat is op C'zristZIS
had, mij in het
C,'1ristZls gebouwd had.
" de Steenrots,
toehehenlclIcll en verbeteren van de aardfche Kerk, die mij roehe" heritl!lIcn
behlllpzaame hand, volgens zijne gewoone
" trouwd was, de behulpzaame
" g'Jedhcid,
goedheid 1 gclicLlc
geliefde te verleen en : en dus heb ik dan met zijne
deu uitwendigen Perfoon maar het hart aanziet.
aanziet,
" hulpe, die niet den
cen brugge over
oyer de graft
grafc doen leggen, de flad
l1ad met Poorten,
" eell
doen aanzien, en
cn een
ecn muur met [ç:ha;lsfen
[ç:ha:;sfcn rondsom , doen op" d()~n
haaIen en opmetzelen:
opmetzclcn: Ik heb de plaats"
plnts, qaar
llaar de heilige Vre" haaien
..
de, ce
te weten de K~rk,
Kerk, van
yun mijn doorlllchtigcn
doorluchtigen Patroon St.
" dc,
miJsgadcrs, die yan St.
Sl. S(l/J'ator,
Sa!Fotor, die door de
" 11loartC?1
ll!aartell , midsgadl!rs,
vernield en afgebrand waren, niet zo al~
al~.
" heillooze Heidenen vernicld
l;est ken de,
de. ecnigzints
eenigzints we" het wel behoorde, maar zo als ik èest
" der opgebouwd. Ik heb de Kanonni:,en
Kanonniken van die beide Kerken, die verdreeven ,,en
vcr(hooit waren.
waren> tot deze:!deze!" ken.
en allerwegen vernrooit
pla;!trè der nfi;cftorvellcn.
" ve doen wederkeercn,
wedcrkeercn, en In de pla<!trè
nfgcnorvenen,
heb met de hulpe der
de~ ge" nieuwe Kanunniken
Kanonnikcil aangeneld.
aangcrlcld. Ik hcb
lovigen, die door Guds beflicring
ber,icriug van alle bl1ten
bll:tcn kwamen
" lovigen.
aallioren, de vijanden uit
Hit het land verjaagd, en uit alle de
" aanlOHn,
Lanç~crijèn, Landhoeven
Landhoevcn,, tienden en
cn.verdcre
bezittingen, to,
to~
" Land<:rij~n,
",
,verdere bezittingen.
de· Ucrechtrche
Utrechtrche Kerk behoorende
behoorcnde,• nrdreeven.
verdreeven. Daarenboven.
Dailrenbovcn,
" de'
aan de Kanonniken
Kanollniken van die Kerken,
Kerl;cn, op dat zij te rijrij.
" kb
hcb ik a3n
kelijkcr zoude benaan
beCtaan,, en den Goddelijken lof des te ijvcïÎijvcïi" kelijker
h.1r(, en met eCI)
ecn milde hand,
" ger behartigen, met een fll\tig
mstig hmt,
J' tcr eemviger
eeuwiger bezitting gcgeevcn
gc[chonken den aanwasch
aan wusch
,.
gegeevcn en gcfchonken
ticndens, en detiendens,
deticndens, van de Braaklaj)d~n,
nraaklaild~n,
" van a,lle hunne tiendcns,
bezolding der Broederen),
Broederen ~ die Gode
Gade in dezelye
dezelve Kerk ge,.'t tot bezoldÎng
dienen, hoopende
hoopcnde dat God, die alle goede werken vervcr" duurig dienen.
en om wiens dienst te bevorderen.
bevorderen, zulks van mij gedaan
" geld, en,
is, dit niet OI;beloond
Ol;bcloond zallaaten.
zallaatc!l. Zo, dat de gemelde goede" is.
Jaarenis onzer zielealtiid
zicle altijd meer en meer aangroeijen.
" ren tot laaÎenis
.'
icrhant, het welk ik
iJ,; echter niet "ertrouw
yertrouw,•
" Doch ingevalIe
ingevalle,• dat ieIham,
beltaan
vcrceringe, en den brief deezer Gif te •, eeniaan deeze vereeringe,
" mpgt belt
onbillijl,e moeilijkheid of kwel)ing
kweUing aan te doen ,die zal voor
" gt: onblllij~e
gramrchàp van den almogende God op zijn hals haaha:1eerst de gramrchap
" e'erst
,.
" len;
Jen;

rI.
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" lert; daarenboven 1II0et
lIloet hij als een vreemdeling buiten de Hei" lige Kerk ge(looten
genooten worden, en het zij door ons DisfchoppeBisfchoppelijk gezag vervloekt, en deezen vloeIt moet op hem vallen.
" liJk
DathtJ11 enz. welke levendig in de
eenijrls gevallen is, op Dotht11l
" die eertijds
" aarde zijn verzonken, en dat geen hij te rug elscht
cischt moet hem
weder geworden. De tegenwoordige gif
gifce,
" niet w'erler
te , die door ons
vnn Testament gedaan is, moet ten allen tijde vast
" bij wijze van
" en benendig
be(lendig blijven, als fteunende op wederzijdsch verdrag. Ik
" hebbe deeze met mijn hand ondertekend, en met mijn zegel
"bekrachtigt. Gedaan en gegeeven op den Burgt van Vtrtcht,
Utrecht,
jaars, onzes Heeren 934. (In het Handfchrif[
Handfchrift flant
l1aat 940.
" in het iaar~
fchrijffeil, zo als Bucht/ius
Buche!ius zeer wel heefe
heeft aan" maar dit is een fchrijffdl,
" gemerkt) op den Ilfie
fle julij, in de zevevende Indiétie, onder
Keizer Hendrik tie
" de Regeering van den onverwinnelijken !(eizer
tot geluk Amen."
" Ijle, t) in den Naam ons Heeren: tot
Oude Ilo/!.
Holl. Cltronijk,
IlEKA in BRidrik;
Bl1idrik; VELDEVELnEOude·
C/zronijk, fol. 247; DEKA
Faf. temp. fol. 255; SCIIOTANVS,
SCIIOTAl'1VS, Fr. C/zr.
Cltr. fol.
NAAR, Fof.
77. Eefeh,.
1'1111 Frieslaud,
Fries/oud, p. 50;
Sacra,
Befchr "fl/I
5°; Eatal'ia
Ba/aria Soera,
I Deel, bI. 613-622.
613 - 622.
I3ALDüJl"E~, EALDEWIJN.
BALDEWlJN, en ook wel BOVDEWIJN
BOUDEWlJ'" , was, onder
I3ALDVJNE~,
Di,fchoppen, de opvolger van FOLK~IARl'S,
FOLK~lARl'S, den
de Ctrechtfc!ze
Ctreclltfef~e Di.fchoppen,
BALDWlK, en dus in r~l1g
rJng de
tweeden na (.en
elen zo even gemelden BALD~RIK,
JA'" VELDENAAR zegt, in
XVII. De vermaarde en alombekende JAN
Fofcicul/ls Tcmpori,
hi was een glorioefs
gloriocfs mall
man
zijnen Fnfeicul/ls
TC1lIporii van hem:" bi
del:chden" ende hoechgeboren, want greve amout
amom
" van groter deuchden,.
XlC greve van c:eue
cleue die WlS oem vall
van hem ende was fijn
fijll
" die XII
fuster
oudoem," Er
" fust
er foen, ende bisfchop baldricus was fijn oudoem."
dceze afkomSt van IlALDVINES
tegengefprozijn 'er, die deeze
nALDUINES hebben tegcngefproken. Dan, zo lang men geene bewijzen bijbrengt, die van meer
dan de Oude Holl.
lIEDA, zie ik nier,
niet,
gezach zijn dun
Hall. Chl'onijk
C/z,.onijk en !limA,
naan. Ik weet
waarom men aan hun gezegde geen geloof zoude flaan.
wel, dat men zig alle hunne vertellingen, die door anderen niet
tcgen~cfpro];en. niet
nict als waarheden moet laaten
laat en in de
worden tegenjidproken.
band floppen; de ongerijmdheid, de ongelijkheid, ja zelfs de
hand
be-

Ct) Dit belvijst
ontegenzeggelijk, dal
dat 940 ccn
een fchrijlfeil
fchrijffeil is, aangezien
(f)
be\vijst ontcgen2eggelijk,
Keizer H,,,.,.il:
H",tlri!t in 936 overleed.
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belachelijkheid daar van, cn
Cl! andere omllandighiden
omflandighiden van za!ken,
z3aken,
geeven ons maar al te dikwerf Holle
Hofii! genoeg, om
0111 veele
Veele venelfcltvene1fcltjes, waaraan menigmaal zelfs de fchijn van waarheid en
cn de kracht
der reden ontbreekt, :lftekeuren
:lfcekeuren en verdacht te houden. Maar,
da< G. l'\OVIO:\IAGl'S,
l\'OVIO:lIAGl'S, of ook IlEKA, volgens
volgen! hun zeggen, geen
om dat
gevonden hebben, is
Îs dit nog geen bewijs, dat
bericht hier van gevol!dcn
IlEDA
JlEDA en ~nderen
~ndercn met hem deeze zijne vermaagfchapping looslijk
zouden verzonnen
verZOJlnen hebben; te meer, daar de twee laatstgenoemden niet geloofw:mdiger zijn dan de eerllen.
eerfien.
Godsdicnllig gebruik van die tijden; was,
was. volgen.
volgens
Naar het GodsJienllig
gctuigeni$, BALDl:INES
BALDt.:INES een man van bijzondere ophet eenpaarig gctlJigenii,
merkza.'lmheid, zonder valsehheid
merkza:lmheid,
valschheid of bedrog. Hij overleed in
Maij des jaars 994, toen hij nog t;een
~een vier volle jaaren den Bis/loeI bezeten had.
fchoppelijken floel
Dit verOag nn
'-:ln het leven v:m
V:ln BALDUINES, den XVIIden Disfchop,
Bisfchop.
van weinig beOag zijnde. zo wegens den korten tijd van zijn
benullr, als bij gebrek aan aantekeningen der Historiefchrijveren ,
befluur,
vinden wij nodig, de Schrijvers van het Batllyia Sa,rll te baat
te neem en , en
cn hhier
kr te docn
doen volgen, het geen die kundige Mannen daarvan te boek geneld hebben. lij
Zij zeggen dan, bI.
bi. 6:!7,
6~7,
van 'het Ecr[1e
Eer[1e Deel.
Folkmf1i'lIs, i;
i, volgens Beka gevolgt Ba/duilles,
Ba/duifles, een
" Na Fo/klllfJIï/S,
,. roemruchtig, \"room
\TOOm en dtilorluchrig man; volgens de groote
ederl,md/i:.lc CII."ollij/..·,
" 1\T
Nederl'1l7d/i:.îc
Cll'''Ollij!~, en de JdflrboelwJ
Jaf1rbockcll van ons Land, is
" dcezc
deezc Jlalduiilcs
Balduiilcs gcliJrooten
gelprootCn uit
uir het
her Geflaeht
GeOacht der Hollandfche
Hollandfcl1'.!
IV. IlCdfl,
IJcdf1, getuigt in zijne Jlistorie
Utree!lt" Graavcn. IV,
fIistorie Yfm
ytllZ de Utredt" fche
fèhc A"crl:,
A"crk, dat hij de Zoon is geweesl van Slif/iridu$,
Suffiridu$, op zijn
" Friesch Sil.:1.-o,
Sik!.·o, Landvoogd van Kennemerland en Broeder van
" Diderik, de IIlIde
lIde der Hollandfche Graaven, welke SilJiridus,
Sif/iridus,
" Sil'flnlus,
Sil'(]l'flus, of Sicco, is geweest de Zoon van Graaf ./1rlloutl,
A1'110Utl,
Arllol[, de Droedel van Dirk de lIl. Meest alle Schrijvers
" of Ar1Julf,
" getuigen eenpaarig dat hij (0m
(om zijn Huwelijk, welk gerchil wij
" hier als nog onbeOist laaten) de Stamvader der Brederodens en·
enTeij/mgel1S geweest is, W:laraan
w:taraan zelfs de vermaarde DOl/za
Dot/zll
" van Teij/engens
twiilTelt (indubitato (ju/il1et
" niet twijlTelt
eb/illrl fides.) De gemeene Kronijk" fchrijver zegt het zelve (Diyijie
(DiYijic 27.
27- c. 10.) Bok/renberg,
Bo/rlrenberg, La" zius, 111. Vosjius,
f/osjius, Ilamkonius.
Ilamlrol1ius. en veele anderen fiemmen
Rijm-Chro.
" daarmeàe
daarmecle overeen. Ook zal de Schrijver van de Rijm-Chr()" flijk,
lIij'lr,
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déeze zelve gedachte geweest zijn,' als hij zegt: dat
" ,Jijk, van deeze
" 'er een lnagtÏg
lD:lgtÎti Gellacht
GcOac1J[ van hun is voortgekomen. De Oud" heidkundige Alkemade, brengt dit mede tot de gemelde Stam"huizen. Fc!dl!fltlt1r,
Fc!dctltltlr, di~ ~crcbreven
~cfchreven heeft
beeft in het Jaar J 430,
omaandi§heden verhaald, en tegen
" en die het zelve met veele omllandigheden
" de benijders van die twee doorluchtige Huizen bevestigt, doet
" het zelve, en dat in alles het aerkst
Oerkst fpreekt, in de .A1Jalefl~
Allaldla
"" 1'111)
~',l/J 1I1fJt!lIeus
lIiatthem Oaat
naat een Hiscorie
Historie van de Drederodens,
Brederodens , door
",. '}O,l.
J·o.'I. ftá Lu"tlen,
Lliden, uit oude fchriften bij een gezameld, waarin
" hetzelve voor een vaste waarheid word opgegeeven. P. Bak" keI/burg, om tot Ba/duil1us
Ba!duillus te rug te keeren, zegt ook, dat
" Al"llOut
Art/out ~'a1Z
,'an Kleef, hem in maagCchap
maagfchap beOaall
bellaan heeft, Bue/leBue/temankt gewag var. een kleinen ZiIvere
Zilvere Penning, die hij
" fitis,
/itls, maakt
..
" ook vertoond, niet twijffelende of het is 's mans afbeelding,
" en hij bevestigt dit, om dat het
bet hoofd van Ba!duilles,
BrJ!duil1es, op het
" zei
zelven
ven zonder Mijter gézien
gèzien word, welke eerst in later tijden
" tot een hoofdfieraad der Bisfchoppen zijn ingevoerd. dus dee" zen Penning tot BalduÏlles
BI1!duines de I. moet behooren en niet tot
" den twudetJ,
tweedetl, tot wiens Levensverha:li
Levensverhaal wij nu overgaan."
I3ALDIJIN&S
BALDUlN&S DE II van dien naam, en de XIX in den rang der
l'trecllfjèlIe Bis/clloppen
l.trechtfclJe
BisJèlloppen ,vermits hij, in het Jaar 1178.
II78, met
\'MRT. tot
eenpaari.~heid van aemmen,
l1emmen, als de Opvolger van (;ODE
GODEVAART.
werd. Zijn roem bellond
beaond in de zacht·
zachtdie waardighcid verhcren wcrd.
liloedigheid
Iboedigheid en
cn kuisheid, die hem toegerchreeven worden. Van
Hollande,.. Zijne I3roeders
geboorte was hij een lJollander.
Broeders waren FLORiS
D~ Hl,
fl [, Graaf van. lIol/nnd,
Hol/nnd, enz. en DIEDERIK,
DlEDERIK. Domproost binneveI~.s
nen UtreclIt,
Utrecht, neve!;
.. OTTO, Graaf van Bendl'lll.
Bef/del/I. Voor zijne
verheffing tot dezen 1i:l:lt,
1i!l:lt, was hij aldaar PrOOlt
ProOlt van
VJl1 St. ilfariiflz
lIfariëlz
geweest. Hij was zet:r ttreng tegen
te~n Rovers, Srmatrchenders
Str:latCchenders en
Rebellen, die hij fcherp vervolgde, en allenvegen uit zijn DisBisdom verdrc(:f.
verdw:f. Ook voerde hij oorlog tegen GERARD en OTTO,
OITO,
Graven van
vnn Ge/dcr,
Gelder , ter oorzaake van de Pé/uwe. De reden daar
v?n was deeze. DI! flertog
van
IIertog van Braband
BrIlbond hield de Pé/uwe van
ach.
", l.ltrec/lIjèlIe
lJtrec/Jtfclre StklIt
Sticilt ter leen; welke hij wederom, als een ach·
terleen, aan Graave GERARD van Gelder overgegeeven had. BALDUlNES,
DUIN
ES , in den Bisfchopliiken
Bisfchoplijken Stoel gezeten, befchreef alle zijne
Leenmannen. Doch de Brabander verzuimde, of verfmaadde,
verfmaadde.
Leenmanncn.
uit hoogmoed, het
bet leen .van Bislèhop
Dislèhop BALDUIN
BALDUIN weder te verzoeverzoe.
ken,
ken.
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ken, of liever te verheffen: die derhalven de re/uwe,
Fe/uwe, als vervàn Geld
er (achterleenman)
beurd zijnde, van Graave GERARD
GERÁRD van
Gelder
BALDur....ES ,
weder eischte; waar toe de Graaf ongenegen was. BALDUINES,
Diet
niet wel te vreden • v,iel
v~1 op de Yeluwe
re/lIJre aan, en verwoestte dezelve:
plaatren met menigte van volk.
ook bezerrehij
bezette hij alle welgelegene plaatfen
FREDERIK BARBAROSSA,
BARBAROSSA, voor een wijle
Dit onheil werd door Keizer fREDERIK
tijdes •, gefluit:
gefiuit: want zijne l\1ajelleit
l\1aiefleit kwam zelf Ilaar
naar beneden af;
cn terwijl Graaf GERARD de Bisfchoplijke
Devmter bijlla
bijlJa
én
nisfchoplijke Stad Deventer
tot het uiterlle geb ragt had,
had. dwong hij hem het beleg op te bree.
breeken, en den
dCIl Graaf van Cdder
Crfder de Ye/uwe
Pé/uwe aan den Bisfchop weder te geeyen. Ook maakte hij 'een belland
befland voor eenigeeenigeo iaaren;
jaaren;
onder·
beide partijen zeer ernflig beveelende , hetzelve flipt
Ilipt te onderhouden. Daar na raakte BALDl'[:iES
BALDl'[NES in oorlog tege:l
tege:1 de Groningrrs
Grollingus
en
Cn Drenthers
Drentlzers;; het volgende was 'er de oorzaak van. Tusfchen
hem en dc
de Burgerij van Groljingen
Groningen was, weg-ens St.1Faiburgs
St.IYaiburgs
Kerk, ver(chil ont!1aan;
omfl:aan; de burgers zeiden, dm dezelve, voortijds, door hen tegen de No~r11l(Jnl1ell
No~r111anl1elJ fierk
Ilerk gemaakt, RU
nu ook,
cig~l~dom "3n
\'an de flad,
Bisfdop.
als een
cen eig~l1dom
nad, ::an
:!an hun behoorde. De Bisfdop,
daar tegin,
teglin, b;:'\\'cerde,
bZ\\'cerde, dat ze vah
va\} ouds :if
af in de mllgt
magt zijner Voorzamen
zaa~el1 had gcn~alJ.
ge!l~:l1l. Zo hoog liep dezc
deze twist, dat de Groningen
Groningers
het d~.k dezer Kerk, met een gedeelte der mllurcn.
nlllurcn, neder wierv,~r\Vcct h:n
h~n hunne heiligfchcndi:1g
heiligrchcndi:Jg en
meinëc·
pen. nALDl1:'\ES
n,\LDL'I~ES v·~rwect
cn meinëedigheid. Ondenusfchen
Ondertusrchen begon ook FI.OI\IS,
FI.ORIS, Kastelein of Burggraaf van A'oc
l 'crJr!! , onredelijker
groaf\'an
A'oCJ'crJ(/!,
onredelijkcr wijze, dc
de daar voorbij rijdcnrijdenOTTO van BlllthcfIJ,
Benthem , broeder
broedcr
de wagens en karren van Graave OTTO
van
v:ll1 Bisfchop
Bisrchop BALDUNES,
BALDCINES, te fcÏJatten.
fcÎ1atten. Als hij nu op geeile
geenc verPreijlats wilde pasfen , werd hij door hem in den
maningen diens PrelIIats
Ban gedaan. De Kastelein FLOIlIS
FLORIS verachtte
verachttc dit alles; daarop bebe;·
legerde BALDUlNES
BALDUINES de Vesting /{oeverdm
f{oeverdl'l1,, veroverde die, en maak·
maakte Graaf OTTO
OTTO van Benthem , Kas.telein
Kastelein of Burggraaf daar van,
cn te gelijk Dros[flart
Drosfam·t van Drent".
Drenth. Eenigen tijd te vooren had
en
FOLKERT
FLOR.lS, die op 't Kasteel
FOLKE.RT van KOl!verdm,
Koeverdm, fiiefzoou
fiiefzoon van fLORIS,
gefloten bleef, eene adelijke ]ongvrouwe ten
Horst in bewaaring gelloten
huwelijk genomen: De vrienden der ]ongvrollwe
Jongvrouwe bewogen
bl2lVogen llis·
llisfchop llALDUlNES,
llALDUJNES, aan FOLKERT
FOLK!RT een gedeelte van zijns (liefvaders
Oiefvaders
goederen in te ruimen, onder belofte, dat FLORIS,
FLORIS, die ontllagen
olltflagen
werd, nooit iets tegen den Bisfchop zou onderneemen •. Haast
verbrak hij zijn gegeeven woord; want kort IJl dát
d~t hij uit zjjne
hecn.
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ilechtenis omkomen
ontkomen was, verzamelde
Verzamelde hij heimelijk zijne vrienhechtenis
den, en werkte zo veel uit.
uit, d~c
dat Drm/lz
Dr~ntll in 't
B,\I.DUI'c geheel van BAI.DurP-OES afviel.
Die van Groningen.
Groningen, hlUmen
hlUlncn Kastelein hamende
haatende •, om
PIES
Die;
dat hij zig,aan de zijde v~n
v:\n den Bisfchop
Bisrchop en zijnen broed~rGra:l
broeder Graadac
vc OTI'O
orro hield,
hield ~ f1o~gen
Ooegen hem
hcm dood.
dood, bemuurden, tegen hunnen
ve
Eed, aan den Bisfchop gezworen, de llad
Il:td GrDningen,
CroflÏngen, en naDrenthas I de wapenen ,tegen
,tcgen hem op. VoortS
men, met de Drent!urs
trokken zij alle de Bifchoplijke
llifchoplijke Tienden in TWeI1th
TU'et1th naar zig, verl1'okkep
K~evcrdm, nevens het Kastee I, en ver.woesttea
verwoesnea alles,
brandden Koeverdtn.
1:0 veel zij
zijkond~n.
BALDUINES bra
bragt
wat des Bisfchops was, zo
konden. BALDUINES
ge
!lerk heir biieen, waar mede hij Twentlz
Twenth en Drenth, aan de
een fierk
Koevenlenfthe zijde, niet weinig plaagde. Aan, of naar den anKoevertJetlfche
an~
Steenwijk, deed. Graaf OTI'Ó
orro van BentlztHl,
Bent/JeH1, met
deren kant van Steenwij/r,
cenen
o,a den dood vlln
v~n ziizijeen
en anderen hoop, het zelfde. Deeze, Tla
Gdderland geraakt,
nen broeder GERARD,
GERARD, aan 't gebied over Gelder/and
fiookte, als Leenman, rrouwloos
tegcn zijnen pligt,
~ouwloos en tegen
pligt. in 't geflookte,
heim,
echter, in 't
heim. deeze wederhoorigheid aan; doch kwam,
kwam. echrer,
gcveinsd, den Bisfchop BA'toUlnADUlopenbaar, als Leenman, doch geveinsd,
tot vrede,
vrcdl!, en flueg
l10eg voor, dat, die
NES ter hulpe; ried kwanswijke rot
di~ van Drm/!t
Drm/!J Iwaalf
[waalf gijzelaars naar
van Groningen vier, en die
Deventer zouden zenden, om
o:n 'cr in verzekering
\'~rzekering re
te blijven, tot
Groni;:gers en DreNt/'trS
DreHt/'(rs aan Ml.Dl'Ii\ES
DM.Dl'I.\ES genoegdoening
dat de Gronil:gers
h~bbcn. DI!
D~ voorOag
wcrd wederzijds aangegegeeven zouden hebben.
voorf1a~ werd
gem~ilje getdl
getal l'andsliedclI
l'alldslied~n in handen van Graave OTnomen, en 'I'[ gemelde
OTTO van Gdder
Dcventer deed brenl;en.
brengen.
TO
G~/der geleverd, die hen naar Del'e1ller
l\1idlerwiJI onrfiond
omllond 'er eenig verfchil,
venchil, lllsrchen
Gelder ,
l\1idlerwijl
tUsfchen ono
orro van Gelder,
BALDl!INl!:s, die, veelligt , gelloegzaame
gelloegz3ame reden v~n
VltU
en Bisfchop BALDUJN!S,
perroonen in de
mistrouwen zag, en daar op de J) 6 gedachte perfoonen
bedriegelijk \'oorBoeijen deed zetten. De Graaf. dus van zijn bedriegeiijk
neemen
vcrlleeken,, trok, met een zeer toomig
toornig gemoed, weg.
neem
en verlleeken
PO;-.oTAtIoUS verfchoom.
verfchOOllt, echrer,
echter, Graaf orro van Ge/d(r:
De Heer PONTAlIoUS
Gdd~r:
" Fo//rert,
Folktrt, (zegt hij) tradt met Graaf OTTO
OTTO in nader verbonde,
J,
oJltleende van hem eene goede magt. Olto
Dito hadt hier zijne
" en optIeende
roe; want vermirs
vermits men hem te laste leide,
leide. dat hij.
hij,
" redenen toe;
Aoevertlel1, uit nijdt, en in
" voor de tweede inneeming van J{otverdm,
rpijt van den Bisfchop.
Bi sfch op , de Drenfhers
Drenthers onderduims opfiookte,
opllookte,
" fpijt
Bisrchop Ba/duin.
Ba/duin, dat
" betoonde hij bet tegendeel, radende Bisfchop
overneemende vaD
van de Groningers
Gronillgers vicr, en van
vao de Dren" hij, ovemeemeDde
E E i..
" the·
thc.
V. D tE
D
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" thenaars tw~alf Pant.<mannen,
Pant~mannen, de geheele zaak te Deventer zou
" laten bemiddelen. Als dienvolgens Otto
Olfo de GiJzelaars
Gi!zelMrs daar IeIe.
" verde, zijn dezelve van den Disfchop, tegens alle billijkheid.
vdzekert, in 't gezicht van den Graaf, die daar op met een
" vdzckerr,
" bulderend gemoedt de !lndt
l1adt uittrok;
uitLTok ; zo dat Ot/o
O/to naderh:md,
" zonder groot onrecht. Folkert
Fo/iurt met krijgsvolk en geldt gellijft
gefiijft
heeft; die daar mede geheel Drent
" lieeft;
Drrnt11 en Twen/ft
TlI'ent!z tot afval, en
" den verloren Burgt weder in zijn t;ewelt bragt." Op dat toorGraave' OTTO
oTTO volgde, dat FOLKEI\.T,
FOLKEII.T, ~e'
e'eonig wegtrekken dan van Graaveflijfd van OTTO, in aller
fiijfd
nller haast voor /{oeverdetl rukte, toen van
noodlge behoeften kwalijk voorzien, en niet wel bewaard; waar
waar"..
het, zdnder veel tegenweer, in zijne magt kreeg, en te
om hij het.
gelijk de Gravin VAN
\' AN lll!NmEM,
llRN'nIE:\!, met al haar Hofgezin en rijkdom. llisfchop
Bisfehop BALDVINES,
BALDVINES, daar door zeer ontroerd en bekOlrmerd, loste tegen haar, allenlle- de Pandslieden Vll'l
Vll'l Groningell
Groningerz en
Drmth, verzamelde weuer een groot en nieuw leger, verbr.md·
verbnmdDre/Jtn,
de het meelle
meefle gedeelte van DrmtIJ,
Dren/IJ, en henorrnde
he!torrnde KOC1'erdm
KOe'J'erdro van
dag tot dag. De Aartsbisfchoppen
Aartsbisrchoppen PHlLlPS
PHlLlPS van
v~n J{eu/en;
/{eulen; en comCOENRAADT
RAADT van Mentz kwamen te Deveuter, om dat
dar zij vreesden,
dat Graaf 0110
OTTO van GelGe/der
Ge/der FOLKERTiopenlijk
zouzou
overvallen.
Zij Zii
FOLKER'fiopenlijk
overvalleli.
RliDOLPH, Zoon van
bewerkten ook een verdrag; volgens't
volgens 'c welk RliDOLPH,
GODSCHALK SUPEROCH
SL'PEROCH (zie GODEVAAI!T
GODEVAAltT VAN
RHENEN, Bisfchop
GODSCHALK
VAN RHENEN,
Utrcc!zt) als wettige Erfgenaam, en, dieshalven
dicshalvcn,• als de rech·
rechvan U/redt)
te Kastelein van /(oeverden, het Kasteel van Drenth, volgel1$
volgen.<
ontvangen'zou van Bisfchop llALDUINES,
oude gewoonte, te leen omvangen-zou
DALDUINES,
fchade, aan hem',
hem·, in gereed en gelde. duizend
en, voor' gelede
ge!edefchade,
Mark betaalen. Anderen noemen dit geen akkoord, maar
ma21" zeggen
ze/:gen
voor~emelde Aartsbislèhoppen
Aartsbisrchoppen was, om
dat het een voorflag der voorgemelde
ecn verdrag te geraak en ; maar dat 'er BALDUINES
lot een
BALDUINES zijne toCtoe·
flemming nog niet toe gegeeven had: immers het kwam wedrr
weurr
tet
t'onYTctot eenen oorlog. Graaf OTTO van Ben/hem was zeer t'onHeden, dat hij
bij /{oeverdtn
f{oeverden en Drellth,
Drtllth, hem
bern van den Bisfchop, zijtoegeyoegd, zo haast was kwijt geraakt
llen Broeder, tocgeyot!gd,
geraakt:: porde
die hem magt gaf, om
derhalven BALDVli\'ES
BAI.DUliXES aan ter herllellinge, dïe
volk te vergaderen; gelijk hij zelf ook deed. Dus trok de Grallf
GraM
van Benthem , nevens den Bisfchop, tegen den Kastelein ,,:ril
v:m
Koo'erdCtl en de Drenthers
Koe)'erdctJ
Drenthus op: die zig in !laat
(laat van tegenweer
fielden. Op den avond, aü
als het &,evecht
~evecht den volgenden dag zou
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ilaAgaan, begonnen eellige jongelingen; uit dartelheid, cenen
aanval op de Drenthers , en mer
re fchieren;
met pijlen te
fchietcn; die hen zoomfingcn, dat
dar ze gansch
danig mer
met hun geknodst wcrpgeweer
werpgcwccr omfin1:cn,
verbaast de vlucht namen, en, door deze hunne verbaastheid.
het geheele
RALDUINES zocht
gebeele Bis(choplijke
Bisfchoplijke leger deeden vlupen. flALDulNES
zijn volk wel te wederhouden ; onder!lond zelfs, met eenen kleinen hoop, tegen de Drelltlters
Drentlters te vechten; maar zijn oogmerk
niet konnende bereiken, ontkwam hij het Ier nauwer nood levende uit de moerasfen. Hij meende, en zeker niet zonder· reden,
OITO van Ge/der,
Gelder , heimelijk, de Bijllander
Bijfiander van
tien, dat Graaf OTTO
die van 't Drenth was: derhal\·en
derhalven trok hij, in hevigen !Oom,
toorn,
fiak veele van des Graven dorpen in
den niet over, en !lak
In brand.
Deze, daar tegen, belegerde De)'enter.
Del'enter. Maar HENDRIK, Hertog
van Lotharingen en Braband
Broband (die, door moed\villig verzuim
van 't leen te verheffen, de Fe/uwe verbeurd had, en daar door
ooriaak
verderflijken twist, tusrchen
oorzaak van dezen verderfiijken
tusfchen den Bisfchop en
en
Graaf OITO van Gelder was geweest) kwam nu BALDUINES
BALDUINES ter hulpe, bragt eene wapenfchorfing te wege, tot dat, midlerwijl,
Keizer HENDRIK
HENDRIK DE V afkwam, en dl!
do! verrchillen
verfchillen deed eindigen:
doch zo haast hij weder vertrokken was, braken de Drenthers
den vrede. Alle de Bisfchoplijke
Bisrchoplijke iokomllen
inkornflen in 't DreIJth
DrelJth r;aven
~aven
ze aan den Graave van Ge/der, tot vergoeding van zjjne gedaane
BALDVlNF.S trok naar JJlents,
JJ/mts, deed aan den Keizer zijonkosten. BAtDVlNES
deze nieuwe gewelddadigheid, en I,reeg
kreeg belofte
ne klagre
klagtc over dáe
bijfland ; doch eer de hulp hem toegezonden· werd, flierf
van bijtland
Ilierf
II Kalende van Maij,
hij, in 't jaar 1196, den 21 April, of de 11
:lan eene onverwagte ziekte, na dat hij het Bisdom 18 jaarën
jaaren befiierd had. In het tweede jaar, na zijne intreede in 't Bi.dom
,in
(.in 'r
't jaar 1182) trokken zijn broeder,
brueder, Graaf FLORIS vanHolllmd,
van Hol/aud,
Zee/ond,
Zeeland, enz. nevens Graaf PHlLlPS
PHILlPS van F/anndertn,
naanderen, Graaf
WJLLEM van Hmeg'lIW,
Heneg'uw, Graaf TIIJDAVLD
TJIIBAVLD van Ardennes
/Irdennes , Graaf
IIlA'ITIlBS
Kamerijk, en vee"
MII'I'TIlBS \'l1n
vlln l1remm,
Bremen, Bèsféhop
Bfsféhop PETRUS
PETRUS van Kamen;/(,
vee~
,na'J.r Jeru!aleJ1i,
Ie andere Nederlandfche IIeeren ,na:tr
JerufaleJ1i, daar ze eenen
gelukkigen oorlog tegert
tegen de Sllraceffltn
Sart1cemtn voerden. Evenwel konden zij niet bewerken om dit Gewest (een· Kerkhof van veele
honderd duizenden Christenen) te béhouden.
Bisrchop BALDnbehouden. llisfchop
BALDU·
NES legt iiJ
of-de
in de St. Mortens ~ of
de Dom·kerk
Dom-kerk reU/recht
te Utrecht· begraaven.
dallt'bij"'aangewezene SchrijVers.
Zie HALMA, en de dallr·bij"'aangewezene
D 2
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DM.DUI:'i'E'. (Fm/JcisclJs)
(Frt11zcisclIs) Onder
Onder alle
alle de
de Geleerden,
Geleerden, die
die wij
wij on.
on... .
ze
dOQn
al men
weinigen,
ze Leezers
Leezers dOlln
dOlin kennen,
kennen, 7.zal
zal
men 'er
'er weinigen.
weinigen, jaja mogelijk
mogelijk nieniemand
:talltreff~n
, die
/,'Tooten
mand aanrreff\!n.
aa\l!refT~n,
die op
op den
dcn grooten
h'l"ooten Schouwburg
Schouwburg der
der wereld,
wereld, op
op
plaatÎen,
meer
meer plantren
plaatren,, en
en onder
onder meer
meer verfchiUende
verfchilIende gedaanten,
gedaanten, hunnen
hunnen
deeze.
Rol voleind
voleind hebben,
hebben, dan
dan dccze.
deelc. Als
Als Rechtsgeleerde
Rechtsgeleerde zal
zal men
men
Rol
hem
dan.
hem altoos
altoos groot
groot vinden:
vinden: dan,
dan, hoe
hoe meer
meer hij
hij inin dit
dit vak
vak der
der WeWedl:s
hij,
eent:
tenfchappen
tenfchappen uitblonk,
uitblonk, des
des tete laager
laager daalde
daalde hij.
hij, inin eene
eene noodz.aaknoodzaakfiandvastigbeid,
GodsdienH,
Iijke
Iluk
Iijke fiandvastigbeid.
fiandvastigbeid, inin 't't !luk
fiuk van
van den
den GodsdieuH,
Godsdien:;t, en
en bragt
bragtdaar
daar
zedelîjk
d:l1r
door
door zijn
zijn zedeIljk
zedetîjk Karakter
Karakter inin minachting:
minachting: tete meer,
meer, da1r
d:lu niet
niet zijn
zijn
verlland,
belang,
verlland
verfiand,, maar
maar het
het tijdlijk
tijdlijk belang;
belang; inin dien
dien opzichte,
opzichte. hem
hem menigmenigv:t:lrwcl
vuldige
vuldige veranderingen
veranderingen deed
deed omhelzen,
omhelzen. vaarwel
v:mwel zeggen,
zeggen, teru,
teru,
aanneemen.
keeren,
eo weder
wederandere
andere aanncemen.
aanneemcn.
keeren, en
Arras,
Gra~fTchnp
Ar/ois,
Arms,
fTchnp Artois,
Arras. inin 't't Gra~
Gra~rrchnp
Arto;s, 't't welk
welk voorheen
voorhecn mede
mede tot
tot
behoordo
plaats
de
de Nederlanden
Nederlanden behoord@.
behoorde)., was
was de
de pla:lts
plaats zijner
zijner geboorte;
geboorte; aldaar
aldaar
eerilen
aanfchouwde
aanfchouwde hij
hij het
het licht,
licht, op
op den
den eerJlen
eerllen dag
da~ des
des jaars
jaars 1520.
15:1.0.
gellacht
V:der,
ANTI
lOr. IJ
uit
uit een
cen aanzienlijk
aanzienlijk geOacht;
geflacht;; bekleedende
bekleedende zijn
zijn VaJer,
VaJer, ANTIIOr.IJ
ANTlIOMJ
BALDL'JNES,
ald:lar
den
BALDVINES,
BALDVJNES, ald1ar
al&mr de
de plaats
plaats van
van Fiscaal,
Fiscaal, en
en had
had d::!n
d~11 roem
roem van
van
geen
Zijn~
~Joeder,
IlENgeen onervaaren
onervaaren man
man inin de
de Rechten
Rechten tete zijn.
zijn. Zijn\!
Zijne 1\Ioeder.
!\Joeder, 1lEr;mNRIETTE
afkom!lig
verm~:trde
~IETTE
lOHANNA,
GeOacht
dcr
J!.JETTE ]OHANNA,
lOHANNA, \vas
,vas afkomfiig
afkomfiig uit
uit het
het verma:Jrde
verm3:trde Gellacht
Geflacht ,tcr
der
n~uwlijks
den
V~:1
FOREESTEN.
FOREESTEN. De
De jonge
jonge BALDUJNES
BALDUJNEShad
had nauwlijks
nauwlijks deu
den ouderdom
ouderdom V:::l
V:::l
jaarcn
Univerfiteit
16
bij
Lcm"cl;
16 jaaren
juaren bereikt,
bereikt, of
of hij
hij werd
werd naar
naar de
de UniverGteit
Univerfiteit van
van Ll'IIrcl:
LClI!'CI:
gezonden,
hij
gezonden.
Lafiju[c/:e
gezonden, alwaar
alwaarbij
bij zig
zig deed
deed onderwijzen.
onderwijzen, inin de
de LfJlijlljc,ic
Lal ijl/Ic,:t cn
cn
Griekfclle
TaaIen,
eer!le
Recht!,
Grïekfche
cn
Jour
CI"ickfc/ze Taaien,
TaaIen, en
en inin de
de eerlle
eerfie beginfelen
beginfelen des
des Recht"
Rechts, Jr)Uf
door
GAIlRlEL
Wereldlijl,!!
GelèLicdeliisf:l1,
GADRIEL
~IUDElJS.
GADR1EL nll'DE.!:S.
l\ll7DEt:S. In
In de
de Kerklijke
Kerklijke en
en Wereldlijiq!
Wereld!ijk~ Ge!è1.icdeilisLn,
GelèhicdCilisl;'n,
~ls
geno~t
onJdr.ls
fcbr"flen
t.ls ook
ook inin de
de fchrflen
fchr'fien der
der Kerkvaderen,
Kerkvaderen, genO;Jt
geno~t hij
hij het
het oilJ~r
oaJdwijs
wijs van
van vermaarde
vermaarde Godgeleerden.
Godgeleerden.
hij
heen,
bleek,
Hoe
Hoe groote
groote vorderingen
vorderingen bij
hij aldaar
aldaar gemaakt
gemaakt heeft
b~ert, bleek.
bleek, toen
lOen
Ju/lil/jani
Nt
hij,
bet
Iicbt
hij, reeds
reeds inin het
het jaar
jaar 1542,
1542, inin 't't licht
licht gaf:
gaf: Leges
Leges Ju/lil/ioni
Jllflillitmi Ne
Nt
re
bij
jaarea
'l'f!
rujlica,
rt rufljca,
ruf/ica, met
met aanmerkingen,
aanmerkingen, welke
welke hij
bij twee
twee jaareg
jaareg tete vooren
vooren
tete Parijs
Pa,.,J's bearbeid
bearbeid had.
had.
Men
%i~
de
ez en tijd
ilJin het
Men"
IlU'Igetekend,
Men vind
vind alU'lgetekend,
aangetekend, dat
dat hij
bij zi~
zig omtrent
omtrent deezen
deezen
tijd in
het
gevolg
DIN
gevolg van
van Keizer
Keizer KAREL
KAREL DIN
DU VIJFDEN
VIJFDEN bevond,
bevond, en,
en, door
door hevigen
hevigen
Ilaapdrank
dorst
dorst overvallen,
overvallen, den
den Oaapdrank
flaapdrank des
des Keizers
Keizers innam,
innam, waar
waar door
door
hij
bij
hij aan
aan den
den Vorst
Vorst bekend
bekend werd,
werd, die
die over
over dit
dit onvoorzichtig
onvoorzichtiggeval
gevaJ
zijne
7,ijne
7,ijne verwondering
verwondering betoonde.
betoonde. De
De waarheid
waarheid deezer
deezer zaak
zaak wil
wil ik
ik
twijtfel
niet
niet inin twijtrel
twijtfel trekken;
trekken; doch
doch zo
zo die
die wezenlijk
wezenlijk gefchied
gefchied zij,
zij,moet
moet
Wam
het
het geweest
geweest zijn
zijn omtrent
omtrent het
het jaar
jaar 1538.
1538. Wint
Want op
op den
den gezegden
gezegden
Yl4l1nieren.
tijd
tijd bevond
bevond de
de Keizer
Keizer zig
zig in
in Y/6f1n;eren.
Yllrfln.uen.
e
B.lL
BAL·
J
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BHDUlNES trok, in 't jaar 1543, ten tweedemaale naar Parijs,
zi.iner finene
fmene,, dat w. BUDEVS, geduurencle
gedllllrende zijn
doch hoorde ter zijner
overleeden was. Om dit gemis te vergoeden, drong hij
afzijn, overleedcn
vdcndfchap vaa
vaQ L. BAU',
DV ;\I01'LJN
zig in de gunst en vIiendfchap
BAIr, C.1REL DU
~lOl1LIN en
['CJACJl'S, en nam zijn intri;k
intrek bij MOVLIN.
('[;JACll'S,
MOULIN. Aldaar betoonde hij
reèds eenigen afkeer voor den Roomfchen Godsdicnst,
Godsdienst, waar in
reeds
betoonde hij dien meer
hij, geboren en opgevoed W:)S;
w:)s; kort daarna bewonde
want nog in dat zelfde, of ten langfl~n
langtlen in 't volgende
openbaar: w:mt
Cene!'c, en deed aldaar belijjaar, ondernam hij eene reize naar GCIIC!'C,
denis van de leer van C.4LVIN. .'
In 't jaar 1545 kwam hij, over Straatsburg, na een mondgeBUCClmus, te Part)s,
Partjs, te
fprek te hebben gehouden met ~IART!NUS IlUCClmUS,
weder Ot de Roomfche Kerk. Ook
~Idaar wed(r
rug, begeevende zig :.Idaar
llodigde hij, door middel van een PrO;1'fl1l!1IIf1,
Pro!{rt1lli/llt1, onder den Tijl10digde
PraeftuIl de 'Jure
Jllre Ci"i/i,
C;"ili, de Studentcn
Scu<bJtcll tcr aanhooring
a:\I1hooring V:ln
[el; Prnefatll
\':m
tel;
voorleczingen,, en lmgt,
bragt, in 1546, de fchoone verhandezijne voorleezingen
)'1111 ]USTINIA.\!'q',
JUSTINIA.\~, ten voor!"chijn. Zijlingen, over de Injlitlltf1l
Injlitllten l'm]
ne onfland\'astighcid dreef hem ten tweedemaale naar Genere
Cene)'e,, en
tO< C.1LVIN,
C.\LVIN, fcllOon die hem reeds genoeg bekend was; deewel tot
eelJs Vaders, gunde
ontvIng hem met de toegeneegenheid
ze ontving
wcgeneegenheid eens
hem zijn huis en [nfel;
tnfel; waarli:hijnelijk
waarlèhijnelijk om geen andere reden,
reden.
hem'zijn
wildan {)m
om dat hij voorgaf, op nieuw, 's mans leerllellingen te wi!Hoo~leer.
len omhelzen. IIier door olltging hem het Ampt van Hoo~leer_
gefchil;t \Va~.
was. HIj keerde weder
aar te GU/loblt!,
Grmob!t, dat voor hem gefchikt
l1~ar parijs,
fm'ijs, verborg zilne herhaalde verandering van Godsdienst,
naar
vlIjt, Wt
In't
en begaf zig, met allen vltjt,
tot het leeren en fchrijven. In'c
COllJ1I1fl1torien over de voornaam!te
voornaamlle Jujaar 1548 deed hij zijne C01lJ1I1f11farien
jlinj{/{llifclu Ncu)lt!l!e
NcuJltl/e te Lion drukken.
dJt zeifde jaar leide
lei de F1!.ANCISCUS
FKANCISCVS DUARES
DUIIRES zijn Profes{(Jraat
Profes(()raat ce
te
In dat
Buurges neder, om bet Ampt van
van Advocaat te Parijs te aanvaaraanva~r
BUl/rges
BALUVINES bevlijtigde zig om 's mans genegenheid te winden. BALIJUINES
nen. en bewoog hem tot
Wt het vèTvaardigen
eenen brief van
nen,
v~rvaardigen van cenen
voorfchrijvingaan
Magiflraat van BQurgts;
BQurgt!s; w~lke van die uitvoorfchrijving
aan de Magi!traat
werking was, dat BAWVINES,
B.f.WUINES, in des zelfs plaats, werd aangenomen.
Hf;t eenigfle dat hem
men, Htt
hein hinderde, ",as,
",:is, dat hij de OoaoDoétooorzaak. dat
raale waardigheid nog niet bekleedde, en dus de oorzaak,
hij zig zo lang met een bepaald inkomen moest vergenoegen, Wt
tot
ilat bij
hij in !laat
{laat was, aan de wenen
wetten der Academie tC
te kunnen volvalQat
D 3
doen.
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doen.
voorIeedo~n. Terwijl hij zig, als Leétor, met het doen van voorleeom zijn lJelang
behartizingen bezig hield, verzuimde hij niet 0111
i:>elang te behani.
ntden Maart 1549, deed hij zig, door EVli\GA.
EVI"GAgen. Op den 12den
RlUS
mus IlARA,
DARA, tot Doaor
Doétor in de Rechten promoveeren , en nam ver.
vervolgens het Ampt van Hoogleeraar aan. I3.mA
n.\RA ging, in 't vol~
vleesch; en 'er is veel reden om te
gende jaar, den weg van alle vleeseh;
denken, dat DUARES, om hem te ontwijken, zig naar Parijs be·
bedenken"
geeven had, terwijl de een den anderen in 't geheel niet dragen
kon; doch nu van hem niets meer te vreezen hebbende, dacht
hij het tijd te zijn,
zijn. naar BOll/"ga
BOII/"gei te rug te keeren. Het ontbrak
hem aldaar aan geene vrienden ~ ook niet aan de zodanigen, die
door hun gezach zijne terugkomst konden bevorderen. Op aan·
eer(le
drang van
\'an hun, nam hij, zonder eenige bedenking, de eerlle
lIuogleeraarsplaats
IIvogleeraarsplaats aan; zijne wedde was zeer aanzienlijk: en
nog vermeerderd, door dien hij werd aangelleld
aange(leld ali
als
deeze werd nog.
Raad en Rrquestl11eester
Rrquestmeester Vall
van de lIartoljin
I1ortOSÎll van Bert"tj.
Ben"lj. Deeze
voordeele:.I van BhLDUINES
BALDUINES waren te groot voor de ijverzugt van
voordeelea
DVARES; dezelve vervoerde hem tot buitenfpoorigheid; zijtl
zijn nieuwe Amptgenoot boven hem; deszelJs
deszelfs inkom!le-n,
inkomrl~, meer dan 600
onfranfche livres meer dan de zijnen: dit alles was voor hem on·
draaglijk. De voorige vriendfchap veranderde fpoedig in haat,
haat.
laat!le kwam dagelijks meer te vuarfchijn.
voorfchijn. BALJ;>U1NES
BALI,)UINES
en deeze laatrle
fchoof al de fchuld hier van op zijnen Amptgenoot •, dien hij voor
argdenkend~, nijdig en twistzoekend' mau
man verklaarde. Om
.een argdenkend',.
zijn oogmerk te bereiken, befchuldigde hij hem van een ui te
naauwe vriendfchap
vriendrchap met CAL
CALVIN
VIN ; [c!lOon
fchoon dit het minrle
min!le geloof
:verdiende:
toonJe zig" voor·
voor~'erdiende: want de een zo wel als de ander toonde
deelshalven
beiden in hunne har·
harcleelshalven,, uiter~ijk Catholijk , hoewel zij be.iden
Prote!lanten waren;
waren ; of, laat ik liever zegi:en,
zeg~en. beiden waren
ten Protefianten
onverfchillig. De wlIare
wllare oorzaak der moeijelijkhe.
moeijelijkhezij in deezen onverCchillig.
tij elkander over en weder aandeeden, [cheen,
fcheen. op dien
den, die z.ij
tijd. een gewoonte op de Hooge Schoole tI!
tijd,
t~ zijn.
Dit, echter, kon -fliet nalaaten, groote verwarringen te verQorzaaken.
QOTzaaken. BALDUINES weigerde openbaare LesCen
Lesfen te geeven.
en wilde alleenlijk den roem der Hooge Schoole, door zijnen
gebood hem, in alle dee·
deenaam, vermeerderen. De Overigheid geb!)od
Jen zijn Ampt waarteneemell;
waarteneemen; doch hij kan
kon zijD'
zijn. hoofdigheid niet
het
verzetten. Hij koos, tot
tOt het geeven van zijne Lesfen, nu her
een
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een en dan het ander uur, en meestal die uuren, die voor ande·
ill alles zijn eigen zin. De Sm
ren bepaald waren; hij volgde in
denten namen .deel in dell twist, en veroorzaakten een volkomen
demen
oproer, waar in een der Studenten, geboortig van U/m,
Ulm, met
J1:lame SLEICHER, en die de partij van DUJ\RES
DUIIRES toegedaan was, het
llaame
leeven liet. De l\1agillraat deed, na onderzoek van zaaken, de
ontvlucht waren, gevangen neemen , en veroor·
zulken die niet olltvlucht
deelde hen tot aanzienlijke geldboeten. Anderen, die luwvrB.\l.DCTNEi
\\'ar~n, hiogcn
hiogen de beeldte:lis van DUJ\R~
DUIIR~ aan de
NU toegedaan war.!n,
llrafft"! van de voorgemeld~n
voorgell1eld~n llerk
Galg. om reden, dat hij op die f1raffe
Magilhaat fcheen, door fcherpe verwij.
verwijhad aangedrongen. De lVJagilhaat
tingen,, BALDUINES hier \'an als den bewerker te b~fchouwen.
tingen
bcfchouwen. Dit
minllen zeker, dat hem het lev.?n
lev2n te BO/lrges,
BOIl/"ges, (alwaar hij
is ten minf1en
fia:mde de
deezen
zig, flaande
ez en twist, in den echt begeeven
begl!even had, met de
LAIlI!::) te
Ie lasti;.;
lastiti li:heen:
/èhee:n: wallt
wam hij verweduwe van een(m
een<ln PIETER LABO::)
zeg!jcn, in 't jaar 1555.
trok van daar, zonder iemand vaarwd
vaarw~1 te zeg:;cn,
eet/eve was de plaats waar heen hij zijn tocvlucht n3m.
nam. Daar
Ce/leve
terflond tot C.\LVJN,
CALVIN , die reden had om
komende keerde
ke~rde hij zig terf10nd
hem nid
niet zecr
zeer minz:Ja:u
minzaam te ontvangen. Om, echler,
echter, dien ouden
vriend weder in zijn belang te krijgen, begaf tij zig, openbaar.
manie, tot
tot de lJer\',mndcn.
llcrYurmdcn. Van Geile)"!!
hij,
ten derden maalc,
Cene)'e dacht hij.
Tl/bingen te begceven,
begeeven, ter verkrijging van de plaats van
zig naar Tubingen
~IOliLIN, zedert
zeden eenigen tijd aldaar.
aldaar,
I1oogleera:lr, welke ClIREL ~JOliLIN,
bekleed had. De onophoudelijke kl:tgten zijner mededingeren ,ja
zelf. naderhapd van zijne Amptgenooten, hier in bef1aanèe,
be(laande, dat
zelfi
lesfen met te veel Theologie vermeng.
vermenghij zijne Rechtsgeleerde lesfcn
de, maakten zo veel gerucht, dat hij zig genoodzaakt vond, (de(de.
belèhollwdc,) zijn pOSt nederteleggen.
wijl tnen dit als gevaarlijk belèhouwdc,)
fFurtenburg was hem zeer gunflig;
De Hertog van IFurtelJburgw:ls
gunf1ig; hij kende zijverdienflen, en wilde hem gaarne behouden: maar Bt\LDUINES
BIILDUINES
ne verdienflen.
fchijm onbuigzaam geweest te zijn. Dit verhaal wegens BALDUI[chijm
BALDUI·
Tubillgen te fiellen
llellen in het jaar 1555.
NES, en zijn vertrek naar TI/bingen
fchijnt beter met de waarheid overeen te komen, dan het geen
[chijm
HEINECClUS ons verhaalt, in 't
IlALDUINES, alwaar hij
HE.INECCJUS
'[ leven van IlHDUlNES,
zegt: " dat hij te Tubingen gekomen was. om een HoogleeraarsSECHARDS , door
" plaats re verkrijgen, en wel die, welke JOH. SECHt\RDS,
.,
155!2, ontruimd had; doch als hij bericht gekree.
g~kree
I, den dood, 1552,
" gen had dat DU !\IOULIN verkoren was, was hij te rug gekeerd."
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Mcn weet
wcet dat nu
DU lItOlTLIN
MOl1L1N de plaats, in de maand Maart des jaars
Men
aannam, waar van BALDU(NES
BALDUiNES niet
Diet l>ijna
pijna een jallr
jaar onkundig
h~cft kunnen zijn. NICEI\ON
NJCEI\ON zegt, op het getuigenis van VAl,..
he~n
VA~.
A~DREAS, dat hij onderweeg
onderwceg vernomen had, dat MOpLl4"l
MOULl~ voorA'iDREAS,
WBS te rug te keeren; doch hoe kon hij te rug keeren,
ke.eren,
neemens wns
q1ar hij nog niet vertrokken was?
e,J1ar
BALDUJ~ES ziende zU"e oogmerken aldaar niet te zullen bereiBALDUl~ES
Straatsburg, op
ken, volgqe den raad van CALVIN •, en nam te Straatsóurg,
Ampt van Hoogleeraar • Op'
zeer voordeelige voorwaarden, lJet
Ilet A~pt
I1\ullre Schoole, aan. Pit
Dit Cijmnl1jiu11t,
CijmnajiulIl, iJl
in 1566, in een Hoode lIIullre
verandert! zijnde, deed t.ij
Uj aldaar eene openbaare Rege School veranderd
Burgnlijke Rechten, en liet dezelve iTl
i~
den voering , over de BlIrgnlijke
uitgaan. Geene geringe trekken bragt
br~gt hij daar
d:m in voort,
voon, tedruk uiq,raan.
fchijnheiIiggen DUARES;
UUhR.ES ~ hij zeide, onder andere, dat hij door fchijnheiligh.:id, de jongeling~n
trachtte te verleiden, en door kwaade leer\l.:id.
jongelingen trachne
l)uitfchel's,." hunDe
hunne kinderen nieç
!lellingen; en raadde daarom de Duit{chers
1lellingen;
nau F/'a'lkrijk
Frol/lerijk te zenden. Deeze merkte Iigtliik
ligtlijk van waar hem
na:lr
dit toe kwam, en betoonde zig daaromtrent !liet
niet onverfchillig.
Twee brieven, de eerlle
eerHe aan ChI.VIN.
CAl. VIN , el1
efl de ander aan F. HOTTgevoeligfie uitdrukkingen.
uitdrukkingen.vervuld;
MAN, waren met. de gevoeliglle
vervuld; uit den
laatfien zou mep bijna een Woordenboek van fcheidnaamen
lèheldnaamen konlaatllen
BAI.DUINES liet niet na, DL'ARES met geliike
gelijke munt
nen maaken. DAI.DUlNES
gen:lamd
te betaalen. llij gaf. 1556, te Straatsburg. een zo Jgenaamd
Christtlijk dl1two,ord
dlltwoprd in 't licht.
lichr, waar in hij
hij ~og fierker fchold
Cltristtlijk
DU,\RES geda3n had.
Doel, d~ezer dwaasheid
en raasde, dan nU,\RES
Doel.
fc!mmde hij zig daarna. en wilde dit gefchrift niet voor het zijfC:laamde
zeilde jaar werd 1I0TT~lhN
1I0TT~IAN zijn amptne erkend hebben. In dat zelfde
gClJllvt, die, Wt
Lot/fane, de fraaije Leueren
Letreren
gCllout.
tot dien tijd toe, te LOl/rane,
olJderweezcn had. BALDUINES
BALDlJI1\:ES had vee(
veel- tot die beroeping toegeonderweezen
geen en deele aan de vcrbragt ; doch het gevolg beantwoordde in gecnen
wachtin~. die hij 'er zig van voorge!l:eld
voorgefl:eld hlk'l.
ha<!. HOTfMAN werd
wachting,
lwn een tweede DUARES, dat is een yoliIagen
Yolf1~gcn vijand; en om dcn
den
lh:m
eerf1en wraak te verfchaffen, nam de tweede alle middelen tef
ter
eerflen
kwelIing te veroorzaaken. Bij
hand, om kwelling
Dij dit verdriet kwam een
van levensmiddelen te Straatsburg. Dit alles
ongemeene duurte var.
der verblijf te
bij een genomen deed BALDUINES befluiten, een
eeR :In
ander
zoeken: en daar toe vond hij Ii,t gelegenheid.
Keurpaltzi[cht Kanzelier I\UN1tWlS
l\UNKWIS en nog twee voomaame
De Kcurpaltzifcht
Hof.
J 554,
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Hofraaden waren zijne vrienden. Deeze hadden hem, reeds in
Jen aanvang van het jaar 1556,
'556, gemden , zijn Ampt te Straats11III"g
Imrg neder te leggel) , en een dergelijk op de Hooge Schoole
te lll'iddJ;crg
llddi'Umg te aanvaarden. Zo zeer hij in den b~ginne zig
daar over bedacllt
bedacht had, zo min zwarigheid vond hij 'er nu in.
Cereformurd,
In het jaar 1557 trok hij derwaarts, werd, van Cer.formurd,
zijne ledige uuren met fchrijvcn
fchrijvèn door,
een LUt,~(rt1I11J, bragt 7,ijne
en
ml't de komsç
~n leefde vergen0egd.
vergenoegd. rit
rit genoegen vermeerdenle
vermeerdertIe met
zijner huisvrouwe , die hij in Frt1l11mjk
Fra1lkrijk gelaaten had, en ook
door de verkrijging van zijne nibliotheek,
l3ibliotheek, waar van hem 't geIlot tot hier toe geweigerd wa,.
groorer wierd zijn geluk,
l10t
\\'a<. Nog grooter
iiJ dat zelfde jaar de verdoor de eere, die hii geuoot, van Îil
gaqering
gacjering te Frtl;~kfo,.t
Frtli~kfort bij te woon
woonen,
en , welke, door middel VaJl
VUil
IlE:"'DRIK, W:JS
den Keurvorst van de J>a/fz,
Pa!t:;;, O"l"TO
01'1'0 llE;>;DRIK,
was bewerkt gege~
van eenige Duit[che
worden, om, door de \)ijeenkomfl:e
qijeenkom!1e vall
Duit/che VorHeil,
te maaken aan den Iangduurigen
Hen, een einde Ie
langdllurigt'n twist, cusfchell
wsfcheIl
/Jes/en en N(I~filll, over de IlfJfze1Jcl/cbogi[c,'tc
de Huizen van IJcsjèn
l{otze1Jcl/cbogifdc
op\'ol~ing,
roebrr\st, en gelukkig Oaagde.
olwolging, waar a.ln
a11l hij veel wdm\st,
Op de~zc
E3 pekend
deezt.' vergaderill~
vergadering" raakte
raakre IJALDl'1,\
IJALDl'I.\E3
pckend met den ber')emden, en
OMPIIALE.
roemden,
cn door zijn:!
zijn~ ü:hriüell
fchrinen alom bekenden J,1C.
J.~c. 01.1PIIALE.
Ook werd
\Vad a:d3ar
a;d~ar de grond ,eleid van eelle
CtllC \"CrErouwdijke
\'cnrollwclijke vriendtlISrCh':ll hem en den Roolllfclzm
CASShNOER,,
f.:hap,
RoolllfchC1l Geertelijke
Geellelijke CASSANDER
fchap, tlIsfchcn
voor!l:el!ingen eene onsemeene onverfchilligheid
onver(chilligheid voor de
wiens voor!l:el!ingcn
l'rote!lamen
ProteIlamen bij h ~m veroorzaakten;
veroorzaaklen; waar van, echter, eigen
be:ang de hoofè!olomak
hoof(j,)QrL3ak wa5.
bc:ang
w~s.
Op dien tijd had reeds IHertog
Ierwg
WILLE~1
WILLE.'I een oogmerk, om 'tC
'Ie DI/isburg
DIIÎsblll'[J efn
een Hooge School opterichtell
eerUe lIoogleeraar
CASS.~NDER de eerne
IIoogleeraar zijn zoude;
terichten,, alwaar CAS5.\NDER
h;;t is l1'et
n'et onwJar(chijnlijk,
onIVJar(chijnlijk, of men had,le nALDUIi'\ES
nALDUli'\ES mede
en h.;t
C'2ne aanzi~nlijke
(,'2ne
aanzi.:!nlijke plaats toegezegd; doch IH:t
het gantfclle
gantfcl1e werk bleef
geb00ne fieeken.
in de gebuone
Heeken. Hoe ....yerg::nocgd
ergenoegd hij ook te
~e Heide/..
Heide/berg was, zi!l1e
zi~ne begeerte naar verandering deed hem, zonder
log
er oorzaak voor te hebben, daar alles tot e~n last
la,t worden.
,'cr
fèh~mcrende vooruÎ!zic1l(en,
vooruitzichten, deed hij zig, in 't
Verblind door réh\:mcrellde
]lar
voorwendrcl van dringende noodzaaklijkheid,
par 1561, onder voorwendfel
naar Frankrijk nodigen, en dc
de zekere plaats te Heide/berg'
vaarwel te zeggen,
zeg~en, om aldaar een hooger, doch onwisfer
on wisfer trap
van eere te bddimmen.
beklimmen.
~ijne cerfie
eerlle bl:urijf
bedrijf aldaar, was te veranderen van Godsdienst;
D 5
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de Proterlant[che
Protellantfche moest nu weder voor den Room[chen
RoomCchen wijken:
want dit [cheen
Ccheen hem zeker, dat anders de weg tot geluk voor
hem gellooten
genomen zou zijn. Eenige perfoonen
per[oonen van aanzien hadden
hem, terwijl hij nog te Heide/berg was, doen zien, hoe nodig
het voor hem ware, zig te dringen in
ilJ de gunst van den Koning
Nm'lIrre, en om dien Prins zelfs van de Roomfche Kerk afvan Nal'Rrre,
"trekken.
letrekken. Zij deeden hem den vaarDag
voorflag om een Gezant naar
Rome te zenden, om den Paus te beweegen, hem weder te wileeg gewenschten uit·
uitlen aanneemen. Hij beloofde zig daar van eea
flag, en maakte dus geen bedenking, dien !lap
nap te doen, terwijl
hij geene zwarigheid meende te zullen
zulten ontmoeten, om een Prins,
Grondflellingen der Ruo11lfche
R{)omfche Kerk afkeurde, daar van af
die de Grondftellingen
te brengen. Om hier in
ilJ zijn oogmerk te bereiken, en dit den
Prin(e
Prinlë linaaklijk ta
til maakeo, werd 'er voortgebragt , dat 'er zeer
ligt eene overeenkomst kon getroffen worden, wau
waltr mede zig de
~onder twijfel, zouden laaten verProtellanten
Protefianten in Duitsr:hlllnd,
Duitsch!,md, zonder
\Dan
genoegen; doch hier toe moest men zig van een bekwaam man
bedienen. CASSANDRR
CASSANDKR \yas
\~as de eerl1e,
eer!le, daar men 't oog op wierp,
wierp.
hier toe te beweegen, vruchtloos
vrucht loos
Doch alle poogingen, om hem hkr
zijnde, was BALDUINES
BALDVINES de bekwaamfle,
bek waaml1e, dewijl hij de man wal,
was,
die, reeds voor lang, dit tllan
Pllan gcopp~rd,
geopperd, en gezegd had, in flaat
fiaat
te zijn, om alle de Roomfche en Protefl{1IJtJè/u
Proteflalltfè,'le hoofden onder
C.~SS.~NDER, die liever een anderen, dan
één hoed te brengen. CASS.~NDE.R,
zi~
gefchoven zag, prees BALDUIzip zelven deezen last op den hals ge[choven
:NES
NES als den bekwaamfien
bekwaaml1en hier toe aan.
aall. De Koning van Nal'arl't!
Nal'arl't
llam
nam 'er genoegen in, en deed BALDUINES
BALDVINES bij zig komen, om,
na eenige
eellige gemaakte ontwerpen, een reize door het Dllitfche
Dllif{cl1e Rijk
kroonen
te doen, waar toe de Koning hem honderd gouden kroon
en
fchoot; voorziende hem tevens van eene onderrichting, waar naar
hij, Illet
met goedvinden van CASSANDER
CASSANDE.R,, den vrede der Kerke moest
Imusfchen dat BALDUINI!S
BALDVINI!S zig ber~idde, om
zien te bewerken. Imus[chen
zijne grootheid te bewerken. werd, op bevel van den Kardinaal
Lotharingen, KAREL.
KAR.I!L, Hertog van Guife, te Poisfy eene
van Lothnril1gm,
Proteflontfche als
al5
Kerkvergadering belegd, waar bij zo wel Proteflantfche
Roo1l1fchc Godgeleerden tegenwoordig waren. BALDUINES,
Rool1lfche
BALDllINES, [choon
fchoon
afwezend , toonde zig, echter, niet onver[chillig
onverfchillig daaromtrent.
's Mans poogingen hadden bijzonder ten oogmerke, om de Gereformeerden geen voordeel uit die vergadering
vergaderin~ te doen trekker.
trekker: ,
in-
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wart! hun onder
onlier elkanindien het hem al niet mogelijk geweest ware
der verdeeld te maaken. Het gelukte hem ook die vergadering
docn eindigen.
vruchtloos te doen
Bij zijne terugkomst uit Duitschlt1l1d,
Duitschlalld, bragt hij twee voorOagen van vergelijking met zig; doch om dezelve van geen vrucht
dan toen
~e doen zijn, kwam hij niet eerder, dun
wen de gezegde vergadering reeds gefcheiden was:
was; W:lnt
want niets
nie(~ ging hem minder ter harte, dan die bedoelde verééniging. Dit vindt men 1l1&
m& zekerheid
g~meld, dat het hem nict :lan
:lUn den wil onrbroohn
olllbroola~n heefr, om den
Nfll'flrre den Godsdienst der Hervormden zo haateKoning, van Nfll'llrre
lijk aftefchilderen,
aftcfchilderen, als dien der Roomfchen luisterrijk te verwovertoogedaane dienl1cn,
dicnften, (zegt men) vernen. Voor deeze en andere gedauue
wachtte hij van de Roo1l1fche
Roomfche Vorften, ja zelfs van het Opperhoofd der Kerke groott! belooningen, en verbeeldde zig, het gellik reeds in zijne magt te hebben. Dah, ook in deeze hoop vond
l'a/ellce, JAN VA~ JIOl'\TI,l'C,
hij zig bedrogen. De llisfchop
Bisfchop van Va/mee,
~1Ol"TL[;C,
die hem, vóór zijn vertrek uit Di/itsc
])uitsc.l/rwd,
ilfwd, de belofte van een
uer voorjeelig l'ro[es{oraat
Profcs{ixa:tt te Valei/cc
Zl!er
Va/mcc gedaall had, was de eere~r
fit!,
veranJl'rd vond.
vund. Ten la:ui1e
laati1e
fie, dien hij gantsch van gedachten veranderd
zi; vnpligt
verpligt den
dcn hemel te danken,
dankcn, dat hAREL
KAREL VAN BOURvond hij zi:;
nawurlijke 7.oon
ecne fobere be{olding,
BON, n3tl1urlijke
Zoon des Konings, op eene
aan zijn beftuur
bertuur werd toevertrouwd. Omtrent éeezen
ceezen tijd, :;eBALDl'Ii\Ii:S in eene zeer h~vigen twist met CALVIN en s.
raakte BALDllli\Ii:S
zijne fchriften de
duideJijld1e bewijzen oplcve.
opleve.
CRISPIN , W~;lr
w~ar van zijn\!
Je duidelijl.:f1:e
r~n. l\i-:t
~i~t tegeni1aande
regeni1aande deeze moeilijkheid, begaf hij zjg,
zig, met
zijnen Leerling,
Lecrling, in 't Jaar 1562, na~r ItIJ/i!!.
Ita/i/!. ter bijwooning van
de Kerkvergadering te Trenfll,
TreIltIl , '[
't geen men
mcn ook
oele al$
:ll~ liet
het voorllaamÎle
l1aamlte oogmerk zijner reize houdt; doch hier bij vond hij wederom
derOlll ecn verkeerde rekening, veroorzaakr
veroorzaakt door den dood van
den Koning van Nal'alTC,
NI1l'l1rre, die in de maand November van dat
jaar, aan eene
cene geyaarlijke wonde, welke hij, in de belegering
yan RO/Jl1alJ,
bekomen. had.
had, overleed. Dus was de naaste weg
"an
RO/Jt1Il11, bekomen,
voor hem, fpoedig naar Parijs te rug te keeren, alwaar hij, bij
zijne komst, zijne meubelen en boeken g21lsch
g~nsch niet in dien {laat
Ilaat
vondt, als hij wel gewenscht had. In de beroerte was alles verfirooid
ürooid geraakt,
geraakr, en hij behoefde niet zeer fcherpzinnig te zijn,
om te zien, dar
dat hij aldaar weinig"
weini~e vrienden had; te,n minnen niemand,
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mand. die.
die, geduurende zijn afwezen, eenige :lcht
licht op zijne goe~
gel1agen hadden~
hadden.
deren gellagen
nlet gelukken wilde,
wilde.
Daar het hem in Frankrijk in 't geheel niet
en de onzekerheid.
onzekerheid, waarin 'hij
hij zig bevond, hem dagelijks met
dreigde, dacht hij best.
best, het oog op zijn Vadernieuwe gevaaren dreigde.
te llaao.
flaan. Doch daar uit was hij.
hij, zo dra de Regeering de
land Ie
partij der Hervormden gekoozen had,
had. gebannen. Overboodig
verhaaIen
en • hoe gruwzaam de Spanjaards han~
hanzou het zijn, te verhaal
delden met hun, die zig geycetenshalven
gev.eeteoshalven verpligt ~evonden hadhad·
den. van Godsdienst te veranderen Hoe minder de Staat
Staaten
den,
en daar.
in genoegen konden neemen
neemcn,, of onverfchillig daaromtrent mogmog~
ten
de-verzachtIng van des Kotcn zijn, des te ijveriger zochten zij de-verzachtlOg
Alomme waren zij bedacht en zugzug'nings Plakaaten te bewerken. J\lomme
tende,
rende. om een mirldelweg,
mi8delweg, of Christelijke verdraagzaamheid, ms·
fchen de Roomfchen
Roomfclzen en Protejlt'l.nten
Pf'otejlä.lIten uirtedcnkclI.
uinedcnkell. CASSANDEI\ ,
fehen
9P wien men het oor;
oo~ geworpen had, behaagde. echter, aan de
meellen
mcellen niet, om zijne ruwe en ingebeelde handelwijze. Graaf
J.ODEWIJK
I.ODEWIJK van Nas[au
NNSftlU erinnerde
erinllerde zig onzen llALDt:I:'\ES,
BALDnNES, dien hij
St,.aatsburg gehoord.
gchoord, doch te Heide/berg beter had lceren
leereIl
te Strnatsburg
kennen. lijn
Zijn broeder, Prins WILLEM DE ELRSTE,
EE.RSTE, en andere Groot n, als de A::nsbisfchop van Cnmbraij,
Cllmbrmj, ~IAXIMILIAAN
~IAXlr.lILIAAN VAN BERGEN.
GEN, waren nict tegen hem: want BALDUINES
BtlLDUINES bezat, behalven zijne Geleerdheid,
Gell.!erdheid, alles wat in een volm~akt
volmaakt Ho\'cling
Ho\'eling vereischt
Allen dachten hem
bem in
iu flaar
naar re zijn, die gewigtige
wordç. Allcn
gewigti;,\e zaak
gewcnschten keer te doen neemell.
neemen. Tcr
Ter bevordering
den gewcllschten
bevordcring dan van
dllt oogmerk, werd hij
dat
bij ontbooden,
ombooden, het zij om alleen, of om
CASSAl'\DER de hand aan 't werk te flaaD.
Daan. Nïettegenflaande
Niettegenflaande
met CASSAI'\DER
bet opgemelde
opgemclde banvonnis.
banvonnis, werd hij, in het jaar 1564,
I j64, door den
het
Prins V,IN
VAN ORANJE
ORANJE en anderen zeer gllnflig
glln!1ig ontvangen,
omvangen, en overlagefèhenken. Alle de Edelen
tdelen verzekerden hem, dat zij
den met gelèhenken.
hem bet Ampt van Hoogleeraar te Douay, of te Leul'm bezorgen zouden. Maar indien dit gefchied ware, zou het geene gednge
ringe moeite gekost hebben, hem te verheftt:n
verhefft:n tot de waardigheid
van geheimen Raad.
BALDUINES
TIALDUlNES,, dien het \looit
nooit a:m
aaon woorden ontbrak, maakte veel
ophef van zijne daaden.·
deaden.· Hij ving zijnen arbeid aan met het verSmulrfchrift der Protefianten
Proteflamen , gezon.
vaardigen vnn het beroemde Smukfthrift
gezoDdell
dea
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ChrOllij/r. van GOUDHOEVEN
GOODHOEVEN.,
den aan den ,Koning,
Koning, te vinden in de Chrolli]k
bij nOR en anderen, waarmede hij.
hij, bij alle kenners, den lof van
ten wrfhRdig
wr!laRdig en fierlijk Schrijver verworven heeft.
heeft;
BtlLDtJ[i!lES be\'ond zig ook o:lder de onvernoegde Edelen.
BIlLDUlillES
Edelen, toen
zij bezig waren l11et
wet het nict
niet minder beruchte Smeekfch,.,ft
Smeekfchrtft , welk
daarna aan de Hertogin VA;'>I
VA", PAR:\IA werd overgegeeven.
overgegeeven, te verver~
3den April 1566 geteekend was. In
vaardigen. en dat op den 3dtn
het volgende jaar kwam de tiernnnige
tierannige ALHA
ALn ... te Brusfel, en deed,
kort daarop. de Edele Graaven VAN EGMONll
EGMONfl en HOORNE gev:mgev:lIliotusfchen wederom te PariJs
P4rijs ge.
gen neemen. BALDUINES, die intusfchen
weest, en, op dcn
den aandrang van Graave LODiWIJK
LODI~WIJK VAN NASSaU,
NASSOU,
t{lr verkrijging Va!l
DO/ltmj, in allerijl naar Brusfel
ter
va!} het Ampt te DOl/on},
gereisd was, hnd de eer, op den dag, waarop de gemelde Graaven 'gevangen
'gev3agen genoplen
genopJen werden, den Hertog optewaci1ten.
optew:lchten. Mogelijk zal men zig verwonderen, dat
dnt een man,
man. die toen
toell een aanaan~
h;ll1geling van ORANJE was.
was, waar van ALHA
ALBA niet onbewust kon ziJn,
hangeling
door hem gun !lig
(lig kon omvangen
ontvangen worden; doch deeze verwondeverwonde.
ring zal verdwijnen, indien men zig erinnere, 't geen wij boven
zeiden. dat hij een volmaakt Hoveling was, en zig zijn gamfche
gaotCche
aeiden.
kun !lig de huik naar
Karakter vuorllelle,
voorllclle, als dat van iemand, die kunflig
den wind wist te hangen. lIet komt mij niet onwaarfehijnelijk
onW:1arfchijnelijk
voor. dllt ALIlA
ALlIA voorneemens was Rt\LDUJNES
JltILDUINES tot een der Rechvoor,
Iers
nameftelIe.zl; doch dat hij.
hij, dit geter. der gevangene Graaven name(lcllell;
waar wordende, hier van afkecrig
afkeerig was,
was. DlogeJ:jl,
mogeI:jl, uit vrceze
vreeze van
daardoor den hGat
haat van alle de Nederlanders op zig te zullen laatoollde zijn geweeten
unbe!laanbaare
den; of lHogelijk
mogelijk tooooe
gelVeeten hem het unbellaanbaare
nedaarvan. Dit weet Dl.:!n,
men, dat hij zeer voorzichtig zig uit die ne·
telige omfbndigheid
omflandigheid redde. lIij
Hij fmeekte
rmeekte den Hertog om verlof,
Boeken van Parijs te mogen baaIen; doch daar
zijne Vrouwen Doeken
vergal hij tot den Tieran te rug te keeren. In de hoofd·
hoofdzijnde, vergat
Fr(mfdle Rijk hield hij zig
zi~ bezig met het houden
lbd van het FralJf,lle
fiad
van voorleezingen over de P,mdef'len,
Plmdeflm, die met al~emeene toe·
toejuiching aangehoord werden. SCEVOLA DE SAIm'
SAINT MAI\TH verzeekert,, in zijne Lofred:men
Lofredenen op vermaarde Franfcke
Franfche Doétoren,
Doél:oren. dat
ken
onJer zijne hoorders de voornaamfie Raadsheeren en Militairen
onder
waren.
In het Jaar 1568, onderrichte hij de Magillraat van Befanfon,
Be[ançon.
HoogeCchooI te 11ichten. Zij
dat zij de magt had om eene HoogefehooI

waag.
waag·
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waagden het, en beriepen hem als Hoogleeraar in de Rechten.
NaiuwHjks ,had hij zig daar ter neder gezet, of hij werd gewaar
NaauwHJks
dat Keizer l\IAXIMIUAAN
MflXIM1UAAN ot
DE II àldàar geen Hoogleeraar in de Rech·
Rechaulden wilde; waar door hij werd argefchrikt,
argelèhrikt, om 'er eeniten aulden'
Les(èY1 te geeven, wat moeite
moelie daartoe
ge Leslè'l't
dáartoe ook werd aangewend.
verklaàrder der
Wetten vrij, de beHet flaat, zeide hij, geen verklaQrder
der. Welten
velell" te overlreeden
ovetlreeden van hem, die de Wetten geeft.
velengeefr. Van daar
l1edenkell ~ weder naar Pa,.,js.
Pan}s.
keerde hij, zonder zig lang te bedenken
hèrichten fléllen ons buiten flaat,
fiaar, met
Gebrek aan behoorlijke bèrichten
eenigen grond
gr<>nd te kunnen
kmmen zeggen, wat hem aldaar verder bejegen.
bejegende; doch uit de Papieren, die wij voor ons hebben, kan woromzwervingen,
den opgemaakt, dat hij eindelijk, na alle die omzwcrvin
gen,
levensnand moede werd, en naar een plaats van ruste
dien levensJ1:and
wenscflte. DallI'lOe
Daarco·e bood zig dan ook eindelijk de gelegenheid
wenscnte.
aan; wordende hij.
voorf1:elling van dim
den K:mcelier des Her·
Herhij, op de voorJ1:elling
ANJOO ~ door denzelven , in 't Jaar 1569, tot Hoogleertogs VAN ANJOU
aar in,
in· de Rechtin, op de Hooge Schoole van /lflgers,
/ffJgers, aan
aangeallr
gefield , en boven dien, te geliJk met PIETER AIJRAULT,
AIJRAVLT, tO[
tot des Her·
Herfield,
zijn doel·
doeltogs Raad benoemd. Dan ook hier bereikte hij nog zjjn
nier.
wit niet"
Vóór den afloop
afloop' van vier volle Jaaren, werd hij, in 't jaar
1573,
te· Parijs
Parif9 beroepen, alwaar hlj
hij tegenwoordig was bij alie
J 573, te'
rer eere der Poolfche.
Poo!fche. Getanten,
~tanten, in 't werk gede pracht, die, ter
Gezant;:n waren afgezonden om den Hertog
field werd. Deeze Gezant;!h
weeten , dat:
dat Itij,
hij, op den J 6 Mai, tot Koning
VAN ANJOU ce deen
dGell weeteIl
Poolm
ecllter, niet,
Diet,
van Po
olm was verkoozen. Men verbeelde zig, eduer,
I!ALDUINES bier bIj ee'l1
eert bloot aallfchoU\ver
aanfchouwer ware.
dat een man als BALDUINES
Gezantell, JOH.
JOII. SARIUS
SARlUS ZAMOSZijne Redenvoering aan een' der Gezanteu.,
ZANOSKlJ, waarmede
waa11llede hij grooten lof behaalde, bewijst daar van het te·
reXIJ,
verfch~idene gefprekken met de PoolfCl':e
Pool/de Edellieden,
gendeel. In verfcneidene
onderrichtte hij hen, welke verbetering voor de Hooge Schoole
Crl1cou noodzaaklijk was. En tot een der gefchikfle
middel811
te Ct"aeaN
gefchik!1e middelen
Stomen der Rechtsgeleerdheid
prees hij daar toe aan, hoe de Stadien
moeften
Cchenkende hen, ten dien einde,
moeJ1:en behandeld worden; fchenkende
hij te
re Bom-ges
Bom"ges voor·
voorRedenvóei'ingen en Lesfen , die bij
eenige zijner Redenvóedngen
een gegeeven had. De Poolfche Gezanten wendden daar op alhem te beweegen,
beweeg~n, met hun naar Craeau
CrtlcatJ te
len vlijt aan, om bem
BALDllINES was nlet
nret vreemd bier
hier van; doch de dood
vertrekken. BALDlllriEswas
ver
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vernieti:;de
vernieti~de atle
alle de groote ontwerpen, die hij reeds tot die reize
gefineed had.
Hij overleed, in bet bijzijn zijner Vrouwe en eenige Dochter,
IIij
zig' n"eemaal
nyeemaal in den Echt begeeven heeft,) en den
dett
(die hierna zig
]efuit JOHAN
JOHAN M!.LDOl.\'ETS,
Mt.LDOWETs, in 't Collegie van drras,
An,ls, te Parijs,
volgen~ uitwijzen van zijnen
den 11 November des jaars 1573, volgens
Grafzerk, waarvan het opfchrift vervaardigd is door zijnen Leerling P_\PIRlt;s,
P.\PIRlliS, volgens het zeggen van THUANUS.
Zie daar, Lezer, de gewigtiglle
gewigtigfte trekken van het Leeven eelts
Mans, die bij de Nederlanders te weinig bekend is. Wij durven
verzekeren, alle moeite te hebben aangewend, om op het fpoor
der waarheid te blijven. LaatLaat mij nog hierhier' bijvoegen. eene
fehers van zijge gedaante, om door dien weg zijn afbeeldfel te
fchers
volmaakin.
B.~LDl'INES was een Man van @ene
gedaante, eerder
R~LDVINES
Gene fchoone gedaante.
onder de grooten dan onder de middelbaaren te fiellen.
ficHen. Zijne
dat in zijnen boezem blaakte.
blaakte,
tintelende oogen gaven het vuur. oat
te kennen. Zijne fiern
Ilem was aangenaam en lieflijk. Met zijne gefprekken wist hij ieder tot zil:
zi~ te trekken. Zijne zeden waren
'bekwaamheid, om te arheiden, was ongemeen;
onbefmet. Zijne -bekwaamheid,
möet Inen zig verwonderen, hoe fpoedig hij alles ver~
en daar bij moetrnen
richtte, dat zijn mjl, echter, vloeiende was, Als een volmaakt
HoveiÎlig hebben wijHoveihig
wij' hem reeds doen kennen; doch hier moeten
-dat hij deugdzaam was: zijne gtootlle
gtoot!1e vijanden
wij 'er bijvoegen', dat
vijandell
zelfs hebben dit van hemhem' moeten geruig::n.
gelllig:!n. Zijn eenige zwak:
was zijneonm:1atige
zijné onm:tatige drift als hij twistte,
twistte. en zijne onfl:mdvastlg.
eerfiewas ligt in hem te vèrCchoo.
verfchoo.
heid in den Godsdienst. Het eerllewas
netl, als men aanmerkt, dat zulk5 genvegza:lm
gen€lcgzaam eene &,ewoonre
&"ewoonre
\':tn dien tijd was, en nog niet geheel uitgetlorven
uitge!1or~en is; doch het
van
l'errchoonbaar ,fchoon,fehoon' HE1NNECCJUS
HE1NNECCJUS zig daar toe
tweede is min l'erCchoonbsar
toefchrijft, kan
bevlijtigt; dan, de zwakheid, waar aan hij dit tocfchrijft,
op IlALDUlNES
IIALDUlNES niet toegepast worden, wijl hij een van de groot11i
fii vernufrcn
vernuften van zijnen tijd was.
Ook hehben wij reeds gezien, dat het tijdelijk belang'
belang- zijn
llerkfie drijfveer was. Zommigen gaven hem daarom den naam
fierkfie
ECOBIUUS, een ouden Sophist, die, om voordeels halven •
van ECOBILlUS,
CONSTANTIJN een ijverig Christen, en onder JULlAAN
)ULlAAN de
onder CONSTt.NTIJN
roekelooslle Afgodendienaar WllS,
en .. na dienst
uienst dbod
loekeloosfie
was, en·
deod een der
groot-
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tm Martimû)
CM.); enz.
BA'LDUINES
(Prál1c.lm
MartilltJS) BALEN (JlI.);

groot~e voorllallders van het Christendom werd. Doch fpoedig
Bi\LDUINES van gedaante, wanneer men hem in den rang
verandert BALDUINES
der Geleerden plaatst; want
wam dan vertoont hij zig, als een Man,
pie, door behulp van de Grt'ekfche
Griek[che en La/ijlifche
taaien en Oud·
die,
Latijll[che taaIen
voonrelfdijklle uitleggers vaJ,l
heden, een der voonrclfdijk!1e
va~ het
bet Roo1llfche
Roomfclte Wetzelfden
boek was; met dien zelf
den glans praalde hij in de Burgerlijke
Rechten en in de Kerk-IlistOlie. Alle die voorregten waren hem
eigen, en niemant heeft ooit
oojt durven ondeml!emen
olldem,eemen hem daar van
te berooven, volgens aanwijzen van zijne fchriften. die als eeuwigduurende Eeretekenen !1andhooden.
llandhouden.
Zie FOPPENS
FOP PENS , Biblioth. Belg. Tom. J. p. 283. enz. J. F. JU.
JUBiogrllplJie, llle
GLERS, Bijtrllge zur Juristifohem Biographie,
We Theil.
bi.
bI. 8-78.

BALDUINES, (lI1artinus)
(lIfllrlinus) van Rij/hoven of Riethol'e1I;
Rie/hoven; zie
RIETHOVEN. (Mllrtil1t1s)
lMartil1t1s)
eu
BALEN, (Mat/hijs)
(illatthijs) oudlle
oud!1e Zoon van JAN BALEN MATIHrJs,
MATTHIJS, en
van ELIZhIiJi:TH
ui~ een
ELIZIlJiXTH nOKSTAL , werd geboren te Dordreclr/,
Dordreckt, ui,
eelT
oud en aanzienlijk Geflaahr,
Gellacht , waarvan de befchrijving te vinden
is, in 's Mans vermaarde werk, bekend onder den tijtel
tij rel van Be.
Befchrijl'illg der Stlld
[chrij,'iflg
Stad Dordrecht. BALEN van een Uillen
(lillen en onderzoeklievenden aart zijnde, had groote bedreevenheid in de'
de"
derzoeklievcnden
Gefchiedcnbfcn onzes Vaderlands
Ge[chicdenbfcn
V:tderlallds verkreegen: dien vergadClrdcn
vergad~rdcn
febat gebruikte hij ten dien(le
[chat
dien!1e zijner Stad- en Landgenooten. 111
111
arbej..
navolging: van BEVERWIJK en OUDENHOVEN , ving hij aan te arbeiden
Be!èhrijving van de Stad Dordrecht.
den,.. aan eene uitgebreide Bc!èhrijving
Hoe veel nut hij daar mede gedaan en te gelijk zijnen naam ,ereeuwigd hebbe, is den Nederlanderen ten overvloede bekend.
bekend,
uit den inhoud van dit onmisbaar Boek.
BilLEN,
BIIUN, (Hendrik "(111) een Leerling in de Schilderkunst van
AllIlAM
ABlIAM VIIN OORT, wiens leven men vÎI1ut
vindt bij HOUBRAKEN , Eerlle
Eerfie
Deel, bI.
bi. 8
I•
81.

Christoffel vlln)
BALEN, (Pieter Christ()ffel
van) van
wn wien mij niets ander, beo
bekend is, dan dat J. B. GRltMAlJE
GRIIM.llJE van hem zegt, dat hij eene Befchrijving vfn
ván de Stad 's H(rtlcenb~s""
Herllgenlmclt, in de Lfl/ijn{che
Llllijnfche 111111,
I(lH/,
ge-

:BALG. (De)
lJALG.
(Dt)

BALGOHEN.

BALJUW.
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gemaakt heefr. De kundige Heer en Mr. JOHAN m:'i'>DRIK
m:i'lDRIK VAN
naar die Bf[chrih'ing
B('fchrih'ing te vergel:fsch
vergecfsch gezocht te
getuigt, Ilaar
uitgave van 167°,
hebben, {choon
fcllOon OUDENHOVF..N
OUDENHOVE.N dezelve, in zijne uirgave
aanhaalt, bI. !l.S.
25.
Vid. ZWEERTIl
ZWEERTII,, ._ Aik.
Aih. BelJ:.
Bel:. p. 60.; VA~
VA:'< HI!.URN,
HWRN, in de

HEURN

~orredm.
~orreden.
:il-\LG, (De) is eene Ree in de Zuiderzee, of
ofwel
BALG,
wel een plaats,
alwaar de Oostindifche
Oostindi[che en andere Schepen, welke men niet behoeft te vertimmeren, veeltijds gekield worden; zij is gelegen
tusfchen het Balg-zand en de NoordzIjl
Noordzi,il,, eene diepte in den

Westwal.
BALGOlJEN ,een Dorpje in de Heerlljkheid.
Heeïlljkheid. aan
ann de NoordzijNoórdzijDALGOIJEN
de van de Maas, in Maas en Waal gelegen, omtrent een l\Tijl
van de Stad Grave, welke aan de overzijde der Riviere
Rivicre ligt.
lig!.
Balgoijen heeft een net Kerkje, mN een fpitftn
Balgoijm
rpitft:n Toren, en IS
gecombineerd met Niflrik
Nijlrik en Kemf.
Keent. BIj
Bij het zelve Il:ond
/lond eertijds
een adelijk Oot:'
not:' doch feden de verwoe!ling
verwoerting door de FrfJllfchen,
Frll/lfchm,
berpeurt men daarvan uiets
\Iiets dan een
eCIl heuvel
hcuvel met
in 't Jaar 1672, beCpeurt
ruigte bewasCen.
bewasfen. In de fchatting
Cchatring van 't
'[ Jaar 15J!1.,
I5~, betaalde dit
Dorpje de fomme van f 94
9+ - 16.

BALJuw,
BALJUW, Bailjuw of Balelfeu,
Bale/ieu, op welke wijze men dit Naamwoord, dat
dnt van Franfche afkomst is, ook verkiest te
woord.
tC fpelden.
bete·
Het is zo oud als het Ampt zelf, daardoor. aangeduid, en betezin, bewind,
hewind, zQrge,
zorge, befc!lel'l1Jin{j
hefcherminc
kent, in deszelfs eigenlijken zin.
en voogdij. De naam Baljuw wordt doorgaans gegeeven aan
hem, wien
wicn het hoog(le
hooglle recht, over eenig Distriét of rechtsgebied, opgedragen
opgedrage:1 en toevertrouwd is. en die in het ze:\'e
z~:\'e van de
misdadigers of ovenreeders der Wetten, de Il:raffen
/lraffcll of boeten
aanklag:r gedraagt. Des.
vordert; in welke gevallen hij zig als aanldag:r
zelfs rechtbank flrekt
fuekt zig uit, naarmaate van het Disrrikt,
Distrikt, en dus,
dus.
in de eene plaats, ongelijk verder, dan in de andere. Zomtijds
gaat 2ijn
zijn gebied over één, zomtilds
zomlÎ)ds over twee of meer Dorpen,
en dikwijls over een geheele Stad en derzelver gebied, ook wel
9ver de Stad.
Stad, en alle daaraan onderhoorige
over
onderhoorig~ Dorpen. Doch daar
het voor een' BliljUW,
bet
Bllijuw, die veele Dorpen onder zigheeft, bijna
E
niee
V. DUL.
DEI L.
'E
niet

t$6
lS6
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dczelven, bij eene vergadering over algemeene
niet mogelijk is, dezelven,
te doen, zijn 'er, in de Baljuwfchapzaaken, kort en goed recht Ie
uitgellrektheid, één of meer Scnoulen
uitgefirektheid,
Schouten aangef1:eld,
aangelleld,
pen van die uilgellrektheid,
\velke
welke meI
met de Gebuuren, hel
het zij dan Schepenen of Azingen, op
het recht van de Dingszekere tijden, de Vierfchaar fpannen, en hel
zaaken, vereffenen of beOisfen;
lieden. in gemeene zaaken.
bellisfen; blijvende de
Vicrfchaar, aan den
Iijffiraffen, het hooger beroep, of de hooge Vierfchaar,
mogen de ook de Schouten,
Schouren,
Baljuw en Welgeborene Mannen: mogende
fchoon door anderen aangelleld,
aangefield , hunne
bunne Ampten niet bedienen.
bedienen,
voor en aleer zij zich aan den Baljuw
]Ja/juw vertoond.
vertoond, en van hem een
/Jaljuw
naderen en bezegelden Lastbrief ontvangen hebben; welken brief
noemt. en waarop zij den Eed afleggen.
afleg~en. Van ouds
men de Ban noemt,
Hollandfde Graaven,
Graal'en, uitdrukkeUjk,
Hand.
Hol/at/d{de
Grallven,
uitdrukkelijk, in hunne Handhebben de Hol/and{de
vastgelleld en beloofd.
vesten,
vastgefield
beloofd, dat de Baljuw, bij hen te zetvesten. vasrgefield
tijd. dit
Een,
ten, van echten Bedde zou zijn; ook werd, op dien tijd,
voomaamfren van den Adel bediend; ge\ijk
Ampt door de voomaamtten
goelijk uit de
die
naamlijsten van dezelve blijkt. Geen Baljuwsplaats , behalven dte
Rhijnlanti, Delfts-, Kennemer- en Sclzieland,
Schie!and, (men zie de
Rltijnlantl,
Sçltieland,
van Rlzijnlantl.
1.9 Maart 1692)
J69!2) mogt door een' Stc.
Refolutien van Hol/and van 19
SteBII!juw
eeBllljllw worden ook de ee·
dehouder bediend worden. Bij den BII/juw
neerlngen en bedieningen gedun,
geda:lll. en door hem geneeringeu
geda:m,
den wegens neeringen
denzelvcn,, volgens Ordonnand'enzelven,
fiadigd of bevestigd. Ook is aan denzelven
laatllen Meij 1651, toegevoegd de 3de
laarften
Penning, in
tie van den laatfien
ade Penning.
Wilt bij hen lteden
Heden zal berecht worden;
lt-eden
de Confiscatiën van alles Wilt
wat
den' Procureur Geals mede de 6de Penning, van het geen door delf
allrrgegeeven,
voorts. voor
w~rden f voorts"
voorts,
neraal, bii hen aarrgegeeven,
aan-gegeeven, berecht zal worden
,,~rden
Jualtie, van
VIll1 ieder perfoon, Daar
na\1r mllte
matte der firaffe.
Jualtie',
mute
elke Capitaale Jud:lde,
nftr
Boeten. ill
Eindelijk geniet de eene Baljuw meer van de Civile Boeten,
hl
dtm de andere.
zijnen Rechtsban voorvallende, dan
JAN BOTl'ELGIEI,
BOTl'ELGlElt, de lumme ruijral'l,
rui/ra"J, de druk van 1549,
1549.
Zie J4N
BOTl'ELGIEll,
ruijrlll'/,
219.
eA 179.
"79. fol.
in fol. Cap. 21.9.
21.9. ea
BALllAGE , IS
BALUAGE,
is dedeplaats
plaats, alwaar de 13a1juw
Baljuw zijn recht oefent, of
uitgefirektbeid van zijn ,ebied,
bfkend bij den Dum
naam van
uitgenrektheid
bekend'
de uitgeftrektheid
gebied, ook bekend"
num
BaJjuwfchap.
Ba!juw{c!zap, dat
Bllijuwfchllp.
BllljuwftlzllP,
Baljuwfchap. Het eerfie Baljuwfchap,
dllt in
In aanmerking komt,
ia·
Zuid-Holland; waar door, echter, niet het geheele
ia.
Zuid-Ho/kind;
gebeele
ia- dat van zuid
ZuitJ.Holland;
Zuid8rlcwartier
am~enlljk derzelver zuIZuid,rlavllrtier deezer Provintie,
all~nlljk
zuiZuid,rNartitr
Provintie , maar alleenlijk
verl1aan wordt,
wordt. en
dle naan
mderfland
ver!taau
ell
naam ltlIderband
delijk gedeelte ver1taau
worde,
eD van waar die
naderlJand

aan
aau

a
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un het leheéle
~eheéle Kwllfthlr
Kwattldr gegeeven
gegeevtn is. .Men
lan
Men houdt deeze LandbepfaldUjlt 'löat
.!ree gebIed
g'ebfed dér
der Oude Holl/mi/foke
Holllmiftlre Grllilnreek bepfllldUjk
~ .fref
Grll~·
"en, da:t'zig.
da:t'ûg, van tij(t-tot
ti}~t'tot tljd,verder
t~d, vetder Meft
h't!éft uitgebreid,
uirgebreid, naar milmu"
etttijdf daarIn
daarin geleget'fe
te de EtJeltfl
Edelen de etttijdl
gclè~1'fe vrije goederen aan die
Graaven
GraaverI ter Leen hebb'tn
hebb~ (jpgedragc~iJ.
opgedrag~il. Irt dit gedeelte moet oot
ook
bet beruchte gevtl
gev(f met defi
deri Bllijuw,
BNljuw, ten tijde van GrIlave
Gnlave WILtlM na/'(
ttM
bilt( lIl, gebeurd zijn. Zie hkr
hier de gebeurtenis zelve, gelijk !hen
!Hen die, in de oude gefchiedboeken; verhattd
verhalltd vindt.
In den tijd,
t~d, dat HIJI/lnd
Hol/tlnd O:ónd
ttónd onder
o1'lder zijnen 22ften
2!lften Graaf,
Gra:lf, WI1.
WI1bljge.aamd DiN aOtDEN,
GOlDEN, Graaf van Ho/JanJ
Ho/land en Zul,",d,
Zeeltnul ,
tEM, bijg'et:tamd
t'ê11 maft
min uit den alrt goed en rechtvaardig, werd het luiZuienz. eell
dt'rdeel
tlérdeel dur
drar v:m
v:t1\ geplagd door een en BalJuW,
BalJuw, een
eCll mensch van
vart
ontembtl2l'en fioogmoed. Na d:l!
ontembll2l'èh
dIl[ hij het meeréódeei
meerérideei der Raaden,
Ralden ,
HOofdfl'ad Dordrecht,
Dordrechf, lOt
ja zelfs vau de HOofdll'ad
tot zig getrokken en onder
zijn geweld gebragt had, oefende hij veele wreedheden over de
féhamelé gemeentè,
fébamelé
gemeente, en wel
wél inzonderheid aan eén
één atmen
at'n1en Landnlim, wiens
wien!! garitfche
gamfche be!l:aan
beflaan ed vermo~en in eerie goede nuHk~
mtlk~
man,
beeft
koe beilond. De Landman geweigerd hebberlde, bern dit bMfl
nict mogelijk W2S,
terwijl dIe Kot
Koe
te verkodpert, dat hem dok Iliet
w:is, te1'will
uitmaakte, zOu de lJtJJ.
bllJ.
bellaàn van zijn gantfche hui ,gezin uitmaakre,
het bella.n
juw belloten
belloteIl hebben, de Koe te (kelen
fieelen of te doen verwlsfèl~~
verwlsfclett~
Landman, }Her
eu berooijd, zoude zijn t6èvlu<:ht
t6èvlucht tot
Be Lándman,
liier door arm en
gèmelden Graaf genomen hebben, die zig tOen
toen te Paltn(!t;jn
bê.
gemelden
Pa/Mch;jn !Yê·
vónd, ian dellZelven
vond,
defiZelven om recht eit
en JuIHti'é
Ju!1iti~ vetzoekébde;
vetzoelCétlde; De Gr.ar
Gr.af
de eUveldaad'
eUveldaad tb
rt, ontwaar wordende, deed den Baljuw,
BaljuW, met zi;'
ziP.
n~ Neéf, dtb Stbaut
~baut van D(}r4reckt,
DIit"lrec/tt, tot zig komen,
komen. en nl
Verlk>öting en bevind vali zaak!!n,
Verboóting
zaak~n, aan den L2rldmán,
L:nidmán ~ door den
Sebout
8ebOUt van
va!! DllftlrtdJt,
DlII'tlru1Jt, uit de gereedlte goederen van
VIIl deri Baf..
jtlW, holiderd
jtiW,
hoi\derd gó\l'd~
~\rdeft krOt>nen
kro~>nen tellen,
rellen, en de Koe te rug geéveb;
geéveh;
re vóldoèn, den BllljTJwalS
doendé voort~, <Sm
6111 àart de JuMiG
JuftitiG ce
Bllljtlw aIS
Kóedi~f. op dféh
Kóedl~f,
dfétl tdfdfn
Ulfdcrn ftond onthoofden.
Voof'!lteen PiIm
Voof'ttoeen
~ Ik,
Ik; met '\feele
veele anderen, aan deeze gebeurtenis
wHtomen
~Mtomen feklot'
teloor gellagen;
g-eflagen; doch lIi
In GOUDHOEVEl"S
GOUDHOEVE~'S Befchrijvinl
Be[chrijvinl
van Ztlit/
Z"itl Hf1I1t1nI, en in BA?Erls
BAU:~S Brfthrijlling
Bl'ft!trij1ling 1Ian
'Yan Dordrecht,
Dordreclzt,
dt!d~ Nt!&mfrjSt
N9mrMjSt der RilijIMe1l
Bt'llilMe1l VIln
Vlin Z'lfIJ·Hollttnd
Z'lfI/·Holltlnd opGaande. vind
tk: bit
bil' dtft
deft ItiMg'êrlOemden,
ItmftertöeRlden. bI. 736,
Historie verver·
tlt
736 , deeze geheele HistOrie
haald, en zelfs met een afbeelding van voorgemelde Jufiitle
Juftitle ver·
~ omoeenkoMst
omeenk~st lilt!
VHl!CIIM en
riJkt "i ~ Vt:eIë
mèt die van 'fII8Clar
E
an.
Ess
an·

"en.
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Inderen ; doch de gezegde Naamlijst baarde bij mij eenige bedenbeden.
anderen;
king
Icing om
omtrent
trem dit
die gevnl.
geval. Ik weet dat OOUDHOEV!N en VjN
VAN BABA.
LEN het geval uit hot GlJudfche
Goud[che Chronijlt
Chronijk ontleend hebben; maar
volle..
de Naamlijsten vindt men bij beiden, van 1'130
1'230 tot 167!,
167!, volle.
dig. uitgenomen den naam van den voornoemden Baljuw, dien
dig,
lollen
men getekend
getekeod vind met N. N. zijnde 1336, om de weggevoerde
Koe uit I1~NDlUK
mNDRIK 100'S
IDO'S Ambacht. of,
of. zo als anderen willen, uit
Heer Oude Lands-pmbacht,
Lands-ambacht, te Palencifn
f/alencifn omhoofd
onthoofd geworden.
GOUDHOE.VEN
GOUDHOEVEN meent, dat hij uit het gefIacht
geaacht van QUEEKEL zou ge.
geftlrooten
f~rooten zijn; ook maaln hij melding van het oude Schilderij,
Schilderij.
welk
w~lk men van
nn deeze geheurtenis te Valenchifn
f/alenclzifn plagt te vertO0ver!oonen. Zie daar zaaken, welke mij voorheen alle !wijffelingen,
nen,
twijffelingen, indien ik 'er eenigen gehad had, zouden benomen hebben; doch
wanneer men het
he! Oude Gotltifche
Got/dfche ChrOflijlrfe,
ChrofJIJlcfe, in
io 4to, bi.
bI. 98. gewanoeer
'fieft
iieft na te fIaan,
aaan, en daar bij te leezen
leezeIl het geen de kundige SCHRISCHRI·
VERIUS
VERIlJS,, bladz. 270,
27°, daar op aantekent, dan zal mijne twijfeling
aan de echtheid dier gantfche Historie niet ongegrond zijn. Ik
niet alleen, maar ook VAN LEEUWEN, in zijne Brfchrifving
Brfchrijving "(lIJ
,'all
bI. 15.) twijffdt, of de Graaf, zonder
Lddm (zie de Voorreden bi.
uitfpraak van den Rechter, de magt wel hadde, om op die wijuitCpraak
]ufiitie te oefenen.
ze de Ju!1itie
befchrijving v::n
v~n het Bilijuwfchllp
Btilfuwfchllp weder
Dan laat ons tot de befchri,ving
keeren. Dit had,' vóór het jaar 142t,
I 42 ~, eelle
eene gansch
gans eh andetel:eandete ~e
daame,
daame. dan na dien tijd; aangezien
:langezien voorheen een aanmerkelijk
bellond, in eenen grooren
grooten Waard.
Waard, die til,.
tu,..
gedeelte daar van beilond,
fchen de Rivieren de Jllaps
JJlaas en de Merwe beflooten
be1looteo was, en om
Zuid-Hol/andfche Waard.
Waard, of ook de Dordfche
die reden, de Zuid-Hollandfche
Waard, genaamd werd; (zie de befchrijving daar van). Onder
Baljwrfc.'lap behooren verfcheidene difiriéten,
diariEten , die vervuld
dit BaljtJwfc.1np
met aanzienlijke
llanzicnlijkc Dorpen, welken de Graaflijkheid, bij uituic.
zijn mrct
ficr\":llg vall
fierv:llg
\'all voorige
\'oorige bezitters, als anderzins , eerst aan zig
zjg ge.ge-verkochc heefr. De
trokken, en da:rna
da~rna als Ambachtsheerlijkheden verkocht
DifiriEten zijn het Eilr.nd Dordrecht,
Dordt-echt, en, den ,Biesbosc"
,Biesbosclz overover·
Dillriéten
vaarende ,• de Langtflraal.
Langtflraat. Aan
AllO de overzijde van de Maas bebe.
!Ot dit Baljuwfchap, de ZwijrulrechterZwijfulrechter- en RiederRieder.
hoort mede tot
wallrd; ook is daar onder betrokken
becrokken de Alb/asfeFWllard,
AlblasftFWllard, en
cn ein.delijk de Krimpenerwaard.
K,-impenerwaard.
De HODg.Bllljuwfchappen
Hoqg-Bllijuwfchapptn van Sçllielllml,
S,l1it/IlUti, van De/filmti,
Delfillnli, RhijnRlzijn.
liltJrJ ,
{lllJd,
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" Land van roorne, Kenntmerlllnd. Amfldland, enz.
land, 't
zijn allen aanzienlijk en zeer uitgebreid.
uitgebreid, gelijk op het Art. van
ieder derzelven zal gemeld worde:1.
wor,le::.

BAL5:, een zeer trcrr"lijke
trclTdijke en neeringrijke Buurt, beter den
BAL!!:,
naam van een Plek waardig, in de Friefche Grietenij GaasterInnd, onder het
her Kwartier van de Zevenwoljen.
Zeven\\,'oIJen. In dezelve
dczelve wordt
lal1d,
Septembn. eene aanzienlijke markt van
jaarlijks, in de maand SeptembEr.
allerleije Koopwaaren,
Koopwaaren. inzonderheid van Rogge en andere Graanen gehouden. ALlaar
voorIlell
AUaar is ook een zeer fraai
frn3i Rechthuis, voor·
zien
zi.:n van een toren en uurwijzer. Voorheen lag deez~
deeu buurt ten
Wesren aan zee; doch tegenwoordig is dezelve,
dezelve.
Zuiden en ten Westen
door de verlanding, 'er vrij verre van afgefcheiden.
afgefcheidcn. Nabij dezelve, aan dien kam,
kant. ligt het dorp Harig. Een !lub
!l:uks weegs dieper Ir.ndwaards in, is een plaats, alwaar reeds ten tijde van WINS~lI1IUS , zo wel Rls nog heden, jaarlijks, op den 26den Augustus,
S!'.MIllS,
Allgusms,
Wilde,Markt gehouden werd; op welke markt veele Koopliede Wilde-Markt
den, zo uit Holland
Hol/and als OJ'erijsftl.
O"erijsJ~/, gewoon waren met hunne
waren te komen: wordende de bandel
handel,, llaar
naar ouder gewoonte.
v(!rrichr. Op eenigen afIland
aftland van de
onder den bloown
blooten Hemel verricht.
MarkrpJaats
verfcheiden Dorpen. Geduurende de alverMarktplaats liggen veneheiden
'nielende twi!ten
:nielende
twLten der Schieringers
Schieri/lgers en Pákoopers,
Petkoopers , in Friesland,
Friesland.
heeft dit Balk verbaazend veel onheils ,eleden.
~eleden. In het jaar 1486,
1486.
werd het door IGO
IGO GALAMA,
GALAMA, een der Hoofden van de Yet!roopel's.
Pé/koope,-s.
bijna geheel in de asfche gelegd; waar van SCHOTAl'mS
SCIIOTAl'WS dit volgend verhaal geeft; " 's Nachts,
Nnchts, tusrchen
tusfchen St. Steven en St. Jan.
'. brande Igo Ga/allin,
Galama, dit llalk
Bnlk geheel af, met deszelfs muuren."
Hier door word het zeggen van veele anderen bevestigd, dat
Balk, vóór deeze verwoet1ing,
om ge even was.
verwoefling, mer
met muuren omgeeven
Groot nadeel leed deeze Buurt mede, geduurende de Spaanfcht
oorlogen, in welke het, meer dan eens, geplonderd is geworSneek.
den. De Predikant van Balk behoort onder de Klasfis van Snedr.
Ook is 'er eene Doopsgezinde Gemeente, die door twee Leemren bediend wordt.
WINSEMIUS, Befchrijving van Friesl.
Fries!. lichter
C1zronijk;
WJNSEMIUS,
achter zijn Cltronijk;
5CHOTANUS,
5CHOTANUS, Cltrlnij!r,
Cltrlnijk, fol. 371, 373 en 738.

BALIt,
BALI(, (EverhlZrtiJ
(EverhllrilJ geboren te Deventer, uit aanzienlijke ouE 3
ders,
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deIS. Ilo
ve,JMgens, waar mede hij door de ll8mUf
ders.
Do ve'JPagens,
namur voorzieQ
....
118. deeden hem 7:ulkC
zijQ.e Iludien
wu.
~ulk~ groOlle
grOQU! vorderingen in lijlUl
tludien maajaaren, eerst Ie
Bourgls, inbadinF"adken. dat hij, binnen weinige jaaren.
te BoUrg6S,
"ijk,
Harierwijk •, als Doétor in de Rechten
djk. en naderhand te Hartierwljk
beroepen werQ. Zijne onafgebrokene fiudien veroorzaakten hem
bem
~Iekten, en daarna den dood, die voorvi.:l
voorviel den llden
eerst ~lekten,
Ilden
Maart 1628. Zijne
Zijpe Qitgageevelle
lIitgegeevelle fchriften
fehriflen getuigen van zijnen
puvermoeideo arbeid.
onvermoeideD
Chronijlt VII"
va,.
REvIVs , Hi$torie
Historie van Deven/er;
Dev/nter; MOONEN,
MOO4'<EN, Chroliijk
D.evenle.
BALURHOU'f •, ooli
BALLli:RIiOUT
oo~

Bl1/1erllOSclz genaamd, in het Landfchap,
Landfehap
wel BIlI/~r"oscll
onder de Dingjpil
DingliJl"lof
of Rechtbank
Rtehtbrwk Rolde. Waarfchijn.
lij~ is dit eeu van die aOlifchen,
llolifehen, welke d,~ H.:idenfche
H~idenrche b@woobftlVoo,
lijk
oefS
Ders dief
dier LandOreek
Land!1raek gewijd
gewijq hadden, en waarin zij gewoon waren
bij~Qn te kOmlln,
bij~;n
kom~n, om raad Ie
te pleegen over vrede
vTl~de of oorlog, eu
en
uietlag Illmner
hllnner Wichelarijen artewachten.
aftewachten. Tot
TOl bijna het
om den uitOag
~eltäe gebruik
~elläCl
g~bfuik diilllde
d!lo:llde nog eene andere
and~rc plaats.
J)rrnllt~,
J)rml!t~.

BALLERJro:lJIL genaamd, een Kuil in het Bl1l1edrout,
Ballel"hout, of Bosd.
BALLERJo:UIL
randolu met
gC1llaakt; waar
randelll
\1let zilplaatfen,
zlt~laatren, ~ijnde banken van aarde gCl1Jaakt;
afleiden, dat het gezegde
gezegpe Bosch tot de zo even ge,
uit men kan afleidt:u,
g~
melde vergaderplaats
mIllde
verpderplaats diende. !llchRl'
PI CART zegt, dal hij de
rt~ pijlaIS
pijl alS zeI.
zei·
v.e bezialigd
bezigtigd Qeeft.
qeeft. Wij hebben zijne q;jawp
q:\arop gemaakte bijgeloo\~, aanmerkingen
geleezeQ,, doch viucl~n
vinq~n ongeraden die 1JI1
na tt
\~F
aanmerkill~en geleezeIl
ct
fchrijven. Oit
dpor de nako.
fchrijvcm.
Dit Heiliidam
Heilijdam der eer(le bewooners is door
meUulil!1+
l!IeUu~~~ t~t een plaats gebruikt,
~ebruikt, Wliar
waar in zij hunne doode Ufesbees,ça
wi,efllen, ~r
~er verzaadi~illge
verzaadie;inge van de Raven.
Il~B wÏtefpen,
J. l'lCART, O.IJ4/;..
O.IJdl). Vtl.JJ
VtlJJ Dre1J~"e,
Dre1J~"e ~ bI. 142. enz.

1UlLIlI/~ 1 (fiçte.r) bediende, als Priester, het dltal1r
1UlLI)l~
A/.iaar d~
lI'iUtll
ltYiUtll~~ ii
i, de St. Bfi.vr/s
Ba.yr/s of Groote Kerk
Kirk te Hl.lfl.rle.,.
H4{1.,./e". Hij,
H~
wW.
QQ Qell
IS78. na \li[
~. Qg
dell Sammentsd:w:,
Sacramentsdu • in het jaar 157',
\16![ eilldigell
eilldi3~\l
der M
Misre,
isfe, door een der moordzieke
moord zieke Soldaaten,
Soldaanm. zodanig
zodan~ van
VaR :leJt.
aCRIt!CIlidcwtt.t,
d~T1 fcbQo.t
Vlln VroUWUüCHULD
IO!CU idcwttu. dat hü op d~n
fcbaat vlln
Vrouwe l\UCHULD VAN
DJUt LAAN. wi
DJtlt
wier
.. mali
man een der nieuw aawtet\elde
~ef\elde BurjellleeSreren
Bur~lieesteren
was. nederzeeg •, eu
en binnen kort, aan zijne bekomene wonde.
wonàe.

IllAefleQq.
\)W:{~1I4.
AM!'-

BALLOO. BALLOOIS.
BALLOOts. BALLUM.
Befchrijv. van Haat'lem,
Haa1"lem, bi. 463.
Be!c"rijv.
Kennemerland
27.
Kennemerlalld,, bi. "7.

AWSING,
A"MPSING,
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Oud".
va,.
Oudh. va"

RDUe, in het Landfchap
Lanclfchap
buurfehap, naast bij R~/de,
Rolde,
BALLOO, een buurfchap,
Drenthe.
Drentne.
fcbriflen Banl8
Bal/Ia, in oude fchriften
febrifcen
Banl6 geIn den omtrek van dit Bal/lo,
veeIe heuveltjes (Tumuli),
veeJe
~Tumuli), welke
naamd, vindt men heden nog veele
tTumu/i),
eerlle bewooners van dit Land.
LandLand·
tot begraafplaatfen der oude en eertle
Bal·
Balfchap gediend hebben. Dat in deezen oord, of wel in het Ba/lerhout
Bal/oo of Banlo
Ban/o behoorde, en waarin,
lerhout,, 't welk aan dit Bal/Do
lernout,
in de vroe~lle
vroe~!le tijden,
tijden ,op
.op de gezegde wijze, raad gepleegd werd;
Baller!cuil, naderhand de Zit·
Ziteven gemelde Ballerktlil,
als mede, in de zo evengemelde
of Rechtplaats der Landrechters was, vindt men in het
bet Oude
l3isfchop FREDRIK V.N
BLANKENHI.IM
Drentfche Llmdrecht
llisfehop
BLANKENH1IM
Drent[cne
Landrecnt van llisfchop
VAN BLANKENHIIM
bevestigd. Want
Wam daar in leest men. onder het Art. van LUTLUT·
bevestigd,
LOT·
foe ijl Landrecht,
TIJNGE Ie holdm,
holden, het volgende: ..
" [um
Item
La 1l drecht , dat
Itcm [oe
dru l/lttij11ge
Itlttijtlge "es
men nog meer dan dree
/zolden [nll
fall op dru
Itltfijnge
ties jaars Izolden
dree
Itrmijne7J, dnt
dat ii,flt
ii,fle
andertn nuumdl1&ts
matmdagts tUI
/Ia Plles!chen
ttrmijnw,
onderen
/lil
Paesfchen te
termijnen,
;b'fJe des lInderen
maandages
Balllo, dot
al/dere
DijnxuIPges
Rolde,
Ban/o,
dat ol/dere
DijnxedaKes na pinxleren
pinxteren toe Rolie,
Banlo,
fIt/dere des Dijtlxet/oles
Sttnle
duie SlInte
Sttnte 11/agnu)
11Iagnu)
An/oe." In gemelden
gemelelen Kuil
dat tlerie
tleric
magnu) dage toe Anloe."
wel d de vergadering gehouden, om recht te fpreeken, of.
of,
dan weld
om Luttijnge,
om de woorden in de Ordonnantie te gebruiken, ~m
Lufti/nge,
Lottinge genoemd, te "ouden.
Ban/o de rechte
Àouden. Dat dus Bfm/o
Bonlo
recbte
nu LOllinge
\Iouden.
plaatCe was, blijkt. omdat het oude woord Ban
Bon en
naam deezer plaatfe
Edicere,
Bantzen , volgens MEIER en anderen,
anderen. te kennen ieeft,
geeft, Etlkere.
Edicere.
Ban//en,
publice
La eene hoogte aanduidt,
aJs het woord Lo
pub/iee denuntiare, zo als
,"olgens
Notftia German.l/1ftrior,
German. "zftrior,
//lftrior, p. 2. A. 37. Dus
yolgens ALTING, in Notitia
Notitill
"olgens
La, zo veel zeggen als hoogte,
Blln en Lo,
hoogte.
dan de twee woorden, Ban
waar op, volgens
vo/~ens de ge1floonte
Pón1lis[en
Be-,
gewoonte der Ouden, tie
de Pón"isfen
Jlón1lisfen of Be.·
wotlr
yoltens
ye/ell
die 'aldl/ar
'aldaar in ie Kuil VU"KlltJer"
vergaderd
"elell
'aldoar
yeletl der Rechters, "ie
yerl"derd waren,
door
Bonner, ~Nuntius publicus) "er!condlgd
ver!condlgd en lIige/eezen
IIfge/eezen
doo,. dm Banner,
doot'
verkondig"
/llge/eezen
wen/en.
Werf
Jen.
!I'ertlen.
Ba/ojs, ook
Ba/ols,
oole wel Blois, een Heerlijkheid in 't
BALLOOlS , of Ba/ois,
'c
Land van &"ollwe;
Schouwe;
BLOIS.
Schollwe; zie BLOlS.
BLors.
BALtuM, gelegen op den westlijken hoek vatl
.dmevan het Eiland .dme·
Ame·
BALLUM,
HOLLtJM
BALLUM.
IlIntl; zie HOLLW
HOLLTJM en BALLtlM.
DALLUM.
{/Inti;
BALTE 4
BALT·

7'

B ft.
.B
/I..

L T H ft.
ft. R
A Z A

G]'I!
R A It D S.
G
1': R.

•
eigenlijk g(;naamd
g<.:naamd FRM,COIS
FHI'\COJS GVION,
GUION. geboortig te Villa
Pil/a Franc, in Bourgond;t,
Bourgondie, heeft, door de verfoeielijkfle eliveldaad
, gepleegd
foeielijktle
euveldaad en fchendaad
fchendaad,,den
den moord naa:nlijk ,gepleegd
aan den Prins van Oranje,
Oranjt, WILLur
WJLLEM DEN EERSTEN, zijnen naam
v.!reeuwigd. Het fchelmtluk kan best gekend worden, uit dea
inhoud zijner Sententie.
volgt.
Sentetntie, luidende als voigt.
Ballha7.3r Gerards,
" Alzo Balrha7.3r
Ger~rds, geboren van Villa Franc, in het
Graaffchap Bourgondien, onder he: gebied van den Ktlning van
d;lI hij voorgcSpanje, tegenwoordig ge\:angen,
geyangen, bekend heeft, deu
r:omen had, om [e
te brengen, den Perfooa
Perroo:] van dên
d~n lJooriuch
Doorluch i-jgen Hooggeboren
lJooggeboren Vorst
VOlst en lleere,
[leere , den {\
Pdn;.;
in:'c: van Or3n:e, Gr,.}Gr:<lve van Nasfau;
Nasfau ; dat
dal hij omtrent twee jaarcn
jaaren geleden zid
zis bl'~,'e
bl'Gl'Cven had, uit het land van Bour>~oildi~n
Bour>:oildi~n in dlt
dat van Lux~:l;burg,
LtI~~:nbl!fb'
alwaar hij zig gefleld
dQn Secretaris
Secr.:taris des Graagdleld h:d, in dienst van
\'an den
ve van Mansfclt,
MansfeIt , Gouverneur van Luxemburg, vaamt.
\'oonr. en al.
aldaar
zek'~ï groot g~[JI
gem~:dell Graave
<laar afgedrukt heeft zek-:r
gml van d.:s
d~s gem\:!den
geheime Zegelen, en hcbbenlle
heqbenJ.: 31"a:1r
ald3:lr ook geieerd,
r:eleerd, na:naücn
na:n:lJ:,C!I
des Graave gewoone onckrteke!ling, om met b"huJp
bdllJlp \';111
\';ln di~lI.
di~lJ.
ingang te krijgen, in het Hof VJIJ
VJll den Prins ran
rail,,'rJl1:e;
!rJil:e; welk
\\ elk
voorneemell hij in
iJl 1\laart
Maart l:1atstlcd~11
laatstlcd~n heeft
heefe bckenJ
bekenJ gem;la';c,
gelllJa';r, !)ij
bij
gefc!Jriftcn aan den Pdnfc
gefchriftcn
P.illfe van
V3n Farm:!,
i'anna, binn~n
bin1l2n de
d~ I~ad
Ilad Doorni.;
Doorni .; ,
ChriflufJ,,1 d'
ti' As!i.!Il\'ilie
Asllilll'ilic daar [<Je:
t'JC
dewelke door zijnen
2ijncn Ra3(j,he::T
Raaebhecr Chril1uiTd
gecommitteere , 1l1(!t
Ill(!r he:n
he:]] gevangen, daar op in 011dcrhan
ündcrhan ~e ;11.:
gecommitteerr.
ilU
getn~edcn
getr<~eden zïn.!c,
zïnJe, h2111
hJm g\!V:lng::n:::1,
g(!v:lIlg~n:::J, als to~11
to~n (;czegt
gczec~t heef(,
hccf(, t!at
Lat
indien hij ziin
wist te volbrel:gcll,
volbrl'l:gc:n, en de:l
zijn V1)orneClIJCJl
V'.lornecmcn wj;t
de:: Dan
Han (,f
J>ostrcripti~ van d.:n Koning van
rostfcripti~
vall S)anj"
S)3Ilj<.: t"gen
tcg~n den Ferfvo.:l,
Ferf0o.:1, van
çle
(ie P
Pins
ins van Oranje
Orallje uitgegeeven, tcr
[cr EXlCUtic
Executie te
t,~ bre,J~ell,
br~IJ;';"'lI. dJt
qat
den Koning hem zoude voldoen, het geen dc
de fcnt~ll[i~
fClJr~ntic inhield,
Î1,hield,
onda meer anJt're pointen de
dl.! 100lIOa
foullna \all vijt:cn
dLlizend
vijt:en [wim(;
twillti:4 dllizend
onder
dat hij gevangen..'
:I.l'gq~ As·
çucaten, daar bij beloofr, cn qat
gevaiJg\!n..' met g :I.t:gd~
AsuiLvo, ri!:g
ri::g ,·;:u
fonville, raad genomen hebbende. op de uitval
\'2n lIet
het
voorfchreeven
voorfchreevcn leit,
feit, met hel;!
hel:l beHoren
belloten hcelè,
heefè, dat
dJt hil
hi, gCl'ang.;:nen
gc\'ang~ncn
hem herwaards
hcrwaards over
o\'cr zoude begeeven, in het Hof vaD
van deu
dCI! Prins,
Prins.
hem noemende Françoi3
Françoi.; Guion, eçn Zoon van Pieter GLlion,
Gliion.
eertijds burger van Bezanç;n,
Bezal1ç'o'n, die voorheen om de Religi~ Z9,UZ9 UZijD omgebracht, met Confisc:ltie
Confisc~de vall
de zijn
val! alle zijne goederen. En
~3t hij ~vallgenen
pat
~vaogenen onder voorwendzeI , dat hij van jongs af aan
a:m
~e Religie zoude zijn toe~edaan, en daar om ZijD
zijn goed en vriegBALTHAZAa GERARDSZ,
BALTHAZAIt
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ht:bbell, met al zulke vervaHle
vervaIne lJaamen,
den verlooren hebLlcn,
naamen, en afdrukzeis
gl~melde z'~gelen
z'~~elen en na~emaakre onderrckenin~,~n
ondertekening-,~n van
zeIs der gl~mclde
V3n den
Graave van
\'3n l\1ansfelr,
l\'Jansfelr, toc8:nng"
toegn;lg ilJ her Hof van den Prins, zO:lda
zO:Jde
maaken
krijgen, volgens w.:lk
IV.:lk wel overlegt berJllit
beOllit hij gevlllmaak
en te krijgèn,
Hof van
Hc~re Prin[e
voornoemt gekogenen alhier in het [-lof
V8n den Hecre
Prinf~ voornocmt
nna:n verva:scht,
men is, en zijnen r:oa:n
ver\'~:scht, hem genoemd heeft, FranGU!OIl; dat
d:Jt hij in h"t
h",t Hof g~koll1en
g~kolllen zijnde, hem vi!rvorderd
v.::rvord"rd
cois Gll!on;
heeft, op dcn
('en negende Je'!zer
maalJt (Julij)
(Jlllij) te koopen tlvce
t\Vee Pihecft,
Je,~zer llln:llH
HooIen of korre
kone Sink:'oers,
Sinlc:'oers, en op den !100 dcezcr
deezer op (Ln
Ilo:n
1100len
den IlO,'ll
,,"cr1pLt
Uof, dat de \'ooilloe:nde
Ikere Prh/\:
Prhr..:
,"cr
'rL t hebbende in het lIof,
\·oornoe;nd..: IkcFe
Or'lnje in het Salec
Sajee ter
teT Taf.:!
Tafd gezeten wa,;,
wa;, hij gc\'an:,Cil
ge,'angCil ge.
van Or'lIlie
ge~
Lo;:cmclll, en die t\\'c~ Si,i;;roers
g,:lad~:1 heJ~)ên
he~):l~ll
gaan is in zijn Lo~~m~l1l,
Si,,:,roCfs g,~l:Jdc.!:l
eene m~t
met drie, en
cn het :Jidere
met twe\:
t\\'e~ looden (.r
ba'ien.
de, het cene
a iderc me,
(,f ~a'
lc:n •
weJer in he:
h~: Hof
Ilof is gegaan,
g('gaan, h~bbeilde d,~ !I\~e
tII'~e ro2rs
ro,'rs h:l!lg,:lc!::
h:I!16,nJ-..:
wcJer
aan zijn riem op zin flinker fchoudcr
fchoud~r olldcr
onder zijnen
zijl1~n Imntl.'l,
mant<!l, latenV.ln zijn rechter
recht~r f,huuder
Ü:hLllldcr nederhangen , op dar
d:1t hij
de de mant.:!
mallld V.1n
zOlld~ fi:hijncn, i~t d~ar
d~:lr ol1(kr
ond~r te Iwbb.:n,
h~bb0fl, en dat hij de
niet zolld~
Heere Prin:è komende v~n tl-!
ti.! Tafd,
T:lfd, en uit het Salet g:l:I'1
g:l<\nde,
CIm
Hecre
(k , 0111
G~lkfver of
de trappen op te gaan naar z:jnen kamer, het eene ü!lkrucr
Pillooi geladen
gclad~n met drie loodenop
loodl:n op den
deu Prins
Prius Ilfgerchmen
IIfgefchotrtn hedè,
heelè,
Piltuol
val! welke fchoot,
Cchoot, de voorn.
voorn, Prins. (tot
van
(lOt groot lccdwel.cn
lecdwel.Cll van
alle Patriotten) gc!lorven
gcilorvc:J i" weil;:
welk wezende
wezen de een val.
eh vl'rr:Hjc!val.ch
wrl':Hk!feit, bedreven aan
lIall zodanig Perfonadje als
aJs den Doorluchtige
Doorlllchtige
lijk feit.
IIeere Pril;f-!
PrÏl,f-! was, en een Vum
Vurst van hooger Memorie ge\vecst
geweest is,
behoord olJgeftraft
o:lgef1raft te blijven: luaar ten Exempd
Exempel van
vail :l!lniet en b<:hoord
a~l
deren behoord gellraft
geflraft te worden."
(10,)" So is 't dat 'mijn Heeren, de gecommitteerden van den Ho.)Provintiaale Raaden, ter examinatie en Judicatuure v:m
ge en Provillliaale
v~n de
voor[chrevenc gevangenen, en al het geene in deeze
decze te conlidecontidevoorfchrevcnc
reeren !land,
Ba!thazar Geerards gevangen geconJe:nnond, den voorn. llalthaz3r
neert hebben, en Condemneeren bij deezen,
de ez en , gefield te wor,k,l
\Vod",,!
neen
omHle aUaar
aLIaar
op het Schavot alhi~r voor het Iladhuis opgeregt, Olllllle
eer~t zijn rEch'erhand,
rEch:erhand, daar hij het voorfchreven
voor[chreven verradisch moordeew
heefe, met gloeijende toefluitendiJ
toeOuitendu ijler
dadig feit mede bedreeven heef[,
ge[chroeit en afi:ebrand
afgebrand te worden, en dat daarna met gloèÏj"nd~
glo~jjdlde
gefchroeit
tot fes
[~s reifen
rei[en en op verfcheidene plastf.:n,
plaatf.:n, [u
langen tol
fu aan armen
als
àls beenen
been en en het geen daar fijn
Gjn lichaam met vleesch
v!eesch bedekt i.,
i~.
bet vleesch
vlees~h [al
liet
fal uirgekneepen en afgebraud worden, en dat hij
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daarna levendig aan vier kwartieren gehouwen fal
Cal worden, beginonderen, en ten lamOen
laatOen hem de buik open gefneden
gefn(!den
nende van onderen.
worden, ende fijn hart uitgenomen, en ill
Ïll fijn aangezicht ge·
gefal worden.
worpen, en daarna fijn hoofd tal worden afgehouwen: En
Eu dat
kwartieren op de bolwerken, van de IIInagpoort,
zijn vier kwarlieren
laagpoort , OostKetel- en Waterflootlèhe Poorten deezer fiad fullen
Cullen uÎlge-.
uilge-.
poort, Ketel·
hangen, en fijn hoofd op den Schooltoren achter
ach Ier her
het Logement
Logemem
van
V:ln de Prins op een Ilaak gefield zal worden."
VerkJaarende alle fijne goederen geconfisqueert
geconfisqncert ten profijre
profijte
" Verklaarencle
..
van den Heere, aldus geprononcieert op het Stadhuis der fiad
Uad
Delft, den xlvden
Xlvden dag van Julij,
JUlij, Ao. 1534. en was onderLekem,
onderLekenr,

A.

VAN DER

MEER."

flrafoeffening, werd aan den Moordel'aar
Moordenaar de inDaags vóór de firafoctfening,
houd van het boven!laande
bovenflaande vonnis bekend gemaakt,
gemaal<t, en hem bevolen, zig te bereiden, om het zelve op den vol:enden dag te
eerOe aanhoorell
nanhooren was hij zeer verbaasd, verondergaan. Op het ecrlle
ver·
vloekende zig zelven, en de uuren, waarin hij zig allereerst aan
aau
wen[chende liever een arm am·
amde Praktijk had overgegeeven; wenfchende
bachtsman geweest te zijn. Doch zig naderhlnd
naderhand de belofte, aan
hem gedaan, van de kroon des eeuwigen levens voor dien moord
te
troostte hij zig de gere zullen ontvangen.
omvangen. indachtig maakende
maakelJde,, troost!e
te moeten ondergaan.
melde firaf Ie
2;oudcn de omOalldighedeu,
omllalldighedeu, die hier bij plaats hadden,
hadd.en,
Wij zouden
veel omfiandiger
omflandiger kunnen melden, doch verkiezen die t8
te fpaaren,
Cpaaren ,
tot dat wij aan het Art. WILLEM DEN I zullen gekomen zijn. Ook
zullen wij ons niet inlaaten, met allntewijzen
a~ntewijzen,, hoe
hoc veele RoomschRoomseh·
gezinden van dien tijd, bet moorddaadig feit van GEERARDSZ als
een Heldendaad geroellld, en hem daarom als een Heilige ver·
verhedendaagfehen en· beterdenkenden
heeven hebben; waarover de hedendaagrchen
van die Kerkgemeente zig zelve fchaameft.
fchaamel!. Alleenlijk zullen zij
ons, gelijk wij hoop
boopen,
en , ten goede houden, dat wij 't ,een w.
t!( Marlt/fJers
Marte/(urs van
ESTlUS •, in zijn WllllrllchtiKe
WIIIlrilChUKe Historie van tie
Gorcum. bi.
bI. 3118,
3S8, van hem gezegd
ge~egd heeft,
heen, met de eigen woorbier bijvoegen.
den hier
punék wil jek verbaele het veurfolende
veurpende niet feer
reer
" Een ander punél:
onglllijclt.
ong~lijclç. IJegbelijcken
ljegbelijc~en is bfl~ent
bekent de heerUjcke vromil;heid
vromi~heidtt van
Dalt!'lalt-
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Balrbaz:u- Geerardt Bourgoignol1,
Balt1}azar
Bourgoignon, deur de we\cke
welcke hij den ghevij~n~t des
de$ laadts
laRdts enlie
meijnen vii~n~t
enele der religie veur fulcks gt!declagcdeci.areert ende verdreuen heen
heeft c10cklijk
doeklijk om hals gebracht en met
lIiQl1derlijke
wonderlijke Patientie
Patiemie verdragen de fchromelijcke IIchamelijcke
I1chamelijcke
formcnten
felven
~orJllenten hem aengedaen. Waer in hem fel
ven heeft verraont
vertoon~
onfem tijden als een andere Joannes NlcomeNicomeende gedraghen in onfcm
dien!is,, dewelcke
dcwelcke om dat hij de goddeloore
placuten der Prince
dienfis
goddelooCe placaten
teghen de Christenen van de openlmere
openbaerc plaetCe
plaetre d:m
da~r lij
uj gehanshen
gehan];hen
waren afgetrocken ende openbaerlick gerchelm
geCchemt hadde, allerhancl-:
d·~ Coorten
roorten van tormenten hem uit dier redenen aenghedaen, heeft
vlijtigheid des aengelichts
vcrmet alfulcken vlijligheid
aengefichts ende des Geestes verd~tter ook niet een teecken
teeeken van eenige verdritelijckdraeghen. dmer
beid aen hem en coste ghemerckt worden. Dele grote Ilromigheid
vromighcijdt nner-volgende Balthazar Geerardt,
Geerardt. en heeft dat heerlijcIc
heijdt
fincks
Ilncks wercks
wcrcks nut willen be(l:Jen,
beOaen, fonder eerst ghewDpent
ghew~pent te zijn
Want op den
metten fchild des Geloofs en ghebedts tot Gode. Wam
verjaerdagh
Gorcum , in het twaalffle
verj~erdagh der lVlartelaeren
J\1artelaeren van Goreum,
twaalme Jaer,
nacr hunner pasfit
pas(jt,, is hij binnen Delft iu Holland,
Bolland. daer hij om
dit Ouele
nuck aenterichten ghecomen was,
was. heijmelick inne ghegaen
in den Tempel, ende
ill
CIlde heeft aldaer ootmoedeliek
ootmoedelick (ghelijck
(ghclijck fommi.
fommiChatholicken borg hers van Delft, die daer
dOler thegenwoordigh
tlwgcnwoordigh
ge Chatholickcn
W:leren,
wa eren , hebben ghetllijght
ghctuijght hem ghezicn
ghezien te hebben) metten blo(}.
bloc>ten hoofde ende ghebogene Knieen,
tcn
Knicen, l11et
met ghc\'ouwene
ghcvouwelle ende opop"
gheftckelle handen Gode met groote deuotie ghcbeden
gh~beden wel eene
eelle
ghe(1ckene
ume of m:!cr.
m~er. Dan het anoopen
afloopen van de fa2k.!
fa~k~ leert wel, dat hij
is ,-;:rhoort
Y~rhoort ghcweest,
ghewe~st, te weten verkreghen hebbcnde
hebbende de vrouVrol)tnighcidt, die hij 's daeghs darr
mighcidt,
daer nne
nae op den thi.mde
thi~nde Julij als hij
dcn Tijratl
Tijran verfbgh~n
verflngh~n heeft,
h~eft, ende de volg!Jcnde
volghcndc da~h~n h;:cf't
h~crt
ghetoont fehil!r
fchi<!r ongheloouelich,
ongbeloouelich, als hij door nitghelefene
uitghelcfene tormenten. ende deur de allerfchroomlijekne
allerfchroomlijckfle doodt fijn
lijn Glorieus marten,
oock de vijanden felne
felue verîchrickt
tijne volijndt heeft, foo dat ooek
müghen lieten veurvenrwaren. Waerom en fullen wij dan ons niet moghen
fiaen
fulcken heerlicke ende tot allen tijden prijsbaar vic!torie
vitlorie
Ilaen dat fu\cken
van
yan Gode aan Balthazar is verleent gheweest deur de ghebeden ,•
ende verdienilen
verdienflen van onze martelaeren
martelaeren,, op wiens verjaerdaeh
verjaerdach kij
hij
fijnen aen(benden
aenflaenden !lrijdr
Orijdt Gods den Heere met fuIcke
fulcke vierighei]dt
vierigheijdt
d~s ghebedtli
ghebedts had
hadde
dl!s
de gherecommandeert?" Wij (lappen
fiappen hier
van af en laaten de beantwoording van deeze Vraage van ESTIUS
over,
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over, aan
ann de Roomschgezinden zelve, die, den Hemel zij
dank, legenwoOT,:i,;
legen\\'oor,~ig- geheel andere denkbeelden vormen, dali
hunne Geloorsg~nootell
Geioolsgènootcil van dien ltid.
tijd.
bCb"2Cri; zijnde, hier over verder E. VAN ME,
MEMen zie, d~s bcs-:cri;;
9°4-; BOR, fol.
TEREN, fol. ~~9;
~ê9; 1l00IT,
1I00FT, fol. 903
9::>3 en 9°4;
4-::~. en meer a!d~re:J;
4::~.
u!l:bc:l; als mede GTJSIUS. Oorjprong
OOlfProng elf
en
,'oortgailg tier
der Ncder!.
bI. 585. enz,
,'oortgalIg
Nederl. Beroerte/l,
Beroer/eli, bi.
BAMA, een S:aate, SlÏns,
SlÎilS, of Adelljk
Adelijk Huis,
Huis. in de Fri(!c,'z~
Fri(rc!J~
Co/lllnIilIèrlfllid, oilder
o<1dcr hel
Oostergoo.,
Grietenij COllllnlillr!rlmid,
het kwartier van Oostergoa.,
DAMBRUG
nAMBRUG , ook w~1 lJaalllurug,
Baambrllg, is een fraai en volkrijk Dorp,
Alilflel,
aan dcn
den Kro'nmen
Kro'nmcn Allljl
el, een uur gaatls
gaar.s ten zuiden van dbcouAbcoude. In liil
oi1l1~r de
dil Dorp was voorbeen
\'oorbeen een Kapel, behoorende oildçr
Parochie van
V:ln Abcoude, en in dezel\'e een altoosduurende \'ikarij, die, in '['t }m
}laf 1545, duur
door zekeren Prierter,
Priel1er, IVlELIS
MEUS genaamd,
gd1ichtwas. l\loGclilk
MOGelijk heeft VA:-I
VA:"l HUESSEN, door die Kapel, de
gdlichtwas.
Kerk, welke
welkt! 110;
no; trgeuwoordig
t.ogelllVoordig in wezen is, verGaan.
verrtaan. De Kerk,
welke th:ll1s
th:111S o:l:'.:r
o:l:ll:r ,k
à", l\laóGs
I\la,Gs van Utrecht behoort, is niet zeer
h~l.:ft, \'oJg.!1S
\'olg,'!ls de aftekening van den Kunstrijken
grJot, maar h::l:fc,
I\,'D~~IA:\ER, die o's
Uo;p, ilJ
twce bijzondere afbeeldingen,
nAD,,~lA:U:R,
0 S d:t DOip,
in twee
venoC));t,
ver[OCll~t, een re:klijk
re,klijk hoo,~en
hoo.~ell en fphzen
fpitzcn toren.
wren. Van h;!t
h~t begin
der Ref.mll<1tic
Ref.mJJatic af,
nf, \1\\ as Bf1Ilibrug
Bflilibrug met Abcoude gecombineert;
dalr V~1l
van gcfchcidcn,
gcfchciden, in het Jaar 1633.
da·
doch het werd da.r
16 33. De dagclijkfchc doorvaart,
en van daar
gelijkfchc
doorl'aart, I':ln
\':m /Jmjle/dfl1ll
Atnfleldtl1ll naar Utrecht, cn
buitengcW'oone levendigheid. In
te rug, verooTZ1:1kt
veroorZlnkt aldaar eene
cene buhengcwoone
het Dorp zelf, heeft IJlen,
men, den Brug overgaande
overgllande,, ter llinkerhand,
!linkerhand,
de Yillkeveenfc.'ze
JlI11kcveenfc.':e Zlnl'C,
Z/tl'e. langs welke men naar YinkeveeIJ,
l'i'nkevcl!n, IYi/rPi/vi"
vis, llHjdrec!1t
ll'Iijdreci1t en
cn andere
nndcre Dorpen gaan kan; ter rechterhand
gewoonc lcleiweg,
kleiweg, naar het Dorp en S/~t
S!~t vfln
van Abco/l~
Abcouloopt de gewoone
Bamurllg, in het Jaar 1612, en bijzonderde. Zeer veel leed Bambrl/g.
li,k
)Î,k toen
toCI1 de Franfchm,
Frnn!c,'Im, op é\:::n
iLn ïden
7den November, van Utreclit
Utt-echt
naar Abcoude troUen,
troHen, om he~
hc~ zelve te vcrwoeften.
verwoel1en, zo als reeds
rce"is
op het Art. ABCOUDE gemeld
g~mc!d is.

H.

Oudh.
I'an Utrecht, Ir. Deel, bI. 411.
41 ï.
OudIJ. l'tIIl
B. VAN CIDEK,
C!DEK, Schatkamer, V. Deel, bI. 306. Frot).[de
fc!Je Tirmmij.
Tirmmij, bI. 142.
14:2. enz.
iAN,
llAN,
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BAN, is een woord yan
Hoogduitrche afkomst,
~fkomsr, en geeft
nn Hoogduitfche
geefe te
pcenalitcit; Ir.
kennen; r. een
ccn bo~te
bMte of prenalitcit;
II. een opontbod.
oponebad. Bij de
RechtsgeleerdeJl vind men, o.ver
o,ver de UitlegGing
Uitlegrring V:.1n
V:ln deeze
dl.'eze tweetwee.
Rechtsgeleerden
omOnndig gehandeld; doch dit tot
bellek
êrleie betekenis, omfl3ndig
toe ons be!lek
niet bchoore~lde,
c'r.t 'er e::-nvouwdig
Diet
behoorel'lde, zeggen wij alleenlijk, ót
e~nvoUlYdig door
verllaa:1 wordt, een verja2gil1g,
verja2ging, uitfluiting
uitfluiting" ljit
uit deeze of geene
verflaa:1
Maatfchuppij; en dat het recht van BOl/uilJg
Ballning of ui.drijving geoeMaatrchuppij;
tènd warde
fend
wordt door hen, aan welke de mage
magt da~rr.oe,
da~noe, door het
h'Jogfie
hfJogfle gezach, in handen
hun den gefleld is. I\;en onderfcheidt
onderfcheide den
Ban in Kerklijke
Kerklljke en If/erddti/ke.
lf/ereldti;"l.'e. IlIet
let recht, om iemand
i~mand in
den lIan
misJaaden,
Dan te
re doen, dat
dar is, :tls
als een !traffl!
Ilralfe over bcg~ane
beg8une misdaaden.
v·Jor altoos,
a!toos, of tOt
tot
uit de Kerkgemeenfchap uittefluiten , het zij v,)or
dut hij over de begaane misdaad berouw toont,
beterfehap
dat
toom, en beterfchap
Haat,
bewijst, bouwen de Geestlijken op het
hee geen ge:chrècvcR
ge:chr~eveR !laae.
i,IATTHEVS
XVl.c vs. J 9. Ieder, wkn door zÎin
zLn onbehoorlijk ge.
i.IATTHEVJ XVI.!
ge,drag,
ruchr of fir.llfl!
niet gcha2t
gehaoe voorkomt,
voorkolllt, zal
z31 ligtlijk toC!roedrag, alle tucht
fir.lff\! nice
Ilemmen, dat in alle m3atfchappijen,
maatfchappijen, WetWl
WCtt211 en flratTCil
nratTen moeten
fiemmen,
niem:.1nd zal de middelen, als flralfcn
firalf~n uit,;cdacht,
uit,.;cdacht, om de
zijn; en Iliem:lnd
ovcnreeders te beteug~len,
betcugèlen, haaten,
wclkè dit
ovenreeders
haatcn, fCJoon zij, aan welkè
die
recht ~choorde,
LJchoorde, hetzelve
herzelve veeldjds
veeltijds groo.tiiliiks
groo.t~ks misbruikt
lIli"bruike Lebben.
l:ebben.
Bijzonderlijk bedknden,
eeu\V~ll , de Roomfche
bediendcn, in vrocgere.
vroegere. eeulVt!n
Kerkvoogdcn
hUllne BanvonnisKerkvoogden zig van deeze magt, tn á'ila.lmm
l!~l«an hunne
aIIervncsIijkst; W:l:lr
ee:lige voorbeelden zuilen
fcn aI!ervr,eslijkst;
W3:1r van lI'ij
wij hier, eenige
bijbren~en.
Ufred/;dlelli;l~;llüppen beOoot zijn
bijbrengen. De eerlte
eer(lc der Utredlj'·,Jcili;fl..hoppen
Giftbrü:f, n:ct de
dc woorden.
\\'oord:m, welke
zogenaamd Testament, of Giftbricf,
naclerh:md.
naderh~nd, door lli,rchop
Bisrcho!, IlALDRICU
nALORICl'S \i:ic
~;:i<! hier \',lor)
\'.~or) en anderen.
zij!l \rcri-.:
\\,cri( Di!
De .Yvbi!itafe,
gevolgd zijn. M.nTHw.
l\T.nTHEU. in zijn
.Yv/;i/ilatc. Lib. lI'.
!I'.
Cap. 23,
23, brengt, uit
uie nu
CHESNE, een Hunvol~nis
dil
DV CIIESNE,
J3anvol~nis bij, tegen da
Bisfch:)p van kleit/IS,
R·leitlls, uitgefproken,
Moordenaars van TSEU(Ü,
TSELKO, BisfchDp
verfcllrikkelijker is. Zie hier het zeil'e.
zell'e.
dat nog veel verfcIlrikkelijl;er
dCIl naame dq l-lecren.
bor de kracht van den H.
Heeren, en è~or
" In den
" Geest, miJs.sadcrs
miJs~aders door de magL die
dL: de llisfcho?pen
I3isf,horp~l1 door den
Aposrelen , Petrus,
Petms, is geg.;cvcn
gCi;;<:even , ;:J
;:,) fcheidcn
fcheiden wij
" Prins der Apostelen,
" hen van den fchoot O:1Zcr
O:lZcr l1lo~der
111O~der de IJ.
Il. Kerke, en wij verdoezoda·
" men hen
ben met dèn
d.:n vloek der eeuwige vermalt'dijdinge;
vermaledijdinge; zodaworden,•
" nig, dat zij nooit
nooie door eeiiig mensch herllelJ
her(lelJ mogen worden
.. en geen en omgang met de Christenen hebben. Zij moeten
moeeen
nag. en vervloekt op bet
het land.
land, vervloekt
".. vervloekt zijn in d6
dG fiad,
,; zij
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hunne fchuur, en vervloekt hunne nakomelingen, vervloekt
hunnes lighaams en de vrugten bunner aarde, verzij de vrugt Iiunnes
vervlt>ekt de kud
kud.•
vloekt moeten zijn hunne koebeesten, en vervlöekt
fchopen; dat zij vervloekt :lijn,
den hunner fchapen;
zijn, als zij op reis gaan;
zijn
en vervloekt als zij thuis komen; zij moeten vervloekt zijd
binnens huis en gaan zwerven
zwervca agter land,
land. dat hun de darmen
in het fecreet uitfcbieten,
uitfchielen, gelijk den ongelovigen en rampzllirampzlngeil
gen AnRIUS
ARRIUS gefchied is. Dat over hen komen, alle de vervloekiagen,
het Joodfche Volk door Mores beeft
heefe
kingen, waar mede God bet
zij de wet kwamen te ovenreeden; dat zij vergedreigd, als zIj
verma!e1iijt zijn, en verlooren
verloorert gaan, in de tweede
vloekt en vermaledijt
wekomfte des Heeren; dat over hnn komen alle de vervloe·
vervloetoekomfte
cn Apostolifche l\'rannen
lV!annen ultkingen , die de Kerklijke wetten en
gerproken hebben tegen de moordenaars en Heiligfchenders;
gefproken
verftome zig de Mis ten eènigen
geen Priester verftoute
e~igen tijde voor hen
hooren,, of
te leezen , of zo zij ziek worden, hunne blegt te booren
hUil de heilige kommunie toe te dienen,
dienen; ten zij dat zij zig alhun
Ezeb begraafenis
voorens gebeterd hebben; maar dat zij een Ezels
krijgen,
cn boven de aarde op een misthoop gelegd worden;
wordl!n ,
krijgen. en
lèh3nde en vermaledijding voor de
op dat zij tot een #IIwige lèhande
e~toeaQUlende tijden verrtrekken
verClrekken,, eR
CR even getegenwoordige e~omende
lijk wij deeze kamen
uit onfe handen fmijlen
kurrm 'Uit
fmijten en uitblu!fchen
uitblusfcbeo
zijn."
zo moet hun richt voor alle eeuwigheid uitgebluscht zijn."
nkt, dat deeze opeellflapeling
opeenflapeling van vervloekingen
vervloekingeri
Men denke ni.:t,
eengeraapt zjjn
zijn om een bijzonder geval, hoedanig de begaaDe
begaaoe
bij eengeranpt
eo 't welk daaroin ook
moord aan den gemelden Bisfchop was, en
firaffe verdiende. Integendeel; de Scbrij~er
Schrijver van
dé
~an d~
bijzondere ftralre
Etfgratlfljke Bedieningen
fortnulier vad
vart
Erfgraofljke
Bedimingen geeft ons, pag. 247. een forlnutier
KerkHjken Ban, die voor deezsn
deezan in het
Utrechtfthe BirBisden Kerkh'jlren
bet Utrecht/de
verfchrikkelijker is, dan het voordom plaats had,
bad, bet welk nog verfcbrikkelijker
zaak.~ dat zij, die in den Bali
gemelde. Ook is bet een bekende zaak
hooren,, en daar uit geweerd"
geweerd
gedaan waren, de Mis niet mogten booren
llJOeflen worden; men zie de Kerkt.
Kerld. Ordonnllntien
Ordonnlmtien van Blsfchop
ltIoefien

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

GUIDO
GUlDO VAN AVENNES.

Bisfcbop
Bisfchop JAN VAN SIJlUK:
SIJRJK: had \foorbeen
voorbeen reeds geboden, met hem,
die in den Ban wa$,
was, geen tien
den mltlj/en
mlnften omgang te !trJUden,
/r~den, of te
eeltn, te drinken,
drinken. JIJ
ja zelfs niet Ie
te {preeke",
{preeken , op p!Ene,
dat !tij
/rij
eeten,
przne, ht
;;ullts let/IlAtI
,edaan liatl,
ooit onder
'YtrYa-t'~t :'"011.
~'oII. Dit
die lSu/ks
nall, ook
antler tien Ban
B.n verv",l/ttf
nu
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nu moet, naar ons gevoelen, als eén groot misbruik van deeze
Iîgtlljk ge.
magt aangemerkt worden: want, hier door kon het ligtlIjk
beuren, dat 'er honderden te gelijk onder den Ban geraakten,
die dan, volgens dat bevel, wederom moeiten gemijd worden.
Te meer was
w~s het een misbruik, om dat men het volk reeds zo
zeer verblind had, dat het den Ban en de Bannelingen als beo
v06rbeeld bijbrengen, [er
fmetrelijk befchouwde. Laat ons een voorbeeld
ter
GIlEGORIUS DE
anlltooning, welke onheilen zulks na zig fleepte. GREGORIUS
VII had Keizer HENDRIK DEN IV in den Ban gedaan,
gedaan. en niet al.
lcm hem, m2ar alle die geen en , welke met hem hadden gegee.
tcn, gedronken en gefprooken. De Keizer, en zij die zijne zijten,
Om
de koozen, hielden den lIan voor onwettig en krachtloos , om
dat zij, volgens bepaalde en vastgefielde wetten, bevoorens niet
behoorlijk gedaagd waren; zijne vrienden, !leunende op dit onbetwistbaar recht, bleeven dus bij den Keizer. GREGOiIVS ging
zo verre met zijQ bannen, dat men zou gezegd hebben, hij kon
nIet verder. Dan nog Il:erker liep dit VOOrt, lIa dat CLEMENS DE
Il
[, tot Paus verkoozen, FILlPPUS, Koning van Frnnlrrijk, in
111,
den Ban gedaan had; want toen Bande de eene partij tegen de
andere; en daar ieder het mcefie
m~fie recht meende te hebben, werd
:lndere;
Ballde een door den anderen als getergd om dagelijks nieuwe Banvonnisfen uit te donderen; waardoor de magt,
m~gt, om den Ban uit.
uitvennits
tefpreeken, op de fchandelijkfie wijze misbruikt werd, vermits
noodzaakelij k
ieder naar zijne drift te werk ging; waar van het noodzaakelijk
gevolg zijn moest, dat 'er in menigte gevonden werden, die op
cenen of den anderen geen acht gaven. HierHier.
detl !Jan v:m den eenen
beveeleo. dat
om vond GREGORIUS zig ein~elijk genoodzaakt te beveeleD,
de Huisvrouwen, Boden, Dienstmaagden, Slaaven, Knechten,
ja aUtn, die geene Hovelingen waren, en daarenboven zij, die
zon.
onweetend met een banneling hadden omgegaan, in geene zonzijoe navolgers, wilden zij de rust
den vervallen waren. Hij en zijDe
niet verfiooren, m$efien 'er wel eenige verzach_
verzach.
der Inantrchappij
tnaatrchnppij nillt
befmettiog des Bans,
ting :lan toebrengen, en de kracht van de befmetting
die reeds zulke diepe Wortelen gefchoten had, verminderen: aan.
aang~zien zij dagelijks ondervonden, dat de menfchen, die in de
landen of onder het gebied van een gebannen Vorst of Bisfchop
woonden, dezelve verlieten, om niet beflllec te worden. De
Leeken verlieten hunne Huizen; de Monniken
Monnikert hunno
bunno Kloosters;
Lecken
de
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cl:;! Vrouwen haare Mannen; de Kinders hunne Ouders, en ~illgcn
~ingcn
d::!
),aakt en berooid achter land zwerven; waardoor, hadden de
!.aakt
Kerkvoogden voortgegaan, met op de gezegde wij ze te banncn,
bannen,
Maatlchappij vnh
Landl'Jopers zou·
zouzij een
cen gnlllfche
g:u1ICche MaatlChappij
YI1Îl Bedelaars en Landlaopers
den hebben kunnen
kUl'Inen !lichten.
fiichten. De Ban, echter, cn
Cil de vrecze voor
grootr1e middelen om h,t
h~t gC7.nch
gcz~ch der
denzelven ; was een der grootrle
PauCen en, I3isfchoppen,
DisCchoppen, naar hunnc
hunne gedachten, in fiana
l1and te houhou~
den. Doch het misbruik, welk zij 'cr
'er van maakten, liep niet
plleen fommige meer doorà:h:ige
doonichti~e Leeken ; maar z-:!Îs
cenige
plIeen
z~Ifs cellige
K:udinaal P. DA:\IIAl'\I
klaagde 'cr over
Geestlijken in 't oog. DJ.
D~ I\,ardinaal
DA:IIIAM kl:lagde
ALEXAND.ER.
Bijnn
1'{!n de decr(tal11
briel'l:n
aan ALEXAND,ER.
Bijna iedcr
ieder blad
bind "fm
decr(tnal briel'en
(fchreef
Cfchreef hij)
hij') Il'ord
Iford mrt
m(/ d( plegte/~ike
plegtel~;ke ba!1
ban ("'NATHEMA;
(ANATHSn1h; beJloten:
hejloten:
want h(t is gedllllrig:
ged,,"rig: zo u'ie
wie dit of dat niet aal {Jrd(ulII
g{'daall hehBm,
km, di( zij l'erl'i(}el.'t
,'c,.)'/oel.,! lAN"'THt~IA).
(ANATHt~IA). Dit hiC'ld
hield hij voor een on·
onmisbruik, Ln gaat dus voort: fr/en
Men I'indt lIiet,
niet, dat
verdraaglijk misbniik,
de H.
/J. PI1!!S
Paus Gl'cgori1!s,
Grcgorit!s, of andeuPnufen,
ander(Paufen, decze
dec;;e gewool/un
geU/ool/tm in
hUIIII(
hutln( decret:n
decret::n ol!dc:-hoflien
o:!d~;hotl'en hebben.
Deeze handelwijze ha~
ook, even als andere buitengewoone
buiten;iewoone firafoefeningen
I1rafoefeningen , ten gevolge, dat ze onnut werd, om dat het volk aan dezelve gewoon
ja.
wordt, en ze door de menigvuldigheid niet meer vreest; ja,
ollvrtrCchillig, of men door den Paus of Risfchop,
BisCchop,
zelfs werd men ollvllrCchiIlig,
die alleen
alleea de magt hadden dezelve te vernietigen. 'er al of niet
van ontnngen
O1anagen werd. IlwA
IIEDA getuigt, hoe ook de Priesters raasden
en tierden tegen hen, die in den Bnll
Btw waren, om dat zij dell
Utrec/itfc/Jm
Bi5(chop, I\UDOLI'
IWDOLP VAN
Utru/l/fc!J(:71 Bisfchop,
V"'N DIEPHOUT , aanhingen, het
volk da..'tvoor
dl\<.'Tvoor onvervaard \ras;
\\'as; welke onverfchilligheid des Volks,
dat meer op hum:e wapenen vertrouwde, dan vreeze voor de Interdittcn
terdiétcn had) Paus Et:GENIUS noodzaakte,
noodzaakte. den llisfchop
Bisfchop Y(m
VfiR
Jl1'1skou
M'Iskou aftezen den , om de zaak der twee llisfchoppen
msrchoppen te beechecr, de Leeken
Lfeken hel
he! meest bezwaarde,
middelen. 't Geen, ech(cr,
was, dat zij in andere zaaken nergens eenig recht konden erlan·
erlan.
bevelCchrin van GUIDO
gen, omdat, volgens het reeds genoemde bevelCchrm
GUlDO
VAN AVENl'IES,
J\VEN~ES, de Wereldlijke Rechteri,
Rechter~, uit kracht van de geestIijke firaffe,
I1raffe, die de Geestlijke Rechters, na een voorafgaande re7
re,
hebben uitgcCproken,
uitgefproken, zod:lI1igelmaatige waarCchuwing,
waarfchuwing, zouden hebbcn
zodani·
ge menCchen moefien afwijzen, die in den Ban waren, en hUil
geenen toegang in hunne Raadhuizen of Vierfchaar
VierCchaar geeven, om
voor zig
tig zelven of voor of tegen anderen t@ pleiten, of voor ge·
tul.
tul-
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lUigel1
te! dienen; met
zodanig eeu
een Banneling wèrd
tuigel1 te'
niet één wóord, zodaoig
eli
.Is een dood mensch gehouden. Doch in
In Frankrijk.
Frankrijk, daar de
Geestlijken
GeeStlijken minder gezachs
geznchs haddert, tnoe!len
moefien alle deeze uitvluchten, WlIarvan veeltijds een kwaad gebruik gemaakt werd, vóór
[en,
den áanvang van het rechtsgeding beweezen worden. Het was
ook hoogst noodzaaklijk , dat de Kerklijkeli
Kerklijken in hunne magt. of
liever in :het onmaatig gebruik vah
van hunne mage,
mage. befnoeid werden.
Laat ons het volgende 'er nog bijvoegen; hij, die geduurende
tijd van een Jaar onder den Dan gebleeven was, zonder geden lijd
tocltt
tocht te hebben om
0111 •'er
er van ontheft
omheft te worden, werd voor den
Bisfchop gedaagd, .:lls verdacht van Ketterij;
Ketterlj; fom wijlen werden
hier In de llisfchoppen
Bisfchoppen door de Koningen onderfieund.
onder!leund. Vol.
Volgens BEOTHIVS,
BEOTHlUS. Hijf.
Hist. S(ot.
Scot. Lib.
Lih. 11.
Il. maakte MACIBBEUS,
MACIIABEVS, Koning
SchotlaNd, een Ordonnantie, dat iemand, die in den Ban
van Schot/aNti.
g:lntsch Jaar daarin was blijven !leken,
gedaan was, en een gantsch
l1eken, zon..
der naar eenlge
eenige ontbinding getracht
gemtcht te hebben,
bebben, voor vijand van
het
Jiitliield.
bet Rijk zou gehouden worden; en die hee
ber twee Jaaren liitliieJd.
Engeland was het
zou al zijn goed verbeurd hebben. In Engelanti
bet reeds
een gebruik geworden, dat hij, die veertig jU(.en
ju(cn onder deu
ded
Ban gebleeven was, in den Kerker geworpen werd.
De maatfchappi] der menfchen·
menfchen .moest dus naar middelen otn0l11·
zien.
zien, oln
oln zig tegen deeze gchaate
gehaate gezachvoering te verzetten;
en dit gelukte ook nu en dan j op deeze of geene wijze: de
een wist middel te vinden; om een' Brief van den Koning
verkrijgè!1, waar bij
verkrijge'n,
bIj den Bisfchop
BisCchop bevolen werd, den banneling
onder borgtogt te ontOaan; dali
dan liet men den borg voor den Hi..
...
fchop zo lang naloopen, tot dat het hem verveelde. De Land..
tnan in 'den ban gedaan
gcda:m zijnde, beriep zig op zijn voorregt, vat}
val}
niet buiten zijn Parochie gedaagd te mogen worden, en wiit
wist dut
de firengheld der Geestlijkc!l1
G~esrlijkt!n teotltWijken.
reoRtwijkcn. Werd de Vorst raa
lal1.....
geCpróken·, om·
om de lrardnekkigen
vatten, hij bevestigd~
gefpróken·,
hardnekkigen te doen vatten.
de gemllde
gemslde voorregten, en
cn zeide,
zeid/:, dat het geen gebruik was; zoo
zO-"
lHsfchop meer dan dert
dea
danige bevelen tegeeven. Was hij
bij den
dea llisfchop
verklaar·
onderdaan get1eegell,
geil ce gen • en gaf hij zodanig een bevel, dan verklaarde zulk eeg,
eell, dat .Ilij
Hij niet onder den Bisfchop behoorde; en i!lo<
I,..
gevalIe dit niet-doorging,
gllvalle
niet,. doorging , had hij fJegts te zeggen; dat hij zi~
-op
rechtbatlk beroepen had;
bad; en of de Bislèhap
Bis(è1'wp zulks om·
oro<lp hooger rechtblrlk
keilde,
Qe Landman wero
we~ .geloota.: Wa,
Was '.eF,
'~F, echter, geeuo m;o..
SI(liI
kende, .Ie
,t·,.
V. D IEL.
F
'00·

t.

Is

~
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ge:ijkheili.J om de zaak Uil de handen der Gee.tlijkbeld
gelijkheiil
Gee.tlijkheld te hou·
~.
den, en moest zulk een gekerkerd word.n
worden,,dan
.dan had hij
bij mee.ttljd.
meesttljda
zo veel vrijheid als hij begeerde, zelf. om openlijk door de {lad
firaaten te mogen ,aan;
pan; en op die wijze daalde. ia
en langs de araaten
ill
dit geval, het gezach der Geestlijken meer en meer. Zij, dit
ziende. bragten hunne klagten <!all1'
t!a~ over dagelijks ten Hove.
JOINVILU
JOINVILL~ verhaalt. in he.t
be.t leven van
VIUl LODRWIIK,
LODEWIJK. bijgenaamd D&
HEILIG!,
venOOl1den,
HEILIGB, dat de Bisfchoppen hem, op zekeren tijd, venoonden,
dat het met het Chatolijk geloof gedaan was, indien bij hun de
band niet leende: want
wam dat de meeile
meefie menfcben
menfchen den Ban
nan nief-~et
nie!-~e.
vreesden, en de Kerklijke Rechters {legts
vreesdell,
Oegts achter aan lieten 100verzogten, dat zij, die een Jaar in den BaD
Ball
pen: waarom zij verzogten.
haddell. dQor
geweest waren, en naar geen ontbinding getracht hadden.
mogren genoodzaakt worden om ver..
den Wereldlijken Rechter mogten
vr~en. De Koning was bereid aan hun verzoek te
zoening te vrallien.
voldoen, onder beding,
beding. dat de Wereldlijke Rechter dan ook bevoegd zou weezen , om kennis te neemen
n~emen over de rechtmaatig.
rechtmaatigheid of onrechtmaatigheid van
v:m 't Banvonnis; doch zulks deu
Bisfchoppen niet behaagende • vermits zij niet wililen
wilden dat de
Wereldlijke Rechter kennis van hunne Rechtsgedingen zou hebben, zeide hun de Koning: " Zo zal dan ook van uw verzoek
",t niets worden. Of heugt
beugt ulieden nil!t meer, dat de Bisfchop
., van· BrittaNje den Graaf N. zeven
zeVen Jaaren lang in den Bao
Ball
.. gehouden heeft,
heeft. en dat gemelde Craaf,
Graaf, om dat het een on.
on" reçbtvaardig
rechtvaardig Banvonnis was, eind~lijk door den
dell Paus zelven
" ontaagen
ontOagen is? Hadde
Hadde: ik dien Graaf gedwongen, om genade bij
"Jo den Dlsfchop te zoeken, dtD. h,d
b.d hij alles moeten doen, het
" geelloe
geeft de Bisfchop. recht of o1lJ'echt.
oDJ'ecbt. van hem ei.schte." Dit
Die
!\loet
GeestIijken zelveo.
ze1veo.
~oet men 'er nog bij voeren , dat fchoon de Geestlljken
door het misbruiken van hun gezaeh,
geZlch, oorzaak tot deeze en der.
Zlaken gegeeven hebben. de Leeken , door. hunne fpoor..
,elijke zaaken
100ze
loo!e gedtaagingen en. verachting van alle tucht, naderhand oor.
oor..
zuk
Oppenorflen de Geestlijkheid
Geeatlijkheid. weder.
zaak geweest zijn, dat de Oppenorflell
om hebben moeten onderfieunen;
onderfleunen; [chooD
remoon een uiqebreide
ui~ebreide magc
aergens gevaarlijker, dan onder hen, kan geplaatst worden.
Ten aanzien van het
bet ROlllei"folu
Romeinfclil Recht, komen veele zWea
zWel!
voor, die met het
bet geen wij uit de Kerklijke Rechten hebben bij..
voor.
ceba&"
ceba&c .ove{cClDh~n;
ove{CCIJllltlDl:liCn, .tod!.
~ onze Rochtsge1ea:deu
Rochts~ecdeu verfchil·
verfchiI·
len

~
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Bon. die hedenda~gs ot1d
ot1d~r
len onder elkándel' daarin. of de Ban.
~r ons
Romtillft 1un Ban;
Bon; dat is,
is.
gebruikt wordt, gelijk is aan den Romeinfcltm
met de Deportatie (Ban bij uitnemenheid), of R~/egofie
Rdegalie (Ballingfchap), en of deeze iemand :;1
burgerlijl( dood ma~ke.
~l of niet burgcrlij1;;
tingfchap),
ván beiden eenige geEr zijn 'er die zeggen, dat
~1t zij met geen van
Jon ols
eth bloote uitlijkenis heeft, en niet anders voorkomt, Jan
als elh
Jen Burger/lllllt; waar op anderen vraagen, of die
werping uil den
uitgeworpen en het etfea
effeét der rechten vin den Burgenlaat verlieuitgeworpenen
zij voor burgerlijk dood moeten gehouden worwotzen? dat is, of zjj
den?
}Jon ted
Anderen wederom maaken onderfcheid tusfchen een' lJan
led
f:o/!tlenn, (zo als door Fteeuwigen dage, met Confisclltie van €o/!tlenn,
teuwigl!n
uilgelP,.ok~n ,) eri tus~
UPS DEN II ugen
I!gen Prins WILLEM DEN I was uilgefProken
fehen een Ban voor een bepaalden tijd.
tijd, zonder Confiscatie, (jo
Ot
fchen
tioOt
kn Rechter.
Rechter, om deeze of geene misdaad uitgefproken;
uicgefproken; komen.
komenden
eerfie met de Deportatie der Romtinen over .en.
.en, dDr
dGr de
de de eerlle
pro vinandere, als de ontzegging van deeze of geene plaats öf provin.
de,
met de Relegatie
Releg(Jf/~ gelijk flaat.
llaat.
de ,met
verfchi! heeft
heefe 'er, meet din
eens, onder de Sl'2aten
Sraaten ,det
.dtt
Grooter verfchil
dàn eens.
V.reenigde Landfchappen plaats gehad, over het rechr van Bannen, en wel bijzonderlijk na de anweltring
anwellring van den Koning
I{oning van
1un,
Spanje; na welken gewigtigen llap dé
dè SOllverail1iteit
wtder
SOllveraÎI1Îteit Wt
der gegeft1rMtcn, en"
keerd WIS in den boezem, waar uit deze1fe was gef!lrMtcn,
Plakaaten en Ordonnantien , die de Koning of
waar mede alle de Plakaaren
ot
hadden) VOQr
voor tille de Neder/ani,",,.
Neder/am/en..
zijne voorzaaten gemaakt hadden,
van zelve vervielen; wordende, op óar
óat gewigtig
gewigti~ tijdrup
tijdftip ,• ieder
geeh ge.
Provintie Souverain op zig zelve gefield, en dus, door geeti
meene wet, aan elkander verbonden zijnde, dan alléenmk voor
bij
%0 verre zij onderling een nieuw verhond
verbond aangingen.
aangingen, en w~ar bi}
de andere, in dit geval, gedemandeerd.
gedemandeerd
de magt van de eene aan dc
nap hier van af, en wijze mijne
mljpe LeOo
Le@o
of toevertrouwd werd. Ik {lap
Aanhangztl op het Rechtsgdeerd Woordmboek,
Woordmboû:,
zers tot
rot het Aanhangzll
Art. 'Bx.N; en hun, die be~eerig mogten zijn ie weeten • hoe onmaatig en rch:tndelijk
(ch:mdelijk FILJPS
FILIPS DE II hier van gebruik gemaakt heefe.
heefe,
waatig
tot de Apologie van WtLI.E~I
wtLI.RM DEN I; en vetclers
verders tot de menigvuldi.
meni~llidi
ge bi)eengebragte
biJeengebragte vonnisfen van BannisfemeDten
Bannisfemenren tot
toe de Senten.
Senten,ten en Indagmgeb
Indlgmgen 'Yin
"In Herto~
Heno, ALBA,
ALBA. op naam vaD
vau gemelden
gtmeJden }{9"
lii!li'

.F
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14 BANCHEM. (Johan) BAND. (Ter) BANG
BANGMA,
I....
MA , ent.

SllIatszaaJ:en,
Zie ook BIJNKERSHOEK, rernandding
Pèrlzanrleling v{m
van Slaatszaal.:en,
op BANNEN.
DANCHEM, (Jolzlln)
(Jol1/ln) geporen
gel>oren te Leit/ln
Leidtn , in het jaar 15"0,
1540, werd,
DANCItEM,
bekleedioge
van wegen zijne geleerdheid, waardig gekeurd ter bekleedinge
Leiji[che Academie.
Acaiemie.
van de plaats van Curator der Leijtlfche
Zie DANKHEM.
BhNKHEM. (Jan van)

Katnarina-Bantl genaamd, een der
BAND, (Ter) ook wel Katlzarina-Band
Friefche Dorpen, behoorel1de,
behoorende , met de Buunfchappen Bandfler.
Bant/perBonfltr-Schans, tot dt
Mo/en en Banfler-Sclzans,
de Grietenij Aengwirden. Ter
Bantl is gecombineerd met Tjal/eherd,
Tjolleherd, en heeft dertig fiemBand

men.

Ac!·
BANGMA. een der vernielde Staaten ,J die voorbeen onder Aci·
11umjp gevonden werden.
1IIarijp
BAN].URT, (A/"ert~
(A/hert) afkomflig uit het gellacht
geflacht van dien naam,
na:tm,
BANJAjRT,
ondertekenaar
was een der geenen, die, in het jaar 1168, als ondertekenau
van het verdrag, dat Graaf FLORIS
FLORIS De
DE 111
III van Hoi/anti zig verver·
pligc vond aantegaan met zijnen overwinnaar FILIPS, Graaf van
pligt
Y/aant/eren,
l1aantleren, gemeld word; gelijk hij ook voor komt op het
ge·
jaar 1203. toen Graaf DIRK zig gedwongen zag, het oudfie geHoI/anti #f als ecn Leen van
I'an Brllóand,
Brilband , te erkenne".
erkennen.
deelte van /lolland
Noodloltiger
partij, die
Noodlottiger voor hem was, in het zelfde ja2r, de panij,
hij, met Inderen , tegen Vrouw ADA,
ADA. haaren Gemaal, en MoeMoe·
bij,
der ,ekoozen had, en waar aan de verwoel1ing
verwoefiing van zijn Huis,
lIier na te melden, moet worden toegefchreven, na dat hij ,ne·
llier
Tens
Kennemerlnnd op de been gebragt , en
vens anderen, gancsch Kennemerll1nd
het beleg voor den leidfchen
Leiifchen Burgt geflagen half.
voor·
bet
had. Alle welke vooromftandig op het Art. ADA
zijn. VELlUS ,t
vallen reeds omfumdig
ADA verhandeld zIjn.
Chronl"jlt van Hoorn, noemt, onder eenige der voornaamin zijn Chromjk
géflachten, in die Stad bekend, ook dit, dat hij zegt
zeg. op her
fie génachten,
jaar 1419
'419 reeds uitgellorven
uitge(forven te zijn.
GOUDH. Chrono bI. !l95
295 en 296 enz.
GOUDH.
BAl'flAART SCEI,
Metlenblilc J in het jaar 1447.
J447.
BANJAART
seEI, Slotvoogd van Medenb/i!r,
Prefident Dit
DE WllJ)B,
WILDE, zie WD.m!.
WU.D••
~efchil men den Preûdent

enz. Van zijn

{~
(~
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(CtJzewijn
(C(r~ewijn de) Of deeze DAN/AART uit het getlacht van dien naam
zij, is even onzeker, als het is van eenen anderen
DIltK JANSZE BANJMRT, die in het jaar 1476 Schout te Hoorn
DllI.K
bet
werd. Van geen van beiden zou het waar kunnen zijn, als het
VELlUS,~ dat
14 I 9 reeds uirgdtorven
uirgefiorven
gezegde van VELIUS
dar dit Getlacht in '4'9
was, voor onbetwistbaar kon gehouden worden. Doch waarin
:zijn,
zijn, op.
o~ de alleronfchuldigfie wijze, meer mistlagen begaan, dan
DIRI[
in dergelijke gevallen? Dit is, echter, zeker, het zij dan dat DIRII:
}ANSSEN
JANSSEN BANJAAiT
BANJAART al of niet een affiammeling van dit getlacht
ware, dat hij een man geweest is, die, door zijn onderneem~n
den aan, boven het gemeen uitgemunt heeft, en zig als een
hoofd van het volk durfde opgeeven, zonder het gezach der Re1477, binnen Hoorn
genten te fchroomen. Want als, in het jaar '477.
afgeeen verbaazend oproer, om de Excijnfen, diè het gemeen afgcfchaft wilde
wiJde hebben, onfiaan was, en de Regeering zig daar te.
niel:~verzette, zo vladt
vindt men aangetekend, dat DIRK MNJAART,
BANJAART,
gen niet~verzette,
met eenigen van het volk, in het huis van den Schout indrong,
SlOk (een werktuig, waar in de gevangenen werden vast ge.
den Stok
flooten) uitbrak, en de gevangenen naar het Stadhuis voerde.
Daags daaraan, toen de Schout VELAER, die zeer in den haat nn
was. weder in de Stad kwam. deed het graauw terter·
het gemeen was,
1lood
aond onderzoek, eerst in zijn huis, alwaar het, fchoon hem niet
vindende, alles vernielde. en mede nam het geen hun goed dacht.
\Tan
'Jan daar trok het naar· andere huizen. De verbittering tegen deo
den
Schout VELAER, en hen, die van zijnen aanhang waren, was zo
wer·
groot,
grOOt, dat 'er van de Regeerende Burgemeesters gevondeh werden, die, in plaats van den moedwil te fluiteo,
lluiceo, van het Stadshuis afriepen, dat Burgemeefiers alles, wat BANJAART en de zijnen gedaan hadden, op zig
zjg namen en voor hen verantwoorden
befiraffing zijnde, behoeft men zig niet
zouden. Dit de eenige beltrafling
reverwondereCJ, dat het gemeen, den toom
room dus
dU5 ruim hebbende,
reverwonderelJ,
alle
aUe paaien van befcheidenheid te buiten ging. Van de Regenten
haddeo re.eds
reeds zeswaren 'er eeoigen
eeni~n in de gevangenis gebragt, en haddeD
tien dagen g.ezeten; dagelijks werd hun alle hoon en fmaad aangedaan; ja • zelfs
Zl:lfs werden zij
zi; gedr.eigd,
gedr~igd, niet levende uit de gekamen I indien zij niet bewerkten, dat VELAU
vangenis te zullen kamen.
VUAU
SCboutsampt .mond.
.mond, elt
el( de Commisfie hun in handen flelde.
hc:, Scboutsampt
llelde.
J)e SçIJout
~4oijt werd .zelfs
.zelfa door het bidden zijner vrinden bewogen.
gefproot~n

F3

~c
dae

lJANR'ER'I'. (Jml
BANJERT. llANKER'I'.
(Jmt

U

"(I" TrIlPIt,,)
Trl1p?e1l)
""ft

amand deeJ; waarna men ren Hove wist
wisr te bewerken,
par hij ,mand
dar de CommisGe van het
her Schoutsampt.
Schoutsampr, VODr
voor een groote [QDlIJle
[QlIlIJlt ..
dat
aan de !1ad
l1ad kwam.
BurgelDeenc~n in overweeging namen, aan wien zij
Als nu BurgelDeene~n
Ampr :touqeD
~ouc\en geeve.n.
geeven, zo kwam, op aanllooking
BAN.
dit Ampt
aanl100king van BANJ4ART, een graGt
groGt deel der Muitemaa~rs
Muiremaa~rs tot hen. zeggende:
J"ART,
SteJr gij lieden een anderen Schout, dan ouzen
oozen Kapitein
K~pitein BAli" Stelt
~, JAAR r; wij zullen u zo veel volks
voJks op UlV
u IV dak brengen, dat
dit gij
'er van gruwen zult." Om die reden verkreeg B.\NJA4ItT
liet
n,lNJA~1IT l1et
" 'cr
Schoutsamp:; waar door de rust wederom genoegzaam herfleId
Schoutsamp_;
herlteld
~ijnde, de gevangenen
gevangenell ontIJagen
ontOagen werden,
werden I en de uÏtgeweekenea
uirgeweekeoea
vrijheid v~rkreegen, weder binnen Ie
te mogen komen. Doch 1A,N:lAART,
VART I die, om dit Ampt te bekalPen
bekolPen,, genoegzaam dl!
de ganfche
gallfche
gdle!d hld,
hJd, genoot 'et
'Cl' Oegts weinige maanden
mall1den d.
Stad overeind geHeld
yrucllt
~rucht van,
van I vermit,
vermits de dood hem binllen
binuen kon
kort wegnam.
VELIL:S, ClzronijItYtmli~orn,
ChrOllijlr.vaflH~orn, bl.'V7.
bl.'V7, lOl, !0ge1l1oi.
I0gelllOi.
VELJüs,
Banjal1rt, ook wel Bllnejl1rl,
Blmejarl I Wl!S
was eertijds een zeer
Banial1rf,
iR HolJand,
HolJond I tus[chcn Cnjl,
Cajl, icum en de Bevuwijlt,
Beverwijk,
Kasteel in
behQorenqe aan het aloud Ge!lacht
Geflachr van die']
die'l naam. In het jaar
l>ehoorencje
12°3.
gelijk anderen
nnd(!ren zeggen, in het jaar {205,
120;1, of, geliik
12°5, werd die
lJon;ert, door het !\rij,svolk
Krij,svolk van
VlIn den Graaf VACIl LOON,
LOON I in kooell
Ien geleid, zo dat de Puinhoopen alleenlijk over gebleven, ea
Sliets meer dan de bloote grondllagen
van I in her
het duin ca
et
grondOagen daar van,
lliets
~Illld I te zien zijn.
nud,
VOSSIUS. Jl1l1rbodftn;
JlltJrborkm; GOUDlJOlV!N.
bi. 80; S!\IITS,
VOS5IUS,
GOUDIIOl!.VlIN; bI.
SMITS, SdI/ISch",.
Iramer , bI. 25.
l5.
kamer,
B.~t'\JERT,
B.~l"JE:RT,

~)Ud
~ud

EANKERT I~ (Joost
(JODS! ~'l1n
~-l1n Trappm
ge2'1') geboortig
geooonig van Ylü.
BANKERT
Trapptn,I gt'~'t')
rJi~.
pngrn,
p"gen, had dit met
mee veele andere groote Zeehelden
Ze8helden g~mecn,
gèrneen, dat
dapperh~id, dan aan
aarl
de vereeuwiging zijns naams meer aan zijne dapperheid,
moer roegefchrcven
roegefchrc.ven worden. 11et
den luister zijner geboorte moet
Het
lijden I is, dat,
dar,
eenlg:te verlies
verlies,I dat onze Landgenooten hier bij lijden,
geboone, de afkomst der Helden duifter
door de geringheid dier geboorte,
!(lOST VAN TnAPPEN,
TnAPPEN. dIen men, hoewel zOllder
zonder %ul'ks
zulks mei
me!
is. lOOST
1 deó VlIder
te kunnen zeggen, voor
voorJdc!b
Vln den
deo firakl
finkl
zekerheid' Ie
Vtder van
Beer<: ADIlIAAN
ADRIAAN s.tNKf.iT
MN'KF.llT hnud,
IS ,c1>or
te melden Heere
bnu&, IS,
-&>Or zijne he
kwumbeid, allengskeus
~eDg8keus,, van·
van- een geriuSkwumlieid,
geriitS- bog~, W&.II"
tQC-la"
IlDpt

!~ ANK E R
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1'11// Trappm)
('oost
Trapprn)
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8r

ampt
Impt van Kommandeur over de kust van Zeeland opgeklommen.
hepaalen,
Schoon men het jaar zijner geboorte niet kan he
paaIen , weet
lIen, echter, uit gehoudene
gehoudenc aantekeningen in Zee/and,
Zeeland, dat hij,
tnen,
mi,
In het
1624,J Kapitein onder het Kollegie van de Admiralibet jaar 1624
is.. Toen, in het jaar 1628,
J 628, de
teit dier Provintie geworden is.
vermaarde PIrrER PIETERSZOON HEIN den Spanjaarden de Zilvervloot ontweldigde, voerde !ANKERT, als Vice· Admiraal , het
ijze·
Schip de Neptunus, gewapend met agt metaaIen en zestien ijzeren fiukken, en b~mand met 100 matroozen en 55 [oldaaten.
verzeIde hij den Generaat
Genera:at HlNDRYK
HENDRiK LOl"e·
In dien zelfden rang verzeide
Lor-;eQUE,
QU!, in den logt
togt naar de Wesf-bJllim,
West-hu/ietl, om. volgens hel
het oogmerk der Kompagnie. den aanOag op Phernam;ucq te oliJerneeJIlen. die, in bet jaar 1629, gelukkig volbragt werd.
Illen.
was. den 17den Mei,
Mei. nevens anderen, met zijn
BANKERT was,
Eme/ia in Zee geloopen, onder zig l:ebbende
hebbende
Schip de Princes Emûia
SAKURL LUCASZ ,jACOB
,JAC08 HUI]OEN,
HUIlOEN , CORNELIS LONCQUK,
LOI"CQUE,
de Kapiteinen SAKUltL
... ORIAAN !{NAAP en MARINUS DIRKSZ.
"'ORIAAN
DlRKSZ. Hunne verrichtingen zullen
onder het Art. LONCQUE ~He1zdrilr)
~HelJdri!t:) moeteo
moeten gemeld worden.
In het jaar 1637 bekleedde BANKERT den rang van Kommandem In die waardigheid met vier Staatrche
deur
StaatCche Schepen in Z~e gezeven OorlogCchepen
Oorlogfchepen van Dul".
Du'-".
loopen zijnde, ontmoetten hem z~ven
kerken, waar van hij, na een hevig gevecht, twee en een Frelurken,
gat veroverde; zijnde het eene [chip van oorlog de Sf. Frnscis130 man, JJ",
metaaIen en 1I I[ ijzeren fiukken; het
bet
cus, voerende 13°
4 metaaien
tweede de Wasfende Maan, bemand met I[ r100 koppen, en voeIlletaalen en J6
16 ijzeren fiukken.
Het Fregat de Guld,
rende 6 metaaien
Cu/dl
[9 fiukken gerenut.
ge[chut. BAJfKERT
BAMKERT bragt
Zon had op, [J
I I l man en 19
dezen zijnen buit te l'Iisfingen
nisfingen binnen, alwaar het volk gevangen
gezet werd.
jaar. in
Geen minder aandeel had die Held, in het volgende jaar,
fchoon de L. Admiraal M. H.
R.
het gevecht tegen de Duinkerkers , [choon
nOMP toen het opperbevel voerde. Hoe hij zig daarin gedragen
TROMP
bid. bleek hier uit, dat aan hem.
hem, zo wel als aan den Admiraal ,J
bad.
verten gouden keten, ter waarde van twee duizend gulden., ver·
eerd werd, en zij. boven dien, ieder een eereloon van agt honderd guldens ontvingen.
Ook deelde 1At«1tlT
IIAtUCUT in den roem der overwinning
overwinning.J die TRom,
TROMt,
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in bet jaar 1639, op de groote Spaanfc:/II: Vloot, onder EngeIllnt/., beh'lalde.
Illntl.,
BANKERT, die, in de fchriften van zijnen tijd, als een der verB"l\lKERT,
maarde ).\'1:mnen
Mannen vermeld wordt, had, nog Kapitein zijnde, reeds
dien naam verworven, en zig daardoor den weg gebaand om to~
booger posten vt!rheven
verheven te kunnen worden. voornaamlijk dout
tegetl dertien Duillkerlurs,
Duillkerlctrs,
het
bet gevecht. welk hij alléén uithield tegen
fcnoot. Doch't geen hem den
waar van hij drie in den grond fenoot.
croodlen lof deed behaalen , was, dat hij, hoe doornageld zijn
,roodten
Schjp ook wara.
warlt. de handen zijner Vijanden wist te outkomen.
Ook word~ van hem eene <laad van de groorlle Iloutmoedigheid
zig. aan beid~ zijden.
verha:lld, bierin bellaande, Hij bevond zig,
bezet. dat dit het ontkomen
~odanig van vijandlijke Schepen bezet,
Onmogelijk fcheen te ma;lken. Om hem,
hem. met de zijnen, het
çmmogelijk
leven te laaten. boden zij het hem.
hem, meer dac eens, aan , op
voorwaarde van zig ovenegeeven; ja zij verzochten
verzoc,;hten en bader.
badçt.
l1em
plaljts va\]
va\1 èaar aan ge~em daar ~elfs om, Doch BWKERl', in pla:jfs
olldncn Zoon "waarfçhijnclijk
~ waarfçhijnclijk
hoor te geeven, fielde zijnen Olldncll
AD .. lAAN), met den brandt;nden lont.
lont, bij het Bu~kruid, mtt pebeADRlAAN),
inçe fieel:cll
fieel:cn ~ zo dia hij zulks beval, onvel om 'er den brand inte
bern den kllp te zullen
zllll~n klooven.
klooven, indien hÎJ
hfJ. nl\der bedreiging van bem
Ill\oDtkwam hij .;lok
ook in dit geval zijne vijanlaat\g was? hier door ontkwam
den.
poor zulke en dergelijke bedrijven, zig reeds vermaard gemaakt
bl!bbende. verkoos hem de Westindirchc Maatfchal'pij, in het Jaar
hebbende,
J 645, tot Admiraal over eene Vloot, óic
pie zii voorhad naar de
1645,
Westinrlien te zenden •. met IJQgmerk
vervaIlene zaak en in
(A~gmerk om de vervallene
daarlllcde., in de maand Fedè Brazil te herflc;llen. Hij ging daarlIlede
l>ruarij
veele ongelukbruarij des Jaars J 646, onder zeil, dOch h"d te vee(e
l1.en. om aan het oogmerk te kun\len voldoen. Twee Schepen
Du;ns fchipbreuk. Naauwlijlçs uitgeloQ.
van de Vloot lee~en in Duins
l'en ~iinde,
~iinde. dreef een fiorm hem terug in En$dand, al waar .je
VJoo~. door de ongellaadigbeid der windel!, negen weeken werd
VJoo~,
opgehOudl!n, Na het doolfl:lan val) andere ongema~ken, verzeld
onder het gevan oneenigheid onder dé hoofden, en mpiterij ooder
meen, kwam de Vloot eindelijk aan het RmT van Oliflda, alBAl'lä:ERT alIe$ in den drocvigfien toefiand vond. Gebrek
waar BANä:ERT
{IRq

(jDDst van Trtlppm.
Trflppm.
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aan leeftocht deed de aldaar overgebleevene Nederlanders, over
de aankomst der Vloot, ten uiterften
uitercten verheugd zijn; doch ~ie
die
vreugde
v~eugde werd ras
rag verminderd, door de vermeerdering van de
oneenigheden
oneenlgheden ouder de Vloorcliugen.
Vloo[elingen.
BANKERT, na aldaar eenigen tijd vertoefd te hebben, vertrok ~
B,\NKERT,
Overfle ijlNl)ERSON,
met den Overcte
ijlNl)ERSON, en een aanzienlijke Vloot, naar
lüo St. Frant;isco, en wierp aldaar het anker, Il)et oogmerk om
de Portugeezen derwaards te lokken. De eeniglle
eenigcte verrichting bebeo
ilond, echter, in de verovering van het
ffond,
bet Eiland Taparipa, 't
welk gefchiedde door het ombrengen van meer dan twee duizend
menfchen. Dit Eiland kwam kort daarna weder in handen der
Portuguzm.
Portuguzen.
Gelukkiger was de Vlootvoogd ter Zee; hij nam nu en dan
een Schip, of fchoot 'er een in den grond. Ook tastte hij, omtrent de Baai tie Totlos los SantfJs.
Santos, een uit Portugal komende
Vloot van zeven Schepen aan, waarvan hij 'er één iJl
in den grond
fchoot; een ander ontkwam het: de vijf overigen-, die geladen
waren met lakens , Iijnwaat,
Ammunitie,
lijmvaat , levensmiddelen en Ammunitie.
waardig gefchat over de twee MiJlioenen,
Millioenen, werden prijs gemaakt.
In het gevecht met dezelven, verdrolken
verdroaken of fneuvelden
fneuve1den omtrent
vier honderd Portugeezen; twee honderd en vijftig, die overover·
bleeven , werden op de kiel van het Scbip
Schip gebonden'
gebonden of gefpijgefpij.
kerd, en aldus naar 't Recif gevoerd. Onder dezelve bevonden
dl!
zlg de nieuwe Onkerkoning,
OnkerkoniDg, de Admiraal, Onder-Admiraal, de
Providoor en Regidoor van Brazi/,
Brazij , drie Geestlijken en andere
mindere Bevelhebbers.
Eenigen tijd daarna, met particuliere Nederlandfche KoopvaarKoopvaar·
dijrchepen
dijfchepen verllerkt
vercterkt zijnde. veroverde hij. onder de Linie. vier
Portllg.efclre Schepen, met fuiker
Portllg.tfche
ruiker geladen, waarbij hij 5°,
50, en
de Portugeezen
verlooren.
Porrugeezen 120 man verlooreD.
BANKERT,
vetrichting voomeemens .zijnde, met vijf
BANKERT. na dee1;e verrichting
andere
Linie. alwaar
lndere Schepen, thuis te keeren.
keeren, kwam onder de Linie,
overvallen
hij van eene zieke en eene da~rop
daarop volgende beroerte ovetvallen
werd .. waaraan hij, binnen weinige dagen, overleed, tOt groot
nhdeel
bet Vaderland tI waarin zijn dood van veelc:n betreurd
nltdeel van het
werd,
werd ~ vermits in het algemeen van
yan hem werd getuigd,
getuigd. dat hij
een der beste Zeevoogden was, die de Staaten ooit in dienst gehad
gezQuteo, bew~rd
bad hadden, Zijn lichaam werd geopend, gezquteo,
FS
en
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bei<le Zoonen
Zoooen , aldaar tegenwoordig, nietteen dus door zijne beide
genfiaande men het lichaam, wegens bet
het toeneemend verderf, megenrtaande
IIpol
Zeelllnd gebragt
gebrngt., en beIligmaal over boord wilde zetten, in ZuilIntI
paven.
ven •
craa
Men vindt 's mans Afbeeldfel door UOEMAlfS,
UDEMAKS, en door eell
plaatfnijders. Wllar onder D. J. vOS
anderen, zonder num des plaatfnijders,
vOS dk
nrsje gefield heef!.

Zie "ier IIfgehulti
4{geheeld n(far
n/ltlr 't {eeyen.
luven,
Zeelll1tlis
Zeemnchts Commotloor,
Commodoor,
Zeelll11tJs Zeemaçhts
Spagnlm
Duin/rlrs beeven.
huven.
SpIlK",ns vreeft,
yreefe, Duin/tlrs
Die in 't vuhten
vechten u ook
gllnt voor.
vOllr.
oolc KNllt
Zie

Cltron.
Clrron. 772;
77"; Leyen
Leven Ylln
van tie
de Ruiler;
Ruiter;
38.271
11 Deel, fol. 38,
'27 J ;
111 Deel, 33, 34; DE LAAT, JlJllrlijlts
jllllriijlts Ycrhlllll,
Yernlllll, bI.
SMALLEGANGE,

CQVMELlN, Fretlrilr
Fret/rik Hendrik,
COMMELlN,
Heltlirilc,
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BAlttilt7, (Atiritlll_)
(At/rion_) naar atle vermoeden
vermoflden geboortig van nisJJAlttIltT,
fingen,, eern
eerst Kapitein ter Zee, onder
onder, het
fingen
bet Edel Mog. Collegie
rer Admiraliteit, reforteerende inZeeilintl,
in Zeellmti, werd, den 19 De166l\-, Schout bij Nacht, den
den 7den J
ulij des volgenden
cember 1664-,
Julij
~often Augustus 1666 Luitenantjaars Vice-Admitaal, en den 20fien
Admiraal.
die, in het jaar
Als Kapitein bevond hij zig op de Vloot, die.
naar Defumnrken
zeilde. met vijf
1659, Daar
DelJemarken gezonden werd. Hij zeilde,
oorlog, mmr
n:mr LnnrJskrfJon,
Schepen van Oè:)tlog,
Lantlslrrlon, om aldaar de brandwacht
vaarwater. voor de Zweet/en,
voor de haven te houden, en dat vaarwater,
Zweden,
re maaken.
onbruikbaar te
Zijn Schip tie Zu-RitJtler
Zee-RiJtier genaamd, TOerende 28
,,8 finkken
frukken ,
dreef, door kracht van het ijs. onder het Eiland lI1en aan den
ZlI'eerJm, hier op aazende, kwamen met twee kloegrond. De Z1I'eet/en,
40 of 50 (lukken.
ke Oorlogfchepen, van <40
áukken, een
eeD Fluit van vier-enLllntistwintig busfen , benevens eet! Galjoot en Scheerboot , uit Lllntl$lroon, om bern
hem te befpringen;
befpringeo; loopende [en
ten zuiden van Ween
vijf andere Scheerböoten
Scheerbóoten en Sloepen, van gefebu[ en
om ,• terwijl \'ijf
~emelde Eiland omzeilden;
volk wel voorzien, benoorden het &emelde
c10ètl
aUtO naar
nur Kroltc10èb de wind hun tegen loopende •, dreeven zij a)J.n
Kr06.

tlt,,·
"t,,-
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Brander.
Den 14 Maart kwamen zij weder met een' Brandel!
af; terwijl hUll
hun volk uit de booten op Ween landde, zeilden de
.f;
Oorlogfchep\;l1 heen en weder, fchooten
BANK!RT,
Oorlogfchep..:n
rchooten zeer hevig op B4NK!RT.
nllbij hem ten anker liggen. Met
en bleeven den ganfchen nacht n~bij
dag. gingen de Zwuden onhet aanbreeken van den volgenden dag,
zeil. en bragten hunnen Brander tot aan het Schip de Zeeder zeil,
. RidtJp,.. 'BANIERT
·BANIERT maakte gebruik van zijne fillld,en,
i1:lIkken, die het
'Riddpr.
Verst draagen
drlll1gcn konden,
konden. en fchoot niet alleen den
dcn Brander
Brandcr in den
verst
O\'~rige Zweeilfche
Zwuilfclre Schegrond, maar vuurde ook zo hevig op de oVl!rige
beloofden. zo hij zig wil,le
wilcl~ overgeepen, dat
dut die hem kwartier beloofden,
was. dat hij geen kwartier begeerde.
begeerde,
B....NKERT" antwoord was,
ven. B~NKERT',
laatllen man wilde verweeren ; toon
toonende
dool'
Illaar zig tot den laatl1en
en de , door
het ophijzen der Vlaggen en Wimpels, daar toe gereed te zijn.
zijn_
ZlJIecdm hadden inmiddels hun
bun gefchur
gefchut op het Eiland geDe ZrNcdm
plam, om hem mede van de landzijde te treffen; dan ook hier
ziJ, door BANKERT.
hunner grootwerden zi].
BANKERl'. dapper begroet. Een bunnergrootlle Schepen werd de Raa afgefcbooten;
afgefchooten; hun
bun Brander zonk, en
de overige werden zo zeer gehavend.
gehavend, dat zij allen moefien
moeflen afdeinzen. Dus dapper verweerde zig BANKERT,
BANKERT, fchoon aan den
groDd zittende, tegen twee Oorloglèhepen,
OorloglèhepeD, vier Scheerboogrond
Brander, en tegen
tegeD 400 SoIdaaten,
SoldaateD, die op het Eiten, en één Brnnder,
land Ween het toeleiden , om hem te onder til brengen. Met
cn tien gekwctfien kwam hij te Koppenhagen , aldrie dooden en
, waar hij aan den Koning van Den~marlun.
Dent!marlren, (tot wiens hulp
bulp der
verflag deid van zijne verrichtinStaaten Vloot gezonden was) verf1ag
kloekmoedigheid van den Adgen, en den Vorst noodzaakte, de kloekmoedigbeid
miraal OPDAM en andere Helden te roemen.
Piee-Admiraal bevond onze Held zig, in het Jaar 1666,
Als nee-Admiraal
El1gdfche nOOI,
PlooI, ond~r
ond~; bevel van den
in den Zeellrijd tegen de Engdfche
nlauw door de
Admiraal MONK, in welk gevecht zijn Schip zo naauw
werd. dat het zonk; doch door zijne bedaarvijanden geprangd werd,
kloekl1lDedigheid verliet hij het zelve, Da
de kloekmoedigheid
na het (weigerende het
kw~rtier der Engtlfclun)
gefiooken, en lig
zig
aangeboden kwartier
Engelfcllm) in brand geflooken,
JIlet zijn volk in dé booten geborgen te hebben. Op een ander
omzette hij,
hij. met zijn Smaldeel, drie
Schip overgegaan zijnde, ontzeite
Staatfche Sehepen, die van de Vloot afgedwaald, en bijna den
Engelfdr m leo
ten buit
gewordtn waren. Hes
Hec is bekend, dat diecIi&
EngtlIdtm
bWt· gewordeJS
Zeelimburg.
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ZeeUag niet zeer voordeelig voor den Staat was; evenwel behaalaftogt, allen lof; en
den de opperhoofden der Vloot, met den aflogt,
Zee/4nd keurden het gehoudene gedrag van hunde Staaten van Zeel4nd
nen nee-Admiraal in
io allen deele goed.
Den
LuiteIn het volgende jaar 1667 vermeerderde BANKERT, als Luite.
nant Admiraal, met vijf Zeeuwfclte Schepen, '5
's Lànds Vloot bij
Choltom, fchoon toen de groodle
grootfle zege reeds bevochten was,
Chaltam,
en zeilde, met veertien Schepen, de Rivier verder op; hij had
om den vijand nog grooter afbreuk te doen, gelijk ook
bevel om.
gefchiedde.
BANKEaT , om zijnen heldenmoed te
Meer gelegenheid kreeg BANKiaT
(Oonen,
toonen, in het noodlottig jaar 1672, vermits hij [Oen
toen in een
hevig gevecht geraakte met de Witte nag. meest uit Fronfche
Schepen beflaande,
gamfchen dag in den
bellaande, blijvende hij bijna den gamfehen
fuijd. Niet minder
mind~r manhaftig toonde hij zig, met den L. AdROBBER'!:
DE
miraal DE RUITER,
RUITER, tegen Prins ROBBER'
!: en SPRAG, hebbende DI!
RUITER
RUITER met h\!t Roode, en BANKERT
BIINKERT met het lllaauwe Smaldeel
Engeljèhe te doen. DE &UlTER
der Engelfèhe
KUITER lag toen, met eenige Schepen, in het midden der vijandlijke Rranders en andere Schepen.
13ANKERT
BANI>ERT boorde daar op, met de zijnen, dwars
dW2rs door de Engelfchm heen. DE RUITER
fchetl
RUITER leed hier bij minder nadeel, aan BANKERT, wiens Voorfteng
Voorlleng en groot Marszeil afgefchoten werden;
XERT,
ook geraakten
Schepen. onder hem behoorende , een weinig
g~raakten de Schepen,
in wanorde; doch zo dra DE RUITER zulks gewaar werd, ontzette hij hem, en herllelde de voorige orde. In den tweeden Zee.
ZeeWille nog
nag
flag van dat zelfde jaar, ondervond D'ESTREES,
D'ESTREES, die de Witte
gebood, den moed en bekwaamheid van onzen Zeeheld, en
in den derden viel BANKImT
BANKImT andermaal aan op het Smaldeel
van D'ESTIlEES,
D'ESTIlEES, die heimelijk order van zijnen Koning had, om
bet gevecht zo veel te mijden als mooglijk was. Deszelfs Schout
het
Nacht. DE
MARTEL, !treed
fireed als een Held. Zelfs poogden de
bij Nacht,
DE MAR.TEL,
Fronfchen het.
het- Schip van den L. Admiraal in brand te !teeken
fieeken;;
verfpilden hunne Branders vruchtloos. Dit hun mislukt
doch zij verfpilden
zijnde, dreef BANKERT
BANKERT hen om de Oost, alwaar zij in den
d~n wind
bleeven hangen, zonder weder aftekomen. Bij de hervatting van
gevecht. fireden
flreden de beste Kapiteinen van Prins ROBBERT als
het gevecht,
leepwen ; doch IIAIIKEaT,
IWiIUill.T, llE
iUITJlR, VAN liES
CP l'ROAfP,
TROMP, die
Jee\lwen;
PE iUlTlR,
NES en
niet

BAN K E R T.c....Af!r;lIl1n)
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93

niet liever dan tegen zulke mannen kampten, drongen 'er zo geweldig op in, dat de vijanden genoeg te doen hadden, met het
Admiraalfchip van SPRAG, en meer andere zwaar befchadigde Schepeil,
pen, te befchermen en uit het gevecht te fleepen.
In 1674, was der Zeeuwen Luitenant Admiraal wederom op
rijn Post, en '5
's Lands Vloot gelast, om langs de kust van f7l1l1nPlaanzijn
tIeren te loopen, naar en achter de Hoofdtn
Hoofdm en achter de Cingels.
CingeIs.
lieren
Staaten "Iln
vlm
Omtrent deezen tijd was het dat llANKERT
PANKERT zig aan de Stlllltm
Zeeland
Lui/eZee/and beklaagde, wegens zekere belediging, hem als Luiteflant Admiraal van
~'an Zee/lJnd,
Zeeland, door den Luitenant Admiraal
IIal1t
(die.
TROMP, aangedaan; welk geval door hunne Edele Mogende (die,
van het begin der Republiek tot heden (oe, altoos zeer teder op
vnn
Iluk der Zeeuwfche Vlag geweest zijn) zodanig ter harte gehet fiuk
ernOigen brief. aan den
nomen werd, dat zij daar over een zeer ernfiigen
ORANJE, als Admiraal Generaal, fchreeven; zijnde
Prinfe VAN ORA~JJ:.
ce melde brief van den volgenden inhoud.
cemelde
"

DOORWCHTIGE VORST,
DOORLUCHTIGE

enr.
enz.

" Wij hebben met zeer groote verwonderinge, uit de Heeren
onfe Gecommitteerde Raaden, en uit het fchrijven van den Luionre
kleinachtir.~ en 't affront,
verftaan , de kleinachting
tenant Admiraal Bankert verfiaan,
Provintie door den Luitenant Admiraal Tromp is aangedat onze Pro~intie
Banken, voor bij en over het
daan, met den Luitenant Admiraal Bankert,
hooft te gaan, en het Commando te gceven aan den Luitenant
jongfie tijden toen uwe
Admiraal van Nes. Wij hebben in de jonglle
Hoogheid tot
tot de gewenschte Digniteiten noch niet en was geklommen, in het Commando ter Zee feer veele
vee Ie wederwaardigheklommen.
geleden, maar die telkens maar met patientie gedragen.
gedragen, om
den geleden.
dat wij daarin veel gemeens hadden, met het been uwe Hoogheid
in fijn doorluchtig huis, tot ons groot leedweezen wedervoer;
maar nu alles door Gods genade op den ouden voet in en door
uwe Hoogheid herlleId
herfield is, fo pretendeeren wij billijk, in dat gepanicipieeren, ook
o'ok niet
luk na de reden en juOitie, mede te pan:icipieeren,
hebben,,ten
ten tijden van het hoog
meerder of verder als wij gedaan hebben
beOier
hem
er., van de voorgaande Heeren Prince van Oranje onllerfelijonflerfelijker memorie: Toen zijn 'er twee Luitenants Admiraals een in
Hol-
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Holland en een In Zeeland, gelijk en Collateraal met elkander.
die beiden met en neveni
nevens de Admi'1lliteiten wietde,n
wierde.n befchreven,
fionden. De Commandanten om de
en in alle advijen boven aan (tonden.
west, tot de bocht van Frankrijk incluis, wierden meest aan
den Luitenant Admiraal of aan eenig ander Olicier
Ollicier van Zeeland
gegeevcn, ook fomwijlen naar de Mjdde~ndfche
gegeeven,
Midde~ndfche Zee, en jeLuieenant Admiraal, uit deefe Provintie
genwoordig foude de Luitenant
geen Esquader van 16 of 17 Schepen mogen Kommandeeren ,
maar gegeeven moeten
moeeen worden aan
a:1O een minder Officier, al·
alfo den voornoemden van Nes geen qualiteit van L. Admiraal
baaien kan , als zijnde in de daad niet anders, als den eerllen
Officier onder bet Collegie
CoJlegie van de Admiraliteit op de Ma fe ,
daar de Luitenant Admiraal Banken,
Backert. onder uwe Hoo,;heid,
Hoo~heid, IIls
nIs
Luitenant Admiraal van een
Admiraal Generaal van Zeeland, is Lrutenant
g.eheele Provincie,
Provinrie, en dat ook in Holland 113
nageheele
Jla de eigenlijke na.
luur
tuur van de zaak maar een L. Admiraal wefen kan, zo als van
onouds geweest is. In onfe Provintie zijn in de eerfie tijden on·
Admiraals, Boijfor
Boijfot en Treslong nog twee Adder de Luitenant Admiraals.
mllar
miraals geweest, een bewest en een beoosten Schelde, maar
die konde geen collateraliteit met den Luitenant Admir321 van
Zeeland haa)en~
haaJeD~ Wij zouden ons over deefc
dcefc materie met Doch
noch
mec!rdere
meerderCi: redenen en argumenten konnen extendeeren, gelijk
uwe Hoogheid door onze Gedeputeerden daar over al bereids
is begroet, maar wij fnllen cedeeren aan den
deR tijd, die uwe
Hoogheid jegenwoordig foo duur en kostbaar is, te meer om dat
uwe Hoogheid defe zaake maar met
mee het miuite
minne op(Jag
opOag van een
oog inziende, aallllonds
aanrtonds de billijkheid van dien evidenrelijk voor
en vervolgens de goedheid heboon ons di'e jufiitie
ons fal zien, eo
te doen, dat den L. Admiraal Tromp over deefe aétie tegen alle
ft!den en verwKhting aan ons gedIlaB
ged:lan gehouden
gehonden werdt,
werde, Reken!eden
khap en behoorlijke fatisfaétie Ie
te ge even , en dat die Aétie voon.
kbap
verklaart worde .als
,als niet gedaan te zijn.
zijn, want indien dit niet kome te gefchiedden, fo foude noch meer fmaarbeid eD oneere op
ons ,eladen
~eladen worden, als wij in de voorige tijd IMt
met fmene he\).
heb.
btm
b~n moeten lijden, dat wij vertrouwen van den Staat nooit te
tegendeel niet on.
hebben verdiend, maar dat uwe hoogheid in tt'gendeel
on..
ungenaam
fat zijn, dat wij ons aan dat gevoe1ig.Poim
uogenaam fa!
gevoelig. Point van Eer en
eIl
Rang,

BAN
IJ ANK
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(Atlrillan)
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zijn, eu wij ons vervolgens een gag.
Rang. fo veel laten gelegen zjjn.
refcripûe en. dispoficie
uwe-ijoogbeid mogen beloven.
rug refcriptie
diapoficie van uwe·fJoogbeid

Waar mede
Doorluchtige Vorst &c. &c.
Middelburg den Isden
MiddelbQrg
September 167+

n.,
D.' STAATEN.
Tot 's Lands Vloot thans te rugge keerende , {taat
fiaat ons te meIQen dat deeze voor Torhoij
d.en
Toróllij ten anker gekomen zijnde, de Admi.
Admiraal DE RUITE"
raaI
RUITEIl eenige Schepen daar van afzonderde, waar mede
die Zeeheld zijne o~derneemingen op dm erica ~iDg voortzetten.
De overigen bleven onder TROMP, BANKERT en VAN NES, welke.
door verllandhouding
verIlandhouding met den Ridder DE ROHAN,
ROH~N, een landing op
de Franfthe kust trachtten te onderneemen ; doch dit omwerp.
ontwerp.
vóór de onderneeming, ontdekt zijnde, liep alles vrucht/oos
vruchtloos af;
zu dat de Sraufcben
Stlufcben niet anders konden verrichten, dan 6e1l
zo
froopinli:
Noirmantjer; welke }aatae
2roopinl: op Be/isle en Noirmontjer;
laadle plaats zij
doch, na eenige dagen. vermits dezelve onhouonbouook innamen,
innam~n, doch.
baar was, weder moellen
moeflen verlaten. Zij h,.dden
h"dden aldaar negentien
bet droog gejaagde Schepen, met eenig gefchut. veroverd.
op het
veroverd,
gevoroerd, en daar
zeventien duizend guldens brandfchatting gevotderd,
voot: gijzelaars Illede
lIJede genomen, gelijk blijkt uit het bevel van dell
L. Admiraal TROMP, op den 8aen
811en Augustus aan de.
de L. AdmiraAdmirulen VAN NES en BANKERT
BANICERT gegeeven, volgens 't welk gemelde L.
Noirmantie,-, moefien
moeften zeilen,
z.eilen, om te·
te - zien of de
Admiraals naar Noirmanfie~
gezegde brandfchattÎDg
brandfchattiog te bakomen
b/lkomen ware, en die ontvangen
OJltvangen hebbende. moefien
moeften zij de gijzelaars Qntaaan;
QntGaan; doch in een regengéo
regenge..
StaatelI
field geval, na gedaane reis, dezelve aan de Heeren Staatea
Qverleveren.
Qv~rleveren.
In het jaar 1673,
[(173, werd de L. Admiraal BANKERT.
BANKERT t op advis vall
z.ijne Hoogheid, door de Heeren Staaten van Zeeland, vereerd
Dlet
concludeerende , in plaats van een advifeerende fiem. ia
ilJ
met een conCludeerende
au.keQ f WW
~j~e infiruAic.
infirudie J ftellllllCD
aukell..
ww in hij. Y~ zij~e
fi~ IUOgt;
IUOge; teVeDI
VeDJ
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yens werd hem toegefiaan het recht, om met en benevens de
.,ens
Heeten
beun. te prefideeren.
Heeren van de Ac:rmiraliteit,
A~miraliteit, op zijne beurt.
Onder het gedruis van donderende kartouwen, had BANKERT,
BANKERT,
in het jaar van 1671, voor een korte poos, 's Lands Vloot ver.
verlaaten, en zig in
In den echt begeeven, met Vrouwe CONSTANTIA
CONST!tNTI~
CAu,
eAU, Weduwe van wijlen den Heer SAMUEL
SAMUEL BISSCHOP;
BISSCHOP; Bij de
gewoonlijke Feestviering, genoot onze Held de eere, dat op
zijn verzoek, uit het midden der vergadering .an
l'an hallne
honne Edele
Mogenden , als Gedeputeerden daar bij tegenwoordig waretl,
waren f de
Heeten vAl'i
vAN' ODIJK, CRANE,
CRANE, JlPOLONIUS
APOLONIUS INGELS en de Z~euwfthe
Zteuwfthe
Raadpenfionaris DE
DE HUBERT.
HUBERT. In deezen Echt leefde hij tot in
be~taven werd in de St.
SI.
het jaar 1684, wanneer hij overleed en be~aven
P{(urs of Oude
P/eters
Dutle Kerk. Zijn waapen, befla:inde
befia:mde uit drie
dri~ We".
JIYe".
teltrappen,
teltrappen , op een rood reM, en andere eertekenen, werden,
eenige dagen daarna, boven zijne Gramede
Graffiede opgehangen. Op
meer dan eene wijze, ziet men 's mans afbeelding in 't koper ge-ge-..
ecne derzelver , welke ik thans voor mij heb, wordt
bragt. In eene
wordt'
hij verbeeld, als nog Kapicëin
Kaphéin zijnde. Onder het Portrait ziet
men het bovengemelde gevecht bij 'Peen
fYeen tegen de Zwwim;
ZweedUI _
waar onder een vers van c. UDEMANS.
UDEMANs. Onder een tweede Portrait,
HAGEN, naar het Schildenait, in het koper gebragt door c. VAN HAGEN,
r] van H. BE1CKMANS,
BElCK~IANS, leest men;
,.o~m van Banckerts Hddennar';
Heldenoarf;
Het 00,.
oor dronk lang dm ro(m
tol Neer/amis.
Neer/ands Heil gefchnpm
gefchapen ,
Nu ziet het oog den Held tot
'f [nedig
fnedilJ jlogt[waert
jlngffwaert op de Franfche
Franfc/ze ruggen fchaerdt
fc1ulerdt,7
Die 't
~'oor vijll"dt
vija"tlt heeft
/zuft 'gefwicht
'ge[wichl in 't
'I blanke wapen
En nooit voor
wapm::
Zee/aur/er.
Zijn "moed ontnam den Zweed de Land en Zedaurler.
D~
D( Deenftht
Deenfcht Croon
CrDon erkent en eert
eerl hem "als
,als befc1t(rtlur
beftltermer :
In vretle
roedl; zijn deucht in oorlogsYier.
vrede blinkt zijn nudt;
fJorlogsvier.
Men druk hem niet in Prinl,
Print, mallr houw
hDUW zijn
zi;n
Marm(r.
, beeld uit Marme,..

Zie breeder van hem SMALLEGAl\'G",
SMALLEGANGE, Chronijk,
Chronijlr, I Deel, bladz.
425,
~25, 772;
77'2; BRANDT, Leven va" de Ruiter; P. DE
DE LANla:lI11é is,
GE, Balavlfth~
Baltlvijih( RfJllidn,
Rfmidn, bI. 4'4"8(!).
81!>. (NB. Dit laalfié
bij den Schrijver van dit WoordenboeK,
Woordenbodt, op nieuw berdrukt,
drukt" ,en
"en Ie
te bekomen). NfJlulm
NfJtulen }'lIn
}'an Zee/mui,
ZuJmuJ, V2n',
V~I1'""
1666,
1666.

BANKERT. <Johan)
(johan) BANK. lL.urenlius),
lLlfurenlius), enz.
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LOON, Nederl. Historie
1666. 1671 en 1678; G. VAN LOON.
Penningen, lIl.
IU. Deel, bI. IJ 9. 156.

BANKf:RT,
BANKE.RT, ('ohan)
(Johan) fneuvelde als Kapitein, op den, voor zo
veele beiOemde Vaderlandfche Helden.
Helden, noodlottigen dag van den
13den Junij des Jaars 1665, in den Zeeflag
ZeefJag tegen de EngeIfchen
Engel[chen;;
op den dag, waarop de Luitenant· Admiraal WASSENMR OBDAM, met zijn Schip, in de lucht fprong, en behalven hem de
DAlf,
Luitenant-Ad,lt.
Luitenant-Ad/h. IWRTENAAR,
KORTENAAR, AUKE STELLINGWERF en meer anderen het leeven
Ieeven lieten.
BRANDT, Leven van de Ruiltr,
Ruiter, bI. 383;
BANK, (Lourentius) geboortig van Nortkoping, in Zwuden.
ZwurJen.
HoogefehooI te FrancFranewas Hoogleeraar in de Rechten, aan de Hoogerchool
ker,
/rer, geduurende den tijd van vijftien Jaaren. Van hem heeft
men, behalven zijne andere werken, in 't licht, de bekende
Taxa Cancelaria. En fchoon dit als geen werk van hem kan
worden opgegeeven, wijl dezelve reeds te Rome, 1514, naderhand te Keulen, te Parijs en elders, ~edrukt waren, heeft hij
'er, echter, den Nederlanderen grooten dienst mede gedaan.
wijl men daarin zien kan,
kan. hoe zelfs de fchandelijklle zonden.
genelden prijs waren af..
zo van Mannen als Vrouwen, voor den gelleIden
tekoopen. Hij overleed 13 Oétober, 1662.
Athentf! FrifictZ,
Friji(ltf!, p. 403.
Zie E. L. VRIEMOET, AthcntZ
BANKHEM,
BANKBEM, (Jan van) werd te Leiden, den zetel der Geleerd.
GeleerdI )40, uit aanzienlijke Ouderen geboren, en
heid, in het Jaar 154°,
van der jeugd af aan opgeleid tot de beoefening der fraaije Wetenfchappen. Het eerfte
eerlle onderwijs genoot hij te Utrecht, van
MARCOPEDIUS. Van daar begaf hij zig naar Leuven, alwaar wen
de lludie
nudie der Rechtsgeleerdheid ten hoogllen
hoogften toppunt geklommen
was; vervolgens naar Angiers, alwaar hij tot Meester bevorderd
werd. In zijn Vaderland te rug gekeerd, begaf hij zig tot de
Praktijk, waarin hij, door ondervinding en verlland
verftand , boven zijne tijdgenooten uitmuntte. Wanneer, in het Jaar 1582; de grond
tOt de oprichting van eenen Hoogen Raad over
geleid werd, tot
HoJllmtl, Zeelat/d
Hol/lintl,
Zet/af/d en West-Frieslond,
West-Friesland, werd hij, door Prins
WILLEM DEN I, die zjg altoos toeleide, om zig
zjg van bekwaame
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Mannen te bedienen, en derzelver geleerdheid te beloon eu ,
langefield
IIlnge!leld tot een der Leden van dien Raad. BANKHEM , met
geene regeerzucht bezield zijnde, weigerde lang dien Post t.
aanvaarden. Op flerk
!lerk aanhouden denzelvQn aangenomen hebbende, liet hij, echter, niet na, ten dienfle
dien!le van het Vaderland, zig in Recht- en Staatzaaken te laten gebruiken. Du.
was bij, nevens DIRK VAN LEEUWBN, Medelid van den Hoogeza
msfchen de Magifh'aat
Magillraat nn L,idm
Raad. en Scheidsman tusrchen
Ltidm en den
hij
Dijkgraaf van RhijnlamJ,
Rhijnla,uJ, over het Rechtsgebied ; zo als hii
zig
2ig naderhand bevlijtigde, den twist tusfchen dezelfde Magifiraat
ilraat en den SeBllt
SeBut der Akademie te doen eindigen, waarin
bij zo gelukkig flaagde , dat hij, kort daarna, tot Curator verkooren werd. Groot voordeel trok de Hoogefchool uit 's Man.
naarflig be
befiuur
naarllig
!luur en dat des vermaarden DotJZA en JOHAN D&
DE
GROOT.
Bij uitnemendheid wordt zijne deftigheid, billijkheid
wetten en rechten geroemd. Alleen om
en kunde in 's Lands wetren
verdienfien, werd hij, bij het overlijden van DIRK NIltUr.ijne verdienaen,
BURG, tot Prefidellt
PrefideBt van den Hoogen Raad benoemd; in welke
waardigheid hij, den 2S)
~9 November, 1601, overleed.
Zie ALMA, .IIcatiemill
A"ltiemill Leitimfts.
Ltiáenfis.
BANXHEM,
doch
BAmHEM , (jan "an)
"Iln) een perfoon van grOOt
grOOt aanzien, doeh
wien het beter geweest ware, zijnen naam voor eeuwig in hec
bec
duifier verborgen te hebben, dan denzelven , door fchandelijke
duifler
bedrijven. te vereeuwi,en.
die. volgens zijn
vereeuwi{en. Een Schrijver.
Schrijver, die,
ontwerp. verpligt is van waarlijk deugdzaame en dappere Manontwerp,
nen te gewaagen, doet zulks te gereeder, om dezelven ter nana.
volging te doen
do~n firekken,
arekken, en fpreekt van fchelmen uit noodzaakelijkbeid.
door de fuaffe, op hunne misdaaden gezukelijkheid, en om doór
Tolgd, anderen van den weg des kwaads te wederhouden of Cl
doen te rug keeren.
fnodaarc dan bekleedde, in het Jaar
167!l, in 's CrllGrilDeeze fuodaart
Jaar 1672,
Ytnhage, het achtbaar ampt van &hepe".
&ltepen. Doch niet in. die
botdllnigheid, malr
perfoon , was het, dat
botdllnigheid.
maar als een bijzonder perroon,
hij, benevens den befumden
befaamden WondheeIer
Woodheeler WILLIM
WILLDl TICH!LAA&
•
TICH!LAA&.
befchuldigd
belèhuldigd en hem
bem openlijk nagegeeven
nar;egeeven werd, de hand getwl
gelwl
te hebben, in den moord vu
VIII het Edel Broederpaar ,• JAN
JAN ••
COkDJI
coamua DI WTn'.
wm. 'Er
tEr wordc
wordt zdû ccmcld.
IClUcld. dae VAN ~
ftIi..

t.

HEM. {1an
(Jan Ylin)
van)
BAN K HEM:

~

eenige
!Jen niet in I
eeDige Kapiteinen, bij eede, had doen belooven, !Jm
leven tI
levm
ti zul/en
zul/m laaten; doch van deeze befchuldiging moet hij
mland Sep.tig hebben weeten te zuiveren, aangezien hij, in de maand
Graavenhage wer4
wer~
tember van het zelfde Jaar, tot Baljuw van 's Graavenltage
aange!leld. Hadde VAN BANKHEM zig in dat ampt onbefproken geaangefield.
voorgemel.
dragen, men zou hebben kunnen vermoeden, dat de voorgemelde befchuldiging een verzonnen laster was; doch het tegendeel
bevestigde zijne volgende handelwijze, en toonde maar al te klaar.
dat hij een mensch was, tot alle
alJe ondeugd bekwaam. Het ging
zijhem, gelijk het doorgaans alle booswichten gaat; de maate ziJ.
euveldaad en vol zijnde, werd hij, in het jaar 1630, op last
ner euveldIlden
HoI/anti, volgens deszelfs Refolutie van 31 JuJu.
van het Hof van Hol/aml,
gevangen gezet en firengelijk
firengeJijk gepijnigd;
gepijnigd, om hem
beken·
lij, ievangen
bem tot bekentenis zijner misdaaden te brengen; daarna, volgens inhoud zijnet
menigvultlige begaane
bfgaane m,'sdaaden
mist/aat/en en vuill
Sententie, wegens menigvuldige
vuilt
nant/dingen, veroordeeld, om onthalsd te worden. Hij beriep
handelingen,
zig, wegens deeze
ueeze Sententie, op den Hoogen Raad, en wist
dg,
om. hangende het geding, te ontfnappen.
middel te vinden, om,
fchijnt het te zijn,
zijn. dat bij.
hij; geduurende zijn pleidooi, zig
Zeker fcbijnt
groodle misdaaden nog niet heeft kunnen onthouden.
van de grootfte
nieuw, befchuldigd werd
werd, een
vermits hij, in het Jaar 1684, op nieuw.
IanOag op het leven van den Burgemeester VAN !lEUNINGEN
aanOag
BEUNINGEN g~
fmeed te hebben Iz Zie hier wat in eene Misfive van dien tijd daar
van gezegd word:
heett vanBII./tlteIll111et
vanBa,dhem met zijn'
Zoon.
" Op donderdag voorleden beeft
tijn'Zoon.
Oeetje la:nen
laaten brengen, voor de deur van den Bur"
Bur..
"u zig in een fleetje
trad,I eri
el1
" gemeester van Beuningen, alwaar hij 'er alleen uit trad
" zijn Zoon in bleef zitten, zijnde omtrend het huls van gemel.
ft
kaert:ls met de mantels om dd
" de Heer nog vier a vijf fluxe kaerels
I' ooren geOl\gen.
geOagen. De Butgemeester,
Burgemeester, niet te fpreeken zijnde.
zijnde f
..
vertrokken;; kort daarna DoElor
DoBor tit
tie
" is van Bankhem wederom venrokken
Dieu uit het buis komende.
komende, en aan een meid belastende e~i·
",. Ditu
haaIen, voor een Dame, die In het hui'
huis
" ge Medicijnen te haaien.
.,
VaD Beuningen
neunlngen ziek lag, en dall11a
daarna van de (loep
!loep tredentredel1·
" van vaD
.,
" de, komen drie kaerels met drift op bem aan, doch een vaI1
WI1
,.ft die hem !lerk
het
fierk aanziende, zeide tegen de andere, hij is heC
dar.raan, beeft van Ban/t!;e""
Banlt/mn, ded
" niet; Vrijdag 's morgens dar.raan.
ft Burgemeester ,e(prokeu
doçh werd 111
In zijn voom.emen
voomeemen "'et~
yet~
u
&e(prokeu,t doçb
G.
"" hiliGJ
hlJl.
j

j
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Heem;.
" hinderd, door de tegenwoordigheid van den Ritmeester Heems.
lurk.
kerk. De Burgemeeller,
Burgemeefler, van zijn gedachte hier
bier o'(7er
o~er kenni.
" gegeeven hebbende aan de andere Heeren Bllrgemeelleren;
Burgemeelleren, zijn
" aanllonds
aanflonds de fleepers, daar omtrent ontboden, en nog op dien
" zelfden dag.
dag, vond men die geen, die van BlInkhem
Bankhem met zijn
" Zoon, daar op donderdag aan huis gebracht had, die ook ter·
" flond
nond bekende, waar hij hun gehaald en gebracht had; en hier
" bad men op Zondag reeds ontdekt, waar van Bankhem gele>geJowu
" geert was. De man, waarbij hij zijn intrek genomen had"
had " was
" een pakker, die gewoon was, voor de Schepen CotJmans
COIJmlll1S te
" arbeiden; deeze werd daarop terflond
terllond gehaald, als of' er aan
beer Cooijmtlns eehig goed moest gepakt wer.
" het huis van den heer
",. den. Hij die hem haalde pasfeerde
pasreerde het huis van den HoofdofHoofdof..
pasfant een boodfchap
" ficier Boreel, alwaar die man zeide in pasrant
boodrchap
nooàigde de pakker maar mede op de
" te moeten doen, en noodigde
" floep te komen; deeze bier
hier toe weigerachtig, werd 'er door
" de Dienders toe gedwongen. In het huis gekomen werd aan
bern in tegenwoordigheid van den Notaris Bocx
"ft hem
Bo(x gevraagd, wat
" Heeren bij hem gehuisvest waren.
waren, waarop hij ontkende iemand
" bij zig te hebben, en tot geen bekentenis willende komen,
" doch dees reeds in groote verwarring geraakt zijnde, werd de
" Pakker, zonder veel gerucht te maaken, naar de boeijen ge.
terllond zijn huis zodanig bewaakt, dat 'er nie" bracht, en terflond
n
" mand konde uit of ingaan. Schout Engilberts ging daarop met
" drie dienaars van de Jnnitie
Juflitie in de koets van den Hoofdoffi·
" cier,
ei er , naar het zelve. De Vrouw ontkende mede.
mede, dat aldaar
" iemant gehuisvest was, waarop de Schout tóerrad
tóetrad en zig van
" de deur en het huis meester maakte. In de kelder keuken ge"n komen, vond hij van BlInkhem
Bankhem zitten in een fluweele over·
" rok, en zijn Zoon llaande
/laan de met den degen op zij, gereed om
uiuegaan;; deeze zig met den degen te weer llellende,
" uittegaan
flellende, werd
" fpoedig
rpoedig door een. der dienaars, met eeq
eell fleek in den arm ge" kwetst, waarop zij beiden gevat, en met de koets van den
,. Hoofdofficier in hegtenis gebragt werden." Dit verhaal is gedagtekend. Amfleldllm
Amfleldam 22 Maart 1684.
VAl(
V
IJ( IIANKHEM, gelijk wij gezegd hebben, de gevangenis iJl
's Hllge
Hate ontfnapt
onûnapt zijnde, werd, andermaal, op de Voorpoort gebFait,
bra&t, alwaar hij, eer het
bet Rechts,edini
Recbts&edini was uitgefproken,
uitgerproken. overIleel,
Jleel,
h

.t
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welverdicnde fira!fe
om.
leed, en dus, door den dood, zijne welverdiende
fira~e ontpng.
~ng.
Men zie, om nader van zijn gedrag overtuigd te zijn,
zijne Sententie.
13ANI\HEM.
EANIiHEM. (Nicolaas
(Nicoll1l1s van) Het aan!l:ellen
aanfl:ellen van Magi!l:raarsper.
Magifiraatsper.
foonen, of liever het verkiezen van dezelven, uit eene gezondene Nominatie, een der regten , die tot de Stadhouderlijke waardigheid behooren, heeft, in verfcheidene Holland[che
HollatJdfche Steden,
ten tijde van WILLEM DEN lIl, hooggaande twisten veroorzaakt,
en wel inzonderheid met Dordruhf
Dordncht en Amfleldl1m.
Amfleldam. Leiden
bleef, in het Jaar 1685, hier van insgelijks niet bevrijd. Op het
Art.
Arr. AMSTELDAM
AJlfSTELDAM is reeds aangetoond,
aangewond , wat,
war, ter dier Stede.
Stede, daaromtrent is voorgevallen. Dordrecht zal desaangaande nieuwe
fioffe
tlotfe verfchaffen:
verfchatfen: waarom wij 'er ons thans nict
niet breed over zul·
zuilen uitlaten, en alleenlijk zeggen, wat 'er, ten opzichte van VAN
BANK HEM en CUNEUS.
CUNEUS, re
te Leiden, voorviel. Volgens gewoonte,
BANKHEM
was aldaar, in het gemelde Jaar, in de maand Julij, een Nomi·
Nominatie van zestien perfoonen gemaakt, waar uit zijne Hoogheid agt'
agt
tot Schepenen moest verkiezen. De Vroedfchap, aldaar uit veertig perfoonen bectaande,
No.benaande, had niet kunnen gOedvinden,
goedvinden, op de
deNominatie te brengen, perfoonen, die de dertien Raaden 'er gaarne op gefield hadden; om gemelde perfoonen te ontwijken, waren NICOLAAS VAN BANK
BANKHEM
HEM en PETRUS CUNlms
CUNI!US genomineerd. Hierdoor werden twee misOagen
misllagen begaan: want de eerfie
eerfl:e had het,
het. getal
van agt-cn-twintig
agt-en-twimfg Jaaren nog niet bereikt; en de tweede was in
de Indiën
lndiën gebor~n,
geborfm, van een Vader, die, vóór en na des Zoons
geboorte, te Leiden gewoond had, en wel een Burger der Academie, maar niet der Stad was. De misnoegden, onder de veerligen,
tigen, gaven den Prinfe kenn is van de onbevoegdheid deezer twee
P~rfoonen, om als Schepenen te kunnen dienen.
P\!rfoonen,
De Prins adresfeerde zig daar over, bij MisÎlve,
Misflve, aan Burgemeesteren, die hem berichtten, dat aan VAl'!
VAl't BANKHEMS ouderdom eenige maanden ontbraken; doch dat als men de gevallen
gunfiig
genoe~ voor handen wagunllig wilde behandelen, 'er bewijzen genoeg
rcn, waarin mell
meR een begonnen voor een voltrokken
aanren,
volU'okken jaar had aan·
genomen;
~enomen; dat CUNWS
CUN!US wel buitens 's lands geboren was, doch,
doch ~
zo men hem eeni~e dagen tijds vergunde, hij
bij aannam Ee
te bewijzen.
bewijzen,
G 3
d~t

Jo~B
ANK
102
BAN
K

HEM. (Nlcolaas van)

dat hem zulks niet onbevoegd maakte. om het Ampt van Sche.·
pen te
te Leiden te bekleeden :I waarom Burgemeeiteren verzoch·
Hoogbei.d de gewooneverkiezing uit de overgeten, dat zijne Hoogheid
aan, echter, begeerzondene Nominatie geliefde te doen. Hier aau,
l1egeer·
de de Prins niet te beantwoorden, maar koos vier perfoonen uit
Vroedfchap fiond
de Nominatie, en vier buiten dezelve. De VroedCchap
daar over verbaasd, en meende,
mej!nde, dat zulks niet kou gefchieden.
geCchieden.
of alle de zestien, die op de Nominatie gefleld
gefield waren, moefien
onbevoegde Perfoonen
PerCoonen zijn; of de Prins moest ook
Qok mllgt
mqgt hebben, om buiten de Nominatie te gaan; doch van het een en anaader verklaarden zij ten eenemaale onkundig te zijn. Te vreemder
klonk dit gantsch Leidm in de ooren, om dat de Prins fchreef,
Cchreef,
dat hij tie
de verkiezing
v(rlriezing uil de N~minatie
NrJmina!i( geiaan
gdaan had, gemaalct
gemaa!r.t
in tie
de Vroedfchap
eu 'er vier or.der
or:der waren, die
I'roedfchap der ft~d
flati Lûden,
Ldtien, en
~ij 'et niet opgefleid
opge!1eld had, Deeze zwaarigheid klaarde naderhand
9P,
op, toen de dertien Leden uit de Vroedfchap,
VroedCohap, die van het meerverfchilden, opealijk beleeden, dat zij hunne Nomi·
der getal verCchilden,
natie den PrinCe
Prinfe ter hand gefield
gcfleld hadden, alzo zij die van het
meerder getal voor onwettig hielden, om dat VAN BANKHFM en
CUNEUS 'er op !londen;
flonden; en op de zogenaamde Nominatie van de
van het mindergetal fionden allen, die verkoozen waren.
Leden vau
De Prins had die Nominatie, zeer voorzichtig, genoemd, eene
door de VroedCchap.
Vroedfchap. De VroedNominatie, gemaakt in en niet tioor
fchap, Van
fcbap,
V:in haaren kant, oordeelde dat men dit geen Nominatie
noemen kon; en zij merkte tevens aan.
aan, dat de dertien Leden
voor zig zelven gefiemd
geflemd hadden, alzo 'er onder hen, van de
dertien, zeven tot Schepens verkozen waren. Beide panijen
partijen
ververvoegden zig bij de Staaten van Holland, met zodanige ver·
toogen, waarin elk zijne zaak op 't voordeeligne
voordeeligfie voorfielde.
voorllelde. Inmiddels
miqdels weigerde de Schout
SchQut de nieuwe Schepenen den Eed afte.
afce.
neemen.
neernen. Eer nog dit gefchlI
geCchll vereffend was, naderde de tijd van
Burgemee;teren, dat vier maanden na bet
het verkiezen van Burgemeeiteren,
het aan.
gefcbiedde moest, door den Schout, be·
befiellen van Schepenen gefchiedde
nevens die van den Gerechte en de Veertigen. De Prins had
~arne
jr.Iarne gezien, dat hier mede eenige dagen getoefd was geworden; docb zulks fueed
llreed met flnds
llads voorregten. Men ging dan over
tot de verkiezing; en daar ove;
over oDtflonden
ontllonden wederom nieuwe
bl=ilisfing ViUl
VjUl bet
klagten. De gemagtigden, ter b~llisfing
het gefchil
geCchil aange.
aange!leid.

BANNING. (F,.lInf)
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ileId,
fleId, bemiddelden hetzelve zodanig, dat de Prins meer zijnen
zin kreeg, dan de meerderheid der Regeering; op deeze wijze
naamlijk: van de vier verkoozenen zouden twee in dit, en twee
in het volgende jaar dienen;
diènen; en de Schepens , door den Prins vereenigfle,
koozen, zouden in dien post bevestigd worden. Het eeniglle.
dat de Leidenaars hier bij Daar
naar hunnen zin kregen, was, dat de
die, om dat hij geweigerd had de Schepens te beëediSchout, die.
gen, voor eenigen tijd in zijn Ampt geCchorst was, weder in het
herlleid zou worden.
zelve hertleId
Men zie het IV en Vde Deel van de Memorien van ti' AA.
VIIUX,
vaux, en bij het doorbladeren van dezelve, zal men
nog veele andere wetenswaardige zaak en van dien tijd
aantrefftfen , welke men elders te vergeefs zal zoeken.
aantretftfen
BANNING, (FrNns)
(Fr/inS)
Pur1l1erland.
purmer/and.

KOK;
KOl!:;

zie

KOK,

(Frans Banning) Heer van
yan

DANNERHEEREN, Bander- of Baanderhuren. De Heer BOEI,
in zijn Woordentolk, geeft van deeze benaaming de volgende
zjjn Ed.) om dat zij
verklaaring: " Werden zo genaamd (zegt zijn
" Heeren waren van de Banden, of'
of-Benden,
Benden, die zij leiden of
, of
Yende/en,
die zijenopregtell, en
" Heeren der, Bannieren
of rendelen
, die
zij opregten,
" wijst zijne Leezers, naar de Btfchrijving ,'an
,'on ZuidHolland
Zut'dHolland,,
" pag. 18. deeze waren (zegt hij verder) zo groot in getal, dat
I1aarlem
" op de Huldiging van Graaf Willem de derde, binnen I-faariem
" in den jaare 1305. aldaar verfcheenen duizend Hollandfche
" Ridders en hondert Baanderheeren. Zie de Cltronijk
Chronijk On/Ier
omIer
fYil/em dm
den 22f1en
2'lf/en Graaf."
CraRf." Ik zal hier eene nadere
" dezelve
deu/ve lY,ïletn
opgefpoord, bijvoeve;klaaring, door mij uit andere Schrijvers opgeCpoord,
geil. Baanderheeren
Baanderhuren , Ballllrotzen waren eene foort van Edegen.
len van den eerllen rang, welke voor heen, met die naamen, in
de Landen van Henegouwen, Vlaa:/deren,
V/at1:lderen, Braband , GelderCelderJ(md,
gezlig
IImd, enz. zijn bekend geweest, en, ten aanzien van hun gezng
en
cn waardigheid, groote overeenkomst gehad hebben met de Banrenefs in Frankrzjk;
FrankrIjk; dat is, her waren zulke magtige Edelen,
renets
die een aantal van mindere Edelen als Leenmannen onder zig
hadden; welke, op hun bevel, uit hunne eigene middelen, een
ManCchap, ten dienlle
dienfie van den Hertog of
afGraaf,
bepaald getal VIUl
ViJl Manfchap,
Graaf,

G 1...
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onderhielden, en daarom een of meer Bannieren voerden; van
waar de naam van Baander , Bonnier
Banl/ier of Bonllerlteeren,
Bamurlteerm, oor·
oortijd werden zij, die over zeker
fpronglijk is. In vervolg van lijd
booge oflaage
of laage Dorps-Jurisdittie,
Dorps-}urisdiétie, te gebiediftrikt van volk, of hooge
dHtrikt
Baanderhurm genaamd. Men gaf hun moden hadden, ook Baanderheerm
naato, om dat zij het
bet regt hadden, ill
in hun ge.
gelijk ook dien naam,
Vill1gen, en te bannen. De Provimien
Provintien waren voorheen in
bied te vangen,
verCcheidene zulke Oifiritten,
Diftriétcn, die men Bonnerijen
Bannerjjm noemde, ver·
ververfcheidene
deeld, waar vlln
vin de naam nog heden in wezen is: en deeze wer.wer~
deeld.
den wederom verdeeld in onderfcheidene Ambachten, die onder
Baanderhee.r fionden. Dus waren 'er.
'er, in 't
deezen of geen en Boonderhee.r
Zutphen, vier Bllnnerijen,
Bllnl1erijen, als Bronkhorst.
Brol1!t:1torst, Berg.
Graaffchap Zutphen.
Wis,h en Boor,
Baar, die het
bet eerlle Lid van Staat uitmaakten. De
Wisch
BRONKHOItST en BERG
BERG hebben, al van ouds, den
Baanderheeren van BRONKHORST
Braband was, in vroeger tijd.
tijd, ver·
verTijtel van Graaf gevoerd. Brobond
drie-en-twinti~ Bannerijen, als
deeld in drie·en-twinti~
aJs twintig oude en drie nieueerfte was die van Breio,
Breia, welke altoos haar ei.
we. Onder de eerfie
tLtel van Baron,
Baron. gehad heeft. Dan
gen Baanderheer, onder den ti;tel
opricbting van de vrije Staats Regeering.
Regeering, is de naam.
naam,
zedert de oprichting
Baanerheeren veel verde magt, het voorregt en de rang deezer Boonerheeren
minderd, doordien de Ridders en Edelen.
Edelen, met deezen.
deezen, tot een
gellegen zijn. Het veroverde.
veroverde, dat
zelfden trap van hoogheid geftegen
landCchappen en fieden
fteden van Braband•,
door die van de veroverde landfchappen
het jaar 1648.
1648, aan de vereenigde Nederlanden afgeaaan
in bet
afgeltaan werd,
werd.
om, als geasfocieerde Bondgenooten
Bondgcnootcn van de Unie, Zitting en
om.
hebben, was gefield
Stem in de Generaale Vergadering te m0l:"en hebben.
Baal1derheeren, Edelen en Sleden
Steden
en getekend op naam van Bool1derheeren.
yan Brabandt
"an
Brobandt ;j waar uit bli:kt, dat zij het eerOe Lid der EdeMAURITS, in het jaar 1590, en na hem
len waren. Toen Prins MAURITS.
(1625) FREDRIK
FREDRIK llENDRlIt,
HENDRIK, het Stadhouderfchap van Gtlderlanlt
(1625)
Geltlerlan~
zij, onder anderen, de Baanerheezou aanvaarden, bezwooren zij.
Eilelen en Steden. bij hunne voorregten te
ren, Ridderfchap, E6felen
handbaaven.
zullen bewaaren en hanclhaaven.
OOt van den Nijmeeg{c/ze11
Nijmeegfdm Landdag, van het jaar 1592,
Het Oot
behelst,
Baanerheeren voortaan zouden gehouden zijn, op
bebelst, dat de Baanerbeeren
verCchijnen, en niet door hunne zoode Landskwartierdagen te verfchijnen,
nen, of jonger broedeIs
nen.
broeders of andere gemagtigden, maar in eigen
p'erfoon, op verbeurte
verbeune van
v:m hunne aem.
pèrfoon,
fiem.

Suca-

BARBER,SPOLDER.
BANT. BANTAM. BARBERSPOLDER.

lOS

SLiCHTENHOlls.T
SLlCHTENHOlls.T meldt ook, dat de waardigheid van BannerBanner.
Ct/der/and, eerst omtrem
omtrent 't jaar 1446
I4~6 is bekend geworheer, in Gtldtr/tmd,
den, en dat 'er, vóór dien tijd,
tijd. desaangaande niets in de Oude
ProvÎIJlÎe hadden,
Archiven te vinden was. Wat gezag
gela& zij in die ProvilJlie
EVILRHARD VAN
VAN RElD,
RElD, als hij, op het
toont ons de naauwkeurige I!.VERHARD
dezelv.:n, die meer Spaansc4
Spaanse/;
jaar 1579, een verbaal doet van dezelven,
dan Staatsgezind waren; Cchrijvendl!
Cchrijvend~ hun toe de verwekking van
den Boerenkrijg, waar door zij zig zei ven en de misleide landsHOHENLO genagen
geDagen werden ~ groot nadeel we·
toelieden, die door HOHENLO
bragten. De Baancr/z(!crm,
Baancrh(!ere(J, die daar aan deel gehad hadden,
of ooit in 's Konings dienst geweest waren, werden, ingevolge
van een StaatsbeOuit van den jaare 1595, geheel buiten de ReProvimie gehouden.
geering van die Provincie
VAN LEEUWEN,
Zie VAN
LEEUWEN, SlICHTENHORST
SLICHTENHORST ,, enz.
BANT,
Ban/et! genaamd,
voorheen een Dorp in
BANT. ook wel BmJtetl
genaamd. was voorheell
tusCchen de Le1lll11er en Q~sterzee; doch daar van is
Friesland, tusCehen
niets meer overig dan desze!fs Kerkhof. ALTING
ALTJNG plaatst het tusfchen de Eems en de Lauwer. ALFRID,
lJfunJler,
fehen
ALFRID, BisCchop van llIlinfler,
fielde als een
maakte het, in zijnen tijd, zo ma:ctig,
ma~tig, dat hij het !lelde
zesde gedeelte, dat met de vijf overigen
oVl!rigen het geheele landCchap
bepaalt; hij noemt het de Byrc!ulIJt1
BlJrc!ullla der Romeinen. Waar op
ALTING heef[
heen aangetekend, dat de ROl1leine'J
RomeinetJ het geheele Eiland,
ALTING
waar op Bllnt
Bant gelegen was, B/lrc!/t1ma
Bllrclzfll/Ja genoemd hebben, naar
BorelJem, dat het voornaamfle
voornaamfie Dorp aan den Westkant
Westkam was: waarBorclJem,
om
0111 ALFRIDuÇ
ALFRIDUII het Bant noemt, naar een ander aan de ov.erzijde
gelegen. Dit Bant is, echter, zo zeer afgenomen , dat 'er
th:ms naauwlijks een verblijf voor KOllijnm,
thans
Konijnen, veel min voor menfchen is.
BANT~'\f. Van de onlusten en
cn oorlogen in dat Rijk, zal geBANTAM.
MAATSCHAPPY.
fproken worden op het Art. o. I.J. MAATSCHAPPY.

BAIIBERiPOLDER, paalt, met deszelfs Ambachtsheerlijkheid, ten
BAIIBERSPOLDER,
Plaat"llinger-Ambaeht; ten
tcn Oosten aan de Ketel;
Noorden aan nlla,·ilinger-.dmbacht;
teil Zuiden aan den lIJaasdijk
LIJaasdijk ; en ten Westen aan Vlaardingen.
naardingm.
Dus in een eng befiek
bellek begreepen zijnde, beDaat
benaat het 77 morgens,
aoo roeden lands; het getal der
<ler Huizen ii honderd en vijf. Deeze
G5
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nARREIRACK. BARBlESTEIN.
:8ARBEIRACK.
BARBlESTEIN, el!r.
eIIZ'.

ze Ambachtsheerlijk , die van geene Kerk voorzien is, behoort
aan den Heer DIDERIK
DIDERIK VAN
VAN LEIIlEl',
L!IIlEl'J, Heer van nfJfJrliinge1J
nllllrrJingen ea
rJaardingtr-Ambacht,
naarding~r.Ambacht, enz.
BARBEIRACK,
BARBEIRACK, (J.)was Hoogleeraar in de Rechten, op deAca.
heen verfcheiden Werken nagelaaten.
dcmie van Groningtn.
Groningen. Hij heeft
PerlS ie
Zijne bekende Verhandeling, getijteld La Morale dn
tI~s Per,s
tie
toont zijne overgroote beleezenheid in de Schriften der
r Eglife, toom
Kerkvaderen, en tevens
te"ens zijne kleine verbeelding van het gezond
verlland dier Mannen. Wijders heeft hij der geleerde Waereld
ver!tand
Franfche Vertaaling
Venaaling van het
geen kleinen dienst gedaan met zijne FranCche
Werk van
Vlm H.
H. DE
DE GROOT,
GROOT, over 't Regt van Oorlog en Vrede, ea
van PlJF1ENDORFF,
PUFFENDORFF, Qver
~ver 't Regt rler
rier Natuur en der Volleen.
Yolken.
BARBIESTEJN,
BARBlESTEIN, een fraai vierkant Slot, met een Torentje, rondom in het water liggende, ten N. O. van het Dorp HeinlemsHeinkms%.ll1It,
ZlIidbeve/and, behoorende 3an
aan den Heer PHlENIX
PH~NIX RuaRVR:lInt, in Zuidbeve/a1Jd,
GOr-;JE.
GOl"JE.

BAReK,
BARCK, (Arent) een dér
der ondertekenaars van 't verbond der
de.Edelen.
TE WATER, II Deel, bI. 182.
lil:!.
BARBNEGOS.
DE II maakt, in zijnen Giftbrief (volBARDNEGOS. Keizer ono
orro DE
ALTING) gewag van eene Lalldllreek (Territoir), dat,
dut, mogens IILTING)
naam voert. In
gelijk door verzinning van den Schrijver, deezen n3am
een anderen Giftbrief van Keizer LOTHARIUS
LOTHARlUS DEN
DEN 11,
I1, van 113+,
1134.
waar in de inhoud van den eerstgemelden herhaald wordt, !taat
lla:lt
(zegt zijn Ed.) nog flordiger BF.RN.EGET.
BF:RNiGE'r. Doch OTTO
OTTO DE
DE GROOTE
GROOTE
verklaart, in zijne brieven van 963, waar van mij een affchrifc
verldaan,
afTchrifc
WJCHMAN, aan het Klooster te Eltm
Elten VUlAI~egeeven is, dat Graaf WICHMAN,
Jine,.fe), door hem ge!ticht,
Jinerfe),
gellicht, zeer veele rijksgiften
rijk$giften had overgedragen, daar de Keizer zelf den eigendom bijgedaan heeft, ea
dat wel in elf verfcheidene gemeenfchappen: als het Graaffchap,
GraafTchap,
op den oever van den Rhijn, het hedendaagsch Zutphen; het
S,ilo; het GraafTchap
Graaffchap Nardimland en
land van Urch; het vlek SlIlo;
Hameland. ÛTl'O
Hame/and.
Orro DE DERDE en LOTHARlUs
LOTHARWs DE
DE TWEEDE
TWEBDE doen 'er
Land!1:reek Bllrg~nos
Bargeno$ en Otmes, als meboven dien nog bij, de Landftreek

de
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GraafTcbappen, Husnego.
Husnego, FUfJlgo,
M;che~
de de vier Graaffchappen,
Fualgo, Merma en Mic!ze~
Barhnegos en Otmes
O/mes verflnan
verllnan moemoe.
Waar uit blijkt, dat door Barbnegos
ten worden landen of landhoeven •, die buiten de grenzen der opgenoemde gelegen zijn. Doch dewijl men vindt, dat dezelven
zo wel met 'er daad, als met woorden gevoegd worden aan den
lLacus Flevonis) en het Eiland, waarvan
kant van het Yliemeer
JIliemetr (Lacus
bet ook bijna den Noordkant heeft uitgemaakt, zo is 't waarrchijwaarCchijhet
nelijk, dat het eenige Eigendommen geweest zijn, liggende oostwaards aan, achter den binnenll:en
binnenften inham van het Meir, en langs
den Ts!el,
rsfel, die geen gemeenrchap
gemeenCchap met de Friezen hadden, gelijk
de kaarten duidelilk
duideliJk aanwijzen. Doch den verbasterden naam
llARBNEGOS
BARBNEGOS te recht te willen brengen.
brengen, komt mi}
mij voor tè berusten
op gisfingen
gis fin gen , die geene waarrchijnlijkheid
waarfchijnlijkheid hebben; fclwon
fcl100n op
de benaaming O/wes
Ofmer wel eenige verbetering gemaakt kon worden.
H~LMA. uit ALTIl"iG,
ALTL."iG, NOf.
Not. Germ.
Gerl11. Inf. P. Il. p. 18.
Zie HALMA.
fa.

BARDEN, eene benaaming.
benaaming, welke de Ger111QalJCII
Germlla1JCII aan hunne
Dichters gaven. Deeze Barden, Zangers of Dichters waren gewoon, de daaden der Helden op Ie
te zingen; welke gezangen,
Gedenkftukken der Voorzaaten dienden, den naam van
die voor Gedenkllukken
Barriites voerden. De BatOl'ierm
Bata)'ierm verbeeldden zig.
zig, uil
uit deeze
Barr/Uts
Gezangen, de goede of kwaade uitkom~t
ui{kom~t van den Strijd te kunnen raamen. Dat dezelve hun voor Jaarboeken
jaarboeken dienden, werd
veroorzaakt, door dien de Germaa1/etl
GermaallCll in de Schrijfkonst weinig
ervaaren waren. Veele van deeze Jaarzangen zijn nog langen lijd,
ervuren
tijd,
als Gedenk!tukken
Gedenkftukken der Oudheid,
Oudheid. in het Klooster te Egmond bewaard geworden, doch, in den Burgerlijken Oorlog van 1567,
BI\EDEROOE •I met het Klooster, verdoor de Krijgsknechten van BREDERODE
eerfte bewoon ers deezer Landen
nield. En daar de Romeinen de eerfle
genoodzaakt hadden, de Vaderlandrche
VaderlandCche jeugd, beter dan zij voorh,en
been gewoon waren, te doen onderwijzen, werd 'er, in het
Lust\luis, een School opgericht, waar in deeze
Agrippijnfche Lust\1uis,
Barde1l Leermeesters
Leermee.sters waren; zijnde het
BQrde1f
bet hunnen post, de hun
aanbecrouwde
unbetrouwde jeugd, in het maaken, zingen en opzeggen der
LfJtijnfche Bimun
B'ilrtkn of Heldenzangen en andere Wetenfchappen,
L~tijnfche
was de .gewoonte, naderhand
llad~rhand door de Rete onderwijten.
onderwijzen. Ook WIS
de-

rcS
leS

BARDES. (Wil/em
(fPilleln Dirckszoon)
Dircltszl)on)

6erijkers
ierijkerr gevolgd, naamlijk om tegen elkander om den prijs te
zingen, of Heldendaaden optezeggen,
oplezeggen, onder hen in gebruik.
VAN LOON, A/oude
Aloude Historie, I Deel, bI.
bi. 19.
Zie TAClTUS;
~AClTUS; VAN
JO, 70, 101.

BARDES , (/Fi//el1l
BARDES
(Trillem Dirckszoon) een man van kloek verlland en
minzamen omgang, en die geen uiterlijk gebrek had, dan dat hij
ecnigzins fiamelende
Ilamelende van uitCpraak was. Ook bad de Regeerin~,
eenigzins
noch de Gemeente, iets ten zijnen nadeele intebrengen, dan dat
hij, gelijk fommigen zeiden, den Luthertlanen
Luthernanen niet ongeneegen
was. BARDES
BARDES was niet onkundig, dat hem zulks werd nagegeeven; doch hij bekreunde zig des weinig. De Schout der Stad
Allljleldam,
Allljl
e/dam, in het jaar 1554.
1554, van zijn ampt verlaaten zijnde,
-Burgemeester HENDRIK
HENDRIK DIRCKZOON,
DIRCKZOON, die ge~
werd hij, door den ~Burgemeester
noegzaam alleen het bewind voerde, daartoe aan de andere Heeren voorgeflagen.
yoorgellagen. Toen deeze het algemeen gerucht daar tegen
inhraglen,, zeide HENDRI"
inbragten
HENDRIIL DlRCJ;ZOON:
D1RCr;ZOON: Zo
ZO hij niet aan de hand
u'Ude,
wilde, men
me1J kon hem weder afzetten. BARDES
BARDES nam het
her ampt
mnpt aan ~
op voorwaarde, van het bij raade en advis van Burgemeesteren,
Burgemeesteren.
in der tijd wezende, te zullen bedienen. Etl
En dit plan volgende,
volgende.
geduurende den tijd van agt jaaren,
jaaren. ten
bekleedde hij het zelve, geduureDde
WethouderCchap.
genoegen van de Wethouderrchap.
llARDES,
haarelijke vervolgzucht
llARDES, fchoon
Cchoon verre zijnde van eene haatelijke
in zijmm
zijnen boezem te koeneren
koelleren , hield, echter, amptshalven, de
h:md aan 's Keiurs
Keizers Plakaaten, en deed zijnen eiseh,
eisch, als scboue.
scbout,
hand
tegen hun, die, uit hootde der vervolging, ter dood veroordeeld
werden. Niet te min werd van hem getuigd, dat hij, nu en
dan, de OnroomCchen heimelijk, in gevalIe van een gefireng
onderzoek, deed waarCchuwen. Dan na verloop van die agt
Sch0U[sampt,
jaaren, wist hij ten Hove te bewerken, dat het Schl)utsampt,
welk aan de Stad verpacht was, afgelost, en hij, als Schout van
's Keizers wege, aangelleld
aangefleid werd. Dit zijn bedrijf was oorzaak,
dat de gunst der Regeering tot hem in haat verkeerde. Inzonderheid was hij, die hem had aangelleld, moest op hem gebeeten;
waarom hij ook niets onbezocht liet om BARDI!S,
BARDES , zo wel bij de
Vroedfchap, als aan het Hof en bij het gemeen, zwart te maaken; waar toe hem nietS
niees gunfiiger voorkwam, dan hem als Ke
Ke5..
ter
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il'l verdenking te brengen, waartoe hij al zijn vernand
ver!land beneedbelleedter in
zeggende dat BARDES zelf een van de gehaatne
gehaatlle Ketters, naamde; zèggende
lijk een Herdooper, moest zjjn.
HENDHIK DIRKSZOON maakte
zijn. HEliDlUK
Eeilgenoot[chap, befiaande
bellaande uit FLORIS EGBERTSZOON,
EGIlERTSZOON, Ondereen Ee~genoot(chap,
Pn(loor de,.
der Oude Krrk;
Inquijiteur en Pofloor
Kerk; een man, die, ter oorInquifiteur
gezaake van zijne Ampten, alle geloof verdiende, en door zijn ge.
was, eenige fnoode fchepfelen van minder rang het
zag in !laat
naat W:lS,
fluk
maakte eene gemeene
nuk ten uitvoer te doen brengen. Deeze m:takte
FIJ genaamd, die de ko;!
ko.~t
Hoer op, door de wandeling GEELE FI1
aaIHebrcngen; FJ1
FI] kad
had aan haar
ophaalde met de Onroomfchen aamebrengen;
Vrollwsperfoon,, niet beter dan zij, VOI.I;J!
VO!.!;JE
fnoer een ander, Vrouwsperfoon
WILLEMS genaamd. Bij deezen
de ez en wisten de Burgemeester en de
Pafloor nog te voegen, zekeren Notaris COIlNr.us
COllNF.LIoi MARTENSZ,
~lARTENSZ, die
Pafioor
VroulVsperfoonen, als
de Verklaaringen fchreef, zo van gemelde Vrollwsperfoonen,
ADRIAAN JANSZOON SLIJPER; de Palloor verledigde
veriedigde zig,
van eenen ADRlAAN
overtefchrijvcn aan RUARD
RVARD TAPPER, Op.
de gemelde Verklaaringen overcefchrijven
per-Inquifiteur te Leuven. Men beleidde, echter, de zaak zo geper-inquiGteur
onmidheim niet, of BARDES kwam 'er achter, en vervoegde zig onmid.
Bmsfel tot de Landvoogdesfe, bij welke hij in groodelijk naar Brusfel
grODuitte werken , dat de Grif..
Grifte achting was, en wist aldaar zo veel uittewerken
Grooten Raads, de Heer DE
De: 1II0:\'NIK,
fier des Cromen
MONNIK, [erfland
[erflond naar .,fmdm.
peldllm gezonden werd, om de zaak te onderzoeken. Naauwlijks
Pe/dIlIN
had deeze de getuigen gehoord, of hij kreeg gegrond vermoe.
vermoebad
~en,,dat
dat men hem een valfche trek zocht te fpeelen. BARD!S
BARDES rUst.
~en
te niet, maar bewerkte, dat zijne zaak het Hof van Hollnnd
Holland werd
re
Procureur-Ge_
aanbevoolen; welk Hof eenige Raaden, met den Procureur-Ge.
I55~
neraal, herwaards zond, tot nader onderzoek. In het jaar 155~
befchuldigllers naar den Hnng,
Haag, alwaar F1l
Fl1 en VOLKJE
VOLKJe
geraakten de befchuldigtlers
riie terllond bij het eerlle onderzoek
eene Verklaaring gaven, die
tot in het jaar
valsch bevonden werd. Hiermede bleef de zaak, tOt
1557,
Burgemeester,
J 557, draaIende, wanneer, op den 3den Mei, de Burgemeester.
Haag gevoerd werden.
de Palloor, en de twee andere naar den Hnng
·HENDRIK DIRKSZOON had
bad zig zorgvuldig gewacht, omtrent deeze
zaak de pen op het papier te zetten) en hield zig dus van alles
EGBERTSZ. moest, echter.
echter, bekennen.
bekennen, dat hij,
hij.
onkundig. FLORIS EGIERTSZ.
WIlt al re
te onvoorzichtig, de befchuldigingen naar Leuven
Leuvtn over.
overwat
't geen. het Rechtsgeding van langen duur
gebriefd had. Dan, 'r
.eed zijn, was, dat de overige vier, in hunne Verklaaringen.
Verklaaringen,
-eed
"cr"cr·

ge-

!lo
IlO
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verfchilden; eindelijk beleden zij allen, ll1Iamlijk de twee Vrouwen, de Notaris en DE sLIJPER,
SLIJPER, dat zij
zIj door den BurgemeesBur~mees.
ter en den Palloor overgehaald waren, om een valsch getuigenis
getuigenl.
tegen den Schout en deszelfs HllÏiVroUW
HuÏiivrouw te ge even ; waarvoor
zij om genade verzochten, die zij ook.
ook, zo veel het recht toeliet, verkregen. FIJ werd,
werd. behalven andere firalfe,
Ilraffe, geworgd;
VOLKJE was in de gevangenis geflorve:J;
ge(1orve:1; den Notaris werd zijn
Ampt ontnomen;
onrnomen; DE SLIJPER gegeesfeld; de Panoor
Palloor gebannen;
doch de Burgemeester wist, na eenige week en ltÎttens,
xittens, zijne
olltworllelin, en betaalde niets dan de kosten
verdiende firaffe
Hraffe te ol!tworllel~n,
zijner Gevangenisfe.
ontkomen zijnde, behield het Schoutsampt.
Schoutsampt,
BARDES dcezen (lrik omkomen
verlaatot op den 14den April 1556, op welken dag hij 'er van verlaa·
ten werd. Na dien tijd begaf hij zig openlijker aan de zijde der
Onroomfchen; doch zelfs werd hem, zonder eenige voldoende
nagegeeven ,dat
aanflooken;
bewijzen, nagegeeven,
dat hij de beroerten had helpen aantlooken;
dat hij verfiandhoU<ling
verllandhouding met
m& ORANJE en BREDERODE gehad. en in
Cijffer
Ciiffer gefchreven
gelchreven had aan DIRK VOLKE:RTSZ COORNHERT
COORNHERT,,ja
ja zelfs, dat
KtÛ";ni[chen Leeraar
Leemr in den HaRg
Hang gebragt had: op
hij zekeren KaÏJ';nifchen
welke befchuldigingen hij eerlang ten Hove in hechtenis geraakgeraak.
te, op goedvinden wn
van den Raad der Deroerte,
neroerte. na lang zitten.,
firengelijk gepijnigd, ja zelfs, in den ouderdom van 70 Jaaren ft
met roeden gegeesfeld werd. Zijne flandvastigheid
fiandvastigheid was, echter ft
oorzaak dat gemelde Raad,
Raad. die anders zeer ligt de befchnldigden
befchnldigdell
galgc of (en vuure doemde, Rem
ten galge
nem voor onfchuldig hield; niet
tot zo verre,
verrt, echter, of men hield het rechtsgeding Oeepende;
tleepende.
om daardoor gelegenheid te hebben, om een groote fomme gelds,
die de Koning hem fchuldig was, hem te kunnen onthouden.
:BARD!S,, bij den meer algemeenen
aJgemeenen "pll.nd
"plland tegen Spanj~
Spanje,, zig aan
BARDltS
de zijde der Bondgenooten voegende, vond men ligt middel,
hem de meefie
meelie zijner bezittingen, onder Amjleltlilm
Amfleltlll'" geleegen ,
te ontvreemden. Alle fmanen had hij manlijk doorgefiaan ; m.
maar
zig tot armoede gebragt te zien, koste hem eerst zijne gezona.
gezon3heid,
beid, en daarna zij. g1Ideloos verftand.
verHand. Hij bevond zig te Delft,
hij, in het Jaar
Jaar· 1568, zijn leven eindigde
eindigde.Jn
eenen
alwaar hij.
.in zulk eeneo
deerniswaardigen (taat,
fta2t~ dat de Prins VAN OlANJs
OaAN]! hem ni.
niet zondet
zonder
manen
traanen te fronen
fi:onen kos·
koo· befchouwen.
Zie HOOIT
Hoon en W.lQUT.u&.
w.t.C1PAA&
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BARDES , (Wil/tm) Zoon van den zo evengemelden , fchijnt.
hoe ftreng zijn Vader vervol~d ware, echter, de zelfde Partij
Want, in het Jaar 15ï8,
omhelsd en gehouden te hebben. Wam,
/5iS, wordt
van hem gemeld, dat hij behoorde onder de ballingen, die zig
toen weder in de ftad
Had bevonden; hebbende alvoorens, eenigen
tijd, als Stedehouder van SONOI] in het Noorderkwartier geweest..
Mei.
Twee dagen voor de groote omkeering in Amfleldam, 26 Mei,
SONO!], dat hij zijn Volk wilde gelasten, zig
fchreef BARDES aan SONOl],
~p het eerfre
eerfte bevel der Staaten van Hol/and,
Holltlnd, of derzelver Ge.
cp
magtigden, tot den optocht vaardig te houden. Vooraf ontbood
hij een fchootvrijen Helm en Rondas. De zaak naar wensch ge.
lukt, en de Regeerders, die de Inwooners , dus lang, gefolterd
ftad uitgeleid zijnde, was !\]r.
Mr. WILLE~I
WILLE~l BARDES een
hadden, ter Had
aangefteld wer'Yan hun, welke tot Burgemeester, en ook tot Raad aangefield
den.
In het Jaar 1586 verzette hij zig mannelijk tegen de oogmerLErCESTER,, die, op raad van REINGOUDT, firaffen en
merken van LEICESTER
vorderingen, ten laste der Kooplieden, wilde invoeren, fchoon
het den naam had, dat die ftraffen
ftraff~n alleenlijk zouden dienen tegen
11et
tie Lorrendraaijen,
Lorrendrtlnije,'s, en niet min tegen het oprechten der kamer
LEICI!STER geene
van Geldmiddelen. Hij toonde vrijmoedig, dat LEIC!STER
magt had, zodanige oprichtillg te doen, zonder voorkennis der
verftoutte hij zig te toonen, hoe
Algemeene Staaten. Ja zelfs verfroutte
urCESTER de paaien
paaIen van zijn gezag te buiten ging, met
verre UICESTER
neemdelingen tot het bekleeden van Ampten aameftellen.
aanteftelleo. De
neemdeJingen
iu het jaar 1587, door die van Ooostergoo, in Enge/nntl
Enge/anti
flap, in
gedaan,, vruchtloos afgeloopen, veroorzaakte p'roore
~roOte oneenigheid.
,edaan
De Engel[che Afgezant BUKKENHORST
BUKKIlNHORST verzocht Mr. WILLEM BARFries/nnd te willen
DES, toen Raad van Staaten zijnde, zig naar Friesland
begeeven, om de verfchillen te onderzoeken. BARDES , met de
behoorlijke volmagt,
volrnagt , benevens een handfchrift of Brief aan Graa'Ye WILLEM
WlLLEM en de Staaten, door BUKICENHORST
BUKKENHORST voorzien zijnde.
zijnde,
Te
verfcheen 'er op den 28fren
2Sfren van Mai, en had dien zelfden avond
zijn eerfte onderhoud met Graaf WILLEM. Gevraagd hebbende
lIa
aangediend.
111 de nieuwigheden, die den Ambasfadeur waren aangediend,
verklaarde de Stadhouder van Prils/ani,
Fries/nnti, van alle
a\le die nieuwighe"erklaarde
hem. daags daar·
den geen kennis te hebben; het zelfde werd hem,
andere geloofwaardige lieden, welken hem
aan, beYestigd door andl:re
ook
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nARDES. (Wi'Ilem) BARDZEN. BARENDRECIIT.
BARENDRECHT.
BARDES.(Wi'Ilem)

ook te kennen gaven, dat alles, wat die van Oostergoo begeerden of zochten, niets anders was, dan een
cen Vllllr
vuur in Utrecht te
ontlleeken ; 't welk, echter, zig zelf wel zou dooven. Het
Her
ontfleekcn;
ampt van Burgemeester en Raad bekleedde hij ook in de iaaren
jaaren
1579,1581,1582,1584,1586,1589,1592,1595,
1579.1581,1582.1584,1586.1589.1592,1595, 1597.
1597,
1599 en 160 II.• Hij overleed in 't laatst gemelde jaar, nalaatenBAI\DES genaamd, aan wien de
de een Zoon, insgelijks WILLEM BARDES
Staaten van lIolland,
Holland, in het jaar 1603.
1603, eene rente
rcnte van twee honderd ponden 's jaars toeleiden , wegens twee en dertig honderd
ponden. die zijn Grootvader, bij zijne laatfle
laatfie Schouts-Rekening,
van de flad
fiad nog te vorderen had. Het Ponrait van den Burge·
Burgemeester behoort onder de verzamelilJ~,
verzamelill~, door den Heer J. VERSTEGl>N in 't licht gegeevcn.
GIiN
BARDZEN , Baardze!l
Baardzen of Bah'dun,
Bah"dun, een foort van Schepen of
Vaartuigen, in der haast opge/lagen,
opgeflagen , om fchieliik de vereischte
kundfchap van den vijand intehaalen; ot wel om in de ondiepe
wateren en firoomen,
flroomen, door af en aanvaaren,
aam'aaren, toevoer a:ln
aa:n de gröogroote Schepen te brengen. Zulk (lag
Vaartuigen, vindt men al.
/lag van Vaartlligen,
allereerst gebruikt te zijn, ten tijde van Graave WILLEM DEN VI,
VI.
in zijnen oorlog tegen REINOUD van Ge/der, en ook nog onder
de Regeering van Gravinne JACOBA, waarmede, ten dien tijde
tijde.J
de
ele Eem bezet werd, om Amersfoort uittehongeren. Ieder fiad
flond toen onder bepaaling
beraaling van zeker getal dergelijke en andere
fiond
Vaartuigen;
láater plaats had. Men zie het
Vaartlligen; het welk ook nog laater
ilJ mijne .dmfleldamfclte
Amfleldamfc!re
geen ik van dat getal aangetekend heb in
'Jaarboeken,
Deel, bi. 196 en 197.
Jaarboeken, I. Deel.

BARl!NDRECHT. ook wel Bermdrecht
BARI!NDRECHT.
Berendrecht genaamd,
genaamd J is een lJo/Hol/andsch Dorp, onderfcheiden in Oost- en West-Barendrecht,
landsch
~st-Barendrecht, aan
Dordm:ht lot fchietende, fchoon onder Riederwaart behoorende.
Dordrecht
Volgens zommigen zou de naam
nallm van dit Dorp herkomrtig
herkomftig zijn van
het geblaar en gefchreeuw, gemaakt door Vrouwen en Kinderen,
Kinderen J
over hunne Mannen en Vaders, die in den flag
/lag tusCchen
rusfchen de Koningen DAGOBERT
DAGOBERl' en CLOTARIUS
CLOTAR1US ter eener, en BEROALO,
BEROALD, Komng
der Friezen, ter andere zijde, gelileuveld
gefileuveld WlIren;
wlIren; gelijk ook het
Puttm den naam zou gekreegen hebben van de Pilt.
Land van Putten
ten of Kuilen, waarin de verflagenen
ver/lagenen in menigte &eworpen werden.

nAR END REe H T. (Weu-)
(West-)
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Heen ylied , Strijm,
Slrijm. enz. zal
den. Doch als IDet1
men dit mede van Heenvlied,
aanneemen , dan moet eerst vastlijk beweezen worden, dat die
llag in 't land van Sidjen
St";jen voorgevallen is. Waarfchijnelijker
WaarCchijnelijker word
deeze naam afgeleid van Drechl,
Drukt, en wel van een Riviertje, de
Baar. Beer, -Deerne of Ballrne geheeten, waaraan dit Dorp,
Baar,
vóór de inbraak der grooce
grome Zuiilhollandfche
ZuiJhol/andfche Waard,
Waard. gelegen heefr,
heefr.
in 1421. Tot dus verre gaat het berigt van IBLMA;
H.~LMA; waar bij wij
voegen, dat de Ambachlsheerïjkheid
Ambachtsheerïjkheid van Barendrecht
Barendrechl is gelegen tusfchen
tusCchen Maas en Waal, in de Riederwaart,
Riederw{1fJrl, neemende
tusCchen de Ree deezer plaatfe en het Dorp Heerhaar begin, tusfchen
Jansdam
jansdam.• weswaards aan, tot aan de fcheiding
Ccheiding van Oost- en
West Barendrecht, beOaande 50 Morgens en 300
WeslBarendrechl,
300 Roeden lands.
Péeren-dlllbach/, mede SO
Ook behoort daaronder l'éeren-Ambacht,
50 Morgens en
300 Roeden lands groot,
groot. behalven het buitenland, d~[
d~t in 1555
/555
bedijkt werd, [er
ter lengte van 83 Roeden. De fcheiding van
OostOoSI- en lJ7èst-Barendrec!zt
If7est-Barendrecllt wordt
wo,dt veroorzaakt door den {leenfleenweg, die, in 1483,
/483, bedijkt is, [er
ter grootte van 287
~37 Morgens en
50 Roeden, waaronder behoort Lies1'cld,
Lies1/c1d, groot 331I Morgcns
Morgens eB
3°0
300 Roeden; en
cn de Zedwl),
Zedwij, 139 .vlo
Mo geus cn
en 342 Roeden.
Het wapen \'an
\'ao Barendrec!z: is tien zwarte
zwarle turven, in het midmid·
doorll:oken met een·halven
een-hal ven Gouden Leeuw
den een roode balk, doorfloken
op een zilveren veld. Eertijds behoorde het aan de Heeren van
Boome,
Allenll, Perewijs en Heerlaar , en werd.
werd, in' 1321,
I 321,
Hoome, Alfenll,
J(lnsz. Deeze liet
opgedragen aan Heere JAN
JAN VAN
VAN GlELliZ,
GIELI5Z, Heer Jansz.
/361 ,•
na een Zoon, en deeze eeRe Dochter, MATflILDA.
MATHILDA, welke, 1361
trouwde met Heer DlDERIK
DlDERIK VAN
VAN WASSENAAR,
WASSENAAR, Burggraaf van Lei.
den, in wiens Geflacht
GeOacht het bleef [Ot
tot 1603; wanneer L',UfOL'AMOM"L,
J\A~L, Prins
PrIns van Lignjf,
Ligll/j, Heer te lJTos(en(Jor,
lYasfenaar, het zelve verkocht
Sc/zobbelllndls-Ambllch/, en de
aan AREND
AREND MARTENSZ,
MARTENSZ, Heer van Schobbelandts-Ambocht,
ZU'ijfldrechl[che Wal/rd;
Wallrd; wiens Dochter in Huwelijk trad met
Zu'ijndreehtjèhe
Heer KORNELIS
KORNELIS V,\N
VAN BEVEREN,
BEVIi:REN, J''lCobsz,
J'1cobsz, Burgemeester van DordAlbillsfcr- en Zwijndrechljèhe
ZwijnJrechlfche Woorrechl en Dijkgraaf van de A/blas/crrecht
tien.
den. LmlA
LIDIA VAm
VA)J BEVEREN
BEVEREN bragt het,
her, bij Huwelijk, over in het
Stamhuis van den Heer VAN
VAN DER
DER DUSSEN.
DUSSE.N.

BARENDRECIIT, (West-) ook wel WI/wers
BARENDREClIT,
W/IU/ers Ambacht
Amboçht gel1l:lmd,
ge\U.:lmd,
is een HollllllrJsch
Hol/am/seh Leen. In het jaar 1440 werd daar mede verMIN~EBEEKE, Dames:;;,
Damesz, en na zijn overlijden,
lijd Heer JACOB V,\N
VAN MINNEBEI::K.E,
H
V. DUL.
in

r14:
rtof:

(WiJ/em en Dirk)
BAR END S. (mUem

IACoI, die decze
in 1487, deszelfs Zoon IACol,
de~e Ambachtsheerlijkheid ..Jin 1491,
149 I , oyergaf: aan Vrouwe FLIZABETH
F.l.IZABE'llI VAN PRAAT,
pn,uT, Vrouwe
van Moerlru·/rm.
v:m
Moerlrerlrm. Aan haar geOacht bleef het tOt
tot ia bet
het jaar 1564;
wordende het toen een eigendom van
vall Heere KAREL U0NIHOUT
U0NIHOlST
BATENBURG. die het, bij ziJq,overlijden,
zijQ.O'ierlijden. 1n
~;..
MTENBURG.
in 1593, naliet aan ~j.
Den Zoon HAXIMlLlJ\.lN,
HAXIMILIJUN, Graave van Bronlrkorst;
BrbnHzorst, Vritheer van
Batenburg
weNl aan
Ian den
Batenhurg en Steen: door wien het verkocht weHl
deEl
Heer ABRAHAM
AIIRAHA~1 DE BEVEREl'{
nEVERE~,,die
dii daar mede verlijd werd 1643. Bij
fcheiding van deslelfs
desr:elfs boedel, kwam lf/est-Barendncht
lrest-Barendrecht aan zijn
Zusters Zoon, KORNEL\S
KORNELIS DE
Dit ROVERE, Raad en Burgemeester der
Echtgenoore werd van
Stad Dordrecht, wiens eenige Dochter de Echtgenoote
den Heer DIDERI!C
D1DERI!t VAN LElDEN,
LEIDEN, Heer van Ylliartiingen
Ylliardingen en J'/tJllrrlngt'Jjnger-Ambllcht, Raad en Burgemeester van Leiien, die dan
tlinger-Amhllcht,
ook met West-Barendrecht
West-Barendl't!cht verlijd
nrlijd is geworden. Deeze Ambachtsheerlijkheid is groot 640 Morgens. Oostbac\ltsheerlijkheid
OoS!- en West-Barendncht,
drecht, als ook l(arJ1isfe.
Karnisfe, behooren, in het Kerklijke, onder de
Klasfis van Dordrecht.
OUDENllOVEN,, Befohrijv.
OUDENllOVEN
Befchrijv. van Zuid-Holland.
Zuid-Hol/and.
(Wil/tm) werd,
werd. al$
ali Kapitein, benevens JAN KORNtKORNEin het
hel jaar 1596, onder beldd van den dapperen Zeeheld
~heJd
HEi~ISIU!:I\K, ten derden maale uitgezonden,
uirgezonden, om door
JACOB VAN HEilUSIlEI\K,
Tartnrijen en China te zoe.zoebet Noorden een en doonogt nlar Tortorijen
ken. Na Spitsbergen omqekt
ontdekt te hebben,
hebben. !Herf
merf hij op dien
lOgt,
togt, in hel jaar 1606. Met gemelden Heer HEEMSKERK
HEEiIIS){I::RK kwamen
kllVllmen
twaalf zijner togtgenooten te rug in het Vaderland, na
zij,
nB d~t 7.ij,
onder het doodlaan
doorllaan van alle gevaaren, de uitertle
uiterlle hoeken "an
van
bet Noorden, zonder den weg naar CltitJa
C!ti110 gevonden te hebben,
omgezeild hadden.
GI!.OOT, Jaarboelrm.
PONTANUS ,• Amfteldam; 11. IJE
DE GROOT,
Jllarhoelcm.
BARENDS,
BAREND8,

IlISZ,

~Dj"k) ien Leerling in de Schilderkunst van den verBARI!NDS , ~Di"Ir)
maarden TlTIAAN. BARlND~ bragt het in de kunst zo verre .. dat
hij zelfs zijnen meester afTchilderde.
atTchilderde. Na dat hij zig in lla/ie
I/Illie langen tijd had opgehoudt!n, kwam hij te Amftddam
Amftddoln , de plaats zijn.er geboorte, te rug, en vervaardigde aldallr veele kunstfiukken.
kunstllukken.
Hij overleed 'er in het jaar 159!l,
l59!.l, oud zijnae
zijnde 53
5S jaaren.
PtlU.IP$. 14
PtJU.IP$,
'" fÎe
Fit IJe
de Peilllrtt.
Peinlres.

B,,-

V.D~P.I.
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betreft, doch fullen de voornoemde Gouvernenrs foo wel als de
Subalterne, gehouden zijn den eedt aan fijn
Suba1cerne,
Î1jn Keijîerlijeke en CaCa·
tholijckc Mnjc!lcijt
tholijçke
Mnje!leiit II!
tt'! prefleeren
prelleeren , van de voorfchreeve
voorfchrceve Plaatfen
getrouwelijck te bewaren voor de Souverainiteijt vl\n
vAn het Huijs
vsn
van Oollenrijck, en haar in geen andere faacken in te laaten, voto
vol.
is. ende
gens het Formulier, daar over men overeengekomen is,
het welck aan het eijnde van dit Traétaat
Traél:aat geinfereert fal werden.
VlIf. De Generaals, foo in de Sleeden, alwaar guami.
" Art. VIIl.
foen
roen van fijne KeijferJijcke
l<eijferJijcke eo
en Catholijcke
Cathotijcke Majelleijt is,
is. als in,
in.
geene. die aan de bewaaringen van de Troupes van ha2t
hur
die geene,
Hoog Mog. toevertrouwt zijn, fullen malkanderen
mllkanderen wederzijdts
wederzijdcs
de gewoonlijcl:e
gcwoonlijcl:e eere bewijfen, volgens haar caraél:er
caraéter en de
wijfe van ijders dienst, ende bij aldien den Gouverneur Gene·
raai van de N~derlanden komt in de Plaatfen aan de bewaarin.
Troup~~ van haar
toehetrollwt , fal men
ha~r Hoog Mog. toehetrouwt
ge der Troup~i
hem de eere greven, die
dit! hij gewoon is te ontlangen
ontlimgen in dè
de
Plaatfen van de guarnifoenen
Keiifcrlijcke ende CathoPlantfen
gu~rnifocnen van fijn Kciiferlijcke
fdfs aldaar het woordt mogen geeven:
Maiellcijt, en fal felfs
Iijcke Maieltcijt,
Alles fonJer
fonJ~r prl'juditie
pr('judide van het fesde
f~sde Ai'ticul.
Mticu\.
en de in h3ar afzijn de Commandan.
Commandan·
" En de Gouverneurs, ell
ten, fulkn
fulk·n a:l\l
n:1I1 den voorlloemden
voornoemden Gouverneur generaal kennis·
kennisIe geeven van de dispofitien
dispofirien door haar gcmaackt,
gcm~ackt, voor de
fe
feeckerheijdt ende bewaaringe van de Pblatlèn
Pi'Jat{èn aan
a~n haar voor.
voor·
toeJctroul\'t,..en fullen
rullen behoorlijck
behoorlijek reguard hebben op de
forge toe'JclrOll\Vr,
verwisfelir:gen, die den Gouverneur Generaal oordeelen moghte
verwisfelir:gcn,
daar van g\!daan
gl!daan te moeten werden.
Keijfer1ijcke ende Catholijcke Majeflci)t
Majeftci)t vergunt
" Àrt. IX. Sijne Keijferlijcke
aan
Sta:tten Genceraal
Geneeraal over al, d:m
daaf de lelve
lel\Te
lan de Troupei van de Stanten
in Guarnifoen fulkn
fulkm zijn, de oeffeninge
oetTeninge van de Religie, maar dat
wc
Plaat[cn. geproportioneert na het
in particuliere ende bequaame Plaatfèn,
getal van het Guarniroen, welcke
we\ckc de Magillraaten
Magillraatcn rullen aanwij.
Stadt en Plaatfe, alwaar reedrs
reedts geegee·
fen, en onderhouden in ijder SI3dt
ne aangeweef\!n
aangeweef~n zijn,
ziin, en op welckc
we\cke Plaa[f~n
Plaatfen men niet fal mogen
magen
teek en van een Kerck, en fal men van
geeven eenig uijlerlijck reeken
weederzijden fcherpelijck bela~tcn aan de politieke en militaire
milimire
Officieren, gelijck meede
mee de aan de Kerckelijcke, en aan allen die
het
bet aangaan mag, alle occaÎle
occafie van fchandaal en krakeeel, welcl;e
welde
op het fubjeél:
fubjeét van de Keligie foude konnen opkomen, te wee·
ren,

niS
Id

:B
A· R R IER E. (Trat/allt
(Trot/oat vvan)
B A..,,)

eenfg dispuijt of zwarigh~ijdt
zwarigheijdt fal komen,
ren, en fao
foo wanneer eenf~
niendtfchap uijt de weg ruijruij.
falmen
fal
.men de felve wederzijdts in wiendtfchap
men.
Inwoon·
" En wat de Religie aangaat, ten opfichte van de Inwoonden van de Oollenrijckfche Nededanden,
Nederlanden, fullen alle dingen zijn
ders
zeI ven voet. foo als die waren gedurende
en blijven op dien zei
regeeriDge wn
vnn Koning Karel de tweede, glorieufer gedachde regeeringe
tenisfe.
" X. Alle Munitien van oorlog, ArtiIlerije,
Artillerije, Wapenen van de
tot de Fortificatien
Fortificatien,•
Staaten Generaal, als meede de Materiaalen [Ot
de Vivres om in het
bet Magade Graanen in tijden van gebreek •, d~
leggen, als wanneer apparentie van oorlog zijn fal
fal,J en
zijn te leggen.
toeflel tot Kleedinge der Soldaten.
daarenbovin de Laakenen en toenel
die men fal bewijfen tot dat gebruijek te moeten werden geëmregblen of tpUen
tollen te
ploijeert. fullen vrij pasfeeren , fonder eenig reghten
betaal en J, door middel
mWdel van Pasporten , die gevordert
gevorden en toe~e
betaalen
flaan zullen worden op de geteekende Specificatien • onder concon·
fiaan
dit ie echter, dat foo op het
bet eerlle Comptoir van fijne KeijferKeijfer·
ditie
lijcke ende Catholijcke
Catbolijcke Majetleijt,
voorfcbreeve Pro-,
Pro-.
Jjjcke
Majelleijt, alwaar de voorfchreeve
MontlJuren. pasfeeren
pasf~eren fullen.
fullen,
vifien, Materiaalen , Waapenen en Montlluren.
ontlaaden fullen moeten werals op die Plaats alwaar de felve omlaaden
den, de Scheepen ende andere Voitures na behooren fullen mogevifitecrc, om te belenen
beletten dat men daar geen andere
gen werden gevifitecrt,
menge, en
rn om alle fraude ende abuijs
Koopmanfcharpen onder menge.
voor te komen, tegen dewelke het vrij zijn fal foodanige precauexptrentie
tien te neemen , als men in vervolg van tijden en bij explrentie
oordeelen
fal. fonder dat aan de Gouverneurs
Gouvernellrs en haar
noodig oordeel
Doodig
en fal,
Subalternen
zijn, waar in het ook foude mogen
Subaltern
en gepermitteert fal zijn.
zijn,J bet effeét
elreét van dit Articul
Anicul te belt!tten.
beletten.
zijn
baare Guarnifoenen en de
" XI. De Staaten Generaal fullen haare
bare bedispofitie van de Troupes in de Steeden en PlaatfeR aan hare
veranderen, foo als
waaringe privativelijck toevertrouwt, mogen veranderen.
de felve fullen konnen goetvinden, fonder dat men de pasfage
tegenbouden, die fij
der Troupes fal mogen beletten of tegenhouden,
lij van tijdt
fij
tot tijdt daar na toe fullen fenden •, of van die geene, die aj
bet ook foude mogen
daar uijt fullen
Cullen trecken •, onder wat pretext het
we(lfen. fullen felfs de voornoemde Troupes, indien de noodt
wel1fen.
fulck5 foude vereisfcÏlcn,
vereisfchen, vermogen te pasfeereD
pasfeeren door alle de
fulcks
SteeStee·
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Steeden van Brahandt en Vlaanderen, en door het geheele piaue
Cana:!l cus[chen Bru~ge
Landt Bruggen te leggen, [00 over het Canaal
en Gent, als over alle andere Can~2Ien,
Can~:lIen, en over 1I11e Rivieren,
die fij op haar routes [uilen
fullen ontmoeten, onder cenditie nochtans,
dat het Troupes [uilen zijn van een Prillce of van een Natie,
niet in oorlog zijnde met fijne Keiferlijcke en Catholijcke Majefieijt,
lleijt, noch te [uspeét
[uspetl: aan eenig engagement of vtrbinteni.[e
verbinreni.[e contrarie fijne interes[en,
interesfen , [00 als hier boven in het vierde Articul is
ter nedergellelt
nedergeflelt en na dat alvoorens kennisre [al
fal gegeeven
gegecven zijn, en
verfoeck gedaan aan den Gou'ferneur
ver[oeck
Gouyerneur Generaal der Nederlanden,
reguleeren [al
fal de routes en andere [aakèn
faakèll
met den welcken men reguleerell
door ijem andt die daar toe Commisfie van haar Hoog Mo~.
hebben fal.
" Men [al
fal het Reglemem
Reglement,, door de Staaten Generul gemaakt
op den doortogt der Troupes, obferveeren, [00
foo als het [clve
fclve ill
haar eigen Landt is geobferveert.
" En de Stilten
Stuten Generaal [uilen
fullen de voornoemde verwisfelinl:
verwis[eling
van
v.an Guaruifoen, gelijck meede de noodige dispofitien daar toe,
tragten te doen op foodanige wijfe dat fulcks zij, fao
tragtcn
foo min als
zijn kan tot laste en incommoditeijt vin
van de lnwoonders·
Inwonnders'
"., XII. Gelijck de gemeene verfeekenheijt
verfcekertheijt in tijden van oorlog, ofte in een imminent gevaar van oorlog.
oorlog, dat de Staaten
log.
mee!1:e
Generaal haare Troupes fenden
fen den in de Plaatfen , die ûg het meelle
ge-exponeert bevinden in periclll
peric111 van aangetast of overvallen te
werden, is cusfcheo
tusfcheo fijne Keijferlijcke en Catholijcke
Catholijckc l\1ajefleijt
werden.
lVIajefleijt
en de Staaten
Sraaten Generaal geconvenieert,
geconvenieerr, dat foo veel van haare
haar~
Troupes in de voornoemde Plnarfen
Troupfs
Plaar[en [uilen
fullen inl:enomen
ingenomen werden.
ali noodigh zijn foude voor haare def.:nfie,
als
def<!llfie, fao wanneer het
geval baarblijckelijck komt te exteeren, welverflaande
welverllaande dat
dllt [ulcks
fulcks
~efchiede met kennisfe en conctrt
tefchiede
CODc:flCt van den Gouverneur vin
van
de Nederlanden.
"" xm.
X lIl. De Staaten Generaal !hllen
!ill1en op haar eigen kosten vermogtn Ie
mogen
te doen fortjficeeren
forrificeeren de bovesgemelde
boveageme!de Steeden ende Plaatfen,
meI nieuwe WerCketl, of repareereu
repareeren van de oud.:.
oud.:,
fen , het zij met
voorfien met alles
tie felve onderhouden, ende in het generaal voornen
het geetle
geene fij noodigh [uilen
üdlen oordeelen tot
wt haare fecuriteijt ende
berchermin~e
be[chermin~e der voornoemde St ~edeQ
~edeu en Plaatfen ; behoudens,
tlat flj geen niiuwe
niiUWi Fortificatien rullen mo~en aaoleggen,
..Iat
aanleggen 1 fonder
I
al.
V. D liL.
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kennisfe gegeeven te hebben aan den Gouverneur Gealveoren. kennisCe
neraal der
tier Nederlanden, ende fijn
Î1jn advis.
advis, en confideratien daar
h~bben, en {onder
londer dat men die Cal
fal mogen brenover gehoort te hebben,
gen tot laste van
vun fijne
Î1jne Keijferlijcke ende Catholijcke l\1ajeO:eijt
Majelleijt,I
ofte van het Landt als met toeflemminge
toellemminge van fijne Maje!leit
Majeneit•
.. XIV. Voor de feckerheijt van de c')mmunicatie
c·Jmmunicatie tusfchen
tllsfchen de
.,
ProvÎlltien, en
eo de Sleeden
Sceeden en Plga:fen
vereenighdc Provinticn,
Pl~a!fen

V2D
Viln

Ba..
de Bar-

riere, fal fijne Keijierlij.cke
Keij~erlij,cke en Cathoiijcke 1\1ajelleit
l\1ajell:eit forgh draagel~, dat de Brieven en
cn BodeIls,
Bodells, foo ordinaire als extraordinaire,
gel\,
vrij fullen
pasfeerco, om te gaan en te komen in de SteeSte~
Cullen mogen pasCeerco,
den en PlaatCen
Plaatfen van de llarriere,
LJmiere, en door nooden
Booden die vaa
vaQ de lUlal).
de re Landen, op conditie dat de voornoemde niet (uilen
rullen vermo·
gen meede te neemen ecnige Brieven ofte Pacquetten der Koop.
Koopluijden. orte
Orte andere Particulieren, de welcke Coo
foo voor de Plaatluijdcn,
fen van de Barriere, als voor alli
allil andere Plaatren fullen
fuUen moeten
beOelt worden uijt het Postcomptoir
befielt
Pos:comptoir van fijn
vjn KtiCerlijcke
Keiferlijcke en
Catholijcke l\ltjell:eijr.
Maje!leijr.
" XV. Wat aangaat de Artillerije, Magazijnen en Provifieft
Proviliea
Plu).
van oorlog, die haar Hoog Mag.
Mog. hebben in de Steeden en PI'!lfen, die Gj aan fiine
f1inc KeiC~rlijcke
Kei[~rlijcke eade Catholijcke Majefleit
Majell:eit overgeeven,
~e~en, fal
[al het haar
h~ar vrij !laan
{laan de felve te vervoeren,
v~rvoeren, fondu
fonder e~nige rechten of tollen te betaaleq,
betaalell,
eenig beier,
beIer, ende [onder
foo wel die geene, die aj
fij aldaar felfs hebben doen brengen, als
fao
geteekent met·
met haare Waapenen, in den laatllen
laadlen ooroor·
de Artillerije geteekem
log
log' verlooren, en die haar anderlints
anderfinrs coebehooren.
toebehooren. welcke fij
lij
heb\;en in de voornoemde Plaatfen ,t ten waare
gevonden [uilen
fullen hebl:en
dat
dar fijne Keiferlijcke
Kei[erlijcke en Catholijcke Majefleit
MajeO:eit geneegen mo~
voorfchreeve Artillerije en l\1unitien
l\lunitien van oorlog voor
weefen de voorCchreeve
Mag. over eelt
eelt
fijne rekening te neemen , ende met haar Hoog Mog.
'l,uam wecgen5 den prijs voor de overleeveringe de Plattfen.
Plulfen.
'l.uam
" f.nde
rnde wat aang~l;t
a3ng~:;t de Artillcrije
Anillcrije ende Munitien, die te,ellwoonlig
woonHg in de
çle P:aatCen.
P:aatfen, zijn, aan
aaa de bewaaringe van de Troupeil
St:aten Generaal
Ceneraal toevertrouwt, rullen in haar bewaltinge
bewutinge
van de Semen
en direétie ~el~:1ten
gel~~ten werden, vlllliellS
v(}l~ells de Inyentarisfel
Inyencarisfel ,• die weder-wederzijdrs
zijdts gema~ckt ende gereekent
ge teek ent [uilen
fullen werden, voor de uitwisfeRatjficatieil van dit te~enwoordig Traétaat,
Traétaat. fonder dat
linge der Ratincarien
zal zijn de zelve e:ders te transportteren , als liet
gepermitteert zaJ
gemeen cODfent;
coDf@t; en
~ Zll"diD
ul·-dio eige.ndiMl
tigcndam daar van blijven
blijveIl lau
IIlJ fijne
KoiJ
Koi-
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Majeileit, voor fao
foo veel als 'cr in de
Keiferliicke en Catholijcke Majelleit,
Plaatf~n gevonden ii,
cesfie
voornoemde Plaatfen
io, ten tijde van haare eesfi,
,n
rn overleeveringe.
;,
Provintieo v~n
" XVI. In gevn:Je dat de Provincien
V~!l de Oostenrijkfche
Nederland~n
Nederlanden gearraqucert
gearraqueert werden, ende c'at
<'at het gebeuren mogt
(bet geçne
gecne G0dt
Gûdc verhoede) dat
dac de Leegers der vijanden in BrlBrl.
bram indron~en, om ald~ar te :Ig~eren,
ag~ereo, ende een belegeringc
belelieringe
te onderneemen
onderneemell van een Plaats in de voornoemde Provintien
Provintien,,
afre
ofre van een van die, dewelcke de Barriere
Harriere uinnaacken
uirmaaeken,t fd
Mog. gepermitteerc zijn
zijn,t met haare Troupes
Troupcs te
Ret haar Hoog Mag.
bc{èttell, ende posfesfie te neemen van de Srecdcn
Plutfen
belëtten,
Stecdcn en Plaatfen
rot :lan
aan de Maze, ooek al.
op den nemer, van de Schelde tot
aldaar Remmchememen,
Retr~nchementen, Linien en Inundatien te maken, 0111
den verderen voortgang
vuortgang der Vijanden te beletten,
beletren , fuo
fllo veel als
reden van oorlolt
vereifehcn: behoudens. dat
da< alles gege.
de {eden
aorlo~ fal
Cal vereifchcn:
mee concert
concerc van den Gouverneur Generaal van de NeNe.
fchiede met
derlanden.
ervllremheid vao
van den voorgaanden
voorgalInden
" XVII. Gelijk het bij de ervarentheid
oorlog blijkt, dat om de Fromieren van de Staaten Generaal in
verreheide fao conGdeVlaanderen in feekerheid
Ceekerheid te !lellen,
fiellen, men verCcheide
rable Corpfen van Troupes, aldaar
aldallr heeft moeten laaten, dat hee
het
Leger daar door feer wierde verfw:1ckt;
verfw:!ckt; om dit inconvenient
Ltger
inconvenienr
voor .te
te komen, ende om beter in het
bet toekomende de FrontiareIl
Fromiarell
UI verzeeke,en,
verzeekeren , eeden
ceden fijne Keiferlijke ende Catholijcke lVIljete
MljeStaaren Generaal zoodanige Forten, en fao
vetll T.rTer.
fieit aan de Stalten
foo veel
ritoir in Oestenrijcks Vlaanderen, grenfendc
grenfende aan haare voorfchreeve Fromieren, als men van nooden zal hebben, om de Iloodiit
Iloodi~t
Inundatien te doeg, en om die wel te dekken van de Schelde
tot a:lll
a~ do Zee
.lee tOe,
toe, op zoodanige PlaatCen
Plantfen alwaar defelve thans
.ie~ volkomen verfeekert zijn, en :tlwaar
:I:Iwaar dezelve
d~elve het niet
nier zou
zou...
\leut
den konnen zijn door de Inundatien alleenig op de Lauden
Lallden aan
Staatcn Generaal bereids toebehoorende.
èe Staàten
lIggreëert en approbeert fijne
fijn~ Keiferfijcke en
" Ten dier. einde aggreëert
CluhoHjcke
Majelleit, dat
ClIlOOHjcke Maje{!eit,
dac voor het toekomende de Limiten van
de SllItten
Statten GeMraai
Ge~raal beginnen fullen, van de Zee tusfchen BlancBlanco
kellburg
kenburg en Heist, aan die zijde daar geen Duinen zijn, mits dat
dcz{'!vl aldaar niet zullen doen bouwen, noc'h
noC'h toe
toeilaan
dcz{'lv,
(laan aat
oat gete9ip Dorpen of Huifestbij
Huifest.bij di
dl Voonposteu, na,
"uwe weNill
we. . . "'""
DO~
I 2
B~
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noek eeniniet Cullen dulden eenig efiablisCemenc van VisCchers, noe.
ge Sluifen lan de Zee te maakeo.
maakco.
" Ende bdoovcn daarenboven haar Hoo, Mog .• dllt
d:!t bij aldien fij mogten goedvinden
gCledvinden eenige Fortificatien aan het Hooft vin
haar
Limiren te doen maacken, fij zorgc
Cullen draa,ell
baar nieuw(t
nieuwfl LimÎlen
zarge fullen
Cullen fig niet
niec
de fireckte
llreckte van den Dijk niet te verminderen, en fullen
di. ter occafie vatl
alleen belasten met de txtraordinaire kosten, dl.
dl! voor.oemde
voorloemde Fortificatien Couden
fouden konnen veroorCaackt
veroorfaacIct wer
den, maar zelfs de Inwoonders
lnll'oonders van het
bet Oostenrijks Vlaanderen
dedomma);eelen
Cchaaden, die fij zonden
zouden komen te lijdedomma&celen van anc
alle fchaaden.
tien,
tloor de voornoemde Fortificatien eenige
oen, bij aldien de Zet èoor
Inundatien quam te maaken.
" Men fal
Cal 'fan
Tan de bovengemelde Post een richte
n~chte Linie treetrecIten
ken op het Goteweeiie, van waar de Linie loopen fal tot Heijst,
van Heijst fal
Cal die gaan op den Driehoeck
Drichoeck ende Swartelluis,
Swanel1uis, van
daar o? het Fon
Fort St. Donaas , ",elek
we\ck fijne KeiCcrlijcke
KeiCcrlijeke en Catholijcke \ ruiendt aan baar Hoog Mog. cedeert in ~igendom en fouTerainiteit, (mits dat de Deuren van de Sluijfen
SluijCen in het voornoemden rort in tijdt van vrede afgenomen fuilen
Cullen zijn en blijven) en cedeert van gelijken het Terrain, a:1ll
vall
a:m het noorden vaa
de bovengemelde Linie geleegen.
" Van het
bet Fort St. Donaas Cullen de nieuwe Limiten van de
uirllrecken tot het Fort S:. Job, waar val'l
Staaten Generaal fig uÎlllrecken
VRI'l
dalln
dun men weder fal komen tot
tot de oude digt bij de Stadt van
MiMelburg;
Cal lan"
lang' den ZijdIingsZijdling5MidL~elbl1rg; welke Limiten men volgen fal
Watergan~ 811
dijk rot aan die fireece,
fueece, alwaar de Eekeleoîe
Eekeleofe Watergan,
en Wa·
terloop in eene Sluis te Caamen
faamen loopen.
" Waar na men volgen fal den Graaf.Jans-Dijck tot het Dorp
van BOllchoute,
Bouchoute , (aan de geinrresCeerends
Sluijfc:n, flut
geintresfeerends van de Sluijfcn,
frut
men toe dezelve te nellen.
nell~n, alwaar die van te vooren geween
BOllchoute \!:oorfchreeve
Cal men de rechte Linie
zijn) ende van Botlchoute
\!oorfchreeve fal
conrinueeren,
continueeren , om weder te komen tot de oude Limicen
Limiten van de
Staaten
Generaal •
StRaten Generaal.
..
" Sijne Keiferlijcke en Catholijcke Majeil:eit geeft aan de
Staaten Generaal oock over in
cn volle en volkolllen
volkomen fouverainitelt
fouverainitelc
liet Territoir geleegen aan de noordzijde
noordzijd~ van de voorfchreeve
Linie.
" En lelijk
illijk het tot hurt
hure ,olkom'Q
yolkomlu ,erfeekerheld
nrf.ekerheld nodi, i.,
iJ,
dat
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dat de inundatie vervolgd vall
vaQ Bouchoute
Bouchome tot aan het Canaal van
Sas van Gent, langs Graaf Jans-Dijck, fal het haar I-loog
Hoog Mog.
in tijdt van oorlog gepermitteert zijn, de {]ui(eR,
f]ui(eR. die in de Graaf
befctt~n, en te doen fordflceeren.
forrificeeren.
Jansdijk en Zijdlingsdiik te b~fetten.
")' Ten opzichte van d.:
d~ Stad van Sas van Gent, fullen de Ii
miten uirgef1reckt
uitgef1reckt zijn tef
ter dinant:e
ditlantie van twee du,fent
durfent geolllctrifche
geol1letriCche
pasfen , behoudens dat geen Dorpen in die l!ÏtgefueckthcU
l:Ïtgefueckthci.1 bepasCen,
greepen zijn.
" Ende tot c()nfervatie
confervatie van
Vln de beneden Schelde, ende de
communicatie van Staats Brahand en Vlaanderen,
federt fijne
eommunicatie
Vlaand~ren, feden
Keiferlijeke en Catholijeke
Keiferlijcke
Catholijcke Majefieit
Majcfleit in vollè
volle en volkomen eigen.
dom en Souve,ainireit
Souve::liniteit van de Staaten
Sraaten Generaal h.:t
h~t Dorp en Pol.
der den Doel, als mede de p,
Pddcrs
'lders van Sr. Allne
Arme en ketcnesCe.
ketenesfe.
" En gelijk het in tijdt van oorlog [Ot
tot meerder feeckerheid
noodig zijn fal,
ü,l, inundatien
Jloodig
inundatk:l te maacl,en,
maacl:cn, dJor
d,lor de Sluifen,
Slu:fen, tUI·
tusfehen de Fonen
Forten l\larie
Marie en de PeerIe,
Peerie, fdl
Cdl fijne Keifer!ijcke
Keifer'ijcke en Ca.
Ca·
tholijke Majefieit
Maje!teit foo
fOo ras de Harriere ~eattaqlleert o:re
o:r~ den (,orlog begonnen fal zijn, aan haar Hoog l\'Iog.
Mog. overg-e~eeven
over~e~cevell de
bl!waaringe van het Fort de Pecrle
Peerle en die van
Sluifen; Wel·
bewaaringe
v~n de
di! SI:lÎfen;
Welvrfiaande
v
r!taande dat den oorlog komende te ccsfeeren
cesP~eren,, fij de SlL:ijfClt
SIL:ijfen
en het voorfl. F.m
F,m de Peerle
P<.!erle weder fullen over.r:ef've!1
ov('r.~ef'Ve!l aan
nan Gjn ~
Keiferlijke en Catholijke Majelteit,
Maje1teit, als
nIs mede die geene, die .ij
,ij
in befit
be!ie fullen hebben in de Graa-Jam-Dijck en in de Zij.ing,.
Zij.il1g~.
clijck.
dijek.
" Oe Staaten
Stnaten Generaal fullen
rullen in vreedenstijden geene inundainunda·
tijdt van oorlog verver·
tien mogen maaçken, en vermeijnende in tijde
maak en , fullen
rullen {ij
prealIabie kennisfe
kennisfl! daar
obligeert te zijn die te maaken,
fij prealIabIe
van ge even aan den Gouverneur Generaal
Gener~al van de Neuerlanden,
Nederlanden,
rullen deswegen concerteeren met de Generaals, de Legers
tnde fullen
Nederlundcm commandeerende. Belovende daarenboven,
in de NederlnndQn
occafie van overgiftt van eenige Sluifen, (waar
det bij aldien ter oeeafie
van de Inwoonders van
va!1 Oostenrijks Vlaanderen in vreedenstijdt
.aar
prreju.
maar vrij gebruik behouden fullen) uj
fij eenige fchaade ofte pr~ju
ditie quaamea te li~en,
Ii~en, fao door de Commandanten als door
andere militaire Officil!ren,
Offici~ren, dat de Staaten
Stlaten Generaal aan!londs
aanflonds niet
Geintresfeeralleen daar in fullen voorfien, maar ooek dat {ij
fij de Geintresfeer·
den filllen
fiJllen dedommageeren.
,. En vermits men door deefe nieuwe fituatie der limiten.
limiten, d.
II i3
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Comptoiren tot voorkominge van fraudes fal moeten veranderen,
waar bij fyne Keif~rlijcke
Keiferlijcke en Cath'Jlijcke
Cath~)lijcke Majelleit en haar Hoog
Mog.
Plaltfen,,
Mag. egaliick geimeresfeert
geinreresfeerr zijn.
zijn, fal men wegens de Plaatfen
tot onrechtinge van de voorfz. Compwiren, de nadere precau·
tien die men oordeelen fal te moeten :1er.:cn,
:Je~cn, overeenkomen.
" Daarenboven is bij dit Articul gel!Îpuleerr,
g:!l!Ïpuleert, dat een
ecn julle
waarderinRe voor de ratificatie van dit jcgllllwoordig
jegGnwoordig Trnébat
Traét~at fal
waarderinge
gemaackt werden van de inkomflell,
inkom!len, die dell
den S0uvera;n
S'JlIverain treekt
LaDden ,die
aan h~ar Hoog
Hüog l\10g.
van de Laoden,
die bevonden [uilen
fullen werden a3n
Mog.
door dit Articul overgl.'gccven
overgegecven te zijn, gelilk
gelÎ)k mene
mede \'an
van dat
dut geeSouwrail) geprûfiteert
geprofit..!crt heefe door de vernieuvernicu·
ne, het welck den Souwra!I)
winge der Oétroyen, op dieft voet
vo~t 1'00
feoert denig
dertig
luo als dezdve feden
jaaren herwaards geaccordeert
geaeeordeen zijn, om afgetroeken
afgetrocken en gedelal.
gedefaljaarlijkfcbe fubfidie van vijf hondert
queen
queert te werden op de jaarlijkfche
honden dui.
duifent riiksdaalders.
" En de Catholijcke Roomf.:he
Religit! fal in alle de bovengeRoomf-:he Religie'
Plaatfen gecllolèrveerc
gec'lDlèrvecrt en gemaintineert zijn.
noemde gecedeerde PJaatfen
fiJO als die aétueelijk is geëxercecrt
alles op den voet, G!O
geëxercecn geweest
tctn
J~ tweede,
tltn tijde van Koning Karel de
twe~de. glorieufer
glorit'ufer g~dach[enisfe,
gèdachtenisfe,
ende fullen van gelijcken
gelijekcn oock
ooek alle pnvilegien van de 111\\'00nIn\\'oonders geconferveert ende gemaintineert
geuuimineerr blijven.
" liet Fon
Fort Rodenhuif~n
werden. en de di{f<!rell·
Cal g,trali.!ert
gliral;':en werden,
dilTt:rell'
Rodenhuif\:n [al
Brugge, fullen gelaaten werden aalt
aaR
ten, wegens het Canaal van Brugge.
uitfpraack van
v:m nemr~le
Vfrde uitrpraack
neutrale Arbiters, wt:derzijds
m:derzijd, daar toe te verover~iftc van het Fort St.
kiezen. Wclvcrflaande
Wtlvcr!laande dat door de ovcrgifrc
Donaas , die van de Stadt van
vaD Sluis geen lpeerder
lJleerder recht op he~
hc~
voorfz. Canaal fullen hebben, als voor deeze ov.:rgiftt:.
ov~rgifte.
" XVIII. Sijne Kdferlijcke
Kdferlijeke ende Catholiicke
CatholiicI.:e Maji!fleit
Maj~fieit cedere
cedert
voor eeuwig in volle ende l'Qlkomen
yolkomen fouverainiteit
fouverainitcit ende eigendom aan haar HOOi: Mog. de ~taaten
,statten Generaal in het OverquarOverquar.
tier van Gelderland!. de.
de, !ladt
Veclo ·met
,met fijn dirrriét,
dir.riét, ende hee
het
!lade Venlo
Fort Sc.
Sr. Michiel; daarellboven
daareaboVtD ber
her Fort
Fon van Steevenswa:lrt
Steevenswallrt ~t
mie
2:ijn Tert'itoir
zijn
Territoir ende difirid,.
di!lriél:" als meede
melde foo
fao veel terraÎ:J
terraÎ:l als noodig
2:ijn zal, om h3:lre
haare Fonificatkn
zijn
Fortificati~n aan deeze :&ijde
'ijde van de Maze te
vergrooten; ende beloGft
belouft fijne voornoemde Majefieit
Maielleit nooit Iliet
niet
fullc;n doen l::ouwen,
n(,chce toe
we te laaten da~ een andtr bouboate fulltn
bouwen, n(,chte
we eel;ige
eeJ.ige Fort;r,c:J:Îen,
Fon;r,e:FÎen, onder wat nanm
namn het ook zij, op de,
de.didi·
iaU~
iautit!van
van een hl/lve
b~Jve mijl VIUl
VIIIl de 'voorfchreeve
:voorfcbreeve Fonresfe.
" Sij.
Sij-
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Sijne Keiferlijcke ende
cnde Catholijcke Maje!leit cedert daaren.
daaren·
" Sijlle
Geniraal het Ampt van Montfort.
Montfort, bebeo
boven aan de Staaten Generaal
ftaanalc (uitgerondert dl!
UI! Dorpen Swa:tlem
Swanlent ende EIrnt.
Elmt, die hij
ftaanGle
behoudt,) ia
Îll de kleine Steeden Nieuwllad
Nieuwnad en d' Echt.
aan fich behoudt.)
Lack , RoosteRooste.
met de volgende Dorpen, te weeren., Ohe en Lael,
ren. Bra!it,
llra~t, llecfel,
Lindfl
Belren , Vloodorp, Postert, llerg,
Berg, Lind.
ren,
Beefel, llelrcn,
voornoelUd~ Staaten Generaal geposgepos·
en Montfort, om door de voornoemde
fidem te werden, op die maniere,
manicre, foo als fijne MajetleitKa.
Majefleit Ka.
fideert
glorieufer memorie.
memorie, dezelv~
dezelve geposlidecrt
geposfidecrt en gcge·
rel de tweede, gloricufer
Prefeéturen, Vleeken
VIce ken , Leenen, Landen,
nooren heefe, met de Prefdturen,
FondCen,
lnkomnen, Renten, Revenues,
ReveDues, Tollen.
Fondfen, lnkomllen,
Tollen, van wat na·
C.o.!.
turen die oock mogen zijn, Subfidien, Contributien en C.o!.
Leenrech((~n, Domaincn,
DODlaincll, ende alle aildcrcn
a:ldcren behoo!end~
behoo~ctldl!
lel'ten , Leenrechtën,
Plaarfen: Alles nochtans
aa:1 de hier bovengenoemde gecedeerde
gecede~rde Plaaifen:
Ma·
buitens prejudbe
prejudi:ie ende behoudens alle recht, die aan fijne Ma.
je!leit den Koning van Pruisfen zoude mogen competeeren:
je!leÎt
tegen!laandc
exceptien,, pretenfieu,
pretenfic!u, oüe
Ende dat niet tegen
!laan de alle exceptien
ofte con·
Iradi<!tiell, tedaan
Staa:en Generaal
Genental
Irallic!tien,
~ecfuan,, of noch te doen, om de St3a:en
posfesfic van de bij dit
die Anicul geceUllerde
geceU>1erde PlaatPlaaein de vreedige posfesfie
Convelllien ofte Dispofu'Ïew',
Dispofitiew·.
fen te ontrusten. .Alle
Alle Paéten, Conventien
comrarie aan dit
die tegenwoordige:
tegenwoordige Anicul,
Arricul, nul zijnde ende van
contrarie
overgifee gedaan werdt
geender waarden: Behoudens dat deeze overgifte
dauful, dit
dat de Statuten,
Seatuten. oude gebruickeQ.;
gebruickell.;
met deeze expresfe c1auful,
eCclefiaflicke:, foo
ende generalijk , alle rrivilegien,
privilegien, civile ende ecclefiallicke:.
refpet1e vall
van de Magiflrauen
Magif1raaeen en van de Particuliere/l.,
Particulieren., ali
ten refpeéte
Kercken, Conventen, Kloosters, SehooleR, Kweek·
Kw~k·
van de Kercken.
fchoolen, Hospitalen, en andere publicque Plaatfen , met alle
apo en dependentien
d~pendemien,, gelijk mede.
mede het Bisfchoplijk
Bisfchoplitk recht
reclll
haare apvan den Bisfchop van Roermonde , en generali;kallei
..
generali;k alh~i ten
tcn rr.
guarde van de rechten, vrijheden, immuniteitcn,
immuniteiten, bedieningen,
bedieningen.
,uarde
Coitholijcke
,ebruiken , ceremonien; ende de oeff.:ninge
oeff\!ninge van de C.tholijcke
geconferveerc ZÎjll
zijll -en blijven.,
blijven, fonder
fund~r eenige.
eenige veranveran·
Religie fal gecouferveert
deringe
makl/n, direét of indireét , inal!.e
in alle
cleringe of gieuwigheeden
Iilieuwigheeden te makl!n.
Flaaû~n hier boveo
boven gecedeert, op die wize
wi ze als tcll
ttn tijde Vin
van
Plaaû~n
Koning Karel de tweede,
tweede. glorieufer mC!mori~,
memori~, en foo als mm
zulks wederzijds. breder fal uitleggen, bij ;Ildien
illdien over dit fubeenil: di.puit :mo,t ontllaan : Ende rullen
fullen ,een
jteen charges van
jea uni,
14
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Magiflratuure of van de Politie mo~en gegeeven
geg-eeven werJen, dan
aan Perfoonen die van de Catholijke Religie zijn.
benil'icicn. het geene tot nu loe
" Het recht van collatie der benifJcicn.
toe
bebooren aan den Bisaan den Souverain is, fal van nu af aan bcbooren
fchop van Roermonde • op condilÎe
conditie dat de \·oorfz.
\"OorG~. beneficien
gege~ven werden, als aan Perfoonen
Pcrfoonen die de
niet fullen mogen gegef:ven
Staat en Generaal om particuliere reedenen , niet ona3ngenaam
onaangenaam
{uilen
fullen fijn.
geflipuleert, dat de Staaten Generaal niet fullen
Cullcn
" Is meede geflipuleen,
pretendeeren door de overgifte
pretendeercn
overgifce van dl! Stadt, Echt verkreegen
verkrecgen te
opfichte
hebben eenigh recht van judicature of van appel, ten opfichre
van het Cappiuel
Cappittel van Thorn, of andere Landen van het Keijli!rKeijii!rrijck, en het fal fijne Keijferlijcke en Catholijcke Majcfieijt,
Majcflcijt. vrij
fiaan. foodanigen
Coodanigen Plaats
Pla:lts te nomineren
Cal
nomineren,J als hij best oordcelell
oordcelen fal
tot de voorCz.
voorfz. judicature one
oCle appel.
",. En vermits de Inwoonders van dat gedeelte van het OverProcesCell
fen
quartier , het geene komt overgeeven te werd.:n, haare Proces
in cas d'appel, niet meer fullen konnen brengen aan het Hof van
/laan een I-Iuf
I-lof van
Roermonde , fal het haar I-100gb
Hoogb Mog. vrij fiaan
.:~n
appel voor haare Onderdanen op te rechten, in feodani::,h
feod3ni~h c~n
Plaats van de Provincie, als fij daar toe best fulkn
fullen oorJee1en.
oarJee:en.
" Vorders is noch overeengekomen', dat de rechten Varl
varl inkomen ende uijtgaan, die langhs de Maze geh('even
geh::-even w:.:rdul,
\n:rdLll, l1iet
niet
fullen- verhooght cochte
fuÎ!ent:ochte vermindert werJen in het geheel
geh~el urt-.·
uft·· ten
\\'ek~;c: rechten fijnè
Kcijdeelen, als met gemeen conrent ; van \\'ek~,c:
fijllè Keij.
ferlijcke en de Catholijcke Maje!lci.it
Maje!1cijt voor fijn
fljn prdljt
prdijt fal
Cal trecken
treckcn
die geene, (He
die te Roermonde ende lOt l\avaitne
l\avaÏ"bne gl:he~ven
gl'he~ven werden; en
el) de Heeren Staaten Generaal die gc:cne,
gëcne, die tat
tot Venlo
gehe~ven ,verden.
gehelven
\verden.
~ 1:laze in het generaal,
" En gelijck de voorfl.
VOOIf1.. rechten op de ~.1aaze
~elijck meede die op de Schelde bij fublidic
fubtidic geaffdtcen
geaff.:éteert zijn tot
twee diltinéte renten, te weeten , een van tachtigh
tachtigb
betaalinge v:m t\vee
duijfent en een van
duijftint
\':111 twinr;gh
twinrigh duijfent guldens 's jaats,
jaafll, uit krachte van de Transaétie, !;;ep2sfeert
t;ep~sreert end.!
end~ geflomen
geOooten den fes en twintighain December festien
Cestien honden Ceven
rachtigh, met den
tighlhm
reven en !lIchtigh,
overleeden Koning van Engelandt Will~m de derde, is men gec:onvenieert, dat haal Hoo!h. Mog., tfr oorfaacke van de boconvenieert,
ven·
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vengenoemde cesfie.
cesfie, aan fijne Keijferlijcke
KeijÎl.!rlijcke ende Catholijcke 1\1a1\lavcngenoemde
je!l:eijt fullen te gerno~t
gemo~t komen in de b~taalinge der voorfchrecve
voorÎchrecve
jelleijt
rem en ende andere rchulden.
fchulden, die daar op jaarlij.:ks mogbten
moghten be\;erenten
hijpotheque~rr zijn, ende na proportie
prupurtie van de inkomllcn
V:lll de
hijpotheque~rc
inkom{}cn van
omrange fullen.
Îullen, alles
inkomende en uitgaande f"chren,
r.:chtcl1, die (ij
fij ontrange
volgens de conllitutÎen
con!l:i[Lltien felts
fdls der voorfz.
voorÎz. renten.
remen.
belangende
fi.:hulden el1
en lallen op d~ Ceneraliteijt
Ceneralitcijt
,. Ende belangen
de de fèhulden
Overqu:trtier gemaakt
g~lJJaakt cn
en g~con!litl1eerc,
g~con!l:itlleert, flllllll1
ÎlIlI~n de Sta3te:.!
Staate~
pan het Overquartier
concum~eren in de betaalinge van derclve
defelve voor
Generaal meede concurreeren
quote, volgens de proportie gebraght op der
dt!r mat:icu!e va!!
vaa
haar quotc,
het geheele
gebeele voorno.:mde
voorno~mde Overqaartier.
Overqa:mier.
bet
A:Ie Documemen
Documenten en Papi.r.l1.
Papi.r.n. ranckende
raackende h.:t
h~t Overqu!lrticr
Overquartitr
" A!le
fuileil al~
als voor deef\!.1
deeÎ~ll blijven in de
d~ Archivcn
van Celderlandt
Gelderlandt , (uilen
Roennonde;; maar men is geconvenicert dat
dar een InwlItaris
lnV<'ntaris of
tot Roermonde
gemaackt werdet!
werdet: door Commi,farisft!n
COll1l11iiifàrisf~n van fijne
lIjlle KcijKeijRegister fal gernaackt
fcrlijcke ende Ca[holijcke
I':atholijcke Majellci;[,
l\Iajcllciit, fijne l\'Iajellcijt
Majeilcijt van Pruisferlijcke
J-Ieeren Staateil
Staaten Gcneraal,
Generaal, cn
en G,l
fot 1 Copi~
COf-li~ authcmic'l
llurhcnric'l
fen, en de Hceren
lnvcmaris gegeeven werd(:l1
wcrd~n aan i:der
hier dl!r
dèr drie
drit!
van den voorfz. Inventaris
altiJdt vrij acces te hebben tot alle de Papil!ren
Papièren cu
eu
Machten. om aldjdt
uj fouden mogen noodigh heb1.Jen, voor dat
Documenten, die lij
gèdeelt@ dat de felve
fdve fuuden
fouden mogen noodigh hebben,
h~bben, voor dat
gedeelte
Îdve in het Overquartier
OV('rquartier van llclderlnlldt
Uclderlandt befitgedeelte dat de fdve
Îal
ten, en waar van haar Copie autemicq ter eerller requifilie fal
gegeeven werden.
confidllratie van de groote
groore kosten en extraordinaris
" XIX. In confidiratie
èepences, waar aan de Staaten
Sraaten Gener3al
Generaal indispenfabel gehoudcn
gehouden
depences,
her groot getal der Troupes
Troupcs te onderhouden, weleweIezijn, foo om het
dit·jegenwoordigh Traaaat
Traétaat verbonden zijn ~.!
~~ houden
ke fij door dit.jegenwoordigh
bier vooren genoemt,
gènoemt, als
in de Steeden , hier
nIs om te hulp te Komen
aan de fwaare lasten, volkomentlijck
volkomemlijck noodigh tOt onderhoudt en
Ilan
Plaat:en,, ende
reparatie van de Fortificatien van de voornoemde Plaatfen
Oorloghs-Muniticn, verom de felve te voorfien van Mont- en Oorloghs-Munitien,
beloofr fijne Keifcrlijcke
KeiÎ.:rlijcke en Catholijck.e
Calholijck.e lVIajelleijt
Majelleijr
bindt ende belooft
ÎuIlen doen betaaien de fomjaarlijcks aan de Staaten Generaal te fullen
hondere duijfent
duijrcnr Rijxdaalders, orte
ofre twaalfmaal honme van vijf hondert
duizenzenr guldens,
gulden.s, Hollsndts
Hollandts geldt.
geldt, boven de
derd en vijftig duizenzent
jnkomllen van het gedeelte van het Overquartier
Overquanier van Gelderland,
inkomllen
KeiÎcrlijcke CathoJijcke Majelleit aan de Staaten Genedoor fijne Keiferlijcke
15
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raai in eijgendom gecedeert,
Artieul van dit jeje.
raaI
ge cedeert , bij bet :Ichtiende Articul
kollen van LogemellLogemengenwoordigh Traétaat, als
al.~ mede boven de korten
ten der
dcr Troupes, volgelJs
volgells het Reglement in den ja~re
j:me fèstien oonhonden acht en
r;cmaackt, fuo
Cl! negcmigh t,crnaackt.
fvo als men daar over in het
dcrt
bijfonder onr
~en komen [.11; welke fomme van vijf honden duij.
duijover een
fent ri;cksd:dders, ofte
rwua!finaal honderd en vijfrÏ<.;h
otte twaa!finaal
vijftÎ<.;h duifent
gewsti.~ht ende gl
h"jpothequeert 7.ijn,
guldens Holiandrs,
HoliallljJs, fal
Cal gewsri~h[
I(l h'jpotheqlleerr
zijn, foo
als die door dit
die têgcn',
[cg,n', (j.
{J ••,rdig
rdig t\rticu)
r\rticu} geV<'sd~ht
gew~d~ht ende gchijpothogehi.ipothoqU!"Prt
is, i.,
i'1 het generaai uI"
alJ_' de inkomll~n
quPPrt is.
uf' all:
inkomtl~n van d~
de OollenriJkOollenriJlcfche
be.~reepen de Landell
fchl! Nederh\!lde:],
Nederla!lde:}, daar onJer
anjer bl!.~reepen
Landen door VranckVranck·
inkomllen
il)~ciaÏjcJ..: op d'~ oeste
neste en Iiquid!le
liqui,Ne inkomflen
ri;ck gecdeerr,
gecl'deert, en 1l)t:ciaïjck
van de l'rovin:ien
l'rovin:i~n VJn Br~bandt ende \'an Vlaanderen, ende op
di(! van het Lande,
die
Landt, Sleeden,
St~eden, Caltelcnijen
Caflelcnijen endependentien
endepcndemien door
Vranckri
ck geccdeerr,
geced~ert, foo
fao als men omfbndiger
ümfbndiger geconvenieert
gcconvenieert is
Vranckrick
door L'en
ft:pa'a~t Ar!icul, fvo
foo wd weegens
,cn fcpa'a~.t
wecgens het hijpotheecq, als
wegens de !!li.I,!elen
te heffcn.
heffen.
mi,I,!clen en termen om die tC
betaalin ..;e
" En [;11 di! vOOlfL.
vOOifL. beraalin
.;t:: van d~ fubfi,He van vijf honderd duijl0:;t
!Ï;cksd~aldcrs, (f
(.f [\\'a~lflnaal
t\\'a~lfil1aal honderd en vijftiglt
vijftigll
duijk::t JÏ;cks(baldcrs,
duijfent
liollandts, be~ÏJmcn
bejiilmcn met den dagh van de teecduijrent guldens 110llandts,
keningh van dit tegenw,'orJióh
tegenw, 'or.iióh ü:;étaur,
Tr~éta:l[, waar van fullen
lullen afgetrocken wer(.!en,
werHcn, pro rato van den rijdr,
tijdt, de inkomllen
inkomflen vin de SteeStee.
C~flt'lenijen en
den, C~flt'lcnijen
cn Dependemien, door Vranckrijck gecedeert;
verfcheenen feden
federr den voorfz. dag, tot den dagh toe, dat de
verfchecnen
Keijferlijcke en Catholijcke
CathoIijcke Majefleit
~fajelleit
voorfz. Landen a:m
aal1 fijne Keijft::rlijcke
fullen
fllllen overgeleevel
overgeleeve. t zijn, voor foo
fao v,el
veel als de Sr.aren
Staaten Generaal
ODtf.1ngen hebben.
de felve fullen ontf.·lI1gen
hebhen.
"" xx.
XX. Sijne 'Keijfl!rlijc:(e
'Keijferlijc:,e ende
endc Catholijcke lYIajelleit
Majefleit I1evestight
bevestight
Artieul de Capitulatien aan Pro.... incien
ratifice~rt door dit Articul
ende ratificcüt
ende Steeden
Stee den van de Nederlanden, voor deezen de Spaallfche
genaamt , gcaccordecrr,
gcaccordf~rt, ten tijd.!
tijd~ van haare reduétie onder de
gelijck meede
gehoorfaamheid van fi;ne voorno:mde Majefieit, geJijck
adminiflr:uie van het voorfchreeve Landt, aldaar go.
gode generaale adminiflratic
exerceert door
dON Groot-Britt:ll111ien,
Groot-Briu:ll1l!ien, ende de Staaten Generaal dec
vereenighde Provir.cien, hebb.:ndc gereprefentcerr
gereprefenteerr den legitimen
vereenighdt::
Icgirimelt
Souverain door halre
ir.isters, die tot Brusfel ::-erefidcert
haJre j\ 1 iGisters,
~erefidcert hebRaadt van Staate , gecommitteert
ben, ende door den Handt
gecommitteen tothec
tot hee
generaal Gouvernement der voorfchreeve Nederlanden, in gevolge van de macht
maëht en Inllruétien.,
Inllruétien" aan haar gegeeven, ende van
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de requilitien, die haar van weegen de twee lVIogentheeden zijn
gedaan,
~edaan, {oo
roo in materie van Reg:tle,
Regale, van Ju!1itie,
jufHtic, van Policic
Politie,, als
van Finantie, gelijck meede de particuliere ad 1l1inillratie
uinif1ratie van de
GemeenStaaten der Provincien , van de Colle;!ien, Steeden en GemcenStaatcn
phtten Lande, als van de fvuveraine
fuuveraine Hoven van
fchappen ten phnen.
Ju!litie, ende andere
and~re Hoven
Hov~n end\.!
end~ Subalterne
Sub:i!terne R~chteren: Welcke
Ju!1itie,
Aél:~11 van Politie, Reg;ale,
uilitie, en Finamie blijven en ,be_beAél<;11
Re;;ale, Jjuilitie,
houJen fullen
houllen
Cullen haar gehecl
gehed en volkomen efLél:,
elf- él, volgens
\'ol;;ens den in
in··..
houde der voorCz.
voorfz. Ac1e:l, en gcwecfl:n
gi!l\'ceC\:n Sententien
Semelltien;; :lllcs
all::-s op den
vo~r, als oC
of de tèlve
I'i:!lve door d~'n
d~-n wClti,;en 'Souver"in
'Souverain va:;
v:\:, het
hee
[elven vo~t,
Land, en
cn ondt!r
ond<:!r fijn gouv~memC:llt
gouv~mcm:::nt gemaackt
gcmaacke waart!n
I\'aar~n gc\V<.!c,;r.
bew~(!.;r.
" XXI. A:le
Nle h~t
h~r gce:le
v00rgaandc Ani:all
Ani:\LI1 bcórecpen
begrecpen
g::c:Je in het v00rgaallde
fal ooek gel'bC.:rcccrr,
geL'lJ[crcc.:rr, gera,iJice~rt
g.;rmifice~rt en gc:naiminem
g2mailltinc2re werden
is, Cal
Kcijferlijcke en CatholiJcke
C:uholiJcke i\Ia;efle;jr,
van de kant van fijne KcijCerlijcke
i\la;ef1e;jr, teil
rcn
reguardc van het O"erqllnrti~r
O,--erqllm!~r van Gelderlandt , en
cn vun
van de Lanreguarde
den van Vranckrijck geconqllcfleert,
geconqucflecn, (waar
Cwaar van Konhbh
Konh.:;h K3rel
KJrel
de tweede, glorkllicr
glorieurcr memorie, bij zijn over!ij Jen nkt in pos·
pos[ësfl~ was) ten rc,pcéte
f~sli~
re,peé1:e van alle de dispofl.ien, g~maackt
g~ll1aackt in dea
d~ll
naam en van wcegen
weegen de Sraaten
Staaren Generaal der v.:reeni,jhde
v~r~eni.::hd~ Pron:lam
Pro·
vinCÎen.
vincien.
cn Kerckelijcke waardigheeden :Iall
aan
" En wat de Jlencfic:en
Henefic:en en
gaat, die gecne
gecnc die daar meede zijn voorflèn
vourficn g~weest,
g~\\'cest, en die
haar in de po,Ccsfie
po,f\.!sfic be inden, Cullen
rullen nid
niet mogen wcrd~n
werd~n afgefd,
afgeC~t,
dL~ ge2ne die noch niet
po_'f:sfie zijn, Cullen
fullen daar
in
en di~
nict in de po,f:sfie
da:lr io
gellelt werden,
werdcn, fonder d:lt
dat men daar tegen fal
Cal vermogen eeni·
een ige oppofide te doen, als bij weegen en volgens de ordre
ordrc van
de JulHtie,
jullitic, vermogens de Wetten en gewoontens
gewoonrens van het
L.ande.
L.andt.
" XXII. Zijne KeiCerlijke
Keiferlijke en Catholijkc Majefleit erkent ende
w~gell zi:ne
zi;ne Calholijcbelooft de Obligatien te voldoen, die van w~gen
tweedc, glorieufer memorie, gepasft:ert
ke :\1aje!1eit,
:\1ajefleie, Karel de tweede,
gepasft:erc
zijn, tot opnceminge
opneeminge van het geldt, het
her welk haar Hoog Mog.
:\10g.
Majel1eit hebben doen negotieeren
negoticeren,, waar
voor fijne voornoemde Majelleit
van de Lijste aan het einde va:l dit kticul
ktieul gevoegd is; ende al·
alnoch niet overgegeven
over~egeven heeCt
heeft
zoo men aan de Staaten Generaal !loch
de Obligatien van de Staaten der Spaanfche Nederlanden, ter
[omme van tweemaal honderd duiCt:nd
duift:nd guldens 's jam,
jaars, door haar
fommc
~e fourneeren tot betaalinge van de in8ereifen
in8ereiCell ende
enlie rembourfe.
rembourfemeet
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miJlioen vier honderd duifend
duIfend gulment van een capitaal van een millioen
gul_
tiens, op interest geligt
ge ligt in het .iaar
Ceflien honderd acht en ncneflens,
jaar fellien
noadzaakelijkheeden der
gentigh, om gebruickt te werden rot noodzaakelijkheeden
Fromieren van de voorfchreeve
voorfchrecve Spaanfche Nederlanden, ende
intere't, beloopende
beloop ende de fomme
famme van twee honderd
van vier jaaren intere.'t,
gl1làens, waar mede het
vier en twintig duizend gl1ldens,
bet voorlz. capitaal
milJioen vier hOlld~rd duifcn.t
duifl!nJ guldens is verhoogt, welcvan een millioen
Koni~gg Karel de tweede, glorieu.
glorieukc Obligatie den voornoemden Konih
fer memorie, beloofd had te doen overleeveren , zonder dat
Keifçrlijcke en Catholijcke Majefleit
Majelleit
zulks gefchiedt is. Zijne Keiffrlijcke
beloo!"t bij de.:Cen
belooli:
ue.:fen door de Staaten van de Provincien van de
vooriChreeve N;:der!anden.
N.:der!anden, de Obligatien te doen pasfeeren , en
voorlChreeve
dcCelvc aanllonds aanma
aaarna te doen leewren
I~~v~ren aan de voornoemde
dcfelve
voorCchreeve Obli.
ObliStaaten Generaal conform den inhoud van de voorfchreeve
gatÏèn van fijne Cathulijke
Cathûlijke Majelleit, van den dertigflen
dertigrlen Meij
galÏèn
[efiien honderd acht en megentig, op de eerfle
eerlle convocatie der
fefiien
ten langllen binnen twee maanden na de uitwisfeuitwisCeStaaten , ofte teil
Jing van dit Traétaat.
Traél:aat. '
ling
ft<Jemorie "on
van de negotiotien,
mgotiatien, gedtllm
gedalZll ter
" J'Iemorie
Ier requijitie "fin
van zijne KOllinglljclte
Koningltjc!re MajejJeiJ
MajejJûl
'luijitic
Knrel de tweede glDrieufu
Korel
gl,rieufor gedachtenisfo.

eerlle negûuaue
" De eerfle
negotiatie is geweest van een
millioen vijf honderd vijf en fevemig dui[c:1d
guld~ns, op de inkomende ende uitfC:1d guldens,
gaande rechten van het Fort Marie, [Ot
tot
honderd, gedaan bij Aéte
Aél:e van den
vijf ten llonderd,
Dec~mber fcflieu
[~!lieu honderd tne.
dertienden December
tnegentig
van vijf honderd vijf
" De tweede is geweest vall
duifcnd guldens, tot vijf ten
en twintig duWend
honderd, op dezelve fonds gellgt,
ge ligt , bij Actwintignen Maart fellien
Ceflien
te van den een en twintigflen
honderd een en tnegentig.
.. De derde is geweest van vijfhonderd [even
.,
feven
Cenig duifend
en feflig
duiCend guldens, tegens vijf ten
honderd op de Inkomllen
Inkomfien van het Ovcrquar-

c •
- •e
1575000 - ~

52$000
• •
- •
•
5'1$000 - •

Mil'
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~rrn!llla/
~rrnflut

van)

J,op1
14

lier van Gelderland, gedaan bij Aél:e van
Januarij fe1lien
fcllien honderd
den vijftienden }anuarij
twee en tnegentig.
67000 - 0Q -- 0
5567000
" De vierde en vijfde negotiatien van vijfhonduifend
end guldens, ende van [wee
twee honderd duif
derd duif
duifend
end guldens zijn gedaan conform
en
twee Aél:ens van den vierden en twee elt
twintigrlen Meij fdlien honderd drie en
twimigtlen
uitgaan
tnegentig, op de inkomende ende uitgaande rechten van
vaR het Fort de Marie tegens
fes ten honderd
fcs
•
700000 • Q - 11
" De fesde i5 geweest van fes honderd vijf
duifend guldens op dezelve fondts
en feflig duifend
tot vijf ten
[en honderd, ge'igt bij Aél:e van
den el
elfden
fden April fcllicn
fellicn honderd vijf
vij f en
tnegclHig
tnegcmig
66500 00 - 0 - 0
665
" De fevende is geweest van een millioen
vier honderd veertig duifend guldens op
Vijf ten
teil honderd, gdi;;t
gdi:;c
dezelve fonds tot vIjf
bij Aél:e van den vier en twimi;;lten
[lVinti:;lten :\'ovel11~ovem
vij fen
t\Vhdg
ber fdlicn honderd vijf
en twhtig
J440000
~
000 -- •• -- ~
'44°
" De aghrle,
aghtle, negende ende tiende fOlTIme
"Van vier honderd
hOllderd duifent ,van een honderd
"l'an
, en van drie hoderd
hüderd guldens, zijn
duifend ,en
ge ligt geweest bij Aél:e van den tienden
gelig!
fcllien honderd vijf en tnegenDecember fefiien
tig, van dell
den twaalfden September festÎ-'n
feslL'n
tnegentig, en nn
dcn f~s·
bonderd fes en !negentig,
\':ln den
fefiien honderd feven
fevcn en tnt'genmegenden ,\Inan
l\l~art fellien
lig,
tig, tot vijf ten honderd, op de inkomfien
\'al1 de Marie, ende de Domeinen van
vall
tlen \'an
bcdr~:lgcu
de Provincie van Luxemburg, bedr~agcu
de [amen.
!O:lOOO
Sa:>aoo - 0 - "
fomme van vijf honderd duWend
.. De elfde fumme
Aéèe van den dertigguldens, is geligt bij Atle
fien
fe{ijcn honderd fes en cnegentig,
tnegentig,
tlen April fetijen
[en hoaderd
hogderd op de wkomllelol
tot fes ten
wkomfielol van d&
d~
o

0

Previj~ vall
val Moni
nioni
PrevQ!W

$00000 • • • •
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" De twaalfde fomme van een millioen vier
vier ten
honderd duifend bulden~ tegens vicr
honderd, is l;eligt geweest op de [uhfi.
(ub(J.
VliR de Nederlandien van de Provincien val]
remifl!s van Spagne, ende bij
den, op de remifes
fubfidie op de inkomllen
inkomrlen van de Marie.
MaTje.
Item noch twee honderd
honJerd vier en twintig
Iwilllig

aTen intereft
interen:
duifend guldens voor vier ja
jaaren
van het Capit:làl,
capitaàl, conform den teneur van
de, Obligatie van den denigflen
denig!1:en Mei festien honderd acht en tnegentig, bedraagen.
bedraagende dus in het geheel een
een,millioen
I millioen fes honhon.
cn twintig f,uif(nd
624000 derd vier en
è.uif~nd guldens
;.i 624°00

0 - 0

" XXVIII. Van
Vlln gelijken erkem,
erkent, :ll'prolJeert
approbeert ende confirmeelt ,
Keif~rlijcke ende Cmholijcke l\1ajelleit
l\1ajeiteit :ll!e
alle de lichtinge,
lJchlinge. van
fijne Keifèrlijcke
Lijae aan het einde van dit Articul is gege·
geld, (waar v~n de Lij!1e
bemalinvoegd) welke men genoodfaakt geweest is te doen, tot betaalinge van {eer veel indispenfable noodfaackelijckheden tot confcrv~
tie van de Spaanfche Nederlanden, ende tot het onderhoud 'ian
vnn
de Troupes van fijne Keiferlijcke ende Catholij~ke
Catholii~ke Majdleit,
IV1 ajdleit, geduurende het provifioneel Gouvernement van Groot-Brittannien
vereeoigde Nederlanden, ende geende de Staaten Generaal der vereeuigde
{han
dl:ln door haar Hoog Mog., met coneen
concert van
Vlm fijne
fijn~ Majefieit van
Grom-Britt:mnien.
Groot-Brittannien. belovende zijne Keilèrjijcke
Keilèriijcke ende
etide Catholijcke
voorfchreeV'c negotialien
negotiatien
Majelleit defelve te voldoen, ende de voorfchreeve
wettelijck te
tC doen regiftreeren,
regH1reeren, ter Kameren ven Finantien ende
wetteIijck
f'nde daar van Acre
Aél:e in forma te doen leveren aau
aaEl
Reekeningen,
R
eekeningen, ende
c~pitaal en interest te doen betaaIen
betaaien
haar Hoog Mag., ende het capitaal
fO~ldfen ende hypotheecquen, fao principaale als fubfidiauit de fa~ldfcn
gealfeél:eerr, fonder dat fijn Keiferlijcke ende
re, ten dien einde geaffeéteerr,
ültholijcke
C!uholijcke Majefleit fal vermogen
\'ermogen eenige veranderinge toe te
bTlngen, ten' zij met toellemming
roefiemming van de Staaten Generaal, in
brengen,
dirtél:ie ofte adminiflratie
adminirlratie van de hijpotheccquen, op de welc·
weJc·
de dirtcrie
ke de negotiatien gedaan zijn, maar dat hij die hten
heen zal aan baar
Mag. conform den teneur van de Obligatien,
O~ligatien, ende bihlbij ltHoog Mog.
clitlf"\lie fondfeil
zoudell zijn, fal het ,eec!illf'\lle
fondfeÈl giet
Riet [ujifant
fuBifant genoe~ zouden.
iee-
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De
ne hier aan manqueeren zal, geCuppleert
gefuppleert werden, door de Staaten
ren van de voorCchreeve
voorfchreeve Oostenrijkfche
OostenrijkCche Provincien.
IJfemorie l'an
mgotiatitll g~daan
gedaan gl!duurmde
" lIf~mor;e
)'an 111!gotiatitll
geduurmde
het propijioned
provijioneel Gouvernement vtm
van jijIJl!
ft/nI! Brittannifc/u
tannifc/J~ ilIajeJltit
Jl1aj~jJtit IIan h"ar
hllar Huog
Hoog Mog.
in de Neder/antlen.
Nedulantlen.

,,,in

" In den jaare feventien
reven tien honderd feven
Ceven zijn
gelicht drie honderd duifl!nd
duiC\!nd guldens tot
vijf ten honderd, op de Pofierije,
Po!l:erije, ende gedellineen om aan den Koning na Barcelona
defiineert
te werden geronden.
gefonden. Noch vier honderd
duifend gulden! tot vijf ten honderd, op
duiiènd
de inkomende ende uitgaande rechten in
Vlaanderen , ged~stineert tot noodfaaklijkheden in de Nederlanden. De interesfen
interesCen
van de voorfz. vier honderd duifend gul.
gulPo·
dens, zijn geasilgneert geweest op de Po70000. - 0 - •
fierijen
700008
" In de maand van Februarij van den jaare
feventien honderd negen zijn geiicht ge·
Weest
weest twee honderd en vijftig dui,'.nd
gu!d~s tot vijf ten honderd, op de rechten
guld~s
\'an .Ie
de
ten van de Marie, tot onderhoud van
Pa!tzifche Troupcs
Troupes
25oor;0 - 0 •- ()
Keiferlijke en PaltziCche
25oor-o
" In de maandt van Meij feventien
reven tien honderd
negen is gelicht geweest een fomme
famme van
duijf~nt guldens tot vijf ten
vijf hondird
hondtmf duijfl!nt
(wnditien, fanüfeu
honderd, op de felve
Celve ({onditien,
fonufeQ
en tot het felve
f~lve gebrui]ck
gebruijek
sooc.o
5ooceo - 0 • •
" In de maandt van Augustus is noch gelight
een fomrne
fomme van
val! tien honderd duijll.!nt
duiji~nt gulgul.
feive
dens tot vijf ten honderd, op de felve
CQnditieR ,• fondfen • en tot het fdve
conditiell
felve gebruijck
bruijclc
100000. - 0 - 0
" In den jaare feventien honden
hondert tien is gene,Gti@en
YaQ àrie
drie hOIhOI,~ti@ert geweest eea fomme vm

Jen
den
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tot fes ten honderr,
hondert,
dert duijfent guldens tot
op de inkomflen van de Poswijc,
Poswije, om de
kosten van de Keijferlijcke en:le Paltzifche
dienfie van fijne Keift!rlijcke
Kcift!rlijcke
Troupes in dier.ile
en Catholijcke
C:ltholijcke iVIajefieijt
Majefieijr te
re helpen
belpen dragen
" Item op de rechten van inkomen ende nijtuijtfOlllme van
gaan in Viaanderen een fomme
\'an vier
hondert duijfent guldens, om te fubve·
fubvenieeren aan de onkosten van de Keijferlijcke Troupes, tot fes ten hondert,
hondert. te wee·
weeten, vijf ten hondert, te rinden
\' inden op de
Vlaanderen. ende een ten bon·
bon.
rechten in Vlaanderen,
den op de inkomflen
inkomllcn van de l\Iarie
l\Jarie
dert
_, Noch op de felve fvndts,
fvncllS, ende tot fes ten
~.
hondert, te wecten
honden,
wecten,, vijf ten honden,
honderr,
op de inkomende ende uijtgaandc rechten
in Vlaanderen , end;!
end!! een ten hondert op
de inkomfien
iakomaen van de Marie, een fomme
hondere duijfem
duijfeot guldens, om de
van drie honden
Kci;ferlijcke Troupes te
kosten V2n
v~n de lüi;ferlijcke
hulp te komen
f\!h-e fonds, ende tOt f\!s
" Noch op de f<!h'e
f<!s ten
hondert, te weeren
weeten , vijf ten honderd
h')nderd op
honden,
de inkomende ende uijtgaande rechten in
Vb.anderen , ende een ten
[en honderd op de
Vlaanderen,
inkomende van de !\Tarje,
Marie, een fomme van
honden
drie hondert veertigh duijfent fes hondert
vijf en twintigh guldens, om de kosten van
de Keijferlijcke Troupes te help>!n
help~n draagen
inkomHen van de Marie, tot
" Noch op de inkom'!len
vijf ten honderd, een fomme van drie
guldens, om de kosten
honderd duijfent guldens.
van de Keijferlijcke Troupes te hulp te
komen
Iwmen
" In de maandt van Maart feventien honderd
elf, is gelicht geweest een fomme van drie
honderd duijfent guldens, tegens fes ten
teh
honderd, op de inkomllen
inkomfr~n der Posterije,

300000
300000'- 0Q •- G
~

!t
400000 • 0 • l'

30Q':00 •- 0 . ~
30Q:OJ
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om de kosten van de Keijferlijcke Troupes
te helpen draagen
300:100 - 0 - 0
feventien honderd
" In de maandt December fevemien
twaalf, is op de Marie gencgutieert getwiOli~;h
weest twee honden aght en twinti~;h
.fonderd en derdgh guldeni,
• duijfent drie .j1onderd
rot vijf ten honderd, tot voorfirninge
\'oorfirninge der
lOt
Mans, St. Genoodtfaakelijckheden vall Mons,
lain en Ath
228330 • 0 - 0
,t Maackende deefe voorfchreeve lichtingen in het geheel de
fomrhe van vier millioenen fes honderd en aghtien duijrem
duijfem negen
fomme
Wekkers emploij, fuo
ruo wel als v~n
honderd en vijftigh guldens. Welckers
[omme van vijf honderd
hond~rd en vijftjgh
vijftigh duijfenc guldens, die de
de [umme
Ontfangers van de inkomende ende uijtgaande rechten in Vlaangefourneerc hebderen in Wisfelbrieven aan de Staten Generaal gefourneert
jasre feventien honderd tien, van honderd duijfent
ben in den jaare
Or.ltfanger der Media·
guldens, die fij onrfangen h~bben van den Omfanger
v:m viit
vi!t honderd duijfellt
duijfent guldens, /0/1'0 errore cnl·
cal·
nates, en V3n
culi. die lij omfangen
culi,
olHfangen hebben van d.: derde Kamer van den
geverifieerc geweest aan den Minister
Raadt van VI~anderen, is geverifieerr
;Iijcke Majefieijt,
Plenipotentiaris van fijne Kcijferlijcke ende Cath, ;lijcke
dar veel particulier,ler geëxpliceert is door fijne declarafoo als dat
Staar van negmiatien ende gefourneere
tie, gefielt onder den Staat
voorfchreeve penningen, op
gddt, ende van het gebruijck der voor[chreeve
den fel ven dagh ~eteekenr.
fal, foo ras zijn bn, procedeeren tot de Iiqui.
" XXIV. Men [al,
datie van de betalingen, ged:un van de 1nt~resten ende van het
ca!Jitaal der beleen in gen , in de twee v00rgaande Articulen gemeldr, in wflcke
welcke liquidatie tot lafie
lafte van haar Hoog Mog., niets
meldt,
gebraght worden, als al dat geene dat efTcél:ivelijck ende ree.
fal gcbraght
lijck betaaldt fal bebonden worden, uijt kragte van de voorfz.
Obligatien, en fonder' dat
dar men van de zjjde van fijne Keijferlijc.
voorfz. inke en C:uholijcke Majefieijt tegens de betaalinge der voor[z.
teresfen fal konnen maacken
rnaacken eenig-e dlfficukèiit
one pretenfie van
teres[en
dlHicultèiit ofte
onedirninutie,, ter oorfaake van geen posfesfie der J-liipoJ-Ii}porabat oftediminutie
theecquen, confiscatien in tijden van oorlogh, depravatie der
Hijpotheecquen, ter faacke vanver.minderillge der inkomende
er..
V. DEEL.
K
cr..
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ende uijtgaande rechten, ofte eelligh ander oorfaack ofte pretext.
faake van deeze liquidatie vao
van we" Ende fonder
Conder dat men ter Caake
Majefleit fal vermogen
gen fijne Keijferlijcke (nde Catholijcke Majerteit
bet:lalingb op te houden, voor de wederkrijginge der iDteresinteresde betaalingh
ren ende termijnen van remboursfement,
remboursfemenr, waar in fal gecDmirrufen
eert werden conform de conditien in de Obligatien vervat, tot
blijcken fal,
ral, dat alle de beleeningen ende interesfen van
dat het blijckeo
ziin.
dien, volkomen voldaan ende wederom gegeeven fullen zijn.
gerelliwaar na de Hijpotheecquen wettelijck fullen ontlast ende gerefiimeert werden.
lUeert
" XXV. Wijders zijn bij dit tegenwoordige Articul geratificeert
geconfirmeert de Contr:léten
Contraéten van' het Braadt,
Broodt, Water ende
ende geconfirmeen
Keijferlijcke en Paltzifche Troupes, gemaackt door
Fourage, der KeijCerlijcke
de Ministers der twee Machten tot het gouvernement der Neder.
Nederlanden, ter requifitie der voornoemde Ministers; ende zijn oole
geratIficeert alle de betaalinge reeds
van gelijcke geconfirmeert en geratIficeen
op dat fubjea:
fubjeét gedaan, door den Raadt der Financien , en de orrefiant van
dres door den voornoemden Raadt gegeven, om het reflam
bet geene fchuldigh is voor het voorfz. Broodt, Fourage en Wahet
EncJICscence van de vier
gens, te asfigneeren op de rechten van EnCIICscence
Specien, in gevolge van de Requifiten van den Raadt van Staate,
fonder
Encrefence mogen gediverteert
ronder dat de voorfz. rechten van EncreCencc
gebruijcken, onder wat pretext het ooek
oock [ouwerden tot andere gebruijeken,
foubet voorCz.
voorfz.
de mogen zijn, voor en aleer dat de Aannemers die het
Broodt, Fourage en Wagens, geleevert hebben, volkomen zijn.
volgens den inhoude van haar Contraét; in gevolge van de re·
quifitien der Minisrers eer twee Mogentheeden , ende van de
ordres van den Raadt van Staate, en van die van de Finantien.
" XXVI. Belangende de Commercie, is men over een gekoelJde Waaren, komenkomen·
men, dat de Schepen, Koopmanfchappen ende
de uljt Groot-Brittannien, en uijt de vereenighde Provincien, ia
in
de Oofienrijckfche
inkomende. foo wel ali de
OofienrijckCche Nederlanden inkomende,
Scheepen •, Koopmanfchappen ende Waaren. uijtgaande uijt de
voornoemde Nederlanden, na Groot-Brittannien, ende na de
vereenighàe Provincien, geene rechten van inkomen en uijrgaan
vereenightie
rullen belUlen
betaalen.t ala
all op den felven
felvCll voet foo
rOg als men de felve je{Wlen
je·
gen-
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genwoordigh heft,
hefe, en particulierlijck
particulierlijek foodanige, als die voor de
teken
tekeninge
in ge van die
dit cegenwoordigh
tegenwoordigh Traétaat
Traaaat gereguleert geweest
zijn, volgens de requilitie
requifitie aan den Raadt van Sc
Staate
aa ce tot Drusfel
gedaan, door de Ministers der twee Mogencheeden,
gedaan.
Mogenebeeden, in dato den
fesden November, ende dat alles alfoo blijven cominueeren
continueeren ende
fubfirteeren fal, generalijek op den voomoemden voet, fonder
dat men eenige veranderinge, vernieuwinge, verminderinge ofte
vermeerderinge daar in fal mogen maacken, onder wat pretext
het
dac fijne Keijferlijcke
KeijferIijcke ende Cahel ooek
oock foude mogen zijn, tot dat
tholijeke Majelleijt,
Majelleijt, ende de Heetholijcke
Majefleijt, fijne Drittannifche
Brittannifche Majefleijt,
ren Staaten Generaal anders fullen over een komen, door een
Traétaat van Commercie te maacken
maaeken foo ras als mogelijck
mogelijek zijn
Traaaat
Commercle, ende alles hec
het geene
fal, blijvende voor de rest de Commercie,
daar van dependeert cusfchen
tusfchen de Onderdaanen van fijne Keijferlijcke ende Catholijcke
Catholijeke Majelleijt
Majerteijt in de Ooflenrijckfche
Oollenrijekfche Nederlanden, ende die van de vereenighde Provincien in het geheeÎ
geheel
öp den gei1abileerden
ge!labileerden voet, en op de maniere beende ten deele op
greepen in de ArtiClllen
Articulen van het Tr:tétaat,
Traél:aat, geflooten
gefloocen coc
tot Munller
Munfier
den dercighllen
veerci&h, tusdertighflen Januarii
J11nuarii festien honderd acht en veerti~h,
tw;fehen fijne Majelleijt
Majetleijt den Koniogh
Koningh Pbllippus de vierde, glorieufchen
fer memorie, ende de voornoemde Heeren Staaten Generaal, raaeraackende de Commercie, welcke Articulen voor dit jegenwoordigb
Traétaat komen gecoofirmeert
Traél:aat
geeonfirmeert te werden.
" XXVII. Dat de Forcificatien,
Fortificatien, ende alle de Wereken
Wercken van de
Ciladelle van Luijck, gelijk mede die het Kafleel
Citadel/e
Kalleel van Hulj, met
\llle de Fonen
gerafeerc en gedemolieert
alle
Forten ende Wercken fullen gerafeert
werden, zonder dat dezelve ooit weder herbouwd ofte herIleid
herfleld
welverClaande dat de voorfchreve demolitie fal
mogen werden, welverllaande
cedaan werden op kosten van de Staaten
St33ten en het Land van Luijck,
fulIen blijven, om verkogt en elders veraan wien de Materialen fullen
van
voert te werden; alles volgens de ordre, en onder de direétie
direél:ie vaD
de Staaten Generaal, die ten dien einde bekwaame perfoonen
ten den , om de direétie
demoJitien te
zullen zenden,
direél:ie der voornoemde demolitien
hebben, waar aan men immediaat na de teekeninge van dit tegenwoordig Traétaat,
Traél:aat, en die mell
men zal eindigen binnen drie maanden, ofte eerder foo fulks
fuJks doenlijk is ende dat ondenusfchen
ondenusfehen de
Guarnifoenen
Guamifoeoen van de Staaten Generaal uit de vodrnoemde plaatK 2
fen
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(en
fen niet fullen werden getrocken,
getrocken. voor dat de demolitie gedaan zij.
b~ter verfeekering en executie van dit je" XXVlrr.
XXVIII. En tot beter
genwoordig Traétaat,
Traétaat. belooft en verbind zig zijne Brittannifche
Brittannlfche
Majefieit het zelve te confirmeeren en te garandeeren in alle
MajeCleit
ArticuJen., gelijk hij het zelve confirmeert en
fijne deelen en ArticuIen
,arandeert bH
bij deezen.
deezen •
XXIX. Dit tegenwoordig Traétaat fal door fijne Keiferlijcke
".. xxrx.
en Catholijcke MajeCleit,
Majefieit. door zijne Brittannifcbe Majefteit,
Majefteit. en
door de Heeren Staaten Generaal der vereenl~de Provincien,
Provincien. geratiJiceen en ,eapprobeert
ratUiceen
~eapprobeert werden, en de Brieven van ratificatie
rullen binnen den tijd van fes weecken overgeleverd werden, of
eerder indien het doenlijk is, te reekcnen
reekenen van den dag der
t«tekening<)
teekenin~ •
.. Tot bevestiging van het geene voorfz. is,
is. hebben wij geMinilters van zijne Keiferlijcke en Catholijcke Ma.
volmachtigde Minifiers
jeaeit. van filne Brittannifche MajeCleit,
Majefieit, en van de Heeren Staa·
Staajeiteit,
ren Generaal, uit krach te vaa onze rerpeétive
refpeétive Volmachten, in
bovengemelde nameA deeze jegenwoordigen met onre ordinaire
handteekeninge onderteekent , en op dezelve doen drucken de
Cachetten van onfe Wapenen.
"Ol Gedaan tot A1!twerpen
A12twerpen don vijf
vijftienden
tienden November feventi~n
feventien
honderd vijftien.
Geteekent,
" Geteekenc,
1..
L. C. van Kinigfeg,.

(L. S.)

W. Cadogan.

Dusren.
B. v. Dusfen.

(L. S.)

(L. S.)
Graaf van Rechteren.
(L. S.)

S. L. Gockinga.
(L. S.)
Borsfe1e tot
tot
Adr. van Borsfde
Geldermalfen ."
~L. S.)
" St-
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" Separtillt
Separallt Articut.
Articul. Gelijk in het negentiende Anlcul
Artlcul van
VIn
Traéta3t van Barriere voor de Staaten
St3aten Generaal der vereenlg.
het Traétaat
vereenlg~
de Provincien, in de Oostenrijkfche Nederlanden deefen vijftienden November feventien honderd vijftien {etlooten.
,e(]ooten, tusfchen
fijne Keiferlijke en Catholijcke Majellcit,
Majefkit. fijne BrittanniCche
Brittannifche Majelleit, en de voornoemde Heeren Staatell
Staaten Generaal,
Generaal. men gecon.
gecon~
venieert is, fich veel omllandi~er te expliceeren
explieeeren op het fubjea:
fubjeét
0111 de fubfidie, hier vooren
der hijpothequen, en de middelen OIII
Articul. fijne Keiferlijke
gemeld, te bekomen, door een feparaat Articul,
en Catholijke Majefieit
Maje(leit om de betaalinge
betaaliDge van de voorfchreeve
fubfidie van vijf honderd duifem
duiCent rijksdaalders, ofte twaalfmaal
honderd en vijftig duif
duifem
ent guldens, Hollands geld, jaarlijks geaccordeert en beloofd hij bet
het vOl)rfchreeve Articul, foo veel te
asfigneert fpecialijk op de
meer te verfeekeren en te faciliteeren.
faciliteeren, asfigneen
dependellten voor Frankrijk
Plaatfen • Steeden , Callelenijen
Cafl~lenijen ende dependenten
gecedeert, jaarlijks een fomme van fes honderd en tien duifend
onderllaande Reparatie naguldens, Hollands geldt, volgens de onderllaancle
melltliJk:
rnelltliJk:
..
" Op de Stad Doornick
55000 - 0 - 0
.,
Callelenije van Doornick
Doomick gefegd het
" Op de Caflelenije
DoernikCche
Docrnikfche
25000 - 0 - 0
" Op de Stad en Roede van Meenen
90000 - 0 - 0
.,
n En op het gedeelte van West-Vlaanderen,
West-VI33nderen,
verdat door Vrankrijk gecedeerd is, te ver·
deelen over de Steeden , Callelenijen ende
Dependentien • volgens het transport van
Vlaanderen
440000 -- 0 - 00
440000
" En
Etl het relleerende
relleeretlde.• op de fubfidien van
de Provincie van llraballdt
llrabandt een derde, uitmaakende een fomme
lomme van
213333i
213333~ - 0 - 0
.. En op die van de Provincie van Vlaande.,
ren twee derde, uitmaakeode
uitmaakeude een fomme
4z6666i; - 0 - 0
van
426666;
refpeétive fommen
lommen te famen, de bovenboven-..
maakende de voorfz. refpeé1ive
fla;ltlde totale fomme van vijf honderd duifend rijksdaalders, of
fla;mde
hOtlderd en vijftig duifend
dui[etld guldens, Hollands geldt.
twaalfmaal honderd
Braballd is geasfigneerc op
" De portie van de Provintie van Braband
he,
K3
hec

°-

°-
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d!l
het contingent van de feeven Quartjeren van Antwerpen, ~n
Brabandt in
andere Difuiéten van Drabandt
Jn de fubfidien van die Provincie;
vsn ie
~e Provincie van Vlaanderen op het contingent
contingen~
en de portie van
Waas, daar onder begreep en Beeveren, het
van het Land van Wa;lS,
land van Oudenborg , het Vrije van Brugge, het Land van Aalst,
fubfidie van
en nn de Stad en Lande van Dendermonde, in de fublldie
die Provintie.
,.
't Ende om de reguliere betaalinge
betaallnge der voorfchreeve refpeétive
fommen
rommen foo veel te meer te verfeekeren , belooft ende verbind
tig fijne Keiferlijcke en Catholijcke MajeCleit,
Majelleit, dat de betaalinge
fig
beginnen van den
van drie tot drie maanden fal gefchieden, te begionen
Tra€taat, te betaadag van de teekeninge van dit tegenwoordig Tra&aat,
len op het verval van den termijn, ende bij gebreek
gebreck van de
Ien
de.
einde der voorfcbreeve
voorfchreeve drie maanvoorfchreeve betaalinge op het einde·
Catholijcke Majelleit
den, foo ordonneert fijne Keiferlijke en Catbolijcke
Tiaétaat, aan de Staaten Tan
van nu af aan, en door dit Traétaat,
nn de Pro·
vincien, en Departementen, en de Oncfangers
Ontfangers der fubfidien, foo
extraordinaris , gelijk mede van fijne rechten en Doordinaris als extraordinaris,
meljnen, waar uit dl:
gefchieden moet, conform de
meijnen,
de betaalinge gefehieden
Articul, en op
bovenllaande repaqitie,
repar~itie, dat zij uit krachte van dit Artieul,
een Copie van dien, geduuriglijk fullen hebben te betaaIen op
ujtllel,, aan den Oncfanger
Ontfanger Generaal
ieder vervaldag, en zonder uitClei
van de voornoemde Staaten Generaal, ofte aan zijne Ordres, de
vin
:lSfomme hier boven gemarqueert, en zonder andere ordre ofte :ISArticul hier dienen tot
tOt order
fignatie sf
af te wagten, moeten de dit Artieul
asfignátie, foo voor nu, als voor het toekomende; en zal de
en asfigmitie,
tgeleeden werden, tot laste
voorfz. betaalinge haar in rekening rgeleeden
Majelleit, gelijk of het
van zijne Keiferlijcke ende Catholijcke MajeCleit,
door hem zelfs gedaan was.
" Bij gebrek van dien, ofte wel bij aldien de voornoemde
Seaaten met de noodige promptitude de fubfidien niet en aecoraccorStaaten
deeren , fullen de Staaten Generaal vermoogen te procedeeren tot
deeren,
confuaime ende executie, ende felfs bij middel van
middelen van conClrainre
fe ij ten tegens de Oncfangers,
Ontfangers, Staaten ende Domeinen van de
feijten
voorfchreeve Provincien ende Departementen, welke zijne Kei·
Keivoorfebreeve
Majelleit daar in onderwerpt, uit krachte
krach te van dit Articut,
ferlijcke Maje!leit
llIes
pr:rjuditie van het recht van
tIles zonder pr:ejuditie
vaD haar Hoog Mog. op de
anan·
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mdere revenucs
revenues van den Souverain, boven de fubfidien der
andere
Provlncien,
Provincien, gelijk zijn de rechten van inkomen ende uitgaan,
Imposten. Tailles,
Tailles. Tollen ende andere Domeijnen.
betaalinge
" Daarenboven is men over een gekomen, dat de betaaIinge
Cubfidie niet fal
Cal kunnen uirgefield
der voorfz. fubfidie
uirge(leld werden, noch
gereCuCeert, onder pretext van compenfatien,
compenCatien, liquida.
minder gerefureert,
gerefufeert,
tien,
natoure die
den, ofte andere pretenfien, van wat naam ofte namure
natuure
ook zouden mogen weezen.
Ceparaat Articul dezelve kragt hebben als bet
" Ende zal dit feparaat
voorCchreeve Traétaat
voorfchreeve
Trattaat van Barriere zelfs, en alles, als of het van
woord tot woord daar in geinCereert
geinfereert was geweest, en zal binnen
de felve tijd geratificeert werden als
ais dat Traétaat.
" Tot bevestiging
bevestiging' van het geene voorfz. is, hebben wij ge.
KeiCerlijcke en Catnolijcke
CatAolijcke MaMa·
MI·
volmachtigde Ministers van fijne Keiferlijcke
jetleit, van fijne Brittannirche
Staa.
jefieit,
Brittannifche Maje!leit, en van de Heeren Staa..
ren
[en Generaal, dit tegenwoordig Articul onderteekent , en daar op
len
doen drukken de Cachetten van onfe Wapenen.
" Gedaan tot Antwerpen den vijftienden November fevenden
feventlen
honderd vijftien."
..
G
eteekent ,
" Geteekent.
Geteekent,
B. v.v.Dusfen.
L. C. van Kinigfégg.
W. Cadogan.
b.B.
Dusfen.
w.
(L.
S.)
(L.
S.)
(L. S.)
Graaf van Rechteren.
CL. S.)
S. L. Gockinga.
(L. S.)
lL.
Adr. van Borsfele tot
Geldermalfen.
CL. S.)
(L.
BARSINGERHORN,
Deszelfs RechtsBARSINGERHORN, en daar onder KOLHOlN.
ban fuekt, ten Noorden, aan de Zuiderzee, ter Z. O. aan de
:Banne van Win/ttl,
Winkel, Nieuw, NjeuwtJorp
NieuwtiDrp
Har;nghuizen, en
Banne
NjeuwaDrp en Har;nghu;zen,
Har;ng"uizen,
ten Westen aan die van Schagen. Barfingerhorn
Bar(ingerhorn werd, met
Haringhuizen,
Har;nghujzen, in 't jaar 1415,
I4IS, door Hertog WlLLEM
WILUM van
V1I1 BtijeBeijeBarpngertot eene Stad verheven, onder den naam VlD
van BllrfingerBllr/inger.
K 44
hm.;
K
hom;

r,,,,
,.,tI,
",tI,

I5~2
13

BARSINGERHORN. BART. (j.)
(J.)
BAltSINGERHORN.

horn;,; welk
wdk reCiht.
nad~rhand, door den
sCHAG!lf,
horn
re~ht. naderhand,
dell Beer VAN SCHAGltlf.
Barftngerhortl en Koihor,,·
Kolhor" 'worden
bevestigd is. Bar/ingerhom
worden begroot op
Roedtn lands; het getal der huizen, in
9983
83 Morgens. en 190 Roedt:n
e4!rstgetnelde ·plaats,
'plaats, was, bij de laad}e
laatcte opneemlng, 221.
22!.
de elrstgerne1.de
9"er 't Crimineeie,
(;";lIIinee/t, en in 't Civiele
CjYiûe als schout
schoul
De Baljuw zit 'er (>VeI'
Schepenen, te recht. Hct
Het Dorp, welk dec:zeB
de~zeR naam
met zeven Schepenen.
be'lQ:lt, in de lengte,
lengte. een nreelt
nreeJe van iOO
700 Roeden,
Roeden) die
draagt, be!1ant,
J 622 is aldaar een fraai Ralld·
Raad·
meest al betimmerd is. In het jaar 1622
huis genicht~
gc(licht; Behalven de Gereformeerde Kerk, zijn 'er twee
h.lÏs
vergaderplaatfen voor de DoopsKezinden.
Doopsgezinden. Ook hebben de Gere·
vergaderplaatren
'cr ieder een Weeshuis.
formeerden en Doopsgezinden 'er
BAl\T. (J4n)
(Jan) Schoon van geringe ouders·,
ouders, te Duinkerlren,
Duinkerken, geBA~T.
horen, heefe
heeft deeze, door dapperheid.
dapperheid, zijnen naam .vereeuwigd.
,vereeuwigd.
boren,
huisgeain
Zijn Vader, die een Visfcher en reeds met een talrijk huisgellin
zelve, in het jaar 1650, door de geboor·
geboQ1'.
belaaden was, zag het zelve.
te van deezen zijnenZoQn J!\N,
JAN, en naderhand nog met cellen,
eenen,
Itl\SPER,, vcnueerdtrd.
vermeerdi!rd. De behoeftigheid van zijnen ftaat
Ilaat gedoog.
gedoogKASPER.
dan visde niet, dat hij zijne Zoonen iets anders deed leeren danyisfchen • .zonder zelfs te denken, om hen in de allernoodzaaklijklle
fchen,
lee zen en fc:brijven
fcl1rijven naamlijk , te doen onderwijzen. liet
Het
kunne" ~ ·leezen
kunlle",.
gehlld hebbe, dan of
is niet zeker, of. BART een anderen naam gehad
hijij dus., naar zijnen Vader BART, genaamd is geworden; maar
h
zeker. dat hij
hekend geweest is.
dit is zeker,
bij bij geen anderen naam bekend
geaartheiJ zijnde,
zijnde. die cot grooter bedrijven, dan
Hij van eene geaarlheid
dlln
behlijldeling V.tll
bet vischwand.
vischwand, gerchikt
gefchikt was, verliet het hui.
hui,
de beh~déling
V.aIl htt
gelJoorte, ging naar HoI/anti
Hollatlli en verbuurde
verhuurde
en de plaats zijner gelJoorte.
zjg aldaar vOQr
voor fcheeps jongen. Onder den vermaarden Zeeheld
zig
RUlTEl\,I werd bij,
hij, van jongen, een zeer bekwaam zeeM. A. DE RVI'rn
man. _Met den oorlog.
oorlog, welken LODEWIJK
LODl':WIJK DE XIV,
XIV. in
maIl.
In het jaar
aandeed, vonden deeze zig verpligt, wilden
1672, den Sraaten aandeed.
EngtlonJ, het
zij twee zulke magtige vijanden, als Frankrijk en EngIInnti,
uittezien Daar
naar mannen van uitmuntende bekwaam·
bekwaamhoofd bieden, uiuezien
een van
IUd. nART
BART was ·een
wn hun, wien aanzienlijke bedieningen
wenkn aangeboden. Naauwlijks een en twintig jaaren oud zijnwerden
opvoeding, dan die eens zeemans, genode, en geene andere opvoeding.
ten hebbende,
hebbende. wergl!rde
wefg~rde hij het aanbod, en
len
eD was eerlijk genoeg,
tegen zijn Vaderland, noch tegen zijnen Koning te willen vechlegen
teil ;
ten;

v.d.p.II.
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ten; hij nam de vlucht, keerde naar
naQr Duillkerkm,.
Duinkerken,. en begon de
kostwinning zijner !ladgenooten;
fiadgenooten ; dlt
riJt is, hij werd een' KOllptr.
Kallper.
In dien nieuwen dienst kweet hij zig zo dapper, dat hij wel
be.haast onder de zijnen uitmuntte. Het fchip, waar op hij zig bedun zonder prijzen te rug; en de Kapitein ver.
vond, keerde zei
zeidllU
klaarde openlijk, dat zijn geluk aan JAN BART, die door zijn
mOeit toege·
voorbeeld alle anderen gaande maakte. inzonderheid moeit
fchreeven worden; deeze ro€m
ro~m verfpreidde
vcrfpreidde zig
:lig zelfs tOt in 't Hof
van ){
Koning
oning LODE.WIJK.
LODF.WIJK.
Door ter Kaap te vaaren.
vaaren, had hij voor zig
zil: zelv~n zo veel ge.
Gal.
wonnen, dat hij, in 1675, voor zijne eigen rekening, een Gal·
joor
bij wapcnde
wapende het zelve met twee fiukken
Ilukken kanon,
kanon.
jool uitrustte; hij
en 36 l\Ian.
Man. Op zijnen eerflcll
eerllen lOgt,
togt, ontmoette hiJ,
hiJ. bij
Texel, cen Freg.1t
Freg.oIt van 18 !lukken
fiukken en
cn 60 man, klampte het aan
DuilikerkeN op. Deeze
boord, overwon het, en bragt het te DuinkerkeN
en alJder~
anderl! gemaakte
&"emnakte prijzen Oelden
fielden hem in
ilJ Haat,
Ilaat, deel in eene
Kaapreederij te neemen. Deeze een Fregat van tien nukken, waar
over hij het bevel aanvaard had.
had, uhgerust
uitgerust hebbende, was het
zelve na:tUwlijks buiten de. Haven van Duillker/.:m,
DuilJkerkm. of het ont·
moette etll
moeite
e(:11 H811andsch
H/Jl1llndsclz Fregat, de Hoop genaamd, voerende I Z
Hukken; RART
!lukken;
MRT tastte bet
het aan, en overwon het na eenige uuren
vechten. Daarna ondernam hij eenen kmistogt Haar
naar de Oostzu.
OOSTzte •
alwaar hij op een aanzienlijke Koopvaardij vloot, begeleid door
twee Fregatten. het een van twaalf en het ander van achttien
fiukken. aanviel; het laatne
laarlle Fregat taste hij eerst aan, verover·
veroverfiukken,
de het, floe,
lIoe, het ander op de Vhifht,
Vllifht, vernielde
vernklde een gedeelte der
ovenveldigdc het
fchrik
vloot, en overweldigde
bet over(çhor.
ovcr{c 1101. Hier door een fcbrik
vloot.
geworden ziinde, deed zulks den moed zij.
voor zijne vijanden gewMJen
ner Medereederen niet
ni(!t weinig aanwasfen : waarom zij vijf ScheSche.pen uitrusttiln.
uitrusttIIn. Het Sd.ip, Wllar
waar over BART het bevel voerde,
was de Overwinlling
Over'wÎfllling genaamd. Op den 23lten Maart des jaar~
jaars
1676
J 676 daar mede in Zee gefloken
gellokl!n zijnde, vermeesterde hij een
Hol/al1d$ch
Ho/latJdsch fchip van 10 !lukken, en zond het Baar
naar Duinkerken;
DuinkerJun;
5°,000 kroonen gefchat.
het werd op 50,000
gefchar. Eenige dagen daarna ver·
vielen onder zijn bereik agt KoopvaarJijîchepen,
vjelen
KoopvaarJijfchepen, die van LOri'
Lo,.·
.en
jen kwamen, begeleid wordende door drie Oorlogfchepeu.
OorlogfchepeD. het
eene
cene een ZeeuJIIsch
Zuuwsch fchip van achttien,
achttieu, en de twee anderen
K 5
Oojlm.
K
Oojltn-
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CJ~flè"tltr$, een van vier, en het andere van agt en twintig !luk()~ftt"tlers,
ken. Zo ras bij
hij dezelve in het gezicht had, gaf hij een zijner
Fregatten order de Koopvaardijfchepen aantetasten, Hij zelf viel,
20nder
zonder zig lang te bedenken, op de drie Oorlogfchepen aan.
ZtClIwfche fchip, felde, met eigen hand, den Kapienterde het Zeel/wfche
tein, en noodzaakte het verbaasde fcheepsvolk zig over te gee~g
ven. Daarop haastte hij zig om het Ooflendtfche
Ooftendefche fchip van g8
fiukken op de vlucht te jaagen, gelijk het andere ook geweeken
JAM BART keerde dus, als moedig overwinnaar, met het
was. JAM
Zeeuw/ehe
OorIQgfchip en acht Koopvwdijfchepen,
Koopva:ll'dijfchepen, in DuinZutJwfche Oorlogfchip
ktrJ:en te rug.
kerA:en
In de maand Meij des volgenden jaars, ontmoette hij, met
:Zijn
%ijn Esquadertje, zestien fchepen, die, met koopwaren geladen.
van Holland naar Engtland
Engeland !levenden, begeleid wordende door
!l4 !lukken. Het Fregat werd door hem, volgens
een Fregat van !!4
zijne gewoonte,
gewoonte. eem aangetast. De Kapitein van het zelve veren hardnekkig. BAR.T
weerde zig zeer lang cn
BAltT werd hier op als buiten zig zelven vervoerd; zijnen moed verdubbelende, maakte
bij zig,
tig, nà een gevecht van drie uuren, van het Fregat, als ook
van de mee!le
meelle Koop\'aardijfchepen meester. In de maand September van het zelfde jaar, geraakte hij {laags
ttmber
Oaags met een Fregat
..yin
an 36 fiukken, dat gefchikt was ter beveiliging van eenige
Koopvaardijfchepen. Ook dit, met zijne onderhebbende fchel'en.
pen. onderging het zelfde lot, uitgezonderd dat hij deezen buit
in Frankrijk opbragr.
opbragt. LODEWIJK DE XIV, veel van dit laat!le
laatlle
tef verdere aanmoevoorval hebbende hooren fpreeken, zond, tcr
c1iging, den Zeeman een gedenkpenning, hangende aan een goudiging,
den keten.
.
In Maart van het Jaar J 67 8, fiak
futk hij, met ecn
een nieuw Schip
van veertien fiukken, de Dauplrijn genaamd, in Zee. Weinige
c1agèn had {legts
Oegts zijn togt geduurd, of het Schip Schiedam, voeda,en
twee-en-dertig nukken, dat voor Texel als Kustbewaarder
rende twee·en-denig
diende, kwam op hem af, met oogmerk om hem te neemen.
:Bm toonde ter!lond. dat hij noch de meerderheid van het gefchut. noch die van de manfcbap fchroomde. Naauwlijks waren
fchut,
zij aan elkander, of hij gaf order om te enteren. Hij zelf deed
alles; gebood,
gebood. vocht en kreeg verfcheidene wonden; ondanks
de-
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dezelve,
verOoeg
al wat
wat hem
hem voorkwam;
voorkwam; zelfs
zelfs viel
viel hii
hij op
op
dezelve, ver(]oeg
verOoeg hij
hij al
den
Kapitein
aan,
doodde
hem,
en
maakte
zig
meester
van
bet
den Kapitein aan, doodde hem, en maakte zig meester van het
Schip.
Schip.
nART i:iiii
ia dienst
Nog
zelfde Jaar
Jaar trad
trad nART
DART
dienst des
des Konings
Konings van
van
Nog in
in het
het zelfde
beOoot
Frankrijk;
te
ligter
be(]oot
hij
daartoe,
om
dat,
na
het
fluiten
Frtlnkrijk; te ligter be!loot hij daartoe, om dat, na het !luiten
haaIen was.
LODEIVIjIt
van den vrede, met de Kaaperij niets
niets tete haaien
haaien
was. LODEWljK
LODEW1]1I:
gaf hem het bevel over een Schip
Schip van
van veertien
veertien nukken,
fiukken,
nukken, met
met ororder om jacht op de roovers van Sa/é
Salt tete maaken.
Salé
maaken. Een
Een van
van die,
die,
!lukken en veertig
Toulan op.
oP!
yoerende
yeertig man,
man, blagt
bragt hij
hij teteTOfdan
Totllan
op~
voerende zestien fiukken
VAUBAN, wegens
BART, aan
Op het getuigenis, 't welk VAUllAN,
VAUBAN,
wegens BART,
BART,
aan den
denKoKoning gaf, werd hij door zijne Majcfl:eit
Majcneit verhoogd.
Majefieit
verhoogd.
Na dat Spanje, niettegenfiaande
niettegen!laande deszclfs
nienegenfiaande
deszelfs onmagt,
onmagt, inin het
het jaar
jaar
1686, den oorlog aan Frankrijk
BART
Frankrijk verklaard
verklaard had.
had. voerde
voerde BART
BART
het hevel over ecn
een Fregat, en kruiste
kruiste daar
daar mede
mede inin de
de MiddelMiddelIandfche Zee.
landfche
lee. Aldaar overmeesterde
overmeesterde hij
hij een
een Schip
Schip V:ln
van die
die Na.
Na~
Natie, bemand met 320
320 SoJdaatcn,
Soldaaten, en
en bragt
bragt het
het tete Bres!
Brtst
Bnst op.
op. WeiWei·
l1ig
Jlig
nig tijds
tijds daarna
daarna bevond
bevond hij
hij zig
zig bij
bij de
de Vloot,
Vloot, onder
onder bevel
bevel van
van
den
Heer
D'ABLI!\WNT,
waarmede
hij
de
.Spam~fche
Vloot,
den Heer D'ABLIMONT.
D'ABLlMONT, waarmede hij de Spa/In.felte
Spaan/elte Vloot, voor
voor
Catlix,
Ctulix, naderde.
Catiix,
naderde. In
In het
het gevecht
gevecht bedreef
bedreef hij
hij wonderen;
wonderen; en,
en,
en.
fc!lOOI1
fchoon reeds
reeds gewond,
gewond, veroverde
veroverde hij
hij twee
twee Spaanfche
Spaanfclte ScheSpaanftlte
Schepen.
pen.
peil.
In
1689 voerde
!4
In 't't jaar
jaar 1689
voerde hij
hij het
het bevel
bevel over
over een
een Fregat
Fregat van
van ~4
24
fiukkqn,
en
vertrok
daarmede,
in
gezelfchap
van
den
Ridder
fiukken, en vertrok daarmede, in gezelfchap van den Ridder
!lukken,
FORBIN,
FORBIN, die
FORBIN,
die een
een Fregat
Fregat van
van 16
16 flukken
!lukken onder
onder zig
zig had,
had, naar
naar
Duinkerken,
Duinkedan , ter
Duinkerken,
ter geleide
geleide
g~leide van
van eenige
eenige
e~nige Koopvaardijfchepen,
Koopvaardijfchepen, die
die
naar
Daaf
naar Brest
Brest moeHen.
moeiten. Zij
Zij overmeesterden
ovenneesterden op
op dien
dien ragt
togt een
een Hol.
Hollandfchm
latldfehen
Itltldfehen Kaper,
Kaper, die
die zo
zo lang
lang gefireden
ge!lreden had,
had, dat
dat 'er
'er bijna
bijna niets
niets
van
het
Schip
overgebleeven
""as.
Op
hunnen
tweeden
'Van het Schip overgebleeven was. Op hunnen tweeden togt,
tagt,
togt,
naar lJavre, ter dekking van twintig Koopvaarders, in 't midden
naar Havre , ter dekking van twintig Koopvaarders, in 't midden
van 't Kanaal zijnde, ontmoetten zij twee Enge!fche Schepen,
van 't Kanaal zijnde, 'qtmoetten
>qtmoetten zij twee Enge/fehe Schepen,
die alle zeilen bijzetteden , 0111 de Vloot te onderhaaIen. FORBIN
die alle zeilen bijzettedeL
bijzettede.
'u
'"11 de Vloot te onderhaaien.
onderhaaIen. FORilN
FORaIN
wilde dezelven ontwijken; doch llART verkla~rde, gezworen te
wilde dezelven ontwijken;
"'. BART
BART verkla:u-de, gezworen te
hebben, nooit voor een' vijand te zullen wijken: en vermits hij
vija.. .e
-vermits hij
hebben, nooit voor een' viial.
te zullen wijken: en ·vermits
het bevel had, moest FORBIN gehoorzaamen. Drie der groot!l:e
het
bevel
had;
moest
FORBIN
FORBIN
gehoorzaamen.
Drie
der
groot!le
grootfie
Koopvaarders werden met Matroozen van de anderen bemand,
Koopvaarders
werden
met
Marroozen
Matroozen
van
nn
de
anderen
bemand,
bemand.
en ontvingen bevel om een van de Enge!fche aantetasten, en
om een vin
van
Engdfeht
en zelve
ontvingen
de Engdfthe
aantettsten,
het
werk bevel
te verfchalfen,
terwijl
zij met hetaantetasten,
andere bezigen
het
zelve
werk
te
verfchaffen,
terwijl
zij
met
het
bezig
zouden zijn. BART, wien. FORBIN bevolen haa hem teandere
onderlleuzouden zijn. BART, wieu
wien FORBIN
FORBIN bevolen had hem te onderfteuonderlleunen,
neD,
neo,
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nen, liep, met volle zeilen. op zijne vijanden aan; doch de
Ililde in een oogenblik; waardoor hem de voorgenomen
wind flilde
:lam'al
nanval mislukte. Zijn hoegfpriet raakte vast in de hoofdtQuwen
FORSIN hielp hem daad lijk ; hij maakte zig
van den Engelsman: FORBTN
los, en zi bragten
bragren 't vooriS
voons zo verre,
vcrre, dat het
hel volk op het EI/gel.
Ellge!.
{.·lJe
mt)est ruimen. Toen het nu op
Jo'!ze Schip, Dek en Kampanje mtiest
ovcl'tcgecven, kreeg het hulp van het :10·
anh.,t punt was van zig overtcgecven,
h,t
dere Schip, doordien de Koopv:mdijfchepen
Koopvaardijfchepen hunnen pljgt
pligt niet
FrtlllJc!ze Schebetrachtten. Het gemelde Schip viel op beide de FranJe/zc
pen aan. B.~l\T
B.~RT en FORIl'N vochten als Lecmven, Wt
tot zo
zo. lang.
gdilellveld en zij heiden
dat hun met'lle
me~fle volk gdiJeuveld
beiden gewond waren.
Ilaat van verweering
vcrweering gebragt zijnde, t.:aven
t;aven zij zig
Dus bllit~n
buit.::n flaat
over; zij werden te PliJlllou.h binnen gebragt , en aldaar ia
iJ!
naauwe gevangenis bewaard. Hier fpitsten <:ij hun verfland
verlland ~o
lang, tot dat zij door middel van een klein
klcin vaartuig ontkwamen.
omkwamen.
t:rugkolDst begaf FORBIN zig na..r
na;,~ het Hof, alw.ar
alwaar
Bij hunne L'rLIgkomst
hij. na den Koning van alles vertlag gedaan te hebben.
hebben, eerlijk
werd; doch hij was edelmoedig genoeg aan zijne Mabeloond werd.
je!leit te verklaaren, dat de belconing meer BART,
jefleit
BART, dan hem toeBART hrt zelfde eereloon omving.
kwam; waarop de dappere BART
Gra:tr DE TOURVILLE, in het Jaar 16';0,
t 6';0, door Koning LODI!LODEDe Gra:lr
WIJK,
WIJK, tot Vice-Admiraal
Vice· Admiraal zijnde aange!leld,
aangefleid , werd BART
BART onder hem
geplaatst, en aan hem het bevel over
OV<l[ een Schip vau
van 40 {lukken
!lukken
en 220
220 man gegeeven, met order om zig daarmede bij de Vloot
te Brest te voegen. Den 23flen
23ften Junij liepen zij in Zee, en
kwamen den !l9ften
!29llen onder Enge/and.
Enge/al/d. Op den 4 Julij befpiedde
JAN BART,
JAN
BART, als een Visfcher verkleed,
verkleed. in een klein Vaartuig, de
Vloot. die uit zeven en vijftig Oorlogfchepen en dertig klemere
Vaartuigen. zo Fregatten als
Vaartuigen,
nis Kotters,
Kotters. bellond, leggende boven
den wind, op eene rij gefchaard,
gt'fchaard, en negt~
(JegtF een halve kabellengte
van elkander. De Hol/anders
Hollanders hadden de voorhoede; de Engel[rhl Admiraal van de roode Vlag had den middenrogt,
middentogt, en die
["he
van de bi aa uwe Vlag de achterhoede. TOVRVILLE
TOURVILLE maakte. op
vIn
nag. De HoI/anJers,
Hol/anders, die het
dit bericht, zig vaardig tot den (Jag.
bet gevecht hadden, leden ook het meelle
mee!le DIna·
grootfle deel in het
grootlle
deel; want
wam zes der voornaamfle
voornaamfte Schepen werden Mastloos ge[choo.
gefcboo.
Ilrand gejaagd.
len, anderen op {!rand
Vlooten de Te/ms
Na het gevecht. liepen de twee vereenigde Vloaten
Teems

"'0

op,
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op, om zig van haare bekomene fchade te herllellen. De Staa.
Staaoekomen hebbende, wapenten bericht van het geleedene nadeel aekomen
terCiond veertien groote Schepen, Cc welk coen
(Oen veel
penden terrtond
fpoediger dan tegenwoordig ging) en deeden dezelven naar Engdand zeilen, om zig bij de Vloot te voegen. Terwijl TOURtt/and
(1691) mee
VILLE zijne Schepen mede herllelde , kruiste BART, (1691)
twee Schepen, op de Hotlandfclze
Hoflandftlze Kusten, en overviel aldaar de
well,cn agt of negen verbrand werden, tri
rra
Haringbuizen, van welken
dat 'ORBIN
lORBIN het Oorlogfchip, dat tot derzelver geleide diesde.
diePIde •
overmeesterd had. Gelukkig nog, dat twee honderd andere
l5ulzen zig in Engtland
Engdand wisten te bergen. Op dien togt met dit
:Buizen
dil terug reize naar
bedrijf niet vergenoegd, ontmoette hij, op di
Enge/fche Schepen ~ die 450 Deenfehe
Dunfche SolDuinkerken, twee Engelfde
daaten naar EI1gdf11ld
El1gdnlld voerden; hij viel dezelven onverwagt aan.
&0 fpoedig,
Cpoedig, als hij ze aangevallen had.
en overmeesterde ze bijna zo
Even gelukkig /laagde
fJaagde hij In het afhaalen van twee Schepen van
vin
de EI)'e,
Eb'e, geladcn
geladen met ,Bwkruid
,BUikruid , Koper, Lood, Wapens, Graanen, enz. Terwijl hij op dezelve wachtte, rantrocneerde
rantCoeneerde hij.
hij.,
Den.
om niet leedig te zijn, eenige
cenige Groenlandsvaarders , voor duizend
Frallfclre Kroonen; met dit Hantzoen, en met de twee gemelde
Frall[cfre
geRlelde
ongertourd naar Brtst.
Schepen, zeilde hij ongerloord
LODEWIJK DE XIV, ligt bevroedende,
bevruedende, dat /Jol/mld
Hol/mld en Engemagl bijeen zouden hrengtn,
hrengm, om het nadeel, dat zij.
land alle mag!
herl1dlen , gaf order
in het voorgaande Jaar, geleden, hadden, te herllellen
aan TOURnUE.
TOUR\'ILLE, om zig mede ten fpoedigfien gereed te m:l~kell.
lJJa~kell.
oader die Vloor, hh:t
,t bevel over een Schip van
\'an 66
:BART kreeg, oAder
llukken
Hukken en 400
400 man; doch in dat
(lat Jaar niets aanmcrkclijks
aanmerkclijks tusrus1chen
tèhen de vijalldlijke Vloocen
Vlooten voorvallende, begaf lIi,
hi, zig n:llr
naar
Duinlcerlctn,
Duinkerken, welke llad,
Ilad, in het Jaar 1694,
J694, door de Bondgc]tomen,
Moren , geblokkeerd en hevig gebombardeerd werd. BART nier
niet
kunnende dulden, dus opgefloten
opgefJoten te zijn, ondernam alles, om
aan
zig daaraan te onttrekken. Hij openbaarde zijn voorneemen :lan
Minisler der Zeezaakeu, den Heer PONT CHARTIN, die 'er
den Minister
terllond genoegen in nam, en het geen 'er toe vereischt werd,
bezorgde; doch naderhand van be
beOuit
!luit veranderende, beval hij
de uitvoering te llaaken.
Ilaaken.
Op nader bericht van BART,
BAIlT, herhaalde hij de reeds geevene
orders. BART, de· uitrustini,
uitrll$tini, voJgell$
volgelU zijn plan, voltooid hebh~b
b::n-
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gill~ 's nachts
nachti onder zeil, en voer, met de bijhebbende
bende, gil1g
vaanuigen, door de tusfchenwijdte der Engelfohe
Enge!fche Schepen heen,
geevende aan wederzijden de laag:
laag; Hij won de ruime Zee, zonder dat zijne vijanden bedacht geweest waren hem aantetasten;
met het aanbreeken
aanbreekel1 van den dag, was hij reeds uit hun gczichG:
gczich~;
Scht pen, die met hem één
Tegen den avond ontdekte bij vier Schl
't eerst meende hij
Vloot, die
Cours hielden; in 't
bij dat
d:!t zij van de Vloot.
Duinkerken blokkeerde, waren afgezonden; doch bij nader onblieken
derzoek bleek
en het drie rijk geladene Schepen te zijn, die uit
be!lemd waren, en door een Oorlogfchip
Engeland naar Rusland betlemd
gedekt werden. Geduurende den nagt hield hij zig digt bij hen;
heIl;
met het aanbteeken
aanbreeken van den morgen, tastte hij het Oorlogfcbip
Oorlogfchip
aln. en overmeesterde het, benevens de drie anderen.
Na deeze en meer andere Heldendaaden
Heldendaad en verricht te hebben,
hebben.
lteerde
~eerde hij,
bij, nevens den Ridder FORBIN. naar Duinkerken, alwaar
7;ij
zij order bekwamen, zig aan het Hof te vervoegen, om zig te
klagten; door Denemarken
Denemtrrken tegen hen inverantwoorden op de klagten,
gebragr. Schoon het eigenlijk tot ons befl:ek
gebragt.
beaek niet behoort, zul.
len wij hem, echter, derwaarts volgen, om den Leezer daar uit
's mans geaartheid te doen kennen. FORIiIIN
FOIUiIIN was dan zo haast
verrcheenen, of de Koning vraagde naar JAM
Jhlf
niet aan het Hof verfcheenen,
BART; zeggende dien man te willen zien. Op bekomen bevel,
MRT zig des morgens ten Hove, en deed zig aandienen
begaf BART
gekomel1
om bij den Koning ingeleid re worden; doch te vroeg gekomen
zijnde, vertoefde hij in een der vertrekken, haalde zijn pijp uit
den zak, floeg vuur en begon te rooken. Allen die aldaar te.
genwoordig waren, verwonderden zig over deeze fioutheid; de
Wacht wilde hem noodzaaken van daar te t;aan,
~'33n, zeggende dat het
bet
niet geoorloofd was, in de vertrekken des koniegs te rook en;
doch hij antwoordde zeer kort: Ik heli
hes in den dienst van den

mijnen Meester deeze gewoonte aangenomen;
aangmomen; zij is mij
Koning 1nijnen
onontbeerlijlt geworden; tn
Ie rechtvaaronontbeerlijk
en ik geloof dat hij veel te
,.echtvaarjig is,
Irwa/ijlt te neemen, 'at
dat ik
i!c daaraan voldoe; en ging
liig
;s, 0111 lrwaHjlr

dus met rooken voort.
VOOrl.
Dewijl hij zig DOg
nog nooit aan 't Hof vertoond had, was hij 'et
ook bij niemand bekend, dan bij den Ridder FORBIN
FOIlB(N ~_ die zig,.
echter, wel wachtte te zeggen, dat hij 'er hem gebragt had.
Den Koning werd hierop aaniediend,
aangediend, dat 'er eell Ilall
mail was; fioui
fiout

,do
if!.
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genoeg om in zijne, vertrekken te rooken, en die weigerde heen
te gaan. LODEWIJIC
zal JAN UilT
LODEWIJ!C zeide daaroa
daar08 al lachende; Het zat
zijn; !oat
laat hem begaan.
hegaan. Binnen komende, werd hij door zijne
Majefleit minnelijk ontvangen; zeggende: JAN BART, het ;s
Majelleit
is u
lil/een
IIIJeen geoorloofd te rooken. Op den naam van JAN BART ell
en
's'8 Vorllen
Vorflen minnelijke bejegening, fionden
!londen alle de Hovelingen opgetoogen, in de befchouwin, van dien zeldzaam en menscb. D,
ks vertrokken, of ieder vraagde BA.RT,
Koning was naauwlij
naauwlijks
BllRT, Roe
ROC!
bij
tog gemaakt ba~de,
hij bet
het lOg
har!de, om door de Blokkaade van Duinktrkm te komen? Hij plaatfle
ben allen op een rij, en dreef he~
plaat!le hen
heu.
frooten met zijne elleboogen en vuisten; ging
uit den weg, door fiooten
midden door hen heen; keerde weder, en zeide: Zie daar hu
ik gedaan
gedoan heb. Sommigen kwamen lachende bij den Koning,
en verhaalden hem het voorgevallene. LODEWIJK zig met hem
willende vermaaken, deed hem roepen; en hem in verle'genheid
verlegenheid
meen
ende te brengen, zeide zijne Majetleit:
meenende
Maje!leit: zeg mij, hoe ::;ijt
:;;Ijt
gij door tie Engelfche Floot gekomen? BART
BllRT beantwoordde de
js, met
vraag des Konings met de taal van een' Zeeman, dat is,
krachtige bewoordingen. De Hovelingen verwonderden zi,
zi~
daarover; doch de Koning zeide hun: Hij [pree!ct
wei wat on.[preekt wel
befchaofd,
befchaafd, maar hlmdelt in mijlle
mijne zall!c
zad dapper.
dapper, Vervolgen$
Vervolgen~
op zijne Hovilingen ziende, voegde hij 'er bij: Is 'er onder u
lieden wel iemand, die doen !con
kan 't geen hij doel? waar"p zij,
met eene buiging, die neen te kennen gaf, moeflen antwoorden.
Koning beCchonk
De KOlling
befchonl~. hem met eeoe erkentenis van duizend Kroonen, te betaaien
betaal en uit de Konioglijke Schatkamer; bij de ontvangst
daarvan, Cpeelde
belachelijken
fpeelde BART geen minder belachelijk
en rol.
Dan wij volgen hem weder op de Zee, waarvoor hij geboren
Ccheen te zijn. Zonder alle zijne bedrijven !\ukswijze
meldell,
fcheen
fiukswijze te meldel1,
moeten wij hier aaumerken, dat in het Jaar 1694,
1694-, agt Staatfche
StaatCche
OorlogCchepen
Oorlogfchepen eene Graanvloot, uit de Oostzee naar Frankrijk
befiemd, veroverd hebbende, dezelve tOt
tot op de hoogte van
bellemd,
bragtell, alwaar BART,
OorlogCchepen bij zig had t
Texû bragrell,
MRT, die zes Oorlogfchepen
'er de handen aan Qoeg. Drie van gemelde agt Schepen over.
weldigde hij; de overigen deed hij vlugten , en bragt de Graan.
tèhepen behouden in de Haven van Dtlin!c~r!cen.
fchepen
Duinkerken.
Tertlond
Terllond na zijne aankomst aldaar, deed hij, door zijnen
Zoon, den Koning kennis g.even
gteven van het behaalde voordeel.
De
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een hooger trap in den
De boodfchapper bekwam tot vergelding eenhooger
Zeedienst; cn
tn zijllen
zijgen Vader werden brieven van Adeldom verver.
leend.
R.idder geworden zijnde, viel, in 't Jaar 1696 f op
Hij nu Ridder
een HoJlanJfcke
elln
HoJlantifcke Vloot aan, die met Graanen uit de Oostzee
kwam. veroverde de Fregatten. die ten geleide dienden, en
nam of vernielde een aanmerkelijk getal Koopvaardijfchepen. In
het volgende Jaar werd hij, door SOBIETSKIJ, Koning van Poolen. tot Bevelhebber vau
van esn
elin Esqukder,
Esqullder. dat te Duinkerken làg.
lag,
aangefleId.
langefteld.
hij. bij den ontllaanen
ont!laanen oorlog.
oorlog, in het Jaar
De ontwerpen, die hij,
J7 02 •, beraamd had,
had. werden door den dood verijdeld; hij over17
leed op den 27 April van het gemelde Jaar.
Lalt ons met de volgende kenfchets
kenfcheu van ,ieezen
affiap.
Laat
deezen Held affiap·
pen. Hij wordt befchreeven als groot en wel gemaakt van leflom voorkomen; en zijn gantrche gedaante fcheen
den; bad een flout
gefchikt om de moeijelijkheden der Zeevaart te verduuren. Alle
aangil1aam gelaat,
zijne trekken waren regelmaatig; hij had een aanginaam
een bloozende koJeur,
kOléur, groote levendige oogen en blond hair;
was
wu maatig;
maarig; fprak weinig; bezat een gezond oordeel, fchoon
onbefchaafd, en WIS
was voor den omgang met de wereld Diet gefchikt. Zijne geaartheid was die van een' Zeeman, 2ijnde
zijnde altoos werkzaam, ijverig, een vijand van rust en ledigheid. Hij
toOS
onderlleunde zijne waardigheden door een' moed en dapperheid.
onderfl:eunde
dal'l'erheid.
dezelye door voordie den toets konden doorfiaan, en befiuurde dezelve
zichtigbeid. Des
zichti&beid.
De~ noods durfde hij de grootfie gevaaren trotzeeren ; doch ontweek dezdve,
dezelve, als 'cr roem noch voordeel bij te
behaalen was. De overwinning.
overwinning, die hij, in het jaar 1694
1694,J
behaaldel, bevrijdende, door het herneemen van de Graanvloot ,
behaaldel.
Fr(ltJkrifk
onrterveFrtmkrifk van hongersnood, maakte alleen zijnen roem onfeervelijk. De naam van JAN BART
DART was een fchrik op den Oceaan.
gewoon. van de vijandfn.
vijandfn, daar hij tegen
Doorgaans was hij gewoon,
fireed, de eerfte
ecrfie laag af[ewachten,
afrewacheen. en niet te fchieten. dan onder het bereik van een Piftoolfchooc.
Pifwolfchoor, en dan terfiond
terftond tot de entering over te gaan. Dit meenden wij te moeten zeggen van hem.
Stllat onover wien wij ons billijk verwonderen, fchoon hij den Staat
fchauen ontweldigd heeft, op dat zijn voorbeeld van
noemelijke fchatten
moed tot een fpoor [er
navolginge moge verftrekdapperheid en I!loed
ter navolginbe
kea

l3ARTEL
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zig hebben overgegeeveu
overgegeeven om hun Vaderland t.
ken :lan hun, die :lig
verdedigen en te befchermen.
hef Franseh vertaald,
verttltlld, is,
Zijn ganffohe
gIJntfont lel'ensllJop,
/(:l'ensllJop, uit het
lieht
met dit zelfde oogmerk, 1781, te Rotterdam In 't licht
gegeeven.

BARTEL ENTES, een man, die zig,
zjg, ten voordeele der NederBART.I!L
Ilihden, in dea
Spaanfche beroerten. ten fchrik van
l\ihden,
del1 aanvang der SpIJIJnfche
heen dan BUT;
BAR.T; zie ENTli.
ENTJi.
Spanje, geen minder naam gemaakt heeft
(BarteI)
nARTHOLDUS VAN OOIJEN ,
OOlJEN

Egman'; zie
de :XXHte
XXUle Abt van Egmonti;

t.BartholdllS valJ)

nARTHOLDUS , <'/'i/he/wlls)
<,n/he/wils) of BarthoMt'.
/Jartholt/i. In weerwil der
Klasfis van Hoorn, en van andere Predikanten, werd deeze, door
l\lagiflraat, tot Predikant binnen
de l\lagifuaat,
binntn die fiad aangelleld. Na dat
del'! Kanrel beklommen had, moeiden d. Pr.
hij eenige maaien den
dikanten zig daar mede, in het jaar 1576. en begeerden van
da:lr tusfchen komen.
Prins WILLEM, hij zoude met zijn gezach daar
B.~RTHOLDJ. nevens zijne voorllanders , bij zig ontbieden.
en B.~RTHOLDI,
Doch· de II leer VAN ALDEGONDE, van wiens raàd Prins WILLil\l
Vorst. en oordeelde
zig veeltijds bediende, ontraadde dit den Vorst,
naamlijk , het inleev.ren
het beter, een' zachter weg in te !laan: naam1ijk,
Ma~i1lraat
van een vertoog, waar door, zijns beduDkens, de Ma~ifuaat
gcmaklijker tot reden zou te brengen zijn, dan door het oefenen
valt gezach, waar uit hij vreesde, dat. veolligt, gebote
grdote gereldllen zouden
ontllaan
•
die
ten
nadeele
van
dé
goede
zaak, coc
zounen
's Prinfen achtbaarheid, en tot vermindering der
krenking van 'i
kunKen firekkeD. De Heer ALDEGONDE
kerklijke tuçht zouden kunften
fchreef hier over aan ADRIIIA.N VAN DER MIJLEN: Gij weet hoc ge/zaat de 1/(UIIIl
11aam van Confiflorie, va" Klasfis m hijna Ylm Religie is.
Door tusrchenkomst vall' zulk een' raadsman, bedaardl:o de
Kerklijken , en BARTIlOLDI bleef in zijnen dienst.
BRANDT, Hist. der Reform.!.
Reform. I. Deel, bi. 555·
BAlIZ1EUS. (Gaspar)
BAlIZ1EUS,
(Gtlspar)
V. DEEL.

doorgaans genaamd

L

GASPAR BELGIAE,

of
cl"!
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BARZJEUS. (Gaspa,.)
(Caspar)

B.~SNAGE. C'Jacobm)
B."SNAGE.
C"Iacohtll)

Nederlander,, om d:lthij
dat hij te Goes, in Zeeland, geboren was,
tie NederIamier
werd. fchoon uit geringe ouders gerprooten,
gefprooten, te Leuven, ter
beoeftèninge van de Godgeleerdheid, gezondtm.
gezond~n. Eenige jaaren
jaarea
daarna verliet hij het School van MINERVA, cn
en trad in dat van
MARS, onder Keizer !(AREL
IlAREL DEN V. In het jaar 1546 keerde hij
tot de Letteroeffeningen, en vertrok, twee jaaren laater,
weder lOt
FRANISCUS XAVERIUS naar de lndiën,
Indiën, ter bekeering van de Heimet FRAN!SCUS
denen, of ter verzamelillg
verzameling van fchatten. Als Provinciaal
Provintiaal van de
GM,t in 1553,
order der Jefuitm
Jefuiten flierf
merf hij te Coa
VAL. AND. LA RUE, Geletterd Zee/and, p. 392.
BASNAGE, (Jacobus)
(Jacqbus) wiens Vader Advocaat voor het Parlement
van Rouaan was, werd geboren, den 8ll:cn
811en Augustus 1653. De
eerfie
eerll:e gronden zijner lludien leide
lcide hij te Saumur, onder den
vermaarden TANAQUILLUS FABER, die hem, om zijn vlug begrip.
begrip,
zeer beminde
beminde.•. FABER,
FASER, weet men, had niet veel op met de KerkliJken; en ziende dat BASNAGE ~enegen was, die orde te omhelzen,
zen. raadde hij hem zulks ten fierkll:en
llerkllen af; doch des jongelings
neiging was fierker
llerker dan FABERS raad. 13ASXAGE del'
det Taaien
TaaIen kundig
zijnde, begaf zig llaar
naar Gemve,
Geneve, au
W1 beoeffende aldaar, onder CHOVET.
ClIOVET.
TURRETIJN de Godgeleerdheid;
de Filofophie; onder MESTERAT en TURRETl]N
JURIEU, te Sewelke laatfie wetenfchap hij verder voortzette onder ]URIEU,
dan. De laatfie
laadle was een
e(!n man van goed verlland
verfiand,, maar weinig toegevende: BASNtlGE
BASNAGE hoorde vlijtig zijne lesfen
Jesfen , doch volgde meer
de geaardheid van BEAULJEU,
BEAULlEU, die veel gcmüütigder
gcmaatigder was.
was. }UlUEU,
}UIUEU,
hier door getroff~n,
hIj zig als Proponent aangaf,
bier
getroffen, gaf hem, toen hij
fuaf. de allerzwaartle
tot ftraf.
allerzwaarCle Proeftexten ; niettemin voldeed BASNAGE zo wel, dat zijn me.ner
me.fier niet kon nalaaten hem te roemen.
In 't jaar 1676 werd hij
bij Predikant te ROllen,
Rouetl, in plaats van u:
LE.
MOIN.!, die als Hoogleeraar na:j.r
naar LeMen beroepen was. llAsNAGE
BASNAGE
trad aldaàr in huwelijk met de dochter van CH. nu
DU MOULIN, Predikant te Chaleauiun,
C!Jafeauiun. en kleindochter van den alillDbekenden
alelDbekenden
fLuivellij, wel.
P. nu MOUUN. In het jaar 1684 werd de kerk te Q,ujvelltj".
ke door die van Rouen gebruikt werd, geOooten, onder voorwendfel , dat. de Gemeente .te
ele order dei
des Konin,s
Konio&,s overtreden had.
BASNAGE verzocht verlof, zig met zijn gezin naar Holland te
mogen begeevell; na lane
lan, aanhouden
dit, door een
unhouden werd hem dit.
bI~vct,
bI~vet, aetekend
ietekelld met Qe
d~ Ci&eII
Ci&CIl lwld
lwl~ dei KOIli.a'i,
KOllÏlli$, toegellaan.
toegefiaan.
Ia
In
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In 1691 werd hij te Rotterdam,
Rotterdo1ll, op een behoorlijk jaarHjksch
jaarlijksch
penfioen, tot Leeraar in de FranJèhe
FrauJèhe Gemeente aangelteld.
aangefl:eld. Al.
daar geraakte' hij in nvist met den Predikant JURlEU,
jURlEU, die zijn
vrouws zuster getrouwd had; doch bij
hij wachtte zig,
zjg, dalr
daar van iets
zig liever aan
door den druk gemeen te maaken: houdende hij 2ig
zijne letterbezigheden , en in het gezelfchap van geleerde Man.
nen. Dit maakte hem zijn verblijf aldaar zo aangenaam, dat hij,
wat moeite zijn zwager hem ook veroéJrzaakrc,
vero~rzaakte, echter niet kon
belluiten, Rotterdam te verlaaten, om de beroeping, die te
aanvaarden,
Leiden op hem ge\"allen was, te aanvaarden;
In het jaar 1703 hadden de beide behuwd-broeders een zeer
Kerk. voor die van tie
Se.
hevig gefprek over het bidden in de Kerk,
de Se'Vennes , welke de wapens luidden
hädden opgevat; JURIEU merkte dit aan
'Yennes
als
IIls een wettigen oorlog: doch BASNAGE hield het tegendeel llaao.
liaan.
de, en verklaarde te zullen wachten, .met
,met in 't openbaar voor
hen te bidden, tot darda~ de fouverain hem zulks beval.
beval..
In het
bet volgende jaar geraakte hij in kennis met den Broeder
van den l\1arquis
Marquis DE TORClj.
TORCI]. die den naam voerde van den Rid.
CROlS~Ij, welke, als krijgsgavangeu,
krijgsgevangeu, in den nag bij HochjleJ,
Hochfte",
der CROISS!],
Engela1ltl gevoerd werd. De beleefdheid,
over Rotterdam naar Enge/anti
bad t
die hij aan dien Heer en deszelfs Gczelfchap bcweezen had,
bragt hem in kennis met den gezegden l\1arquis
l\1ar'luis DE TORCIJ,
TORClJ, die,
daarna, in "en
Hoag kwam, om voorllagen
voorflagen van
eenige jaaren da:lrna,
Jen Hl/ag
KEINSIUS
vrede te doen. De achting, welke de Raadpenfionaris KlUNSlUS
hij, in het jaar 17°+, als Frf#nsclz
Frlms,"
hem toedroeg,
toedroeg. wns oorzaak dat hij.
Predikant in de Hofplaats beroepen werd. De groote reden, die
bewoog, dat beroep te aanvaarden, was, dat bij ctacht
~acb, den
hem bewoog.
Vlogtelinten van meer dicmst
diC!lJst te kunnen zijn. HElNSIUS
HEINSlUS
Fran!che Vlugtelin~en
fchatte hem niet alleen hoog als Predikant, maar toonde ook,
fchaue
ook~
dat hij in Staatzaaken
Staatzaliken veel vertrouwen
verrrouwen in hem en zijne bekwaamheid !lelde; hij zond hem
bern met den FrlllJfchen Ambasfadeur
D'UXELLES naar 't Congres te Utrecht, ter behandeling van zaaZlaken van het groodle
groottle gewigt. Zijne bekwaamheili
bekwaamheitl was buitillbuitiltBOULLION, als vluchteling in Hol·
Ilol·
lands bekend. De Cardinaal I!OULLION,
land zijnde; vertrouwde hem alla
2.1a zijne
zijDe zaaken.
zaak en. De Abt DU BOS,
Kardinaal, ill 1716,
17 (6, als Buitengewoon
Buirengewoon Gezant van
nadérhand Kard.inaal,
FrllflkrijA:
Fradrijk ~ hlld
had order van den Hertog VAK!
VAN' ORLEANS,
ORLEAN5, zig bij
WNbGl te vetvGe'g'eIl;
WN.AGI
VU'9'Gdg'ell; en van zjjnen
zijnen raad gebruik te maakeR.
maskeR.
L 2
De
D~
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De Abt gaf hem niet alleen van alles kennis, maar arbeidde ook
tusfchen Franlrriflr
Frankrijk en Engeland tot
met hem, om de alliantie tusÎchen
fiand te brengèn. Eene menigte brieven, door den Abt aan hem
gefchreven, bewijst de verpligting, die Franlrrlfk
geÎchreven,
Frankrijk erkende hem
verfchuldigd te zijn. De Regent liet !ret
desaangaande verÎchuldigd
het niet bij
Complimenten, maar toonde zijne verpligting met 'er daad, door
hem niet alleen alle zijne goederen, die hij in Frllnkrijk
Fnmlrrijlr gelaten
had, te doen toekomen, maar bezorgde hem daarenboven een
vast jaargeld.
BASNAGt:
B'\SNAG~ bezat bij eene groote geleerdheid, een gezond en
llerk lichaam. Zijn geheugen was uitmuntend. Weinig van ziek
fierk
te wetende, trof dezelve hem, daar mede bezocht wordende,
J72!1 kwijnde hij aan een maagziekte ;
zo veel te flerker.
Ilerker. In 1722
daarna werd hij door de Geelzucht aangetast, zijnde toen in het
711le jaars zijns ouderdoms , en voomeemens
voorneemens zijne Kerk/ijlre
Kerklijke
71!le
/listorie. in de Franfche taal, te doen herdrukken; waar van
Historie.
nellende eeuw begint. Men had lange.
net Eerlle Deel met de newende
bIj hem aangebouden
aangehouden om dit werk vroeger te doen begintijd bij
nen; doch de arbeid, die daar aan vast
vaH was, en zijne hooge
Dottoren. reeds voor eenigen
jaaren, veroorzaakten, dat de Doétoren.
Iludeeren hadden verboden. Op den 3den van
tijd, hem het fiudeeren
de maand December, 1723, verklaarden zij, dat 'ir geene her·
her.
!lelling
flelling zijner gezondheid overig was; hij overleed op den Is!leo
Isllen
van gemelde maand.
's Mans ,eaartheid
ieaartheid was ongeveinsd, gelijk uit zijne fchriften
kenbaar is. Hij was mededeelzaam, en gedienltig
gedienflig jegens behoef..
behoeftigen; vriendhoudend , zachtmoedig, en zeer verdraagzaam.
verllond om iemand naar de waar.
waarDAYLE, die volmaakt de kunst verflond
fchauen, noemde hem, toen hij flegti
negts 19 jaade zijns arbeids te fchatten,
jaa.
ren oud was, eene leventJe Bib/iothuk.
Bibliothulr. Het is, zegt hij, een
~an. in de gedaante van een' jongelin~,
jongelint; , niet alleen wegens zij.Man,
ne groote geleerdheid, maar ook om zijne oprechtheid en edelmoedigheid. Meer tot zijn lof te zeggen, zou overbodig zijn,
daar zijne fchriften alles afdoen. Van alle
aIle deezen hier een verflag
l1ag te geeven.
geeven, zou eene pnfche
ilInfche Historie op zig zelve uitmaaalleenlijk: nn gie, welke tot onze Vaderken: des zullen wij alleenlijk
landfche Gefcbiedenisfen betrekking hebben, gewaagen. 1geeze
Neeze
zijn zijne Anmiles
Annliles ties Pr,yin&es
Prfvin&es Unies, (Nederlandfche Jaarboejaarboeken)

BAS NAG E. (Jtuohus)
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ken) welke, op last der Edele Gr. Mogende Heeren Staaten , die
hem tot
wt hunnen Hiswrie-Schrijver
Historie-Schrijver aangefield hadden, vervaardigd_
vervaardigd.
haq dien arbeid nÊt
niet aangenomen, dan op zewerden. BASNAGE had
bellaande, dat hem toegang tot de
kere voorwaarden, hier in befiaande,
Registers van Staat zou verleend worden, en hij ongeveinsd de
waarheid zou mogen melden. Dit hem toegeliaan
toegeftaan zijnde; kwam,
in 1717, het Ecrfie
dut greQtig
Eerfie Deel in 't licht, dat
gre~tig gezocht werd,
en meer goedkeurders dan berispers vond. Wat aangaat de befchrijving van de Regeering der Zeven Provintien , daarin had
hij hier en daar misgetast; doch zulks deeden ook zijne berispers. BASNAGe,
BASNAG~, verre van zo ftijfhoofdig te zijn, zijne gebrewHlen erkennciO,
erkennan, df verbeteren, deed zulks voor
ken niet te wiilen
zijnen dood, in een uitvoerig bericht, en voegde daar bij eene
Batavierm, die met vrucht geleezen
gelee zen kan
Verhandeling over de Ba/ovierm,
worden. Deeze Verhandeling plaatfte hij voor het Tweede Deel,
voor[chijn kwam. 't Gemelde Tweede Deetl
De!!l bedat in 1719 te voorfchijn
vat een verhaal van
1646-1667: een tijd.
VJn het gebeurde van 1646-Hi67:
tijdftip, waarin veele gewigtige gebeurtenisfen voorgevallen zijn.
1648 ontmoet men daarin
daarill de iI'!unjlerfche
j}lunflerfc/le Yrulehan·
rrelehanOp 't jaar 164S
deling, waarbij NeerJands
Neerlands Vrijheid bezegeld is geworden; gedelitfg,
Prin[en VAN CONDé
Fil.
duurende welke onderhandeling de Prinfen
CONDc! en FR.
ORANJE ftierven.
denlaatHen
HENDR. v. ORAl'iJE
Over den
laatfien drukt de Schrijver
tr de Slaat 1ziet
1/;et ,'ui
,'eel bij verloor, om da/Mj
dat !zij
zig dus uit: dat'
dtlt 'er
ziek/Jjk wos.
was, en fchri)ft
fchrilft 's
Prin[en ongemal{ken
ongemakken en dood toe aan
ziek/ijlt
'5 Prinfen
tegen zijnen Zoon, naderhand WILL!!.!:
WILLEM DEN
D!N
een naijver, dien hij tegeR
n, voedde. Het jaar 1649 was vermaard door den dood van
II.
Gien vervuld met binnen.
binnenKAREL DEN 11,
D, zijnde Frankrijk boven dien
land[che beroerten;
biroerten; en de Staaten hadden gefchil met den Keur·
Keurlandfche
Keil/en over Rhiinberg.
Rhijnberg. Niet min berucht was het
vorst van Keulen
1650, door den onbezonnen toeleg van WILLEM DEN Ir
jaar 165°,
11 op
Amfleldnm; welk geval door nASNAGI~
BASNAGE wel uitvoeriger, doch bij
Amjle/dnm;
andere gefchikter en meer met de waarheid overeenkomfiig befchreeven
fchreiveD is. Verder vindt men in de jlaren
jaaren 1653 en ]65'4
1654 den
C&OMW!L,, en vervolgens de komst van
oorlog en vrede met ClOMWJn.
KALEL DEN 11
II in 's Hoge;
Hage; zijnde aUes
alles doormengd met veele za&zaa..
ItAUL
ken.
vreemde Landen en Hoven meer dan de Nederlanden
ken, die vreClmde
\)ecreff'en.
\Jetreffen.
is door VAN GUNST in 't koper cebragr.
gebragr.
Zijne Afbeeldinc i.
DAS.
L 3
BAS.
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(.t1rJrjanus)
BASSON. (Adrionus)
(Adrianus)

BASTINGIUS. (Jeremias")
BASTINGlUS.
(Jeremias)

BMSON,
B~SON, (Adrianus)
(.t1tirianus) was een Rechtsgeleerde, en Neef van
BA6S0N,
den (;OIJdfèhen
GlJJJtifthen
(;OIJdftlzen PaUoor
Paaoor JAN llRANSZ
Palloor
FRANSZ JASSON.
IMSON. In zijne geboortelASSON.
CQJ/!ilia in 't licht.
fiad Gouda, gaf hij, in 1665, zijne CQJI/ilia
CQ1J/ilia
WALVIS,
WALVIit,
WALVI!r, B(fchr.
Befcltr. Y.
v. Gouda,
GIJlllla,
C~u"a, bi.
bI. 324.
BASTIN'GIUS,
BhSTIN'GIUS, (Jeremias) Hoogleeraar in de Godgeleerdheid,
Godgeleerdheid.
AClldemie te Leii1m.
Leil:m. was geboren 1554,
op de Academie
Leii1etl.
1554-, te lperen
Iperen in
Ylàanderen.
Ylaanderen.
Cent ver·
rtaandertn. Zijne ouders, om den Godsdienst uit Gent
verdreeven zijnile,
fiudeer.
zijnàe, namen de wijk naar Leiden;
Leidm; hun Zoon fiudeerBree'1rzen, Geneve
ceneve en HeidelJJerg,
Heitielherg, en was uitmuntend beo
de te Breemen,
Breetnen,
HûdelDerg,
bekwaam io
.t1ntwerpen
in de taaien.
taalen. Eerst werd hij als Predikant te Antwelpen
Antwerpen
beroepen; na de verovering daar van, door PARMA,
PARM!., 1585, verbij naar Dordrecht. Naderhand te Leiden tot R00gleeraar
R00g1eeraar
trok hij
H00gleeraar

kort
kon daar, den 26flen
261len Oétober
beroepen zijnde, overleed hij Kon
26!l:en
J598,, nalaatende eenige Werken, onder anderen een over cien
J598
den
Catechismus.
Ath. Bat.
Zie MEURSJUS
MEURSlUS , A/h.
Alh.
Bal.
Utrechtfclu
BAT. In de Blaffen der Utrechtfc/u
Utrec!Jtfthe Bisrchoppen,
Bisfchoppen, betreffen,
ele
de hunne Geestlijke Jurisdiétie over de Ketken
Kerken,, Kapellen
KapelJen en
Zed~l1d, word lJat
JJat gelle,ld
Kloosters in Zedafld,
Zeelaud,
Bat
gefield onder de Diaconij van
Zuid-Beveland. M. VAN D'ER
DnR HOUVE plaats het
bet onder de ver·
verZuitl-lJeveland.
ZuitJ-Bevelanri.
DER
dcctokeoe Dorpen, in deOostwatering
ZlIidbeve!and; waardrltnkeoe
drGokeoe
de Oostwatering van ZlIidbevelal1d;
Zuidbevelatld;
heeft,
in ook de fiad
tlad Remerswaa/
Remerswaat gelegen heefe,
beeft, die, in 't jaar 1532.
1532,
doQJ' illbr:jak
il1br~ak en over'r'loeijing
doOl'
doOJ'
illbr~ak
overyloeijing der Zee, te niet gegaan is. SMALLEOAW6E·
LEOAJI6E
LEGAJiGE - zqg~ 'er dit van: " Wat verder van Ril/anti, naar de
".Moifelkreek
Ambachtsheerlijkheid van
"lIIo!/elkreek
"jJlo,felkreek heeoe,
heene, leit
lei, de ou4e Ambachrsbeerli}kheid
Ambachesbe\!rlijkheid
ge:1aall heefe.
" Bat, waar omtrent een groote Toren geilaan
ge:1aan
beeft, daar nog
,overblijfzeis van
gelt. eetlige
eellige ,overblijrzels
-overblijfzeis
vaD gezien worden, Ba/zen
BfJ/zen Toren ge·
ge.
".
llladwijzer zegt hij: " Bat,
Bot,
"naamd." In
In- den Bladwijzer
Bat. een -oude HeerZuid·Beveiand."
",t lijkheid iu het verdronken Zuid-Beveland."
ZuidBevelaod."
BAUVIA,
BAUVIA. is de aloude en bekende naam van dat gedeelte der
'[ welk.
Bata~
Nededanden, 't
welk, vóór CHlUSrus
CHRISTUS geboorte.
geboorte, door de Blltll~
BIlta,
Nededanden.
CHiUSTUS
v;ereu
i>ewoond werd. Oneindige moeite h'ebben
h-ebbeti de SchriJvers
v;neu
vierett. &ewoond
Mwoond
h'ebbeli
~gge.etlven
zjgge.etlven om te onderzoeken,
naalll._van
~aa
:;ggeretlven
onderzoeken. of het Land zijnen naalll
naatn.
vaa
die
Qie volken, dan of deezen den naam van het Land ontleend hebbebNiet minder hebben zij zig -af,elloofd,
'af,etloofd,
ben. Ni~t
af,etloofd, om den waaren
oor-
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oorfprong van het woord zelf te vinden. Doch allergrootst is
hun verfchil, over de vraag, welke Landfchappen
Landfchappcn 'er al of niet
bun
geonder behoord hebben. Aan hun, die zig in deeze zaaken ge·
CWVERIUS en PONTANUS
oefend hebben, zijn de twisten, die CLUVERIUS
poNT ANUS
daarover gehad hebben, bekend. Onder de oude Hollanifche
Schrijvers vindt men 'er, die den naam van Batavia afleiden van
BATO, welke de Zoon van den Koning der [(Rum,
Klitten, nu Hesfon,
Hesfen ,
CHRISTUS gezou geweest zijn, en lang dor de geboorte vau CHIUSTUS
zij dan het Land, alwaar hij en de zijleefd hebben; ftellende
nellende zii
v~igà\'uldigd hebbcn,
hebben, den naam van
nen zig nedergezet en v~igàvuldigd
Bato's Haven (nu Ö,lder1afJli,
Balo's
rJ,lderT4Ittl, lIol/and
Ilolland en een gedeelte van
Utrecht) gekreegen heefe.
beeft. Wallt,
Wam. volgens hunnc
hunne gedachten,
gedachtcn,
"~on
moet de naam van Have betekenen 't
'I goedeJand,
gocdeJand, het bezit ''fin
Balo, en die naam zou naderhand, naar den Latijllfthm
Bato,
LatijlJfthm tongval, verbogen zijn in BATAVIA. Anderen willen, dat het dus ge·
geAuwln. BATO'S Fe/dm:
relden: want het
naamd werd, naar Bno's
n.4.TO'S Auwin.
Duitsch AUW betekent re/d.
Feld. Zij,
Zij. die verder gaan, zeggen
Duilsch
BATO, Bal/us,
B atlus. BaIllvus,
Batavus, en door de zijnen.
zijnen,
dat. door deezen DATO,
Balavoiurum, (nu Wijk
Wijle te
Ie Duurjleede)
Duurfleede) als ook Batenburg •
Biltavoiurum,
gebouwd zou zijn. Minder tegenfpraak
tegenrpraak ontmoet het zeggen, dat
de Batal-iers
Bota,'iers (lichters
rtichters van die beide plaatfen , dan de fielling,
llelling,
dat gemelde BATO een Prins der Hattm
Hatlm of Vermanduurea
I'ermanduures zou ge.
weest zijn. Zij, die alles wat men van hem vertelt, voor beuzelingen houden, beroepen zig daarop, dat hij bij TACITUS niet
genoemd wordt, fchoon deeze, meer dan eens, melding maakt
Batavi Pirtult
f/irlule Praeciput'
Praecipui , d. i. BIIIllv;ers
Bataviers de voomaamjlm
yoornaamflm
van Blllavi
in HeldhaftigheidHeldhaftigheid· Wij will!!n 'er geen Harnas om aantrekken.
gehaaten
of het Land den naam van dien, bij zijne Stiefmoeder gehaaren
geen verdreevenen Prins, dan of het denzelven van elders zou ge·
fehoon TACITUS, in het geen ons van
kreegen hebben. Want fchoon
hem. is ter
hem
tef hand gekomen, van DATO
BATO niet fpreekt, zou het, echeeh~
ter, mogelijk zijn, dat in zijne verloorene Schriften melding van
bem gemaakt wordt. Maar wie zal die m,gtlijkhfid
m,gelijlehdd bewijzen
waarheid te zijn? LIever voegen wij ons dan bij anderen, die.
die,
fehat, door TAClTUS
TACITUS nagelaaten • met zekerheid putten.
uit den fchat,
fiellen van de Klitten,
Katten, of eenigen
Den naam oorfprongelijk te !lellen
'Van
van hun, die, van boven afgekomen, het Lmd
Lme! BRal·Haven,
BIIIII-Haven.
L 4
een
L4
e~
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een goede Haven, genoemd hebben, om dat zij het land goedyonden,
yonuen, en 'er, door invordering van tol- en haven'g~lden,
haven· gelden ,
voordeel van konden trekken, is io verre van den weg afgeweel11en bij SCaRICK
SCliRICK wel meer zaaken vind,
~en, dat het, zo als lTIen
geeHe aanmerkilIg
Doch. om met van LEEUWEN eu
geene
aanmerkillg verdient. Doch,
HouvE, de Kallen, of de van hun afkomfiiJmkheer VAN DER HOuvE,
naamsoorCprong aan
ge Batavieren geheel te verwerpen, en den naamsoorfprong
de gelegenheid des Lands toeterchdjven,
toetefchDjven, zonder hier
hicr alle hunne
uitgedachte naamfpeelingen bij'
Ge
brengen,
zou
mogelijk niet
biJ'
zonder grond zijn, mids dan op VaJllr
Vu&lr gronden van zekerheid,
dan door de beide bovengenoemde Mannen gedaan is, beweezen werd, dat hët Land den naam van Bafavia,
Batavia, reeds vóór de
aankomst dier Volken, gedraagen heeft.
Ik voor mij geloof dan liever met anderen, dat de Katten den
hebben, en dat de
naam Batavia aldaar gebragt dan gevonden hebben.
naderhand, naar hun, het 1n[ula
Batavorum , Ba.
Romeinm het naderhand.
In[ula Batavoruf11
tav;sch
fav;sch Eiland, genoemd hebben; welke naam nog heden in de
Betuwe over gebleeven is. Dit gevoelen /leunt
Eetuwe
(leunt hoofdzaaklijk op
TACITUS, die zegt " dat de Batal'i
het getuigenis van TACJTUS,
Bata)'i eertijds
K{lttelJ uitmaa1.:ten;
uitmaal.:ten;
een gedeelte van het geheele lichaam der Katten
doch dat zij, door een inwendigen huistwist
huistwisc en tweeCpalt,
tweefpalt, met
Kaften woonenmeer anderen, in 't land, of in de landen der Katten
nedergeflagcn hadden in dat land,
de •, zil:'
zit: van daar begeeven, en nedergeflagen
het welk naderhand. door de Romei/Jen
Romeilletl voor een gedeelte van
hun rijk gerekend wer.!." Zijne woorden zijn allerduidelijkst,
:;ls
bewooncn
Rhijnftroom: wel~ls bij
hij zegt: zij bewoon
en het Eiland aan den Rhijnflroom:
eer woonde dit volk in der Klitten ~ebied: maar door een tweeBatavus Populus, 't Bata.
fpalt vertrok het Volk, (wat Volk? Bntavus
~'jsch
Polk,) uit der !{aften
land,
~'isch Folk,)
!{attm gebied. en floeg zig in OIIS
ons 12nd,
tlf
flf Eiland neder. Waaruit blijkt, dat dit Volk den naam van Batavus
:av us Populus
POPlilus rlieds
rieds had, eer het zig op dat Eiland nederfloeg.
Geene melding vindt men gemaakt, of zij het land ledig vunden.
vul1den ,
dan of het reeds bewoond was. Dat het te vooren onbewoond,
zou geweest zijn, is niet wel gelooflijk, [choon
fchoon het op,
:zou
op. dien
lijd ledig was; mogelijk dat de voorige bewooners
bewoon ers het
bet hebben
hebbell
\'erlaaten,
"erlaaten , uit eene hun aangeboren zucht, om zig nu hier, dan
dgar nedertezetten;
nedettezetten; of mogelijk zijn zij 'er toe geuoo.dzaakt
geuoodzaakt ge..
ge.
wor-
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overllroomingen of andere redenen. Dan dit al·
al.
worden, door overflroomingen
Beles is niets dan gisfingen •, vermits men van geene voorige Be·
woon ers gtwag gemaakt vindt.
Het komt ook niet onwaarfchijnlijk voor, dat de Romeillet1
Romeille/l ,
Bat(n; hebben kunnen vormen
met weinig moeite, het woord Ba/av;
BNat.!l(ne, daar
danr het Volk zelf hun
of buigen van Bet·auwe, Boa/·flape,
dien naam in den mond gaf, fchoon zij, in hunne eigen taal,
BataYi of Batav;erm
Batay;ertn zijn genoemd geweest. Wij heb·
hebgeen Batav;
Batallitl alleenlijk in de
ben zo even gezegd, dat de naam Batal'ia
Betuwe over gebleeven is; doch MONTANVS, in zijne aanteke.
l1elt zig daartegen, zeggende dat de
ningen op GVICIARDIJN, fielt
Betuwe niet onder Ba/al/ia
Batal'ia kan betrokken geweest zijn, en
pedient zig van de woorden van J. C.'ESAR
bedient
C./ESAR (U
€U PLINlUS, die
<lie het
Eiland zo eng beperken, dat 'er de Bett/we
Betuwe niet onder kan betrokken worden;
worden: om reden dat Ba/ayia
Batayia een Eiland, door den
Rhijn belloten
beilotcn,, en dat. zig aan beide zijden in den Occeaan
on~last, genoemd wordt; hebbende alvoorens
alvooren5 de lIfO(lS
ontlast,
lIfafis ilJ den
Rlzijn, nu de IJ/IMI
~eheten, ontvangen.
eenen arm van den Rlrijn,
IJ/'MI geheten,
Volgens dit getuigenis van JULIVS
JVLIVS ClESAR, dat Batayia
Batoyja beo
beJffnas in de IFaal valt, en zi;
zi.; tot aan de
gint, daar de Jlfaas
Zee uitOrekt.
uitl1rekt, maakende 80,000 pasfen ; trekt lI;O:\TA1\US
~;O~TA;>;US het
gevolg ,dat men de Betuwe daar onder niet begrijpen kan.
PONTANVS !lelt
PONTANUS
aelt zig ten allerfierkilen
allerfierkf1:en daar tegen, en zegt, na
eellige krachtige bewijzen bijgebragt te hebben, dat
eenige
d:lt men daar·
uit zeer gemaklijk zien kan, hoe dezulken (waaronder AVREAlJReLIUS GOUDANVS)
GOUDAl"VS) misgetast hebben, die een onderfcheid poogJ,IVS
tusfchende
Geldrrfche Betuden te maaken, tusfchen·
de Hedendaagfche Gelderfclte
EetuOud Eatayie
Batayie ; welk Bafayie
Batavie zij zeggen alleenlijk
we, en ons Olld
te hefiaan
bef1:aan in het nedergedeelte des Eilands, dat door de Deenm
Noorlllallnm naderhand Holland genaamd is geworden. PONen Noorl1lOlllletl
TANUS, echter, ontkent niet, dat de Ge/der{cfJe
TANVS,
Ge/derfc!ze Betuwe
Beft/we een Ei·
Eilaud is, tusfchen de IranI,
lagd
fJ/aal. den Rhijn en de Lek gelegen: maar
l1aande, dat dit Eiland mede een groot fiuk
l1uk of gedeelte van
houd fiaande,
Oud Batavie
MONTANVS begaat veele misllagen
misilagen ,
het Ou"
Batay;e is. Doch MONTANUS
COMllEL1JN zien kan;
kan: want
zo als men in zijne aanwijzingen op COMMELIJN
alles. wat hij daar van de Steden zegt, flrijdt
Ilrijdt duidelijk tegen
TACITUS, die van geen Stad, dan van 't Oppidum Balavorum ,
TACITVS,
.tat Nijmegen, en van Batl1yodllrum,
Bafayoduru/I11, dat toen ilegts
Ilegts een vlek;
L5
of
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was, melding maakt. Wij zullen hier op laaten
volgen.
of dorp was.
lanten volgen,
het geen bij den Heer ALTINQ van de Batnv;
Batav; gezegd word.
De CATTEN
CATI'EN (Cnd;)
(Cadi) een zeer groot, fchrander
fehrander en firijdb3ar
llrijdbaar Volk
Neder.Gtrn.'anien , of Nderduitschlnnd,
Nederduitsehland, zijnde gew~est.
gew~est,
van Nedtr·Gtrn:nl1ien,
en, die gelegen waren tusfchell
tusCchen den Ode laatfie van de geen en.
eeaan,
Ma;n, waarvan de eene in den
ceaan, of de Noordzee, en de Mnin,
Rhijn, en de ander in de Elvt
Elve valt; een volk, dat zig beroemt,
de Romeinen te ondergebragt te hebben. Deezen zijn bij verver·
Hotten; !fatti,
Casfen , Haszachting van uitfpraak, ook Hatten;
IIntli, en Cas[en,
IInsfen of Hesfen genaamd. Een groot deel van hun zijn
zij:J geweest
(Ba/ti), woonende aan de Rivier Am/nj
de BATTEN (Bafti),
/Jniro of den
Eder; gelijk dmvan
da~rvan groote waarfchijnelijkheid
waarCebijnelijkheid is, in de plaatzen BATTENBERG en BATTENHAUSSEN, welker naam zo
zo.
beroemd is geweest, dat nog zelfs ten tijde van STRJ\lJGSTRAIlQ. dit gantfehe Volk dan eens Catten,
Cat/en, dan eens Bat/en
Ballen genoemd werd.
fche
Deezen door een Inlandfchen
Inlandfehen tweefpalt
tweeCpalt verdreeven, hebben, volvol·
uiterne zoomen van
Gailifc/ten Bodem,
gens TACITUS, de uiterlle
V3n den Gaili[den
zonder bewooliers
bewoor.ers ligHende,
liggende, en te gelijk het Eiland tusfchen de
verdronken landen (/-ada),
(Vadn), ingenomen, en hebben van die LanD/litfche Taal AWEN heeten, buiten twijffel
twijtfel dln
den, die in de Dtlitfche
dln
nieuw gemaakten naam van Batauwers
reeh·
BatIluwers gekreegen ; dit is de rechte en oorfpronglijke grondnaam van dit zeer beroemde Volk: al
wat hier van afwijkt, is niet dan zotle praat. Nopens den tijd
herwaartS, vind men niets befchreeven.
van hunne verhuizing herwaarts,
ClESAR immers [preekt
fpreekt van de B~tflviers,
B"Jtnviers, tusfchen Waal en
Rhijn, even gelijk hij fpreekt van de L;nlons
Rh;jn,
Lingons aan den oorfproll6
oorfproll6'
van de 111am,
lI!t1f1S, en van de L~ponters
LepDnters aan dien van den Rhijn,
RhiJn,
zonder 'er iets bij te voegen; waaruit men eenig vermoeden kan
hebben, dat zij aldaar onlangs ua hem gekomen waren: waaruit
men dan moet opmaaken, dat hij hun voor oude Volken houd;
en misfchien
misfehien onder van naam dan de G&mnnnen,
Gb11lannen, die niet lang
dèn tijd van ClESAR
CIESAR eerst
ecrst in Gnllien
Gallien gekomen waren.
vóór den
Het land nu der Bqtavers
Batavers is vast land, of ook een Eiland.
Eiland~
Het vaste land noemt TACITVS
TACITUS tien
den uiterflen
uiterf/en zoolfJ
zoom vnn
van den GnlGaltm' !di/ne
Hiine flree1r
f/red vnn
van tien oever; verllaande
lf/clfénBotietit,
li/c/tinBodem, of üfi
Waaljlro~m, waar op de
dm door den
dc:!n flinker oever van den WnaljlrMI/J,
~ad- der B'"trY;~ren
BtfttrVieren (oppidum Batllvorum)
Btltllvorum) , welke door
iad·
do.or CIVILIS
bij retera
Pétera (nu ZtI1ltetJ)
ZtI1ltetl) , na
nl dat hij van de Romeinen
Romeinm in een'
veld·
veld-
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.....eldflng
eldllng overwonnen was, eer hij naar het Eiland week, in brand
genaken werd. PLINlUS noemt, behalven de' BatlSviers.
geHaken
Bataviers, die
hij even te vooren in het Eiland geplaatst had, nog andere naast
de Gugernen
Guge1'l1e11 gelegen. 't Geen men begrijpen moet, dat binnen
Gal/ifchef) Zoom begreepen geweest is, al het land dat
deezen Galli[chclJ
Guger1Jen, of tusfchen de beide rivieren uitflrekt,
uitHrekt, tot
zig van de Guger11en,
fFaal zig met elkander vereenigen ; dat is,
daar de Maas en I/'aa!
Geerv/iet,, toe, naamlijk een klein gedeelte van Kleeft/{leeft.
tot aan Geervliet
IlflJd, het Rijk van Nijmegen,
NiJmegen, Maas, Was!
WaNI en Bommel.
Bommel, het
'''lid,
!and
land Vt11l
vall dItma,
dlteno, Dordrecht, het land van Strijen en Putten.
en wat daar onder behoort. ClESAR heefe eerst dit Eiland der
Batal'ieren, met .weinige
Batal'ierm,
weinige woorden, zeer net befchreeven. Een
gedeelte "1111
,'mI den RhiJn
Rhijn (zegt hij) de lf/aal
IFaal genaamd, maakt
waakt
het Eilof/d
mar dan 80,000
30,000 [clzreefchreeh!'t
Eiland der Batavers , en valt niet 1JJar
dw
dUl daar l'an
,'an daan, ill
in de Noordzee (Oceaal1).
(Oceaan). En SERVIUS
SERVJUS
fchrijfe bijna het zelfde: de RTI/jn
fchrijft
R1lijn lJIaakt, daar IlIj
II/j nu de lFnat
IPool
tof
~ of lf/a/za/)
IFa!za/) word g 'ooe/lll,
'poe/lIl, het eilalld
ei/a lid del' Ba/avers.
Batavers. Dus maakt
dan de Waal het voorf/e
vooi/Ie l'all
l't1Il het Ei/alltl,
Eilalld, dat is daar zij lig
zig van
zij in
il1 de
den Rhijn fcheidc;
Ccheidt; en na 80,000 fchreeden,
Cchreeden, daar ZIJ
1I1aa)
achul'Jle cf liet
/~et einde; zijnde
lIfaa~ of den OCUlfl/1
Oceaal1 Hort,
nart, !tet
het achlCljle

beOotcn ,door
het overige beGoten,
door den anderen arm of kil, die den naam
van den Rl1ijll
Rilijll behoudt, wordende van vooren bepaald door de
T!.clTl;s omfchrijft het aldus: " De Rhijn verdeelt
Noordzee. T!.clTl:s
voorac, of't
of 't begin van het land der
dcr Batavieren,
" zig bij de voorae,
" als in twee aroom
Hroomen,
en , en behoud dien flerken
Herken loop, zo als hij
Hrijkt, [Ot
tot dat hij in den Oceaan 1l:ore.
" Germanien voorbij flrijkt,
fiorr. Naar
" den Gallifchen oever, daar hij veel breeder is.
is, en zachter
f/ohales genaamd; een
" vloeit, wordt hij van de bewooners Vaha/es
" weinig daar na verandert hij deezen naam ook in dien vall
" liJ
Jllaas,
am , met wiens zeer wijder en breder mant hij i:t den OéeOée·
"valt." Laat ons het nog eens herhaalen. Het Eiland der BaBa.
ta1'iercn
tal'ieren wordt van vooren door den Oceaan, en van achteren.
aan de beide zijden.
zijden, van den Rhijn befpoeld, en is daarom hee
het
Eiland van den
dert Rhljn(lroom
Rh!jnftroom genoemd. PLINIUS
PUNWS noemt dit,
dit. onaan den Rhijn liggen, het ALLERVÓOR!,LLERV()oRder alle de Eilanden, die aan·
NAAUSTE; doch voegt' er bij,
bij. dat de Batavieren het met de Cao,
NAAHSTE;
11inefaten
he~ zelve Batavi4,.
1Jinefatcn gemeen hebben. D. CASSIU5
CASSIUS noemt het
Batavi""
ZOIl..
ZOIl-
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BATAVIA, HDofdj1ai
I'a/l Nurlalld;
HoofdflIl' '-lW
Nurland; Imli(lI.
Indiëll.

zonder dat een van hun de grenzen rondsom bepaalt. ClESAR
geeft 'er, gelijk wij gezien hebben, alleenlijk de lengte van op;
doch de breedle is door niemand van de ouden bepaald, zelfs
niet langs het firand,
fuand, om dat het meest overal onzeker en moeijclijk zou geweest
ge\t"eest zijn, de meeting daar van te ollder:Jeemen.
oJlder:Jeemen.
Langs de Noordzee, d:\ar het Eiland op zijn breed!1:e is, !1:rekt
het zig niet verder uit, dan tot 22000 fchreeden; dat is, vijf gemecne Dultfche Mijlen en een half van Katwijk, tot aan deMI/IJs
meene
de Mllas
uitlleekenden
uitlteekenden westerhoek, hebbende bijna het vaste land dezelf..
de lengte; doch daar het op zi;n breed!1:e is, is het niet veel
meer dan zes duizend fchreden, d. i. anderhalve gemeene Duitfche mijl, of twee uuren gaans; doch het grootlle ~edeelte iJ
nog zo breed niet. Binnen deeze paaien ligt dat klein gedeelGallie, zo als TACITUS
te van Callie,
TAClTUS het noemt, en 't welk alleen in
de Reiskaart van PEUTINGER,
PEUTlNGER, B(l!lJl'ia
Batlll'ia genoemd wordt.
Hier bij zouden verder nog eenige aanmerkingen van verfcheidene geleerde Mannen gevoegd kunnen worden; van welke de
voomaam!1:e
geworden.
voornaamfle is, dat de naam BlJt(n'ia
Batavia niet gebruikt is geworden,
verbij iemand der oudlle
oud!1:e Lotijnfche
Latijn[cI1e Schrijvers; voorts ook de ver·
fchillcnde
fchillende gedachten over dc
de ligging cn
en uitgellrektheid
uitgenrektheid des lands,
lands.
en wat des meer zij; doch het voornaamlle
voornaamne boven reeds gemeld
zijnde, laaten wij het overige op zijn plaats.
B.UAVIA, de Hoofdltad
Hoofd!1:ad van Neer/onds
B.4TAvIA,
Neerlands 1I1diën,
111dii!n, is ge~gen
geregen op

5 graaden,
graad en , 50 minuten zuiderbreedte, aan den binnenkant en de

noordzijde van
val! 't
't Eiland 'Java, op een effene,
e/fcnc, doch moerasfige
mocmsfJge
Eilandvlakte. Van vooren of ten Zuiden is dezelve van eene Eiland·
rijke le~,
Ze~, en van achteren ten Noorden, van fchoone bosfchen
en hemelhooge bergen omringd. De !1:ad, in het midden, door
eene rivier, in de lengte doorfneden, en in twee wijken verdeeld,
legt in een vierkanten muur van Kareelfleenen
Kareelfieenen beOooten,
beflooten, zijnde
met twee·en.twintig
twee-cn-twintig bolwerken ver!1:erk"
vernerkt, als Amflddam,
dmflddam, Mid.
delburg, Delft, /{Dtterdal1l,
lt~lterdal11, Hoorn, Enkhuizen, nanen
nanen,,
Ge/tlerland, Catunellebogm, Oranje, de Nicuwe
Ce/ierland,
Nieuwe Poort, Ho/.
lantila, Diest, Nasfl/u,
Nas[lIu, Zee/lJni,
Zee/and, Utrecht, Fries/a/ld,
Friesla11d, OverijsJeI-,
MidrJeipunt. De
ijsfd" Graaningen,
Grooningm, Zeebllrg, Kuilcnburg en Mitlddpunt.
barnne
barmte onder de muur is met dikke fchaalen befchoeid, el!.
e~
werd, in 1670, met een hegge van witte Hagendoorn, van
drie

BATAvrA,
BATAVIA , l/oofdflativan
Jloofdflati vtln N~t!rlaf1lls
Neer/amis Iniiën.
In'iën.
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drie voeten breed, omtrent vier voeten van den muur af, beplant.
De Stad heeft
heefe in haare muuren
mUUTen vier Poorten: twee aan de
kOiabaar en kunllig
kun1lig gemaakt; draagende de eer·
ear·
Zuidzijde, zeer kOiitbaar
ftfi
ftQ den naam van Nieulf!~,
NieuU'~, de tweede van Diest,
Dicst, de derde van
Rottertlamm~r, en de vierde dien van de Utreektfelle
Utrechtfcl1e Poort.
Verdtr is dezelve, naar maate haarer uitgeilrektheicl,
uitgeflrektheicl, genoegzaam
Vernerkt.
Verrterkt.
Cltineefell, [{tIKaVoorheen werd de Stad, door de Javanm en Cltinufen,
foppa,
lappa, naar zekeren vruchtboom Kalapas ,genoemd. De lu'jaallen
iliaa/len noemen dezelve ook wel Jakntra;
Jolentra ; welke benaming
mede afkomfiig
afkom1lig van zekeren Boom, bij de lniiaanetl
In'iaanCII Jakkas
jaleleas,,
In
tn bij de Hollan'~rs
Hol/anilus Scllroof:t.ak
Sc!lroof~ale genoemd. Niet lang vóór de
komst der ft1ahQmedllanen,
JJft1hQm~daanen, was de Stad een open vlek, en
door Heidenen bewoond; daarna werd zij het eerst met bamboezen ver!lerkt,
vertlerkt, en is eindelijk tot een Stad aangegroeid; waartoe
Bantam veel
de Oorlog der Inwooners tegen den Koning van Ban/mil
heeft toegebragt.
Na dat de llo/16nders
lIolllf/Jders 'cr zig meester v:m gemaakt hebben.
hebben, zo
als, op het Art. van de o. J. COMPAGNIE,
CO)1PAGNJE, omllandig zal verhaald
worden, is deeze Hoofdflad
Hoofdllad met een meenigte voortreffelijke
Gebouwen verrijkt geworden; de voornaamllen,
voornaamllell. zo Kerklijke
als Wereldlijke, zijn deeze: de Kruiskerk; het Raadhuis; GastGast·
huis; Spinhuis; de Vleeschhallen; Stadspaardellallen
Stadspaardeflallen;; C!lillerfehe
ClJi/1u[c!u:
Ziekenhuis; Weeshuis; Stads Meesters en Kunfienaarshuis; eelle
eene
menigte Compagnies Pakbuizen
Pakhuizen;; Lijnbaanen; Visch- en andere
Markten; Latijnrche
Latijnfche School, enz. Boven die allen
alIen munt in
pracht en grootheid uit, het Huis van den Gouverneur, of het
Binnen-Kasteel. Verder heeft
beeft men buiten de !tad,
ftad, de Steenbakkerijen; het Lazarushuis
Laz:uushuis;; de Wasbleekerijen,
Wasbleekerijen , en eenige Forten.
IIet binnenfie
binnenli:e gedeelte der Stad is door IS
J 5 Grachten door[ne·
doorfne·
lIet
den, en met agt ruime firaaten voorzien.
Befruur , zo wel van deeze Stad als van gantsch 11ldii!ll,
bzdiën ,
Het nertuur,
is gerchikt
gefchikt naar den vorm der Regeering·
Regeering van Nederland. De
eerfte en hoogfie Raadsvergadering bertaat
beftaat 'er uit de Randcn
Raade!:
'ValJ
'Ya/J Indiël1,
IlIdiiJll, waarvan zijne Excelle/1t/~
Exeel/mtle de
d~ Gouv~rn~ur
Gouv~rneur Gene·
Gen~.
1'nal
n/at altoos Pr(jitlent
Pr~fitie/1t is. De tweede Raadsvergadering befiaac
befcaac
iu tiegen
1Jegen PerfoOfU/1,
Perfoonen, buiten den Prejident, die doorgaans
door~aans Raad
van
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van lndiën, en in die waardigheid .Groot-Zegelbewaarder is. De
derde Raadsvergadering be11:aat uit de bijeenkomst der Schepe.
Chmeeftn zijn.
mn, die uit negen bellaan, waaronder twee Chmee[m
Verder zijn 'er U/éesme!steren,
U/eesme!steren, Bevelhebbers "flIl
"fIIl kleine zanKtijgsraad; alle welke Collegiën voorzien zijn
ken, Burger Kt;ijgsraad;
van Secretarisfen , Doden, Deurwaarders, enz. Eindelijk is 'er
beiluur eeni·
de Kerkenraad. Deeze mannen hebben onder hUM befiuur
ge duizenden menfchen, van allerleije natien; want men vindt
aldaar, buiten de Hollflilders
Hol/flilders en Chilleefen , lIfa/eijers,
lIfaieijers, Amboneefchen, Moo/'en, Javanen, 111alcas[aa,.en
l11alcas[aa,.en •, lIfardljkers of
ToepasJèl1, Tuneruftn,
Tunereefen , Bougis
BOl/gis en andere; alle
aUe welke Volken
Volken.j
Hollanders. een groot getal weerbaare Mannen uitmaabuiten de Hollanders,
aantal ook zij, is, echler,
echter, het Eiland
ken. Dan hoe groot dit anntal
Visch·
Javtl Doom-, Vrucht-, Vis
eh· en Vee-rijk genoeg, niet alleen
ilaat eene menigte van
om dezelve ti voeden, maar bovendien In {laat
het overfchot voor ons en andere te misfen, en jaarlijks met gehee1c fcheepsladingen af te laaten
heek
Jaaten haaien.
Wat aangaat Ele Rampen, die deeze Stad, en met haar de ganfche o. I.J. MAATSCHAPPIJ, zedert het jaar 16 [!l, zo door de In.
fehe
hoorlillgen, als EngeIfchen , ChIneezen,
Ch'ineezen, enz. heeft doorgeilaan
doorgefiaan •
zal op het reeds gemelde Arr. van de o. I. COMPAGNIE gemeld
Levensfchets van den Gauworden, en oek een gedeelte bij de Levensfehets
Gou,'enlftlr Get1eroo/,
,'en/fur
Get/erool, ieder ter behoorlijke plaatfe.
BATAVIA breder,
breder. rerhl1al
rerhl1a/ etz
e1Z Opkomst van
von de
Zie Vlm dit BATAVIA
La nt/-Reizen ; Opkomst, enz.
o. I. c. NIEUHOF, Zee- en Lont/-Reizen;
Rcishefchrijvingetl.
van BflltIl'jfl,
Bala,'ja, en andere Rcishefchrijvinget1.
BATAVIEREN. Deeze zijn de Natie, welke, gelijk uit het Art.
BATAVJA -blijkt, een gedeelte der Katten, nn Hes[m, uitmaakten.
BATAVIA
er onder de Geleerden en Oudheidkundigen,
Het is bekend, dat'
dat 'er
over hunaen oorfprong veel ietwist
~etwist is. H. JUNI cs
CS ,, en met hem
CELLARIUS
de , dat dezelve vall
van de Gtrmaonen is.
CELLARIUS , houden {laan
Ilaande,
CLUVERIUS, daarentegen, fchrijft dien, toe aan de Galliën. ' TAClTUS is, wat dit betreft, zig zei ven niet gelijk: want in zijne
Historien, IV Boek, Cap. 32. noemt hij de Caninefaten en
Gollië,,; doch elders geeft
Batavieren, un klein guleelte tier Gallië,,;
hij duidelijk te kennen, dat hij
bij die volken onder de Germafllun
Germaallen
rekent. In zijne Hist. IV Boek, Cap. 1414, zegt hij: " Zij ha"~
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" den puik "tm
,-cm Ruiters en !7Qetvolk,
rDetvolk, en de Germanen lot
tot
"Bloedverwanten."
"Bloedverwanten," Zeker is het, dat zij van Duitrche AfkOlllst
kOI}1st zijn; en dat zij een I;edeelte
~edeelte der Katten waren. blijh
blijkE nog
llader uit het verhaal, door TACITUS
!lader
T.KITUS ons nagelaten, wegens den
twist, die onder hen ontflaan
ontllaan was, en wel bepaaldelijk tusfchen
de Katten
Kotten en Hermomluurell,
Hermomltlllrell, over het bezit een
eener
er Rivier, die
zeer veel zout uitleverde. Doch DOUZA is van gedachten, dat
gemelde twist, langen tijd na den uittogt der Batten, of Bata"ieren, ontlfaan
ontffaan zou zijn. En als men voor waarheid aanneemt.
aanneemt,
dat de Batavieren, reeds ten tijde van
van JULlUS
)ULIUS ClESAlt,
CIESAIt, bezitters
vasge1\eld kan worden,
van het Eiland waren, gelijk met grond vasgeA:eld
dan heeft ]UNIUS zig hier in voorbij gezien, vermits de twist om
de Zourrivier,
Zouttivier , gelijk anderen willen, eerst onder de Regeering
vnn NERO
NERO is voorgevallen. Den tijd, waarin de Batavieren
hier te Lande zouden gekomen zijn, houdt men geweest te
zijn meer dan zestig of zeventig jaaren voor onze gewoone
tijdrekenill&".
voorgeIlcid : dat
tijdrekenilJ~.
De reden daarvan wordt aldus voorgeflcld:
er twist ontfiaan
ondlaan was, tusfchen de Kattetl
Kattl!ll en hunne nabuuren
Serbjlen, of Cherufche.
Cherufchul en Hermonduuren •, welke laatflen
laatflcn
de Serbflen.
hadden, om een gedeelte der Katten.
/{attl!ll,
zig zamen verbonden hadden.
en wel de Balten of Baltavleren,
Balll1vieren, di~ toen
wen hunne woonplaats
hadden, van daar te doen verhuiverhui.
aan de Rivier de Andrana hadden.
zen; dat de Batavieren, die de wapenen, ter eigen verdediging, reeds aangegord hadden, door hunne Priefters
ging.
Prieflers van het
gebruiken derzelven te rug gehonden waren, brengende hun
bun de
kleinheid hunner magt onder
onder· het oog: met bijvoeging, dat,
W3re
ware het hun om eene vrije woning te doen, daar lag een onrusfchen de uitwateringen van den Ril/jn,
tot
bewoond land, tusfchen
Rlzijll, tot
aan den Oeyer der Noordzee, dat Bosch-, Vee- en Visch-rijk
was, om hun ea
eR hunne Kinderen te voeden.
genoeg was.
Het gedaane onderzoek, met het gezegde der Priesteren,
Priesteren , in
alle deelen overeenflemmende,
overeenfremmende, waren zij terflond gereed, deeze
nieuwe woonplaats te betrekken. Ik voor mij twijfel geen ogenblik, of de Kunstfchilder L.
L. F. DE BOUIlG
BOUiG heefe, in zijne tekening
van het eertle
eerfie Vignet, in van LOON's Alouie
Aloulle Historie, de waar·
beid van den overtogt
overlogt deezer
deazer Volken beter getroffen en bewaard,
lleid
wcl~ hij voor de Fallerlanllfrne
Fllier/anifthe Historie van WAGE~an in dat, welk
NAAR
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aankomst, eflz.
ellz.
BATAVIEREN. Hunne ootlkomst,

min!1en het
hct eei'!1e voldoet meer aan
NAAIt vervaardigd heeft; ten minnen
van het verhaal, d:tn
nct tweede, fchoon dit naar
de echtheid V3n
d:l.n net
mo~elijk fierlijker
lierlijker is. Ik vraag alleen, of men geloogeloo~
de kun~t mo~eliik
ven kan, dat de Batavieren baaIen en pakken, gelijk
g!!lijk wij mt
gewoon zijn, maakten? Waar men bewijs vindt dat zij ladders,
hamers en ander gereedfchap gebruikt hebben, ter vervaardiging
van zwaare
knnllige afbeelVlm
z\\'uare gebouwen'1 met één woord, of de kunllige
wel voldoe aan
Ran het verhaal, waarvan de prent tot ophelding IVel
ciering mafst
moest dienen
dienen?7 De eerfte
eer!1e aftekening drtn
d:!n voldoet aan de
clering
berchrijving, die wij desaangaande van de beste Schrijvers kunIlen
ontleènen; bef
bertaande
nen olltleènen;
taande hier in, dat zij, in fchuiten, gemaakt
van uitgeholde lloomen, of wel op aaneengehechte Vlotten,
met hunne Wijven, Kinderen, Vee en
cn Goederen, den togt onRhijn afzaktten , en dus bezit van het Eiderneemende, den Rh/jn
land namen.
lIet is zeker, dat zii
zij met geene vreemde huw.lfjken,
huwelijken, althan~
althan:1
Het
niet met eenige andere uitheemfche volken bevlekt, maar altijd
eell eigen zuiver volk, en dus elkar.der gelfjk gewee~t zijn.
een
Iicraan wordt toegefchreeven, dat zulk eene groote menigte
I lieraan
Mcnfchcn, allen een zelfde lichaamsgeftalte hadden: want
van Menfchcn,
zij worden befchreeven, als hebbende een wreed gezicht, hehe"
melsblaauwe oogen, goudgeele hairen en groote lichaa"len.
Iichaa"len.
Deeze hunne natuurlijke gedaante verfchafte aan het reir van
CiESAR, aan het welk dusdanig bericht door de Franken
Frankm
JULIUS C.\::SAR,
gegeeven werd, eene groote verbaasdheid; het maakte hen
vreesachtig voor groote kloeke Mannen, van eene zwaare en
gellalte; Mannen van ongelooflijke dapperheid en geoe·
rijzige geftalte;
wapenen. Zij hadde. , indedaad , meer dan eens tefend in de wapeJlen.
gefireedcm; doch zij betuigden ook, dat hun fchrik
fchrik-..
gen hen geftreeden;
nn oogen Diet
niet te verdragen Was.
was. Door deeze
baarende opflag Tan
en dergelijke omfchrijvin~en hebben ondertusfcheB
ondertusfchea de dwaaze
waren.,
denkbeelden, als of de Batavieren Reuzen geweest waren
bij veelen ingang en geloof gevonden; en zij , aie dat denkdenk"
beeld wilden voortplanten, bedienden zjg
zig van bewijzen, daar
hunne gebouwen,
gehouwen, graffieden en van alles wat
toe ontleend van hUlme
flegts groot, grof eR fterk was. Doch hadde men alleen met
mee
flegls
de natuur raad genomen, en hunne onvermoeide levenswijze J~
hw)..
hWl--

t3ATA.VIEREN~
t3AT~VIEREN.

l/unne
Hunnt gtfla!tt,
grflaltr, tl/Z.
ellz.
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voedbunnen onophoudelijken arbeid in den krijg, hun gewoon voed·
fel, en boven al hunnen afkeer van het vermengen met andere
Naden, als mede den leeftijd, op welken zij zig in het huwelijk
Natien,
onkuischheid,
begaven, en hunnen afkeer van de hoererij en onkuischheid.
d~ forsheid en grootte hunner
gadegeflagen, dan had men ligt de
gadegellagen,
lichaam
en kunnen befchouwcn,
beCchüuwen, zonder hen, uit verbaazing daar
Iichaamen
TACITUS, als hij
over, tot Reuzen te maaken. Dit bevestigt TAcrrus,
zegt, dat zij zig gemeenlijk geneerden met flegte
flegce fpijzen, wilde
a 'pelen,
:I
'pclen, versch wild gedierte, en geronnen melk.
zij hunne kinderen onachtzaam opvoedden, was oorzaak
Dat zii
tOt zulk eene grootte, dat
dar de R~
R~.,•.
dat lij
zij daardoor opgroeiden, tot
m~t1Im 'er zig over verwonderden. En wil men beproeven, of
m~t1Irn
deeze
c1eeze reden hadden; om op de eerfle befchonwing
befchouwing voor hen
vervaard te zijn, men venegenwoordige zig een Man van forfche
hebbende. in een heldhaftig voorhoofd, onder dik
gedaante, hebbende,
gebairde winkbrauuwcn,
winkbraauwcn, en tusfchen zwaar kronkelende blinkend
gehairde
gouageele
hcmelblaauwc oogen, (iets zeldzeld.
gourlgeele hairlokken,
hairlokken. heldere hemelblaauwe
zaams in Ila/ie)
Italie) , en onder aan den kin een langen baard, zijn.
zijnmedc door een forfchen knevelbaard gedekt, en
de de bovenlip mede
Helle dan zulk ecn
een hoofd op dat grove lichaam, waar van de
goud.
huid door de lucht verhard en bruin geworden was. De goudheu in graote
groote achting.
achting, en een eigen
geele hairlokken waren bij heIJ
dC! I,eizer
kenmerk; :zodanig,
zodanig, dat de
Keizer CALIGULA,
CALIGULA, aan de Franken
franken JJ
dil.!
di~ hij te R611J1!
RDllle voor
vu or echte Batal'i~ren
BataJ'irren wilde doen doorgaan,
doorgaan.
g~bood, hunne hairen geel kronkelend te maaken. O&k waren
zij niet gewoon het hair tI!
te korten, voor dat zij eene roemruch.
tige overwinning behaald hadden;
tlge
hadden: waar van wij in CIVILIS een
1'oorbeeld
l'oorbeeld zullen vinden; uit wiens gewoonte wij ook leeren ,•
dat het hair niet onachtzaam,
onachtza3Ul, maar dat de Bal(Jy;fth~
BataYifthr hairlok,
hairlok.
op een bevallige wijze, gedragen werd. De Romeinen zelve
ver·
vonden naderhand, in die wel opgetooide hoofden, zo veel verboetCeeren. Ja, 'er
maaks,
rnaaks , dat zij dezelven als fieraaden
lieraaden deeden boetreeren.
fl:eelen
fijn voorbeelden; dat zij dnsdanige afbeeldfels
afbeeldfeJs aan de fieelen
àunner
iietcn, of uitbeitelen.
uilbeitelen. Zie het geen S)IlT
Àunner lepels lieten iieten,
S)!IT
(Jf
of S~II!:TIUS
S~IJl:TJUS 'er van zegt, bi.
bI. 45 I.
BalaYüren betreft, desaangaande dient
dienr
Wat de kleeding der Batavieren
msfchen bun huislijk en
IIn oorlois.
oorloiS.I
onderfcheid gemaakt te worden tusfchen

Y.
V.
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Hllnn~
Irludi1Jg.
Hunn~ Irlutlillg.

gewaat;
r;C!wnat; {U,f\:hcn
tu,f\:hen dat der vootllaamficn
voorll:lamficn en minderen, zo wel als
tusrchen
tusfchen dat
dnt d'.?r
der I\1ann:n
Mann ~n en Vr<i.:wen.
VrJ.:wcn.
Tusfchen de laatst~<!meId'~n
laatstg~meld~n wdrdt men geen ander
andeï onllerfcheid
gewaar, dan dat de Vrou
Vrouwen
\Ven meest al met linnen, veeltijds met
purperc banden of ruiten b'~fChildefLl,
purper~
b'jChilderd, bedeKt
bedekt gingen. Dan de
vraag
vraá~ is, vhn
V3n waar 2:ij
~ij deeze bekleedfels
békleedfels hadden, daar zij, volgëns de éenpaarigfie
gelis
ècnpaarigfie beiÎchten,
bel khten, geen koophandel
koophandd met :l11dera
:1.ndertl Nahcb kunnen nafpoo.
nufpootien dréeven,
dreeven, en ik ook tot heden toe niet heb
ren, dat de kunst van dit linnen te vtl'vaardig'en
v!l'I"aardig'en onder hen irt
iJl
gebrnil<
even de ,
gebrni~ was? Mijlie gedachten dan voor een beter ge
geevende,
zou ik liefst
Iief.,t het daar
daa, voor hoaden.
hO:ldcn, dat dit dekzcl
dekuI des licIJaams
zon
lichaams y~
eérst "in
door de Vrouwen gehruikt, eerst
'~in zlVang geraakt is, na dat
tij tot grootere gemeenfchap met de, Romeinen gekomen waren.
Niettemin, het lij
zij dan met linnen of vellen gekleed, W1IS
was haare
gelVoont~, het bovendeel van den b~rst en armen ongèdekt te
tI!
gewoontz,
lamen.
laaten.
Mannea droegen doorgaans een Knsjak
KlIsjak , of.
of, zo als 'l"A"CI·
n.c (De M:lI1nea
TU5
TUs het noemt, een Sagllm,
Sagum ,dat
dat op dezelfde wijze gemaakt was,
2ls de
GC lederen wapenrokken
wapenrokkett der ROllleinen.
als
Romeinen. Dit KmjaÁ'
KmjaJ.· floot
icèr" naaüw om het licham,
i.eèr'
Iicham, en wel zo eng, dat men door het
~elve alle de gewrichten kon zien. Het Kasja/r
/{asjak had
bad een neder·
neder:lelve
hanglfnden flip, die rondsom de heupen lOt
tot aan de knieën
kniet!g nederhang("nden
waards hing; bedekkende de fchaamdeelen en de dijen. Onder
ltet Silgum
:ket
Sflgum droegen ze geene andere klederen of linnen. Bet
Ilet ondel'fcheidtusfchen de meer en min vermogenden
del'fcheidwsfchen
vennogenden befrood
beflond hier in,.
vellen
dat de laa'tffen
laa"tUen in het draagen van Kasjalrlren,
]{asjakken, van beesten ve\len
gemaakt, ~eer
teer onathtzaalll
onathtzaam waren; ziinde
zijnde de anderen daarop zeer
keurig; hunnen pronk daar in Hellende, dat dezelven door
dooi ingewerkte velletjes van aodere
andere dieren verfierd waren, waar toe
lOe door
11uo
Ze~bolTden. en andere daar
.hun gebtuikt werden, de vellen van Zeehonden.
Herten, Vos[m.
te lande gevonden wordende jachtdieren , ,!Is
'lIg Hertsn,
Vos{tm.
1Yowen
IPowen en
tn Dasfm.
Dtfs{en.
Mtn flelle
fielle zig, volgens de onderfcbeiclene
onderfclleidene gemikte
gemaakte afbeet.
Men
afbeel.
din~n, een of meer Btltt1vi~rm
Batavi~r~l voor, omhangen met :den huid
dinJ:en,
van een Oos, Koe, Hen of ander' beegt,
beest. waar van het
bet vel des
kops, met hoornèn
hootnèn en al, hun tot een muts
mut8 verllrekte, en de
lmps,
voorlle pooten dOll1'huid, bij gebrek van haak
baak of doom, met de
lAe voorfle
domeencen-

V.D.PL.III.

KLEDING

EN

WAPENRUSTING

DER

BATAVIEREN.

BAT A V IER E N'.
N.

!JUiIl1~ lcluding.
IIUiII1~
k1tedillg.

179

eengellrengeld of toegeknoopt,
eengeflrengeld
toegeknoopt. op de borst hangende; voorts,
tcr voltooijir1g
voltooijing van dien op[chik,
opfchik, den {bart
fia:lrt achter
liChter nan
nnn Oèepende;
Ilèepende;
en zeg mij dan, of zodanig een opfi=hik
opfchik niet veel eer een ge·
meR~ch vertoonde. Wij zullen.
zullen, ter
hoornd Monner,
Monfler, dan een mell~ch
beflrijding
de~geIijke afgebeelde monners,
monf1ers, niet zegjen
z('g~en,, dat
bel1rijding van de~gcJijke
de R01l1cil1ctl,
RomeineN. van
v~n deeze [chri1{baar~nde
fchrikbaar~nde kleding,
kleding. geene
gecne melding
manken, maar het den Lezer beoordeel
en laaten,
laaren. of een volk,
mnaken,
beoordeelen
toegefleid , vlug en vaardig ten oorlog zijn kon: fcllOon
fcJlOon
dusdanig toegeneid,
beken} dat men dceze
deeze Ideeding
vcr·
ik gaame
gaaTile beken)
kleeding liiet
Iiiet geheel en al ver·
werpen kan, wanneer men hUI1ne
hU11ne Helmetten
Helmenen of hoofddekzel3,
hoofddekzeis ,
waar
pla:1's van ijzeren,
bef(!houwt;
w:m van zij tig,
~ig, in pla:t's
Ijzeren, bedienden, beflfhouwt;
CII'ILIS en andere Helden afge·
afge.
met welke gevleugelde Belmet
Hehnet CIVILIS
bee!d worden. l\Ien
1\1el1 gelooft ook niet zonder reden, dat de Bo·
!a1'ürett,
ffi1'ierm, in navolging der Scijthw
Scijrhm en oude Grieke:!,
Grieke:l, zig van
de vellen der dierenhoofden
dieren hoofden bediend, en dezelven, in den firijd,
voor hoofJdckzcls
hoofddeKzels gebruikt hebben. 't Geen ons
on5 te meer
m-eer hier
dl! Cimbren
Cimbrcn til
m Duit[chers
in bevestigt, is, dat men' leest, dat de
Duitfchtrs
hUil/Je hdmm
l'l"ecslijke opgefpalkte
opgefpalk/I! diere/lllluilm
dicr(,//1l!uilm bekleed
bekletd
hU111Je
ltel111('11 met
mct l'recslijlce
If'O,,"CII, Vosft'll,
Vos[w, tri/rle
IFUrle Zwijnen,
Z!J'ijIlCfJ, BurC/1,
Buren. Ram.
hadden, als
nis rf/oh'clI,
1I1C11,
IJIC/J, OS{tll,
Osfèl1, Zee/lOllden.
Zeehollden. Deeze dieren van hunnen eigen land·
aart zijnde. is het niet
nict meer dan \\':larfchijnclijk,
,~arfchijnclijk, dat zij van de
koppen defZ(~lvcn,
derz~IYcn, en biizonáer
bijzonéer van die van Osfm
as/eli en RommelJ,
Ral1lmm,
ieder naar zijne zinnelijkheid, gebruik zullen gemaakt hebben.
onwa~rrcbijnlijk is het, dat
Doch hoc wa3rfchijn!i}k
\\'a~rr~iJijn!i;k dit zij, zo onwa~rrc\1ijnlijk
de Batal'ierclI
Ba/Ol'ieren zig met een geheelen huid zouden omhangen hebll11/iile l.:Iecding
/.:/ceding was dikwerf zo klein, dat
ben. CiESAR zegt: lIllIIlIe
tOl
1111111Ier lic!zaamen
naakt en bloot bl«f;
bl«!; en
utl groot gedeelte
gededte "mille,.
liel/aamen t/tUlkt
1ellm en kleine
op een andere pl~at5:
plaat5: !tUI/ne
hU/Ine kled(rcn
klederm Wflren
'WIlren 1vel/m
6;u!la/Jgzelen
~;u/I(JI1gze/en l'ml
~'mJ l'achlel/,
~'ac!Jtetl, dt,.
der Scftapen
Schapen til
m Geiten.
Gei/en. Dusdanig
was ook de Ideeding der allereerlte
allereerne volkeren,
volkeren. Geil. III:
lIl: vs. !l2 J.
r.
D:lt zij de kunst verltonden
vernonden , om
0111 die vellen dun en lenig te maken. blijkt hieruit, dat dezelve, gelijk reeds gezegd is, zo eng
om hun iic!taam
iichaa1n Jlootm,
floot 1'11 , dat de g(wrichtm
gewriclttm daar
danr door kmbaar.
kunflig verlierd
verrierd waren; 't welk
en daarenboven met invlegtfels
invlegtfel5 kunllig
met geen mogelijkheid aan ruwe onbearbeide osfenhuiden
osCenhuiden kon
gefcbleden.
ge[chleden. Nogthans moet men bier
hier bij in aanmerking neemen •,
d:lt
d:l.t deeze enge of nette kleeding, volgens
vol~ens TACITUS, eiten
ei~en was
aan de meerderen; en gevolgelijk moet die der minderen ruim.
ruimer
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I!umll! ff/apel1rus:ill,t!.
ff7ape11ïmtil7.l!.
I1U1111~

of lo,fer
lo~rer om 't lijf gehangen hebben. Dat hier in onder hen
eeni!.;e orde pl~ats
ecni;.:e
plaats h~d, blijkt 11(l~
nog l;lam'dcr,
klaarder, a~ngNiell
a~ngelien hunne
l'ricse,~rs, {jf
(If Druïdm,
);Icd~ren gd;lerd
rricst'~rs,
Drllïdl'11 , met Y':l.'iI>.:rwige
\'.!eh'~rwige klederen
g~l;lcrd waren.
oorlo<.\" optrekkende, van een
Ook bedienden zij zig, ten oorlos
cen ruimer
foort van Kolders, zo dat doorgaans de [ehouders
foore
fchouders,, de hals,
blecven;; dit dage
borst, armen en beenen bloot bieeven
d~gt hun noodzaaklucht en weder 1I1e~r gehard te lnaaken.
lijk , om ze tegen luehç
maaken.
llunne
Ilunne wapenrusting benOlld
beftond voornaamlijk in een Sc:û
Sc/zi/d,
ld, eea
een
Pj>ieiIJ,
eelle Zwnllrddogge;
doorgJ:1I1s het !luweZW(Jal'ddogge; zijnde dit doorgJ:lns
/IuwePFieill, en eeue
lijk,goed,
lijk~goed, dat de Bmid aanbragt. Ilunne
IIunne Sc.'Iildm
Sdilde1J waren meestal van
vall teen en gevlochten, vervolgens met koehuiden
koehl!iden overtooovereoogen,
~en , en met allerleije
allcrleije verwen be[ehildcrd;
befchildcrd; weli,e
welke [OOft
foon van teenen
fchilden meest alle andere voll,en,
dl' Ron:cillfll,
had.
fehilden
vol l,en , behalven de
ROllieillen, hadAlDlIANVS MARCEUJ\l'S
MARCELINl'S zegt: Zij dd/fII
dek/en zig ma
wet
den. Want A1DlIANVS
fdi/dc:J »(m
tcellen, vast ill
iJl C<'IJ
C<"IJ ge!>/o:!ztCl!,
[c11ildca
"~tm tCCl1et1,
gel'lodltCII. e/1
en met digti' fll')j'e
~I'e "e/lell
,'e/len beklied.
be!.:!fed. Deeze fehilden
fchildcn hadden
haddcn doorgaans die hoogte, dat zij 'er op konden rusten; welke hoogte des
d~s te noodzaanootb:aakelij'(cr ,·\';as,
kelij'{cr
.. as, om dat zij gewoon waren, ten einne
einrle aan hUil,
hun, geg~'c\>el1, met den
woon krij,,;sgefchreeuw
krijgsgefehreeuw een !1erker
fierker g.eluid te g~'Cven,
m:md daarop te leggen. Dat het hunDe
hunne gel'/I)o::te
gewlJo:;ce '\"aS,
m',l1d
,,'as, rroote
~~roore
fchiJden te hebben, blijkt uit het verhaal van de hulp, die zij
fchilden
CJES:\R toebragten,
toebragten • waarin de overwinning aan de groatc
grootc [chitfehi!·
tej!enoverlleIling van de BrillC11
den, die zij, in tegenoverl1elling
Brillcn haddcn, wordt
Unn de hoegrootheid derzelven IC
heraaien • is
tocge(chrecvt!n. D.an
te hcpaalen.
toege(chrecven.
dczclven vçrîchillcnJe,
;::cfehi!;t wauiet mogelijk, aangezien dczdven
\'èrrchillcnue, cn
Cll ;;e[ehi!:c
\\':1.
genalte. I.en
fehild had bij
ren naar de kloekheid hunner gefialte.
l,en groot fchild
POLIJBIUS, " de breedte, over den bult
de RomeillrlJ,
Romeillw, volgens POLIJBlUS,
van twee en een hal ven voet, en de
dt! leng" of holte gemeeten, vall
" te van vier voeten." LUCIUS tekent aan, dat zij met hun
hoofd op den boord van het
her fchild
fehi/d !tonden
!londen te Oaapen; waar uir,
uit,
als wij de afbeelding daar van met oplettendheid gadel1aan,
gadeflaan, blijkt,
dat zij de gewoonte moeten gehad hebben,
hebben. dezelven van die
booghoogte te maaken, dat ze, op den grond gezet, zig tot de hoogElleboogen , of een weinig daarboven hebben uirgelliekt.
uirge!lrekt.
te der Elleboogen,
for~r<! gedaante der Batavieren in aanmerking neeHier bij nu de forift!
lUende,
mende, zal
z~1 men, bij de befehouwing
befchouwing van de verfchilIende afvan. zig niet verwonderen, zo als ik menigmaal
beeldingen daar vun.
l:fzien
~zien heb,
beb, over hun, aan welken ik dezelve vertoonde. Met
zc)zo-

EnE
13 A T A V I E
n. E N.

1111111:11
U'oollillg~n.
lJmlt:c 'U'ooningtn.

18 r
ISr

PfTiem (Frawt'a)
(Frawea) (zijnde, volgens T.\ClTU'.
TAClTU;.
zodanig Schild en PfTimJ
korc final ijzer.
" een halve fpiesfe, hebbende op h~t einde een kon
fcherptc en dienst in dcn
den oorlog,
oorlog. dat
" en zijnde van zodanige fchcrpte
d:lt ~e\Veer,
~e\Veer. al naar de gelegenheid het vereischte, van
" zij met dat
zegt hij verder, de
" verre en van nabij wisten te vechten. Ja, zege
., Ruiters vergenoegen zig, wanneer zij alleenlijk een zodanig
hebben ,)" waren de BafflvÎcren,
Batl1Yicren, het zij tI!
t<!
Schild en Pfriem hebben,)"
~oet of te paard gew~pend. Somtijds, echtcr, waren zij ook
Z,worddà;;:;en (Cladii)
(Gladii) die
nog voorzien van een foort van Z'J(I(lrddà;;en
overecnkpmst hadden met dat fOOT[
foort van
pookcn,
zeer veel overecnk,omst
V:ln pook
en , die
·JlOg in de XV Eeuw in gebruik W:licn.
In deez~
deez-! hunne 'kleeding
kleeding
.JlOg
\\':Jien. 111
fraai
argt:b~eld,
en Wapenrusting, vindt men de Btltflyicrm
BatflvÎertlJ zeer ti
aai afgtb~eld,
LOO:\'S Alol/dl'
.ROl/de Ilistorit.
flis/orie.
op de groote plaat, iu van LOOXS
VÓÓI' hunnen
hunncn omgang met de RO:/JeilJef}
R9:/leiIJCfI,, fciJijnell
fclIijnen zij geen denkVóór
Stedcn gclwd
geh'ld te heb~)I?Il;
heb~)cn; zij bou\\'d~ll
bouwden hou·
beeld van bemuurde Stederl
houten hutten,
hutten. op eenigen amanJ
afl1:lIJJ van
vall elkander,
clbnder, ieJ.:r
icJl:r daar de plaats
hem best behaagde.
bchaagde. Zulks een hui;
hui.> \vns
\v~s va:.
va:l l''::l
l:C:l ruim veld
vcld voorde minne bouworde W:l:i
W:I> bij h.!11
h~ll beker~d.
bekend. Zie
Zic TACIzien; geen dc
TIJS,
der Cer:
..'a(/lIrll, C~p.
C.lp. XVI,
en )'erge/'jk
)'erge/ijk oflar
nflar 111ee.
mee·
TUS, ZenelI
ZenelJ dtr
GU";:tlt1l1C1J,
XV!. elJ
lIet gem
g{'{11 ~rJj
~I'ij l'i/i)
cl.? tweedt:
tweede tekClling
tekenillg "fllJ
ROUIlG gezegd
de, het
)',/.'1 ti,:
)'(lll di iOURG
Irebbw. Dc~zc
De~ze hlltt(;ll
hlltkll ofhllizcn
ofhllizen lI'aren
I\'.aren uuorgaalJs
uoorgaalls van Ilroodakell
tlrooJaken
hebbCII.
eq flonden
zclu:re hoogcen,
boogten , naderhand Fliebugcli
FliebagclI t•
voorzien, eil
nonden op zekere
T(rpe/l
Topm of Torpen
TOIpen gennmlld,
gena~l1ld, om voor de
dl: overnrooming
uverllrooming des lI'ate zijn. liet
eelligf1e fit:raad
fil'raad was, dat dezelvell
dezelvcn vall
val1
ters veilig tc
Ilet eenigfle
binnen met cenige
eenige b:illkcnde
b:ü,kende a.rJe
a~rJe beilreeken
binncn
bellrccken waren.
Wat
geaarrheid aanbc'a:1gt;
aanbe'a:lgt; doorgaans vindt men dezeldezel.
W~t hunne geaanheid
oillfchreevcn, als geheel afkcl'rig van ollmenschlijke
onmcnschlijke wreedheid
ve omfchreeven,
ell
moedig en ijverig in de verdediging hunner
cn wraakzugt, doch mocdig
algemcenen welvaart; gastvrij, openhartig, kuisch,
vrijheid en algemeenen
vClbondcn. Het deugdzaame van
eerlijk en getrouw aan hunne vClbonden.
hunCharakrer,
Romeillen verbaiterd
verba~terd waren,
hun
Charnkrer, vóór dat zij door de RomeineTJ
weimge woorden, als hij zegt: Dat bij hun
(lmrchrijft TACITUS met weil1lge
()m'chrijfc
.Je
.de goede zetlm
zalm '1'(111
van meerder kracht zijn, dan elders dl!
de gotde
goede
na:uurlijk
wetten. Onder het Godsdienllig aankweeken van het na:uurl\jk
tn ingefchapen denkbeeld, var.
va!: een eeuwig onbegrijpelijk Opper~n
aardscb vernuft te bevatten is, namen zij
wezen, dat door geen aardsch
alle de pligten der menschlijkheid in acht, beledigende Iliemant,
niemant,
tin die heli'
beli' beledigde. Eo
En felroon
fcll.Oon een ingcfcbapen
ingefcbapen heldcnmoed
heldenmoed
un
1\1 3
hen
hcn

I8z
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IJlIl11U ~etlnrtheir/.
~elll1rtheid.
lJlInll~

hen ten oorloge deed neijgen, ond~rzochten zij altoos, vóór den
aanvang des firijds,
Urijds, of dezelve rechtvaardig of onrechtvaardig
onrechtvaardi~
was. Nimmer zag men hen landen in bezit neemen , dan die
hen door het recht der ~atuure,
Natuure, als eerfie
eerUc bezitters daar van, toe"
kwamen; uit welke grondbeginfelen de vermaarde HVG0
HUG':> GROTlliS
GROTlliS
Je Vrijheid onzer
on::.cr Repl/bliek
Rep/lbliek heeft afgeleid. Dan het geen hiel
hie,
onze bijzondere opmerking verdient.
verdient, is, dat men geene
g\!ene voor·
voorbij ollze
beelden onder hun vind, dat zij ooit meer begeerd hebben, dan
rechtlDaatige bezitting hunner landpaaIen
landpaaien te b:ijven; ja zelfs
in de rechtmaatigc
verkoozen zij, in de alIervoorJeeligfte
aIlervoordeeIig!1e gelegenheden,
gelegenheden. om over
andere volken te kunnen heerfchen, een getrouw Bondgenoot:andere
fchap boven de Opperheerfchappij; "en dit (uitgenomen de bezitlIecming
neeming van de IlIdii!lI)
ll1dii!lI) is ook altoos, tot" op heden, het doe:doe!wit onzer Republiek geweest. De voorbeelden daar van in onze Staats-Regcering
St3ais-Regcering zijn menigvuldig, en zullen ons bij veele
omftandigheden van zeI
om!1andigheden
zei ven te vooren komen. Dat dit ond~r de
.Bat/Jl'icrm
BatlJl'ieren plaats had, ziet men in het gedrag van Cl\'ILlS:
CIVILIS : want
wam
als deeze de
d(! Tielj;:hc,
Tielj~"hc, Frtltlkjfche,
Frmlkifc,'ze, La/lgure/ze,
Lal1grcji:/ze, Drmtlfc/lc
DreIJfi!c,'Je en
gebrage had, owrheerschte hij hcn
hen niet,
andere Volken te onder gebragt
Overllen en
rn v3stgev3slgemaar liet alle die volken onder hunne eigene Overlkn
nelde Regeering; haakende hij naar g,;en
g~cn mccr
meer invloed op hen,
llelde
dan om hun getrouwe Bondgenoot en lIefchermer
llefchermer Ie
IC zijn.
IIlij
lij
of de zijnen, wel verre van zig, door hunne eigen magt,
magr, eenig
ecnig
bijtla:1d,
gezach aantemaatigen, vonden alleenlijk hun doel in den bijtla:ld,
,Hen
R01T:cincn noemden hen hunne
l!ien zij hun verleenden. De ROlf.'cinen
Frienden C1I
cn Bondgenooten. Bij alle hunne
hnnne vddOagen,
vLidflagen, en de (~n:ir
d~:lr
Frimden
bij behaalde overwinningen, O\llmoet
OlJtmoet men nimmer Bntm'icr,
BBtaricr,
verhir op roof of buit; nimmer ziet men hen bezoedeld met het
her
verhit
uir een at:
al:
bloed hunner vijanden, geplengd na de overwinning, uit
fchuwelijke of fpoorlooze zucht tot moorden, fchoon zij, met
ftrijd alles. Ilederv.elden.
leeuwenmoed, in den !1rijd
nedervelden. Geen Bataviu
},egC(Jrde
~geerde meer, dan zijn rechtmaatig deel van .den
,den bekomemn
be!;omenl.n
groorde fchande onder heli,
hen, was het breeken van hot
buit. De grootde
eens gegeeven woord, ook zelfs aan de overwonnenen: dit omOllt1lak
fiak CIVILIS • na de overgave van Vetera (Zanten ,) in toom, tCo
teien zijnen Bondgenoot CLASSICUS , die de Romeine1l
Romeine" tegen den
gedaan en Eed ombragt. Ja, zelfs wanneer een van hun zijne
vrijheid in het filel
f~cl vcrlooren
verlooren had, gingen
~iDgen zij liever in flavemij.
llavemij,
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Kuis/tcM was eene
dan oneerlijk vrij te blijven. De Kuis/leid
cene hunner
Cehond, dat
groot/le deugden. Eene Vrouw. die het huwelijk fehond,
grootlle
bijna nooit onder hen gebcurde,
gebeurde, of eenc
eene maagd, die zig in eer.e
h~lIrer
oneerlijke verkeering te buiten gegaan had, moest,
moest. ter haarer
afgefncdene hairen gaan; de Mannen en Jongelin.
fehande, met afgefneuene
/londen mede hieraan bloot; aan deezen was het ook ni~t
Ili~t
gen llondcn
geml van jaaren bereikt Ie hcb·
hebgeoorloofd, vóór een bepaald gctal
ben, zig in d~n Echt
Eeht te b~geeven.
begeevcn. De GastJ'rijheid
Gastl'rijheid was onder
hen een a!gemecne
a!gcmeene ca
en ecrfie
dankbaarheid voor geben
eerne wet. en de dankbaarhcid
ge·
notene weldaaden de twecde.
tweede. De zucht voor eene Eddc
Edele VrijVrij.
heid was hunne heerfcheilde
gO:Jd en
hcerfl:hende drift.
dr1ft. De begeerle
begeerte naar gO:ld
feh:men
fehattell vond bij hen ge~n pl:tm: en hier door was alle woeker
heil onbekend. IIl!:1l1e
I111l1l1e hoofdg.:brcken
hoofdg.:breken beo
been gierigheid onder hen
flonden
jn liefhebb;!fs
V:lU het fpcl
fpeI en van een tlevigen
fionden .in
Iiefhebb~rs te zijil
zija vail
llevigen
dronk. Tegen de luijaarts, de bioh;mi~en,
bioh:mi~en, de ongctrouwheid
ongclrouwheid
eu
en ongodsdiellrli::;heid,
ongodsdi~n!li6hcid, w~ren
\V3ren Urdii:n
!irdi~1l ond~r
o!ld~l' hen uitgedacht, naar
evenrediJheid der misdaade!1.
Wnt
fpi):.!! en drallk,
Wat a:mbehngt hunne rpcz~
dJ't1l/k, weinig bekommerden
de Ba!t1l'lfc.lc
Batt1l'lfc.'zc l\1:m:wu
h:tisbefillur of den Land·
l\1an:wll zig met het
bet h:lisbenuur
Vrouwen en oude Man.
Manbouw. AI de zorg d::arvoor
d:arvoor rustte op de VrolJlven
nen, die onbekwaam
onbekwA31n waren 0111
om oorlog t.!
t;! volgen. Dns
Dus was hunbun.
eenvoudig, bellaande
befl:a3nde meest in wilde Appelen,
ne fpijze· ook zeer eènvoudig,
Melk, Boter en Kaas, en zomtijds eenig wild of tam Vee; ook
kookten zij pappen
pallpen van wilden II:lVcr
Haver eu
en Garst. Hunne drank
bellund
afkool:fd van
\'an Garst,
Gnrst, of 3ndere
befh>nd uit een afkool;fd
andere Graanen. dat in
n:lnr wijn zwe:mde.
den {in3Jk
finaJk veel naar
zwc·~mde. Dr.
DF. LANGE, in zijne l'eraonl'eral1n·
deling
BotoYierei1, lll<!cnt
l1I~em dat het
delilJg over de Batl1vierm,
bet veel overeenkomst
Jlfotltwijn.
bad met de Jlfotltwijl1.
Reeds
Rceds hebben wij gezegd ~at
cat de jongelingen, nietv66r
niet vóór een
bepaald getal van jaaren bereikt te
tc hebben, zig in den Echt mog·
mogten begeeven; zelden. of liever nooit, gebeurde zulks onder de
en , des te meertwintig;
twimig; en op hoe meerder j-aarén zij dit deed
deeden,
meer·
der werden zij geacht. Als 'er een huwelijk moest voltrokken
worden, zoelu
Vall g!lijke
g·!lijke grootte en onder.dom
ouder.dom;;
zoclu men een paar Valt
en als dan gefchtedde de voltrekking in het bijzijn der
eler w.ederzijdw.ederzijd.
fche Bloedmagen , die het Huwelijksgoed van den Bruidegom aan
fchatten,• 'Of li~·
de Druid
Bruid brageen
bragren;; betlaande
be(laande het zelve in ~eene
I:eene fcbatten
Ii~·
Osfon. een geto~l1Jd
geto~111d Paard.
Paard • CC'li
C~
nadjen, maar in een Koppel Osfon,
1\1 ..
ZWlJflr8Zwaflr8-
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Hunne Huwelij/rm,
Huwelij/cm, en:;.
en::;.

Zwaarddagge, SchilIl
Schil" en Pfriem. Het geen de Bruid aanbragt,
ZIJ'aarddagge,
yoornaamlle, dat bij de Onthad zelden veel te beduiden; het voornaamf1:e,
vangst deezer gif
gifre
te van haar·
haar gevorderd werd, was, dat zij beJoofde, den
toegeCchikt, in vrede en oorlog te zullen
loofde,
pen man, haar toegefchikt,
gçtrouwlijk met hem lief en leed te zullen dragen; en
verzeilen; gctrouwliik
dat zij, als eene goede moeder, haure
haare eigen kinderen zoogen en
voeden zou; waar voor aan haar zo wel als aan den Man, alle
de goederen ~ die zij hadden of krijgen moglen,
mogten, in eigendom bellOordell.
lJOorden.
hUil huwelijk vergezeld wa!i,
wa~,
Met zo weinig om!hndigheids hun
zo eenvoudig ,\:aren
\varen zij ook in het begraavell
begraaven van hunne doeden. Alleenlijk zag men het Lijk van een' Man, die zig in den
oorlog vermaard gemaakt had, met paard en wapenen op een
Vrouwen werd het treuhoogen homIlapel
hOUlfiapel verbranden. Voor de "rouwen
ren, en voor de Mannen het aandenken eell5
een5 overledenen loflijl,
lofiijl,
gehouden. Hun getreur was kon, en de finerte werd langzaam
geheeld.
Euangeliums nog niet
Met alle Volken, bij welke het licht des Euangelillms
aan den
opgegaan wa .• , hadden zij dit gemeen, dat zij verllaafd :lan
dienst der Afgoden
Atgod~n w·aren
w'aren ; de
d~ Zon, de 111(1(1/1
Jlfat1ll en het rl/{Jr
rUlIr waren
JlIERKU,UCS, onder den
de voornaamflen,
voornaamllen, die zij eerden: verder !lIERKUiUlJS,
lla3ID van WODAN;
1Iaam
WODAN; HERKULES.
HE.RKULES, onder den naam van ~IAGUSANES;
de Godinne NEHALENNII\
NEHALENNII\ en meer :lnderen,
anderen, doch
doçh die zij waarfchijwa:ufchijRomeineli hebben leeren
Iccren kennen;
kenncn;
nelijk eerst naderhand van de RomeinelI
neliik
gelijk deezehul1
deez\! hun ook geleerd hebben. het bouwen
bpuwen van Tempels
en Altaaren. Men heefc
heefe reden om te vermoeden, dat zij hierin,
door gemelde Romtinen, meer bedorven dan verbeterd zijn ge·
geworden; want van ouds hielden zij het voor onbetameljjk, de
ont1ervelijke Godheid door eene menschlike gedaante aftebeel~
onllervetijke
aftebecI~
beelden, of binnen muuren en wanden te belluiten. Hunne ge'ivijde
\vijde Bos(chen
Bosfchen dienden hUil
hun toe
tot pla~tren,
plalltfen, alwaar zij hunnen
Godsdienst oefenden; daarin offerden zij hunne Dieren, en ook
MenCchen; welke offerdienst door hunne Priesters
Priest\!rs verricht
wel Menfchell;
Bijgelovigheid. die hun fierk l,Jeheerschte,
l;Jeheerschte, was oorwerd. De Bijgelovigheid,
zaak, dat die offeraars veel gezach
~ezach over hen
ben hadden. BehalvlHl
Behalvill
Coort van Waarzegllers
Waarzegfiers •, of zogenaamde
deeze hadden zij een foort
Jrtttewijven , welke zij, in gewigtige gevallen, raadpleegden.
Jl'ïttewijven
Uit
Uie de historie
hisrori~ van den onder hun yermaarden VELLEDA ziee
ziet men
men.,
hoe
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hoc veel geloofs zij aan derzelver uirfpr!lak g~ven; uit de vlugt
hoe
uer Vogelen en hct
het gebl'iesch
gebriesch der Paaruen
Paarden maakten zij ueeze
deeze
der
voorCpellingcn op. De Wichelarij.
voorfpellingen
Wichelnrij. het
h\.!t Lot werpen. en meer
andere zlakcn
ziaken geeven
gecven dit alles ten overvloede te kennen. De
Dm·deu of Z:mgers
Z~ngers onda
onder hen, i; reeds op het
bezigheid der Bardm
Art. BARDEN gemeld. Ook wnr.:n
war~n zij Ilirt
niet vrij van o.:lf\!llingen,
oclfèllingen,
dic ~()or
die
~l!or een Christen ongeoorloofd zijn.
ziin, Schoon onkundillg ill
Ïil
de loerichting
toerichting der Romcillfc
Romein/i: 'rt
're SchrlUwfpelcn,
Sc!l'lUwfpelcn, was, echter, ontier hen een zogenaamd v.:rlllaak
v~rll1aak in gebruik; daarin bellaande,
dat eenige Jongelingen, naakt, lUsfchen
lUsCchen z\\'nardcn
zwaarden en fpeeren
(prongcn; hij, die met di!
groot{le bi:h.:ndigh~id
b~h~ndigh.;:iJ en hct
het minst
di: grootGe
{prangen;
zi~ daaruit wist Ie
te redden, gC:Jo')t
ge:lO·)t d.:n
d~n roem, de aau~
befchadigd zil-:
!::houwers
{~hou\Vers ID'Jest
m'.!est \':-1"'1Iaa1;t
v:-l"11aa:'t Ie
te ltlJal:cn.
maa!;ell.
Laut ons owr;;
Laat
ova;: ,r.l,I lOt
tot de wijze.
wijze, waarop de Eafl1l'ierm
lJntm'ieretz ge\WOII
benuutinl~ \'an
\'all hun Gemeenebfst
G,?mCCnebfst in te richten.
riclmn.
\VllOIl waren, de bellullrin!~
In hunne Verg:tclcrÎi~gt:n
Verg;'lrl\.!ril~gen w.:rdea
\\'~rdcn de \'oornaamllcn,
\'oornanm(len, zo wel met
bem:kking tot ,l.:
Jaar;n,
bem::kking
d;,: Jaur
~n, edelhdJ, oorlogsroem als welfprekkL'ndhdd
... ndhdd gehoor,!,
gehoor,l, doch meer om mad
raad te gecven,
geeven, dan om tc
t<!
gebh::d.:n,
gel11e!dc Vcrgad..::in;;en
gebi..:dcn. In gemeldc
Yergad.::ill;;en vcrlchccllcn
v.;'rlch~~nen die nchtb:mre
nchtblare
Inunncn
gewapcad • en namen
n:::nen pl~3ts,
pl~ns, zonder
zondcr onderfcheid
onderCcheid vnn
van
mannen gcwapcad
r:lI1g
r:lng of
oC ouderdum.
oud\.!rdum. G':ze~tcn
G~leltCn zijnde
zijnd.: wcr,!
werd 'cr beïaadflaagd
bemadlJaagd over
\'r.:de
verJ.iezcn l':tn
"r~de of Oodo:;,
OOllo~, oler
o\er het verldczcn
l'an eenen Veldover!le
Veldoverlle
(Ileirvoerd..:r),
ov;:r duodllrafl
doodllraff..:n
.... n en
cn :1I11kre
alllkre zaaken,
znakcn, het GemceGemee(ileirvocrda), over
nebe$[ bc:rci!~nde.
be:rd]~nde.
nebcH
bevocgd, in zodnnige
zodanige Vergadering voortedragen
voortedragcn.•
leder was bevoegd,
wat
mc(:rderheid
wnt hij tcn nuae
nuac van 't algemeen goedèacht;
gocdèacht; met
IDet mer:rderh\?id
van
V;ln !telOl11i!n
ltem1l1~n wCid
wen1 daarop cen
een b~(]l\it
bctluit genomen.
genomen, Een voorbeeld
daarvaa vindt men in de voorllelling van CLAUDll'S CIVJLlS,
CIVILIS , W:!w~
èaarvaa
gens den a:lll\'ang
aanvang \',111
\..ltl den
dcn Oorlog tegcn
tegen de RomeilleIJ;
R01lleineJl; naar welk
bi(]~lit de voof02a.nllen
\'oornna011flen van het Volk de
di! dapperflen van 't gemeen
bjtl~lit
verzamelden, T,~C1Tl'S,
T,~crfl'S, I list. n. IV. Cap. ]J 4; wordende door
i~gezetenen, aan welke, bij de
het gemeen aldaar bedoeld, die i:1ge7.etenen,
Vergadering,
wap<!ncn lOchetrouwd
tDeherrouwd waren, en die, als leden
Vcrgadering, de wapenen
van 't
'e Gemcc;,ebe,:t,
GemecnebeH, Ikm
llcm hadden om den Oorlog wettig of onwettig te verl;laarcl1.
verl;lnarcl1. Uit zodanige vergadering werden geweerd,
zij, die zig laf hartig in den oorlog gedraagen hadden; ook die,
welke bun
hun fdiL!
Cd;iU in d~n
den flrijd
tlrijd hadden achtergelaten: want de zo~:lanigen
hid..!cn zij voor vmaders
v~rraders van het Gemeenebest,
Gemeenebesc, als hebdanigen hid.!cn
1\1
l\I 5
ben-
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blootgelleld. De verkiezing van een
bende zig aan den vijand blootgefleld.
eell
Veldoverrte of Hertog gefchil!dde
é0n jaar, of voor den
Veldoverile
geCchi~dde of voor
vu or één
bepaalden veldtocht: de reden daarvan wordt ons
ous door C'ESAIl
C'ESAR ge·
gedl! Bntflvicrw
DtJitjè,':ers voor remeld, als hij zegt: " dat d\:
BatfJviereJ1 en Dui/jè.'1ers
" den gaven, dat zulks geCchiedde,
gefchiedde, ten f:inde
Einde dat zij, door
deor het
gebieutnue magt,
mugt, niet zouden verlokt worden,
" lang bezit der gebiedende
van den Landbouw veranverall" en den
Jen last van den Oorlog in dien vall
" deren; dat zij geen groote landflreek
landrtreek zouden begeeren, en dat
., de magtigen
magtigcn de zwakken niEt
ni~t uit het b~wind
bzwind zouden !1ooten;
noot~n;
" d2t
dm zij niet zorglijk zonden bouwen, tegen koude of hitte; en
.,
" dat
dar geene begeerte naar Geld onder hen zou omfia:m,
omfiaan, waarPanijfchap, twisten en oneenigheden konden veroorzaakt
" door Pardjfchap,
" worden; bovenal om het volk vergenoeg 1l te doen b!ijven,
" ziende dat hunne goederen met die der ma",
ma~ .igflen
igfIen geliik geileld
gefIeld
.,
0, werden." Op het Art. AR14INll'S,
ARMIN!CS, der Clzer/ljèhcn
Cher/ljèhefJ Veldheer,
hebben wij gezien, hoe onaangenaam het voor 't Volk ware.
ware,
toen hij het Veldheerfçhap,
Veldheerfchap, om zijne geda:me
gedaane dienrten,
dienf1en , voor zijn
kvcn behouden wilde.
Dan laat
zien \V~a:'in
bat ons voor[g~al1?
voorrg~al1, en zicn
w~ndn di.!
d~ magt V:ln
V:lI1 zulk een'
cen'
Veldheer baltond.
bai1ond. ln'e
In 't Lands dgcnwenc
dgenw~ne Vergadding
Vergad~ring had hij de
be;te te radcn.
raden. Zijne
magt niet om te gebieden, maar wel om ten be'te
magt of Opperbevel in het voeren van
vun den
del] Ourlog was mede bepaald; waarvan C.'ESArl.
C.'ESA~ gemigt,
gewip, dat
dar zijn gebied zodanig was, dat
het volk over hem geen minder magt
mug[ had, dan hii over het volk;
(verGa
ingezct\:nen, waarvan wij boven
(verft a hier door het Volk de ingezetenen,
gcfproken hebben). Op deeze ma~(sbepaalil1g
gdproken
mu~(sbepaalil1g acht geevende,
ziet
ZIet men ligtlijk hoe oneigen het is, gelij;(
ge!ij:{ wij meermaals aange.
lllcrkt
merkt hebben, aan die Hertogen of Veldoverl1en
Ve1Joverfien d~:l naam van
Koningm
/:oningm te geeven. Wij
\Vij herhaaien
herhaaIen hit!r
hier het geen wij elders ge·
gezegd hebben, hoe CIVILlS
zeI ven tegen de mage
CIVILIS zig zelven
magt der Koningen
van het Oosten verzet heeft.
de gewoone groote jaarlijkCche
jaarlijkfche Volksvergadering, werd ujt
uit
Bij degewoone
Distrlét, of Landsverdeeling, één,
~én. als voornaami1e,
voornaamlle , gekoogckooieder Distrlél:,
zen. welke, goor
genocmt wordt: Illogdijk.
zen,
tiaar 'l'ACITUS, PrilJS
PrillS genoemt
mogdijk,
om dat in de LatijnCche
Latijnfche tul
tllal geen ander woord was, dat zj
zijne
jne
waardigheid kon Qitdrukken;
wtdrukken; en om dat de Duitfclze
Duitfc/ze Eernaam
vUel)
eedlen of voomaamften,
voornaamften , en de honderd medge·
meLigel..dliel) van den eerfien
:tellen,
ver~
2ellen, geen onderfcheid aanduidde. Zulke Eerften werden ver·
koo-
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Kooren, het zij uit hoofde van 'hunne
hunne eigen !Jck\vamnheid
b.:kwaamheid of dapperheid, of om dat hunne Oud.:rs of Voorol!ders
pcrhcid,
Vooro~ders in deugd o[
of
werden
dapperheid hadden uitgemunt. Aan zulke vcrkoozenen werdcn
ander~n, in zckeren
zekeren ge:al, cn wel Wt
honderd toc,
wc, alal.
anderl?n,
tot hondcrd
I~n bejaarde en wakkere Manncn,
Mannen, toegC\'oedd,
wege\'oe;;d, om de gemeene
ll!n
bevorderen, en op voorgemeldi!
voorgemelde ver:;aderingen
vergaderingen de twistzaak tc bcvordercn,
bc!li,fen. C.'ESAR gaat vcrdcr,
verder, en noemt heo alle Prinzaakea re bcOisr~n.
fen; doch TACITVS
een min.dcr
millder rang bckle:!bekleeTAClTlJS fpreekt van hun als ccn
Rcchtzaakcll
dende
liende,, en noemt ze COlllites
COlIJiles (Rf1ar/m,
(Rnnr/en, ';') die in de Rechtzaakell
d~ vonnis[en
voanisfen weezen ,welke dopr de
Ei!rfien llirgi:voerd
moeften
d.!
d~ Eeruen
llirg~voerd moe[ten
worden.
Deeze vonnis fen moefren
mocfien vJlgens
v01gens de wetten
wenen worden uitgeweeaigelll\!en gevoelen is,
is. zo verre men
IJlen TACITUS
vol/,'t,
TACITUS voll,'l,
zen. Het algemeen
lIndere dan natuurlijke
natulirlijke we
wetten
dat de Bafal'ierCll
Bntoderm geene andere
[[en hadden;
I.>cilCYl!nS
gewooJl[i! [Ot
we:ten geworden wawa·
tot we:tcn
benevens die, welke door de gewoome
ongefcllOnden bewaard \V~rdcD.
w.:!rden.
ren. en bij hen a:ngcnomen en ongc[chonden
hebb::11 uit deewn
deezeJl voortrcr::lijl:ell
voomcr:::lijl:C:11 Schrijver
Sc!~rijver reeds aangcmerkt~
a:lIlgemerkt~
Wij hebben
JIlIl:.!! wrmogenel·
d~t bij hen de goede Zeden van lIl\!cr
v~nnogen- waren, dan elders de wetteD.
wettcn. Anden!n
Anderen hebben,
hebben. om dit te bevestig~n,
bevcstig'~n, daar bij
onJ~r heil
hèn mannen
mallnen noch vrouw.!n
V1"O:1\\'.:n leezcn
Icezcn of fchrijgevoegd, dat ond~r
dat zij lOOOit
l11~al;t~IJ,, maar
Illaar hunne goev~n konden; cat
\<oo[t Tcstamemen
TcsmlTIelltcn lll~al;rcl\
overlicren; diensvolgens, zegt
deren aan den naasten erfgenaam overlic.ren;
men, hebben ondl:r
gefchreev.!ne \Vert:.:n
\Vett~n kunnen zijn,
mcn,
onder hen geene gc[chrecv~ne
op!èhrijvell; en
ca zo
za ze al gefchrcvgerchrcvdewijl niemand' dczell'el;
l\On opli:hrijven;
dezd\'c\; 1\011
V~n geweest walen.
V~1l
warcn, ze door niemand haddc:n
hadden kunnen
kunllen gel~elell
rel~czcll
Maat als men daar tegenoverfielt , het
her geen de kllndi;.;e
kundige
worden. Maar
lI~er en Mr. \'h:."
\'A~ D:ö
D~ SPIEGEL, in zijne fér/u/lJdc/i:/g
FérJulIJdc!i.'lg ol'cr
o)'cr de lall~er
l'"a.
der/andJe,jc
del'lclldfdze RUIJtCII,
R~.·'Jfeu, desaangaande hi!cft
h~eft aangct~kellt,
aallget~kem, d~n
dan vei'ver·
\.h:,:t dceze
deezc Helling
fidling veel van derzelver kr:löt:
kr~öt: Zijn Ed. zest:
zebt:
lic::t
ea gewoonten d.or
d~r
"" I[Id
kt is niet wel te b~paalen,
b:paalen, of de wetten en
Gertuancn, en die·
die 'van
nlmne affiammelingen
affiammelingcn de llataviercn,
B:navicren,
",. Gcnmnell,
van hunne
g..'bracht geweest, dan of dezelve alleen door
" in gdchrifc zijn g:br:lcht
j, overleeveringen zijn voortgeplant:
voorrgeplant: de meerte
i,
meeft~ Schrijvers hellen
I~:ufce ftelling
fcclling over, 'welke ik nogthans
nogthal1s zo Herk niet
" tot de lnmfre
" zou durven ver,kdigen,
vcrdl?digen, vermits bet mij vOOikomt,
vomkomt, dat dezeldezel·
niet als op ·lot1tere
lolltere gisfingen
gi5fingcn freum,
fieunt, voornamelijk opgemaakt
" ve nict
..
k\Va~;i:1; "erHaane
TACITUS, de lIforibus
Jlforibus
" uit twee kwa~:ijl;
\'erftaane plaatzen bij TACITUS,
Cert:!. C. 19 de ccrlle
ccrfie is, la.
cito "ir()s
'Yiros in C~rmmlill
Cumtmill paritcr
pnritcr
" Cerm.
loc eit.
" ti:
11~
"
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Onderzodr ofzij óefchravt11e
befcltrayttJl! rJétt.
IJétt. haddm.
haddcn.
littrartlm [eereta
[eenta igllOras[e;
iglloras[l!; dc
de Heer HOOFT zet
" ac
ae fominas
ftminas ti/aart/In
liet gdeilJZ
g/!.teim
" deeze woorden over, dat aan mannen en \'rouwen !tet
" der letteren onbekend was, waaruit men opmaakt, dat d\!
., Germanen geene Letters hadden, om hunne gedachten in gefchtift uittedrukken ; doch BCITUS
T.~CITUS fpreekt hier niet van de
" fchdft
" Schrijfkunst, maar van de ongefchonde heiligheià en
cn kuisch" heid der Huwelijken, welke bij de Germanen, door geen\!
" verleidingen bed.orven
bed,orven worden, gelijk bij de Romeinen: en
" daarom laat hij 'er op volgen, dat
dut noch mans, noch vrouwen
brieveil of minnebrie.
,. kennis Hadden aau de kunstgreepen van brieveiJ
fchrijvell .
" ven te fchrijven.
Genn:men
.,
" De tweede plaats, waaruit men afneemt, dat de Gennanen
gerchreven wetten gehad heJbel1
he:lben , is, daar T.\CiTCS
nCITl;S zegt:
" geen gefchreven
nos plus ,'alere ho/lOS
mores, '1111J1II
iftWIII alibi bomlS
bOIJas
" aptld
apud Cern/a
Gert110nos
bO/IOS llIores,
" leges; doch hier bet<!kenen
bewkenen honi
boni mores (goede Z.:den)
Z~den) niet gocgoe·
" de Costumen
Costllmen of ongefchreeve
ongerchreeve wetten, maar drn
dm goeden
goedell illbont
inbont
\Vet~en î beoogd
" van het volk, gelijk door hOIl,e
bon ,I! leg/!s
I('ges (goede \Vct~enl
" wordt, op een bijzondere Romein/ehe
Romein/che wct,
wer, wegens de lIuHu" welijken en het getal der I\ind\?ren,
I\ind~ren, waarover TACITLS
TACITCS op del
dC!
" aangehaalde plaats
plaals handelde: Fit/I!
Fide HEI"ECCIUS
HEiNECCIUS tld
ad legem JufJul.
Pop. L. I. Clip.
Ct/po 2. p. 25."
" & PIJp.
" Zij (zegt zijn Ed. verder) weI1;e
wclke dc
de Germanen de fchrijfrduijfkUllst betwisten,
benvisten , geeven ook voor, dat Kirel
Karel de Groote de
" kunst
" eerlle
eerlte geweest zij, die het Duitsch gcfchreeven
gcfchreevcn hceft,
heeft, doch ik
" hebbe
hcbbe zulks bij geen oude Schrijve:'s
Schrijve:"s gevonden: het fchijnt
" wel, dat Karel de Groote een Duitfche
Duitrche Spraakkonst heeft op",. gel1eld, of doen opllellen;
opltellen; het blijkt ook uit oude handfchrifhandrchrif" ten van dien tijd, dat men het DuÏlscll
Duitscll toen
tocn fclJrecf
fchreef met
mct Latijnrche Letters, maar hier uit is niet te beOuiten
" tijnfche
befluiten,, dat men te
hebbe."
" vooren in 't geheel geene Letters gehad h.ebbe."
Doch te
re flellen,
/lellen, dat de GertIUltl1Je1J
Ger1l1QtIIJf!1J of'Batavieren, WJar
w~ar van
wij bijzonderlijk fpreeken, naderhand, door hun gefladig
genadig verkeemct de Romeinen, kundigheid van lee~en en fchrijven ge.
geren met
Eq. verder zegt, be!1ist hier het verkregen hebben, zo als zijn Ed.
fchil niet: dit ontkennen wij, noch kunnen de voorige ontken.
nen. Zal men deeze hunne gedachten ontneem en , dan moet beweezen worden, dat zij, vóór hun verkeeren met de Romeinen,
kunllen verfiaan hebhen : want TACITUS
TACITU~ leeq
leers
deeze zo nuttige kunfien
ons,
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le\'en van AGRICOLA, dat het voor de Romeinen zelfs
in het leven
leezen en fchrijven te
Iloodzaaklijk was, deeze volken in het leezeIl
doen onderwijzen, wilden zij aan dezelven hunne geheime beo
velen afzenden. De gedachten van den Heer VAN DEN SPIEGEL
zijn. echter, niet geheel zonder grond: Want
want !1l1eenlijk
;llleenlijk gelleld,
zijn,
ebt deeze kuntlen
kunllen niet algemeen waren. de Barden bebben
hebben de·
dat
dezelve moeten verflaan
verllaan : want het van niemand word tegengefpro.
ken. dat zij hunne zangen, waarin de daaden der Helden werken,
fehrif[ gelleld waren; ten minllen zegt men,
den opgezongen, in fchrift
c1at ze veele Jaaren, in 't Klooster te Bgmon',
Egmonti, zijn bewaard ge·
gedat
door.
weest. En daar het bekend is, dat het bij de oude Volken door,-erzen te brengen, die
gaans een gebruik was, ook de Wetten in yerzen
Can/i/ellte of geZ:lngen
gcz::ngen genoemd werden,
werden. zo zouden wij met
(on/i/etZte
vrijlijk
zijn Ed. vrij
lijk durven fiellen, dat zij ook hunne Wetten in gekluifr gehad
geb ad hebben; en het komt ons ook niet vreemd voor,
kluift
dat zij de Barden dezelven fomtijds hebben doen voorzingen.
befehouwing der Batavieren bezig
Tot dus verre ons met de befchouwing
[ehoudt:n hebbende, gaan wij over ter naarfpooring
na:lrfpooring van hunne
{:ehouden
C.ESAR, die in het 451le
4Slle jaar, vóór
Krijgsvenichtingen. ]ULIUS
JULIVS ClESAR,
(Jnze
Romeinm en derzelver
onze gewoone tijdrekening, allereerst de Rome;nell
wapenell hier te Lande gebragt had, behaalde daarmede eenige
\\'apen~1l
(her\l'inlling,~n ,en bragt, weinige jaaren daarna, de lIelJ'etiers
Ol'erwillning,m
He/pe/iers of
Zwil[us
ond~n\'erping; welke overwinningen
overwinnil1gell de Gal/en
Gallen dee·
deeZlI'ilfl'rs tot ond~r\\'erping;
den bdJuiten,
befeherming te fineeken
ftneeken,, tegen
regen de Ger·
G(rbe/luiten, hem om befchenning
7J:I<llen,
lI.'/men, die, onder aanvoering van ARIOVISTl'S, met 120,0.0
man. over den Rhijll,
Ga/lim gekomen warin.
wanm. CiESAR,
ClESAR, die
lIlan.
Rhijl1, in Gal!im
niets aan
van de magt der Romeinen beoogde,
D:ets
rlan de uitbreiding vnn
y.:rzuimde
kort na de ge·
ge\'I!rzuimde niet, hun hulp te verleenen; hij trok, kon
belofte,• tegen
t~gen de Germanen te
re velde, en noodzaakte ARIaARIO'
da~ne belort\!
VlSTU, , met het
her grootlle deel over den Rhijll
vrSTU3.
Rhij1/ te rug te keeren.
De
noordergedeelle van Gnllim
Gal/im bewoonden,
Dc Bc/gm, die het noordergedeelte
neesden , dat deeze groote voorfpoed nadeelig voor hunne vrijvrij.
vreesdcn,
bondgenootfehap.
heid zou zijn, en maakten derhalven onderlinge bondgenootfchapp,n, om zig te verdeedigen. Alle de Col/en
Gallen fpanden hier toe
p.n,
lJl~
kmchten zamen, vermits zij zo min v:ln
van de Rome;·
Romeilil
et-- vereende krachten
nen, als \'Jll
C(f'llJf1I1e11 overheerscht wilden zijn.
?leIl,
\":In de GertlJalzetl
De Belgen
rer hand genomen hebbende, vielen eerst op de
dan de wapenen ter
RCilJiilrs
aln; en deezen
deezcn zjg
zig 1I1et
met hun niet willende vereenigen
vereenigen.,
Rcmiërs :tlU;
werwer·
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werden door ClESAR onderlletmd; en de Be/geil genoodzaakt heil
laaten. De BeitovaretJ,
Be/fol'areIJ, Suifonen
SlIijimen en Alllhronm
in rust te laatcn.
Ámhronm werden door hem ovetwonnen. De Nrrviers,
NtrYiers, de Aduatien, de
J110rinell
vervolg van tijd mede bukJ11ori1lell en Met10piers
Mellopiers mocllen în
in vervollj
ken. De Ehuror.ell, die zig diep in cal/ien
Ga/Heil hadden
h:Jdden gedrongen,
werden niet minder te rug gedreeven. Dan, alle deeze en meer
andere overwinningen, door ClESAR op die dappere Volken behaald, zouden hem wcinig
weinig geholpen hebbén,
hebben, ware hij niet
lIiet in 'e
'c
vervolg door de Ba/m'ferm
Batm'ierm kracbtdaadig
kracntdaadig onderlleund
onder!leund geworden.
wat aanleiding geVooraf zal het noodig zijn te onderzoeken, Wat
geeven hebbe lOt
tot het Verholld
VerhOlJd der Bafal'iercfJ
Botal'ieren met de RomeitlelJ.
ca/ficll was, na de overmeestering, door de ROINeillen,
ROINeilJen,
tlel1.
Go/fiell
in een Wingewcst
Wingewest veranderd, en had den naam van ProPcllcc,
PrOl' ener ,
of PrOI'il/cie
PrOl'iilcie gekreegen ; welken naam het Ol'tralpsch
O,'eralpseh gedeelte
nog tegenwoordig draagr. Dat gedeelte des Volks, 't welk niet
overwonnen was, !lond
!land bekend voor Bondgenoten der RomeiRome:'11e11.
volkell.overwonnen te hebben,
11ell.
1'\a dan de bovengemelde volken,overwonnen
Tcukterell en Uzipceten
trok ClESAR
CJESAR op ,om den TfI:!.:terell
Uzipafen ffag
aag te leeveren ;
en fellOon
CellOon hunne Ruiterij in het eerst merkelijke voordeelen
voordeden op
de RomeinelI behaalde, werden zij,
zij , echt~r,
echter, ten eenemaale verfbgen;
nag men, naar de beste bepaaling, moet !lellen
fl~gen; welken flag
gefchied
geCchied te zijn, in dat gedeelte V:111 de Mez)'crij
Mei/crij "all
l'nll 's
'5 Her/oHef'togClibosc,'z,
gClibosc.'z, het welk thans Jlfna.</nl1d
Jlfom/lll1d genoemd werd; en dus zo
nabij de grenzen der Eatal'iel'('f1;
fln/f1I'ieren; dat
dac zij 'er niet onkundig van
konden
f1~t overfch0t
had.
kunden zijn. Ikt
overCchClt der Tcuk/o's
Tcukle1'S en Uzipaten
Uzipeeten had,
d~ AllIbrÎl'iatcn,
Sikalllbers
met de
Ambril'iatclI, de wijk naar de grenzen der Sika111bl'rs
ClESAR deed bij de SilCfll11bers
vluchtelingen opgenomen. C'ESAR
Sikamhers de "lucbtelingen
omving alles, behalven een voldoend antwoord:
eisfchen; dan hij ontving
waarom hij bcfloot, zelf over den Rhijn t~ trekken, en hen te
1haff~n.
verrich:en kon, werd hij \'3n
\'an de Ubien
fhaff~n. Eer hij dit verrichten
Uhien om
berchermin~
VHn het vcrbercherrnin~ tegen de Suel'en
Sue,'en verzocht; uit hoofde van
verbor.d, dat hij, kort
bond,
kon te vooren , met de Uhim gemaakt had, was
verpligr. 't Geen hem te meer tot den
hij tot hunnen bijnand verpligt.
togt ov~r den Rlzijll
Rhij,l aanCpoorde,
aanfpoorde, was, de Germanen, die zo
ligt in Gal/ien
Ga//ien vielen, voor hun eigen Land bezorgd te doen
zijn.
CJESAR met den togt tegen de Sieambers
Sicambers bezig was,
Terwijl
was.
Tenvijl ClESAR
ontving hij ver[cheidene gezantfchappen,
gezant[chappen, die zijnen vrede en
vriendvriend.
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zul~
vriendfchap be!~eerden, met belofte van hem Pandslieden te zuIlen zendcn.
zcnden. Mcn
Men houd (!aande,
/laande, dat onder decze
ook
deeze Gezanten oole
Batrll'ieren geweest zijn: waartoe zij, zo wel als andedie der lJatal'ieren
ren, zig verpligt vonden, ziende dat het veiliger was,
was. eenen
llaat was, het hoofd te bieden ~
overwinnaar, wien men niet in !laat
llellen, dan denzelven van
uit eigene begeerte den vrede voor te nellen,
omvangen. KATIENVALD,
KATrENVALD, een
hem op voorwaarden te moeten ontvangen.
voornaam man onder de Batcl'iertn.
Batlll'ierm. was, volgens de oudfte
oud!1e
tusfchen de BataCronijken, de oorzaak van het Verbond, dat tusCchen
,'ieren en de 'RomcilJeII
B.On/dllell geOooten
geflooten werd; bij welk verbond de
hunllcn kant, de Romeinf!ll
eerstgemelden beloofden, " van huneen
Romeinm met
man fc hap ten dienst te naan.
/laan. De
Dc Romeinl!n,
Romeil1e1J, van
" gewapende manCchap
hunncn kant, beloofden, de Bata)'il!rm
Bata~'ÎI!rcll als vrienden en
cn broe" hunnen
dcrs te
tc zl1l1en
zullen aanmerken; dat zij, als andere Cerll1con(èhe
GCrJllllrln(èhe
",. ders
,." Volken, ge ene fChatting
,'rij Z/)lI."
Zijl1."
fChauing zouden betaaien
bemalen,, maar l'rij
,'Er
Er i,is groote reden om te vermoeden, dat ook de Canincfotcl1.
Ciminefatcl1.
lIfarezaatezz, en mogelijk ook de 11fotiaken,
Jl1atiakm, als nabuuren
de lIforezootm,
der Bato,.ierCIJ,
B atal'l'erCl/, in dit verhond
verbond begreepen geweest zijn.
zelve,, deeden
deed en de Botaviertn
Batavienlfl terlland
terflond
Ingevolge dan vnn het zelv"
voornaamfle krijgsbenden in 't Leger van C!ESAR
C!ESAR
eenigen hunner voornaamlle
OI'ergaan; 't welk voor hen min bezwaarlijk ,ras,
was, d:1l1
dan andere
o\'erga:m;
Yolken; aar.f.~7.icn
aar.f,~zicn de Crr1llaOl1en
G~r1llaallen de gewoonre hadden, in vre·
Volken,
d~ zijnde, zig i;l
iiJ dienst van anderen te begeeven.
beg-eeven. .t\3n
A3n hunnen
hUllnen
de
d~t C,'CS.\R
zijIle overwinning op de Britten, tot
bijfland was het dat
C.'CSAR zijlle
wier Eiland zij mede over Zee gegaan W:lien,
waóen, grootlijks te danE/lbrolJe/I, Edlle11
Edllen,, Avel'llCJI,
Avernell, onder A:'IBIORIX
ken had. De E/lbrolJeII,
A:'rlBIORIX en
VE~C1NC[TOI(QX, naderhand
naderband tegen de Romeiil(IJ
Romdilw opgellaall
opgelraaa zijnde.
zijnde,
VE~ClNGITOlW,[,
Batal'iji'he Ruiterbenden,
RlIiterbmden, tOt
tot reden
dOl)!' toedoen der Botm'tfelze
werden, door
CA-:S.lR hunne krachten nu
[JU meer dan eens been rust gebragt. CA-:SlR
hebbend~, voerde
vot!rde de Batal'ieren
BatavierelI met zig naar spanje,
Spanje,
pro~fd hebbende,
ftilling van den Bclrgerknjg,
tcr ftillillg
B~Irgerkrljg, door PO;\lPEjUS
PO~IPEJVS verwekt. Hunne
beroemde \"aardigheid
\'aardighcid ill
in het doordapperheid, en vooral huune b~roemde
waaden van Rivieren, waren voomaamlijk oorzaak, dat gansch
Spanje zig na:l
aa:l de ROllldnen
Romdnen moest onderwerpen. PO!\IPEJUS
SpalJje
PO!\IPEJUS zijne magt ontkomen
omkomen zijnde, trok met zijn Leger na~ Griekenland,
Grieken/alJd ,
hij. door ClESAR,
ClESAR, verzeId
verzeld van de Batavijól!
Batavifc,ie hulpbenden •
alwaar hij,
gevolgd werd. CESAR zelf roemt ~n dienst, dien hij, in dien
logt, val1
vall de Stad DIll'aZzo
Dul'I1'Zzo in Albinie
.d/binie gel100len
gellooten Reen;
Reeft; en men
togt,
dieR'
dieu'
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dient de bekwaamheid van den meer r;ernelden
~emelden Held zei
zelven
diellt
ven te
v:m zaaken
zaak en den moed, dapperheid
bezitten, om naar verei,ch van
geZ\\'indheid der Bafl1l'ifdt
Batal'i!c,'te Helden, betoond in de Pharzaen gez\"indheid
lifc/u!
verl1J3len; hij zegt;
zegt j dat hun voetvolk
/ifc/lI! Ft/den,
Ft/tien, te kunnen verhlalen;
de
vaardigheid overtrof; waar van het
ue Ruiterij van pmlPEjU
pmIPEJl'S in \'aardi~heid
L~ger, ten eenemaal geflagen,
ge(]~gen, de wijk naar
gevolg was, dat zijn Leger,
neemen
PO'IPEJUS den dood te gemoete
Egijpu moest neem
en , alwaar rO\IPEJUS
alda~r, op bevel van PTOLO:\IEliS,
l'TOLO~lE(;S, omgebragr.
omgebragt.
liep; wordende hij nlda~r,
ClESAR, die met zij
zij;1a Leger hem tot in Egijpfe
ClESAR,
Egijpte gevolgd was, vond
hevi~en regentl:lI1d
regcntlalld bij hen, die POMPEjUS
POMPEJUS omgebragt hadden;
een hevigen
Ba/aJ'i[clze zwemmers reddeden hem, 111et
met allereerst
doch zijne Ball1l'lfc!ie
firoom, die hem
bem fiuitte, overtezwemmen
den firot>m,
overrezwernmen;; waar door zij
hem den weg baanden, tOt
tot de verovering
bern
\'crovering van geheel Eg/jpu
EgijPlt en
AlcxR/ldrie.
A/cxlmtirie.
BalI/vieren dus menigmaal beproefd, cn
en altoos dapper en
De BatIlvieren
get~ou\\' bevonden zijnde, werden
werd~n naderhand, toen AUGUSTUS
AUGliSTt:S den
get~ouw
H.i.ikszetel beklommen had, door deezen tOt
tot zijne
ziine Lijf\\'3gtcn
Lijf\\'agtcn geRi.ikszetel
bïUikt. Eerst bediende hij zig
zjg- van hun tegen A:\'TONIUS,
bruikt.
A~TONlVS, die zig
tot zijnen mededinger had opgeworpen; 't welk men rekent gefcilied te zijn. dertig
denig jaaren vóór CHRISTl'S
CflRJSTl'S geboorte.
fchied
De trotschhcid der R011/d;;e/1
Romdi;ell bezi~lde
bezidde deezen Vom n'et
n:et weini b ; 't kwam IWIll
hC111 onverdraageJijk
onverdr~agelijk voor, dat GcrtlJlwie.
Ccrllltlnie. alwaar
ni;i;
gl1lden vriiheid hooger dan het leven
leve:1 gelchat
ge(chat werd.
w~rd, geen Winde gulden
vr.n Rome was.
,,·ns. De eer. die C.tES,\R
CiE.SAR hem gedaan haà.
had, met
gewest "ron
ZOO:1 aan
~an te neemen , vorderde in zijn oog
hem voor zijnen Zoon
decze
eri;entenis. C,ESAR
dec
ze daad, als eene eri;entellis.
CiESAR was meer dan eens den
Rhijn oyergetogen;
oYerg~togen; tweern::al
tweemaal had AUGUSTUS
AUGUSTVS hem verzeld; dit
Rlzijll
DRUZUS, Zoon van L1VIA
LlVJA DRl'XILDRrXtLkon hervat worden. KLAUDlUS
KLAUDlUS DRUZUS,
\'an TIBERIVS
TIB!RIUS KJ.f.UDl!JS
NElW,
LA (Echtgenoote
CEchtgenoote van AUGUSTUS)
AUGUSTUS) en van
KI.... UDWS NEl\O,
een jongeling,
el1 dapperheid.
dapperheid, werd het
jongeling. uitfiefkend
uitfieekend in beleid en
Cermanie toeberrouwd.
toebetrouwd. Zijne aankomst
bevel van den togt tegen Gtrmnnt'e
Balm'ieren, alwaar hij als vriend voet aan land
in het Eiland. der Bntal'ierm,
zette, word bepaald op het tiende jaar vóór CHRISTUS
CHRISTUS geboorte.
zette.
In het zelve heeft Hij een eeuwigen naam nagelaaten •, door het
']Sfet , bekend bij den naam van
doen granen van den nieuwen Tsfet.
DrtI'Zus-Craft. lIet oogmerk, dat hij hier mede had, was tweetwee.
DrtI~us·Grflft.
Ol'errtjn[che
ledig; voor eerst, om hem den oorlog tegen de Ol'errijnfche
Germaanell, en de langi
langs de Zuiderzee woonende Frieze/I,
Friezen, geGtrtnllanetz,
Itlakma&.-
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makIijker te maaken; ten tweeden, om de krijgsknechten, onder
~ijn
:lijn bevel !taande,
fiaande, werk te verfchalfen.
verfchaffen, aangezien hij zijnen
zjjnen kan
kan~i
Uzipteun afwachtte. Wat zijne overwin.
op de Silcambers
S,.!tIJmbers en Uzipeettn
ningen en le
te onderbrengIng van veele Germlllmfche
Germlltmfche ·volken
'volken bebeo
treft. deeze zullen,
zullen. op het Art.
treft,
Arc. DRUSUS.
nRusus, gemeld worden. De
landing van TJBERIUS, die DRtTlUS volgde, om het gebied der Rg.
meilten
tnei,un onder de Germllllnen
Germalmen uittebreiden •, op'
op- het Bataviscl:
Botavisc/z
Ei/on#,
Eil/mll, maakte hem de overheerfching der Ctmintfallten
Callintfallten minder
moeijelijk. Ongelukkiger WIS
Romeinm, de firijd van
lUoeijelijk.
was voor de R011leinm,
te
VARUS en ARMINIUS; welke nederlaag oorzaak was, dat men tt!
want- den
Rome de Germl1anen
.Germl1anen fcheeR te vreezen ; wane.
den ongewapen·
den werd geboden, de Stad re ruimen, en den gewapenden, waar
onder ook de Lijfwllchten,
LijfwlIchten , naar hunne Eilanden te keeren; doch
ten aanzien van de laàtstgenoemden,
laatstgenoemden, moeten zij zig fpoedig beo
AUGUsTus. vindt men.
dacht hebben; want kort na den dood van AUGUsTUS,
dat zijn opvolger TJBEIUUS
TIBERrtJS het puik der Germanm,
Gtrmanen, en daar onon·
Blltavifche Lijfwachten, naar lIongarijtn
lIongarijen zond, om
der ook de Batavifche
den aldaar ontnaanen
ontllaanen oproer te doen bedaaren.
bedaarell.
In het 16de jaar onzer tijdrekening, naderde GEItMANICUS
GEI!.M.ANrcUS het
Eilflnti
Cll
Eilantl tier Batavieren,
Batavierm, deed aldaar.
aldaar, onder ANTEJUS "J. SILIVS
SILIUS CII
crcINA,
CICINA, een vloot van omtrent duizend fchepen gereed maak en ;
hij. om een einde van den Oorlog te
en daarmede ondeIilam hij,
ARMINIVi te verdelgen, den cogt naar de Noordzee.
maken en ARMINWi
Dan ongelukkig viel die
dIe voor veele Botavifche
Batavifche Helden uit; want
aan den Eemsflroom
Eerosllroom genaderd, en al te moedig op hunne zwemzijQde, lieten veelen het leven.
kunst zijgde,
Geen minder deel hadden zij aan het verlies, dàt
d:at APRO].'(!US
APROJ.'{!US
leed, toen hij • door de Friezen.
Frieun. geflagen werd. Hunne gc~
trouwheid in den post, waarin zij gelleld waren, toonden zij ia
't jaar 41
41,, op eene verbaazende wijze, met de wraak, die zij.
zij,
als lijfwachten van KALICULA,
en moord
XALIGULA, over den aan hem begaan
begaanen
wapenen opgevat te bebben,
namen: want na de Wapenen
hebben, bragten zij niet
onrchul.
alleen veelen van zijne mooráenaaren, maar zelfs eenige onrchulleven.
dige Raatlsh~eren,
Rastlsh~eren, die bij hen verdacht waren, om 't leVin.
Geen mindere trouwe en dapperheid betoondcm
betoonden zij aan IlLAUDlUS,
FLAUDIUS.
Opvolger
Op\'oJger van KALIGULA, op deszelfs lOgt
togt tegen de Brillen,
Brittm , in
irl
44; en onder de BlJlllviel"en,
Blllavierm, die hem de ovenvinning
overwinning hielpen
v.erll3:1rden KLAUi)IUS
KLAUi)lUS CIVJLU
CIVILU
bevechten, vindt men dat bok de v.erlla:lrden
V. DEEL.
N
ge
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geweestis.is. Even
EWIl
EWIllmanlijk
ránlijk
mtnlij!t onderlteundcn
ood~lij
lij
tij!WRBULO,
UObIDLo.
~().tegen
tf#Il
~dede
geweest
Knclrm;
zeiven
ren, , di~
UfóenStiefvader
Sóe{vaderKLAUDJUS
I:Lt.ootusopopKncnm. jajl.-.D
ja.JJDÛ
zeiJ'en,
die zjjnen
tijóen
Stiefvader
I:Uootus
QPK01Jchers;
lll-ERO zeI
..,oI~,
oi~, ~'aren
..
aren zij
lij
even get«Jol1w.
~.:.
Zijde IVToeder
11~da'
äGIlJ"I'W4,11ana
wart!!
tij e\'('n
~.'. Zij11e
lf~derAGRIl'PINA,
.tGIIPI'IN4,
~olgde,
mren Gemaal
etmaal door
door vergif
'm'~i{Oolugebmgt
~g_gttetiehebben,
bebbel!, [,cval
6f'fal
baarea
wren
Gtmaal
ver~i{
1tNgebua!rt
nebbet',
6effalIJllaren
bwea
haaren
buil als
als zijne
eijae IijHchutten
lij~tt.eR ilJin
waardetetehouden.
ltoildeG.
Ook
Zoon,
Zoon" hUil
bua
fijee
lijfK-UtmeJ
i:n waarde
wAalde
ltoiIdeG. 001.
011dervond
•
ondtllllond
QUderJo'ond hij,
hij.
hij, inirJ
Îfl de
de overmeestering
GVUIDe€fiefiag
ovume~~ van
van
\'al1 het
het Eila!ld
,I;..üaad
,I;.U:I~ 1J101ltJ
Mou.
Jfou,
de grootel:angeleg~l1hcid
groore
grOQtC UogeJegenhei.à
wingeJegenheid van
...
'V~n,
.au. hunnen
lwugeo
Jw,ugeg bijfullld.
bijtumd.
bijttalld. Doch
[)Qch
IX>ch NI!.RO
UERO
J)lf.RO
de
,,(}Oude
l{}()lJde wel
w.el haast,
w-el
ha,aIit,
bUit, hoe
bGe ol1waardig
blle
.OIlwaardig
.o&1wa.ardig·hij
-l1ij
gij \V~s,
W.all,
w.as, door
OOQl'zulke
OOIll'
:z~egetrougetrollwonde
we
Wq
Bondgenooteli
O1li.ier~lqd,tere
~ worden:
J!V~ràeG:
wam
qatzijlij
den
W~ Bondgellooten
Bondgeoooteli onderlleund
OlII.ierll.eiulLl
l!V~rdaJ: want
want nanadat
Eijdel~
toeleg
, ter
(oeleg
zijll
leVel!
~lokAln, en
~,
tel
fchande,
(oele~ op
op zijn
zija leven
Itveu gewroken,
~lobln,
~ h~n
~.
ter h1.UJncr
~rfchande,
fchande ~
a:s
.a15
",l~ \Veilig'
1In!tNg
~irig',
•.VOT.t
V'Otlt
Y>Oflt be[chcrmd
l*~
bekbef.lald haddell.,
ltld4CIJ.,
fild4~lI., k<>nden
i(Jn<iea
k9uciea zij,
lij.
zij, echter,
ethter, zijne
ethrer,
zijne
wreedheid
r:iet
omgaan.
FONUJU$
KAPTl'O,
door
hem
w.rec~ eiet
wrec~
niet ~t~l).
~tl1lltt. F<»ItiIUIJ
F<»itfIUll UPrIO..
umo.. cioot'
door hemalsalsSteSteStCd"houder
dehouder v:ln
ddlollder
V3I1 Neder-Ge""If1tJi~
V3Il
Netler.-Ger.fltlie
Ne.ácr.-Ger.trtlie aallgelleld,
angelldd
uagefleJ1J,,~
...deed
MetJULWS
JUuus
JUIJUSl'AULI;S,
J'AVLUS,
I'AVLUS,
den
Y~ ClvII.'S,
cr.,I{Ji,
lIeta valschlijk
valjiChlijk van
VlIR Muiterij
Muj(erij behe.den Broeder
Broeder van
v~
CJ~[{Ji;. na
na hem
hall
valiChlijk
van
MWcerij
befchuldigdigd
fdtuldigrligd
aDbrt!~. CIVILIS
ClVrLI6
veeic
fcltuldigrligd tete hebbell.
bebbe•• ombrèng<.tJ.
~11C'W.
C!'1lLI6 zelf,
zelf, n!na zozo veele
veel~
b!ijkell
eIt
getrwwbeid
deezen
b~ijkea VllD
b!ijkea
van moed
moed
~ ert
(\1\ getlWwbewllll
gettWwtleid aan
QIl deezen
dêeunwreedaart
wreeductbetoond
bewood
betDood
re
hebben,
werd
in
boeijen
gel1agen.
naaf
Rome
,,~ io boeijen
boei;engellqen,
,evoerd, enen
re lldmeu,
llibbell, ,,-m.l
geSlqen, naar lURk!
/URM gevoerd,
bedLl~lr~l;de het leven van NERO, ren loon zijner dapperheid,
NlI'IO, ten
loon zijDtf
~apperbeid ,•
gcdu~rende het leven.
le~, WIn
wn N~O,
teil 1.000
zijlólltC dapperheid
gC'\':ll1ge!l gehotldcll CAo. 68); geduurende deeze mishandeling
gevaageo
gevUlgm ,clto\Iden
,~den (J\<>.
(J\,(>. 61);
68); g=lll'fl1de
g~lllfnd4 deeze ,wsbaDdeling
sWshandeling
bj.ceven de BliZta!'ief'eI/ hem !liet alleen getrouw. ma:ll' hielpen
bJ,cHt11
Mce-ven d,I!
~ iJ.,,,,'iere,,
Bllltll'iereN hem
bem niet ~cen; getrOUw,
getrOUw. 11Wl
maJl' bielpen
de ROlt/dImt den opOmld in Gallie dempen. Dan deeze verde R:#Jlle~
R#meiNetJ den .opfi.anci
-optlanli i,A
i.A Gllie.peu.
{JQlJje dtpnpen. Dan
Dali deeze verachting was niet krachrig genoeg om NERO op den Rijksrroon
.acltUug
~kUog W;wI
"'~ giet kmchtig
krachtig ge,noeg om NBaO
N&RO op den Rijkstroon
te CQell blijven. GALllA was d00r de krijgsknechten in SpanJe ~ bli;vel!.
blijveIl. GhUlA
GMllA was 000r de
Qe kJiigikuechwl
kriigikuecblen in Spanje reeds als Keizer uitgeroepen ; bij deezen voegden zig ook
fe~li6,
ais Keizer l1irce(oepen
bij,deezen voegden zi~ ook
je 1'e~
•. als
lIil,e(~pen ; bij.deezeu
~e Batm'ieren, wieu zo wel, als alle de and~ren, het beflulir
4le BlIfPV;er,en.
wleB gO
zo wel, .als
aJJe de auder.eu
de
BlIIPV;er.en • wleu
215 alle
anderen ~ het beftulll'
belluUl
van NERO ondraagelijk geworden was.
ondraagelijk geworden ~s.
van NERO ondraageJijk
GALBA hunne geaartheid kennende, ontOoeg den gevangenen
GALM hunne geu.rtàejd
geurticid kemlende,
kemaende , ODtUoeg den
Qen gevangeoen
Gt.ul
crVILIS, en zond de hulpbenden , door hun land, naar BrifmzCfVILlS f en zond de hulpbenden. door hun land, naar BritIJnBritanClVIUS.
je re rug. Sterk trof hen de gierigheid van GALBA, die hUil het
ie
fe
te
rug.
Sterk
tlof
trof
hen
de
gierigheid
van
.Gt\LBA,
,GALBA. die hUil
hUll het
deel des buits, op VINDEX behaald, onthield; zelfs gingen
zij
INUt,
VIND~
olUhieLd;
deel
des
buUt.
op
VINDiX
behaald,
oIUhleld.
zelfs
gingen
zij
(Aa. 96) zo verre, dat zij den ecd, in naam van den Rameill(A0.
(~.
y6)
96")
ZQ
gQ verre. dat zij den eed, in naam van den Romein.
Romein·
[chen Raad, volgens gewoonte, weigerden te doen; weigeren{drell
fçlte.
,ewoonte,
jlewoonte,
weigetden
doen;i weigeren.
doen
weigerenele daarRaad.
mede volgen.
GALBA voor
Keizer reWCigetden
erkennen.t~ Deeze,
in plaati
4fe
~e
GALIIA
G.ALBA voordankte
Keizerzete ab
erkennen.
Deeze
in plaat$
plaats
van daw
hen mede
te bevredigen,
lijfwachten
af,~ en
zond
van
hen
bevredi&en,
dankte
ze
ai~
lijfwachten
af,
en
ben
te
bevredi~n.
ais
zon~
hen. zonder eenige belooning voor alle hunne dienllen, zond
naar
hen.
hen,
zooder
eenige
eeni,ge
beJoonia,g
beJoonfllg
voor
alle
hunne
dienijen,
naar
hunne Eilanden re rug. OTTO werd de opvolger van GALBA;
hunne
Eilanden
Ie wgo
rug. 0170
OTTO
de opvolger
GALBA
doch aan
den Nedel'·Rhijn
van werd
VITELLIUS,
bij hetvan
leven
van;
VlTELLIUS,
doch
deatotNedcfoRhijn
N.eJef-Rhijn
van VITELUUS,
bij aan
het deeze
leven ver
van..
GALBA,aan
reeds
zijnen opvolger
verklaard; en
GAL&, a!fCdj
GALU,
~ rot ,ijnea
,iju~ opvolger verklaard ; cn aan deeze kiever...
ver
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1i1~îHg hèchttèn ook dè Bdfaviertn
Bdtaviertlz hun
hun Zegel. Hevig was de
beroètt~, én de omlag
britfia:m. VITELLtus, door dë
beroèttè,
omlóg hier door oritfl:nm.
göedkl!uring der Baitll'ieren,
l1t1ia,';cren, Vbat
göedke'uring
vàat otta
orto en tijnen aanhang niet
be-haèvetltle te fcnrbomèn,
(cnrbomèn, vermeesterd!:!
verri1e~stetdt! :Illes,
:1lIe-s, wat hem mogelijli
mogelijk
bt'hoèvehtle
was;
W~S; W8IIr
\\Iaàr tol!
toe de ÊnfOl'Iéte11
llafn"fetw hem trtet
trtee alle hunne magt
rnagt behulp'
tadm '''aren.
~varèli. Verl:taazend
Verb:razend was de fenrik
Cchrik,, dien zij, door' hét
overtaam
hc'e over·

tWétttmen van dè
dé Po, den togrgenodfen
togrgenoofen van ono
twelttmen
oTto aanjaagden.
Öl1g~een veel,
echter; ledèt1 tij, in het liellormen
Or1g~tneen
vC!el, echter,
beflormen van PlatUlt/n,
cUltin, wordende tij, door het
hèt nederwerpen
n~detwerpen vml
v:m l\1oléitfleenen
r.70lèHlleenen
Snor de oèlègerden,
bélègerden, tetp1er.
den terUgtage
tettigtögt naar
n:t:lr kmflona
Soor
Ve'J1!Ier. In deh
kl'C1l1ona ,
Was
was hèt,
hét, dat JtlLlO~
JULlO~ llfUGANTICtJS,
IlkicANTICtJS, itlsterszoon
iustersZöon van CJVILIS, de
~Ijde van VITELuus,
vITl!Luus, en dus van zijne landgenoOtcn,
landgenooten, vêriiet,
vérliet, en
ilg
zlg mee
met de huJpbct1de,
huJpbcncle, waat
Wllllt over hij hee
het bevel
bève1 voerde', :r.m
aan dié
c!i~
\fàN
van ot'ro voegde.
Deèze
Deeze was het
her nlec
nIet :!IteC!l1,
:ille~, die Otlvetgérioegd
önvetgénoegd op v,<I,ENs
vA.t.E~S mln'.;
trull'.:
tJ~n geleider
geleIder MIS;
tntilietîj Wetd
werd bijna algeméèn:
algetrféèrl: ngt
jjt1ldY{~
n!!rt
w:ts; de fntilietiJ
agt jjaIIJY{~
fèhe Regimentm,
Regimel/tm, die
d/I! iig,
tig, vliN
de'!' lI/lgqMn
af, bit
/èhe
va:N !'iet
het lfffld
lfCfld der
L1l1golUn :rf,
btt
hem gevoègd
gevoegd hadden,
haddl:n, begöNden
begoMen l:trigs
l:trlgs hoe trtfrfchet
rrNrCclret tQ
rc' \\"otden.
\votden.
Op tlunlie
hutllie vetiiClitiI1gêfl
vetticlitirtgell fnocverlde',
fnocvende-, zelden
zéldC!tJ tij,
zij, :r.Itt
:r.Itr de Tenten
der
KéurbendeliHge'l1 ~ Wij
flit; zijt) hé!, die dc
de 1'e!!ttielldû/tt!ftn
ruttietfdûlng!n fti·
iridel' KéurbendeliHgert
gèloo;hd,
gèloo;lid, NERO l'dn
,'an i/a/ie
i/alie betoo!J
beroofd (ft lIet
II!!t gdllSch gd/Ik dn
d~ (Jor
(JM'~J
on:/! hamlr:h
handen hebben,
hebben. V'.<\I,ENs,
Af.ENS, \'tcc'zende
\'tC?C?zc'rJ(fc Me
tl:tt orid<!f
logs 'in onze
orid~ d'eed'ee.
ze rtóutlil 'edigfièid,
'cdigTièid, verr:!fid
vérràád or
or bnttöt!IV
bnrWltlv mo'gt
nio'gt ~erbor~e!T
~er1iOrten zijn;
zlift;
rr'aèhtre
trnèhtte de ltegililén1ên
Regiluénlên doot list val'\
vat\ élb)ide>!
Nka)îd,,'!' te ver\viJderen;
ver\vljderên;
zijn bevel, ten
te'l1 dien einde
:rtgev:lar&;~d1
doch naaliwlijks \vas zijrt
cinde afgevnat'6i~d1
ge\vord<!n, of deKent'beNdetl [Q'o11dell
[O'o11del1 zig
ofIvetge"
ruchtbaar geworden,
de" Keotbettdetl
zi"g otIvetge.
hóegd. Hij, die de'n optocr in' deszelfs t,'ègln
b'egin wilde fdrooren,
rdromeR,
hi zijn
Zijn b'ef/tlit
b'eflilit ie
te leut gefle1d;
gefYe1d; lr:rd
hUBne
vond zlg
Zlg h1
Ir:rd werks genoeg hU'I1ne
woede te ontwijkeN;
ontwijken; en to niet de list van ALF!NUS
ALFENUS VAl!.US
VA~US be~er
beter
ge1ukt ware, toü
verlOdpen fijn.
tijn. Dan het daarop
datt'op
ge1ukf
td« het gancsch verlOOpetl
volgl!nde ongèlukklg
ong<!lul{klg geveche
gevechr van CE'cI'SNA
II1'amvlijks ge"
volgencle
ËCltJ"A had' de 113'atmIiJks
~e-'
lléU'![i!e I!lttirel'!j
déU'!1ite
nnnretij bij~
bijr/à Wederom
tt'ederom o'tJeftoken.
oYlrfioken. Zonde'!'
Zondet order afeewachaftewaclitét1, rukten dé
dè beTTd~
bend~ aan mar C'EctNNA'S
C'ECl'NNA'S heir?
heir ~ en
I~e~
Wl,
cri hefloten,
beGoten, ll'let
gewdcl
gewl!1'd zig
tig te-gen derr
deO' atnhang
aanhang van'
van- 01ro
o·tra te verzeceerr.
verzetterr.
In
Irt allerîjl werd
wèfd een
eetl brug oVêr
oVer de Rivier
Rivie'r de Pb
P'o geflagen,
~f1agen, tet
ter
plaatfé àfwa:lt,
Irt hée
het Illidden
midden "t'3fl
van dien fh'oorn,
fi'room, eeri
eert Eiland
Eih1nd W$.
pl:iatfe
lIfwa:lt, in
was.
te~erbènde'l1 v:trI
v:tn 01'1'0 wend'Jerr
vlijt aan, om het
De Le~erbènden
wctrd.:lerr :riJen 'Vlijt
~t z!Tz~
te WC1tde1'I',
warden, en de fjoi:tWÏJlg
tè vefh~
ve nte'e'Scer
nte'e'Ster tè
bOtiWÎllg van del't brug eè
N 2
rei;
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reu; doch de vlugheid der Batavierm en
ren;
eu Germaanm,
Germaanen, die tig
ug
te water begaven, belette hem zulks. De Schermers
S,hermers van OTOT~
Germaanen 'er weder aftedrijven ; dan dit
TO'S leger poogden de Germtltlnen
vruchtloos zijnde, had ten gevolge, dat het Leger van OTTO de
VITELLIUS in de waardigheid bevestigd werd.
nederlaag kreeg, en VITELLlUS
Germlinm, die zo veel deel aan deeze overwinning geDe Germanen,
had hadden, werden, door den Romeinfchen
Romeinfehen Raad, met lof en
dankzegging begroet. De twist onder de Keurbenden en Bata.
"ieren
yieren hand over hand toeneemende •, vond VITEUIVS
VJTELLIVS lladzaam,
~adzaam.
dezelven naar Brittanje te rug te zenden; doch op deezen her·
lOgt
oneeniglieden langs hoe grooter; zo dat het weiwei~
togt werden de oneenigheden
verrcàilde, of zij waren te zamen kandgem~en geworden.
nig verCcàilde.
VlTiLl.IUS gebood "~arop èe veertiendelingen alleen naar BritVITiLLlUS
11mje
flmje te trekken. De Balavierm
Batavieren plaatfre
plaatlle hij, om hunne
bunne trouwe
io fchijn
in
rchijn te beloon
beloonen,
en , eerst bij zijn ei~en leger; dau
dan hun wan·
trouwende van iets tegen de Keurbenden te zullen onderneem
onderneemen
en ,
zond hij hen, niet lang daarna, naar Germanie.
opgekropt,
CIVILIS had den hoon, onder r."ERO
NERO geleden, wel opgekropt.
doch niet vergeeten; zijne
zijoe wraakzucht was zelfs onder VITELLIUS
verlevendigd geworden. Geen gereeder middel fcheen voor hem
open, dan zig de rampen, die de Rumeinetl.
Rgmeinm. door den burger~
burgeroorlog leden, ten nutte te maak en. Het verbond, met hem
ge~
aagegaan, eensklaps te breeken, fcheen hem. echter, een te genap te zi~n; beter dacht het hem, de zijde van VESPAvaarlijke fiap
SlAAN,
~IMN, die in Palestina oorlog voerde, en :lIdaar
aldaar Wt
tot Keizer uitBrie·
geroepen was, te omhelzen; zelfs werd hij daar toe, door Brie.
ven van
vao vermaarde Romeinen, aangefpoord; ja dit volk werkte,
door hun onbellaanbaar
onbellaa'l1baar gedrag, daar toe mede. VITELLIUS
VlTELLIUS gege~
tegoen VESPASlAAN te verzetten, had bevodwongen zijnde, zig tegen
len, de Legioenen, door werving van volk onder de Batavie~
Bataviereil.
rm, voltallig te maaken; en niets zou hem hier wederftreefd
wederfireefd
hebben, ware het niet dat de wervers, door hunne
huone gierigheid»
gierigheid.
hebben.
alles verbrod hadden. Zig niet vergenoegende met de jongelingen, willens of onwillens, tot den krijgsdienst te noodzaaken.
dwongf:u zij ook de oude en reeds in het veld afgefloofde
afgehoofde manman~
dwongell
fchap, dienst te ueemen,
ueemeo, en zig
zi~ naderhand door geld weder vrij
te Iroopen;
rchoone en rijrij~
Jroopen; zelfs werden de nog onmondigen van fchoone
:6ijge icdaante,
iedaal1tc, ter pleeging van de ollnatuurlijkfie
OJlnatuurlijkfic lllÎ$daad,
miJdaad , me:.ijit
de-

1J1lr.ne OOTlogm.
Oorlogm.
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buitenCpoorigheden zo verre,
n~re,
degefleept. Dus dreeven zij hunne buitenrpoorigheden
gantCche 'werving verijdeld werd. Ligtlijk vermoed men
dat de gantrche
CIVILlS,, wien de zwakke {laat
llaat der Romeil1[1:he
Romdnfc!re Legermagt hier
dat CIVIL1S
te lande bekend was, zig deeze gelegenheid niet liet ontglippen.
iemand bekend, d1\t
dat de Keurbenden, toen
Hem was beter dan i~mand
RhijflS geleerd ,. onvoltallig waren; maakenlangs den Oever des Rhijns
geheele mllgt
magt der Romeinen nog geen tWintig duizend man
de de gebeele
uit, die boven dien nog wijd en zijd verfpreid waren.
ontbrak hem niet
tiiet meer dan de toefiemming
toellemming der zijnen. Om
Dus ombrak
deeze te verkrijgen, deed hij een Gastmaal aanrichten, in een
BosCchen der BatllvÎerm,
Batavieren, alwaar hij had doen
van de gewijde Dosfchen
a:lnzienlijkllen der Natie, en de wakker!len
wakkerl1en d~s
noodigen, de aanzienlijkfien
Volks. Door den drank en de vrolijkheid verhit zijnde, tast hij
ele genodigden in hunne zwakfte
zwakfle zijde aan, dat is, met hunnen
de
krijgsroem ten hemel toe te verheffen, en de ondankbaarheid der
R~/J1einen met de zwartfte
zwartl1e verwen aftemaaIen
aftemaaien ; fchikkende
Cchikkende zijne
R~tneinen
redevoering (zie c. CIVILIS) om hun ter rechmaatige wraak aante·
fpooren, en een einde van het verbond te maaken. Zij allen
naar
hem met goedkeuring aangehoord hebbende, deed hij hen, Ilaar
zweerell. Daarna haalde hij de Caninefaten.
Caninefaten •
's Lands wijze, zweeren.
hun Legefhoofd, in zijne belangen over, en
benevens BRINO, hnn
Rldterbenden, nog in Ro·
Rozuimden niet, om de agt Batavifche
Balavifche Rltlterbenden,
"JeS
mes dienst, mede tot den afval te doen neigen. Gedurende eeni.
gen tijd bleef deeze handelwijze voor de Romdnen
Romeinen verborgen;
cieeden hun dezelven ontwaar wor·
doch de bedrijven van BRINO
BRINO lieeden
den: en kort daarna werd zijn ganüche handel ontdekt.
zuiks gemerkt had, floeg hij van list tOt
tot geweld
Zo haast hij zulks
Frt'ezen en Batav,'ereh
Batavieren bij een gezameld
over. Caninifaten, Prt"ezen
hebbende, rukt hij daarmede op de Romeinen aan, die niet ver·
Rhijnl1ro()m gelegerd waren. Naauwlijks waren de
re van den Rhijnfiroom
handgemeen geworden, of het Regiment der Ton·
Tonbeide Legers handgeme"en
geren bragt
brag[ deszelfs krijgstekenen tot CIVILIS over; de Romeinen.
Romeinen,
hier door in verwaaring geraakt zijnde, werden door Vijanden en
Bond~enooten geflagen.
Ro1llei~
Deeze daad der Tongeren was het niet alleen, die den Ro",ei,un hun nadeel bewerkte. Hunne Schepen, tegen CIVILIS afgeBen
zOlde., werden ,edeeltelijk
~edeeitelijk door BatllYiftlte
Balllvifthe roeijers be!luurd.
zOldel,
De~
N 3
De.
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ç.

Deeze
uiç on~\l11~
verQindcrdcn
~IUSt,
rui het
of uit
41lf onlU1llcle
uit
~e1èhi~l!.
Dceze
verhinderden
eerst,
als of
gefchiede.
dienst
vap Scheepse~
IirijgsvQlk;
pad~rband
zig iel1~\!1
vall
h~t Sc~eepsel.l lirijgsvc;>lk;
padçrband
ieh~Ç!1
den den
dienst
van het
en Krijgsvolk;
paderhand
zig geheel
t;gen
hct~~lve
verzenende
,
wj~fpen
da
ac:luerllev~
t~~n
t~gen
Ilct1i~lve
verzettende
I wjçfpell
zij
de
aduerfieveru;
t!gen hctzelve verzettcnde, wierpen zij de achterllevens tegent~gt;!n
deu
Oever
dcr
Gef1lJ~n'~
;
en
çinqi!~jk
bragten
~ij
hft
l~ven.
den
per
Gef1lJan'~
çin~l!ijjk
hragten
om
het
den Oever der Gertllflnen; en eindelijk bragten ;ij om bet leven.
geeJlen,
w~lkl!
:jp~ri
dajl
,e.
W~r
w~lk~
lIP~r~
~Il begeerden
~ij beg~erdel1
beg4erden
te handelen:
die qie
geenen,
welke
anders
dan zij
~e handelen:
waar-w~r
Vlooç
bellaallq~Qr
de g(!peele
uit vier-en-twintig
Schepen
befiaalllioor<lÇ)Qr
dan d~n
de geheele
Vloot,
uit~ vier-en-twintig
Schepen
be !laande magt
OIVILli
flaat
in magt
dç
OIVIUi
Içwllm;
pet geen
in fiaat
fi~lde.
de, !Je
in 1t de
van van
CIVILIS
"kwam;
het geen
hem hem
in !laat
l1eldc,
oogmerken
verd~
te klmnen
'tÇfvvl,en.
verd\!l'
kQnnen
'tÇcv9Iicn.
oogmerken
verder
te kunnen
verv9lgen.
zijnezijne
Qe Romei~et11
gcWaiU"worqllnde,
hoa
lig
hunnen
Romei~el~,
geW3iU'wonillnde,
hoe ÇlVILIS
CIVILIS
iig voor
Oe, Romeinen,
gewa;lrwordende,
hoe 1i CIVILIS
zig voor
hunnen
opeobaaren
verklaarq,
hun
I.egcr
verflagen,
hunne
openbaaren
vijand
bUil
Le~r
vernagen,
openbaaren vijand verklaard, hun Legcr verflagen, hunnc Sche-Scheen alle
Ba/avis.IJ
Eiland
veroverd,
de bunpen
bl1llIWu
uit Bafavisc/z
het BatavisclJ
pen pen
veroverd,
en allc
dc hunnen
uit het
Eiland
ver- verjaagdjaagd
had,had,
gebooden
den den
Stedehouder
MUTJUS
LUP/i:RKUS.
met m~t
Su:dehouder
gebooden
!o1UTlUS
LUPIi;RKUS.
uveetwee
Keurbenden.
op de
aautetrekken.
Onder
de d~
Keurbenden,
o~ Batavieren
de Q(ftav(eren
QqlaYier~tl
aautetrekkeu.
Onder
t\Vee
Keurbenden.
aautetrek~eu.
op
geengeen
en • en
welke
tegent~gen
CIVJLIS
afgezonden
werden,
bevond
zig eell
gcencn,
CJVJL~S
~fgC:;IlOBden
bevond
4il;'.
een
, welke
w~lke
t~~en
cJVJL1S
:jfgl;~den
werden,
~igeel1.
vleugel
uit Batavers
bellaallde.
die nog
veinsde
hun getrouw
te til
vllmgel
uit BfJt~Yers
B(,Jf~Yers
befiilan,de.
die
hl!n getr~w
tq
vleugel
benilaude,
diç nog
veinsde
hlln
getrGJlw
zijn.~ijn!
CIVJLlS.
LUPERKUS
dus d"s
tegençe&en
hem he\1l
ziende
optrekken,
toag toog
:i:ijn!
ClVILIS,
C)VJLIS,
l-UPEI\!q;~
{.UPEI\\{Y~
he~
ziend~
optrek~en,
oplrek~en,
tQog
hemhem
te gemoet;
om de
des c,les
te meer
aamemoedigen.
voer-vQer~
meera~lllellloedig~n.
te gemoet;
om zijnen
de ~ijnen
te meer
a~lllellloedig~n.
de hij
mct
zig
alle
de
veroverde
Legeru;kçns.
Zijne
Mo~der
ell eq
L.egmçkS!lls. Zijne Mo~c,ler
Mo~c,lef
de hij met zig alle d~ v~rov~(c,le
\,~rov~(c,le L.egcnckç\ls.
Zoster
2 beneveIls alle de Vrouwen cn kinderen, beval hij, zig
~qs~er
benev~lls alle de Vrouw!!n i!ll
f:t\sçer \~ benfV~l1S
~ll kilJ(~eFCn,
killdefCll, beval hij, zig
zi~
achter
het p~t
Legcr
te pl,atfen
.. op.. dat
als~ gctllig~n
van VIlIl
dcn den
achter
Legçr·
pli-~tfCll
qp zij.
d(\t zij
als ~etu4.'en,
Legçr
te fli~tfen~
dl\t
al.
~etu4,"en,
vlln
(jen
de dapperen
dei te
me~r zouden aal'lUoedigen, cn dJ: b~o
llrijd,
l1ri
jd,
c,le dapp.e.eil
~e~,. ~çnuieq
~ÇllWel1 ,aq\nQedi~cu,
dç b.l5t'
~9"
flrijd,
dapperclol
d~ te \De~r
.al\\\lQedi~cu, el,l
el).dç
hartigen
bercha:nen.
De
nag
werdwerç,
met met
het gcwoon
krijgsgezan~
bartigol1
be{èlul:lJC\l.
De
l1~g
lw~
krijg~e?~lJ"
bartigoll belèh:l:lJctl. D.e l1<lg
werli
lW~ gell/Qon
ge\\1Qon
krijg~e?~Il~
der Mannen
en b~t
gefçl'\ceeu\v
der Vrouwen
aangevangeo. DochQQ,çq
der l,\'~\\fInell
N\\fInell
elI bct
g~r~iMeeqW
VrÇlllwt:ll';1iIU~evallgeD,
)Jet g~r~lMeeqw
~er VrÇluwt:ll';liIu~evangeD,
naauw!:jks
was
h::t
begonnc;n,
of
de
Battl"v'fche
vleubel
wende
!):jjl,"\Ylii~s
vleu~'C1
!l:ji\q\Vli.l~,s was, "~t '~gP.i1n~Il.,
'~gP.iln~Il., of de B.<4t4'1'
B(4/~1' (fth.e
.fth.e
vleu~'el well.de
weu.de
!lCt 1'!ct
gewcçr
tegen
de
l.f.ol;I,eill/;n,
die
daar
door
~eooodzaakt wer.
4et ~eweçr
~eweçr iege\1
tege\l de R.oliJ,Ç.I1~IJ,
R.OI;J.Çll1~~. die
ç1ie daar door l;el,lO.od=?II~I\~
l;eI,l:GOli:(:lI:'\~t w.er.
den den·
de wiile
naar Il~af
re/era
(Z411Ien)
te necmen.
De nog
:)gt :;lgt
den
de wi),
wij1\ l\:m
Yacrfl,
Vc.t.era,
(~tllueU)
l~fllueu) te
tt! neemcn.
nCCmell.·
De nog
nóg
:)gc
overige
benden
der
Ball/vieren
werçlen.
doOI'
de
afgezond.e\len
ove(i&~
b~n.den
d,çr
~at4y;çi'en
Wei~ell.,
do~
de
afge?:o.ij~~en
ove\'igc
d,~r ~a(liyiçi·en wer~e~. doOi!"
afgc;:ol)~~ell
Vlm Ct VILIS. onderha.ald; en bericht van zaaken omvangen heb,.
vall CI,VIl.I~,
CI,VIl.I~. oqÀer~~àtd.; en.
Va\l za:lk~u
zaak~u ÇlJlwanaen,),leb..
Vatl
cu. ~ericht Va\l
ÇlJlwangcn ),leb..
bcndç. zog!en zij twi~t l1l~t hunnen Over[le FLAKKUS, verlieten
b_el)d~ ~zqgten
~.ü i\~{g
Ç\~üt tlWt
!U~t ~u.nnel1
Overfie
b_cl)d~
~ ,zqgten ?,Ü
~u.nDen Over
tie F.\.l\ilKl,JS,
F"'' 'Io1KT,JS, vetli~.el1
vetiie.eu
hem t en begaven ~i&" op we~ Haar Neder-Gc,.nzan;~". FLAI'KU$
jJ1t11l~ ~'á
!Ve(lcr-:GçxlUa~~(If. Fr,..!,KIl~
)l.nl~·
~Q b.efi:J~çQ
befi~VjfQ ~Ïf' op ",el;
\Velt
~~ar !Ve(ic;:-pÇl(#lla~~(".
FJ,.,A.~K4~
Z3 6 in het eerst hunnen aflogt met on verfchilli~e oogeu aan; doch
?o~3iq
'liet
e.erst
"1IIlq;H
~.(tO~t
wet
on,verfd~i1i!e
oog~1l
~n;
~~3iq
ket
~em"lfllg~H
W.,(!O~i
on.verfd~lIi!e
oog~llaan;~Ql;1)
naderhand da~rv:m berouw laijgende, zond hij blieven af aan~Ql;"
l1i\Q~\hll.~d d~(vl\"
IWQ~W k~ijgep.de,
Il\\Q~~h,l\~d
d~rv!lq lWQ~W
l\(ijgeJ,1.de, zond hij bF~ev.eY ~f ~
GALLUS , Bevelhebber over de eerlle Keurbeudt;. die te Bo.~

?if·

fiAI,~Ü~,~,
~x~\~bb~qve~
~ern~
fiAI,~Û~,~,
~x~\~bb~qvè~
d~ eern~
Kcur~~~.
~i~ &l} QrJ~
(Bon)
lag, met
bevel, de Bcftlviel'eIZ
aJdall'
te doen illlhoudcn"
(Bon)
lig,
BataYieren
al~~ ~II
~1It,\o~
fi,ij~~~
(Bon)l:ïg,
met
bevel,
de
Batayieren
ald~
t,\o~
fi,ij~:i
onder belof:e. dat hij hun op de hieten zou volgen. Zekerlijk
onder
o.ndCï
bc.loüc
bcloüe
_
da,t
hij
h.un,
b).l:l1,
op
Q,p
de
hielen
bieten'
ZO,tt
ZO,lt vQlg~J;I
volg~.
•.
ZekI'1PJk
Zek\:ll'tiJk
zOuQell zil gevangen g~wordel) zijn, ware dit plan gevolgd; lUlII!t
zQW;l.eu.
zij
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Deeze
àigt digt
bij BDIJ
gen~rd
zijn~,
zijl1~,
,deeden
denden
vrj.jel~
door·
doorDeeze
bij Bon
gen:lderd
zijnde,
deeden
vrijcH
doorlOgt togt
"', ~
ziT zij
ilelimet
<ie ltllmriltllnuitogt
verzoeken;.
zeggende
".
g~eng~en
oorlog
lAeI;
Qe
verzoeken;
zeggende
" .ziT
dat
oorlog
de Romeizochtell,.v~r
zij
had.Ikn
a.fgellree~eR;
das
" nen
zochten,
zij zig
hadden
afgellreedcn;
".. tJetI
ven
zochten,
yi)Orvoor
wi~wien
zij. zig
had.del
afgefireeden;
dlK dat
zijl zij
.. naQf
n3Qf
uuo htw
eQ r!l6t
r!l&t
vetlangden
; wederJl.ond
wederll~nd
huw.
n
"hUIl
Vaderland
en
verlangden;
menmen
mn.bUil
" naar
Vaderland
en rost
verlanguen;
wedcrl10nd
" niet,
zij zOlden
vredig
voo,bijtrekken;
wilde
",. niet,
llij zouQeRvredig
vao;bij,!rmf1l;
hUIl,hun
1lii
ZDUQeR
vredig
vambiiNmeli'.;
dochdoch
wilde
menmen
hUil'
" den
betwisten, z.o.1Irlrn.
zij zouden.
zig dien,
Ilaal,
betwiil;.en:,Ui
z.o.1I'drn.
" den
we(weg
betwiil;.en:,iij
i~,dieQ,
doorduor
het het
fta:1~.
opewope"nen." GALLUS
die ~waenrijd
in tweellrijd
was,
te doen
nen."~G.u.r.u&,
OJ teof te
,. nen."~G.u.r.u&.
Qj,e, in
wa~,
wat wat
hemlIem
te doen
of
I:l:lten
Ilood,
werd,
in decze
mengeling
gedachten,
lJIttel1
/lood.
gedJ!llhtell,
lMtel!
fiood,
werd,
in deeze
d.eeze
mengeling
van V3n
g~llhtel},
doordoor
de de
zijnen
aruJgeCpoord
den
oorlogskans
te
waagcll_
Hij
dlarop
3000
ziisaen aa.ngefpoOFd
aa.ngefpoOEd den oorIogsk:ms
oorIogskaRs te
re waagl!n.
w33'&~Il. Hij èltltop
ziiJaen
U::IUOp 3000'
Keurgenooren,
eenige
in
der
haast
verzamelde
Regimenren
Keurg.ellOQ(,e!l"
Keurf,eflOQt.etl" een.igJ:l
een~ in'
in der,
de~ h~as.t
h~~ verzamelde
ve~zamekle Regjmemen
lt.egjulenPt!n BelB~/Be:gm.
vergezcltl
van
een
hoop
boeren
en
zoetelaars,
bij~engcbl':Igt
gm
~
vereeZfld
van
eeR
Iioop
bo~reQ
ea
zoetelaars,
bijtcngebt'!Igt
ge71 ver:e-zeld \I8ll een lioolP ba~reQ eH
bijtengebfagt
hebbende,
en trotsch op
de groote
overmagt,
barst
ter poorte
hebbende,
de ~roate
~oote
es srC!)tsch~p
overBlagt,
barst
\lIn ~orte·
met
voornQemcn
de
Bflttni/'l"eJJ
te
omrillg~n. De aangeuit,
uit .. met VOOf~emfA
voor~emffi de &1tlJvie,.m
aange&itil.yjereu t\!
te omringen. De :lrulgevallencn
verzamelen
en CC'ha:lrcn
bcitelswij.lc;
brceken
door
wl/enel1 TeuameJea.
beitelswijz~;
bre<!ken
wllenen
veuamek!R,
en fclaaGrea
rdaaGreu
aig, zig
bei!elswijze
i hreltken
door
het
dunne
fpits
der
vijanden,
en
,<crflaan
hcn
in
grooren
getale.
het dunne
dunne' fpiu
fpit$' èef
der vijanden, ~I}
~n wli{1U:1n
wlifiaan hen in grooteft
groO(eft getale~
getale;
de Agrippiucr
BOllwJl(uJ V';CII/t'Il) voorbij tr~k.
De Overwinna-arsAgl'ippiner
De OverIllKma.ar!de
OVer\llHmaar~ de AJf.l'ippiner
BçuwfJad (lri(ult>1l)
(t.il!ule1f) voorbij trektrek.
~j)ad
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BOIf, wee
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alln.
deR;
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zc=eo dar
gevallen warell.
waren.
gevallen watel'l.
CIVILIS, zig door hen in m.lgt en a:lI1tal verllerkt zicnde, vrees.
CIVlt.lS, zig
ûg dOoOO
doe; hen·
hen, in
ia Ralgt.
Uioagt en
in· aantal
aanrol verClerJ.t
verllerkt zi6nde,
vre(lSCIVH.IS.
ziande, vrel1s.
de, ec\Ht:i-, nog voor die der Romeiue/l. Om de zijnen b toom
e(htt:f,.> Reg,'ZQQI:
ROg .'"QQiO die der RameiJJm.
Rameiu".. Om
ÛIn de zij~
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mom.
de. e~htef
te houden, bragt hij hen allen onder den Eed van VESPASIA:\~,
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tcn antwoord, " d:1t zjj g~el1 raad van een verrader noch vijand
alMlMoon.!,.
,., waren.
r.latzji
,U~ r.aad
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BAT A V IER E N.

Humu OorloguI.
Hllnn(
Oorlogew.

Legerplaats te beflormen.
benormen. In het midden des Legers {lelde
!lelde de
Blllavüren, doende te gelijker tijd
Held zig aan het hoofd der B,"avüren,
tegcm den (hoorn
aroom opvoeren.
opvGeren. Men verbeelde zig dit
de Schepen tegtln
magtig Heir, pronkende mst
met de voorheen overwonnene zege- en
eu
veldtekellen,, niet als Rom~infèlt(
Rom~inJèlre Krijgsknechten, maar, zo als
veldtekenen
wij dczelveu
delè~ven hier voor in hunne
bunne Klu/ij
Kledij befchreeven hebben, elk
volk volgens hun eigen bijzonder gebruik, om de R(Jmeinm
R6meinm daar.
door te me~r
melr te verfcbrikk<!n.
verfc!lrikl{(!n. De Romein/de
Romdnfclze Legerplaats, die
Ilegts door 5000 man bevoor I ~ooo man gefchikt was, werd l1egts
fchermd ~ ook was de vesting op deezen tijd alleen voorzien van
dat
daç geen, 't welk men voor de winterlegering
wlnterl.egering noodig geacht had,
flcrken aanval Ilftew3chten.
aftewachten. Ieder onderfcheide.
en niet om een {lerken
onderfcheideoe
ne N~tie der helegeraaren
belegeraaren had zig bij de zijnen gevoegd. CIVIUS
CIV1US
gebood eerst de proef van de overwinning met de werpfchichten
tc ncemen
te
neemen ; dan hier mede hun oogmerk niet kunnende bereiken,
vielen zij, o.nder
Gnder een aanhoudend krijgsgefchreeltw.
krijgsgefchreellw. op den wal
vjelen
zijnde, dekten zij den rug met de l:lOgweraan. Deeze geDeukt zjjnde,
I:mgwerpige fchilden, en lieten anderen daar legen opklauteren. De belegerden olwingen
Ol. vingen hun met zwaarden, en het
hel werpen van tlee"
!lee~
nen; waardoor meenigBûfavier
meenigBûlavier Ier
ter neder plofte. Daarop maakten
len zij !lormgevaanen,
normgevaarten , op de wijze der RomdIlen;
RomdIJen ; doch deeze
werden door de Blijdul
Bltjdm vernield. Dus ziende door geweld geen
C1VJLJS zijne
meester van de vesting te zullen worden, fpaarde CIVILIS
manfchap, en belloot de belegeroen
belegerden uitteh
uittelt ongeren. De Romdtlm
tien br3g[~n
br.agten hunne magt wel bijeen \ doch alles wedertlreefde
wederllreefde
voorgangeps, dii
die den vijben. Z~j
Z1j hadden gebrek aan dappere voorgangers,
3ad
aad onder de oogen durfden
durt'den zien; aJs
als ook :r.lIl'
331l' geld en áan
áQn graan.
Gl1l1im weIgerden
weigerden fchattÎ"g
fchatting van Geld en werving van Volk
De Ga/fien
[oetellaan;
te Gddubtl.
toévoer van Graa.
Gr-aa.
toetenaan ; dus legerden zij zig Ie
Gelduba. De toevoer
bleef, door de ondiepte d.s waters,
nen, in een Schip geladen, bfeef,
zitten, en werá
werd' door de Oy(rrijnftlu
Overrijnfthe Germanm
in den Rhijn zitlen,
,veggeOeepr.
\veggel1eept.
baddtu zlg met de ~(rtavitnn
Bqlavitrcn vereenigd,
Alle de Germanen
Cerl11anm badd'n
en de edelllen
edelOen di!s
des l2hds
lahds als G~Zelaars
G~zelaars gezonden. Crvn.IS
CrVILIS beval
deo oord, Hem het naast bij gelegen, Ie
te verwoeieder van hun, den
neo. Mer een bIjeen
bijeen gebragte
nen.
gebl'llgte magt deed hij een ander gedeelte
het land, tot aan de uilerfie
ujterfie grenzen
de Maas overtrekken,
tlVettrekken, om hel
TIlt
TlI1 Ctillith
G4/1reh,~ lil beroerte te breD~en. Hij zelf zeue,
zette, met al zijll
zija
Vef4
ver
..
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retera voon. Hij deed de Bo/tlpieBattlpievermogen, lIet beleg van re/era
nieuwe fiormtuigen
Ilormtuigen vervaardigen, de Overrijnfche de wallen
beklimmen, en , na afwijzing, den flrijd
firijd op nieuw hervamn.
hervalt~n.
Zelfs ontzag hij de duisterheid des nagts niet. Dan al de moed
der Helden was te vergeefseh; aangezien de belegerden even
afweering. als de belegeraars in den aanval wawa·
fiandvastig in de afweering,
uit/lag des gevecI1lS,
gevecIHS , bij Kremol1a, tllsfchen de aanhan.
ren. De uitlJag
gers van VJTELLIUS
VITELLIUS en VESPASI",AN,
VESPASil\AN, ten nadeele van de eerllen
eerfien zijnRomeinfc,'Ie Legers in Opde, had ook zijne uitwerking op de Romein[de
Neder·Gel·manie. ALPINUS MONTANUS, die onder VlTEL.
VITEL.
per- en Neder·Germanie.
LIUS Gver
Glver eene bende het gebied voerde, en de tijding van zijne
LlUS
nederlaag uit Ira/ie herwaards gebracht had, werd door hem ook
aantezeggeIl: "., do/
dat hii
flii
aan CIV LIs gezonden, met bevel hem aantezeggen:
flaakm ell de uitheemJèhe wapenelI
wapenm IIÜ/
ni(t lan:
/tm:
tien Oorlog hlld te flaaken
met een uilhumfchen
uifheem/chen [chij,l
/chijll te beiekken;
beielrken ; was het hem ernst
Ker meI
Pespnji/14n hulp tO!
lo~ te br_engen,
brengen, hij kon aftaaIen:
aftaaten : zijn
geweest, respojia4n
oogmerk was bereikt." Dan. CIVILIS ,• wist zijne zaak zo wel voor·
voortefiellen,, dat MONTANUS hem veeleer gelijk dan ongelijk gaf, en
tellellen
zijne belangen bijna omhelsde. In plaats van het oorlogen te
fiaal,en, zond hij den zoon zijner zuster, onder bevel van JUfiaaken,
I.IVS MAXIMUS en KLAUDIUS
KLAUOIUS VIKTOR, met de oude Batavifche
Batav;fche BenLIUS
VOKVLA gelaten hebben.
den, naar Ge/dulia, alwaar wij zo even VOKULA
Reeds badden zij de overwinning op de Romeinen behaald; dan
ondertleund wordende,
wordende. keerde de
deeze door eenige hulpbenden onderlleund
werde. de Romeinen, op hunne
bunne beurt, overwinnaars.
kans, en werdeR
binnin retera te verCIVILIS trachtte inmiddels de belegerden binn(m
firikken; doende hun te kennen geeven, dat het met de Romei.
flrikken;
nen gedaan, en bun Leger te GeldNba verflagen was. Doch de
aannadering van bet heir van VOKULA deed deezen list niet alleen
uiterfie verwarring. Het
mislukken, maar bragt CIVILIS zelfs in de uiterlle
Romeinfche Heir genaderd ziJnde, floeg
Doeg zig om de belegerde vesRomein[che
op~eblazen van waan, over de bekomene zege,
ting neder, en op~eblazell
hef
te het, zonder eeDig bevel, den wapenkreet aan. om op de
befte
Btltav;ercn
BtlttJv;eren aalltevllllen.
aaaceYllllen. CIVILIS werd belllQedigd.
belllOedigd, doordien
hem de gebreken zijner vijanden en de deugden der zijnen beHet.gevecbt was hevig;
hev.ig; onder de RonzeinelZ
RomeinelI waren
kend waren. Hetgevecbt
de grootfie
groodte bloodaarcs
bloodaarts eD
ea de grootlle
grootfie muiteDJIakers.
muiCClUlakers. Sommigen
yan hun der iaatfit
laatfit overwinning oog gedachti& zijnde, hielden
N5
fiand,
f·m
rm
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Hult/Je
Hunne Oodogm.
O()t'/ogm.
Hultl1e
Oodogen.

fiand, troffen hunne wederpartij,
1ltnd,
wederpBltij, ja moedigden
moedigden zelfs
zelfs hunne
hunne mak.
mak.
kers aan,
aan, en hieven, zig in orde gelèhaard
kers
gefèhaard hebbende,
hebbende, de
de hanhanden om hoog, ten tek~
teken 'voor
voor de belegerden,
;
lIittewllen;
den
be~erden, om
om uittevallen
uittewIlen;
waarop
dezen
met
gantfche
drommen
uitbarUen,
en
zig
in
't
gegalltfche
uitb3rllen, en ~ in 't gewaarop
gtI11tCche drommen uitharfien,
vecht mengden; drijvende zij, binnen
de
Ce,.",MnttJ op
vecht
bmnen kort,
kort, de
de' Germanen
Ce,.",II1mJ
Op'
de vlucht,
vlucht, waartoe een onvoorzien
onvoQfzieft geval meer
de
onvoOfzieft
meer d~n
dan wel
wel de
de moed'
moed!
of dapperheid
dapperheid der
der Romdnen
Romeinen aanleiding
aanleiding gaf.
C1V'1I..Is,• door
of
gaf. CIVILIS
CIVILIS.
do~r het
het:
firuikelen
zijns
Pa~rds,
ter
aarde
geworpen
zijnile,
ging
ftruikelen zijns Pa~rds, ter aarde geworpen
geworpèl! djndt,
zf)~, .gtDg
glIlg de
die
die- roep
roep
roepo
door beide
beide Legers,
Legers, dat
dat de
door
de Held
Held gedood
gedood of
ofgliwond
g8WOIHI was;
WIS; 't
'r
guw
gllwonà
WIIII;
tr geen
geN
een atgemeenen
algemeenen fchrik
fchrik en
en verfJagenkei<l
verfJagenheitl
verfJ:rgenneiG onder
zijwn veroormooreen
Cchrik
onder de
de zijnen
zijRn
mOOfzaakte. VOKULA
VOKULA vervolgde
vervolgde hem
hem niet,
zaakle~
maar zorgde
lIorgde dat
.ebt. de
Le~.
iaakre:
niet, maar
mar
zorgde
de LegerLe~,
plaats van
van het
het Iloodige
Iloodige l'Oorzien
voorzien werd.
dien einplaats
werd. Hij
Hij zond,
zood, ten
~n dieno eia..
de, Legerwa~ns
Legerwagens naar
Ilaar N()v~lI1R
Nove/ill1n (NeNS
tNl!tIs of
tegen
over
Legerwagens
Nov~fitml {NeJis
N~iJs, t~n,
te~n· o'ler
de,
of Nuij's,
N~iJJ,
Dusfeldorp
,)
om
koorn
te
haaien.
De
eerUe
togt
gel"Jkte
hUil,.
Dus[ddorp,)
rtoorn te haaien.
haaien, De eertle
tvg' gel"ollrre
get.drre 'Ilm,.
hun,.
Dusfdthrp
,) om loom
eerfte t!Jgi
vennits CIVlLlS nog gewond was; rr.aar berneld zijnde, en dell.
vermits CIVn.1S
CIVn.rs nog gewOftdgcwOfld- WIlS
WIlS pr,a.ar
pna.ar ,he,ftetd
·helfteM zijnde, eG
en. <Ntm
ct.m
tweden togt vernomen hebbende, overviel hij de on3chtzaame
meden rogt
lOgt vernomen
yemomen !tebbende,
hebbende, overviel
QIlacàtzaame
",eden
ovewiel hij de cmadltname
geleiders. Van wederzijde werd even hevig gevochten, zonder
geleiders. Van wederzijde werd even hevig gevochrel~, ZOfldlfr
ZOftdifr
voordeel te behaal en ; doch met de :r.l1lkom.c: V~111 dell nacht.
voordeei ttV'<lIl deo
del) na€M.
nlK:M,
t~ behaalen' ; doch- met de-ftl1komSl'
de-nll'kom~ van
weeken de Romeirle1l naar Geldltbn, welke plaats al5 nog met
Rllt11d(letl mlU
naar Celdlfbtl,
GeldMbtl, welle
welke- pf~t~
p!M1[~ al~ nog met
weeken
de
Romeif'JefJ
m«
Soldaaten bezet wa~. CIVILlS omringde dezelve, en VOKULA,
50ldaaren bezet wa~.
w:r~. CJvn.ls
CNIUS owingde dezelve, eI'I
efI VOKVLA,
Soklaaren
VOKVlA,
naar Ntt~is gekeerd zijnde. nam het zelv~ in. De eer.c:genoem·
Nniis gekeerd zijnde-,
nam &el
MI
zeI" m. Ik eel'st~t!lOcm
etnf~e!l'Oem
naar
Nfl~;S
nim
zeln
de overviel
daar oprijI'Ide-.
bet Leger;
de /lag
\'j(!! [en zijl1en voortleede
oveniet
.
daar
op
het
Leger;
Le~r; de Oag nel tet't ·zijnen
,zijnen
voortieeIe uit, en de Romcim'n bedreeven den grooElteu 11loedwi:;
\'erIemoordende
uit, mdéFLAKKUS,
l<.~rinmterwijl
bedleeven
deft
gt'OOfften
moedwil;
verVOfWLA, in het gewaat van ecn'
l1'Ioordende
l't}!KKUJ, tefwijf
tefwrjI
VOKlJU, in
m
t;~1 van een"
!1Ioordende
rt~KKUJ,
VOKUU,
het
,;~,
tlaaf, naauwlijks dat onheil ontkwam.
naaf,
nnauwlijks
naauw1tlks du
dat onfteilon.fteil- orn!n\lam
omk\\lam•
ClVlI.IS, met den a:mvang van het ja~r 7<9. ti}~ing van VI1'F.r.CIVILIS, met den :ranwttr;
:r.mYa~ Wn
van Ree
her }<lar,,..
t~,Jing VlIfI
V3ft Tll'F.L.
CIVIUS,
j<lar.?-. 1~.Jing
TJl'F.f.LIlJS dood gekreegen hebbende, V'Crkla~nle :.lig open~ijk voor vijLIUS dood gekreegen hebbende; w~':I1'de,
~Pkla'a'de·
aig
'op,nDjk
'o~n&ijk
V()OI::vij.
VOQI: :vijand der Romeillcn, richtte een verbond met KLASSIlWS, TUTOR ell
\lnboRd
all'S
and
der R01Ireinen,
KLMSISlis;
TUTOR
tB
S.\BINUS
op, 't welkriclttteeM'
gefJooten \lerboRd
werd in ales
de woning
van 'l'U'FOII
een' bw:MBINUS
~e+1ooten
ju dè
~1Ii1'if
VQn
eeu' bder
S.\BlNUS
op, 't
"t welk
werd eB
jg
dè'
~mAge
~Ilbelang
eeR'
..-;
ger te Km/m.
Na ~e+looten
dat KLASSIKUS
Tm'IJR
in her
Kett/en;
NacflttiLA-~sIK~
e9 '1'Vl'OR
wrOil
LJebng-der.
ger
te KetJlen;'
Na·cJat waren,
tiLh~slK~
in; bet k>ebng!Ia:
Batavieren
overgegaan
voegden
de Tre,'ierm
en LiNgo.,
Bafavie1-en
waren,
~& ']';~#~t'~"'~R~
1'1tI'YÜ"hi'
~A .eer
~
Bata'Yie"·m-dv~egHa
~gdelt:&
nen zig bij 'oVergegaan
hen. VOKULA
was ~gdelt
de voornaamfie
, die Oe
en
fltn
fttn
zig.bij der
zig-tlij
hen.
h~n.Rrnneinen
VOKULA
VotroLArracbtte
lm
wts de
devoomaamtle.,
dredeed
dfe
<b manlijter
Ier eu
en
het belang
levoomaamtleo,
h:mdhavfn; h~j
der: kmte'Î11m-:tttickte
y .Jl.ij
het
belang der
W! ·PnmdIlMft
-PnmdIlMft
deetl maalijke redenvoeringen
, om de KrijgsknechteIl
hUntle
verpligriug
aart!te
redenvoer~,;OO)
dto:Krij~slne~hteD
Jm11l1e wrplisriDg
wrptigriug
a:afo.
ke
reèfenvoer~,:
om dto:Krij~sl~hte))
Jmalle
tetoonen:
doch dit bedrijf
koste hem het leven.
KtAS."I1WS" a:ar-,
die
tetáonel1'
OOeb
idiE
bedrijfkosre
~m. K~us,
K~us;,
~
tetaonet1':
bedrijfk08te
J~eA.
'ln!m had~ doch
doen 'diE
ombrengen.
namhem
hetbet
Veldheerfchap
op zig,. eB:
las
liem
doe!t'~mbrtlJftD;nm.
hftVetdheerfi::bp
up
litm
doelt'
~mbreBftD
; '. nm.
hel' Vetdheerfi:hp
op zig,.Dg,.
d~n had
Soldaaten
den
Eed voor,
en deeze
zwoeren trouwe
aan het
Soldaten
BW
"OOt->;
en. 'deeRdezwoerS
uOawe.
.
. beu
RijkSoldntell
der Gn!/ien.
Na die
verrichtiDg
zorge des.
Oorlogs
lUS.
&n
den ~
vöOrc>;
«11
DlOelS
ttóowe.
dit
heli
Rijk der elf/tie.n. Na die. verric~ de·
de; -&"e lis
OoriGIPfchen
t. .
des OorIGIP
tWlr
feb
en
Ccben

0.,"

DAT
A VAI VE."n N.E N./Imme
Oqr/'lJetI.
nAT
IER
lJ1II111c
Oorlogen.

!20a!:l03

~11~fch\?ll
J(l.,m~J:tJs
eu TlJ'l'OR
TUTOR
verQ9cld
~ijnde,
ht:t het
tl;11~
j(l.,m~J:tJs
en
verÓgeld
zijnde,
werdwerd
het
puikpuik
des des
J(LASSI~US
en TUTOR
verdoeld
zijnde,
Volks
VoIJcJ;Volks
gCllIolldell
g§~OQdel)
Ilallr
nlU\r naar
het llet
heç
nOi nog
be1fierd
bel"erd
Pé/rm,
~/fra,
dat dat
doordoor
hllogershongersg!!zonden
belegerd
retera,
hongersnoodnood
gedwongen
was was
zig zig
overtegeeven.
Na Na
deeze
overwinning
gedwongen
overtegeeven.
deeze
overwinning
vindtvindt
vin4t
1111111
I11l1n lUell
1W1~eA;I!~d.
lWl~eI;,~d,
dat
dal:
ClVILIS
CIVILIS
zijn
hair.
hair,
naar
de
~ewoome
aangetekend. dat CIVILIS zijn hair, naar g-ewoome
de gewoonte
dtlf,
d~' der
IJfll(Jyill'tn·,
JJ~t(lyilf'tn"
4feddeed
afTnijden.
lIfTnijden.
't Geen
hierhier
on~eonze
opmerkillg
opmerking
Baioviel'cn,
afCnijdell.
't Geen
opmerking
Ul!J~rme~r
verdient.
is, dat
noeb
nQchnoch
Ba/avi[che
verdient,
is, dat
iemand
zijner
Bntal'i[cfze
\l1!1l!r
verdien~.
nochnoch
hij, hij,
noch
iemand
zijner
Ba/(lvi!che
Lalldgc:nooten,
zig onder
Gnllm
begeeven
hebben.
LlIlldglfllo9ten.
Landg41109ten.
~ig
j';jg onder
ondl'r
den den
EedEed
der der
GaJ/en
Gallen
begeeven
hebben.
olltving
de beruchte
V.i:LLEDA
aanzienlijke
gezantfchappen
Oolc
oIJW~~g
~~beruchte
V~I,J4'i;)"
gezantfchappen
OQ!I:Ook
olllv~"g
~~
.Ix!ruchte
v~r.J,t:Q'"
aanzienlijke
gezantrchappen
en ell
dankbetuigingcn,
vermits
zij het
zeide,
daijkp~lJi,jng~ll)
vçrmirs
waii,was,
dlJn.k\J~LJi,ingIHh
vçrmits
zij het
wai,
die,die,
zo zo
menmen
zeide,
den den
Gel'IiIfl11W
de uitroeijing
Keurbenden
voorfilc1d
Cern/Rf/til
d~ uitroeijioi
uitroeijiog
Ke!lfbenden
h:ui.had.OokOok
Cer"ll1nen
dl:
der der
Ke!lrbenden
voorfpeld
h:td.
als bemiddelaaresfe
in verdr~g,
het verdrag,
dat
tusfchen
KLASdiende
diende
~ij. zij.
~jj.
al~ ~middelaareire
bemiddelaareife
in. het
dat msfchen
tusfchen
KWR:l,AS, CIVILIS
enAgdppit/en
de ./lgl'ippinen
"Keulesaars)
getrotTen,
en waar61KUSSIY.US
ÇIVI~IS
eo.
~a.
Agrippitlen
~KeuleB(Jars)
getroffen,
SIKUS
• ClVl~lS
el),~B.
~KeuleNa(Jrs)
getroffen.
en waardie Stad
plondering
verfchoond
werd.
De SuCitlC11,
doordoor
dit
dill Stad
yan
\lau van
plonderillg
plonderÎllg
verfchoond
werd.
De S1IÇinen,
SUÇinC11,
een een
Volk
boven
Keulel~
woonende.
werden
ook
door
hem
ovemleesVolk bovtlll
bovall KIIIIiIl
K'fJltl/ wOQl1endQ~werdell
WOQnende~ werdell ook door hem overmcesen zijn
voortgang
!lerker
geweest
hadde
KLAUmd;
tl!rd;terd;
t:n
~n zijn VOQrtgling
vOQr~lIng zou
J';ou zou
flerker
tlcrker
geweest
zijn,zijn,
zijn.
hadde
niet niet
KLAlJKLAUmus
LABEQ hem trachten te fruiten. fchoon deeze voor zig zei..
mus LABEO heUl trllchten
trllcblen te !luiten.
fruiten. fcboon
fdlOOll deeze
dee~e voor lig
zig lel··
zei..
ven
zeer
te onpasfe kwam.
LAIlEO had een bru"
Iigijende
ven le~r
~e~r t~
[~ollptsfel.;\\IaOl.
onpt.sr~k.wam. LABRO
LARRO had een bru" lig,ende
Iig,ende
overover
de Mnflze, Iliet
lIinastr"·,~t, bemagtigd. en fcheen
da, M(1/fIi4..
M(1I1IS~. niet verTe
verreverre
van van
Mal/.strj'!:I,
Mtll/.stricht,
bemllgtigd. en f(heell
bem~gtigd.
fcheim
met voordl!el,
het voordeel,
datplaats
de plaats
verfchafte,
te vrede
te zijn.
JUCt
J\1Ct het voordt!el,
dat de
hemhem
verfchafte,
te vrede
te zijn.
Ook
v<,un
CIVJl.1S met zijne Ba/fIl'ers werks genoeg om hem alOok vQnd
vQn<i ÇIYIUt me< ziine.
zijne, Bllttlllers
Bllftl'/lers werlçs genoeg om hem al- ;
te overwinnen; en had de hij zig uiet middcn tlJsfchen de
daar daar
tt
ft overwinnen;
OVel'Winll~n; en hadde:
hadd~ hii
hij :lig
iig niet midden tusfchen·
tusrchen, de
1~llgcrCll ingeworpen, en met eene luiàruchtige frem uitgeroeTongeren
ingeworpen. en met eene
eeiJe luiàrllchtigi
luiàruchtige fiern
llem uiq:;eroeuirfleroedat de .BnttZvj~"clj den Oorlog niet haddell aangevangen,
pen,pen,
dat de .BQtl1l/içl"cn.
,BtlfllllürCn dQn·9orlog
d@.. Oorlog niet hadden aangevangeu.
om hen te overheerfc1ien, maar om hen van uidandsch geweld
om hlln.
QOl
hf!n. tOQ\ierhee-rfclien,
")Q"l!rh~rfclien, maar om hen van uÎllaDdsch
uidandsch geweld
te beveiligen, met aanbod van bun als Veldheer of Soldaat te
t!
b~veiligQn, met aall\JQd
ais Veldkeer
Veldàeer of Soldaat te
tI b~veiJiIJQIl,
aan\lQd van hun als
wilten dienen, de kans zou hachelijk voor hem geweest zijn;
wiltell dttllen
die:nen ~ ,de hus
ka.llS aou
~ou hachelijk voor hem gewee;t
geweest zijn;
doch op dceze Ba.ttJ.vi[che betuiging ,ingen zij, teil lladeele der
Ofit.vi/J1t~ betu.igiftg
bttu.isiltg
iÏngfll
natiecle der
dochRWJCÏtJC1l.
op deeze Bl'it.Yifc1t~
triolen
zij,
teD nadeeie
,ot hem over.

'0«

R~in.Nl.~ ,~ h~ Olie{.
R()fMeh/~
(J\(e{.

Rome, dat door alle deeze bedrijven in ontll:elteuis gcbragt
RIJ.lII#,
dat. doos
deez.e
QJltftelte&is.
R4_,
d~ aUe deea.e
bedrijven
ontfieltem.is
was, herllelde
zig kort
daarna.
Het inbevel,
om de gebragt
muiterij te
Iterllekle
~il
kort
dumI.bevel,
teweWilS.firafFen,
ItffiMde
~i:
kon
dall1ll;
Het
bevel
~
om
de muiterij
en de afgevallene volken tot hunDen pliet
te doenti!'
fum,
fu~, en de."
de.a(gevallefte
a(geva1lctte
volken
volken.
OOt
rot
hlllllRen
hllllllell
pliet
~t
tf
te
doen
wederkeeren, werd opgedtagen aan GALLUi ANNlUS, benevens CEderkeefm,
wetd
O~c;ftgen
GAu.u,S
At'IKWS, bewvens
betlltvens in
CEderkeerm,
wffd
opCt!Ugetl
aan de
GAUlJ.i
At'I2UtJS.
ceRl .... LIS; en
deez.e
trokken met
verzamelde
Keurbenden
Gel'ftIALlS;'
1Ilet:
d1!
verzamtlde
KembtJlrlen
io GeTftIALlS
~ en dee1.etrQkiRea
dee1.etrQklRea
~ de
nrz3lllltld.e
Kembf1lden
'lItZnim.
ClVll.JS, op11l«
wien
meefie zorge
des oorlogs
rustte.
m~j;elJ.
elVnU,
wiell
deIlltelle
zarge
rustte.
1II41Jieu.
Clvws,
op witn
d~llltefie
oorlogs rustte
~
aangezien
KLASSlKtJS
eu TUTOR
bijnalarge
nietsdesverrichtten,
ijverden
aaog~ien
aaDg~ien
KI:.ASSJKtIS
KLASSJKVS
e~
1Vl'Oit
TV'l'OIt
bijlll
bijna
niets'
nÎietS'
vemchtten:,
vemcbtten,
ijvlerdm
ijv;erdeD
zeer om de nog overig zijnde, vóór de aankomst der nieuwe
.eer
~eer Veldheeren,
om de nog teaverig
overig
zijnde,ofvóór
de aaokgmst
amkom~
der ]VLWS
niellweBRInie.we
verdrijven,
gevangen
te krijgen.
Veldheeren, ce vtldri}y:C1l.
\'trdri}~eu. of'
te krijgen.
krijgen.. }lJI.Jm
VeIdhetren,
of" g~en ce
}"CJLJm w-G.-\NGAN-
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AT A
'N. Hunne Oorlogen.
A. V IER E ti.

CANTICUS , op wien bij, uit hoofde Vln bloedverwanttl:bap, meest
verbitterd· was. werd door hem, met zijne bijbebbende Trev;Trevj.
geflagen.
ren, geOagen.
CERI,\L1S,
Mogunalcam (Ml!tr)
(Mets) komende, WIS begeerig
CERI~L1S, te Mogunalrum
flrild, doch bekwaamer
bekwaam er om zijnen vijand te verfmaden •
naar den fuiid,
dan heldhaftig aftewachten. Het gelukte hem de Treviren,
Treviren. die,
na de nederlaag van BRIGANTICUS ,• de zijde van CIVILIS omhelsd
hadden. te verdrijven. KUSSIKVS
Heerhadden,
KUSSIKUS en CIVILlS boden hem de Heer·
fchappij over Golliën
Ga/liën aan; doch, na
ba dat hij dit aanbod verfmaad
had, vonden zij zjg
zig genoopt, hunne mage
magt bij een te trekken,
ttekken,
cn op hem aantevallen. CrVJLIS.
CIVlLlS, als een ervaaren -krijgsman, niet
en
veel vertrouwen llellende op de volken, waar uit het leger be.
vertragen,, tOt dat het met de Overrijn.
flond, ried den llrijd te venragen
fehe Germaanen
Zijn; doch TUTOR begeerde geene
fche
Germoonen zou verllerkt zijn;
allerdeervercraaging. De aanval was gelukkig, maar de uitkomst allerdeer·
IIjk!t;; wordende zij niet alleenlijk gegagen, maar ook hunne Le·
LelIjkst
geplaats veroverd en uitgeroeid. Als een gevolg va:l dit onge.
CIYILlS de fmart van de ontrouw der Keulenatfren
Ktu!ena,,,.en te
luk.
luk, had CI\'ILIS
Deez/.!, de Germtltlntn,
moeten ondervinden. Deeze,
Germafltlen, die hier en daar
bebbende •,
onder hen iA huizen verfpreid waren, omgebragt hebbende
vreesden voor de flralfe
flraffe daar over. Zij fmeekten CERIALIS
CERI~LIS om bij.
bij!land;
fiand; en om deezen hier toe te beweegen, zonden zij aan hem
KLASde Gemalin en
en luster vall CIVILIS
CIVILIS •, als ook de dochter van KLAS·
Sleus,
tllD onderpand van het Bondgenootfchap,
geSICUS, die hun tlln
Bondgenootfchlp~ als ge.
vangenen, gelaaten waren. Ook nnderde
naderde de Vloot uit Brit/aftBrUto".
vangenen.
nie 0ll
Ol) het BIi/flvisc"
Blitllyiscn Eiland) dGch
doch deeze werd.
werd, door de Ca.
Cal1ie
nimfaten , met voordeel aangevallen·
l1fneiaten.
aangevallen en tellagen.
teOagen.
CIVILIS geen wraak van de Keu/en.ars hebbende kunnen neQ.
neQmen, begaf zig met zijn Leger naU
naar Yétera
Pétera (Zanten), alwaar hij
men.
CERIALtsgevoigd werd. Hij had
bad het Heir met de benden der
van CERIALtsgevolgd
Germanen verllerIn
veraerkt;; OlmlALtS
ORRIALlS had ook zijne magt bij een getrok·
getrokken; wederrijds werd even zeer naar den
detJ firijd gedongen: doch
ken.
ondergel'Open; velden.,. wier
wIer vochtige
zij werden door de wijde ondergetopen;
aart Ilogmeer bedorven was, door het
bet leggen nn
YIn eénen dwarsden Khijn , van een .gefcheiden.
$efcheiden. De Romeinen, die
dam in denRJzijn,
zwaar gewaptnd.,
gewap~nd .. en'
en-aan
aan welken de ondiepten onbekend waren,
ûg niet te Water
begeev~n. De .Batayj(t"m
Gertl/tl.o
durfde. zi.g
warer begeeven.
Batav;eun en Gertl1a.1Jen,
f/en,
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nen, daarentegen, afgericht op de kunst van zwemmen, tergden
hunne
Ilout(len onder hen vangen
vongen den firijd
bunne vijanden; de fioutllen
llrijd aan;
doch het duurde lIiet
Diet lang, of.
of, de Romeinen geraakten in verwarring,, vermits zij, met hunne paarden en wapenen, in de ondiepriog
ten vast raakten. De Batavers gemelde ondiepten kennende,
fprongen 'er over, en overvielen de Romeinen van alle kanten;
firijdende als in eenen zeefiag, terwijl de Soldaat hier ter hal ven
!tond. De nacht mank·
maaklijve in 't water, en daar op eene droogte fiond.
te een einde van het moorden. Den volgenden dag wilde men
flag beflisfen; de beide Veldheewederzijds de uitkomst van den nag
ren moedigden ieder de zijnen op de best mogelijke wijze aao.
en kogels; toen deeze
De !trijd
firijd begon met het werpen van !teen
fieenen
lootcnde de
verfpild waren, werd bet gevecht op het hevigst, lootende
Ilerk gefpierde Germanen, met bunne
hunne fpietfen, als verwoede
fierk
te
leeuwen, op de Romeinen aan. Een hoop Brukteren trad re
water, en dreef de Romeinfche hulpbende van haare plaats; dan
her!teld door de aanvoering der keurbenden, waar door
dit werd herfield
overwinning voor beiden even hachelijk fiond.
!tand. 't Geen
de kans der overwillning
groot!ten dienst deed, was de ontrouw vall
den Romeinen den grootfien
V:lIl
Batav;fckm .overlooper,
ûen, dat hij
eenen Btlltn'ifcltm
overlooper, die CERIALIS deed zien,
zijnen vijand van achteren kon aanvallen, als hij zijne Ruiterbenden door het uiterfie van den poel zond; het geen dan ook de
oorzaak zijner overwinning was. CtV.LIS, vreezende door den
Ilaar het
Overwinnaar vervolgd te zullen worden, nam de wijk lIaaf
ge!toEiland der Batavieren, na alvorens derzelver !tad
fiad in brand gefioken te hebben. Wat men hier door de Stad der Batavieren
verfiaan moet, is nog niet bellist;
bel1isc; IPijk
Ifljk Ie
te DUltrjlede was het
verflaan
Batenburg , dan iVrjzekerlijk niet: ik voor mij zou 'er liever Batenbllrg,
iVfj7lJegen
7/Jegen door verfia:l'll.
verlla2l1.
Na dat hij op-het
opchet Eiland wederom eenige benden bij een ver2ameld had,
had. verdeelde hij dezeivan
dezelvcn zodanig.
zodanig J dat
cat VEI.\AX,
VERAX. zijn
zameld
Zusters Zoon, TUTOR en KLhSSIKUS,
KL.\SSllWS, ieder Q\'er
9\'er een gedeelte daar
metle de RlJm~i1len
van het
bet bevel voerden. Zij bvervielen daar metie
Al!.El".\CUM (dit hebben wij reeds
op vier plaatfen te gelijk: als te AI!.E~ACUM
getoond, dat men niet voor Arnhem neernen moet,
moet. zie AREN,)..
ARENa.
getoOnd,
CUM);
CU14); te BATAVODURUM (dat niet WIjk
IYtjk te Dllurjlede,
Duur/lede. maar Baten/;urg
ten6urg moet geweest zijn); te GRINNES
GRJNNES ,• (dat fommigen voor
fkJrlliçhetll houden, vermits het Rhtenrn
Rheenrn Diet
niet zjjn
zijn kan); en tI!
f:qrnil:he",
VA-

BAT A V IER E N. Hunne Oorlogen.
BAT A V I E n. ~~.
~ li. Huf/he
Hunhe O()f'ldgefl_
DiJt/dgen.
VADA (mede onzeker, wat plaats dit geweest ;,lij, bet zij !roge.
ön!l!ker;
waeof,
plaau
dit gNrm
ii},
bKplaats
zij ij/altVADA (mtde
(mede
on!!!ker; Wat
gtw'fll
bH
WaKe.
ningen,
Jraardellbul'g,
volgens
andereniij,
, ecn
omningen,
lPatlI'JI!"burg.
JIl'lIatJehlJurg,
of,
öf,
volgefl~
völgen~
IIndèréri,
IIlidèrét\,
em
efhl
plálltf
pJántl
Iml"
am ..
trent lJfeijcrik, beneden ArtJhclIi. CIVILIS taste raólI, en KLASt~t
Me,yeriA:,
Afflltf!IfI;.CJVltllI
tA~(e
Ptti.,
rrt
KI;AS·
trent
Me,yerik,
beneden
ANJ"t!IfI~.ClVltllI
rUk!
V
..
iI",
tri
KLASSIKUS GR1NNES met de uiterfle woede en hefligheid aan; de dapmer
deuitetnl!
Woedé
lIef'~8id
de dil?'
SIKUS Ol\tN~~5
Ol\tNt;!~
mei deuitetfil!
l1efd~Hiid
lIlIII1
ciaP.
perfie
der Romeinen.
de erglleWoedt!
vijand~van
CIVILIS, :I:IIJ
de 1meer
geperfte dl!t
d~
R~iHtlnm.
R~it{dnrh.
de er~flt
er~rte
vIjAnd "art
vljalid
~art
ClvILJS,
de mellr
meurmet
/Ie·
/Ienoemde
JULIUS
URIGANTICUS.
iheuvelde.
DanCIVILls,
tocn CIlRlAU~,
noemde
JULlUS
!RIOAlVTtCU5,
fheuvelde.
tg~enèMIALli,
met
JUl.IUS naderde.
fheuvèlde.
zijne
Ruiters,
verkeerde
de kansDan
gEheel
al ; naauwtijneomkwam
RuIters, CIVILIS
naderde,
d~
klUIs
gtMeINI
tJatvw·
Ruiters,
vetke~~e
dl!' klItls
gth8e1
,en alre~ zwemttatuW·
lijks
het vetke~Ae
gevaar. door
over den
Rlzijn
lijks
ontkwál1J
CIVILl5
het
gevlIlIr,
doot
deR
RItij.
{è
zwemIijks
ontkwám
CIVILIS
gevarrr,
door
over
Rhij~
tè
men, en TUTOR met !{LASSIKUS. door zig met vaartuigen 'crzwm.over
'tU'l'Olt
KL~5~I1tt1~,
mêtoverwinning,
vaQntligen
over
men,
'l'U'tOft met
lU.';,5$I1tu~,
dóOt
zig de
vaAtrtJig-ell 'crdOOT
flVer
te doenenvoeren.
Heerlijk
was, door
echter,
voeten.
\VIII,
e~hter,
d~
te doen
vOeten. dnarna
Heerlijk
eehter,
dE! dt~Wl~nln,
àtt'fwl~nln"
door
de
Ge1"1l1f111C1l,
, op «'lil,
de vloot
van CERI.\L1S
bl:haald. t CIVICm·
de
daatna,
vIMt
vltndettlHALl8
bllbuId.
Cm
LIS Germanen,
beproefde wel,
otn op
metdeeen
vloot
Romeim:11
te hevechten;btproefde
doch metwtl,
dezelve
werdeen
nietsvloot
uitgericht,
dan dat bijbfVech·
CE.RIA~
LIS
w~,
oln !!tet
met
d~
beproefde
dé RrJfHeinèl,.,e
RdlHeinefHe
bfVediLIS, na
zijne
ten;
doch
metvlucht,
delelvegelegenheid
we~d I1let!
uitgmtht
bi}
cltrA"
detelve
wetd
l1iet.! verfchllfte
UiCgmchr~1omdanhetdil.
dIJtBIJ/nviscll
)rij CIQK1A"
Ei/a/ld
planderen
die na deezeverfl!bllfteverrichting,
boden en
LIS, na te
zijne
vlucht,; gelegenheid
Oll\
bat lJAfllvlscn
B.ltllvlsch
tijne
vrrfchllfteODl (loar
brieven,
Bntnvcrs
den na
vrede,
en vertlchCIng,
ClvrLlS vergiffenis
Ei/anti
deren ; (tie
dtetè
llOOf deed
b~
en
EifIJnti tedenpIon
die
dee2è
té!'tlcbclng,
.jOQl'
bQdmaanbieden. den
De Btltav~fs
BfJttlvicrm
die den
te
brieven,
den, vrede,
én oorlog
Clvrtts fcheenen
vergiffenis moede
deed liáNworden, verzetteden
zig tegen
zeggende:
" men
moestti
bieden.
, dieCIVILlS,
den
Mrlog
(c11éenefl
nkléde
tI
De Btltllviuen
Batavieren
deltöörlog
(c1Jeenell
nkJède
val niet zig
verder
hiaten
komen.
Eén landaart
de
" nu deezen
verzetteden
tegen
ctVILts,
" menkon
l1Klest
worden,
verzerteden
C1VlLis,
zeggende:
11J{lt~st
llavernij
aardbodem
verdrijven;
was 'er
..
"~," nu
d~zen
deezenniet
valv:tn
nietden
vcrd~
verder
!:tatert
laatert k(1!llen.
kC7lllen.
Eénwat
I~tt
Iwn
konverdil
"" navern
richt
met
het
vermoorden
en
v~l1ie:en
d~r
KeurbEmden,
dm}
a:lrdblJderit verdrijven ~ wat
•et'ff!("
flnvernijij niet v:tn den aát'dbadenl
~ WM
wag 'et.,er"
dat men
op den
gehaalddet
had.Ktnrftfn&n;
Was de oorlog
"" richt
Dl~t zig
hetmagtiger
vermoorden
en hals
.~!elerl
dsn
n1~t
,,~nlelerl
Mt
Keorb@l1ckn,
d9/)
teil men
voordecle
van Pëspnjinnm
aanvangen,
hij wag
nu meesIer
"" dat
zig magtiget
öp den hal!
gelmld had.
Wa~ de ooJ'kJg
van voordeele
het Rijk; "an
maarFtspafittnus
was het oogmerk
de Romeinen
te ~éstet
verdelaanv.ngen,
hij \vllll
bU
"" ten
Ptspajitlnu!
Isnvangen
, hIj
\iII~ lliI
M4!éstef
"" van
gen,het
het.RIjk;
hoe Dlaar
menigfle
gedeelte
van
het
mel1scblijk
genat'ht
ma~ Wil!
was het Oópletk
ooptetk de ltofl1einëä,
Ito1Deinèll' 'té
"té 'Cetdel~1warenhet.
zij hoe
tag? menigfte
Men moest
het oog
op de la~telJ
der
"" getl,
gen,
meniglle
gedeePtt
flttl
hl!fllaan
JIlétnddijk
gefJat'ht
het
gedeelte
fattllegts
h8
mé~'bJijk
gefJat'bt
"" waren
Rhetiers
en
andere
Bondgenoten.
Van
hUil waren geene fchathethet
aogf1egt!
I19an
dede
Jastèn
derder
warènzijzijzijtog?
lOg?Men
Menmo~
möf'M
aogflegt!
f1aanopóp
1a5fèn
tin gen maar
alleen manfchap
en wapenen
dit
Bondgenótetl.
glJel1éEn.matfmat"" Rhetiers
-en andere
Bondgeoótetl.
Van bUIlgevotdetd.
\far'fJ glJe11é
" tingen
kwam het
naast
aan
een
voHlagen
vrijheid:
en
zo
men
keur
rus" ringen Dlaar
maar alleen nr.mfchap en 1V.~ntll
..,'ptntn ge'f'ofdetd.' En
Eo dit
fchen Heeren moest maken, dan was het nog eerlijker, Vor1len
"" kwam
het naast aan een volfla~en
vrijheid:I en
vOlfla&,en vrijheid
et! zo
Z~ métS
niétS Iteur
kenr tus-.
ttfSio.
der Romeinen, dan Waarzeggers der Germanen te gehoorza"" fcben
mllken , dan
·;vu hér
hé, q
Verfien
fchen Heften
Hedten tnol!sl
moest maken,
dll'1""'U
t0g élflijkef
~I~ke, ,.f Verften
"men. De Edelfien des volks voegden daar bij, dat zij door
" der Romeinen, dan
Wutzeggets- der Cer1IIR"ell
geltom"ta:.
dm Waatteggets~'f\
ge~.
" de razernij van Civilis in de wapenen waren gebragt ; dat hij
"men. De Edelften
dut bij; dat
EdeUlen des volks vu.gdin '*t
tb, tij <Wor
" de ongevallen van zijn huis, door het uitroeijen des Landaarts
"" de
ra%e11l1j vin C;ylJis
ra%ei1llj
c;..,lJis In de 1tIapèllen WlIftlrt g~btJtt 1 da~ hij
had gepoogd te weeren. Toen de Keurbenden belegerd, de
ongevallen van
vtn zijn bUis
,doot
11&toen
ulcr~~Je'# dag
L~dGlatt&
"" de
,dOOf en
ulcr.c>~jetf
d,s voor
L:IIIooarf&
Bevelhebbers omgebragt
werden,
een oorlog
hem
"" had
te
weereo.
Toea
de
K~rbend4tl belagetd
belagetd,
gepoogd
weeren.
Tcea
KRrbend4Hl
f de
alleen noodig, voor hen verdervelijk, aanvaard werd, waren
"., Bevelbebb6rs
omgebrlgt
werderJ,.
en
tée!li
Hfj
OIOtlélg"foor
l16tI2
Bevelhebbers
werden
~
t~
MI
a«lélg
'foot
lfcW
de Goden op de Batavieren gefioord geweest. Het was nu
» alleen uood'Jg,
Inv_d wild
wad y~ wt'I'eR
:»
UOOÖIg, voor hen
heil vtrdervelijk,
vrrderveJljk, anv_d
Wlfetl
" tot
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BailWur'n stftoord gewMI. 'Het W1IS aIJ
de Goden op de BailWûr'n
" toe

BAT A V
\1 IER E N. Hurme
Durme OorltJgen.
OorIDg~'"

1 °7

..
,. tot bet lliaen;t
~t gekomen, ten ware zij zig bezin den , en door

,., bet
boet iiratfen
...
tlraffen

Civilis hua berouw ,beleden."
ftll Civi/is
geen kans
kaus 71ende
tiende deezen opkomenden fiorm .te Ont.
dalt 11\&
met vettoning,
venoning, als
wijken, dan
aIs of hij even zeer naar den vrede
hukte,
bukte) wctt
wdIt middel
middcl om Det
Ilet CERlALlS in gefprek te komen. Zij
onderhielden elkander op een afgebroken brug, die over het
gellagen was. Het flat
Oot des verdrags
~ gedeeke WIt
vm den rifel
rl/èl geIlagen
was, dat de &tll'Yieren
Btltnieren zouden zijn en blijven, Vrienden en
BQtuigetl4JOten
RDftteinnl; zie
zi,e het geen in
iu 't vervolg, op
BaruJgenooten tkr
rkr RmtIeinetl;
<:IVIUS, gezegd zal
.cIVIUS.
Eal worden. Het duurde flegts
fleges zeer weinige jaajaa.
ren,
RQflleimn ondervonden den dienst van het Bondgereu. of de R~1IIeifH!"
llootfcBap.
nootfchap, in de ovenneestering van 1I10na
1I1ona en Brittanje, Aa.
Ao.
79. en dmoa in de te onderbrenging der Uzipeeten , Ao.
Aa. 84.
84_
Twee jaJren
jalren Iaater
hIater bragreo zij.
zij, onder DOlflTIMN,
DOlflTIA:\N, niet weinig toe
(0[
gmtfche overheering
tot de g2Iltfche
overbeering van Brittanje. onder aanvoering van
AGRUWLA; zij waren het, die d~ flrijd
tlrijd aanvongen.
aanvongen, en frieten den
~GRIROLA;
Yijatld
atngezicht. Na dat de nacht
vij2nd met hunne Schildpennen in 't aangezicht.
llrijd gemaakt had, telde men meer
mter dan lo,eoo
IO,flOO
een einde van den iliijd
verflagenen aan de zijde der vijanden, terwijl 'er van de over
geiÏleuveld waren. Dus was de overwinning
winnurs (leges
/leges 34-0 geIileuveld
veel glorierijker dan die, welke DO:UITaAN,
DO:llITLlAN, v66r
vóór dat de gemaakgemaak.
keobaar W:lS,
zjg beroemde, zonder hun te zien, op
te vrede kenbaar
w~s, zig
de BattJ'IIieren
BatlJ'Jlieren en Gel'flUlIJl!11
Ce1'flu1Ilen behaald te hebben.
In het 97 jaar onzer tijdrekening, had ULPIUS TRAjAl'\US
TRAJAl'WS den
teugel des Roow[chen
Roonz[chm rijks in handen. Hij, zo wel als DOl\IlTIAAN
DOMITIAAN
r\ERVA, erkende de Batfl'llieren
Baravieren als vrienden en Bondgellooen l\ERVA,
ten, en vorderde niets van hun, dan het rijk met manfchap en
wapenen ten diellfte
dienfle te !laan;
aaan; Iaatende
laatende hun verder :llle
aUe de voordeelen daar van ongefioord
ongcfloord genieten. Zijn opvolger ADRIAAN bedeelcn
zwommen, op
diende zig van hunne legennagt en moed. Zij zwommen.
zijn bevel, ter verbaazing der bewooneren dier Landfueek, met
de grootlle
grootfle vaardigheid over den Donauw. Ja zelfs verwonderde de Keizer zig over de behendigheid der behandeling van
pijl en boog van zekeren Batavier, SORANUS genaamd. die eene
door hem opgerchootene pijl in het nederdaalen altoos met eene
eeoe
andere wist te treffen.
treifen.
Ook wil men dat Keizer ADBlANUS
ADBIANUS zig eenigen tijd op het
BfJtfJvitrm opgebouden, en ter verdere uitbreidilluitbreidill·
Eiland der Botnvitrm
geClVILIS,

!Oa
,oS
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Hl/nut
HIJ1IIlt O~rlog~/t.
O~rlogtlt.

ge van den Koophandel, die toen reeds eenig aanzien had,
bad, op
het zelve eene
cene ruime markt, die men houd
boud omtrent het dorp
Voorhurg
f/oorhurg geweest te zijn, gefligr
geftigr heeft.
beefr. Ook mOiten,
mOl/ten, onder
hem, de Romeinfthe Wegen of
zijne Regeering, of kort na hem.
Heirbaanen
vindea.
Iicirbaanen aangelegd zijn, waar van wij de afbeelding vindea,
bij van LOON in zijne Aloude Historie.
aangetekend, dat de BataOmtrent het
bet ja:\r
jaar 197 vindt men aangetekcnd.
,-ieren, bij den Keizer LUCIUS SEPT/MUS SEVERUS, in merkelijke
"iam,
waren. en bij hem
Keiachting waren,
bern eéne bijzondere Keurbende, als Kei·
zers Lijfwacht, uitmaakten; als mede, dat die Vorst op hUil
hua
Eiland een Wapenhuis deed oprichten. het welk.
welk, eenige jaaren
daarna. door CEe/LIUS
CECILIUS MTO,
BATO, herbouwd is geworden. Men
meent dat het Huis te Roomhurg daar voor moet gehouden
212, vindt mea
meR hen weder als LijfwachLijfwach.
worden. Op het jaar !lIZ,
ten
len van ANTONINlJS,
ANTONINUS, of BAS/ANUS
BASIANUS en GETA, twee Zoonen van SESEVERUS,
VERUS. genoemd. De eetlle
eedle beminde hen zo flerk,
llerk, dat hij
bij zig
maaIen in hun
Germanen, vertoon·
veel maaien
bun gewaad, of in dat der Germamn.
de; ja zclrs
zelfs zijn hoofd met huune
buune nagemaakte goudgeele hairlok·
hairlokken verfierde: waar van de afbeelding mede bij VAN LOON gevon·
gevonden wordt. De Geleerde Heer CANNEGIETER was van gedachten.
dat 'er, tcn
ten tijde van ANTONINUS,
ANTON/NUS, een Regiment Batayieren op
CANNEGIETER tie
het Huis te Britten gelegen heeft. (nde
(Yide H. CANNEGJETER
Britfmhurgio, p. 15.) Met zekerheid is 'er weinig van te zegBrittel1burgio,
~en,
\:en, hoe de BataYieren, in het j:lllr
jaar 238, zig gedraagen hebben.
fiaande
Oyerrijnfthe Cermanm
!laan
de dat IIIAXIl\lIjN
IIIAXIl\JJJN in oorlog tegen de Oycrrijnfthe
was, of fcllOon,
[c!1Oon , naar alle vermoeden.
vermo;:den. het hevigtle
heviglle van dien Ilrijd
flrijd
omtrent hun Eiland voorgevallen is.
Ro/rle, het trotrche Rome, dat,
oat, door zijne grootheid, ten val
vzl
Ro/tle,
neigde, werd,
werd. omtrent het jaar 253. niet meer door Keizers,
maar door Tirannen geregeerd, waarvan de een den anderen om
het leven bragt; wordende daar door brt rijk van binnen verzwakt, en van buiten, nu door deeze, dan weder door andere
Volken, te ligter aangevallen; het welk ook oorzaak gcgeeven
gegeeven
heeft tot den inval der Franken in het Ei/and
Eilanti der
d!!r Batayierm.
Batov;ertn.
bun eigen rijk te be[cherbefcherWant de Romeifun buiten fiaat
tlaat zijnde, hun
yerdedimen, konden veel minder de afgeleegene Wingewesten yerdedi·
gen. Op bet Art. FRANKEN zullen wij de bewijzen bijbrengen,
dat zij zig.
zig, in h(lt
b!:t jaur
jaar 275, reeds in Batav;e
BIJlav;e gevestigd hadden;
badden ;
001.:
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cok
ook hoezij,
hoe zij, Ao. 287, door KONSTAl'lNUS CHLORUS, aldaar gellageworden;
gen en grootendeels uit het Eiland zijn verdreven geworden.
Itelijk
~elijk wij op het Art. van de SALiERS zullen moeten zien, hoe,
die zig in het Eiland gezet, aldaar door JULIAAN ,omtreur het
jaar 358, bedwongen wer6len, en in het volgende jaar, door
g~worden. Hier zij het on~
011~
de QUllden,
QUilden, 'er uit verdreven zijn geworden.
omtrent deezen tijd,
genoeg te zeggen ~ dat de Batavi(ren, omtrellt
finelten in de
reeds merkelijk verminderd waren, zo door bet fineltcn
d,r vreemde
aanhoudende Oorlogen, als door de verwoefling dcr
Volken, onder hen aangerecht.
aanger~cht. Want de hulpbenden , die JULIAAN, Aa. 360, met zig naar Brittanje voerde, bellonden
be!londcn zo
wel uit SN liers en Quaden , als eigenlijke Batm'ers; en de
eerllen, die aan KONSTANTljN weigerden over
Jaatfle waren de eer!len,
Dir was,
de Alpen te trekken, om de PerfeIl te beoorlogen. Dit
gelijk men I wil, ook een der voornaamlle redenen, dat KoNSTANTljN als Keizer afgezet en JULIAAN aangelleld werd.
STANTIJN
JULIAAN van JOVIAAN opgevolgd zijnde, waren de Bataviegamsch onvergenoegd over die verheffing:
verhefTing: waardoor tij zig
ren gantsch
dan ook te gereeder toonden, om met de overige GC1"Illaf/lji:he
mct de
Volken te Hemmen, toc de verbrel;ing van het Verbond met
nn1l1.:n uit de
dc onwaardige
Romeinen I waartoe zij gelegenheid nnm"n
ontmoeting, hunnen Afgezanten aangedaan , en de geringe Ge::Ge:fchenken, die hun gezonden werden; welke geCchènkcn zij den
brenger voor de voeten wierpen.
\Vcerlland hieVALENTIAAN, in het jaar 366, de Germanen \Vcedland
dende, had, onder zijne benden, nog cenige,
e:!nige, welken uit Babeltonden; dan deeze ongenegen, om legen hUllne
taYieren
tavieren bellonden;
!lrijdcn, waren dc
de eerllen in het
hel wijken; 't
J.andgenooten ,te !lrijden,
geOagen en
cn verjaagd wergeen oorzaak was, dat de Ral11einm geOagcn
VALEl'mAAN vernederJe hen
hcn hier op het allerllerkst: hij
den. VALENTlAAN
Leger, hun de wapebeval, ten aanbooren van het gantCche Leger.
ontneemen, en allen als {]a3ven
voor
nen te onrneemen,
[]aaven te verkoopen. Dit vool'
huon zijnde, fince!aen zij om vergiffehen een ondraagbaare hoon
zullcn llrijIlrijnis, en beluofden , in het vervolg, als l\lanncn tC
te zullen
den. De Keizer, die niets Jjt!wr zag dan dit, gebood hun d.!
bcloften gelland te
wapenen weder op te vatten, en hunne beloften
doen. De Veldheer THEODOSIL'S zig naar het Eiland der Batayieren. begeeven hebbende, behaalde aldaar groote overwintavieren
V. DEEL.
0
nin-

!IlO
!lIO

BATAVODURUM.

Op de Franken en Sax,,.s,
dm
ningen op
Saxers , en maakte het .Eiland tot den
zetel des Oórlogs, wa:trin
waarin zigde
zig de BtltQVieren,
BottIVieren , naar hunnen ouvoordeelt .der
Romeinen, gedroegen. Niee
den heldenaaR,
heIdenaaFt , tenten· voordeele
.derRomeinen,
mindel' heTitelden
herfielden zij zig in Britltlnje,
Brittanje, in de gunst hunner Boodgenooten,
genooten , alwaar hunne dapperheid de Schotten
Sch()tten en Pikten been de rust geheel herllelde
teugelde, eu
herffelde,, Ao. 370.
Met geen minder vrucht bediende
bedit:nde VALltI"S
VAUt[\;S zig van hun, op
.zijnen togt tegen de GOthll1l,
in het Jam
Goth~ll, io
Ja.,r 378.
Door de geduurige innHen,
ioyallen, ou
nu van
wn deeze en dm
dan van geene
geens
Naden, die wij ieder op de bijzondere plaatzen
plaauen zuUen
zullen leeren
leerèn
kennen, werden hier te Lande verbaazende omkeeringen veroorlaatfie van die vindt men weinig of geen gewag
zaakt; onder de laatite
meer van de Batavieren
Ba!t1v;eren gemaakt. Ten rijde
tijde van HONOJUUS,
HONOIUlJS, dit
die
nog oude en jonge Btl/ao
Bij/a.
in het jaar 423 overleed, hebben 'er nogoutie
'Jlifche Ruiters ten dienfte'
dienfte van de Romeinen in Gollie,
in. ItaJie ~
'Yifche
Collie, inltalie,
ja zelfs in het O()!f,..,
OofteJI., inbez6ttUlg
in bezatrulg gelegen. Ooli:.
Ook. vindt men,
mrn., dat
aall den Donauw,
Donrltlw, aan
eenige landen in Gal/ie,
Gallie. en mogelijk o0k aalt
zou' Posfau
heIl
hun zijn afge!fu:m.
afgeffuan. Volgens zommigen zou·
Pas!au ook naar heo
Pa/nyje
PaltJvie en Batavie genoemd zijn; '[
'e geen, echter, de la!dlt
lalftfllt
maal is, dat van deeze ftrijdbaare
firijdbaare Natie gewag gemaakt w.ord.;
zijnde dezelve in den dienst der Romeinen gerneuveld,
gefneuveld, [en
u:n dee~
verjaag!! of g!ep
Ie door hun verplaatst, door vreemde Volken verjaagd
1!Ie~
dood, grootendeels onder de Friezen en' Fran/un.
Franlrm. verfmol(eq.
verfmoltetl ,
cm
~n in naam dus geheel vernietigd gewor.den.
EATAVODURUM, een zeer oude Stad, in het Eiland der Bfl14.
BIIIII"ieren, eHllla3r
eBI naar het zelve dus genoemd. " Zij. is omtrent CfIl{ISc~lS·
" TUS Geboorte reeds bekend geweest; want
w~nt "IJACITUS
'lJACITUS heeft 'er
" in zitn'
zifn' tijd g:msch
gans'ch loffelijk van gerproker..
gefproker.. Nu word zij Jl(ijk
I/(ijk
kleÏl,der. da;t
oagelooflijk veel kleittder.
d&;!
" te Duurfteedc genoemd; maar osgeloQflijk.
" zij was vóór
v6ór der Deenf19
Deenfn en NoormanneJJ.
NoormanneJl veITWoeilingen:
vellWoeffingen: zie
zje
IPijk Ie Duurfl~tie."
Duurflede." Van Batavoilm"um
Batayoiurum fchrijft.de,
rcbrijft.de, Heer
" op IYijlr
ALTING aldus: Gelijk cle Cûtifche
Ctltifche TNai
TNal zig heeft ui~breid,
vindt men, dut
plaatren ~keren
inlnndfchen: naa~
n3ll~
d:1t bijna omaHijke
onraHijke- plaaüen
rekeren inhmdfchen:
eeni~onderrOleid
gehad hebben, waarvan de Romeinen, l50nder
2lohder eemt}
.onderfct1dd
te ml1ken
m:'lken ten opzichte valt
val! den oorfprong.
oorfpreng. (die, echwr,.
echmr,. vierzins
kan aangemerkt worden) het ~oord
~oord' Durum
lJtffum gev0rmd hebben:
'WlInt
n..m gsgeeven
gsgeeveo. van
want fommige plaarzen hebbc:n zij den n:tam

~fJo~1
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~DOtl ~Dur/ ~eUte; fommigen van tlurl of ~Otl dat
is, droog; anderen vaD f!tfJurn
of' {€09Jn;
fltfJurn /I ol
((:aQ~n; anderen
andercn weder~OUt I dat is ,water. Dit laatrle
laatfle is wel
om van eUr
eUt I of ~ou~
meest gebruikelijk
gehruikelijk geweest in de Briltrlllniji:he
Brittmmiji:he Eilanden, en dat
gedeelte van
\'an Franlrijk, 't welk Brrtagne
Brttagl7e genoemd wo~d, alwaar
bet wel in deezen zin genomen werd, en nog hedendaags, bij
eenigen, yolgens het getuigenis van nUCHANANUS gebruikelijk is.
Van ieder
iedcr deezer viererlei benaamingen
benaamingcn geeft ae lIeer ALTING.
ALTING,
eenige voorbeelden op, zo als bij hem nagezien kan worden,
worden.
Part. I. Ook is het te gelooven, zegt hij, dat de Gerlllallen
Gert/uwen eit
en
CeIteIl hun woord ((:UfJtetl
(€UfJtetl I ~uurel1l ~rurcn / eigenlijk
Celtm
~kurtlll en door een overgebragte fpreekgenomen hebben voor ~kuttlll
wijze voor l'ierfcfJaaren
I of
Gerechtsplaatfen. BATAVODURWI
BATAVODURU~l
DfttrcfJaat~nl
ot Gerechesplaatfen.
betekent, derhalven , zegt hij, niet :Inders
anders,, dan Gerichtsplaats ,
of R~chthof
Rfl:hthof der Batavieren, en dus, in hunne Landtaal,
DUURSTEDE.

De Heer

heeft mede hier op aangetekend, dat dit
gemeenlijk voor lFijk
IFrjk te DtlllrJletfe
Dlltlrfletle gehouden
wordt; 't welk.
welk, zegt hij, door nicmalld
niemaud dan dool'
door TACITUS
TAC1TUS in het
llet
Batflvieren geplanst is.
Ook geefl
Eiland tier
tie,. Batavieren
is.
gecü TACITUS, dus
gaat hij voort, aan ieder
legerpltiatfen,, én dus ooR
iede,. der "ier
,'icr legerplaatfen
welken flAnm
aan Bata,'odurum, den naam van Jrijk (vleus);
(VICUS); welken
"ten
negelide Eeuwe te
fllen insgelijks op penr.ingen
penr.iJ1gm vindt, die in de negende
Deez~ Penningen zouden dan zekerlijk
DUURSTEDE gemunt zijn. Deeze
tot een allerrlerkst
allerfierkst bewijs firekken,
rlrekken, dat men, door BatavlJdu.l
Bntavddu..
runt, WIJK TE DUURSTEDE zou moeten verflaan.
rum,
verrlaan. VAN LOON 1'I:el.
1'tel.
de 'er echter Batenburg
Bntenburg voor.
d~ zekerheid, ten opzichte der
Dan laat ons zien, wat van de
penningen, die aldaar gellagen
geOagen zouden zijn, te maaken is. De
.Geleerde en Oudheidkundige Heer en Mr. P. II.
H. VAN DE WALl.,
WALJ.,
die de beminnaars onzer Vaderlandfche
Vaderlandrche Historie en Oudheidkunde.
Dordreckt, ten
de, met zijne Uitgaave van de Handvesten van
vun Dordree/rt,
hoogflen aan zig verpligt heeft, heeft ons, bo\'endien, door
2ijnen
aaI1houden~en vlijt, in het Eerjfe
Eerfle Deel der Werken van
zijnen aanhoudenqen
de Maatfehappij
Maatfchappij der Letterkunde te Leiden.
Leidm, een onderzoek, of
Qpmtovicus,
Wijle Ie
Qpelltovicus, Wijk
te DlJllrJled~,
Dtmrfledt, in het Sticht van Utrecht
UtreeM gege·
legen geweest is, medegedeeld.
02
De
WAGENAAR

BATAVODURUI\!
BATAVODURUlI!
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De Heer VAN DE WALL zegt, S. I. dat 'er in den Latijnfchen
Brief, van Koning DAGOBF.RT, van 29 Julij
]ulij 630, tOt
tot de aprich.
<1prich.
ting van de Jaarmarkt van St. Denis,
Denis, gewag gemaakt wordt van
twee in dien tijd bekende Kooplleden
Koopfieden , ROTHO~IO en wlrus
wIe us (of
VICUS),
Vleus), beide gelegen en behoorende onder het Rijk van gemelden Koning DAGOIlERT.
DAGOllERT.
Ie Duurflede.
Duurflede, onOp §. 11. fiemt zijn Wd
\Vi:! Ed. IOC, dat 'Mjk Ic
der de Regeering der Frankifche
Vodl"n, een
Franlcifche Vorfit.'l1,
eCIl bloeijende en aanzienlijke Koopllad
Koopfiad geweest is, voorzien van een bekwaame Haven, om Schepen te kunnen bergen, en dat de penningen, onder die Vorllen
Vorfien gemunt, zulks ook aanduiden.
Dan dit. zegt zijn Wel Ed. §. lIl, arekt geenzins tot een bewijs, dat WICUS,
WICUS, porflls,
pur/us, waarV3n
waarv:tn DAGOBEB.T
DAGOBEIlT fpraekt, het hedenDuurjlede geweest
g.:weest zij. De brief, waarvan hier
daagsch Wijk te Duu,.Jled~
gemeld wordt, was van 't jaar 630; en de Schriivers, die van
den Kooph:mdQI
Kooph::ndQI fpreeken,
fprecken, en gemelde Stad den eemaam van
Markt en Ha/l(lelpl(Jats
Ha/l(ltlploats toeëigenen, bloeiden niet vóór de neGCldenkgende Eeuw. Ook (zegt zijn Wel Ed.) zijn mij geene GildenkvlIr en IX Eeuwe bekend, waarin aan
!chrifren van de VII, VII[
fe Duurfledl afzonderlijk de naam van WICUS wordt geWijk /e
geeven. Doorgaands en meest altijd wordt zij DORESTADUS
DORESTADUS of
DORESTADUJ\l
DORESTADUJ\l geheeten. De Penningen, geduureDde de regeering
der Frankifche Koningen van den tweeden aam, aldaar gefiemgellempeld,
begunfiigen deeze gedachten: vermits men op die, welken
pelt!, begunlligen
door de Frankifche
Franlrifche Vorflen
Vorfien te Duurjltde
DuurJl~de gemunt zijn, niet
anders dan DORESTAU
DORESTAU of DORS
DORS of ook wel LOREHADUM
LOREIiTADUM MON.
MON.
vindt.
In §. IV. erkent zijn Wel Ed. dat het Utrec.'ztfc,'Je 'Pi/i.: te
t~
Duurflelie,
Duurfleie, hoewel zeldzaam, bi,i oude Schrijvers VICUS
VleuS DORESDORES'
TADUM
TADUM genaamd wordt; als in de Jaarboeken van FULDA,
FVLDA, gp het
Jl!ar
350; en in de Levembelèhrijving van FREDRIK,
J~ar 850;
FREDRIK, Bisfchop
van Utrecht. Doch om het gevoelen van den fleer
!leer WAGRNAAR
WAGRNAAR
te bevestigen, vordert zijn Wel Ed. bewijzen, dat in de fchrif(en
ten van de zevende en de twee volgende Eeuwen.
Eeuwen, aan Duurflede ergens de naam van IFijlr
fF'ijk of WiCIIS
gegeeven
zij.
Wicus
Munt, die,
In de V. §. onderzoekt de Heer VAN
VAN DE
DE WALL
WALL de MuDt,
yolgens VAN
VAN LOON,
LOON, door den Dee1/foheu
DeenfoheJl Koning HERROLD
HEPJWLD zou
ge·
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geflagen
bezitting, dat IIERROLD
IlERROLD als
gel1agen zijn. Na uit dat deel der bezitting',
Leengoederen bezat, en in het Eiland Walcheren gelegen WQS;
wos;
niet te
Duurfleáe
aangetoond
nangecoond te hebben, dat
dar dezelve nier
re Wijk t~ Duurflede
geOagen kan zijn, is hij van meening.
meening, dat de gezegde Munt.
geflagen
Munt,
waarvan VAN
VAN WON
WON fpreekt, niet alleen door IIERROLD,
IIERROLD, maar
2elfs in Frnnkrijk,
zelfs
Frankrijk, te Kiesji, niet verre \'an NlJjon
N~jon,,ge(Jagen
geOagen
zou zijn.
In
Jn de VI.
VL §. toom zijn Wel Ed. aan, dat men, in de fchrifien
VI[ , VII[
VIH en IX Eeuw, volgens het voorheen gezegde,
der VIf,
naam van lPieus
nergens den Ilaam
JFicus aan Wijk te Duurfl(!d~
Duurjlede gegeeven
DAGOBiRT DEN
DEN I, die
vindt, en dat ook, ten tijde van Koning DAGOBiRT
Stad nog tot die hoogte niet geklommen was, dat zij onder de
bloei jende Kooplleden
Koopfleden kon &,eteld
~eteld worden; houdende zijn Wel
bloeijende
Ed. zig verzekerd, dat men in fchrifccn, vóór den aanvang der
agt!1e Eeuw zaamgefield, het hcdendaagsch
agtfl:e
hedendaagsch Injle
J/'ijk te Duurjlede
Duurfleáe
niet ligt zal vinden.
In
Jn §. vno
VII. betoogt zijn Wel Ed., uit de nafpooringen
nufpooringen van den
geleerden Heer CANNEGIETER,
CANNEGIETER, dat ook de pt:l1ningen,
pt!l1nilJgcn, op wier
eene zijde ELlNUS,
ELINUS , en op de andere zijde nUROSTADUM
nUROSTADUM zou gegellempild
Ilempfld zijn,en
zjjn ,en die, door den Oudheidkundigen
Oudheidkul'ldigen ALTING.
ALTING. als
pangevoerd, COt
tot laater tijden, dan die van Keibewijzen worden Ilangevoerd,
zer ;vIARCt:S
MARCt:S AURELIUS
/IURELIUS ANTONINUS,
/INTONINUS , geb-agt moeten worden.
Vt!rder grond zijn Wel Ed. §. VIII.
VlII. zijne gedachten, op de
Vt:rder
Reiskflart van Peutinger,
Peutinger. en de Tafolen
Tafden Hin
~',m /InfO/lijn,
Antonijn, verReiskNart
mits in geen van beiden van het zelve gemeld wordt: zo als ook,
in de IX.
JX. §. het onbefiaanbaare, van de Penningen, waar op het
VAN LOON
LOON berust, naamlijk om die aan DADAgamfche gebouw
geboU\v van VAN
G08F.RT
toete'kennen, ondermijnd wordt. Gelijk hij ook
GOllERT DEN
DEN I coere'kennen,
in de X. §. het
bet bewijs, ontleend uit den Aardriiksbefchrijver GUl·
GUlDO ItAVENNAS,
ItAVENNAS, Olltzenuwt,
ontzenuwt, met aantoning,
a.antoning, dat de naam nn Wi.
WiRAVENNAS zo hoog
CIIS bij hem niet gevonden wordt, en dat aan RAVENNAS
een ouderdom niet kan worden toegefchreeven
roegefchreeven als hier voor geëischt is.
Waar uit zijn Wel E.d. als dan, in de XI. §,
§. dit betluit op.
opDuurflede, noch onder de benaaming van
maakt: " Dat Wijk te Duurf/ede,
..
" Durojllldum,
Durofl(ldum, noch onder die van Wicus, ten zij bij fchrijvers
" van de agtfie
agtne Eenwe, te voorfchijD
voorfchiln kome; zo dat het Wictls,
Wicus,
;,
Dt1gol!ert (preekt, op een gamsch
gantsch andere plaats, dient
" waarvan DngolJert
o3
" te
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ge\>ragt. De vereeijiging
vexeeQjging !Ilft
lRft Rothomo Por.
" te worden thuis gel,lragt.
,t,. lUS, het geen, volgens het gqv,oqJen
g(lv,Qlijen der Oude Ge1i~rden,
GeJ~~rden, het
h.e~ndaagsch ROUfl4fJ
ROflll4fJ in Frankrijk geweest is , d9'!t
d~t ons al
" he~ndaagsch
" eenig,zints vermoeden, dat wij deeze laatstgenoemde Stad, om·
ow·
" trent
rrent de Zeekust van Frankrijk R!oeten
moeten zoeken. De zeer beo
" roeJllde Hadritmus
HadritJnus Falefius,
f/alejius, wiens kunciigheid
kun~igheid ln het
bet {luk
nuk der
" Aardrijksbefchrijving niemant ligt wraaken zal, brengt.
brengt, uit ou·
teo voorfcbijn ,eer·
,eer",. ,d!! Schrijvers, eene voorname koopllad ten
" tijq~ genaamd QJtentovieus Portus,
Por/us, geleegen aan eene Rivier,
" die voorheen QTllln/ifl,
Qtlflntia, nu la;.
IIli,. Change genaamd wordt, niet
Estaples, in het
" verre van Es/aples,
bet jegenwoOfcjig
jegenwomoig Pieardien ; deeze
phlatS draagr,
draagt, in fchrifren van de 'middeleeuw
/middeleeuw,, niet alleen den
" plaats
" naam van Q,uen/o)lieus,
Q.uentol'ieus, Cuetl/4}1'jeh,
Cllent4Jf.jeh, maar komt ook veeltijds
-" daar in voor.
voo~. ouder de eenvpudige bcnajlming
bcnaarning van lPieus.
IFieus,
" Pieus,
f/ieus, of Wiet/spor/Ils.
Wiet/sportus. pe beroemde J4eQbus
j4eQblls Sirtnondlls,
SinnonJus ,
" en de
~ Oudheidkundige Ie Blane,
BlatJe, hebben ons de moeite ge" [paard,
fpaard, om zulks met bewijzen te fiaaven. De laatstgemelde
" brengt zelf verfcheiJene
verfcheidene mumftukken " aldaar
lIldaar gefiempeld
ge!lcmpeld en
pwnke.lde met den
deo naam yan
en QjlentQviclls
QuentQviells te berde."
" prünke.lde
van Wieus
JlTieusen
WelJj:d. ten
teil b.wijze bjj
een Brief van KJ\REL
K~REL
Verder brengt zijn Wel)Ld.
bijeen
DEN GI\OOTEN,
GI\OOTEN , van het j~ar
jllar 779.
779, en
el} een anderen van LUDOVICI,;S
LUOOVICCS
PIUS, y!\q
823, in welke bei~e 6ri!!ven
,n,«s of Qjlentovicus
QJtentovi&us
PlUS,
Y~I) 8,,3,
ari~v~n ,J7ic{<s
D01"tjlfidum. uitdrukk,elijk
uitdrukk.elijk van eJkaqdf!r,
eJkalJdj!r, onderfcheiden
OI1derrcheiden worwor·
en DONjlpdum.
den; firekkende
nrekkende zulks ten duidelijken bc\Vii~~.,d;lt
bCWii~j:I.,d;tt "neus,
IFicus ,waarwaarDAGOBERT fpreekt, me~ gecne
Iwaarlchijnlijkheid voor
v~n Koning DAG"BERT
geenelwa'a~khijnlijkheid
'Fijk
lFijk te Duurftede
Duur/hde ·te
,te neemen zij: ",. Liefst.(zegt
LiefSl,(z~gt zijn Wel Ed.)
..
omhclz!!n wij daarom de gedachten van, Ylilejills,
Ylllefius, door
dOOf ons
" omhc\z!!n
opgegeeven, of die van Baill/ius.
Ballljius. welke van begrip is.
is,
" reeds opgegeevell,
" dat het klooster, gemeenl.ijk Sf.
St. Joffe.
joflè. {uI',Mer
furrMer genaamd, voor
" het
ou4e 'fîeus
h~t oude
'f7ieus (Ficus) of Q.llmtol
Q.utntol'ieu$
' ieu$ te touden zij. Hoe.'
" wel de
dem.eergemelde
'meergemelde Folefjlls
f/oleJj/Js ,onzes·
,onzes er:Jchçens,
eI1Gnçens, te recht.heefc
recht. heeft
gemjgll!l.isfen wanr,op B,atujius
B.alujius zig beroept.
aangeml!rkt, dat de gerujgdJl,isfen
beroept,
" aaogemerkt,
QUfIIfOviCfJS in de lJaQuur" niet meer bewijzen, dan dat ons QuentoviCfJs
nalluur.,
fChap van dit klooster. veor
va or (Cel/al
(Cella IS,.
" fchap
Sr. Judoci) , gelegen
"ft ware.",
Dit dacht ons
oos noodig.
noodig, 1I;Ît
Il;it die Geleerde V~rha~deling,
V~rha~delil1g, [er
ter opDIt
heldednge van onze Vadtrlandfche
Vaderlandfche Historie? o!er~en.eemeu;
o~eqen.eemeo; di~~
helderinge
nende zij,lks
zqlks ter
tef bevestiginlh
bevestigini, dat JlÎet
niet Wijk Ie Duurpedf,
DUlirped" maar
.
.
BaBa-

nATAVODURUM OPPIDUM.

2JS
!lIS

Batenhtlrg, anerwaarfchijnlijkst, de Stad "er
Batenótlrg,
tier Batavieren geweest is; waarvan wij nog iets naders zullen zeggen.
BATAVODURtJM
BATAvonURUM OPPIDUM,
OPPJDUM,

Blltavieren. Tot
de Stad der
tier Blitavieren.

aan de Regeenng van Keizer VESPASIANUS,
VESPASIA·NUS, wordt fiegts van een
Batal'il/ren, gewag gemaakt, die
eenige Stad, in het Land der Batal'ieren,
meg doorgaans meent, bij TACITUS, zonder bijvoeging
bijvoegiDg van een
mell
eigenen naam, de Stad der Batavieren genoemd te zijn; en
luIks
olU!igen, om dat zij de Hoofdplaats of
of Smd
St:ld van
Vlm het
zulks niet oneigen,
volk, en de verblijfplaats van CLAUDIUS CIVILlS,
CIVILIS , den vermaardvennaard!len
verblijfplaats van CLAUDIUS
UBO was.
Ren onder hen, als mede de vèrblijfplaats
CLAUDIUS LABO
Ook wil men, dat de tweefpalt onder hen beiden,
bekien, uit geene andere oorzaak ontlbtan
ont~an was. Deeze is het ook, die, gelijk wij,
Btlta1'ieren gezien hebben, na zijne nederIn de Oorlogen der Batal'ieren
laag,
bag, hem, door CERIALlS,
CERJALJS, Aa.
Ao. 7°, toegebragt
roegebragt , de Stad in brand
geftooken heeft; waar uit men bewij5t, dat zij buiten het Eiland,
Gal/i/èhen oever, gelegen heert. CLUVERIUS
aan den Ga/lifchen
CLUVERIUS verzekert
ons, dat zij nog in zijnen tijd, bij den naam van Batmburg,
Batenhurg,
bekend was. Ook kan men, uit de kaart
kam van PI'OLO:\!EUS,
PI'OLOMEUS, zeer
zeet
afleiden, dat deeze plaats, ter!lond
terftond na het
bet eindiwaarfchijnlijk aReiden,
gen van den oorlog, weder opgebouwd, en herfteld
herfield 'is·iS" tot de ge'voornaamlte
devoornaamfu:
rechtsplaats, die de Batavers aldaar, als op de
plaats, aan deezen kant van de Waal,
Wan I , van den beginne af aan,
gehad hadden. Her
Het is omc
o~r zeker, dat
dar men ter zelfde plaatfe ,
alwaar
Balmbllrg ligt.
Batm'odurlJll1 niet
nil't vindt; 't welk
:llwaar nu Batmbllrg
ligt, Batm'odurllll1
CLUVERJUS als een grooten misflag van PTOLOMEUS
CLUVERIUS
PTOLOMEUS aanmerkt.
Doch de gantfch'e
gantfche misflag ~eeft daar in beftaan
bellaan,, dat hij had moeBatavoduftlm aan
Mails, als zijnde de oudlte
ten zeggen Bntayoduftl11J
aon de Malis,
oudfie
buiten het Eiland. Want het is zeerzèkcr,
Stad bnitenhet
zeerzèker, dat ~e, twee
tulke gerechtsplaatfen
RhiJn, in
gerecht,plaatfen geweest zijn; de eene aan den Rhijn,
andcJ:e aan de Maal.,
Maa!., in de oudlle
een Dorp op het Eiland; de andcI:e
oudLle
Stad buiten het Eiland, zirnde·
Duurfleie, en
ziinde· de eene W;jk te Duurfteie.
de andere dit BfJ'tenlturg.
Botenburg. Doch ter verfchoninge van P'NlLOMEUS,
P1"6WMEUS,
kan bijgebragt
biigebragt worden, dat hij in 't geheel geen
ge eu werk 'Illaikende
1Raákende
meeten,, meende genoeg te 'leggen
zeggen BaBa·
van zijne Kaarten juist te meeten
tavodllrum alm
ttlvorillrul1l
abn rieDfaas
de l11aas , Waar
waar van hij in zijn Historisch
Hisronsch verhaat fptlik.
fptUk. Ook leert ons LlPslus,
L!PSlUs, dat hij anderfcheid
anderfcbefd genoeg
eB ~e
gemaakt heeft,
beeft, niet de eene Gerechtsplaats een Stid,
Stid ,en
-de' all8IlIO
deo 44-
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L 1IER.
E R. (JaclJous)
(JtlC(JbUS)

dere een Dorp te noemen. Men ziehier over breeder ALTING,
Not. Gerlll.
Germ. [nf.
Pa,'t. Il.
[llf. Port.
BATET,TEIl. (jacobus)
BATET.IER.
(Jacobus) Remonllrantsch Predikant in 's Hag~,
Htlge,
en wel in den hevl&llen
hflVlgllen tijd der kerkverfchillen. Deeze bad zij.
IFa/3ch Col/egie
Col/eg ie te Leiden,
J.eiden, en was, in
ne Iludien volbragt in 't Walsc!t
het jaar 1617, Predik:lnt
Predik2nt te Kralingen.
II.rnlinKen. Na de oneenigheid en
fcheuring, die te Amjleldol1l,
Amjleldam, na het afzetten van den Franfthen
Predik:mt GOl'LART.
Predikant
COl'LART. omfiaan
omfban was, heeft hij, volgens Jlt{ANDT,
~ANDT,
.. oor hun, die de Re11lonjlrtmten
Remonjlrtlllten waren toegeroegeeenigen tijd "oor
èa:m, gepredikt, ten huize ,'an
\·:tn WllLI!~l
WILLE~I SWEI!l\SEN.
SWEEl\SEN. In het jaar
èa:lIJ,
1619 werd hcm.
zel:er Lfltijnsclt gefchrift, ten laste
hem. in ze1:er
16 IS, uit zijnen dienst in Nederlaud
Nederland
gelegd, dat hi i, in 1613,
zou gevlucht zijn, om zi~
zig te
Ie vrijwaaren voor de (lraf,
flraf, verdiend met de venaaIing
vertaaling in het Fransch van het beruchte boekje,
genaamd, de ''''écgfchaal
ll'éegfchaol J'tm
,'on dc
de Oratie.
Oratie, van dm
den Engel[clten
Engelfchm
Cezant Kor/cton,
/{ar/cton, waar
wanr vaq
v~q J. TAURINUS
TAURIrWS de Schrij "er
ver was. Dan
BATEUift of WATELlllR
WATELJER verklaarde, in eene verdeediging,
BATELlEI\
verdeediging. dat hij
van zijne Gemeente nkt was weggelopen; dat hij van dezelve
[cheidende',
fcheidende', omllagbriGven
ontllagbri~ven bekomen had van den Heer. JOHAN
VAN '&SSENDELF,
.ASSENDELF , als IIIeer
leer van Kro/ingCII,
/{ralingen, van de Regeering des
Dorps, en ook van de Klasfis van Rofttrfhm,
Rotltr41111, getekend door
~ANDSUERGEN, waar bij hij van zijnen
zij\len dienst
OREVINKHOVP.N en LANDSllERGEN,
ontllllgen
WIS. Verder ontkende
olltkende hij zig ten dien tijde, buiten de
ont/lagen Wil].
paaIen .van het gebied vall
Nederland., omhoqden,
olltho~en. of de WeegW~eg
paaien
V;tU Nederland"
{chool
[chaal vertaald Ie
te hebben; be[Uig~nd,e
belUig~Ild;e verders , dat hij, zedert
kenniife. van
het jaar 1621
t6~ I tot het jaar 1632,
J 63:1 • ter kennÎife.
VaD ecn ieder, te
Leiden gl!weest wali,
was;, (zonder. echter, te melden,
melden. waar hij zig,
geduurcnda 1619 tot 1621,
geduurcnde
1621 • onthouden
omhouden ha4), en dal
dat hij aldaar
aldaa(
nooü, om d"
da, gezegde Verraaling,
Vertaaling, of ergens anders over, be.,.
benooit,
fchuldig<i
fchuldig~ of gemoeid was, Ook is het naderhand kenbaar
kenb.aar geworden, dat
da.t niet BATEUER,
BATELIER , maar wel SAMUEL NERANUS, in 1618
Rem()njlrantsch Predikant te AlIlerifoort.
A1Ilerif'oort, die VenaaIing
Vertlaling geRemonjlrontsch
daan heeft. Wat aangaat de Aéte van het Leidfche
Leid{che Sijnode,
BATE.LlEP. mede befchuldigd
befchuldigll wordt, zijnen dienst trouwloos.
waarin BATf.LlEP.
lijk verl:la,ten
verlna,ten te hebben; daaromtrent vindt men. zo verre ik
reeds genoemde,
weet, geen nader verdediging van hem, dan de teeds
Na dlt.hjj.
dat 11U • door het zo even gemelde Sijnode,
Sijnode ~ van
\'30 ziillen
zi~llen dienst
diens~
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Ltiden omhonden hebben; want
was afgezet, moet hij zig nog te L~idcn
1uen
naár R'riimburg
R'tiinsburg begeeven had,
lnen vindt dat hij zig van daar naar
hooTen, over I Cor.
en zig aldaar in de Vergadering heeft doen hooren,
IX. vs. -4-4 en 14, met oogmerk, om, ware het mogeliik, de
RhijnsburEers, aangaande het Leeraarampt. tot andere gedach.
gedachRhijnsburgers,
ten te brengen. In 't vervolg van tijd heeft hij, eenige jaaren,
Remonj/ranten in 's
'$ Gral'mlrage
de RmlOnflranten
GraJ'enltag~ als Leeraar bediend. Ook
fchrifren nagelaten, die ~ntsch niet zacht om·
omheeft hij eenige fchriften
zijnell
trent de Leer der Gereformeerden zijn. Of hij onder de zijnel!
in achting W;lre,
ware, );an
kan men opmaaken,
opmaak en , uit het ondt:rfchrifE,
ond~rfchrift, door
G. BRANDT)
BRANDT) ollder
onder zijn Afbeeldlel (duor
(dvor JlARIUJ in het koper gebragt) gefield;
gerleld; luidende
luidemIe aldus:
griffe wijsheid luft
/erft etl
ef] glil/fI(rt
glillj/(rt in dit licht.
De grijfe
I/Ooggeleerdt verflan4
verJhm(i fe/liet j/roa/en
gejidt;
Het hooggelee,.dt
flraalen door 't ge/lcM;
JlInar
Jllaar klaarder op 't
',papier.
papier. ACII[dlOuw
Am[c:!louw dat, daarjijn
daar fijn boeken
De [prel/k
[pr~/lk van JflCOIl en Vatl
VOII ESAU O/Jderzoeken.
o/Jderzoeken.
IJij
fiij lee,.dt
leet"dt wnt Godt lIIet
met rl'CIlt
rulu l'I!rwierp
,'elou'ierp ,,uit
uit gumt
gUIISt ,'e,.koor.
l'crkoor.
fltl nzisverfland
misverfland ,'erdwijnt,
l'erdwijllt, fijn helder licht breekt door.
11n

BATENBURG , een fieedje met een zeer oud Kasteel, gelegen
BflTENBURG,
in Nederland, in het zuiderrleel
ZlIiderdeel van Gelderland, in de Land·
Landllreek
Ilreek van lIlaas
lI/aas en IPaal,
IFoa/, aan de Rivier dl! lIlaas , een ullr
unr
Ravej/ein ca
en het Graaffchap JI1ugen,
lIkegen, aan den l\1aaskant.
Maaskant.
beneden Rav~flein
Het is ten deele leenroerig aan Gelderland,
Gc/der/atld, en heef!
heeft het reeht
van de Munt,
Munt. waarmede de Ileeren
Heeren van Bate/Jburg
BatC/lburg door den
Keizer beleend
beleeno zijn. POl"TANUS
POl'\TANUS fielt,
tlelt, dat BlItenburg
BIltenburg ouddjds
ouddjds·
!,emuurd
bemuurd was,
was. en omtrent het jaar )IOOEl
OOEl met S:ads voorrechten
begifcigd geweest is; doch men vindt niet, dat het zelve ooit
begiftigd
onder de Gelt1tr!cfte
Gelderfche of Riiksfieden,
Riiks!leden, op de dagvaarten, beCchree·
befchreeveil werd. PUIT,
ven
PETIT, in zijne Nedtr/.
NedtrJ. Republiek. 1615, maakt
'~r echter, geduurende den Oorlog met Spanje, een Stad van,
Eatenhurg. geduurende
geduurellde dell
~eggende: alhoewel deeze Stad ~otenburg,
i(lalflen
geheel vernield
cclTter het Kasf{as/(lolflm Oodog,
Oorlog, gchul
,'ernit/d is, zo is eclTter
teel nog flaande gebleevetl.
gchleevet1. Aan dit Kasteel: of deeze Burgt,
llurgt, is
Balenhurg,, haaren naam en aanaaode Heerlijkheid en het Steedje Batenburg
verfchuldigd. Ook is 'er geen Stad in Gekiet'Iand
Gekler"land of fM·
1/0/was verfcbuldigd.
05
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Innd bekend, die bet zelve in
jn oudheid kan evenaren. Zij, die
wat ligtgelovig zijn, willen zelfs, dat BATO
BATO het bij zijne aankomst
gefticht,
BlIto's .BurKI
.Burgt genoe~d
genoemd zou heb·
gefiicht, en naar zijnen naam BaIo's
ben. GUlCIARDlJN
GUICIARDlJN noemt het .Balmhurg.
Anderen zeggen 11~
Bllttnburg.
Balavieren het bij hunne wederkomst gebouwd, en den
dat de Blltavieren
Battenhllrg, naar hunne voorige verblijfplaats, zoonaam van Bllttenbllrg,
gcgeeven hebben; a's mede, dat het naderhand den naam
nllam
den gegeeven
van llatm'ia
/Jlltnvia zou gekreegen hebben. De in 'jj
'i Lands Oudheden
ervaarelJ
S:WETJUS verllaat
crl'aarCfl S:vJETlVS
verfiaat , door Bllfenhurg
Bafenburg of Blllo's
Blilo's Burg, NijllI:!JCII;
erkennende,
echter,
dat
de
Burgt,
of
het Kasteel, 'e
1IL'gC11;
'c
welk wij hier bedoelen, alle andere Kasteelen in oudheid te bo\"en gaar.
gaat. CLVVERlVS
CLVVERlUS meent ondercusCchen,
ondercusfchen, dat het
bet Oppidum
ven
BlltnvorU1I1,
BaII1Vortt1JJ, zo min op NIjmegen
Nijmegen als op Wijk Ie Duurflede,
DuurJlede.
toegepast kan worden. In een brief van het jaar 9°0,
900, word gemelde Burgt de zeer oude Feste
Fesle genoemd: waar uit baare
haare oudonwederfpreekelijk is. Onder de vrijheid van BlItenburg
Ba/enhurg
heid onwcderCpreekelijk
Iig;t ook het Dorp Leur, alwaar een heuvel gevonden wordt,
waarfchijnelijk door menfchen
menCchen gemaakt, waaruit men, op verfcheidcnc
tijden,J Ronieinfçhe
Ccheidcne tijden
RQ"ieinkhe Penningen gegraaven heeft; waar
door men in de vaste verbeelding is "ekomen
~ekomen,, dat de Romeinen
aldaar voorheen een Legerplaats gehaJ hebben. De oude M. VAN
VilERENEW'JK zegt, dat de Callen,
Catten, herwaardi
herwaards komende, 11!creerst
VilERENEW'JK
1Il11as
~lllgedaan,J in Overmaas over Meegen ,J veele
lI/aas en Waal ~allgedaan
jar.ren
gebouwd,J en het den
ja~ren voor de fiichdng van Nij/negen.
NIjmegen, gebouwd
naam
bebben.
n:lam van BII/enburg
Batel1burg gegeev~n
gegeeven hebben.
In het jaar 1491
Hertog
1497 werd de Vesting B.renlmrg,
BtltefJlmrg J door Henog
ln
ALBERT V.1N
SÀXF:N, voor het Huü
Oostenrijk, Véroveni en
VAN SAXEN,
Huis van Ooslenrljk,
bet
verfierl.:r. Toen, in '[ jaar [586,
[586 J PARMA een lIQn\1al]g met het
HOHF..NLO
beieg der Stad Graave
Grolive maakte ,kwam de Graaf VAN HOHI!NLO
voor BII/enburg,
hetzelve,
b~lIevens bet
Bafenburg, en nam het
zelve, btne~ns
het Huis te Emple, in, flak den Dijk door; en , gebruik ftlllakende
maakende van de hoogte van
yan het Maaswater , liet hij 'tlmld
't Land onder loopen , en kwam
'er dus met fchuiten binnèn. be Graaf vdóttag de Stad , tot
tweemaalen
het noodlge;
voor de
tweemaaien toe, van al her
naótllge; doch zij tt10CSt
n'!oest VOor
Spaanfchen
·kort daama
daarna Batén~urg
Spllllnfchen bukken, die ook 1mrt
BiJtédurg veroverden. Prins MAUlUTS
MAUlliTS 1Daaktè
tnaaktè 'er tig.
tig J in Ot
't jaar 1600, weder meester van. DE GROOT,
GROOT ,in
in zijne Jaarboeken, een verbaaf
verbaal van gemelde
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Batel1blll:l{ een bewijs opde verovering doende, zegt, dat dit Batenb/ll:~
levert,
leven, dat de naam der Batavieren
Batal'ie/"CII zig voortijds tOt
tot op den
Frolljèhm
bodew uitgeftrekt
uitgel1rekt heeft.
Fra/ljèhm bodem
lanàs Gefchiedenisfen
Gefchiedanisfen vermaarde DRONKHORSTI!N
BRONKHORSfI!N zijn
De in 's lanils
bezitters van BIltenburg
Batcnburg geweest;
gèweest; Heer WILLE:'l
WILLE:\l VAN BRONKHORSl'
Bll.ONKHORS1'
Huwelijk met Jonkvrouw JOHANNA
had, door zijn HuwcJijk
JOHANNA VAN
VAN BATENDATENDUllG,
DlJl!G, hetzelve, in het jaar 1272, in zijn geflacht
geOacht gebragr. Op
140S, verkochten GIJSBERT
den 16den Julij 14oS,
GIJSBERT VAN
VAN BRONKHORST,
BRONKHORST,
Heer van B.atenbul'g en Anhalt, en zijne Gemalin MARGRE.
MARGR!':TA VAN
TA
VAN GE~lEN, deeze Heerlijkheid, Burgt, Boerrchappen,
DoerCchappen, ;\lerk.
;'.lerkten • Tollen en Tienden van BatmbuI"K,
BattIlburg , voor zekere Comme
romme
gelds, aa,n JAN
JAN BELA!R, I-leer
Heer na
v:m He/mollt en Keerbergen
KeerbergelI ; over
welk~n verkoop als getnigen
get1ligen !londen,
fionden, JAN
ARKEL, Heer van
welken
JAN VAN
VAN !>RKEL,
Fierepont , en zijn Zoon WILLEill;
WILLEM; GJSBERT,
GjSBERT, Heer van BronkPierepont,
Borkelo; Heer HEr<DRU:
horst en Rorkelo;
HENDRIK VAN GI;:;\IEN;
GI:.;\IEN; Heer HENDRIK
HENDRIK VAN
V!>N
WJSCH; en OTIO
WISCH;
OTTO VAN
VAN BeUREN.
Bl:UREN. A:;t
A~t dagen daarna werd, door den
Verkooper, met wc!lemming
wefiemming van den Kooper, bekend gemaakt,
Verkoopcr,
dat zij overeengekomen waren, dat de Verkooper, of zijRe Erfgenaamen,
gen~amen, het gebied van Batenburg ,• ten allen tijde, weder
zouden mogen los(en, of koopen, met 36006)
36006> Fral1fchc
Frallfchc Schildm; en indien de Heer BELAlR.
BELAlR. vóór gemelde aflosfing, kwam
te overlijden, zonder wettige kinderen natelaaten , zou DROI'KBROI'KHORST. of zijne Erfgen~amcn,
JlORST.
Erfgcn~amen, de Erfopvolgers
E.rfopvolgers van EliLAIR
BELAIR uituit·
koopen, met cen
een jaarlijklche Rente van loe
J 06 Oude Schilden , of,
in plaats van de Rente, met
m~t 1600 van dezelfde Schilden ecns,
eens.
iR
iA contant geld.
KAREL VAN
KAREL
VAN EGMOND,
EG!>IOND, Hertog van Gdder,
Gddcr, de Heerlijkheid en
het Kasteel van batenburg
lJatenburg, duor
door de wapenen, veruverJ
veruverd hebbende, verkocht het een en andcr,
ander, in het iaar 153f,
153.J., aan I-leer
Heer
HER~lAN VAN
HE.R~lAN
VAN BRO:'l:KHORST,
BRO:'\KHORST, om het te bezitten op gelijken voet,
eertijds door DIRK
als het eenijds
DIRK en GIJSBERT
GIJSBERT VAN
VAN BRONKHORST
BRONKHORST bezeten
was geweest. Kort daarna, den 29
29 September, deed gemelde
DRONKHORST den eed, als Leenman, wegens het gebied van BaBRONKHORST
teuburg, in tegenwoordigheid der Heeren DO~IDRUGGE~,
DO~mRUGGE~, KNOPtmburg,
KNOPPAERT, KEVERHEIM.
PAERT.
KEVERHEIM, BOETBERGEN
BOETBEItGEN , VLIERSEN
VLIERSEN , RUITER
RUITER en anderen.
Het gancCche
gantCche plaatsje bellaat voornaamlijk uit een lange !lraat,
Hraat,
die
d'ie zig van den Maasdijk af, binnenwaart~,
binncnwaart~, !lrekt.
(trekt. Men vindt
'er een oude Kerk met
roet een laagen Toren; welke
w~lke Kerk door de
Ge-
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Gereformeerden gebruikt, en door ééu Predikant bediend wordt.
't Geen BlJtenóurg
Batenburg beziens waardig maakt, is de overpachtige

Burgt of het Slot; welk gebouw bellaat uit een groot Rondeel
vjjf zwaare
zwaan! torens, van buit~n
buittn voorzien van een wijde diemet vijf
pe graft, wiens bouworde de oudheid van hetzelve aantoont. Van
binnen ziet men een groote
graote plaats, en rondsom dezelve prachtige
:zn!ll~n
z~:llen

ycrricrd met fraaije fchiId.:rllukfchildo:dluken luchtige vertrekkcn,
vertrekken, verficrd

l;en; onder de gemelde vertrekken zijn zwaar verwuIfde Kelders.
Burgt vindt men vruchtbaare Boomgaarden en rijke BosBij de I3urgt
fl:hnadjcn. Over de graft, die met een' aarden wal omringd is,
ft:lwadjcn.
gr.!\t
gr.~t men, met een fleenen
Ileenen brug, op drie boogen rustende, in
het Slot. Deeze vrije Heerlijkheid behoort thans aan het Huis
hel
van IlENTIlEIM
BENTIIEIM STEINFURT.
STEINFVRT.
PONTANUS , GeiJerfc!1e
Gel4er[óe Gfji:hiedenis[en,
Gl'fl:hiedenisfen, 1. Deel.
Deel, fol. 5°,
180, 390. PETIT, Nederl. Republ.
ReplIbl. pag. 61. GUlCIAR180.
DIJN, fol. 148. J. SMI'.TIUS,
DIJN,
SMliTIVS, Oppjdum
Oppidum Bot. Cap. 2.
CLLVERIVS, VAN -'lEE
~IEEIEREN,
CLLVERJUS,
I EREN , HOOfT
HOOFT en DE GROOT.
Bi\TENnURG. (Huren
(Haren VOIl)
VOII) Deeze waren,
\\'sren, volgens rONTANus,
rONTANvs,
JlATENnURG.
in
iJl het jaar 1162 reeds bekend. lVIen
Men vindt, op dien tijd, door
D1f)E~IK VAN IlATENBVRG,
BATEN8VRG, in het beleg van Gro.
hem genoemd, D1flEnlK
nill!Jl!I1, Raad van Graave HENDRIK VAN GELDER •, uit den (lam
nill!JeII.
Clam
van Nos!au;
Nos[ou; en, op het jaar 1/8S,
I ,8S, vindt men ALIlERT,
ALBERT, DIRK en
RVDOLPH;
RUDOLPH; op 1190,
119.°, DIRK met zijnen Broeder STEVEN VAN BATENBATENBUIIG,
]OHANNA VilN
y,IN BATENBV~G, en WlLLEM
WlLLEM VAN BRONKHORST,
BRONKHORST, die met }OfiANNA
Ill'RG
EriG in Huwelijk trad.
J, Deel, fol.
fól. 50.
PONTANUS , J.
n.\Tr:NllURG. (Gtjsbert
(Gtjsóel'l en Diderilt:
von) Deeze vindt men geI3.\TENIlVRG.
Diderik van)
meld, onder de Tekenaars
Tekenoars van
~'er1l1tJordl! ,'erbond dçr Edepan het 1'er1l1t1arde
/m, In het jaar 1567
IS67 waren beide Broeders.
Broeders, als K;piteins,
K:,piteins, in
lell.
dienst van den Heer VAN BREDERODE;
BREDERom:; in welke waardigheid zij
kwa:nen aldaar
ook eenig Volk naar /lmjle/dom
Amjle/dam a:mvoerden; zij kwa!llen
daags na dat BREDEKODE
BREDEltODE vertrokken was. Veel moeirc
moeite wendden
zij aan, om binnengelaten
binnen gelaten te
re worden; doch vruchtloos : want
beOooten,, hen buiten ta
t~ houden.
zelfs pe Onroomfchen hadden beOomen
Nogthans ontvingen zij van dezelven eenige zakken buskruid , in
plaats van koom. Van daar voerden zij hun Volk over het
bet Y,
naar

:BATENBURG. (C;jshert
(Cijshert tn
~n DiJeri/cYlm)
Ditleriltvan)

!I~t
~!lt

naar Waterland. Te Hoorn namen de BATENBURGEN het befluit, deeze manfchap te verlaatcn, met oogmerk om naar Fries.
Friesland over tc
te fteeken: doch zij werden, tot hun ongeluk, dool'
door
den Schipper verraden, en aan ERNST
ERJ.IIST lIIULART,
lIIULJlRT, Schout te lIasftlt. Kapitein van de Graven van JlRlèMBERG,
ARE~mERG, overgeleverd. TIc.
TIevooma:une mannen, wel
nevens de BATENBURGEN
nATENBURGEN,, werden veele voorna:une
ten getale van
vun honderd, gevangen genomen, en te Harlingell
HarlilJgm
5JOERT BEIJMA, WILLDI
opgebragt. Onder dezelven bevonden zig SJOERT
WILLHt
HEf\MJlN GALAMA, die nevens hun de Voornnamflcn
Voornaamflcn wa.
waBUMA en HERMAN
Vier-en-twintig van de gevangenen werden op de Galei geren. Vier·en-twintig
bannen. en zeven te Harlingen opgehangen, waar onder ook
drie Edelen waren; de overigen werden naar ri/I'oorden
nb'oorden en voorts
vcrflrckken aan de wreed·
wreednaar Brusfel
Brus[eI gezonden, om ten offer te vcrflrekken
heid van ALnA;
ALBA; die ook, op den dIen Junij des jaars 1568, na
een Schavot op de markt te Brusfel te hebben doen oprichten.
deeze (wee Edele jongelingen, benevens veele andere Edelen,
volgens zijne vloekvonnisfen
PIF.TER UE
UE ANvloekvonJlisren,, deed onthalzen;
omhalzen; als PtETER
ANDELOT, PHILIPS
PHILlPS vAr4
vAIoi WINGHEN
WINGELEN en MAXIMILIAAN
MJlXIMILiJlAN KOK; hunne lieh:!amen werden, des nademiddags, ongeklst, builen
buiten Brusfel,
Brusfe/, voor
de St. Lazart/S
Lazarm Kapel,
Kapel. in ongewijde aarde gelloken.
geftoken. Anderen,
2ijnde SjOERT BEIPIA, HERM.\L\I
:zijnde
HERM.\l~ G
G \LAMA
ILJlMA,> TRE,LONG, Brtol'XELLES,
BllOl'XELLES.
PELLETJER, BOUDECHAU en ILPENDAM, ondergiugen
PELLETJES,
ondergingen het zelf"e
zelfàe lot,
als zulks met hunne Biechr
Biecht verdiend hebbende. De hoofden van
liehaamen op rade·
radezeven anderen werden op {laaken
flaaken,, en hunne lichaamen
ren gezet. De Jegeerende Heer WILI.!M
WILI.EM VAN BATENBURG , BRONKH, denzelven
HORST, had, als Leenman van I\IAXIM1LIA.\N
JIlAXI~IlLIMN DEN J[,
om voorfpnak
voorfpl"lak gebeden, en de Keizer ook niet nagelaten, op allt!
alle
pa3r van den Hertog re
wijze, vergiffenis voor het Edel broeder paar
tC
verzoeken; doch deeze Tiran was doof voor alles, wat !legts
flegts
naar menfchlijkheid zweemde: waar door Heer WILLEM zo wr·
wrALBA werd, dat hij de zijde van Prins WILLEM
WILLE'M omnoord op ALM
umhelsde.
ORANJE. naar Z
I!eland gezonIn het jaar 1572 werd hij, door ORANJE,
Zeeland
den, om order op het belluur
befiuur der zaaken te flelIen;
(lellen; welken last
hij, ten genoegen van den Vorst ten uitvoer bragt, bewerken de ,
ontv:tngen der verlofgelden werd
dat aldaar een aanvang met het ontv:lngen
gemaakt. In het volgende Jaar was
wa~ hij, als Overlle
Overfte van het
Kri;~s-
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BATENBURG.
(GijllJtrt, DiJeri/r
llATENBURG. (Gijs!Jtrl,
DiJerik en
tn lPi/km
TPi/hm van'

Krijgsvolk, tegenwoordig bij den Admiraal Mi\RTINUS BRANDT,
BRMIDT,
toen dezelve, op het Ht/ar/emmer
Hoarlemmer Meer, door !lOSSU
llOSSU ge1'fa.
ge1Ta.
gen werd, het welk hij naauwlijks
naamvlijks met de vlucht ontkwam. Kort
daarna werd hij.
hii. door Ri\ANSISCO
RAANSISCO BALDEZ, uit OUlI'erkerk,
Ouwerkel'k, alwaar
bij post gevat had,
hij
bad. verdreeven. Eenige dagen daarna, werden,
IINar/em gezondoor den Prins, brieven naar het toen benarde IINarlem
den J om de inwooners , ware het mogelijk, in hunnen
hllnnen druk te
den,
troosten. Om aan die belofcen te voldoen, trok Bi\TENBCRG,
MTENBCRG, den
d'en
!l8fien
~8!ten van de maand Julij, tegen den avond, aan het hoofd van
4000
4000 man, meestendeels
meestend:.!els Burgers der nahuurige StedeD,
SrcdeD, als Delft
en GIJUda,
Gouda, van Sas[em; op welken togt
tagt de vermaarde Heer VAN
OLDENBARNF.VELT zit; mede bevond. Behalven de gemelde manBeer VAN BATENBURG onder zig 600
fchap, had de Heer
600 Ruiters, zeveldnukken en vier honderd tvagerJs
ven veldfiukken
t\'ageOls met krijgs- en mondbe·
hoeften. Dan, van
Vóln deezcn
deezen togt was de vijand reeds verwitrigd.
BATENBURG , die, tot middernacht, re
BATf.NBURG,
te Noordwijkerhout vertoetd
verroefd
had, naderderde , tegen drie uuren, bet Monnepad,
Mannepad, alwaar bij
lli1 hield, om zijne borstweeringen in orde te brengen. Terwijl
flil
bij daarmede bezig was, bègon het Spof/llsd
Sp(J(lIIsch gefchut los te branhij
onverwachrst, van de eeae
eeDe en andere zij.
den; hij werd, op het onverwachtst,
de overvallen. Zijne Ruiterij, die reeds lot in de verfchanÎIug
verfchanfing
tor aan het Mannepall te rug
der vijanden genaderd was, werd tot
gedreeven, en 110me
frome dus op haar eigen Voetvolk in; 't welk dus
van drie kamen
"an
kanten Ie
te gelijk aangevallen wordende, genoodzaakt was
te vluchten. Zeven honderd man fneuvelden op de plaats, cn
en
daaronder BATENBURG en Ki\RLO,
KJlRLO, die aan het hoofd der Ruiterij
was. Dit verlies had dat van Haarlem ten gevolge.
opgevolgd door zijnen eeni.
Heer WILLEl\l VAN BATENBURG werd opgevolg,1
gen Zoon, Heer HER~IAN,
HER~IJlN, dien hij
bij verwekt had bij de DochDoch·
MANDERSCHEID. Niettegenfiaande deeze
ter van den Graave VAN Mi\NDERSCHElD.
onheilen, zijnen Vader en beide zijne Oomen te beun
beurt gevallen,
gevallen ,
koos Heer HERM,\N
HERMaN de zijde der Splmjaarden.
Spanjaarden. Hij noodigde
het Jaar 15ï9, dcn
den Hertog \'AN PI\RMA,
PàRMA, om een' inval
zelfs, in hct
in Gelderlaud
fchoon ten onrech.
Gelderla/ld te doen. STRAD!
STRADA noemt hem, [choon
Ie, Grapf
ron Bntenburg.
Granfl't71'l
Batenburg. Hij ongehuwd, en dus zonder wettige Erfgenaamen
Erfgenaamell overlijdende , kwam de Heerlijkheid van BatmBalm·
hurK op l\IAXDIlLli\AN
l\ItlXnIlLlAAN VAN BRONKHORST.
btlrK
De

BATESTEIN.
BAT~STErN.

!2~3

De afbeeldfels van Cijsllert
Gijsuert en Dirk van Batenbttrg.
Batenburg •
zijn eerst door Colfius,
Go/Hus, en naderhand door Houb1"l1HoubraZie BOR, HoorD,
HOOFD, GIJSlUS en
eu
ken in 't Koper gebragt. Zi~
anderen.
BATESTEIN, een Slot te Fianen,
Filmen, is de verblijfplaats der Hee.
Heeren deezer Vrijllad
Vrijnad en verdere Heerlijkheid, doch veel ouder dan
gebouwd
KUlLENde Stad zelve; zijnde gebou
wd door Heer ZWEM VAN KUILENBORG , jonger Broeder van Heere JAN DEN III, op den grond, hem,
!ORG,
1213.
gevallea.
als zijn Vaderlijk erfdeel, in het jaar 12
I 3, te beurt gevalle:l.
Wij kunnen niet voorbij aancemerken,
aantemerken, dat, van het jaar 1100
11 00 tot
1400, meest al het platte Land van Holland
Ho//nnd aan den Adel in eihebgendom behoorde. Een dier Heeren, meer dan één. Zoon hcbbende, gaf aan de jonl1:e
jonfie Zoon
Zoonen,
en , ieder voor zijn aandeel in het
Vaderlijk erfgoed,
erfgoed. 4Q, 5°, 60, 80, 100 enz. morgencaalell
morgen taaien
hunlands, waarop zij dan een Slot bouwden, en hetzelve naar hun·
lIet1
~en bijnaam noemden; verlatende zelfs nu en dan den VaderlijOudilen bleef; voerende, echken naam, die dan weder op den Oudfien
ter, het zelfde wapen, fl:hoon
f\.:hoon met eenige verandering
vetandering van.
van kleur
'cr, van
en verwen. Na de voltooijing van die Slot, werden 'er,
tijd toe tijd, eenige huizen bijgebouwd. (Zie VIANIiN.) De groot
grooeeI!
en zwa'are
ZWatre Toren van dit Slot, van ouds Bateflein geheeten,
geheetcn, heefe
heeft
den naam van de St. Paulus Toren gekregen. DezeJ..
DezeLnaderhand den·
ve werd in 1372 opgerecht, op last van Heer GIJSBERT VAN VIA.
VIANEN, voor het geld, dat hij ontvatlgen
ontvangen had, tot rantzoen: voor
PAIJL van ArIais.
Arlois. door hem, in
den Zoon van den Graaf van ST. PAUL
den VeldOag, in het Land van Culik
Gulik (1371')
(1371) gevangen gekreegeIl.
gekreegen.
BREDRRODE gekomen
Hoe dit Slot of Kasteel aan het geOache van BREDERODE
zij, zal op het
bet Art. BREDERODE
BREDER ODE gezegd worden. De PaulIJs
Paulus T6'
T~·
waamlQ wij zo even fpraken, wordt, door bet gemeene
ren, waamn
genaamd, naar den Zoon van den gemelden Graaf
Volk, Simpot genaamd,naar
van ST. PAUL. Den naam van Bauflein
Bateflein zegt men op de volgende
GIJsllEitT VAN VIAde' wijze aan 't
'e Kasteel gekomen te zijn. Heer GljSIlMT
NEN had ter Gemalinne Vrouwe IIEATRIX ,• anders MATJE
BAATJ'> of BATJE,
Dochter van Heer JAN DEN XIX
XIX. van Egmond. I-laare
Haare jonger Zus~
Zuster was getrouwd met Heere GERARD VAN CUIJLENBURG, van wien
het Slot van: VIanen,
Planen, fiaande
ftaande in een Boomgaard, even buiten de
!tadsml.luren,
~tadsmuuren, ter Leen gehouden moest worden. BATJE zag met
leed.
leed-
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ontvangen. of verhefièn v:m
leedwezen, dat zij het Leen moest ontvangen,
jonger Zuster; dus bewoog zij haaren man het zelve aftehaare jouger
en dit
breeken, het tegenwoordige te bouwen, f;!n
dir naar haaren naam
flern gebouwd was, Pdn
BATE te noemen, en. om dat het van flan
flt'Ï1I
dllS llATESTEl:'>
BATESTEJ:-i te heeof fleen bij dien naam te voegen, en het dus
[en;
Kast~cl vindt men
ten; welken naam het nog draagt. Van dit Kasr~cl
bi i S:\IlT,
S~IlT, in zijmeer dan tén Prentverbeelding , onder anderen bij
Sc!tatkamer der Neder/alldfche
ne Sc/Ia/kamer
Neder/tmdfche Outi/uden,
Orui/tedCII, bI.
bi. 48. waar bij
geeven, genoemd wor..
de Schrijvers, di~ desaangaande bericht gecvcn,
den.
BATHEM was voorheen een pla,lts, onder de muuren van de
BATm:M
In latere.
latere, tijden werd het Baclm;
Abdij van Egmond geleegen. ln
genaamd; in een' Gunsrbrief
Gunsebrief van D RK DeN
DI::N V, van het jaar 1083,
logg,
gem:\akt. In een lijst der goeder~l1
goederen
wordt desaangaande gewag gem:\3kt.
Utredt. wordt het Baentem
Bachtem gefpeld;
van de Kerk van Utredt,
geCpeld; en MEUS
STOKE noemde het IlACIIEM. betekenende zo veel als plaats des.
gebeds.
ALTING, Not. Cerw.
Illf. Part.
Pan. Il.
11.
ALTJNG,
Cer11l. lliJ.

zij. die uit her
het Land der Katt(1l den Rh;ijll
Rh:ijtl
BATHUA. Naardien zij,
F:i1and gekomen waren, om van het zelve
afgevaaren , en in het F:iland
BATIEN genoelud werden, gelijk wij reeds IVbezit te neemen , BATTEN
waarfchiJnelijk , dat de Landen, die
zien hebben, is het zeer waarCchiJllclijk
naast aan de fcheiding
lagen, allereersc
Ccheiding van den R 'liJ'n
tiJ'n en Waal
Waa/lagen,
met den naam van BATAWE , als die hun het best voorkwam ft bltgeworden;; waarvan het nog.
nog; als het bovenlle
bovenae genoemd zijn geworoen
behouden heert.
KAReL MAl\'J'EJdeelte, den naam van BETUWE behuuden
heeCt. KAReL
llriefvan 't jaar 722,
7~2, een Coo,ofLandnoemt MTHUA, in zijnen llriefvan't
fchaps Quartier (pagum
(pagull1 ,) dat is,
is. een vrij groote !treek
ftreek Lands,.
Lands ~
Graaffchappen (Comitatus) veri
die gemeenlijk in verfcheidene GraafCchappen
(Pogi) worden wederom af-t
deeld werd. Deeze Landfchappen
LandCchappen (Pagi)
af,.,
gedeelJ
gedeeld in verfcheidene Heerlijkheden (vil/as prtetOI ias), die ~i
0011 wel Homeden
HotHeden (Yillieatiolles)
(f/illicatiolles) genoemd hebben. leder van
vatl
ooit
Aldie had onder zig een Parochiaale Kerk, benevens Kapel of Al.
taar. Het waren groote Dorpen, met kleinere gehuchten of buur·
CQrtten. Een zeer oud Schrijver van het Jaar-Register. in het Carthuizer Klooster (Mons Dei) Gods Berg, noemt het EiJandun
Eiland &an
den

,e-
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Rh/jn, PATAVUM. Dit, volgens de oude benaaming, BATBAT.
den Rlzijn,
Over- en Neder-Betuwe, zo dat men
wordt verdeeld in de Ol'ereen lijn trekt, om de fcheiding te maaken, van den Oever des
Rhijns tegen over Wageningeh, tot aan den naallen Oever va!!
va:t
Rltijns
ultfuekt,, tot aan het
de Waal: van waar de Neier-Betuwe zig uItfirekt
tllsfchen de Linge en den Rltijn.
Rftijn. Na
Graaffchap Buuren, tusCchen
EDERHARD verbeurd verklaard waren
waren,I
dat de goederen van Graaf EBERHARD
maakte KAREL MARTEL dezelve aan de Kerk van Utrecht. An·
Vor(len na hem vermeerderden
venneerderden dezelven, en behielden ze
dere Vorflen
tot het iaar 1225, wanneer zij dezelven, volgens een Compro
Geiderfehen affionden,
amonden, in tegenovergaave van
mis, het aan de Gdder[chen
liet
Zal/nnd bezaten. Van dien tijd af is de Bettet geen zij in Zal/ond
tuwe, uitgenomen eeDige
eenige plaaatC!!D,
plaaatfèn, welke aan die van Kleef
tuwe.
behoordt:n en den Utrecht[chen
Utreehtfchen afgellaan zijn, geheel Gd.
Gd·
behoord!:n
lierseh geworden.
lIerseh
Germ. Part. 11.
II. HED!
HEDA en OTTO.
ALTING, Nor. Gernr.
HUA
HU!

Buo, wiens naam wij.
wij, zo bij de befchrijving van het Eilanti
Eiland
BATO,
fpraken.
lier Batavieren, als daar wij van die Volken zelve fprakeD,
hebben, zou, indien men op de ve.meer dan eens genoemd hebben.
hun , die zig
zi;; daarmede opgehouden hebben, eenighaaien van hUD
Kallen
zins (laat
Ilaat kon maaken, een Zoon van den Koning der Koffen
zijner Stiefmoeder te ontgaan,
onrgaan, uit
geweest. en, om den haat zjjner
zig, met zijn bljhebbendl!
bfjhebbendl! Gezelzijn Vaderland gevlucht zijn; zig.
Batlll/isch Eiland
Eitand nederzetrende.
nederzettende • al.
al·
fchap, vervolgens op het Batlll'isch
Balen of Bato' Burgt bouwde; naar hem
waar hij het Slot Baten
hC't ganrCche
gantfche Land den naam van Boa/haven
Baalkoven of
zou dan ook het
JJatavia draagen. Hoe verdicht dit a fes
Batov;a
les ons voorkome, kunnen wij,
wij. echter, niet
niet ontkennen. dat 'er.
•er. onder d'e
ae oude Schrijword~ll, die deeze gantrche
gamfche Hisvers, een menigte gevonden worden,
alleensfuidende verhaalen.
verhaafen. Dan, of zij allen
alfen
torie genoegzaam alleensluidende
anderen f
'er eenige zeekerheid van gehad, dan of de een den anderen,
!legts nageCchreeven
nagefchreeven hebom dat dit hun beh~ageliik \'oorkwam, flegrs
heefe, laalaa·
ben, uit eenen, die dit mogelijk allereerst verzonnen heeft,
hen f
ten wij aan het oordeel van kundige Leezers. en wijzen hen,
die begeerig mogten zijn, zig met de Gefchiedenis ven DATO te
1l~lIandfc!Je Cnmijk
Cronijk vaD
van WACHTENvermaaken, naar de bekende ll~//and[che

V.

DEEL.

P

DORP,,
DOR1'

!W)
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nATTENBURG. IJATTUS.
(J,UI"* en C~rnel;S),eDZ.
C~rnel;s). enz.
DATTENBURG.
tJATTUS. (J,u"*m

lIORl',
llORP,

eeR gemeugd
waar in zij waar en onwaar onder ee.
gemeagd zullcm
zuilCR

vinden.
BATI'ENBURG, een Steedje in Hts{talani,
HNfoa/antl, van waar, volgens
BATENBUllG, zo even gemeld, zijnen naam
fommigen, B.\TENBUllG,
llaam ontleend
olllleend
zou hebben.
BA'J!TUS,
B
...nus, (Jacobus)
(JacoBus) een geboren Z8el/lI'.
Z8el/w. Uit de Brieven van
Ban hem gefchreven
gefehreven zijn, ziet
die tot zestien In getal aan
bijzonder
men, dat hij een Man van groote geleerdheid, en een bijzollder
vriend van ERASMUS moet geweest zijn. Omtrent het jaar 1500
1500
fehriften worden door
was hij Secretaris te Plisftngen.
P/iSftngen. Zijne fchriften
GOUDHOEVEN opgegeeven.
llIuSMUS,
WSMUS,

BATI'US, (Cornelis) Zoon van JACOBUS, verdient mede in den
W1lS
rang der Geleerden van Nederland geplaatst te worden. Hij WIS
Doétor te reere
zo ervaaren in de Geneeskunde, dat hij Stads Doaor
f'éere
was; ook onderhield hij,
bij, even als zijn Vader. briefwisfe!ing
briefwisfeling met
iltASMUS.
ElUSMUS. In het jaar 1498, woonde hij op het Slot, Zavrit
Zaorit••
BOI\SSELEN, Wed "we van wijlen
wiilen den
iurg, bij Vrouwe ANNA VAN BOIISSELEN,
FILIPS VAN BEVEREN, om haaren Zoon, ]Qnker
JQnker ADOLF
AD<lLF VAN
Heer FlLlPS
Btlvlren, te onderwijzen. Om zijne
IOVRGONDlEN, Heer van
val,1 B~v,rtn.
aangenomene taak, te beter te kunnen volvoeren, fchreef hij, ter
onderwijzinge v:m zijnen- Leerling, verfcheidene Boeken, die.
15 I 2, gedrukt zijn; onder andere een~ Waerelábefçhrijvj",.
in 1512,
W~ereláhefthyijv;",.
waarVQn REIGERSBERG • iI\ zijn Chronij Ie ""n
in bet Nederduitseb,
Nederduitseh. waarvan
Y4n
ZeelRnd, veel gebruik gemaakt beeft.
beefc. BOXHORN zeg_,
zeg" in zijt!
Zeelll1zd,
zijl!
Toonee./ von
Toonee.J
van Holland, da~ het zelve
xelve in zijnen tijd zeer
"eer .eldzaam
zeldzaam
WB!.
WII.S.
BAUDART ,• (Wilhelmus) seboren te D';If~C, 1565, uit Ou.
ders,
Gerelormeerden Godsdienst toege.
ders , die , om dat zij den Gereformeerden
daan waren, eerst deeze hunne woonplaats, en naderhand alle de
naar KnIlen,
Nederlanden moeflen verlaaIen. Zij begaven· zig Daar
Embtlen. Zig aldaar nedergezet hebbende, leien van daar naar Emháen.
leeren der
de deeze hunne Zoon zig met allen vlijt toe op bet
belleeren
tijnfthe, Hebrelllwfche cn Griele[clle taaien, waarin hij olJg~
ol1g~
L ..tijnflhe,
mee-
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(lPtthelfllus)
(1FiIktimus)
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meene vorderingen maakte, en zelfs bijna den trap
volmaakt.
llleene
rrap van volmaakt_
zig. met behulp der gemelde
heid beklom. Daarna oefende hij zig,
taaIen,
ualen, in de Godgeleerdheid. Zijne (tudien
Oudjen volbragt hebbende.
Friesland, en daarna te Zutphen,
ZlItphen, als
al3
werd hij, eerst te Snuk
Snul: in Friesltlnti,
Sijnodale rerglldering
rergadering
Predikant beroepen. Door de Leden der Sijnodtlle
Dordrecllt, 1618 en 1619, werd hij, nevens BQGERMAN
nOGERMAN cn
en
te Dordre,ht,
lIUCERVS, aaggefleld
aan gefield tot de vervaardiging van de nieuwe venaavertaalIUCElI.US,
BOGI!RMAN.
'ling des Ouden Testaments ; met welken arbeid hij en BOGERMAN.
zijnde BUCERUS inmiddels overleden, ruim zes jaaren toegebragt
roegebragt
hebben. Hij overleed in J640,
J 640, in den ouderdom van 76 jaaren.
ZNtphen, na aldaar zes en dertig iaaren
jaaren als Predikant geleefd
te Zutphen,
ten grave, met den lof van TRIGLAND,
TRIGLAND.
te hebben. Hij daalde rcn
UlTENBOGAARD; waarover men, zijne fchriften
fch.riften
en den laster van UITI!NBOGAARD;
nagaande, zig niet behoefc
altoo~
behoeft te
re verwonderen, als zijnde hij altoos
!terk de partij van den eerllen toegedaan geweest. Zonder
zeer fterk
bern te prijzen of te laaken,
laaken. zal het Letterkundig gedeelte van
hem
deezen
zien. dat hij zijne gekoozene Sprtul:,
Sprtuk,
de
ez en onzen arbeid doen zien,
Ltlbor
yind ik mijllt
Labor mihi Q!lies,
QJlies, dat is, in dm
den Arbeid vind
ml/l1e Rust,
Rilst.
zeer wel betracht heeft.
Gedenkwaardige Memoriifll
Memoriëll ~.""
~'''H
Eerst komen ons voor zijne Gedcnkwtlordige
Kerklijke en Wereldlijke Gefchiedenisjèll
van den jaare 1602Kerk/ijke
Gefchiedenisjèl1 V:IO
r624 in~efloten,
in~enoten, gefchreeven met oogmerk om dezelven te doen
1624
Pervolg op de Gefchiedenisfen der Nederltlnden
Nederlanden
dienen tot een Pèrvolg
verdietJt dit Werk den naam van
van E. v. l\IETEREN. Te recht verdient
Memorü'n van Kerklijke Zaaken; want de beide Deelen in [oH,
Memoriën
foli'
doorbladerende. zal men bevinden, dat dezelven daarvan ruim
doorbladerende,
het
bet derde gedeelte uitmaaken. Hij vangt wel aan met 1602; doch
11et geen van daar tot 1612
1612 gezegd wordt, raakt ten eenemaalhet
eenemaal·het
Kerklijke; maar van 1612-1624-,
1612- 1624, waarmede hij eindigt, fpreekt
bij van de Wereldlijke Gefchiedenisfen, zo wel van die van anhij
Nederlanden. en beeft
heeft ze dus tot
dere Landen, als van dier der Nederlanden,
gemaakr. De ecrl1e
eerl1e druk daarvan
een algemeene Gefchiedenis gemaakt.
uirgegeeven in 16:!0;
6~o; zijnde toen niet verder be\verd door hem uitgegeeven
16 I 9. Dan de tweede is, gelijk
fchreven dan tot het einde van 1619.
is. vervolgd tot het einde van 1624-;gedrukt
1624; gedrukt te Arnh~n,
Arnhem.
gezegd is,
en verfierd met eenige pourtrai[en,
pourtrairen, die.
die, in hunne faorr,
fa ort , onder
flegt!te Illogengeteld
de flegtlle
mogen geteld worden. Waar de Schrijver, tot het
bet
zamenfrellen deezer Memorien, en voornaamlijk tot de verfchilzamenftellen
p
P 2~
len

en
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B A U DAR T. (Wilhelmus)
(Wilhtlmus~

Remonflranfen, zig van bediend hebhe, blijkt uit
len met de Remonflranten,
zijne eigene woorden •
..
•, Ik beb (zegt hij) tot het verzamelen deezer MFMORIEN ge" bruikt, de hulp van verrcheidene Mannen, die in Duitsebland
Duicschland"•
" Frankrijk, Engeland, en in de Nederlanden.
Nederlanden, in groote en klei" ne Traébtaten,
Traétaaten, deeze en geene Gerchiedenisren, gerchreevell
" en vertaald hebben, en inzonderheid is mij zeer te pasfe geko" men, de Mercurius van van Wasfènaar, enz. Ook heb ik,
ik"
" zegt hij verder, in dit mijn werk ingevoegd verrcheidene Trac·
dien",. taaten, in deezen tijd aan den dag gebragt , niet zo zeer ten dien·
fie van de Levenden, als van de nakomelingen." Hoe dit
" 1le
werk, door den Roomschgezinden Schrijver MEERBEEK, in zijn
Chronijlt, beoordeeld is, kan men ligt Ilagaan,
Chronijk,
nagaan, wanneer men
weet, dat die in zijne Voorreden zegt, dat hij de peR
pelt alleenlijk
heeft, om de vermaledijde Imgens
I(ugens van VAN METEREN en
opgevat heef[,
"an
van BAUDART te keer
Ieee I' te·
te gaan. Hoe 'er de Remonllrantrche
Remonfiramrche
Schrijvers over geoordeeld hebben, is reeds uit het voorige opte·
plaat.
maaken. Men kan niet ontkennen, dat JlAUDART,
BAUDART, op veele plaatfen
fen,,gedwaald
gedwaald heeft; maar men is genoodzaakt te zeggen. dat hij,
als eeu eerlijk man, daaraan niet twijffelende, om die reden in
!tijne
mis!lagen wilde aant;ijne Poorreden
Póorreden verzocht, dat men hem de misflagen
wijzen. met belofte dat hij dezelve bij een herdruk herroepen
wijzen,
tijpgenooten
en verbeteren ZQU. Dit moest het werk van zijne tijpgenoOlell
geweest zijn.
Memorie/], heeft hij nog in het licht gebragt,
Behalven deeze Memorien,
gebragt.
Palemographio
Belgiea ,,beflaande
PremverbeelPalemographia Auriaeo
Auriaco Belgica
bellaande uit 299 Premverbeel·
dingen, ieder met een vierregelig Latijnsch vers voorzien. Verder, Horologium Belgieum,
Belgicum • of Nederlandfche
Nederlllndfche lIforgenwelrlte,.,
lI:lurgenwek/w·,
zijnde een verhaal van de Spaanfche wreedheden. Gedenkwaar.
rle Koningin
Koningrn EJizabefh.
Spr(ulren. Afbeeliing
Elfbeelrling van ie
Elizabeth. PoorPóordige Spreuken.
looper van rie
de Niellwe overzetting des Nederduitfchen BIjbels.
Bijbels,
Afouldingen
en eindelijk. ter bevestiging van ons gezegde, de Afoeeldingen
!/eitJflagen, Belegeringen en noBefch,.;jvingell van alle de YeMflagen,
en Befchrijvingell
tabele gefchiedenisfen in de Nerlerlandm,
Neier/andiJn. geduurende ien
den Oorlo~ tegen den KO/Iing
Koning vlm
vnll Spanje, eoz.
enz. beginnende met 1559,
10K
en eindigende met het jaar 1614, in 4to, langwerpig formaat;
verûerd met 285 Prentverbeeldingeu.
Prencverbeeldingeu.
Amllerdam, 1616, vcrfierd
Amllerdam.
Het afbeeldrel van den Schrijver, zeer fraai in het koper gege·
bragt
bragr

B A U D I U S. (Domini/lUs).
(Dominilcus).

bragt door

ABEL,

!2J9

zijner Meis geplaatst voor het eerfle Deel zjjner

morien.

(Dol1JÏnikus) Hoogleeraar in de HIstorien
H1slOrien té
te üiden,
Leiden ,
BAUDlUS , (Dominikus)
Rijsfel. Te Aden leerde hij de Griekgeboren 8 April 1561 te Rij.ifèl.
Taaien. Zijn Vader had zig aldaar ter nedergefche en andere TaaIen.
overleed''er
er in het jaar (576. BAUDlVS
BAUDIUS vertrok, met
zet, en overleed
zijne Moeder, van daar naar Leiden, en vervolgde aldaar zijne
Letteroefeningen. Van daar begaf zijne Moeder zig eerst naar
Cend, en verder
verd~r naar Getleve,
Gend,
Geneve, om deezen haaren Zoon ook het
Stnd te doen ontvangen. In
ln
onderwijs der Hoogleeraaren in die Stad
Leiden, alwaar BAUDIUS zig toen in de RechJ583 kwamen zij te üiden,
ra,lg van Doaor
Doél:or verheeten oefende. In 1585 werd hij tot den r:l:;g
ven; en in dat zelfde jaar deed hij, met de Gezanten der Staa·
El1ge/ani. In
In't
ten, eene reis naar Enge/all".
't jaar 1587 werd hij Advocaat
Holland. Doch hij bekleedde dien post niet
voor het Hof van /lol/alld.
lang: hij begaf zig naar Frankrijk, verbleef 'er 10 jaaren, en
werd aldaar tot Advocaat voor het Parlement van Parijs aangeIn" het jaar ,.602
,,602 deed hij, met den Afgezant van Koning
field. In
IlE~DRJIL DEN vmlmEN,
E/lge/and, en keerde uit
IIC:'\DRIIL
VlRl1DEN, eene reis naar E/lgeland,
dar Rijk naar Leidm,
Leiden, alwaar hij Hoogleeraar in de Welfprekend·
Welfprekenddat
h.:id werd.
Idd
HislONa den dood van P. MaWLA. gaf hij ook LesC~n in de Historien, en kreeg verlof om Collegie
ColJegie over de Rechten te houden.
MEUR~IUS, te geliik als Profesfor in de
In 1615 w~rtl hij, met MEURSIUS,
lIislOriën aangelleld.
aan gefield. B.\UDIVS
BAUDIUS fchreef, in dien IUsfchentijd,
Historiën
tusfchentijd, de
Historie of het verhaal van het Twaalfil1arig
TwafJ/fjoarig Beftand;
Beflllnd; ook gaf
hij twee Redevoeringen, onder verbloemde naam en , in 't licht,
hil zig een flerk ijveraar voor 'r'e Bcfland toonde; doch
waarin hij
MAURITS,
waar over hij zig, met een nedrigen brief aan Prinfe MAVRITS,
ficrker in 't oog deed 100·
moest verontCchuldigen. 't Geen hem flcrket
100Hol/and.
pen, was een Lofdicht op de komst van SPINOLA in Holland.
voor dat men kennis had, waar die komst ~p uit zou lopen; ja
zelfs haperde het weinig, of hij zou daarom gebannen zijn ge.
worden. Inzonderheid deed hem veel kwaad, dat hij verre van
bezadigd in zijne twisten was. BAIJLE getuigt van hem, dat
tiat hij
een eerfle meester was in 't uitvinden van fcheldwoorden. Wat
xijn zedelijk karakter aangaat J dit bedorf hij geheel en al,
al J door
p 3
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zig aan den drank overtegeeven. Van ligtvuardigheid WIS hij ook
Biet vrij. Door alle deeze ongeregeldheden wikkelde hij lig zo
!tiet
diep in [chnlden,
ge!1:eld moest worden.
fchnlden, dat hij onder Curateele gelleld
De Profesfor
ProfesCor van
wn zo eene
Diensteelle geaartheid zijnde, waren zijne Dienst·
eer!1:e werd bij een van de
maagd en Studenten niet beter; de eerlle
lut!1:e zwanger, en drong het BAUDlUS op. Zweerende dat hij
laatlle
vader van het kind was, dagv:t:lrdde zij hem ter voltrekking van
eene verzierde Huwelijkshelofte.
Huwelijksbelofte. Hier op in zijn ampt ge[chorst,
gefchorst,
Dam
Gendt ; zijne [chuldeisCchers
nam hij de vlugt naar Gendl;
fchuldeisrchers verkochten wat
hij gelaten had, en het was flegts
flegls bij geluk dat hij hun ontont·
flipte.
Latijn[che Welken, beClaande in Dichtflukken en Brie·
BrieZijne Latijnfche
ytn. worden zeer gepreezcn. Het bovengemelde verbaal van het
Be!1:and
Belland is het beste, dat men owr dat onderwerp heeft. Het is,
buiten de Opdragt aan H,
Hp H. M. 1\1.
M. verdeeld in II[ Boeken, met
fraaii!'
Prentverbeeldingen verlierd, en in 't Nedcrduitsch
fraaiic> Prentvcrbeeldingen
Ncdcrduitsch vertaald
dooor P. JAconI.
BAUTERSEM,
Cumtiel •
BAllTERSEM, eene Ileerlijkheid
I Ieerlijkheid van de Meijerije van Cum/ió
vermaard door den tijtel
djeel van een Oude Baronnie. Onder het gcge(Jacht
flacht van deezen naam bleef dezelve, tot dat Heer HENDRIK VAN
BAUTERSEM dezelve verkocht aan den Heer VAN VALKiNBURG ,,wiells
wiells
partij en zijde, tegen den Hertog van Brai1alltl. hij gevolgd was.
panij
Deszelfs Zoon, REIJNALDUS
REijNALDUS VAN VALKENBURG, verkocht de Heer.
Iijkheid naderhand aan WILLEM VAN DUIVENVOORDEN , Heer van
OQsterhout,
Ballurfem,
ODsterhout, wiens Dochter· BERTHA, Vrouwe ',an.
van Ballurfe""
getrouwd is geweest aan GERARD VAN DER HEIDEN, Orosfaart
Oros[aart van
B,.aband. Deeze zonder KiRderel'l overleeden zijnde, is Bauterfem weder gekomen aan de tweede Dochter, A;\IELBERGA
A~IELBERGA VAN
DUIVENVOORDE ; die in huweli'ks
huweJj'ks had JOHAN DE
DUlVENVOORDE;
DE COSLAER, Heer
van IPilhem,
Il/ithem, Natuurliiken
l\"acuurliiken Zoon van Hertog JAN DEN)
DEN! II van BraBra.
brand.
Troph. de BrllbafJd, Livr. XX. verhaa!t
hrand. BUTKI!r;s,
BUTI"~NS, in zijn Trap/I.
Hohendeeze opvolging verder. MARIA EUi . . EETH, Prinres van Hohen·
HKREJIRERG,
:r.ollern, Dochter en Erfgenaame van HENRICUS VAN HKREJIBERG,
Baron van Hedel, verkocht Bauler[em,
Bauterfem, 1647,
16.f}, aan JOAN JACOB
jACOB
DE mERE,
rITERE , gezeg
.... STRE, waar van de Confirmatie ge.
geDl
gezegdd V.\N C
CASTRE,
fchiedde door PHiLIPS
PHILlPS DEN IV, Koning van Spanje 1655. In dat
dee7e Heergeilacht is dezelve gebleeven [OC
tot in 1719, wanneer deeze
Heer·
lijklijk·

r...Dirlc) l3t
BAUWEL. BAvtL. HAVO. (St.) BAV'O. r...Dirlr)
WILHELMUS GJLBEIl1'4
GILBEk1'4
Ifjkheid in het openbaar verkocht werd aan WILHELMUS
fomme van zeven duizend guldens. Meermaslen
Meermaaien heeft
voor de fommc
!Ij
vall den oorlog ondergaan. Toen, in het jallr 1747 t
tij de rampen van
de Franfthen
Franfohm zig tusfchen Leeuwen en Tillemont bevonden, was
Bauterfem bezet, nu met Granadiers, dan met vrije Troepen,
Bauterrem
en dan met Croaten, die 'er allen even Oegt
l1egt huishielden.
Dl!: ROIJ, Kasteelen en lJeerm Huizell
Huizen der Edelen VOIJ Brabant, fol. 2. nlwaar men het zelve afgebeeld vind. CANTELJON •• rerm.
TELJON
Ferm. van BrabtJlld, in IVO.
IVO. pag. pag. 334.
BAUWEL, een oude Heerlijkheid, van de l\'Ieijerij
vnn ZantBAUWF.L,
lVIeijerij van

IJ/wen, onder het distria: van /Intwerpen.
Antwerpen. In 't jaar 149Q

behoor~

de Bauwel aan ARNOLDUS VAN CRAIJINIlEM,
CRAIJINmM, RiJder,
RiJder. Heer van
Cr()bbendonïlr; daarna aan het Gellacht van D!tANDT;- DhMhNT,
VhN VINIC, BIEL.
BIEL, SCOTTE
seoTTE en ROZENDAAL. In de Kerk van BouweJ
VAN
Graflleden van de vosrige bezitters.
vind men verfcheidene Grameden
ROIJ. ib. fol. 80. ChNTELJON, III.
lil. Deel, bi. 101.
DE ItOIJ,
BAVEL, een Dorp in de Baronij van Breda. een klein half
Uur ten Z. Q. vnn
V:ln Ginnelu, waar onder het zelve behoort;
behoon; zie
zit
GINNEKE.
GINNEKE.

wlen! naam de Groote Kerk te Haarlem geDAVO, (St.) op w/en!
wijd, en waarin, ler zijner eere,
eere. een prachtig zilveren Ilandbeeld
opgericilt was. Ook gaf men voor, dat zijn gebeente aldaar,
opgericht
ilJ een zilveren kas, bewaard werd; welke Kas, ten
teo djde
in
lijde dér.
13ecldllormin~, naar Keulen overgebragt is.
Oudh.
,'an KentumerltlNd,
KenllemeriaNd, bI. lO.
Ofldk. I'fm
20.
nA
VO, (Dirlr)
(Dirk) wordt, op het jaar 1003,
Leengmal
nAVO,
lOOS, gemeld als Leengraal
van Bodtgral'e
Bodtgral't en ZWl1wmerdam.
ZWl1wmerdtlm. Sterk mengde deeze zig in
den twist, tusfchcn den Bisfchop van Utruht en Graaf l1RNOUD;
• met vuur
lllles waar hij genaakte, ten genoegen van den Blsfchop ,met
Gtaave ARNOUD, zijne magt teen zwaard verwoelltnde. Het viel Graave
gen hem verzameld hebbende, gemak lijk , de ziJnen, die niet
meer dan Rovers waren, uit het veld te Oaan,
l1aan, en hem zijne bel.
de Graaffchappen te ontweldigen. HAVO zelf vond -naauwlijks
nisfchtlp
middel, genoegzaam ongekleed, otn zijne Ilráffe
Ilráfte Htl-den nisfchop
te
p 4
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(Pal/lus en Marcelis)
(Paulus

.

te
nopellde ADELBOLT ten {lerkfien
fierkfien aan om zig
re kunnen melden; nopende
voor hem te verklaaren, en zig zei
zeI ven in het Harnas te {leken;
ltekeu;
die dan ook,
ook. gelijk wij op het Arr. van hem gezien hebben, het
banden nam. Doch het gelukte hem niet,
niet. BAVO te
zwaard in handen
herfiellen.
Zie ADELBOLT.
BAX. (Paulus en lIIarce!is,
il'larcc!is, Onder alle de voorllanders der Ne.
NeBAX.
derlanûrcl1e VriJheid,
VriJheid. dat is. onder de zulken
zul/een,, die door manlijderlandCclie
ken heldenmoed, dezelve verdedigd hebben, zal men 'er weiniarntrejfen. die dit edel broederpaar voorbij gefireeft
geflreeft hebben.
gen arntrefl'en.
Het eerfie
eerlle tt dat men van hun gemeld vindt, was in het jaar 1576,
\'an den Heer vVAN
D1MERSEEL, het harnas
toen zij, onder beleid van
Al'l DlMERSEEL.
aangerchoten, volhardende,
\'olbardende. tot aan het
hadden aangeCchoten,
bet jaar 1582, den
dicllllen te èewijzclJ.
eewijzclI. Tot belooning van
lande alle mogelijke dicilfien
dapperheid. werd, in het la:ltStgenoemde
la:\!Stgenoemde jaar 1582,
hunne dapperheid,
J 582, door
BAX vrijheid verleend,
den IJ (ertog van ALENÇON, aan IIlARCELIS
MARCELIS SAX
tot het oprichten van eene Kompagnie Ruiters. Zij toonden dat
I:"epaard ging ulet waare broederbun heldenmoed, in dit geval, ~epaard
nond den eerllen rang
ralJg
jonglle zijnde, Ilond
liefde. Want MARCELIS, de jongfie
in dil!
die Kompagnie af, aan zijnen ouder Broed~r PAULUS, die daar
verl;reeg; vergenoegende zig de
door den rang van Ritmeester verkreeg;
jonglle onder hem te dienen. PAULUS BAX begaf zig naar Gendt.
ORA;\j& zijn patent te ontvangen, inmiddels
om van den Prins VAN OR'~:>-JE
MAI\CELIS ijverig met de werving 'bezi!;
'bezit: was. Naauwlijks had
dat MAIICELIS
hij zes paarden bij
bii een.
cen, of hem werd bericht dat de
Je Graaf VAN
bij
HOHE."<LO, ter omzetting van de Stad Lochem.
Lochem, welke door VER·
VERHOHENLO,
DUGO belegerd wns.
derwaarts,
was, naderde. Terllond begaf hij zig derwaarts.
en bragt tot omzet van die Stad ongemeen veel toe. Daarna werd
beOoten.~ VEIDUGO
VEIDUQO verder te verdrijven. M. BAX voegde, om
beOoten
uitvoer. te brengen, zig met
mee zijne zestien paarden bij de
dit ten uitvoer
Brabandjche Ruiterij, en viel op die van VEII.DUGO
VERDUGO aan. Dan hij
B"ahandfche
vond zig in deeze ondemeeOling bedrogen, ziende
zieDde zig ~elven t,
van de BrIlbonders
Brphanders als van de zijnen.
zijnen , verla~ten. Hij bezo wel vall
omllalldigheid; wordende zijn
vond zig
zjg dus in een g~vaarlijke omfialldigheid;
paard gekwetst, zijn helm en pan fier hem afgerukt, en het gezjjn Rapier zo platgeOagen,
platgeflagen, dat het onbruikbaar was.
vest van zijn
Een fiuk
nuk vaD
van een
(pies aak
tlak helP,
hem, binnensbeens,
binnellsbeens, van
nn de
çen {pies
dl: knie op.
waards,
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pàard was een
waards, bijna een voet lang in het lichaam; zijn paard
maanen,
geIlaken ,
geheele fpies, onder de maan
en , zo diep in den hals gefioken,
pat het zig niet keeren kon. Dan hoe zwa~r
zwa3r de nood ook ware,
lJegaf
J.,egaf hem, echter, de moed niet. Vol vuurs rukt hij eerst het
!tuk
nuk der fpiesfe uit zijn eigen been, en daarna die uit den hals
des paards, en weerde zig zodanig, dat de Ruiter, die hem dacht
te vangen, blijde was van hem ontOagen te zijn. Een anderen,
die een Lans op hem fliet,
!liet, omkwam hij, door den draai zijns
paards. Ook ontweek hij nog een derden,
d~rden , die,
di~, na een poos met
gellreeden te hebben, hem ook ontliep. I3Ax,
BAX, b~merkende
hem gefireeden
tegen alle die aanvallen lJiet
niet befland
berland te zullen zijn, veranderde
behoorde,
dus in fchijn, en hield zig als of hij lOt de vijanden behoorde.
roepende rittorze!
I1c,orse! Fiàorie! Door deeun
deez.:n Ii t omkwam hij naar
Lochem, rijdende dwars door den
d.!n vijand heen, zonder verdere
hindering. Dus dit zijn ongeluk ontkomen zijnde, geraakte hij
and~r; hij werd met de gamfche
gantfche Ruiterij opgeligr.
in een lInd~r;
Hij begaf zig dan, zo fpoedig mogelijk ware.
ware, naar Del'en/er.
Del'enter,
en, van zijne wonden g~nezen
genezen ziónde,
zi;nde, vervolgens naar Bergen
op den Zoom, alwaar hij zijnen Broeder, den Ritmeester, aan·
fpoe(ljg in 9rde
çrde bragt. De eer·
trof, en met hem de Kompagnie fpoedig
!te aanval, waarin zij gewildreld
gewikIreld werden, was voor StembergelI
SfeCllbergen ,
fie
dat door den Luitenant STiMllOP.N
STiM130RN ingenomen was; en fchoon
deeze,' met vier Kompagnien, op h,lIlne
deeze,·
h.mne bij~en verzanelde
verza:nelde magt
aanviel, werdt hij door de MXEN verjaagd, drijvende
drilvend~ hem en de
zijnen in een ouden toren. De jonge BU
B.~X den Toren voorbij
omving een kweduur
kwe[/uur in zijn Oinkerbeen.
Ilinkerbeen. Nog(hans ver·
verzijnde, ontving
afrew3chten; gezamer.rlijk
gezamentlijk viekn
toefde hii, om zijnen Broeder afrewachten;
zij op den Toren
'foren aan. De Ritmeester fprong terllond van het
paard, en Ii~p met een den Toren in. waarin hij. van zijne bijhebbende manfchap, met zo veel drift
driü gevolgd wl!rd,
w(!rd, dat hij zelf
lJebbende
onder hunne voeten geraakte. Veelen der vijaaden
vijanden fneuvelden;
doch het Voetvolk achter blijvende, werden 'er niet meer dan
honderd gevangen. Als een gevolg van deeze hunne overwinninge, behaalden zii
ziÎ omtrent Rojèntlaal
Rojèndaa/ veel voordeel, op een groot
Spanjaarden,, en·
en onrzetteden
ontzetteden tevens daar door den MarMar·
deel SpanjaartIen
fchalk DE BII\ON.
BIRON. Een poos daarna vonden zij zig genooèzaakt,
voor de overmagt van DEL !daNCE
!dONCE te zwichten. Maar geduuren·
~edlluren·
p 5
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(PlI1Ihls en lII"rctlll)
(PIJ/hts
Martel/I)

van Anlweflen,
Antwe,.pen, door den Hertog VAN
VAN PARMA.
PARMA, ver-.
de het beleg v:m
goed den zij dit. met de voordeel en , die zij op eenen
eeDen L'ESPIl'II
L'ESPIN,
goedden
behaalden. De grootfle
grootlle nederlaa~, die BAX, in al zijn
ZijD leven,
leven.
leed, was omtrent Huchtenhroelr.
Huchtmhroe/t. alwaar
alw20r hij niet alleen door DEL
MONTE getlagen
gellagen werd, maar de Ritmeester en zijn Broeder werden
MONTE
kort daar na beide gevangen; zijnde de eerfle
eerlle zelf in de hand ge.
gekwetst. De gevangene Heeren werden naar Bevertn gevoerd.
Niet lang bleeven zij in de magt hunner vijanden, aangezien
ele
rie gevangenen dagelijks zo zeel'
zeer vermenigvuldigden, dat lij
J:i) zelf
blijde waren hun te kunnen uitwisrelen.
uitwisfelen.
Na hun
hUil onttlag
ontn~g was LEICESTER
LEICESTER als Landvoogd aangelleld; onon·
belluur hadden zij het geluk, een Convooi met graan en ,•
d~r zijn befluur
koom werd
tlat naar Antwerpen gezonden werd. opteligten;
tlnt
opteligten ; het kaom
onder den voet gefmeten; doch het gebrek daaraan was in Antwerpen zo groot,
grOOt, dat 1I1ONDRAGON
1I1ONDRAGON het zelve van den weg deed
opzoeken.
den Zoom groot gevaar van
In het j:l:lr
jaar J 586 liep Be,.gm op dm
in de magt der SpOllJoorden
SpOlljaarden te geraak
geraaken;
en ; zonder het voorzichtig
beleid van den Heere vVIILKENBURG,
~LKENBURG, HEEMiRT
HEEMIi:RT,, en de Gebroeden
Gebroeders
twij fel, het voorgenomen verraad van den
BAX, zou, zonder twijfel,
toemr.aaligen Gouverneur REERWOUTS
toenrr:aaligen
REERWOurs zijn beOag
benng gekreegen heb·
ben, hadden niet deeze trouwe voor!landers
voortl~nders der Vrijheid een waben.
kend oog op al zijnen handel gehouden. DEEIt\\OUTS
BEER\\OUTS zogt zig
te bedienen van een list,
list. 0111 de Stad van hun, zo wel als van
hun volk te ontledjgen; hij begeerde dat zij des nachts, tcr opSpluJ1lsch Con voo i , zouden uimekken.
uittrekken. Maar
Manr de
ligting van een Spllo1lSch
nAXEN !lelden
tlelden zig hier tegen, zeggende dat hun, in de tegen.
tegenDAXEN
dl! Staaten geboden was,
was. Bergen
woordige omtlandigheid,
om!landigheid, door de
te bewaaren, en nict
niet om op de Convooijen te pasfen. Op't
Op 'e
Art. BERGEN
BERGEN OP
OP DEN
DEN zoml
ZOO"I zullen wij zien, hoe deeze verrader,
wiens aanflagen
aanllagen ontdekt werden, de Stad wht te omkomen.
ontkomen. Twee
twijtèlde men niet, of Berlen
BerKen zoude belegerd worjaaren daarna twijfèlde
den. Van dit
die oogmerk der SprJnjoordtn
Spanjaarden kreeg men zekerder bericht, door twee gevangenen, die door de Ruiters van BAX opgeligt waren, en verklaarden, gemeend te hebben, dat de bele·
belegering reeds werkelijk was aangevangen. Hier door kreeg men
in de Stad gelegendheid, om maatregelen daar tegen tG
te werk .re
~e
!lel.
!lel-
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--------'-fieIlen, en dezelve
dczelvc van meer Volks te voorzien; zo als ook ge.
!leIlen,
Engelfde Regimenten.
fchieddc, door het inneemen van eenige Engel[de
fchiedde,
IIelden. De vijand inmiddels vast
va!t nade·
benevens dat van onze lIelden.
rende, oordeelden de BAXEN noodzaaklijk te zijn, dat hem alle vermocst worden toegebragt ; zeggende uat zo men zig gehindering moest
heel
influiten, de Ruiterij als dan van geen dienst meer zijn
beel liet inOuiten,
kO:lde. Doch anderen, die binnen waren, oordeelden het
bet gevaarlijk, zig met uitvallen te waagen; voorgeevende, dat zo zij overten ui[erflen
ui[er!lell nadeeIig zou zijn;
wonnen werden, dit voor de Stad teu
ja al bekwamen zij cenig voordeel, zulks den \'iand
\'rand weinig hinzijnernagt , zulks
der zou aanbren~en ,• aangezien deeze. door zijnemagt,
her!lellen kon. PAl'U'S BAx antwoordde hier op, dat hem en
ligt herfleIlcn
b~kend was, dat men voor·
voorzijnen Broeder, zo wd als anderen b~kcr.d
wertcn ook, zcid~
zC'ide hij, dat de
zichtig te werk moest gaan." Wij werten
vijand van een magtig en overwinnend Leger voorzien is, en dat
hij veel !lcrker van volk is dan wij; ook is ons nkt onbekend,
hcbben wij in perfoon meer dan
dat 'er mannen onder hen zijn: dit hebben
dee7.e en
cn andere redenen op den Goueens ondervonden." Met deeze
verneur DURRIJ niets winnende, wilde hii, gellaord, zig uit den
bcgeeven. Dan DURRIJ belette hem dit, zeggende.
Krijgsraad begeeven.
" Zo gijlieden oordeelt. zulks teil
ten beste van de Stad [e zijn, zal
niet langer tegen verzetten." Dit woord was naauwlijks
., ik 'er mij nict
gd'proken. of de vergadering fcheidde; Ruiterij en Voetvolk, iegd'proken,
der verzamelde zig bij de zijnen.
t:CHTEt'\BROEK, een Hollafldsch
Hollandsch Edelman, Kornet
De Heer VAN l:CHTEt'\BROEK,
lVerd vooraf gezonden, 0111 den vijand
onder den Ritmeester BAX, lVèrd
lokken. [usièhen
op de vlakte te lokken,
tusièhen het Le;!er en de Stad; gevolgd
van veertien of vijfden Harq\lebllSfi~rs,
Harquebllsfi~rs, reeden ze r~clJt [Oe
roe op
het vijandelijk Leger aan. De bnciers na:nen een anderen weg,
0111 van den vijand te minder gezien te
lDet neergevelde La'1sfcn, om
\'3n ~I. llAX
IlAX voegden 1.1 6 bij hen. De
wûrdcn; de Harqucbc:sfiers \"an
voonogt; WILLUGBIJ plaatfle
plaatlle zig in de midgebroeders namen dell
delJ voorrogt;
den. en PAKKER nam de achterhoede. De Spanjaarden, het klein
den,
geml manrchap
manCchap ziende, dat door UCHTENllROEK geleid werd,
werd. zon.
getal
plaatCe daar UeIlTENUCIITENden daar op af eenige Musquettiers. Ter plaatre
bevond. waren veele aarden wallen, met doornen ea
BROEK zig bevond,
distelen bewasfen , dienende ter onderfcheiding der Akkers; die
van den vijand namen, al vechtende met UCHTENBRO!K, dezelven
in.

236

TI A
A X. (Paulus tn Marce!is)
Maya!is)
n

in. De anderen, deeze goede gelegenheid ziende, vallen, met
het oplleken
op(1eken der Trompetten, eensflags
eensllags op den ,ijand
\ijand in; vech.
tenc!e als Leenwen • dwongcnze
dwongenze de Mnsquettiers
Musquettiers om genade te
tende
bidden. Van den kant der vijanden werden drie vaanen Ruitefs
gezonden. doch ook deeze met 'er haast,
haast. door de BAXEN,
BAXEN. di~
gezonden,
den voortogt hadden.
hadden, op de vlug!
vlugt geflagen
gel1agen ; wordende voorts ge·
gelJoodzaakt,
Rijsfolberg te houden,
houden. en van daar het
Iloodzaakt, zig op den RijsJe/berg
vangcn
vangen en èooden
dooden der hunnen aantezien. Het voorneemen der
Uit,;clOogenen
uit,.-;etoogenen was, ter!1ond
terflond na ecnige
eenige overwinning behaald te hebkn,
b~n, weder Iladwaarts te keeren,
keercn, om zig het gamfche
gantrche Leger des
vijands niet op d"n
vijancls
d.:n hals te haaien. Terwijl men bezig was met de
;;evangcnen
voeren, geraakte PARKER,
PARK ER • door een
eelt
l5e\'angenen naar de Stad te
t~ voeren.
al:cgroote
al:"i~roote moedighcid, te diep onder de vijanden; driemaal gree·
pen zij hem reeds, en ook zo veele maaIen omzette
ontzette hij zig zelzei·
\I anrin de Ritmeester
ven. De BAXEN en 1'0CLI],
poeu], het gevaar. wanrin
PARI\ER
PAilKER zig bevond, ziend~, liepen, ter behaaling van eer,
eer. midden onder den vijand, fiellende
flellende de bevrijding van dien held bo,'en
ven alle
nlle de gevangenen: waar door hem dan de weg ter ontkominge gebaand werd.
Juist op dat pas kwamen de Engelji:/ze
Enge/ji:/ze Overfien
Ovcrflen WILLUGllIJ en
WILFORT lIi, Ho/kil/ri
Hol/alJd aáll.
a&n. Zij ['cdachten
l'cdachtcn zig geen ogenblik, met
llrijd te zijn. De
hun bijhebbcnd volk, deelger.ooten van den firijd
~co dooden, benevens veele gekwet!len
gekwetllen en
vijand had meer dan 200
gevangenen verlouren; terwijl van de uitvallers fll:gts
l1eges vier of
uf vijf
~dhe;)veld
gdiJe<lveld waren, lèhoon zij ook veele gekwct!len
gekwctllen hadden. Na
September. werd.
werd, door WILLUGBIJ,
WILLVGBIJ , op
dit voorval van den 2srten
~5rten September,
den 30fien
30flen , een
ecn tweede uitval ondernomen,
ondernomen. die van geen zo goed
gevolg was, vindende hij den vÏ'and
\Ï':lIld beter op zijn hoede. De
Ruiteril
\\'eerkanren geraakte handgemeen; de BAXEN,
BAXEN. die niet
Ruiterij van weerkanren
enn hcJjendaaden
hcUendaaden ,"errichltcn,
verrichtten, gaven daar van nieuwe blijken.
MARCELlS, dle
die al vechtende een Albanees aantrof, fiak
MARCEI.IS,
nak denzelven
mct ziin
zijn zwaard dwars door het lichaam, en;trok hem daarna bij
met
de hairen.
hairen, wat tcgenfiand
tcgenfland hij ook deed, midden uit den vijan'd;
tot de zijnen gefleept
en na hem [Ot
gel1eept te hebben, viel zijn paard onder
het. alle hunne mannelijke daaden,
hem neder. Onmogelijk is het,
daad en •
opge.
geduurende het beleg, dat op den I2den November werd opge·
broken, te verhaaIen , zonder het gamfche
gantrche dagregister daar van na
BAX was op dien fiond,
te fchrijven. De jonge BlIX
/lond, dat WILLUGBIJ den
roelll
roem
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PAlI:\IA in
roem der Helden ten Hemel toe verhief, nog bezig met PAltMA
aftogt
waar van de
zijnen af
logt alle mogelijke nadeelen toe te brengen, waarvan
voördeelen hem meer waardig waren dan de loftuitingen; die de
voórdeelen
vijandl:ll
beide Broeders nog oneindig meer verdienden, met de vijanden
grootfle gedeelte
uit het Kasteel van Wouw te verjaagen, en het grootfie
COPARDlN, die daar binnen lag, allen uitvan de Kompagnie van COPARDIN,
maak en • of te dooden.
geleezen volk, tot hunne gevangenen te maaken.
Geen kleiner heldendaad bedreef l\IARCELIS
MARCELIS B.\X, nu reeds tot Ritmeester bevorderd zijnde, in de maand December 1589.
1589, met de
overmeestering van een Convooi. dat gedekt was door 600 Mannen, daar hij en de zijnen niet meer dan 14&
1419 Man uitmaakten;
nen.
he[ aanzien van een groot deel des vijandelijken
waarbij hij. in het
Vaallell, en van de wag.:Legers, zig meester maakte van drie Vnanen,
DOll
nen, belaaden met de klederen, voor het Regiment van Don
GERDJNANDO DE GOl'lZAGA,
GO[l;ZAGA, en anderen.
GERDINANDO
MARCELlS, met zig neem
neemende
MARCELIS.
ende , zo van zijne eigen als van zijns
130 man,
man. belaste dezelven met een aanOag
aanllag
Broeders Kompagnie, 130
Borg/oon, een Stedeken gelegen
gelegell in het Land van LIlik.
L/lik. Doch
Doeh
op Borg/ooll,
mislukkende, en onder hunne Ritmeesters niet gewoon
deeze hun mislukkende.
keer en , trekken zij verder, en Gaan
llaan zig
zijnde, vruchtloos te keeren.
Tiet/en, die met vijf of
door de vijanden heen, tot voor de Stad Tiel1l'n,
geraaken zij daar
zes Vaandelen Spanjaarden bezet was. Met list ger:taken
dc
binnen, drijven de Spanjaa,.den 'er uit. ontweldigen hun de
laad en konden,
Vaandelen, en trekken, met zo veel buit, als zij laaden
venvituit dezelve. Vier honderd man van den vijand, hier van verwitbelloten hebbentigd, wachtten hun op; doch zij onder elkander beGoten
llaan 'er
de, hunnen buit niet dan met hun leven te verlaaten, flaan
B(rgCII
zig met geweld door heen, en komen wel beladen te Berge"
te rug.
Weinig tijds daarna gaven vijftien van deeze Helden nieuwe
blijken van hunne dapperheid, in het land van IYaas,
fYaas, alwaar dezelven met vijf-en-veertig anderen handgemeen raakten, en die allen overwonnen zouden hebben, waren zij niet, door een menigechter.
te Voetvolk, te gelijk overvallen geworden. Zij keerden, echter,
ZOI1.
zonder eenig verlies door die overmagt
overm:lgt geleden,
geleden. te rug, zon·
der vervolgd te worden.
. De Graaf VAN MANSFELT werd, in het jaar 1590, den moed cn
rn
BAX) ten zijnen nadeele, ontwaar,
omwaar, toen deeze tfl'o
tedapperheid van BAX,
gen
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gen hem, met 225 paarden, uit Bergen trok, dezelve geheel el!
4& man
al verfirooide, en met 4e
milD en Ito paarden als hunnen buitte
voorllag van Priufe
Prinfe
rug keerde. Als in dit zelfde jaar, op den voorOag
MAURITS. door der Staaten , bevel was afgevaardigd, tot het doen
IIIAURITS,
Ruitenocht, om eenige kwartieren onder contributie
van ~enen RUÎtenocht,
te {lellen, werden daar toe uitgek~n die van den Ridder VEER,
sIDNIJ, POLLIj
POLLIJ , IlARCHON,
BARCHON, de Ridd.:r
Ridder P. B 'X,
IX, l\l.
liJ. ll!.X,
l'ARKRR,
SIDNlj,
MX, l'ARKER.
VOISIN,, EDMONT en KNISKI. Dewijl men het noodzaaklijk
POULI, VOISIN
deeze als Ritmeester
Rumeester het bevel, geduuoordeelde, dat een van deez.e
zelve. op raad v:m zij.
zijrende deezen togt, zou hebben, werd het zelve,
met goedvinden der Stanten.
Staaten • venrouwd
vertrouwd aan
ne Excellentie, en llIet
den moed en het voorzichtig beleid van den Ridder PAULUS BAX,
magt en gezag,
gezag. om de gezegde
en aan hem gegeeven volkomen mogt
Kompagnien te voeren in de Graaffchappen Henegouwen en Artois, en zo veel verder, als zonder gevaar van dezelve Kompagcfchieden. Met
l\1t:t een werd hem toegenaan
toegefiaan,,
gnien zou kunnen gefchieden.
met zig te neemen , een of twee honderd man Voetvolk, uit het
Tertolen, Breda, Bergen,
BergelI, zo hij zulks dienfiig
dienllig oordeelland van Terlo/en,
de. Tot groot nadeel van den vijand werd deeze volbragt.
volbragr. 111
In
jaar. bevond zig l\I.
M. IlAX
lli\X tegenwoordig bij het ontzet
het volgende jaar,
van bet
het Fort /(nodzenburg,
MA\JRITS, alwaar hij en
el1
/{Ilodzenburg, door PFins
PFÎns lfA~RITS,
de Ridder VEER alle blijken van waare dapperheid betoonden.
Die van Antwerpen, ten uiterfien verbitterd op de Soldaaten
van Bergen op den Zoom, om reden van den buit, dien zij hun
ge.
dagelijks omhaalden, dreigden, om zulks te wreeken, twee gefiralfen. Doch uit vrees, dat de
vangenen met de galg te zullen flraffen.
lor zouden ondergaan, raadpleegdenze hIer
hier op
hunnen het zelfde lot
MONDRAGON, als toen Gouverneur van 't Kasteel, met wien zij
zIj
overeenkwamen, dat deeze hun de gevangenen met gewald zou
onmeemen, en doen hangen, zo als kort daama
duma gefchiedde. De
omneemen,
Heer P. BAX, MONDRAGON en die van Antwerpen dit willende ver
beOuir met zijnen Broeder, om ter wraake zijner Soldaaleeren , betluit
[en,
Antwerpenllllrs meester te worden. Om dit werkten, eenige Anlwerpenllllrs
lleIlig te maaken, werden twintig Soldaatltn,
geklt:ed als Boeren,
fieJlig
Soldaaten , gekleed
of twaalf wagens, geladen metzantzakken
metzamzakken,, als een
gelast, tien {Jf
gejast,
Convooi, te brengen tot voor de poort van Antwerpen;
AnlWftpen ; als voerVOetzweepeIll in de hand gun,
gaan, en hun geweer
lieden moefien zij met zweepelll
\'er·
verborgen houden. Tagtig Soldaaten werden gelast zig te "er·
fchui.
fchui-
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{dluilell, tot zo lal'lg de voerlieden in ie poort zouden zijn. Te
11erche1ll was de Ruiterij geplaatst. om, als het tijd ware, toeteBerchetll
oJgmerk van deezen aanUag
aanQag was. zig meester te
fchieten. Het o::>gmerk
maaken van de Gildebroeders, die bij dag de wacht aan de poort
ZiJD. zo niet,
niet. zeer toe,
lOe~
hielden. Waarfchijnlijk zou zulks gelukt ziJn.
vallig. de poort,
poort. om eenige verbetering, die daar aan gemaakt
vallig,
gezegd. dat zij niet ge.
gc~
werd, gefloten was. WIj hebben reeds gezegd,
k~eretJ. Dit toonden
woon waren, onverrichtter zaake te rug te k~eren.
vcrfcheen een
zij nu ook: want, na eenige ogenblikken toevens, vcrrcheen
S!l1l1nscIJ Convooi,
Convooi. van den weg van Lier komende. Teraond
Terllond
S,aansch
gaven zij elkander een teken. wierpen de zweepen weg, vielen
eeni-het Con voo i aan, overmeesterden het en bra,ten het, met eeni.
ge gevangenen,
gevan~enen, naar Bergen.
Toen, fa.
MORGAN, Gouverneur van
fa het jaar 1592,
1592, de Ridder MORGAN.
ELJZABETH, voor den
d~n tijd
Bergen op tkn
Jm Zoom, door Koningin ELlZABETH,
was, werd de Heer PAULUs
PAULUS
Van drie maanden, te rug ontboden was.
Maj.eaeit. en met goedvinden van rien
rieD
lIAX, op voorael van haare Majeaeit,
Raad van Stuten,
Stuten. geduurende dien tijd,
tijd. tot Gouverneur aange.
Diet wederkeerende • bekleedde de Ridder die
field; MORGAN Diet
plaats to aan zijnen dood. In dat zelfde jaar verhinderde de jon.
BAX aan Vf.RDUOO,
VERDUOO. Con'erien
Coe,'erden te ontzetten.
ge BAK
voorIn het jaar 1595
1595 behaalde deeze Heer wederolll groote voor·
deelen. te Turn/uJUt •, op den Graaf V,\N BARLAIMONT
deelen,
BARUIMONT en anderen;
weini~ tijd-daar na, bij Herentals
Hermtals
gelijk honderd man der zijnen, weinig
bevochteli. Ook behaalde hij grooten lof, door
de overwinning bevochteJi.
zijne dapperheid, geduurende het beleg van Grol; verhinderende
hij den Hertog VAN PARMA, die plaats te ontzetten.
Teen, in bet volgende jaar, Hulst, doar den Kardinaal Aartshertog, belegerd werd, trachtten de Ritmeesters M. DAX,
BAX, DU BOlS
hertog.
BOlS
gaande,
en DONK hem daar in alle mogtlijke afbreuk te doen; ~aande,
ten dien einde, te Bergen met omtrent 230 paarden te fcheep.
teo
DONK raakte met zijne Schepen op eene droogte vast; BAX en nu
BOlS. hunnen aanflag willende volbrengen, begaven lig,
BOlS,
zig, uit de
Schepen. die in vlot water lagen, in allerhaast., met 150
IS0 man
mail aan
Schepen,
land, en van óaar naar het leger van den vijand. Om te meer
reed en ,
bedekt te blijven. fcheidden zij het Volk van een,
een. en reeden
Troepen, het land door.
d(,)Qr. Alle de Soldaaten, die zig
met kleine TroepcD,
alal·
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aldaar, met of zonder Wapenen.
Wapenen, bevonden, ten getale van meet
dan 700, werden door hen gedood. Ook mImen
nnmen zij een klein
Kasteel in, en deed en de man
manfchap,
Cc hap, die zig in het zelve b-evond
b'evond ~
over den kling fpringen:
Cpringen: waarna zij tot den terugtogt
terug:ogr betlmen.
betloten.
Uit ieder
voerende met zig vijftig gevangenen van allerlei Natien. Vit
ied~t
Natie, "tot
tot zeven toe, namen zij 'er een, die zij Prmfe
PrmCe MAURITS
MAuRrrs
aanboden. tevens den Vorst berichtende , dat het ComerCcharp,
Conterfcharp.
tusfchen de Stad en de Moervaart , in dien nagt zou aangetast
tusCchen
aa17geta5t
worden; waarom de Prins zulke order deed flellen,
Rellen, dat de aan.
val vrugtloos afliep. De vijand, echter, met het Beleg VOOrtY:l.
voortya.
rende, en
6n 't Land "'In
"tJn Hu/st
Hulst onder Contributie houdende, deed
de Gouverneur BAX, door het uitzenden van eenig Volk, en daar
onder ook de Kompagnie van zijnen Broeder, alle moeite om de
Sponjaardm en Waa/ell
Waaien te beteugelen; doch de meeaigte
meetigte deezer
Spanjaardm
Volken was oorzaak, dat op dien tog_
rog. niets verricht werd, dan
dall
van eene Kompagnie ltaliaflfZen,
het vertlaan ,'an
Ifaliatmen, onder bevel van
DE SANGRO
SAl'WRO {laandt'.
flaandt'.
De Kardinaal, hoogmoedig op zijne verovering van Hu/st,
Hulst, liet
lig
voorllaan , dat het gezach des Konings wel haast herIleId
herIleid zou
ZOLI
zig voorllaao,
zijn. Het ontbrak niet aan zulken , welke aan die groutfpraak
gr00tCpraak
deze!",
geloof gaven; veel min aan hun. die mede werkten, om dezelve bewaarheid te doen werden. De Markgraaf van Antwerpen,
zijAde, zond, door een Boerin.
Boerin, aan den
geen de minllen van die zijAde.
Brief, waarin hij den Ridder vermaande, zig
Gouverneur BAX een' Brief,waarin
aan de genade en gehoorzaamheid van deo
den Kardinaal te onderweronderwer.
pen; met bijvoeging dat zij, die de eerllen hier in waren, het
grootlle loon hadden te verwagten. De Gouterneur, benevens
zijnen Broeder,
Broeder. den Brief geleezen
ge!eezen hebbende, beraàdtlaagden
wat antwoord zij aan de Boerin zouden geeven. Hun betluit was,
de Copie des briefs terllond aan den Raad van Staaten te zenzen·
den, en den Brief zelven ,• in tegenwoordigheid van de Boerin,
aan den Galg te doen fpijkeren;
fpijkeren ; voorts aan deeene
de eene zijde een Lan·
Lan.
taam, en aan de andere zijde een Bril te hangen. Hierna werd
taarn,
de brengller te rug gezonden, en haar belast, den Markgraave
te boodfchappen, op welke wijze zijn Brief beantwoord was.
Te Antwe1-pen
Antwe1'Pen dreigde men eenige gevangenen van BAX te handelen gelijk hij met den Brief &edaan
~edaan had; BAK wist zig, gelukkiger
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ger dan weleer, van eenige Antwerp[che
Ántwerp/èhe Burgers meester te maaken, en fchreef vootts , ook met hun te zullen handelen, gelijk
zij aldaar met zijne Soldaaten zouden doen. Dit bericht deed
hij, door eene gevangene Juffer, den Markgraave aanzeggen.
aanzeg~en.
Nogrhan, gingen die van AlZtw~rpen
AtJtwuperJ met de voorgenomene rechtsNogrhanl
pleeging voOrt;
VOOrt; SAX
BAX volgde, fchoon met tegenzin, hun voorbeeld, om :tljne
tljne Soldaaten,daar door te fpaaren.
Graaf VAN VERAX, door den Kardinaal Aartshertog, in BraDe Gr:laf
!Jand
/Jand gezonden zijnde, lieten de Slaalfchen,
Staatfchen, en inzonderheid die
van Bf!rgen,
Brrgen , niet na, hem dagelijks te verontrusten. Na dat de
gelleldheid van
beide Broeders. uit eenige gevangenen, de waare gefieldheid
de ma~t, die VERAX bij zig had, verllaan hadden, zond de GQUG~u
vemeurzilnen Broeder naar Holland, om de Staaten en den Prins
vemeurzi)nen
na belloten
befloten werd, den Graaf,
Graaf.
daar vsn
V3n te onderrichten; waar nu
waar men hem vond, aantetasten. MAURITS
MAURITS deed daarop 5000
Knegten en 900 Ruiters, van Geertruijdenherg,
Geertruijdenberg, omtrent Turnhout vergaderen, en voorts recht daarop aantrekken. De vijMd, op de aan nadering deezer benden te rug keerende , werd
áchtervol,::d
áchtervol~d do ar PEI;'{SE
PEI~SE VAN DER AA,
AA. Kapitein van de Garde van
Excellentie, met 70
70 Schutters.
Schutters, benevens den Ridder VEER!è.
zijne Excellentie.
VEERE"
bekwallmDtDINI en den Ritmeester M. BAX, welke vijftien van de bekwaamfie Ruiters, zo van de Kompagnie zijns Broeders als van de zilfle
zil'
/lerk. De
ne, bij zig had; zijnde zij in het geheel I I 8 lDan
man fterk.
Graaf VAN HOHENLO was gelast, des vijands afcogt gade te flaan.
Ilaan.
Deeze, hunne vlugt ziende, wilde dat M. SAX
BAX zijner Excellentie
tlaar van kennis ZQU geeven,
geeven; dan hij den vijand tot
tOt hier toe ver'Völgd hebbende, verzogt,
verzagt, daar mede te mogen voortgaan. H~
,"ölgd
ilENLO zond, op dit verzoek, ecn
een anderen aan Prins MAURITS.
MAURITS,
dii,
deea
die, na de noodige orders gegeeven te hebben, den vijand deed
'Vervolgen.
den zeI ven eene
vervolgen. Op de Heide bij Turnhout werd op denzelven
\tolkomene overwinning behaald.
kleinigheden, ten aanzien van de groot..
grootOm ons niet in alle kleinighedcn,
heid des Heldi,
Helds, wiem daaden wij ons hier erinneren
crinneren , in
In te laaons mede ten goeten, naderen wij het jaar 1600,
i600, waar van men ous
(Ie
honden, alle omllandigheden,
omfiandigheden, waar bij de Ritmeester !lAX
GAX
de zal houden,
zig bevond.
lig
bevond, niet te yerhaalen, aangezien wij dan g(!noodzaal;c
g~noodzaal:t
louden
zouden zijn.,
zijn, de ge[.:hiedenis[en
gef.:bicdenisfen van dat jaar, en bijzonderlijk:
den beroemden Ilag
/lag van NieuwPQort,
Nieuu.'P0ort, met allc
alle deszel[s
deszelfs omfianV. DEEL.
Q
die
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oigheclen te moeten melden, het geen tot nader gelegenheid gedigheden
fpaard moet worden. Dit alleen zeggen wij 'er thaos
thans van, dat de
ltitmeester
llitmeester MARCELlS lAK
BAX de raad en vertrouweling vaR Graave
Gl'llave
LOnI!Wl]K
vnn deg
deR
LOnl!WIJK was, met wien dezelve, vóór den aanvang van
flag,
f1ag, met zes Kompagnlen, door des vijands Ruiterij, in de Duiwaren, zig eenen weC
wee
nen befloten werd; zodat zij genoodzaakt wanlD,
te openen, 't welk te gelijk den :wJv~ng
UI1v~ng der Schermutzeling veroorzaakte. BAX verkoos, met de Kompagnie van den GouverBELlOS': te bevechneur van Bergen en de zijne, de Ruiterij van BELlOS!;
ten, die hij, na hevigen tegenlltnd,
tegenfland, deed wijken, verflrooiende
verllrooiendc
de manfcbap zodanig', dat zij de hunnen, op dien dag, van geBge&llen
l1en verderen dienst konden zijn. Na deeze verrichting verzamelde BAX de zijnen.
zijnen, tn
en deed daar mede alles wat van dappere &ft
011
onvertfa3gde Helden.
Helden, ten dienlle van het Land en tot hunnen
onvertra3gde
me~
eeuwigen roem, kon gedaan of verwacht worden. Niets meer
behoeft, in dit geval, tot lof van deezen Held gezegd te worden. dan dat hij,
hij. na deezen vermaarden Veldflag , door Prins
den,
MAURITS tot
tOl Bevelhebber over de Ruitertochten
Ruitertochtell in Brabant aangeHeId
gefield werd; dat de Staaten Generaal bem
bern bevorderden tot Com.
Commisfaris Generaal, en Serleant van de Kavallerij in dienst van den
Lande; welke aan
aanvenrouwde
vertrouwde posten de voHlagealle
vo!flageafle bewijzen
bewiJ1;en zijner dapperheid en bekwaamheid zijn.
1604, onder der Staaten Veldheer,
Deeze Held, in het jaar 1604.
~g mede in het beleg voor Sluis bevindende, en, volgens zijnen
:tig
aart, werkzaam
werkz:aam zijnde, deed hij
:lart,
bij den Prins verzoeken hem te verKompagnien, die onder zijn bevel fionnon.
oorlooven, met tie drie Kompagnien.
fchermUlzeiing te mogen aanvan~en,
aanvan!:en, om te beden, eene kleine fchermUlzeling
proeven van wat gevolg zulks zijn zou. Het antwoord was: Zeer
wel,
'wel, maar waag u niet verre. Terllond fiijgt
mjgt de Commis[ar(s
Comm;s!ar(s
Generaal te paard, en rijd met den zijnen op den vijand aa:l.
aa!!,
wordende van eenig Voetvolk gevolgd. De firijd werd lan«s
laD«S hoe
vermits de vijand, ieder ogenblik,
ogenblik. nieuwen onderHand
ooderlland
heviger,
beviger, vertnits
kreeg. Na dat BAX nu langen tijd zijne partij afgemat had, naderde Don LOUIS DE V.ELASCO,
V.iLASCO, verzeld van 1500 uÎlgelee.zen~
uicgelee.zen~
Spanjaarden. die een nieuwen aanval ondernamen. Het oOiSpanjaarden,
OOitoen. deeze manfehap
manfebap zo verre te
merk van den Heer BAX was (Oen.
Prinfe MAVRlTskwamen;
081
lokken, tot zij onder het bereik van Prinre
MAURITskwamen; oP
bin te wwi,er
~n
wwicer te maken, ,af BAJ:
BAl: zig aan 40iie
r.iiezijde
zijde bl,oot. Het
ocg.
oeg-

-

lffdrulis)
~n J.Wrwali
{Abil1~ pn
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ifll'ik
re, elwtar
êtWtar -de iftl'lK:
terpl~2tfe,
ben terf>l~:rt
OIag1I1erk
oogmerk gelukte heil, en hij ~ hen
Olltbnt~ciR
n
'ft()èh
fl
()ntloape
ontloape
ge~aàr
'c
ge'9'aàr
~ij
aIR
tij
dat
was,
ll
R
gefpamre
tmlcmig
tOllouig
eil.
\II.
.be1wop
-be'koopi!
lUöe[}eJl
&>00 IMelleR
mur :het met den &Ioc!
kO!1~ ,-. lllIItt
n kondea,
/l.\Wmm
~mmeen
~l't'e
't'e"k~
lI~el
41i!el
~aar
~a:lr
rijke1ijk
hacl41en insgellfjk rijkelijk
nien hadien
drie Kompagnîen
De dl1e
boteb;
do()~cfcbotett;
90 dooQge
paamen, meer dan 9/J
'e-, VItll
van 250 paa!'den
gen ,zijnde 'er,
4t.
4t.
on~kWet
on~'kwet
RillEer
RUiter
geen
tl,~ was bijna
'fan
Yan de Kompagnie vlm i1MC
•
Staaten
De
n.
békorne
beKome
been
zijn
~elf had eene wonde aalt
~ij 9:eTf
('lij
IJGGT.
den
~1'
op
n,
ver.eerde
,
n,
beloonen
be/oone
willende
den betoonden moed
K<1It!Mie Kamreder der drie
D, aan ieder
.RlfE'VELD,
OfJDENMR~t''''U
V:AN OL1)ENDA
van den Heer Vl1N
'!lag
llag VRn
~
.dtt;
1fIIn
lflln
ge\lf'ol~
ge'lrol~
bet
\WIs
'WIls
Ook
OOK
els.
Rofenoh
Rofenob
pagnien, bondera
'.',
..
breng
Stad
de
an
..
aan
naaer
f!'ader
beleg
het
MAURlt'S
MAURITS
PrIns
dat
dRt
,
gevecht
meeller worMn.
kon mee1l:er
baar ·kon
'eR
~A vervolgens haar
mRgt
meefte magt
] 605, met de :meefte
VGrst,
()!'St, in het jaar 160,5,
~elnelde V
Toen l:etnelde
,
bev4lJlU1
bevau1
l
rZ~
ilrnp1z1!1
'Van
St'Ilatfchee Leger, zig in den omtrek
'Wn
~n bet StQacfch
l\LU!Ilog
I\LftIltag
Aartsher
de
Aar~her
meende
bieden,
te
om Sl'INOLA
SPlNOLA bet hoofd
pluttit
~enige plu"'*t
on! ~ige
eld te bedienen, 0I1l
gelegenheid
voo deeze gelegerrh
'rus zi.g van
bad hIj
Mj
mlijk
v0<llnlla
;
v0dI1Jaa
brengen
te
geweld
zijn
onder
t
Brohan
fn
in Brahan
lde
gHe
verl1lil1e
EfJfJm gevestigd, en veri:iHl1e QIle
op il!1J Z9bm
Bugen op.en
het oog op BN'gen
gelukM:
alIren geluide
mogelijke magt om die Stad te overvallen. Tea allen
onDrie
ht.
hr.
onderric
tij~
bij
tijiils
daarvan
BAK
durvan
eur
Couvern
werd de Gouvern
.de
~
in
n
gerukte
gemkre
den,
uhgezon
uhgewn
sl'
al'
kUPldfch
kundfeh
,op
Ruiters
de
gewapen
her~t konden
hemgeell nader berklat
dat zij bemgee
vijanden, zo dit
magt der viJanden
tlien
l{oq>a:nien
drie Koq>lI,&
VDec en drIe
mededeelen. Meer dan 4000 man te voer
het
in
...
Berglll'-o
BergtII
voor
ltuirers,
iRuiPel's, vertoonden zig dus onverwacht
•
,r.ond!,r.ond!
dageraad
den
l'óór
Tóór
Da~, en legerden zig;
.mi6den
.midden van den nart,
~e-Gou
4e{Jouhoor.t
hooa
waren,
bezig
.om de Stad. Terwijl zij hier mede
(ill het
trekken;; {ill
alarm, !lekken
verneur
vemeur een klein klokje, ten teken van ahlrm,
zulks
hij
wijl
erkt,
kt,
áSll€em
àa~emer
lgs
zonderlll
iet
als
",erba'Rl
",erba'll word dit
allen
In
hooren.}
hooren.)
kuollen
kunnen
had
nooit
Dooit
wooniDg
wooniog
zijne
in
n
Noorbee
alort, aj.
Waterpo~t,
flljgt hij te paard, en begeeft zig naar de Waterp
fpoed nijgt
p~
gee
wlJrdelW
wlJrde~
haar zwakst was;
waar hij wist, dat de Stad op baar
badJe.n.
gd door die geenen, welke voor zijn huis de wacbt hadden.
vol
volgd
~enert
van
kort
binnen
Met deeze weinigen, die, echter,
mat
md,.o
tegenfi:
tegenili
en
aIlen mogelijk
~voJgd
lt!volgd werd er. , deed hij allen
z.e!uizig
e
waagend
!;
s;
aDderltin
Qodentin
als
freenen
fchieten, werpen van fteenen
nij
h.ij
hield
waren,
waren.
grootst
'c
't
gevaar
het
d3'lr de nood en bet
Nen d:rar
hua
hUIl
en
et!
,
wasfen
te
bt'gon
begon
water
het
bezig, dat
Ja~ .bezig,
z.ob~
vijll'!lQ W
den
-den vijn'!hl
Dir,
Uiekkell. Dit,
cu af te ue!aell.
verlutli!Q C.Q
~l te verJutlm
-mtD :vo.r;zrdce
$l.hl.tIl
~lIlae al

çç,

~

I~.
.~.
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Aanshertog de misfiagen,
misOagen, bij deezea
echter, belette niet dat de Aamhertog
aanval begaan, in een tweeden zocht te verbeteren,
verj,ereren. De'
GOIlDe· Gonverneur BAX zuimde ook van zijnen kant niet, om zig vall
van hunne
h1lnne
oogmerken te doen onderrichtten, en zijne maar,regelen
maatlegelen daar naar
te beraamen; met dat gevölg,
gevolg, dat hij, op den 20
2.0 September
SepEember,t
toeo zij, des nachts om twee uuren, eenen nieuwen aanval deetoen
den, gereed was bun te ontvangen; hij vertoonde zig, met den
tegenwoordigheiti
fabel ia de vuist, op die plaatfen , daar zijne tegenwoordigheii
meest vereischt werdyen noodzaakte, door deeze manlijke verdediging, den vijand, met groot
grom verlies, voor de tweede maal,
maa~,
de Stad te verlaaten; zie breder BERGEN
BERGEN OP DEN ZOO)!.
ZOO:\I.
Niet min dapper gedroeg zig, in het jaar 1606, deCommisfa.
deCommisCaris Generaal M. BAX, in de heerlijke retraite van Prins
MAURtTs,t
PrinsMALiRtTs
Voor het
bet Leger van SPINOLA, met agt Kompagnien,
Kompagnien t waar mede
DQrp Mul/em
Mullem en het
hem getast
gel2st was, de magt des vijands uit het DGrp
Huis te Broek te drijven. Na aldaar een uur lang gevochten te
d~n vijand verlaaten, en zig Mllr
hebben, moest hij dlln
naar de Roe,.
Roer begeeven, ter omzetting van Graave HENDRIK VAN
NASSAU; 't
'e welk
VAN NASSAU;
hij,
bij, tot behoud van een groot deel des'
des Legers,gelukkig
Legers~gelukkig volvoer.
ele.
jaw, den vijand
c.le. Met die zelfde dapperheid tastte hij, in dit ja1ll',
aan, na bij Eindhoven,
Eindhovtn, neemende van deszelfs groote overmagt
wel 50 Ruiters en 80 paarden gevangen.
gev:lDgen.
De Heer PAULUS BAX, Gouverneur varr
valt Bergen en deszelfs o!)o
onderhoorige Fonen, in deezen
de ez en Zomer overleden zijnde, werd, op
dapperheid,
deszelfs verzoek, ell'
eO' ter belooning van trouwe en dapperheid.
de Heer M. BAX,
BAX, door de Stuiten
Sraaten Generaal, ea zijne Excellentie.
Excellentie t
in deszelfs plaats aangelleld;
aange(leld; wordenèe
wordende aan denzelven het patent
daar van, door den Heer JOHAN V,\N
VAN OLDENBARNEV&LD,
OLDENBARmV&LD, ter hand
gelleld,
getleld, en hij, bij het afleggen van den Eed, op zijn verzoek.
van zijne voorige bediening, als Commisfaris
CommisCaris Generaal omflagen';
ont!hgen';
blijvende hij, echter, verpligt , den Lande,
Lande1 als de nood h.et
het vordienlle
te zijn; waar van
derde, alomme , gelijk voorheen, ten
dientle
...
hij ook in den jaare 1610,
r610, in Brilbllnd
BrtlhllnrJ en elders, verfcheidene
proeven gegeevenheeft. Of JAN BAK,
BAX, wiens naam mede, meer
dan eens,
eens. onder de NederlandCche
Nederlandfche Helden,
Helden , gemeld word, eelt
een
Zoon van een van hun ware, is mij onbekend; maar dit weet ik,
ik.
en dient, tot hunnen lof, hier nog gezegd te worden, dat wan.wal).
neer zi}
zij zig !liet
Diet in 't veld bevonden, derzelver wooning een Aa,
Ac,a,
d~
de.-

..

BAI

J u M.

E A IJ L E. (Pitter)
(Pieter)

~45
~4S

demie
~emie of Lietfclwol
Leerfchool voor jonge Edellieden en andere perfoonen
yan rang was, waarin zij
zij een groot aantal van zulke Helden •.d~
tie
de bevestiging van onze Vrijheid hebben helpen bewerken, op~ekweekt hebben. Wenrchelijk
WenCcheiijk ware het, dat het (er
ter nedergeftelde aanleiding mogte
mogt.e geeven, om de BAXEN, in hun geDacht
MU
in afkomst,
afkomst. door echte berichten, nader te leeren kennen.
BAIJUM, wa.
wall de naam van een Klooster.
Klooster, weleer gelegen in de
BArJUM,
Friefchc Grietenij BaarderaduI,
Friefche
BoorderaduI, onder het Kwartier van ~s
/l7esUrgoo.
inkoml1en ten voorItrgoo. Na de verwoesting daar van, zijn de inkomflen
Friesllmd gebragt.
deele van het gemecne Land van Friesltmd
WINSEMIUS, Chronijk.
BAIJLE,, (Pltter)
BAIJLE
(Pleter) kwam,
kwam. den 18 November van den jaare
lti47, te Carla,
Corla, in Franlmjlr,
Frankrijk, ter wereld. Men betpeurde in
1647,
bem,
bern, "an
\'8n der jeugd af, een fchranderen geelt,
gee,t, een treffelijk oordeel
<leel en eene ongemeene weetgierigheid en oplettendheid op alles, wat hem te leeren werd voorgehouden; zijn Vader verzuimde niets, om deeze goede talenten, die hij in zijnen Zoon vondt ,
op te wekken en aan te kweeken.
zjj onder de
Gelijk de Gereformeerden in de Landen, daar zij
Roomfchen vermengd zijn, doorgaans de gewoonte hebben, de
kinderen, vroeger dan in andere Landen, tot Ledemaaten ann
aun te
neem en , en tot het gebruik des heiligen Avondmaals toe te laaten, wordende aan de wijsheid der ConG(lorien,
Confil1orien, naar de order
der Frnnfche
Frnn/che Kark@n,
Kctrk@n, overgelaten, daar in naar bevinding van
Degtll
hekwaamheid te bandelen , zo werdt ook. BAIJLE, toen hij Degtl
15
J 5 jaaren oud was, op den 25 December des jaars
jam 166 ~ , tot
tOt Lid.
maat aangenomen, en rot
tot het H. Avondmaal roegelaren.
toegelaten. Hij
.Ieef
Itleef tot
rot het jaar 1666 in het huis zijner ouderen, daar hij zig
histen eenemale aan de Litteratuur, of de beoefeninge van de his.
lOrien,
overtorien, taaien, oudheden en andere takken van geleerdheid over·
gaf. MisCchien
Misfchien bleef hij daar te lang, om dat zijn Vader, met
Jijne bedieninge te veel
zijne
veil werk hebbende, zo veel ache
acht op de fiu31$ wel nodig was.
dien zijns Zoons niet konde geven, als
In dat
jaar
jul' werdt hij naar de Akademie van Puij-Lliurem
Puij-Lflurem gezonden,
aJwaar bij in de gemelde fiudien voortging, en ook de PhiloCoPhilofoalwaar
pide
naar SII.
Sll~
phit be&an. Dell
Den ~6 Maij des jaars 1667 begif hij
bij zig Dm
QJ
'Ver·
"er·

~
~4'

A IJ
11 A
IJ LL:I.
:ft
~.

(lIiel;eJ&)
(/lie4e/&)
(Picf,el')

".m/u".,
Graaft'chap P()ix.
~. daar
daar hij
V,,,ÓU1f.,
Steedlje in
Ïft het
het Graaffchap
Graaft"chap
Ab.
àtar
hij' t-ot
tofhet
h.
verdun, vaJII
een Steedrje
lutlle
September bleef.
wanneer hij
JutlIe
bleef. wanneer
wanDeer
hij wederkeerde
wederkeerde lJaar
naar CarC.,..
laatIte V~R
van September
/IJ,
e-n
VOOfCS w~derom
wederom naar
naar
naar Ptlij-Lout'cns,
Paij-LflUl'Hlt,
Paij-L(JulY1/~,alwlllf
·alwlIIf
hil tot
tot het
bet.
Ja, eR
en voorts
alwaar hij
voortgangen ma{lkte,
einde van dat jaar
jtIar zeer groote
groote.vOORgangen
maakte. en
en tevens
tewns iniJ!
Logica begon.
tijd zijne L~i(tI
dien lijd:
bllgolJ.
DeR 19
19 Februarij
F-ebruarij des
des jaars
jaaF6
1668
bltgolJ. Den
jufS 1668
vertrok hij.
hij valol
ecne Roomfde
VQIl
da&r naar
Rail
'Ptoui6fl.fo..
RoowfcIH
vemolt
VQR daar
Ó6&r
Rail T/HJuloilfc.
'PtouiMl-fo.. alwaar
af:wtareelle
JtoowfclH Aka.
Aka\\'a5, en hij zig vervolgens
vervolgens vaar
veor d~
demie was,
\\':15,
V00r
de Roomfche
Room[che Religie
Religie ververIOvkwam..
klaarde. Hoe dit toekwam,
roek wam. • cn
ca wat
wat daar
daar· bij
bij voorgevallen
Yoorgevallell is,
ii J
c;!iellt wat hooger opgehaald
dieDt
opg~baald te
te wordcn.
wor.den.
gecncn, die·
die zijne
De geancll,
ûjne historie
IHssorie befchreven
laefchreven hebben,
hebben, zeggen
zeggen dat
dat
vun Pujj-Ltlur~J,
Puij-Laurcns, een
Priefter vao.
NI1 verftandig
vel!ftandig en
de Prietler
NI1
verftandig
en zeer
zeer ijverig
i}verig mall
maa
zijnde, zig
zig had
zijnde,
had weeten
weeten in
in te
te dringen
dringen in
ia den
deD geest
geest van
van den
den jonjon.
BAIJLE, en
en hem
hem tot
gen BAIJLE,
den Roomfchen
Godsdienst o\'ergehaal~
gen
tot den
Roomfchen Godsdie:lst
overgehaala
had. ·!.VIaar
Maar hij
hij zelf
zelf geeft
de· zaak
dat hij
'Maar
geeft de
de
zaak dus
du$ op:
op: naamlijk
naamlijk,, dat
hij tete
llad.
PlIij-L/ltl.rens
in
de
Filofophie
fiuderende,
nieuwsgierig
was
Puij... .ltlU/"t1Is
lilotOphie. flucremJde,
Puil
.ltlllFt1IS in de iilofophift.
~d&, lliel,l\Vsgiefig W;lS
W.JIS om
om
de
fchriften
der
Roomschgezinden,
over
de
verlchillen
Roomscbg.eziDdeJl, (Wer de vedcl1illea
vedcl1iJlea met
de fcluifren d'~ Roomscbg.eziDdea,
mee de
de
de
Geretonneerden, wat nader
Ger-efurmeerden,
nade1l in
te zien,
zien, ten
ten einde,
Ger.ej:()fmeerden,
wal mwet:
in te
einde, volgens
v()l~s d4
grondbeginft:len der ProteItanten, een naauwkeuriger onderzoek
ODderzoe~
WOlldbeginf~&en der Pr~D,teD, een lIAlIuwkeuriger
lIAlIuw~euriger oDderzoe~
,e doen naar de waarhdd van die Godsdienftige begrippen, wel,
naar de waarh~id van, die·
~ doen Daar
dM· GodsdieuQ:ige begrippen, weLke hij met de melk had ingezogen; en dat hem de [cgenwerpin,
hii meI de melk had ingezogen; en dat
ke hij
dat· hem de tegenwerpm,.
tegenwerpm.
gen, tegen het icerltuk. dat Ulen op aarde geen zichtb~aren el\
gen. tegen het ieedlut. ~t men op aarde geen zichlbaaren e.
1prekenden rechter, aan wiens betluiten men zig, in verfchillen
{prekenden rechter, aan. wiens befiuiteD men zig, in verCchilleq
over de Religie, hadde te ~nderwerpen, moest erkennen, zo
Religie. hadd.e te onderwerpen,
over de Religie,
onderwerpen. moest erkennen, zo
waarfchijnlijk voorkwamen, dat hij zig zelven d.aa,r op det wewaarfi:hijnlijk voorkwamen
voorkwamen.t dat hij. iig 2elven daV op niet we~
tende te voldoen, ('t welk ook geen wOl,1der was, om dat hij
lenàu te voldoen.
voldoen, Ct welk ook geen wOI1der was. om dat hij
l1egts een aanvang had gemaakt l;net zig in de Wijsbegeertt! oefe.
ecn aanvang had gemaUt
gemaUf met zig in de W~begeerte
W~begeel'te oefe.
l1egts een
Den,J en \;og 11linde. zijne grondbeginf~lcn, tegen eenige fchran."
sen,J
seB,) en
eD nog minder zijne grQlldbe~intelen,
grQlldbe~iDtelea, tegen eenige
eeDige fchran,
dere bellrijders van de zelve, WJar mede hij te ThouJoufe zin.
dere bellrijders van de zelve, waar mede bij te rMuJOufe
rMuJoufo zill~
twiste', kunnendc verdedigen, bezweken is, en openlijk belijdekunnendc
Qpenlijk
twiste,
verdedi~en, bezwekel,1 is, en openlijk
belijdehij
nis van de R00mfche Religie gedaan heeft. Daar op heeit
Jlis
van
de
Room(cbe
Religie
gedaan.
heefe.
.J)H~ op beeft hijl
bijl
zijne fiudie in de Philofophie onder de Jcfuiten voortgezet, zonftuJie
onek;
zijne
ln
de
PhilotOpbie
de
Jefuiten
voongezet,
ZOIto
der, echter, bij hen in te woon en; v(;el min, dat zijn voorne,..
der.
te
vt;el DÛD,
VoQl'~
der,
in Ie
vt;cl
min, ,.da~zig
ï:ijnin VOQl'~
l1Ien echter,
geweest bij
is, hen
zo als
menwooneu;
heeft voorgewend
hunne
voorgewea4
huUDo
men
geweest
is,
zo
als
mea
heeft
vootgewea4
a
~
in
orde te willw begeven. Even weinig komt ook met de waarheid
weipÎl
kOI1ll:
JQfl de
orde
te willen
tegeven. Even
JIleC
~
Ol creen,
het voorgeven?,
dat hij,
doorkOTlll
dan ook
Bis{cbop
vanwUlbeid
Rieux,
0\
en,Room!è:ben
het voorgeven,
d~t l)ij.,
dOQligebragt
eHl}
eHn- BisfcbQP
vanhet
RitIlX,
ÇOtere
den
Godsdienst
zoude
ZijD. Uit
gee.
tot
zowW
~brltgt·
~w.. opeulijke
~jt bet gcat
zowia te
hij den
zelf Roomlèllc:n
zegt, blijkt, Co~diel16t
dat hij eigenlijk
Thwlouje
belIij
zelf zegt,
blijkt
•. dat heeft;
mj dgenlijk·
l_kJuIo
~jSe
lijdenis
daar van
gedaan
fchoontawitl_kJu/o
zijn o-verf.1aB
vall De.
de
lijdeni~ daal: vall ,edtan beei; fclwDa 11k
CNer.... 10
\IQ ...
..
ProPro-

.wa.

n

A IJ L E.

(Pieter)
(Pieur)
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ProteClantfche Academie , daar hij in de PhiloCopnie
ProteflantCche
Philofophie had begirmen te Cluderen,
fluderen, tot eene Roomfchc, genoeg af te nemen is,
kw~m, reeds, immers voor een ge.
dat hij, eer hij Ie Thouloufe kwam,
deelte,
geruchls;
deel
te , overgehaald W:lS.
was. Zijne verandering maakte wel gerucht!;
flegts enkel Student was, die nog nooit in dIJ
dQ
want hoewel hij !legts
Theologie gel1udeerd
geCludeerd hadt,
hade. was hij, echter, een Zoon
ZOOI1 van een
beken<d voor een gllau9
geacht Predikant, en daarenboven reeds bekend
If.lau.
jongman van groole
grome verwachting. Hij hleef
wen geest, en een jongmarr
bleef
Roomfche gemeenfchap, naardien
naa~dien hij"
hij.
evenwel niet lang in de RoomCche
ontdekkende dat men, in die Religie.
Reli~ie I te veel eer en
én dîenst,:mll
dîenst, aQlf
Jlienfchen
JIlenfèhen bewees, en dat het leerftuk
leetthtk van de Trat1SCllblbmrial~
Tratlsrublhmria[~
met de Philofophie onmogelijk te plooien was, ona:mgezien
onaangezien allt}
all~
lOordeelen,
~ordeelen, welke hij, in die gemeenfehap blijvende,
blij"Jende, te hopen.
hopen,
valt
en alle nadeel en moeijelijkheden, die !.ij,
I.ij. zig weder daar van
afzondoerende , te vreezen hlldde,
hadde I den 19den
:lfzonderende,
I9den Augustus dcs
des jaars.
.669
1669 weder van Thuuloufe
Th~uloufe vertrok, en tevens der Roomfche Ker·
ke vaarwel zeide II zo d'ac
d':u hij flegcs
fleges 17 mallnden
maanden 'en 28 d·gan in
de gemeenfchap der gemelde Kerke geweest is. De PtJ1'Ipatell'P1Jripate1l'Jefuiten geleerd haü,
ha-l, verliet hij
fche Philofophie, die hij bij de }eruiten
daar na mede, en ging lot
tot de Cartefiaanfche over.
Hoe grol/te vreugde dit wederkeren
BAIJLE, in den fchoot
fchoot,
wt:derkeren van MIJLE,
der Hervormde Kerk, aan zjjne
zijne familie, en aan alle de Ge:-eformeerden van het omliggende land baarde, is ligt te begrijpen.
begrijpeR.
Ediaen des Konings tegen de geen en,
Doch de Ediéten
en , die eenmaal uit
ziJnde, weder
de Hervormde lOt
tot de Roomfche- Kerk overgegaan zijnde,
derwaans keerden, lieten hem niet tot:,
derwaarts
toe, lang in Frankrijk te
blijven; want een van dezelven bragt mede, dat de zulken in
Beuls h:mdea
handelI overgeleverd, en vervolgens uit het Koninkrijk gebannen moeflell
moeClell worden, Derhalven verliet hij zijn Vaderland
vrijwillig, en begaf zig naar Geneve,
Geneve. daar hij kennis en vriend.
vriend·
féliap maakte met de Geleerden in die Stad.
Stad, voomaamlijk
féhap
voornaamlijk met
!fen
d'en Heer 1I1INUTOLl,
lI1INUTOLt, Profesfor in de Historien, welke hij, tot
genadige briefwisfeling,
zijnen dood IOC,
toe, door
dOor eene geftadige
briefwisfeling. onderhou.
onderhouden heeft. Eenigen lijd
tijd aldaar geweest zijnde, werd hij aange..
ftt:ld tot het onderwijs der Zoonen van den Grave FREDERIK VAN
ft\:ld
DH0NA, die zig.
DHONA,
zig, op zijn landgoed te COptl,
Coptt , digt bij Geneve.
ophieldt, en bij welken hij in grote achtin~ ~s. Hij bleef al.
aldaar
èaar tot den
deu 25 lVfaij
Maij des jaars IÓ74, wanneer hij
bij weder te Gene.;,'
Gene-
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ve kwam, en den volgenden dag naar Frt1l/krii~
Fro/lkri# keerde; zii
zil
b;:gevende naar Rouaan , alwaar hij aankwam in .lunij,
b.egevende
Junij, gelijk
blijkt uit een Brief aan I\IIi'\UTOLI,
Mli'\UTOLI, uit die
dje plaats gedagtekend,
wa~ hij bij zijnen goeden vriend
den 27 van die maand. Hier was
HENRIK BASNAGE dell Jongefl,
Ron.
Jongen, Lid van het
hee Parlement van RonIIon. Geduurende zijn verblijf lIldaar
qldaar,, liet
liee hij zig, ten geyalle
geyaUe
Ilan.
af[childeren, doOI:
van zijne Moeder, die zeer daarop aandrong, affchilderen,
den vermaarden Schilder FEjl.DINAND,
FE~DlNAND, en zonde
zondt haar het
pourtrai, ~
bet poumaif
R)et een zeer tederen Brief. Dit poumait
pournait is gekomen ip
Îp handell
handeq
1l)et
van Mevrouwe ~E
naar overlijden, heeft
heefe
QE MERIGNAN, die het, bij haar
gelaaten aan den Heer FRANCASTEL, Onderblibliothecaris van 't
'e
Collegie van
von Mazarin,
Mazorin, te Parijs, daar het nog te zien is. Te
Colkgie
Rou/lan
Rouaan was hij niet naar zijn genoegen. Hij noemde den tij~
tij4 ~
daar doorgebragt
doorgebragt,, de tijp
tij,i zijner Normannifohe
Normannr"Hhe eenzaamheid,
eellzflamheid, iq
welke hij, Om zijn ongenoegen te verdrijven, eenige
eeni~e ruwe gege·
dachten, zo als hij in een zijner Brieven fchrijfr, OP hee
het papier.
Maart des jaars 1675 vertrok hij van Rouaan na:lf
naaf
bragt. Den 1I Maan
maand,
Parijs; hoewel allderen willen, dllt
dIJt hij, den 13 van die maand.
de bijeenkomfien der geleerden, ten huize van den beroemden
MENAGE alda3r, heeft bijgewoond. Hij was 'er op zijn eigen
beurs, dewijl de per[oon,
perfuon, bij wien hij wezen zou, aldaar niet
waas
gekomen was. Men zocht. hem den eenen of anderen post, wa:u::
iu hij bevorderd koude worden, te bezorgen; maar te vergeefsch ,~
hoe zeer hij 001<
ook bekend wierde, en zelfs met achtinge, bij luilui.
vcr(land en geleerdheid. In het laaefle
laaefte van AuguslU$
Augustu~
den van vcrO:and
Profes[orsplaats in
vertrok hij van Parijs
Panjs naar Sedan, alwaar een Profesforspla:us
de Philofophie open was, om te zien, of hij de zelve konde
mag tig worden. De Heer I'IETEj\
I'IETE\{ JURlllU,
)URIEU, die aldaar Prolèsfor
Proresfot
magtig
was in de Theologie, en de Heer JAKOB BASNJ\GE,
BASN1\GE, die 'er zijne
fiudie in de 1 heologie even volbrugt
filldie
volbragt had, wendden wel aiIes
aan,
alln, wat zij konden, om hem zijn oogmerk te doen bereiken;
maakten ook
hem, dewijl hij
alld~ren maaklen
vok veel beweging, om hem.
doch alJd~ren
een vreemdeling in die Stad was. te weren,
weren f aangezien drie in.
PrQfesfie fionden. Eindelijk werd goedgeboorlingen naar die l'rQfesfie
vonden,
vDndèn, de vier Geleerden in eene zekere plaats op te fluiten,
eene Verhandeling over zeze.
om bi:men den tijd van 2-i2-4- uuren elk eelle
k.ere:·
kef(~· !lukken,
nukken, hun opgegeven, zonder voorbereiding, en zonder
boeken of hulp van vrienden, op te nellen.
fiellen. Den 28 September
me~
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lIIe.t zijne drie mededingers opgefloten zijnde, fielde hij zijne Philofophirche
)ofophifche !lelJingen
llellingen op, en verdeedigde dezelve opentlijk den
.2
maakte het zo wel, dat hij den prijs be.
be~
a en 3 Oétober,
Oél:ober, Hij .maakte
baalde, en bet Profesforaat bekwam, waar in hij den 4 November door den gewonen eed bevestigd werdt. Den 11
1 I van dia
die
bij
lesf~n. In den beginne had hij
maand begoQ hij zijne openbare Icsf~n.
zwaar, zodanig z~lfs, dat hij aan zijne vrienden fchreef.
fchreef,
het vrij zwaar.
uat hij moest arbeiden als eea
eeR galeiroeier. Dat hij zo !lerk
llerk moest
dat
werken, was, om zijne Philofophie op te maken en te vel beterelJ,
~ij dagelijks vijf uur.::n
uur~n befleedde
belleedde tot les[en
lesfen en collerel], terwijl Qij
niet veel fluderen,
fiuderen. veel
g\en;
gien; invoegen, dat hij \'oor
yoor zig zelf nid
rcbriivcn of uitgeven
uitgcvcn kon. Derhalven-vindt men, uitmillder iets rchriiven
gezonden
opgefield,, niets
gewndere de Disputatie, door hem tot een proef opgelleid
van helIJ
heUl uitgegeven vóór het jaar 1679,
1619, wanneer een zijner
vrienden,
vrienden. een Predikant, hem vertoonde het Boek van POIRET.
genaamt, Cogitfjtiones
Cogitqtiones rationales
ratiomlles de D(o,
Dro, de Anima, &
& de
lJfa/o, waar op hij eenige tegenwerpingen maakte, (Objeéliones
(Objeêtionts
1Jlalo,
/ibros IV, de Deo, de Anima, & de 111(10)
1110/0) Op't p:tpier
papier
ill libros
o\'ergaf; welke dezelve aan POIllclde
POlflelde,,en
en aan dien Predikant O\'ergaf;
MT toezond, die ze, met zijn antwoord, 't geen, volgens het
1I1!.T
aeggen
zeggen van MIJLE, niet veel om 't lijf had, in den tweden druk
van dat Boek te
AJllj/erdam, in den jaare 1685, uitgaf; daar
re AlIJflerdam,
nog een twede. tegenwerping bij kwam, omtrent het !luk
fiuk van de
{}1Ij/erflèlijlrheid
Ol1flerflèliJlrheid der Ziele; alles van pag. 623 tot 788.
diverfes fur les Cornets
In zijne Addftions
Addttions oux Penfées diyerfés
Comets heeft
hij
hJj die fiukken
nukken nader onderzocht, en tekent, 11
II Deel, pag. S3lt
53%
d~ aangevoerde
en 533, daar in aan, dat pOIRET
POIRET gansch niet aan d:
zwarigheden heeft voldaan; ook zegt hij rond uit, in zekeren
Brief, dat hij niet zien kan, hoe men daar op iets, dat klem
heeft, konde ze~gen; waarom hij niet nodig acht,
acht. deswegen
een nader opderzoek te doen. In de vacantie van het zelfde jaar
Rou/llln,, om BASdeedt hij een r~is naar Parijs, en ook naar Rouaan
NAGE te bezoeken. Daarna gaf hij, in den jaare 1680, een Trac~
lSAGE
gev~
t:!atje, De Corporis esjèntio, in 't licht, waar in hij het gevoelen der Cartefianen,
Cartejianen, die de natuur van 't lichaam in uitgebreid.
uitgebreidh~id nellen,
h:!id
fiellen, tegen de tegenwerpingen van de navolgers van ARISTOTEUS, verdedigt; zijnde dit Traétaatje
Traél:aatje te vinden, in eens
een_
v;rz/ltneline
,'on eenige j/uklrcn,
rllkende ie Philofophie "an
"/In
,,{rzamelinl ~'nn
fluHen, rakende

.
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LOUIS DE VAHier toe gaf gelegtm'1eid dat de Jefuit LOUIS
VACaen, onder den naam v.an LOUIS DE LA
LA VILLE,
VILLE, eell
boekje had uitgegeven, in 't welke hij beweerde, dat het gevoeJen vall
van DEiCABTES,
DEiCABTES, wegens de natuur en ei!{enfchappen
eÏ<:enfchappcn van 't
lichaam, /l:rijdig
flrijdig wns met de Jeere
lecre der Roomtcbe
RoomlciJe Kerke. BAIJL!!
BAIJL!!:
gckhreven is, en dat de Autheur
Amheur onwederfpre:zegt, dal het wel gciChrcven
kelijk bewijst, 't geen hij bewijzen wil; 't geen ook niet moeieOndertuslchen nam hij zijnen pest te Sedan,
lijk te doen wag.
wa~. Onderwslchen
Sedan.
met veel naarlligheid
naarfHgheid en achtinge van ieder een, waar, tot d:tr.
d:tt.
in het jaar 168 II,, de Akademie aldaar, door des Konings raad
van Staare
Staate,, vernietigd werdt.
werdt,
Aldus van zijne bedieninge, en te gelijk van zjjn levensonder.
houd beroofd, zocht hij naar een goed heenkomen,
eene
heenkomen. en ecne
plaat, om te kunnen beflaan;
zwari~heid was, waar die
bel1aan; maar de zwarigheid
te vinden. IIadde
lIadde hij zig voor de Roomfche Kerk willen verklaren, het
bet zou hem aan g~en fortuin ontbroken
ol1lbroken hebben: want
Gou,erneur van Sedan, die Ondergoude G,aaf
G,:wf DE LA
1,,\ BOVTLlE,
BOUTLIE, Gou'I'erneur
verneur van den Koning geweest was, gaf hem, met weinige
verllaan , dat het maar aan hem zelf {lond
/l:ond om Zijll
woorden, te verl1aan,
geluk te maken, en dat het tijd voor hem was om daar op te den.
ken; doch hij had geen genegenheid daar toe. 'Er was voor
of' nldaar gele.
hem naar Holland gefchreven, om te vernemen, of
arneenheid ware om hem te helpen: doch daar op geen lPoedig antbi) niet beter
woord
\\"Oord komende, overleidde hij bij zig zelf. of hij
/l:eken. Met deeze gedachzoude doen, naar Engeland over te {leken.
ten
[en begaf hij zig van Ser/an, na aldaar nog eenige weeken , ten
lluize
huize van den Heer JURIW,
JURIW, gehuisvest te hebben, naar PtJrijs.
Parijs.
BASNACE ge.
om van daar op Roufllln te gaan, en door den lIeer
IIeer BASNACE
leg~nheid te zoeken om gemakkelijk over Zee te geraken. Mid.
delerwijl 1\;a5
... as hij in Holland geholpen. De jonge Heer
fleer VAN zm:·
ZOgLEN, van Rotterdllill,
R()tlerdmlJ, die een discipel van BAIJLE
Sedan was,
°LEN,
BAIJLE te .sedan
PAETS, Burgemeester, zo zeer vermaard
Heer PAETS,
had h~m aan den I-leer
door zijne pcr:onele
perfonele verdienften,
verdien/l:en, en zo veele groote
grootc zaaken,
zaak en , die
hij voor het Nederland[che Gemeenebest heefe uitgevoerd, als
wegens zjjne
zijne aanklevende vriendfchap met de Herren
WITTell
Heeren DE \VITT
ell
andere voorflanders
voorrtanders van de vrijheid, krachtig aangeprezen: zo
dezel ve zo veel te wege bragt, dat de Stad ROlte,.dnm
dat dezelve
Roffet'dam ecne
eene
Profcsfic
voor
hem
uitvond,
en
hem,
met
50G)
lrofcsfic
bem
JOG) guldens wedde

lies Cartes.
1.00S,
}'(Jn
LOIS, ~'(Jn

ju~-
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~lijks,
janrlijks,

tot Profesfor
ProfesCor in de PhilGwphie
PhilQ/Ophie en Historiekunde aanRelde. De Btief,
Bdef, met de tijdingtijding' hier van , kwam, terwijl !rij
lrij
llaar Parijs op weg was, t8
lJar
te &illn
Sedan aan JURII!U, welken de Heer
Héer
JAETS insgelijks, op de voorfpl'3ak
vOQrCpraak van VAN ZOI!LEN,
ZOBLEN, mede- te
lootten/a. U>l:ht
~.cht te br~Rgtm.
brengtn, en di~ •'er
el1lO'ent op del.ottenJa.
er ook, Gmtrent
zelfde wijze alsal~ IIAIJLE,
BAIJLE, gebrngt was.
wa~. Hier
Hiel' op vertrok .AIJL~,
van die
den 3 Oétober, van Pt;riis,
Pgriis, en
in kwam, op 't einde valt
maand, ,e
m:ulnd,
te R()tlerdam,
Rotterdam, daar hij van de familie van VAN ZOE[,EN,
~ELEN,
uidlekende vriendfchai>
vriendfchap ont\'angelt
ontYangel!'
en door den Heer PAF..TS,
PAF.TS, met uidlek~de
en. den 5 December, zijne Intreerede, tot groot geooe
genoe-..
werd, en,
deed': waar na hij, den I g
~n van iedet' een, deed:
ti van dezelfd'e
maand, voor de eerlte maal. in het openbaar voorlas.
Schoon BAIJL!
MIJL! de voorgemelde Traétaatjes, die naderhand meer
geworden, reeds vóór ziJ"
zijn vertrek UIt
Frankrijk had'
bekend zijn geworden.
uIt Frrm/rrijk
uitg.:-geven,
uitg~geYen. moet men, nochtans, als zijn eerfie voorname werk
houden. het Boek,
Doek, 't welk hij Uitgaf
uitgaf met den naam van PenJèes
Penféts
[tir
Cowefts, &c. dat is: Pé1fchei(k
gedachtm OI'U'
Je Cofur les Cometn,
JTc11cheirk gedaclzten
OI'e1' de
meten, e/lZ. De beginfelen
beginCelen van dit werk waren, naar zijn ei~en
Frankrijk; maar hfj.
hli, beeft het zelvoorgeven, al ontworpen in Fran/rrijk;
ve, eerst na zijne komst in Holland.
Hol/and, ter persfe
persCe gegeven; het
ve.
bet is
eerfte maal gedrukt te Rotterdam,
Rotlerdam, en uitgekomen eten
den
voor de eer!le
I I Maart 16~2. Door dit Boek kreeg hij
bij een groten naam onder de Geleerden, hoewet 'er ook waren, die daar in vreemc!e
doc~
flellingen meenden te ontdekken: immers hij
bij magde
waagde daar in, dochzeer bedekt.
bedekt J, deeze en geene vrije gedachten te lliten, die na·
denken veroorzaakten. En dewijl het
bet veele opfchuddingen, die
niet voordéeli,;
voordeeli~ voor BAIJLE geweest zijn, gemaakt beeft"
heeft ~ dient,
behoort, wat nader open gelegt te
het geen tOt deszelfs geboorte behoon,
worden.
kot!l~. was
De gelegenheid, welke dit werk in 't licht
Iicbt deed koC!l~,
Staarcftar , die zig in het jaar 1680 vertoqnde.
vercoqnde. l:Iet
Bet
de Komeet of Sraanfiar
wa9-, dat het zoude dienen om de IJiIcnfchen
menCchen te gt:noegl:mlevoorgeven Wa!',
dar de Kometen.
Kometen voortekenen
zen van de bijgelovige gedachten, dat
voorlekenen
op hec.
van, kwaad zijn. Ars
ATs men
mt:n acht geeft op de wijze, waar ol'
h~c.
iq
ÎQ 't
'E licht kwam,
kw.am, blijkt het,
bet, dat MIJLE zig, zocht te
~ verbergen:
want het droeg ,een naam van den AIJtbeur
A1Jtbeur 1~ en het handfcbrift,
bandfchrifc,
Daar 't welke het ,edrukt wierd, was aan den Boekdrukker ae
..
lIalr
/Ie..
,even,
,even J als lomeadet.omeade- van PlIrijs
I'lIrijs,, eD van een Autheur', die niet
niee
wilw~

~t
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daar in, een Roomsch-Katholijken
wilde bekend zijn. Hij voert dm
Franschman, die daarom, in opzicht van de Religie en de zaFranfi:he f10f
ken van het Fronfi:he
Hof fpreekt, als zodanig een betaamt;
boewel men evenwel kan hef
befpeuren
hoewel
peuren , dat de fpreker zijn perfoon
verbeeld: want 'er doenzig
doen zig gedachten en
niet overal behoorlijk verbeeJd:
uitdrukkingen op, die van een RoomscAgezinde niet
nict teverwach.
teverwach·
eigentIijk de reden is, waarom hij het Boek
Doek op
ten zijn. Wat eigenclijk
ver"...
die wijze het
bet licht heeft doen zien, kan men uit zijn eigen ver
'halen
'bllJen kwalijk on~dekken, aangezien deulve
dezelve verfcheid.e,n en te·
te,en
~en malkander aanlopende zijn..
zij~ In een Brief aan M1NUTOLI, uit
Rotterdam den 30 Maart 1683,
Rotterdnm
1683. fchrijft hij
bij in vertrouwen aldus:
,.
dal ik in
vag mijne laatlle
laat(le reizen naar
" De waarheid is. dat
jn een vau
)) Parijs
vacaulÏe van het jaar 16,9)
,.
Pa,-jjs (namelijk in de vacaalÏe
1619) daar eeu
.,.
,. oud mtdeleerling
~deleerling ontmoette, die Doél:or
Daétor van de Sorbonne was:
" en met hem over verfcheide zaken geredeneerd hebbende, bebe-",
e,ene kleine DisfctLatie
,. loofde ik hem, eene
Disfettatie te zullen fchrijven ,over
~n voortekenen van het
" het geen men gemeenlijk wonderen en
" toekomende noemt. Hij zeide, dat bet hem aangenaam zou.
maar, opdat hij die .aan
,aan zijne vrienden zoude mogen
",. de zijn; truIar,
,.
)) laten zien, had hij mij verzocht, te willen fprekenals
fpreken als een goed
gOl!d
,. Katholijk , vermits hij niet gaarne wilde gehouden worden voor
., eenen, die gemeenfchap met Ketters hield. Eenige maanden
•:JO daarna een Komeet verf.chijnende, bediende ik mij van die ge.
ge·
\lan de eene en
,. legenbeid ,• en begaf mij aan 't werk; doch van
tot meer bijzondere ond~rwer
ond~rwcr
" andere gedachten voorrgaande
voortgaande tot
" pen, zag ik wel, dat ik dat werk aan niemand moest laten
,. zIen.
Akadezien. Ik zocht niettemin, na de vernietiging van onze i\kade" mie van Sedan, Ie
te Pari;s
Pari,'s gekomen zijnde, mijn Doétor op,
" om bern
b!m mijn gefchrift over te geven; maar ik vond dat hij
zandllr net
nct te
" op het Land was, in eene afgelegene Provintie, zondIlr
"'horen
" 'horen waar. Kort daar op werd ik in Ijol/and
/jol/and beroepen, en
,.
Boekverkoper. als of ik
» vertoonde het gefchrift hier aan een Boekverkoper,
" het te Pilrijs
PlIrijs gekregen hadde van iemand, die den Auteur niet
" noemen wifde, enz." Geheel anders verhaalt hij de zaak in
een bericht, dat hij fielde
/lelde voOr de derde uitgave van dit Boek.
jn het
bet jaar 1699. " Met
Mat aandacht gedacht hebbende, (zegt hij
••
~, d:lar
dnar ondel'
onder anderen) op de gewaande voorbeduidingen van den
Theo1ogifche reden 1 die in
n Komeet,
KOMdet, fchoot mij in den zin de Theol9&ifche

"dit
" dit
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gerchrife word aangedrongen ," \te weten ,dat indien de KI).
dit gerchrift
meten
meeen voorboden van onheil waren,
waren. God dan wonderen zOllde
zowde
l'errichten, om de afgoderij in de wereld te houden
houden.)
~errichten,
,) " welk.
erenig :Boek
gelezen. of ooit daarvan gehoord
" hij niet wist in e'elIig
Boek gelezen,
..
,. te hebben. De nieuwigheid dezer gedachten zette hem 2311
aan
f. tot het fchrijven
dell
f'
rchrijven van een Brief over dit onderwerp, om detl
zeI ven in de Mercun
Mercure Galant te laten brengen. Maar de
da
" zei
" overvloed der {loffe
fioffe hem niet toelatende kort genoeg
~enoeg te zijn,
" nam hij andere maatregels; en zijnen Brief aanziende als ee.
eea
" werk.
werk, dat afzonderlijk zoude moeten uitgegeeven WGrden,
uit': zonder noclt" breidde hij zig over ieder zaak op zijn gemak uit':zondernoclr" thans Monrr. DE Vlse,
VIS!!, ten dien
dren tijde Schrijver van de lJftrcure
",. Glllant geheel uit het ooge te verliezen." Ik beJloot, voegt
bij daar bij; hem mijnen Brief loe te unden.
zenden, en hem te
Ie ver.
:r.oeken, dat
dal hij dien aan :ujnen
tracfr.
:loeken,
zijnen Drulrlcer
Drukker witie
wilie geeven, en track.
vall den Heer de la Reine, zo die genoeg was, 'f
If
ten, of verlof van
Konings,:r.o
dat noodzakelijk t11()gt
l11()gt zijn,
zijn. "aar
ia ar
ten privilegie ties Konings,
~o tlat
op Ie
te belromtn.
be/wntn. lIij
Hij hield mij'l
mijll gfrc,~rift
eemgtn tijd,
tijd. zont/etz()mler
tip
grfthrift eangen
VI1Il den Autheu'r
Autheur te weten; eli
en wmmeer
wanneer mm
men hem
tien naam van
!roe het
hel 'er mede flont, antwo()rtide
antwoordde Mj,
hij, van iemand,
iemand.
"raagde', koe
""aagde',
dien
"erflaan te lubben,
hebben, dat de Heer
jim hij het hadde Iflten
Inten lezen, "erfloon
nO()it zoude op zig neemm.
de la Reine de gel'olgen ,'all dit werk nooit
gefchrift wederom: en dewijl ik door
d()or het ver·
Dus r.am men hN gefthrift
llietigC1l
,'an de Akademie van Sedan, in den herfst van 163 I[ "5
nietigm "tm
'1l1ar
nief mur
ove"
f/aar Holland geraakte, dachte ik niet
meer om mijn Brief over
K()metm te Parijs te dim drukken. Daor
Dllar ziet g~j
k.
de Kometen
gij de H.
jiijl wm
Roqmsch Katho/ijk
Kllt!t()ltjk heeft
weegreden , die mij den ftijl
,'on een ROQmsch
tloen
en de 11101
I()ftuitingee van Monfr. de Vifé, i"
tioen numen,
neemen ,en
tllal en loftuitingee
de zaken ,'on
,'an flaat doen
dom 1)abootfen,
lIabootfen, enz. En naariien
naarJim ik allç
all~
Ittlenkelijke' Y()()rz()rg gebruikte om
()11t niet voor
v()()r dm
den Schrijver van
lulenke/ijke'voorzorg
maanim
dezen Brief over de Kometen, die in Holland weinig maandm
'UI
overk()mst gea'l'ukt
gedrukt werd, hekent
bekent te zijn, verllnderd6
veranderd6
Jla mijne overkomst
taal, wOllr
waar van ik gcfproken
gcfpr()ken heb "enz. Hoe zal
ik niets in de tIlaI,

men deeze twee verfcheide verhalen van den zelfden man, no.
pende een en dezelfde zake, overeenbrengen? E.chter fchijnc
opgefteld,, na dat het
hee Boek was uitge.
het, dat beide, als eerst opgefleId
verootzaakt hadde,
had de , en toelt
weIl de Au.
Au~
(even en eenige beweging varootzaakt
\beur
tbeur beaon ontdekt t~ worden.
worden, vertellio&en zijn om zig te Vil{..
fcll~

$
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-fbnC1M1l
verCcbeidenhel<l WIl !ie
zel .... e doet zien ..
ibnC1Mn ~ doch dat
odn de verfcbeidenhel<l
de zel"'e
jat 1I6f:rLJt,
W.tJL't, ee1Iige
.tat
ee1IÎgte gedlcbtell over allerlei Gingen.
~ngen. de Religie en
_ StIIIIt
Staat b~de,
bettdfetlde, lier
der wereld,vr.j
wereld, vrij uit willende mcd"d<lelen.
mcdédoelen.
4m
de gdegeumid
gelegl!llirácl WIl
wn den Komeet, $e
die dg Y«tooooe,
V«toonde, heeft waar.
genomen, t!Q
eg over .Ie
èe K()!I1et/!ll.
K<>meten. kwlmfuis.
kwanfuis. fchrij'Vende,
fchrij ...ende, veel.
andere cU~
d.i~ vocnbragt,
voonbragt, die ,enoeguam
geetle, of :/leet"
reet' weiniandm
,en<>eSU11l !eetle,
wist J dat niet
ge ~ekking dur
daar toe hebben, en die hij ook wel wist,
~veneeJs
Op!etlOlllel1 ..,ortlen
en hem misfchien
van allen zouden 0p«ettOIllet1
worien J,en
misCchien
eveneens VIll1
rmdeelig lZOttden
lZoeden z1jn;
zljn; WUI'Om
waarom hij lig
m.deelig
dg dan opaMerbande
~&lderi1ande wijzen
heeft
beeft rot!ken
roeken te ~ergen , op dat hij toda niet voor den Au.
Au·
dretJr
~~
zoude bekend worden; behoudende
behoooende oog daarenboven, in
geV1lile bij d
. voor bekend
bekeud werdt,
werdt J zijne uitvlucht, dat hij wel
gevalle
dm
~eide
geuit J doch niet al.
vcri:beide gedachten
~chten bad geuit.
11, de zijne, maar als
<tie
Gie van een Fr.lDSCh
FGlDSCh RQomsch-Klltbolijk,
RQOOlsch-KlI'tholijk, wiens perfoon
perfoOl1 hij verbeeldde, en darOlB
durotB in den ft1lllk
fllluk van zulk eeaen
eeRen moe::t
mOef.t fprekoo.
Cpreken.
't Gem
Gml te meer doorfioeekt,
doorfioee1rt, om dat hij
hii die perlOonsverbeelding
perfuon8verbselding
'door~ns niet evenee!l$
even~ra heeft waargenomen, en
~ hem redenerin"doarg:ans
gen OIltvallen
omvallen .zijn, die een Roomsch Katbolijk, volgens zijne
gr011~ink!en, niet zoude
gr<m~inklen,
wude kunnen
kuonen of durven voeren. Men kan
met zegg6l,
~gen, da{
dal: het Boek kwalijk gefchreveo is; daar zijn veele
in J die alles,
alles f
goede, geleerde en doordri~nde
doordrlneende redeneringen in,
WIt
wat men re
te voorCcbijn
voorfchijn beefc
beefe gebragt , om de Kometen als voor.
-rekenen
tekenen van eenig onheil te doen doorgaan. krachtig omverreuitwcidingen over :manwerpen.; mlar
mur de brede en vctTe
verre gezochte uitweidingen
ttolft!n zouden zomtijds wel
dere ttoftèn
wd kunnell
kunneD. doeu denken, dat de
Schrijver wel
wel. iets anders, dan de m,nfchen
m"ofchen vao
van de bijgelovigbijgelovig.
heid
<JIDtrent de Kometen te genezen, onder de gemelde
getnelde perfoonsperfoon~
lIeid ClIIltrent
trlchten voor den dag te brengen,
brengen. zonder
verbeelding, beeft trachteo
daar
tiaar door nadeel te lijden.
Iifden. En, indien hij in der daad gee
geea•
• nder oogmerk heeft gehad, dan hij voorgeeft. is hij ongeluk.nder
kig geweest, dat hij het niet beter heeft weten in het licht re
te
hij zig door die tweederlel verhaalm
verhaal~ meer en meer
nellen; dIIt
dut hl)
heeft verdacht
verdocht gemaakt; en dat
d:lt men uit dit Boek,ontleend heeû
de
wUr mede men hem bij den Stadhouder
Staclhouder en anQe.an6ietie verwen, waàr
ren. als ook bij de Kerk,
Kt'1"k, heeft zwart
ZWlrt gemaakt.
Hoe
H~e BAIJLE voor den Autbeur
Autheur van het werk over de KomtKometen i§
is bekend ~eworden, daar van vindt men mede gansch ver·
fcbil\e11iile
fcbillel1lile verbalen
verhalea in zijne
zijue SchriftelJ.
Scbriftell. In zijnell.
zijueD. .Brief
Brief vaa
Vilt den

l'
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fpreekt hij van dat werk, niet al.
al_
16 Junij des jaars 16b (preekt
als of de Autheur nog niet bekend was, fchoon het reeds drie
maanden was gedrukt geweest; maar ook als van eell Boek, d*t
d~
in Holland gerucht gemaakt bad, ter oorzake van eenige Para.
dOll.en, welke daar in voorkomen. Ja hij betuigt, in zijnen
Mwt des
reeds bier boven aangehaald en brief
Brief, van denao Murt
eene-ve wist,
jaars 1683, dat hij verwonderd was, dat men te eent'Ye
dat hij 'er de Autheur van was. " Ik weet niet, door wat toe..
Autbeur was
" val (zegt hij) men heeft kunnen weten, dat ik Autheur
beef! men
" geworden; want nademaal het een eerne werk is, heef!
heè het ook
» mij aan den mjl niet kunnen kennen; en ik helt
" aan niemand ter wereld beleden." Men wist het, echter.
,toen ook in Holland al, vermids hij dat gedeelte van zijnen
beGuit met deeze woorden. " Ik geloof niet, dnt iemand
Brief beOuit
" in dit Land ooit geweten zoude hebben, dat ik de Autheur
"Ot van 't werk was, indien niet, bij geval, de geene, die het
heefe, naderhand iet van mijn fchrift
" origineel gefchrift gezien heefc,
kaot,
" hadt gezien, dat hij toen kende." Aan den anderen kant,
in den jaare 1691, in de Voorrede van La CMmert de la CII.
Rotterdtlm, zig beklagende, dat de Heer JURIEU (die,
(die.
hale de Rotterdtrm,
na BAIJLE, mede van Seda1ll te Rotterdam gekomen was, als
Profesfor ia de Theologie en Predikant in de JYaa/fche
JYaal/ene Gemeente) verfpreldde, dat !tij zig voor den Autheur van het
:Boek over de Kometen verklaard hadde, als hij zag, dat het
bij de meenen
meetlen wel ontfangen werd, wederlegt hij dat, als eene
yol{]agene onwaarheid, op deeze wijze• ., Hij (naamlijk BAIJLI)
YolOagene
" had geen voomeemen om bekend te zijn; de Boekdrukker het:
" origineel gefchrift, aan den gemecnen Patroon der nieuwe
" RotJe,damfthe
Rotte,dllmfthe Profesforen (den Heere PAETS) venoond, ea
eR
hem gez~gt hebbende. van wien hij het hadde. maakte deezo
" bem
"., geen geheim daar van voor zijne vrienden. Door deezen weg.
",t 't zij middelijk, of onmiddelijk, wist de Heer jURltU het ook;
" die den Alltheur daar over aanfprekende, met eeu klein ver.,
ver·
wijt. dat anderen dit geheim wisten,
niet, verhaalde
f' wijt,
wisten. en hij niet.
" BAIJLE hem, hoe alles toegegaan was. en [prak met hem over
eeDige zaken, in het Boek vervat. Dit (voegt hij daar bij)
" eenige
" was kort na dit het
bet gedrukt was, en vóór dat men het
bet oordeel
Vla 't
kID» VaR
'e geweca koDde wetCII." Ia do BrieveD
Brieveu ~een Qij te kllr
aea
aen
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nen, dat eenige maanden verlopen
ver10pen waren, eer men wist, dat hij
d~t het geval het alleen ontdekt had: en in
de Autheur was, en d:a
i11
door den Boekdrukker den Heere
de gelllekie
gelllelde VOOITede,
Voorrede, dat het daor
lAETli,
eQ zo vervolgens aan. anderen, en ook aan }UR'lEU,
PAEH, ea
JUR1EU, 1S
is ben:rdat het
bet gedrukt was, en voor dar
dat me.
kend geworden, kort nzdat
de. Wat daar ondcr
["chui.
weten kon
konde.
onder îchui.
het oordeel van het gemeen weren
te otitdekken.
heeft JURlEU
JURlEU niet
le, is niet wel ce
madekken. Mogelijk heefe
nict mis gehad, dat
dac BAIJLë wel heeft willen bekend zijn, als hij zag, dat
net
wel omfaDgen;
omfangen; en
bet werk wcl
~n de ~hrjjver
SQhrijver daar over geroemd
'Werd.
werd.
Het Boek is gretig verkoclit,
verkocHt, en verfcheide maaien
maaIen herdrukt,
Geleerden
zelfs met Vervolgen er. Verdedigingen, hoewel veele Geleerdcll
van gevoelen zijn, dat dezelve het niet hel:b~n
hetb~n verbetert,
verberert, eR.
eR.. dat
dac
het,
al3 gezegd i~, daar door
her, voor de eere van llAIJLE.,
BAIJLF., .die, zo alg
bflrer
een graat
groot aanzien in de geleerde wereld gekregen heeft, bIlter
was geweest, het te laten
\\'a5. Ook
laten· zo als het in den begitme
beginne was.
'is
opgefreld, dat in gevalIe het daar b~j
bij was gebleis bet
het zodanig opgefteld,
ven, de opfcbuddin~n
opfchuddin~n en verdenkingen, naar allen fchijn, niet
zo hoog zouden geklommen hebben,
bebben ,als
als zij daarna gereezen zijn,
inzonderheid na dat zo veele tegenfuijdige verhaaien
verhaaIen , door hein
heIn
'E licht gebrngr,
zelven , aangaande dat
dar Boek, zijn in 't
gebragr,
Den 11 Maart des jaars 1682, begon bij een ander Boek, o~
der den tij
tel van: Criliqu~
Critique de "Historie
fHis/orie du
au Calyinifme
CalYillifme du PttijEel
bij afmaakte in IS
re Maimbourg, '[
'e welk hij
15 dagen.
dagen, en te dmkken
drukken
Gelijk;
gaf den 30 Maart daar aan volgende, mede zonder naam. Getij'd~ lmcht
kracht van zijnen geest'
geest·
bij, in zijn werk over de Kometen, dil
in
jn fcherpzinnige redeneringen heeft doen zien, zo heeft hij in dit
:Boek een bewijs vlln
van de aartïgheid
aartigheid van den zelven gegeven. Men
vind 'er geene Theok>gifche
Theologifche of ernlllge
emfbge discourfen in: alles is een
zoet, luchtig en aangenaam
aangenaani (pel
fpel en hoerterij
boerterij,, vol vernHf~
v(lm\lf~ en ool\ooi.\deel, zonder gal en bitterheid, zeer bekwaam om de ermthaftigern,thaftigheid
zÏn tegenpartij Eer
ter neder te w~rpen. Zo dra kwam het
beid van zïn
FrllII/rrifk, dur
daar genoegzaam de geheele druk billnen
biiltlen weiwei.
niet in Frlllllrrifk,
Dig
gef1eten was, of een iegelijk verwonderde zig daar over.
nig tijds generen
De Autheu-r
eenig~ Schoole in HO/ltllld,
HO!!Qlld, maar
mRar onAuthcur werd niet in eenige
der de befchaafde en voortreffelijke ver!1anden
Fr6llkrijlt.
verf1anden van Frllllkrij/r,
voornamelijk te Parijs,
Partjs, gezocht;·
gezocht; en MEäAGE.
MOiAGE, de toetIleen
wetfteen der
fraaije geesten, moest zeggen, dat het
bet wel gefchreven en het bestO
besro

,.e

wss,.
\\'SS,.
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Roomsch·
was, dat over die !loffe
!lotTe in 't licht was gekomen. De Roomseh·
ge·
gezinden zelfs hebben niet durven ontkennen, dat hij in de gemeest overal de waarheid hl!eft
heeft
beurde zaaken, die hij aanhaalt, m'eest
beij'eurd hebb'cn,
hebben, dat
betracht. Men zoude aan den Ilijl
nijl nooit bef)'eurd
l'IAIJLE de Schrijwr van dat Bo'ek
BOek was; dit werd bij geval
geval on'~de!,r.
lIAIJLE
13M]LE,
een onbekenden, wel·
13MJLE, antwoordende op een Brief van eén
wcl·
DES BORDF.s, van Amjfe/dam, geken hem zijn :Boekverkoper DES
zonden had, gaf deeze het Origineel van 't antwoord, welk hij
van MIJLE
BAIJLIl had ontvangen, aan
San dren
dien onbekenden; die het aan den
jongen CLAUDE, welke
wdke de hand kende, vertonende,
verronende , aldus verver..:
BAIJLE de Schrijver was, gelijk hij daarna ook nooit
nam, dat BAIJL!,:
ontkend heeft. De eerlle druk van dit werk was zo fpoedig uit·
ververkocht, dat hij eene tweede uitgave daar van overzag, ver·
zelfJt!
beterde en vermeerderde, in de maand Augustus van het zelfde
jaar 1682. De gelegenheid tot het fpoedig uitgeven van dit Boek
was, dat hij daar door JVRlEU
JVRIEU fpiJt wilde
wilde' aan'doen.
BM]LE, naameHjk ,die
BAIJLE,
, die uiterlijk veel achtinge voor JURIEU toonechter, geene ware achting
zeI ven , gel;jk
gelijk hij
de, had, echtcr,
~chting voor den zelven
niet wilde verbergen. Wezulks ook onder zijne boezemvrienden Iliet
]URIEU bezig was om tegen MAIMBOURG
MAIMBOURG te fchrijtende dan, dat JURIEU
fioek uit om
OIIJ J'UR1EU
J'URIW te kwellen, en maakte dat'
dar:
ven, gaf hij dit noek
JURtEV, dat daarna in 'r
'e licht kwam,
k\\'a\n, nict
niet veel ge.
het Boek van JURIEU,
BA IJLE had
acht werd, fchoon het een goed werk
\rerk is. Want DAIJLE
NADIllOURG al boenende
boertendl! zodanig om verre
:&,IADlllOURG
v~rre geworpen, naar de
van Roomfche Schrijvers, dat het Boek
lloek van JUbekentenis zelfs v:m
R1W te
tel:lat
genoegtaam onnut geoordeeld wer.!.
R1EU
laat kwam, en genoegiaam
1684 ondernam hij het fchrijven
fchrijl'en van
Den 2den Maart des jaars 1634
de NOIIJlei/es de la RéplIblique des Lettres; een werk,
\\'erl., dat met
toejuichingc en
cn lof, zo om zijne
zjjne netheid als naauwkeu·
algemeene toejuichinge
n~auwkeu·
ri~heid, overal ontvangen werd. HiJ
Hij wist, in korte Uimek:els
righeid,
Uimek:els.t
cel,! Boek te geven: dorre en duirleduilteeen duidelijk denkbeeld \'an eeQ
noffen wist hij door levendige, fcherpzinnige en geestige fchet·
fchee·
re notTen
fen behaaglijk te manken. Hij gaf de Lezers altoos genoegen:
en 't gebeurde zelden, dat de Autheurs' hunne werken onder zijnefraaijer gemaakt vonden, of ten minllen opgehelderd.
handen niet fr:mijer
zeggen .. dat dir het nangenr.amfle
aangcnr,amlle werk van n IIlL!>
\lJL"
Dit mag men zeggen,.
is geweest, en waar voor hij de meeste genegenheid gehad h~dr.
hedi:.
\-Ier eenigfie
eeniglle ongenoegen, dat hem, zo lang hij 't zelve heefl:
heeli:
\iee
R
ver-V. DUL.
DEiL.
ver-
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vervolgd, deswegen is ontmoet, was dat hij, in zijne Nouvdlet
van de maand April en lVIaij
Maij 1686, bij het invoegen van een Brief
van de Koninginne CHR\STINA van Zweden, tegen het gedrag, ia
irr
Frankril k gehouden, omtrent de Hugenoten, na de
herroe'pinge
Frankrilk
d~ herroepinge
van 't Ediél:·
Ediél:' van Nantes,
Nlmtes, gebruikt hebbende eenige
uitdrukkin.
eenÎge uitdrukkinmi.'haagden, voornamelijk dat
gen, welke dier Vorliinl!e zeer mishaagden,
deeze Brief van haare Zweedfc/re Majetleit een overhltïffel van
Protejlanterij
uitbarllen.
Proteflanll!rij was, haare gramfchap
gramCchap tegen hem zag uitbartlen.
eerlle blijk daar van was een zeer fcherpe
Ccherpe en trotCche Brief.
Het eertle
vol bedreigingen, door een bediende van de Koninginne aan hem
geichreeven.
verde-o
ge[chreeven. Hij
Ilij plaatlle daar op een zeer welopgelleld
welopgefleld verdedigfchrift, in zijne Nouvelles van Augustus: doch dit zette het
digCchrift,
vertoornd gemoed van CHRISTINA niet ter neder. Daar kwam eelJ
eell
fweede Brief, al zo vinnig en bedreigend als de eerfle.
eerlle. BAI1LE
BAIJLE...
aan wien de geringfie
geringtle zaak zwaar op de fchouderen lag, wilde
l1iet
kwalijk bij de Koninginne !laan,
beOoot , derhal-.
lliet langer kwalijli:
tlaan, en befloot,
derhal>ten, een eerbiedigen en onderdanigen Brief aan haar zelve t~
Z1I'uri.
fchrijven : waar mede hij zi~
zi!( zo geestig en zo wel bij haare Zwted.
[ehe
Majeaeit rechtvaardigde, da;
da, zij bern
[che Majetleit
hem de eere deed van betll
belll
vriendelijken , zelfs zeer beleefden Brief, gelèhreven
een vriendelijken,
gelchreven te R~
me den 14den December des jallrs
jam 1636,
1686, ten antwoord
amwoord te doen
toekomen, en hem verplichte, iét zonderlings weFeldkundig
wereldkundig te
geboor.
maken, dat is , dat Christina deR Godsdienst VtJn
VtJn haare geboorte af VtrZlltûte,
verzgakte, zo hllast
/raast zij haare jllnren
jgaren "fIn
1'/ln o1Jderfcheiti
notide. Volgens het antwoord der Koninginne van Zwedm.
hlit/de.
Zweden. had
haar dat overl1lijf;èl
over6Jij[;èl "an
,'an Proteflanterije,
Proteflanteriie, waar mede BAl1LE
BAlJLE haar
bcfchuldigde,
beCchuldigde, bijzonder geraakt:· en zij eiSchte deswegen eene
Fe.
vergoeding; die hij haar gaf in de Nouvelles van de maand Fetel. Zij verklaarde, niets te
bruarij 1687, aanfionds
aat1fionds achter den tij
djte!.
vreezen , in Frankrijk, noch te Rome,
Rome , en bekende, dat de
Brief tegen
HiJgeno/eII, ingevoegd in de Nou"
te~n de vervolging der Hilgenotetl,
Notlvel/es Je
"el/es
ie la
113 Republique des Let/fes
Lelfres van Malj 1686 pag. 529
529,~
haare eigen was. En vermits zij vernam, dat die Brief gedruk.
was, verzocht zij BAIJLB om eenige exemplaaren daar van " en
reide hem vriendelijk lot boete op, haar voortaan toe te zendeo
zenden
nUe fraaiie werken, die waardig waren gelezen te worden, in 't
nlle
Latijn, in 't F,oansch,
Franseh, in 't Spaanseh, en in 't Italiaanse".
over welke fioffe
zonder·
ftoffe of wetenfchap
weteuCchap het wez(!n
wez~n mogt. Zij zonderci~
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de Romans, noch de Steekfchrifien. eR vooral Jliet
niet de Chijmlfche werken uit. Ook beveelt zij hem, haar zijn Journaal te zennlim deeze zaak,
den, met de memorie van zijn verfchot. Dus nam
die moeijelijke gevolgen konde
kODde gehad heboen , gelukkiglijk eell
einde.
Den 9den Maij van 't zelfde jaar 1684, onding hij Brieven
Luuwaal'den, de Hoofdnad van Fries/flnd, waar bij hem,
hem.
uit LuuU'aarden,
naam. welken hij, door zijn werk over de
om den beroemden naam,
Kometen, verkregen had, de bediening van Profesfor in de Phi·
Frnneker, .,Ha
UHa eene aanzienlijke
Jofophie aan de Academie van Frone/rer,
jmli;kfche wedde en inkomen, werd aangeboden. Hij antwoordde den volgenden dag, en verzocht een weinig tijds om zig te
bedenken; maar den 9den }unij daar aan fchreef hij, geen anderaad, d.m
dom die van zijn belangeloos gemoed vol~
re beweging of Taad,
ten de, een Brief van dankbaarheid, en floeg deeze zo voordee·
lige aanbiedinge af.
In den ja:lre 1685 g2f hij het vervolg van zijn Critique gbItgénérille de r Histoire du Cah'inisme
Cllh'inisme du Pere Maimhourt
Maimbourt uit.
rale
uit, onNouyelles Lettres de lAuteur de/a
der den tijtel van: Nauye/les
de la CriJique
ftlon[r. Maimhourg;
Maimbourg;
générllie de f Historie tilt Calvinisme de ftlon!,..
générale
waar in hij zelf, na dat hij het had argema:lkt,
aFgemaakt, betuigd heefe
heeft nief
veel genoegen te hebben, lOt
tot zo verre dat hij dilnvils gedacht
heeft het uitgeven
uirgeven te Ihll.en.
heefe
Haken. (Men heeft nog een vervolg op
dood. onder zijne papieren gevonden; doc"
dit werk, na zijnen dood,
óm de zaken, Frankrijk
Fra1lkrijk betreffende, daar in vervat, Diet
niet raadom
zaam geoordeeld, het zdve in 't'e licht
Iiche te brengen.) De negende
gedachten behelst aanl.1rief in d~ Not/velles Lettres, welke zijne gedacheen
het recht van de dwalende Confcienüe,
Confcientie, heeft veelen doeti
~aande hee
murmureren tegen de leere des Schrijvers, die men, zo hij voor;
meende, zig deswegen begaf, kwalijk verllond, fchoon hij meende,·
boorlijk verklaard te hebben.
hoorlijk
BAIJLE,
BAIJLE, dooi' den dood, eent van zijnen jongtlen Broeder. in
den ]a3re
]aare 1684, en vervolgens door dien van zilnen
zijnen Vader en
aen
van zijnen oudHen Broeder, in den iaare 1685, welken laatlL'Il
hij voornamelijk toefchreef aan de mishandeling van de Gereformeerden in Frankrijk, zeer bedroef en diep getroff~n zijnde,
verkwikken. en zijne gevoeligheid d~ar
gaf zig, 0111 zig wat te verkwikken,
Comm'I1/IIi," PhUoj'oÓ'Vcr ti! wonen a aap het fchrijven van 2ijn Comm'IJ/lû,"
R z
j~"
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plziqtle [/Ir les para/es
paro/es dt St. Luc, Contrain les rJ'entrer.
plzique

A~

von:ns
vorens dit Boek uit te geven, liet hij vooraf gaan een traétaatje,
troétaatje,
que c'
eft 'lUI
qUI la Frnnce toute Cathf)Cothf>tot opfchrift
opCchrift hebbende: Ce 'lue
c'eft
lique
:115 eene Inleiding
lifjue fous Ie
/e Regne de Louis Ie
/e Grand; 't welk :tls
tOt het zelve moet aangemerkt worden. Het kwam ook zes maanden eerder in ·t licht, en hij bragt het in zijne Nouvelles de la
Republique des Lettres voor de maand Maart 1686; daar nevem
Republifjue
berichtende ,dat in het kort zou uitkomen een Comml!ntaire
C0111mcntaire Philofophique
lofophi'lue &c. in 't Engelsch
Enge/sclt geCchreeven
gefchreeven door een geleerd' Presbijteriaan ,. over deeze woorden van de GeIijkenisCe
Ll:CAS,
Gelijkenisfe van Lt;CAS,
XIV, 23. Dwingt ze in te komen. Vervolgens haf
h:tf bij, in de
Notlve/les van Augustus r den geheelen tijlel op, zeggende den
zelven , voor twee dagen van over Zee ontvangen te hebben.
met belofte dat het werk zelf hem haast
hllast zoude toegezonden workwam,
den; zo als het ook, eenigen tijd daar na, voor den dag kwam.
verdeeld in drie deelen. In 't eer!le !lelt hij voor, de bewijzen
van verdraagzaamheid der verCcheide Religien, en tracht te [00wollen,
Ilen, dat de woorden van LUCAS niet naar de letter moeten opgenomell
nomen worden. In het tweede beantwoord hij verfcheiden tegenwerpingen; en in 't derde wederlegt hij alle de bijzondere redenen, waar van ST. AUGUSTIJN zig bediend heefe
heeft om het vervolgen der ketters te rechtvaardigen. BAIJLE,
BhIJLE, al wederom voor den
Autheur van dit Boek niet willende bekend zijn, en de wereld
Fmudoen geloven, da.t
dat het in EI/geland,
Engeland, ten gevalIe van een Frallfohtn
fohm vluchteling, gefchreven was, fchrijft daar in geheel anders
ander.
dan hij te vooren gewoon was: want in de Voorrede komen
fpreekwijzen voor, die buiten gebruik, gemeen en vinnig tegen
beter verbergen,
verbergen.
de Roomrche Kerke zijn. Hij konde zig niet bcter
nadt!maal hij daar zijnen aart 't eenemaal fchijm te verzaken; en,
en.
nademaal
buiten
hui
ten zijne beminde Tolerantie, kent men 'er BAIJl.E niet. Hij
noemt de Papisten [cllfmdl'lekkm
fclJfmdl'lekken van 't Christendom,
Christelldom , en wit
dat IIlIe
Proteftanfche Yorf/en
met de ongelovige Yo/keren
alle Protef!an[che
Pórflen ZI'g
zs'g mtl
Pólkeren
'Vlm
yan de 'Vier
Ys'~r deelen der Wereld ,'ereenigen , om het Pausdom.
vlm de Clzristenheid, ell
en zelfs van het nzenfchelijk gede oneer Vfm
pacht, tot reden Ie
te brengen. Hij moet gemelijk en
cn wel in eèll

kwaad humeur geweest zijn, om zo een wonderlijk verbond te
~voorden gemaken! 't Waare mogelijk beter gewee$t, alle die woorden
wijduitgellrekte projeétell
fpaard, en, zonder zulke wijduitgeftrckte
projeétea te maken, het
Dwin,tDwill,t-
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Dwing/u ill Ie
/e komen kortelijk uitgelegd te hebben, met te zeg.
zegDwingtzl'
~ell,

ver !laan moet
dat hier geen krachtdadige dwang noch geweld verllaan
worden, en dat men de mellfchen niet meer met !lokken
llokken dwingt,
om bij ons te komen eeten. paar wordt gefproken van tot een
gastmaal te nodigen; en een iegeliik weet, dat men daar toe kragtige
en dringende woorden en overtuigende fpreekmanieren gebruiken
men wil
moet. Men zegt immers, dat flaauw vragen toont dat inen
rogtlt, ioeet
doeet negare. Om de welgegeweigert zijn: 'lui
'lt/i timide l'ogtlt,
uitlegginge te bekraçhtigen, hadde hij diergrondheid van deeze uiliegginge
gelegengelijke uitdrukkingen van de Heilige Schrift, in gelijke gelegen.
heden gebruikt, kunnen bijbrengen, als in Gene!. xrx, 3. LUCAS
zeif nog eens Kap. XXIV. 29. Hand. der
del' Apofl. XVI, IS. enz.
Met één woord, dit werk is in 't geheel flecht gefchreven, hard.
verward, ongelijk en verdrietig van fiijl. Het oogmerk des Schrijvers is. te bewij zen, dat alle Religien of Gezinten, die geene
ver!looring van de gemeene rust
grondregelen h, bben, welke tot verllooring
(trekken
veroRfirekken kunnen, of welke de Godheid, die zij geloven, veroR·
gelijken, behooren geduld te worden. Hoe zeer hij het altijd
meer. dat hij de Schrijtwijfli~lt, echter, niemand meer,
ontkend heeft, twijfldt,
ver van het Boek was, en van het bijvoegfel , zijnde het derde
deel; 't geen ook blijkt uit zi;n Dagregister: want fchoon hij
daar, om het geheim te bewaren, plaats ledig gelaten heeft,
daar.
vindt men, nochtans, met zijne hand, onder aan dat halfledige
blad aangetekend: .deerp/a
I1lfte
Aeerp/a 3. pars Com/llen/.
Comment. Ph. 'lUte alf
te mormor·
hum ab[o/u/a
fuerat; & typog tradit. & anU jine1l1 Febr.prol"ab[o/uta ft/erat;
[us tvpis defer. Dat is: Ont1'tl/lgen
Ont~'allgen het derde deel von
van de Commenfarius P/li/ofophicus,
P/li/ofnphicus, dat voor mijne ziekte afgemaakt was,
aan den drukker gegeven, elI afgedrukt voor'l
tn "an
voor 'I einde 1'an
~'an
Feltruarius: als mede uit zijnen Brief aan den Heer DES MAIZI!AUX,
daar hij zegt: " Niets zou mij moeijelijker vallen dan een werk
inwikkelrn in 't geene gij
" te vermaken; daarom zal ik mij niet inwikkelen
" mij voorgelleld nopende de Commen/aire
Commenlaire Philofophi'ltle."
Tegen dit Boek, en ook tegen den negenden Brief van de
Nouvtlles Leltres, tot vervolg van de Crt'II''lue Gt!nt!roale,
Gtnéraale, bevoorens gemeld, fchreef de Heer JURlEU een werk, gel~aamt:
tiroils des tieux
Des tirolIs
deux Souveralns
Souve1'lzlns en matiere tie
de Religlon, la Con.
[eience
Princt, pOli
tie/ruire Ie Dogme de I'inrlifference
feience & Ie Prinee,
pourI' tietruire
ies
Reilgions, & ti,
jes Rel/glom,
d, lil To/erance univerfolIe
univer[dle., üahlie dans te
R 3
Co",.

261

n A IJ L E.

(Pieter)
CPlfler)

P,'ri/o[op'tiqtfl' 1637, .ti
A Rotterdam cltl'Z
ehrz tic
de Grnaf
Grna"
Commmtaire
Commtnfllire P.'rilofop"iqu~
reeftten tier
der Twee
' ....ee oppermo;cndhcden
oppermo;endheden in 'I
't flu"
fluk
12. Dat is: De reeltten
"'111 Godsdienst,
het Gewi~(e
Gewis/è en
tIJ dm rorst,
Forst, IInI
fini te ,'ert/ie/igen
,'el'11ietigen dc.
de
'Ya"
GDdsdiensl, hel
Jeere van de onJ·er[dilligktid
om·erfc!1illigluid ,'on
l'I1n GOlMdienfien,
God:;dienjien, en tie
de algl'ml'eo/gemetleere
,Ie
1'erdraogzoamheid, "tl,<tge(le/d
COIH111enttlire Philofo·
l'hilofo·
fle 1'erdrollgzoamluid,
,'ougeQeld in de Commenlflire
p.!,i.7tfe 1687. Te Rotterdam
ROl(erdam bij de Gra,,!;n
Graof in 12. Het is waar,
pMJue
dat JURlEU
)URlEU een groot keuermaker was, die,
cie, bij gelegenheid dat
hij den eenen beflreed,
befireed, te veel aan
nan de andere zi
zjde
bIj
;de overhelde ~
alldere bIJtten
bIlIten noodzaaklijkheid
noodznaklijkheid aant~tte. Even zo ging
en ook audere
hij hier ook te werk; waar door hij ~ig den grooten
groot en SAURIN, die
~ij
lIJet zo veel lof Predikant in de Walfche
Wolfde Kerke te Utrecht
U/reeft( ge.
Plet
weest is, op den hals haalde; hoewel dit juist niet tot lof van
JArJL~ kan geduid worden, als of SAURl~
SAURIN zijne verdediging op
JAIJt~
h:ldde genomen; want hij wederldde
wederkide wel kragtig
kragtjg,, 't geene
zig hadde
iil }URlEU
JU~UEU te
te wederleggen was; maar ook niet minder 't geene hij
IIanfiootelijk in de Co,mmenlflirePhilofpphique
Commentnire l'hi/ofpphique vond; dat al yrij
vrij
aanllootelijk
a~n de dwa·
ge even van een voorregr
voorregt a~n
veel is, inzonderheid het geeven
confciemie, dat niet anders dan aan
do! vcrlic1lte
vcrlic11te conrcien.
confcien.
lende conrcientie,
nan d.:!
tie toekomt: welk voorrecht BA!JI.E
B.... ~JI.E niettemin eer.igzins
verzagt
eer.igzin~ \'erzagt
beefe in zijDen voorgemelden negenden nrief
flrief \'an
vnn de Nou,'elles
Noul'elle.
heefe
Lettres,
zegt, dat men aan God eens reken·
Lettres , alwaar hij duidelijk legt,
geeven van het geenc men naar de dwalende
fçhap z:ll moeten ge~ven
beeft.
confcientie gedaan heen.
conrcientie
laadle van den jaarc 1685 );rceg
kreeg hij ook verrl:hil
verf,hil met den
In 't laatlle
JlRNAUOJ, dat bem
hem flOodl:lakte,
llOodl:1akte, in :t
vermaarden Doél:or ARNAl)D"
~t begiq
begil'
jaare JJ6S6,
686. eene verdediging "it
dt te geeven. Ilij had.
van den jllare
de la Rcpt1bli:;ue
Lettres voor de maan~
maanq
in zijne Noul'elles tie
Repr:bli:juc ies Lrttres
uittrekfel brengende van Rtflexions PltilofoPI/ilofoAugustus 1685, het uittrekrel
fhiqtle~
& Tiieologiques
T/ieologiques van dien Doétor van de Sorhonne
Sor/Jonne [ur
fur
fhique.{ &
Sypém~ de !n
Noture & de 10
Ie Sy}1éme
fa Nature
la Groee
Grace du Pere 1J10lehranehe.
Mal-eó,.anchl!,
gefchenen te krnnen
k~nnen willen te geveq,
gewl1, dat men de goede trouw
gerchenen
JlRNAUD, in het aantasten
zij.
van ARN..\uD,
all~tas[en van Vader !4ALIlBRANCH"
~ALEBRANCIl;:, over zijleere. rakende
rakepde het vermaak der ûl1nen,
zinnen, enz. zoude kunnen
pe lecre,
bouden. De Doaor,
Dodor, die niets minder dan lijdzaam
verdach~ houden.
aanfionrs een AYis
Avis à I'Aut~ur
Notlve/lts de la Re~
Rt.
was. gaf aannoms
Auteur des Nouyelles
puhli'llle tltS
diS Ltt/res
Llttres uit, waar van DAIJIL
DAIJU: den korteR
konen inhoud
puhlilJue
bragt in zijne NOUYl!lles
NOllve/us "an
,'3D December
belofte van
December' 1685, met belofce
Vacamie van
vlln Kermis te zullen belleeden om dat ~efchrU't
ge[chrift ter
de Vacantie
toet·
;n
fn

r
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toetze
Hii hield zijn
zjjn woord, en gaf zijn Reponfo
toelze te
Ie brengen. Hij
d~s Nouvelles
Nouvelies de la
Republique des Lellres
Lrttres
J'.d/lutheur
LrUres IJà 1'/1tie t/ .dutheur
Au/heur d(s
des
111 Repub/ique
Repuó/iqlle
J'Aqfli Illi
q/l'illl
dil Pere
Pl!re
qai
été donné {ur
ce 'l,,'il
qu'i/ a dit en faveur du
"is, 'lQi
lui à
IJ é/é
[ur (e
Malehrllnche,
plaifir des Sens &(.
Malebranche , touchant
p/aiJir
&c. in 't licht in de
Ie plaiftr
Maleórlln(he,
lou(hanl I~
]anuarius, in welke hij ook daar van in zijne
volgende maand ]anuarius.
Nouvelles kennis gaf. ARNIIOD
ARNAUD
ARNhUD liet het daarom nog niet glijden;
Nouvel/es
tot flilzwijgen
ongetwijlTeld. dat het
her fchande
fçhande was, [Ot
en denkende ongetwijlfeld.
kraçht der waarheid, kwam
gedwongen te worden, zelfs door de kracht
tijtel
nieuwe ltairkloverijen
hairkloverijen voor den dag, onder den tij
hij met Ilieuwe
tel
van: DiJlèr/nlion
Differtation
Mon[r
pretendu
Bonhl!ur des
DiJ!ertation de Mon[r.
Monfr.• .drnaud[/lr
/lrnaud
Ie pre/endtl
pre/endu Bonheur
Arnaud(ur
{ur Ic
plaijirs
fens &(.
&c. Dit kwam van de pers in 't begin van den
plaifirs des fetlS
p"'ijirs
/687, in den iijd,
erne ziekte gènoodzaakt
iaare
eene
g~noodzaakt
jaare /681,
tijd, dat BAIJLE door ecne
g~lloodza:lkt
Nouve//es de la Repuó/ique
werd, van het fchrijven zijner Nouvelles
Nouve/les
Republique des
fiaken.
Let/res af te zien. en alle Leneroefeningen
Letteroefeningen te flaken.
Le//res
naken. Na zijne
laat, om een gefchil
hervatten,
berrlelling oordeelde hij het Ie
te laaI,
gcfchil te hervallen,
herftelling
dat
pat de menfchen al vergeten hadden.
BA IJLE de
Men kan niets zekers zeggen op het voorgeven, dat BAIJLE
Franfche overzetting van
v:m
Latijnfc!uH Brief
Autheur is van de Franfclte
Fran{che
Vlm den La/ijnfc,'zen
Latijnfchen
/lutheur
van den Heer PAUS,
PAE.TS, dien men ook in 't NederduÎ!sch gezien
Enge/and. nadat Koning
beeft, over de beroene en verw:lrring
verwarring in Enge/ond,
Engeland.
jACOB DE H.
JACOB
troon beklommen had. Zij was gedagtekend te
J"COB
II. den Iroon
Londen .den 12den
6<15,
BAIJI_Jo: gaf 'er een
Izden
BAIJ"F.
/2den September 16ö5,
Jj 6
!Ss , N. S. en BAIJI,F.
NOUI'el/es van de volgende
NOUI'e/les
naauwkeurig en kort begrip van
Vlill in de NOlI1'el/es
maand Oétober. Veelen hebben gemeend, dat hij het was, die
B***, aan wien de Brief
tij tel beduid werd door MonGeur B···,
B*··,
in den lijtel
het dulden van
meeste inhoud loopt over lIet
gefchreven was. De meesle
gecnen,
geen
en , die van de regerende Religie
de geenen,
Reli~ie zijn. Oe Schrijver flier!
mer!
8lten
BAIJ!'E voegde zijne lof
8l1en 040ber
16115, en BAIJL!
BAIJLE
lofre.
den Slien
O~'tober des jaars 161jS,
re.
geCproken is, in een twee·
uittrekfel
tweede bij het uiurekfel,
uinrekfel,, waar van zo even gefproken
Cpreekt hij nog, op tweet
twel)
de uirgave van zijne Nouvelles. Ook fpreekt
plaatfen
ilJ zijn Didionor;e
plaatfcn,
Didionarie Cl'itiqtle.
Critifjue. Het was niet
plaa[fen,, van hem in
redelijk, zijne erkentenis voor de weldaaden van een
ecn
meer dan redelijk.
waardigen en edelmoedigen patroon te betoonen.
~o waardigen
BAlJ!'E, door gelladig
gefladig
Ondertusfchen werd de gezondheid van BAlJLE,
fiudeeren
Iludeeren en werken, zodanig gekrenkt, dat hij, geliJk hiJ
biJ in
~iin Dagregister zelf zegt, genoodzaakt werd.
werd, het fchrijven van
~ijn
Leures &cheel te laaten va..
~jne Nouvelles
NOllve/{es (ie
Republique des Lel/res
va,.
iijne
tie la
In RepulJli'lue
R
4
rcn.
R",
ren.
R '"
ren.

2;<5.,
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r:?n.
r~n. Hij beert
beeft daar van gefchreeven XXXVI Deelen in 12; hebbende begonnen met de maand Maart 1684, en geëindigd met
la:de D;laand
~aand hij niet geheel afmaakte.
Februarij 1687; welke laa:fle
werk van geleerdheid, was de beroemde Heer
Zijn opvolger in dit wl!rk
BiATJVAL, Rechtsgeleerde. De rust, die hij, eenigen
BASNAGE DE
DE; BiAlJVAL,
haa~t niet. Hij was gekweld
gek welp
berllelde hem nog zo haast
tijd, genoot, her!lelde
met binnenkoortCen,
binnenkoortfen, die hem meer dan een jaar lang bijbleven.
Klerf, daar hiJ, den 13den
13dcn Augustus
AugustuS
l\1iddelerwijl ging hij naar Klu!,
des jaars 1687, kwam, en bij den Heer FERR.1ND
FERR.~ND bleef, tot den
Isden
tsden Sep1e:nber,
Sepl~:nber, wanneer hij naar 's Hutogenbos&!z,
/{ertogellbosclz, en verder.
BlEL en HBSON,
F.~RSON, beide !>redik:\llten,
!>redik:}lHen, naar Aken
met de Heeren BIEL
vertrok, a!.vaar
alNaar hij de wateren, lIlet
l11et goed gevolg, gebruikte.
~iekte, die hem gedwongen had.
had, zijne Nûuvd/cs
Nouve1/cs voor
Zijne ziekte,
de maand Februarij 1687, onvolmaakt, uit te geeven.
ge even , belett~
belettl!
hem niet, het derde deel van zjjn Commmtaire
CommetJtaire Philofophique
Philofophitjue te
wederJegging van dat werk, die JUvervolgen. De zo genaamde wederlegging
lUW,
't jaar, in 't licht gegcevell
gegceven had, in zijn
BlEU, in 't begin van "jaar,
Drai/S des de/lx
deux Souverains,
SouJ'l!/'ains, &c. had hem ge.Traétaat , Des Droits
noeg getroffen, om heU).
he~ te noodzaaken zig te verweeren. Hij
begon met een fooft
foort van Voorrede, gedagtekend den 30 Maij
1687,
J687, welke hij deed !lellen voor de Exemplaaren van de Cammentaire, die nog bij zijnen Bllekdrukker
Bl!ekdrukker waren. l·
t .ndcr
rtle/ltaire,
ndcr anderen waarfcbollwde
waarfchoUlvde hij het gemeen d,m
daar in, dat 't Boek Y3n JVRIEU
JURJEU
HeunJe, dail
daiJ op eene verkeerde !lellir:g
!lellil~g van
nergens anders op lleunJe,
ophouGende met te bewijzen, dat
den lIaat
Haat van het gefchil, zig ophoudende
men God, zeer dikll'ils beludigt
me! I/(ll1r
ltet tic/u
Jicilt "(in
dl
be/udigt met
,war!tet
Vtm d,
Confcientie
Confcimti~ te werk te
f~ {Jo.JIJ;
ga.m; 't geen de Schrijv~r
Schrijver van de Commentaire
11Ientair~ nooit ontkend, maar
manr i:J
i:1 het tegendeel zelf zeer duide!laan de gehouden bad. Vervolgens deed hi"
hil, in de Notll'd~
Nom'dlijk fiaande
ltS
les van de maand Oétober, door den Boekdrukkèr,
Boekdrukker, kt'n:Jis
ken:Jis geeven, dat de Aurbeur van de Commentoire
Commenfaire een antwoord
3JJtwoora op dat
]URIEU liet drukken, die ook, volgens de
Traétaat van den Heer JURIEU
Voorrede van het bijvoegfd
bijvoegfe1 of dcrdl!
derd~ deel, vóór het einde van
'er was ook reeds een deel,
dfel, 't welk
December afgemaakt was; en 'cr
bijvoegfels tot de voorgaande !lukken
bijvoe;.:fels
fiukken behelsde, van gedrukt;
doch de twee andere deelen,
deeleD, welke dit antwoord moefien
moetlen bevatten, en
cn een
eeD Yol~mene
YOl~meDe wederlegging van het Boek van
vaD JURIW
]URIEU
teu,
be-
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behelzen, werden te rug gehouden, om reden, die in de Voorrede daar vau gegeeven worden; zo dat 'er niets anders dan 't
bijvoegfel uitkwam, in den jaare 1688.
In het begin ·van
van 't jaar 169"
1695 zag men een Doek in 't licht koIJlen.
men. genaamd dvis
Avis Important
tmportant Ol/X
flUX Rèfugiés [ur
fur leur prochain
"ctour
"etour en France &c. waar in de" vluchtelingen om de Religie
uit Frankrijk kwanfuis vermaand werden, hoe zij zich te gedragen hadden, indien zij hoop wilden fcheppen, naar de voorzeggingen v:m
van
votn JVRIEU,
]URIEU. in zijn"e
zijnoe Verklaring over de Openbaring "an
JOHANNES, pinnen korten tijd weder naar hun Vaderland te keren.
JOHANNES.
Deeze ongelukkigen werden daar in zeer vinnig doorgefireken en
deerlijk mishandeld, en aan veele dingen een kwaadaartige draai
gegeven. Voornamelijk werden zij berispt over hun kwaad ge~
drag omtrent hUil
hun Vaderland, den Koning en zijne Regeering, die
Gazette , Lardons , en dergelijke
zij befchuldigden door hunne Cazelle,
fchriften, mitsgaders prent~n, ~l welke men, echter, meest verI,eerd op hunne rekening !lelde, terwijl ze van
V3n den beroemden
l,eerd
RO~lEJN DE
HOOG HE uitgevonden en gemaakt werden ,) ge!ladig te
DE HOOGHE
beledigen. Boven al werd hen ten laste gelegd, dat zij zo veel
pp hadden met de Revolutie in Engdand, die zij, zo gezegd
,op
werd, met de pen en den degen, zo veel in hun vermogen was,
was.
werd.
JACOB DEN
DEN II allen h00l1
hOOlI
OJlder!leunden , den ongelukkigen Koning ]ACOB
finaaL! aandoende. Dewijl nu dit Boek in Holland uitkwam.
en finaad
in 't begin, zo als even gezegd is, van 1690, te weten in 't laatfie van de maand April, hoewel het gedagtekend was den Ille
dIe
een en der vluchtelinvluchtelin.
Januarius, en de tij tel inhield, dat het aan cenen
gen tOt
tot een nieuwjaarsgift was gegeven. waar bij het met een
fchoonen Hijl, krachtig, doch te geli;k boertig en fchimpende
gefchreven was; en daar in veele bijzonderheden gevonden werden, die iedereen niet weten kOIlde,
konde, waar uit bleek, dat de Schrijver een man van verfiand
ver!land en wetenfchap moest zijn; zo werd BAIJLE van zeer veelen, ja genoegzaam van het gemeene gros, voor
den Autheur daar van gehoudet:l. Die 'er wel inzonderheid in
het openbaar tegen op kwam, en hem daar mede befchuldigde.
tel voerde:
was Jl"RIEU.
Jl"RlEU. Deeze
Decze gaf een Boek uit, dat ten tij
tijte)
Examen d'tln
contn lil
& conE.'~amen
d'zin Libellt
Libe/le contre
111 Religioll,
Re/igiolJ, contre rEtat, &
tre la Révolution
Angletcrrc, intitll/d:
importalJt aux
RévoJution ti' dngleterre,
inti/lIld.' Avis
Ávis importa1Jt
flUX
R~frlgiés [UI'
prochain retour et1 Frrlllce. Dat meer is, BAIJLE
l\~frlgiés
[ur leur procha;n
R 5
werd
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zamenzwes.
werd ook befchuldigd, de Autheur te zijn van eene zamenzweB-

ring voor Franlcrijlc
Frankrijk tegen Engeland, de Vereenlgde Nedep.
bet geheele
geheelo
landen. en alle hunne bondgenooten, mitsgaders het
Protellanteodom,
ProteClanteodom, om dat hij had willeta
willea laten drukken een ontont.
werp, over de wijze om vrede te kunnen maken; 't welk de
do
opCleller, een GOUDET,
GOUD.E.T, Koopman te Geneve, hem ten dien ein·
ein.
oplliller,
bad. Dit verplichtte hem
bem om zig tegen ]URIEU te
de gezonden had.
Ca.
verdedigen, en een werkje uit te geven, dat hij noemde, CaReflllfltion de f Hilloire
Hifloire fabuleufe
fabu/eufe & des
hnle
hole cltimérique,
clzimérique, ou Refutt1tion
/fue Mon[r.
Monfr. Jurieu vimt
Ca/onmin, Ifue
vient de publier 1nalieieufement
malicieufement
Pa;x, &
Libel/e in·
cont,.e
contr/! un certain Projet de Paix,
& louchl1nt
louclulnt Ie Libel//!
inti/ulé,
litulé, Avis impor:/1nt
impor:llnt oux
aux Réfugiés. Daar kwam ook een
ge"'chrift
BAlJLE, in twee Deelen verdeeld, voor den dag.
ge'"chrift tegen BAIJLE,
genaamt : Nouvelle des Com'iêtions
Conviélions contre rrAuteur Je /'Avi~
J'Avi~
tJUX
cux Réfllgiés,
Réfllgiés. al'ee
IIl'ee Ie
/e nul/iié
ntJlliié de fes juflifications,
jufliftcations, par un Am;
lIe Monfr.
~n·
lie
Mon[r. Jurieu, premiere partie , ~ derniere eonvic1ion
eOnl'ic?ion ~n
Baij/e, &e.
f'je. au [ujet
fujet de l'Avis
IUfugiés, POllY
tre Ie Sr. Ba'Ï'e,
/'Avis aux lUfugiés,
pour
fotTir de Faêtum,
Foflum, fur les 1'Iaiflles
porlées a:lx
(l:iX Puiffonees de
rle
f'/aiflles portées
[e,Tir
f/' Etat,
BAljLE een
ecn fraai antwoord uitgaf, onder
Eta!, in 4, waar op BAI]LE
Cobale de Rotterdam, dede·
den tijtel van La C!limere
C'/ime!"e de la
lil Cabale
1TIonflrée
prételldues Conl'iéliollS,
Ie Sr. Jurieu
Jut'ieu ti
1111mflrée par ks
/es prélendues
Com·iêtiollS, que Je
IJ
pub/ié contre
pub/ti
conU·e Mon/r.
Mon/i·. BlIIJle.
BIlIJle. De ziekte van den beCchuldiger
fchortte de hevigheid voor een lcorten
Iwnen tijd op; maar dezelve
fchome
werd weder opgeweju
op~e\\'dt door den ijver van een' vriend van Ju.
lUEU, die een boekje ilJ
genaaml;: Le Philofop.'re
111EU,
JIJ '('I licht gaf, genaamt
"égradé,
liégradé, ou la Repotlfe
Repo1'fe flà la Chimere de la Cabale
Cobale de i~ot
te,·dam
ft,·dam 1692, tiI~ AmJlerdam
Amjlerdanl in 12.
J2.
Hier op antwoordde BAl]'
BAlJ'
petit AUleur
Auteur des petils
pe/ils LiI'rets:
w;tar
L~ door zijn Avi) au pelil
Lil'rets: w;lar
in hij zijne onCchuld bewijst, en de beCpottelijkheid doet zien
ziell
van den befchuldiger en zijnen kampvechter, aan wien hij een
eeQ
twede boekje fchreef,
Cchreef, genaamd: Nouvel Avis au pelil
petit /1uleur
Auteur
ties
petits Livres, eoneernant
Lettres [ur les differenls
differents d,
des pelils
concernant fes Lelfres
lIfon[r.
/lfon[r. Jurieu & de Monfi".
Monfi·. Bnij/e, Deeze krijg werd van
V:lQ
weerkanten hevig voortgezet,
\'oortgezet, en BAI]U:
BAIJLE kwam JURIEU ook met
een Latijnsch boek aan boord. Dit Latijnsch werk van BAl]!,!:
BAlJL!
Jnnutl Crzlo/·um
CrE/orum reforala
reforl1ta eunêtis
eU1fêtis ReJigionibus a11
bad ten tijtel: JnnufJ
,elebri
f/iro Domino Petro Jurieu. vcrbi
verbi Divini
fe/ehr; admodum Piro
2 , JUlUEU
PaJl~re,
Pajlire, [Je. AmJlel.
Amjlel. in 4·
4. 169
1()92,
julUEU be~ok DE QAUVA-,<
~UVA~
Illty
mty

cr
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pJ.ecle in 't fpel;
1Jlecle
rpel; ma~r die verdedigde zig zo wel, dat ieder eell
hem, wnt ook JURIEU mogt zeggen, moest vrij kennen. Ook
WEL\\'OOD te Londet1 niet, welke gefchrevell
gefchrevelJ
fpaarde hij Doéèor WELI\'OOD
badt, dat een geleerd mnn
hadt,
man in Frankf'ijk (verfulande daar door
den Heer DE PELlSSO:'i,
PEUSSO;'i, gelijk hij zig daar over nader verklaart
heeft) Autheur van het Boek Avis al/x Réfugués was, en dat hij
hem niet alleen kende, maar dat hij ook verzekerde, dat die het
hadl gefchreven op bevel van Koning lACOB DEN Il van Engeland,
zig als toen in Frankrijk onthoudende, en van den Koning van
Deeze was al mede van de zamenfpanning. Wat ook
Frankrijk. Decze
BAIJLE deed om zijne onfchuld /laande te houden, ]URlEU
BMJLE
}URlEU liet niet
af hem voor den Schrijver vnn dat Boek te willen doen doorgaan;
bet altijd voHlandig blijven ontkennen; en DE LA
doch hij heeft het
BASTIDB,, die DE PEUSSON zeer wel kende, als Commis van FouBASTIDB
-'juct met hem geweest zijnde, en altijd gemeenfchap en briefwisfeling me~ hem gehouden hl'bbende, heeft met veele redenell
Doétor WELWOOD , dat DE PEUStracht€n te bewijzen, gelijk ook Doéèor
Autheur daar van was. Die het een en het ander uitvoe~ON de Authellr
rig wil beweerd zien, leeze lIifloire de Mon[r. Baijlc & de [er
Jï4 & 29ï. De fchriften
fchrirten over dit gefchiI
Otlvrages &c. png.
pag. Ji4
gewisrcld, en die menigvuldig zijn, vindt men, neven i
wederzijds gewisfcld,
zijn llirgekomen,
uirgekomen, in de zelfde Hifloire de
den lijd,
tijd, wanneer ze zijtl
Baijle &c. pag. 18ï,
I Si , naauwkeurig aangetekend; hoewel 'er.
echter, nog zeer vee en gevonden worden, die nAlJLE voor den
Amheur houden: te meer, om dat men zegt, dat de Boekverkoper MOETJENS, in den Haag, die het gedrukt heeft, beleden zou
hebben, dat het werk met de hand van MIJLE zou gefchreven,
gefleld zijn. Het word nog te
en door dien Heer hem ter hand geaeld
meer geloofd, om dat CAIJLE zodanig cene achting niet allee~
voor zijne natie had, dat hij van oordeel was, dat men in Frankver/land had: maar ook met den Koning, zijne Staats.
rijk alleen verf1:and
dienaars, Officiers en Soldaten zo veel op had, dat hij oordeelde, dat die Koning alleen waardig was te regeeren, en dat 'er zo
veele wijsheid en dapperheid in zijne dienaars gevonden werd.
dat niemand van alle natien op verre na daar bij kon haaien. Het
doodeüjk verdriet, jlis
jlls men niet wel van dezen KoKa·
was bern een doodelijk
ning en zijne Regeering fprak, en wanneer de dapperheid vaa
WlLLE.)1 en anderen ~eprezen werd. Hij was dan van geRoning WlLLE.'I
dach-
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dachten, dat zijne landslieden, om de Religie uit Frankrijk gevlucht, ondankbaar tegen hun Vaderland waren, als zij zig in den
Vortlen tegen Frankrijk b~gaven. De En.
dienst van vreemde Vorllen
gtlfche Revolutie kon bij hem
bern niet door den beugel, naar het
gdfche
fchijnt uit oude Monarchale beginfelen; waar bij, mogelijk, wat
Reupubiikeinfche haat
baat tegen Koning WILLE~I, te Rotterdam aan.
Reupublikeinfche
geleerd, gekomen is. Doch het was voornamelijk tegen JURIEU
gericht, dien hij grootelijks haatte,
haatte. z~lfs
z~lis eer het gefchil uitborst ;
verdragen, fchoOll
Cchooll hij uiterlijk aan
wiens Maximes hij niet kon verdragen.
vriendCchap en achting gaf. Dit maakt bet
het
hem alle blijken van vriendfchap
nog waarfchijnlijker, dat hij de Autbeur
Autheur is, gelijk 'er ook dingen
in voorkomen, die niet wel als van Iemand, in llolland wonende, konden geweten worden; en zijne beste en gemeenzaamfia
gemeenzaam{t<J
niet ligt ontkennen.
vrienden zullen het nIet
Ondermsfchen, nifttegentlaande
niettegen!1aande JURlEU hemel en aarde befFa/jèhe Conûfiorie
Confitlorie van Rotwoog, kon hij het, echter, in de fFaljèhe
terdalll niet te boven komen om BAIJL!,: te veroordeel en ; ja hij
aangt!had werk om zijne eigen rechtzinnigheid, die BAIJLE ook aangeCchoon hij in de fFa!.
fFat.
tast had, te kunnen fiaande houden: en fchoon
JCnode van Breda triumpheerde, \\ as
a~ 't hem, nogthans
nagthans •
fche J{node
mogelijk, de Atlen
Aéten der voorgaande Sijnode, tot zijn nadeel
Riet mogelijk.
gefield, uitgefchrapt te kunnen krijgen. Hij zocht dan den Ne~
derduirrchen Kerkenraad van Rot/a"dam in zîjne belangen over te
derduitrchen
haaIen; maar dit wilde in 't eerst nict
IJiet gelukken; doch in 't jaar
haaien;
!laagde hij beter, tot ongeluk voor llAIJLE. In het jaar
1693 flaagde
J 692 had Koning WILLEM DE III van Engeland, als Stadhouder
vall Holland, eenige Heeren van de Magi!1raat
Mngitlraat van Rotterdam.
van
zijn, door
die men oordeelde al te Republijkeinsch gezind te zijn.
een' Brief, aan de Magi!1raat
Magitlraat zelf gefchreven, van hunne ampten
en waardigheden afgezet: onder welke juist die geen en waren.
BAIJLE hadden. JURlEU verzuimde
die wel de meefie achting voor BAIJL!
bragt, derhalven , aan den
niet, zig daar van te bedienen; hij bragt.
Nederdui[Cchen
Nederduitfchen Kerkenraad van de gemelde Stad, het Beek over
aan, als vol gevaarlijke en goddeloze Ilelliogen.
Ilellingen.
de Kometen aan.
hent
Hier door maakte hij denzelven tegen BAIJLE op; 't welk hell1
Confitlorie, meest geflagen
geOagen
niet zwaar viel: want die van het Conû{torie,
Carlejianen ~ zagen wel haast van wat Philofophie
PhiloCophie
vijanden der CarteJianen,
befcbuldlgingen gaarne aan. En
,AJJ/.,E WIS, en namen daarom de befcbuldlglngen
d~·
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•
voor.
dewijl 'er, zo als gezegd is. uitdrukkingen in het Boek voorRoomsclt.
komell, die vrij wat bedenkelijkheid in hebben, en een Roomsen.
komea,
Frtl/lSchman daar wordt ingevoerd, wordt al de lof, den
gezind F,.,mschmnn
Franfchen in het zelve gegeeven, vertoond als nadeelig
nadeeIig voor den
Prnnfchen
Koning WILLEM.
WILLE~l, van
V:1ll welken die van
Staat en de belangen van KOIÛl1g
ij.verige voorvechters
voorvechteIs wilden aángezien
den Kerkenraad als groote en i}verige
voet. dit:n zij op het Raad.
Raad,
worden. Zij bedienden zig van den voet,
Burgemeesteren,
huis hadden, en bragten de zaak ter Kamer van llurgemeesteren,
vertoonden,, dat ShIJLE
hun.
daar zij vertooriden
MIJLE niet waardig
\vaardig was Profesfor in hunne Stad te weezen. Burgemeesteren, deeze Remonllrantie niet
durven de in den wind Oaan,
Oaan. in eene gefchapenheid van tijd, dat
durvende
men hen geduurig dreigde met 't Hof van den Stadhouder, dat zo
BAIJLE zijne bevordering
veel te ligter vuur kon vatten, om dat BAIJLE
fchuldig was aan dien grooren
grooten Republikein PAETS
PAETS en zijnen aag.
{chuldig
hebbende. wat niet lang gege.
hang, en nog in verfche geheugenis hebbende,
medernakkers wedervaren was, namen, op den 13den
leden hunne medemakkers
befhiÏt, waar bil
bij zij BAIJLE
BAIJLE van zijn
Oétober des jaars 1693, een befhiÎt,
Profesfor ontfloegen,
ampt als ProfesCor
ontlloegen, zijne jaarwedde van 500 guldens,
gelleld, introkken, en hem verboden iemand meer in te
ft
daar toe gefleld,
biizonder te onderwijzen: zo dat het Boek over de Kometen, dat
bijzonder
zo lang in de wereld was geweest, hem nog eindelijk verderflijk
w~rd.
w.:rd.
procedl1uren, die hij onrmientelijk
onl)rtientelijk en in den grond on.
Deeze proceduuren,
rechtvaardig noemde,
noemde. veroorzaakten bij veel en groot ongenoe.
rtchtvaardig
Stad, De oorzaak van zijne afzetting was, zo als hij
~en in de Stad.
zelf zegt, het Boek over de Kometen. Hij
Bij mogt praat
en en zo
praaten
wijd en breed bewijzen, als hij wilde, dat de Kometen noch de
eellig onheil zijn; maar hij had
oorzaak, noch het voorteken van eenig
Jlict voorzien,
voorzien. dat zij een zo ongelukkigen invloed op hem zou.
zouJliet
ee~' flaat
llaat brengen, wan
wa1r in hij alle zijne
den hebben, en hem in een'
bekla'lgde zig ten
Philofophie nodig haJ om zig te troosten. Hij beklaagde
hoogllen, dat men hem veroordeeld had.
had, zonder hem te hooren ,
hoogflen,
en zonder hem te vragen, of hij 't extraét uit zijn werk, door•
galltsch niet getrouwelijk gemaakt, goedkeurde; dat
zijn partij gantsch
uitleide. en dat de Magillraat
Maginraat hem
men zijne woorden verkeerd uitleide,
befchuldigers niet had la:uen
lamen wederIeggeIl.
wederleggen. Daar werd. in
zijne beCchuldigers
voorfchreven vonnis of de reColutie.
refolutie, niet gefproken vall
van het
het voorCchreven
ou., Réftlliés, noch van
vao het projeél:
projea: van vrede,
vredll, dat hij te
,dYis nt/x
druk-
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drukken had
bad willen
wiIlen geeven; dat,
dar, zegt hij in een
eenen
en zijner Briehaatelijker geweest zijn. JURIEU,
JURllW, en die her
het met
ven, zou veel h:mtelijker
hem hielden, verfpreidden niettemin overal, dat de afzetting van
llAl]LE gegrond was op de zamenfpannlng van Geneve. en op het
lIA1]LE
(laat zou zwaarder"
zwaarder
Avis aux Réfugiés. Maar eene misdaad van tláat
geworden. dim
dan door afzetting van een ampt en vervetgefuaft
getlraft zijn geworden,
bod van onderwijs; gelijk hij aan een en zijner vrienden fchreef.
Hij verdroeg zijn ongeliJk
ongeluk als een Stofsch Philofoof,
PhiloCoof, die alles.
wat hij niet heeft,
heeft. voor onnut aanziet, aan wien de onbaatzuchonbaatzuch.
tigheid het vergenoegen geeft,
geefe, en de matigheid vOor
voor een genoegzaam inkomen verflrekt.
verllrekt. O'ndertusfch"en
O'ndermsfch'en bevond hij zig evenwel,
evenwel.
Traétement, als
zo door het \ erlies van zijn Profesforsampt en Tratlement,
doordien hij altijd weinig zorg gedragen had iets te verzamelen.
dusdarrige bedroefde gellet,eheel
~eheel van onderhoud ontbloot. in
In dusdanige
geIleIlenis voor een anderen, was BlilILE
BAl]LE nog gelukkig: hij bezat een
bezadigd gemoed, en niet gezet op goederen en waardigheden,
:zou
h:lCf
zou hij zelfs de beroeping geweigerd hebben, als men ze hem h:uf
opgedragen.
()pgedragen. Het viel hem,
hem. geen kapitaal hebbende,
hebbende. echter hard,
hard.
jaar:: te misfen ; behalven dat hij nog een
eensklaps 500 guldens 's jaars:klein
klein bankeroet
b:mkeroet had aan de onko~ten,
onko~ten. die de gewaande vredema:ker
ker DE GOUDET
GOUD ET hem had veroorzaakt, door het zenden van zijn
vredevoorOag op de post,
post. en denzelven hier in Holland
/lol/anti te
re laaren
laaten
vredevoodlag
(lmdeelen
omdeelen , welke die oDdankbaare
oodankbaare hem nooit wedergegeven heeft.
In zijn ongelak verloor hij, echter,
echter. zijne vrienden niet, in HolHo/land. noch elders. De Graaf VAN GUISCARD in 't bijzonder, genoord hebbende, dat hij zijn beroep kwijt was. zogt hem in
lioord
Frankrijk te trekken, om hem de opvoeding van zijnen Zoon te
vertrouwen; ten welken einde hij hem duizend kronen jaarlijksch
vernauwen;
aanbood, onder verzekering, óat
dat hij met het fIofberaadllaagd
HofberaadOaagd
conCcientie te doen
bad om hem eene volkomene vrijheid van confciemie
genieten. Maar BAI]LE geen genegenheid daar toe hebbende, en
niettemin gevoelig over de blijk van
valt eene zö
zo zonderlinge achting.
achting,
zamenfiellen van zijn Woordenboek,
verfchoonde zig met zijn zamenflellen
Woordenboek. dat
reeds verre gevorderd was. Daar was ook een Heer in Enge/anti
eerlle aanzien ten Hove.
Have. die BAIJLE
BAIILE tekenen van zijne
van het eerfie
edelmoedigheid willende geeven, aan eenen
cenen zijner vrienden te
fchenken,
verllaan gaf, hem honderd en vijfdg Guincs te willen fchenken.
indien hij hem dat werk opdroeg. Die vriend deed alles, wat
momo·
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mogelijk was, om hem te bewegen deeze aanbieding niet te ververwerpen, en de opdragt te doen, zo als hij verzocht werd;
doch MIJLE,
BflIJLE, nimmer baatzoekend , wederfiond de aanzoeken van
deezen vriend, en van anderen, welke zig daar bij voegden en
tot die believing.
believing,
te vergeefsch alle krachten infpanden om hem tOt
Zo voordeelig
voordeellg voor zijne beurs, te brengen. Hij oordeeldc
oordeelde zig al
tegen het gebrek der Autheuren , die zig veeltijds, hl
in
te duidelijk tcgen
pluimfirijkenden en flaaffchen
flaafTchen
àunne opdragtbrieven , door een pluimfrrijkenden
geest laten regeeren. verklaard te hebben, om gevoegelijk te kun.
kunnen wagen van zelf daar toe te vervallen. Die hem in zijne on~
r;elegenheid
~elegenheid het meest bijnond,
bijfiond, was de Boekverkoper LEERS
LEERS ,•
\'oor wien hij ook altijd groote achting behield; zo dat, nietteVoor
iellfiaande
gennaande andere Boekverkopers hem voor zijnen arbeid vee.
ved
meer boden dan LEERS gaf, hij ,dat
-dat altoos geweigerd, en voor
bem in "t
,Ot laatst bijna alleen gewerkt heeft.
hem
Zijne vijanden, met zijne afzetting nog niet te vreden, hieldell
hieldelI
niet op moet woeden. Zij boezemden Koning WILLEM.
WILLEM, Stadhouder van Holland, een vooroordeel tegen hem
bern in, zodanig, dat
dil!
di..! hem verdacht
vcrdacht hield, al te Republi~,schgezind
Republi~(schgezind te zijn. Maar
cn verklaard, dat hij zig nooit and,l!rs
hij heeft altijd betuigd en
and~rs bemoeid had dan Illet
met zijne Boeken; dat bij zonder hewch- of fiaatnaat.
en, zo hij eenig ongenoegen daar in hadde, zulkS'
zulks:lucht leefde; en;
niet was, dat hem dit zijn fortuin
fortUin belette; maar dat het hem o~
Dut
nut en zelfs hinderlijk voor zijne vrienden maakte.
BAIJLE dus buiten beroep en volkomen meester van zijnen tijd
zijnde, fchikte zig geheel en al tot het zlmentlellclJ
zlmennellcn van zijn Dil:Dictionaire Hijlorique
tjonaire
Iliflorique & Critique, dat is: Historisch en OordeelfPoordenboe1r', waar van hij, eenigen tij
tijdd te vooren,
vooren , hadhad·
kundig IYoordenboelr',
rle uitgegeven een Projeél:.
Projett. in 8, 't welk daarna in 't geheel in 't
lI1Jordenboek
Jf'óordenboek geb ragt is. Hij werkte daar met allen ijver aan.
aan»
Jliettegenllaande hij veel met hoofdpijn, veroorzaakt door zijnen
J1iettegennaande
gefladigen arbeid, gekweld was. Hier door verloor hij van elke'
genadigen
maand verfcheide dagen.
dagen, welke hij naderhand door fierker werken weder moest inhalen. Hij fchreef aan verfcheidene geleergeleer~
den, zijne vrienden, om licht en onderrichting over zommige zaken, en met een om hunne gedachten en raad daar over te heb·
heb~Il; welk- een cn andcrander- hij met eeDeverwonderlijke leerwillig.
leerwilIig)peR;
eeD~ verwonderlijl.:e
heid
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heid ontvong, en met een uitflekend onderfcheidend oordeel volg.
vol~
de; hen dikwils betuigende, dat hij meer van een oprechten raad
hield, dan van de alderzoetstvleiîende loftuitingen. Hij was ook,
in de daad, een I!root vijand daar van, en zag eene rechtmatige
berisping, eene vermaning, een bericht, dat men hem gaf, als
eene weldaad aan. Alle zijne brieven zijii
zi}l'1 vol van deeze blijken
Ook mag men zeggen, dat 'er, bui~
van zedigheid en leerlust. Ouk
ren eenige dingen, die den Godsdienst rak-en, waar in hij al te
verre is gegaan, nooit nutter, leerzamer en te gelijk aangenamer
werk in 't licht gekomen is, dan dit Woordenboek van BAIJLE.
Men vindt daar in geen verdrietig en langdradig verhaal van geringe zaken en dorre en fchrale gefchiedellisfen,
gefchiedenisfcn, noch eenig beu..
zelachtig gezwets v~n
V3n gellachtregisters
ge(lachtregisters,, dikwHs
dikwils alleen naar de
verwaandheid en den hoogmoed der belanghebbers , en de beo.
be..
J;eerlijkheid
~eerlijkheid der Autheuren opgefleid
opgelleld en nagefchreven. De doordoor·
vall allerlei nag,
(lag, van wat na·
na.
luchtige en voortreffelijke perfonen van
tie of Godsdienst het ook zij, worden daar in naar het leven af·
kara6l:er ontdekt; de omflandighedell
omflandigheden hunner
gebeeld; hun aart en kara&er
zonderheden
daaden, de beweegredenen van hun gedrag, de bij londerhedell
bunner leere en gevoelens, 't zij ten goede, 't zij ten kwade,
kwade.
wordell' daar
dllar in een vluggen
vluggeIl , vloeijenden ,• natliurIijken
namurlijken en fierIijfierlijfiijl vIiitig
vlijtig nagefpeurd en onderzocht, onder bijvoeging van
ken fiiil
een geregelde en naauwkeurige oordeelkunde, die vergezelfchapt
vergezellèhapt
is van aangename, en ook fchrandere aanmerkingen. 'T is een
Woordenboek, welks onderwerp bijna algemeen,
nlgemcen, hoewel deszelfs
gedaante zonderling is. De !loffen
ftoffen van den Godsdienst, van de
welfprekendheid, lÎjdkunde,
tijdlmnde, wiskunst.
zedeleer , wijsgeerte
wijsgeerte,, welfprekelldheid,
wiskunst, en
van verfcheidene
verfcheidenc andere wetenfchappen, worden daar in verhanver hall"
eerflcn·
deld met eene geleerdheid, die zelf de geleerden van den eerflen·
rang doet verwonderd flaan,
Ilaan, en die behvaam
beklvaam is om op een behagelijke
bagelijke wijze te leeren en te onderrichten, al wi~ de geleerdhétd bemint, en de gtoote mannen tracht te kennen. De Heer
héld
D'E ST. EVItE~!ONT
EVRE~!ONT zegt,
zegt. dat BoijJe
BfJ/jJe een zo bevo/ligen
beva/Jigm zwier aan
D'E:
aon
zijne ongemefle
ol1gemefle gelurdheid geeft, dat men nooit illo~de
tilo~de wordt
:.;;n
;;;iin uitmuntend lI'1Jordenboek
Jl1Jordmboek te lezen. ZIjne
ZIJ'ne tijd!rundige
tljd/wndige uitbij. vermoeljm
yermoeijen mij wel een weinig:
/;reidingen, voegt hij daar bij,
hreidingen,
If,çh zij zi/11
YQO/' de lJi1toriefthrijl'ers,
i!r vind in de
tI,d
ziJ'l twdig
Hor/ig VDor
lJiltoriefthrij,'el"$, en ik
df)
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,'ólgmde (lo/fcn wel "oost,
haast, waar
woar mede 1/IIï
I/l/ï te
,'o/gtndeflo/fen
ft l'ergûc.1rn.
,'ugûc:tcn. TFat
rJfif
een l'erawak
l'eril/aak -;,ijll,
allc ge/eerdC1/
ge/eerdell Z(}
zo
zoude het lezen
feze;: em
zijn, indien alle
kcttrig,1eid l'an
veel fijnheid en kcurig/leid
,'an geest IZfJddm!
lraddm!
Dit alles is waar; maar men moet
muet evenwel bekenllen,
bekennen, d~t dit
Bock met vee!e vrije en nOute gedachgeleerde en anders nuttige Boek
verhaa!en, den Godsdie:' st betreffende,
bctrctTt?nde, vervuld is; \\'aal"\\'aarten en verllaa!en,
om het ook, hier en daar, tegen(1and
tegcn(land en hartige berispjng~n
berisping~n heeft
i~, zal dermoeten ondergaan. Dat het in Frankrijk verboden i.<,
ieg~lijk niet
halven niemand wonder dunken; maar dewijl een iegelijk
weet, hoe het
hel met dat vèrbod
v2rbod is lOegegaan, zal '(
'[ niet ondien1lig
Boekverko,Jcts
fiig zijn, zulks hier kortelijk bij te vahaalen. De Boekvcrkoilcrs
nAIJI.E willende hmlrukke:1
h~rdrukkc:l •
te Parijs, het Woordenboek van IlAIJI.E
noucIIERAT, Kanhadden daar toe een Privilegie nodig. De [leer nOUCIIERt\T,
relier van Frallkrijk,
Frankrijk, beval d:m
daar op den Abt RE:'IAUDOT
RE:'IAUDOT het na te
felier
onderzueken. Deeze deed dat onderzoek, naar veezien en te onderzoeken.
Ier gedachten.
gedachten, wat te fireng,
(1reng, en gaf zijn oordeel daar over in gefchrifte: 't welk het vóornemen
fchrifre:
v60rncmen der Boekverkop.:rs
Boekvt?rkupèrs verhinderde,
verhinderde.
gefchrift van den Abt RENWDOT
RENIIunOT werd
\\'erJ aan(1onds
aannnl1d, gedrukt, en
Het gerchrirt
de Heer DE
DE ST.
ST. EVREMONT
F.VREMONT eeantwoordde
bcantwoordde het gediennigiijk
gedien!1igiijk voor
DAIJLE; doch BAIJLE zelf verklaarde, dat
DAljLE;
Jat zo hij het ooit zou weclerleggen p zulks niet zou gcrchiedcll,
gcfchieden, dan na dat hij zou weten.
weten,
derleggen
dat de Autheur het voor het zijne erkende zodanig als men her
in Frankrijk verhad uitgeg(wen.
uitgegaven. Zijn Woordenboek werd dan ih
boden; maar het leed niet lan~,
laJl[~, of hij had
h3d redenen om zig daar
owr
troosten, en zelfs eindelijk
OVèr te troosten.
cinde!ijk verheugd te zijn; deeze reg~marigdheid en Z3gtdenen geelt hij in een zijner brieven. Zijne g(!marigdheid
zagt~
zinnigheid tesen
tegen zijnen onrechtvaar.ligen
onrechtvaarJigcn en Ilra{f~n
nra!t~n berisper ging'
gingnaderhand zo ver, dat hij zijnen vriend, den I leer DES
DES lI1.\IZZAUX,
ernllig verzocht, in de nieuwe uitgave van de Werken van ST.
EVREMONT, die hij flond
EVREMONT,
nond te doed, niet te willen bren;~en
brcn;:en het ailtatltwuord van dien vermaarden t\uthcur
Autheur op h!:!t
hét oordce! van den Abt
woord
RENAUDOT over het
RENAUDOT
bet Woordenboek.
\\'ourdenbück. Dit deed BAIJLE I'oornam~
lijk, om dat hij den
dcn Ilecre
Ileere DE
DE wnT, Secretaris
Secrelaris van Dordredt.
Dordrec.'zt,
Zoon van den Raadpenfion3ris,
Raadpenfionaris, een groot
grOl)( vriend van den Abt,
zod;mig te zllllen
zullen vergeten, dat in
beloofd had, het gebeurde zodanig
ge~(:bil gefproken zou worden:
geenerlei maniere meer van dat ge!i.:hil
zijn' Woor't geen hij ouk
ook getrouwelijk, in de tweede uitgave van zijri
denbuek.
tien boek • h\.!efc
heeft nagekomen.
uagekomen. JURIW,
URlEU, die wat ligt geraakt
geI'llakt was,
DEEL.
V. DEEL.
S
en
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verfchei,..•
en een foort van zeer bitteren ijver voedde, meende, op verfchei
dene plaatfen van 't Woordenboek, wat gevoelig berispt te zijn.
Meer was 'er niet noodig om hem alle bedenkelijke middelen te
doen zoeken, om het zwart te maken, en voor een ondeugend
ondeugend.
Boek uit te krijten. T~n dien einde verfpreidde hij aanllonds,
tusfchen BAIJLE en RENAUDOT bijgeleid was, het
eer het verfchil tllsfchen
oordeel, welk de A.bt RENAUDOT te Parijs daar over gegeeven
BAIJLE antwoordde, met zij
zijno
/lnnmerlringen op
had: waar op BAIJL&
no Aanmerkingen
ditel voerende: Jugemenl
Jugement Ju
tlu Puhlic,
PuhJic,
een gedrukt gefchrift, ten tiitel
& partictllieremml
partictllieremmt tie
.dbbe Renl1tJdot,
Renaudot , fur Ie Diélio1il1ire
&
de rrAbbe
Diêliolil1ire
Critique de Sr. Baijle:
Bl1ifle: en hier op kwamen al wederom meer gefchriften
JURlEU was reeds groot gefchriHen in 't licht. Het credit van JURIEU
noeg geweest, om in het Confillorie van de Walfde
Wa/fohe Kerk te
Rotterdam tegen het werk van DAIJLE
MIJLE te doen procederen; want
dar de Heer JURIEO
jURlEU een groot vermogen op
men moet bekennen, dat
Dir geCchiedde op deeze wijze, volgens
den Kerkenraad had. Dit
den Brief van BA IJLE , die, in het jaar 1698, op een half blad in
IJ!, gedrukt werd. " Daar werden (zegt hij) Gecommitteerden
J2,
., benoemd om mijn Woordenboek te onderzoeken. Zij lazen
her, en maakten extl'lléten
extraéten en aanmerkingen. Hun rap on
ort aan
" het,
a:1O
,. het Confiflorie
Confi[lorie gedaan, en alle andere voorbereidfelen beCchikr
.. zijnde, alvl)rens tot het vonnis te treden, werd ik ontboden
verfchijnen, en ik kwam daar ten ge.
" voor het Confiflorie
Confillorie te verCchijnen,
",. zetten
zetren dage. De {laat
!1:aar van 't gefchil in 't algemeen, en 't eer·
(ler extraéten en aanmerkingen in 'e bijzonder mij zijn·
" tie punt der
" de voorgehouden, vraagde men mij, wat ik daar op te auc·
aoc·
" woorden had. Mijn antwoord was, dat ik niet geweten heb.
w:Jt kant
kanr de zaak begonnen zou worden, niet an·
" bende. aan w:u
d:scours,, dat
" ders gereed had gemaakt dan een zeer algemeen dlscours
bragt: I.
r. Dat ik eene menigte zaken
" ik tot deeze twee punten bragc:
" tot mijne rechtvaardiging op ieder voorwerp van klachte te
Confillorie een
eeu lang verver·
"» zeggen hadde: en 2. dat ik, om het Confitlorie
lastig' onderzoek en naCporing te fparen, en om
It' volg van een lastig
ee vrede en {lichting
!1:ichting te bevorderen, liever wilde de zaken, die
" èe
,. reden tot misnoegen hadden gegeeven,
gegeeven. in eene tweede uitga.,
veran'tleren. dan op bewijzen en bewijsredenen dringen, en
" ve veran'rleren,
el1
" toonen,
toon en , dat men ongelijk badt
hadt zo hart te roepen; dat ik bet
het
" eemeen
jtemeen reeds kennis gegeven had,
hld, op wat wijze ik bezig WIl
WIJ
,t
mijn
" mijn

,
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" mijn werk te verbeteren, volgens den raad,
raad. dien men mij in 't
.,
" bijzonder wel zou willen geeven. Ik ve:l:laarde
ve:klaarde het Confitlo.
Confirlo.
een, dat ik met alle leerwilligheid
leerwilJigheid en eerbied in acht
" rie met een.
dce.
" zou nemen het licht, dat zij mij zouden gelieven mede te dee.
kortom, dat, indien ik keeterfche
ketterfche of dwalende gevoe.
" len: en kortom.
voorgerleld, ('t
Ct wel~ ik Iliet
niet geloofde) ik die ver" lens hadde voorgefleld,
",. zaakte.
zaakte, gelijk ik reeds in een gefchrift, over drie of vier maan.
maan·
" den gedrukt, verf{laard
veItlaard had. Dit antwoord te algemeen bevonaanmerk in·
" den wordende, werd mij gezegd, dat men mij de aanmerkin" gen, die Aet conGflorie
conGrlorie op mijn Woordenboek h:ldde
h:1dde gemaakt,
ter hand nellen: zo als mIj dezelve dan ook eenige
eellige dagen
" zou [er
" daar na door Geco:nmitteerden,
Gecommitteerden, daar toe benoemd, gegevel1
gegeven
"werden. Zij kwamen onder anderen op deeze vijf hoofdpun" ten uit: l.
I. De aanhalingen, uitdrukkingen, aanmerkingen,
" door het Boek
Doek verrpreid, bekwaam om kuirelJe
kuifche ooren te kwet.
kwet" fen: '2.
~. flet anijkel van David: 3. lIet
liet anijkel
artijkel van de 1\1ani·
Mani" eh
cheen:
een : 4. Dat van de Pijrronisten: 5. De lof, gegeven aan
" menfchen, die
di~ of het wezen en aanwezen, of de voorzienig.
voorzienig" heid Gods geloochend hebben. Hier op antwoordde ik
Ik dezelfdezelf.
",. de twee zaken als te
re vooren : eerfielijk
eerllelijk ,• dat ik meende veel re.
re" denen bij te brengen te hebben, om mij op al die punten ta
" rechrvaardigen: en ten anderen, dat ik des niettegenflaande
niettegennaande
neenen des aanlloots
aanrloots , die men in het Bock
" gereed was de l1eenen
" vondt, daar uit te neemen. Ik voegde daar bij, J. Dat ik
" nu uit de aanmerkingen van het confiflorie
confi!1orie wetende, waar de
kon" bezwaarnisfen lagen, klaarder zag in wat voegen de zaken kon.
",. den te recht geb ragt worden; en dat het mij zeer gemakkelijk
" fcheen alles te verhelpen; 't zij door befnoeijing of verande" ring der uitdrukkingen, 't zij door bijvoegingen of ophelderin.
art ij keI van David zodanig
" gen. 2. Dat ik bijzonderlijk het artijkel
Godvruchti" wilde vermaken, dat 'er niets in zou blijven, dat Godvruchei" ge gemoederen eenigen :;annoot
::an([oot kon geeven. 3. Dat ik fen
ten
" opzichte van het gruwelijke lecdiuk
leclfiuk van de twee hoofdbegiuhoofdbegin" felen, dat is te zeggen van 't lVIanicheendom,
Manicheendom, overvloedig ge·
genrijdig niet
" declareerd had, hoe ongerijmd, gedrochtelijk, en llrijdig
" alleen tegen de Religie en de Gods\'rucht, maar ook tegen de
,. zuiverfle
zuiverlle en klaarfle
klaarlle den kbeelden vnn
van de reden en de rechte
,; Pbilofophie mij dat voorkwam: dat ik mij daar over in de twee.

S2

" de

276

B A
TI

IJ

L

E.

(PiNer)
(Pief
u)

" de uitgnve breedGr zou uitbreiden: en dat, ingevalIe
ingev:llle ik als
" Historielèhriiver gemeent had verplicht te zij:J,
zij:l, de tesellwcrpillte:;cllwerpind.:r Manicheen in al haure
h3are kracht te vcrh33lcn,
verhaal en , aan Je an" gen der
" dere kant
kallt had gedacht, dat zulks zonder ge\'olg
gemlg was.
was, en mii
fcheen, dat i!c
ander, deed dan nit
\lit te br~iden
br(!iden 't g~en allOij" [cheen,
He niets :lnders
alderrechtzillnig~e Godgeleerden alle dagen
dagcn in weinig~
wcinig~ woor·
woor" ze alderreehtzinnig:le
" den zeggen."
zeggcn." dat is, dat de o"ereenfleiillll:';p.;
"tIlI ae heilig.
heiligo"ercclJfleliJlIIing "tm
goed'zeid Gods omtrellt
omtrent de zonde en de efende
elCIlde 1'(ln
heid en de goed~eid
l'an deN
dCH
mcmch Cell
onbegrijpelijk geheim is,
r's, dat wij met
ml!t alle IJi'derig.
IIfdcrig111e/lSch
cm onheg1'ljpel1ilc
aonbidden mo(fen,
moeten, verukerd
heid aanbidden
verzekerd zijnde, dat, dewijl liet niet
geopenbaard is, lrij
wij 1'erpliclit
1'erplicht zijn de zwarigheden van
val) onze
zwakke .I"edm
z:rij;en. " Dat ik over andere !laffen
!loffen •I
.1'cdm te dom
doen flit :::;~riJien.
weg~ns de be!laanlijl;h~id
he!laanlijl;h~id van de uitge!lrekt.
" en met na:ne wel wegens
bewe~ing, genoeg had verklaard, op zommige te.
te" heid en de bcwe~ing,
" genwErpingcn
genwerpingcn niet te kunnen antwoorden, maar dat voor mij
mii
.. geen reden is om een leerfhlk
Jeerfhlk te verwerpen
v(!rwcrpcn ~ dat ik op nieuw
.,
" over die van de Manicheen met aandacht denken zou.
zou, en dat,
dar.
Ieeren Predikanten
",. indien ik :lIHlVoorden
antwoorden vond, of indien de rIIeeren
confiflorie mij 'cr wilden verfchaffe:J,
verfchaffe:l, ik dezelve de
",. van het eonfiflorie
" beste gedaante zou ~even, die 't mij mogelijk zoude zijn.
" 4.
4- Dat ik het zelfde antwoordde aangaande het
h~t artijkel van
v:m
,,~ijrrho. En 5 dat ik)
ik, nopende den lof, aan de g0ede
gnede zeden
z~del1
"Jlijrrho.
ecnige Atheisten gegewn,
gegeven, eenc
ecne oplosfing
oplosÎlng beloofde, wel" van eenige
wel·
" ke zou doen zien, hoe die zaken, dewelke ik in de Boeken
Bocken
v:m de Ilistorie
IIis tori e mij genood·
genoodheh, en die de wetten van
" gevonden heh)
bebben te verha:llen,
verhualen, den
dell waren Godsdienst niet moeté'1l
moet~n
" zaakt lJebben
dezelve ook in der daad geeIJ
geclJ ongelij:, doen. De
" ergeren, en dezel'Je
verflag
" Gecommitteerden van
VGn dit gefprek aan het conG:1orie
confi:torie vertlag
" gedaan hebbende, wilde men, 't ge~n ik mondeling gezegd
" had, wel in gclèhrift hebben. Ik gaf derhalven eene memorie
woord-•
" over, waar in ik, de twee algemeene punten van mijne woord
..
d:lt ik
" lijke antwoorden
annvoorden eerst aangeraakt hebbende. bêt'Jigde, dat
" nooit van gedachten g~weest was van als mijn gevoelen voort
VOOrt
!lelJing, die firiidig was tegen de geloofs.
geloofs" te brengen, eenige !lelling,
" belijdenisfe van de Gereformeerde Kerke, in welke God mij
Jaten geboren worden; dat,
" de genade gedaan had van mij te laten
"ft in gevalIe dergelijke
de~elijkc: !lellingen in mijn werk gevonden werden,
" lnoewel
lboewel ik dat niet vernouwde) dezelve daar buiten mijn we-.
we" tcn
ten

B A
,.,
»
'"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

IJ

L E.

(Piefer)
(Pieler)

277

ten moeflen ingellopen zijn, en dat ik die ontkende en herriep.
Dat zo ik in zommige opzichten vrijheden van philofopheren
bllitengè\\'oon waren,
zlll];> was, om dat
waren. zlllb
gebruikt had, welke bni[eng~\\'oon
ik meende, dat men di~ Iigtclijk
IigtcJijk verrclll)nen
verf..h0nen zou uit inzicht
van de natuur van 't werk, wanT in ik te geli;k
geliik de perîoon
perfoon
van I-Iistorierchrijver,
I-Iisroriefchrijver, ell
en die v~n nitbrcider moest verbeelden,
verb~elden ,
zonder den meesterachrigen
mC'esterachrigen leeranr
zorg,
Jeeraar te (,)('clen.
f?~cJen, Vat de zorg.
die ik gedr~gen :h~dt
;h~dt om PhilorophifclJe
PhiloCophifche aanmerkingen
nanmerkingen te doen
dienen tot
tat bevestiging ran
\'an eell leerrtuk
leerfluk,, 't welk hoofdzakelijk
gelladig a~n
:l~n de Sociniaanen
Socini!lanen tein onze Kerke is, en dat wij gefladig
gcnwerpcn ," namelItIijk
na'11cntIijk,, dat men zijn l'erJlfind
l'elj/and !lan
[lcm h(t
genwerpel!
GoddeliÎke
Goddelijke gezag 11I0et
moet onderwerpen,
ondel1urpen, CII
Cl/ gelol'etJ
ge/avcu het geene
geme God
OIiS
OIIS il1
in Zijll
z;;n 11700rd
f1700rd opelJbaart, /c.'tOOII
fc!JOOI1 ,~('t
,lIet lic/;t
lieltt l'fln
l'(111 de PhilofoPhi/ofop ',ie
'/ie daar mede niet
/liet altijd overeenkomt,
overeenkolJlt, " mij had doen hoha" pen, dat alle mijne
Prote!1antCche lezers over mijne uirbreidinuitbreidinmijll~ Prote!1antrche
geër>rerd zouden
Z<1udcn w~czen. Dat hct
h2t mij
" gen eer gel1icht
geflicht dan geërg-erd
" zeer leed was, dat de uitkomst aan mijne hoop niet had be" :1lltwoord
antwoord ;en dat, indien ik de uÎlweri;ing
uilweri;ing van
valJ de vrijheid, die
d:l:lr voor wel naauwkeunaauwkeu·
" ik gebruikte, voorzien had, ik mii dlar
..
vaorledene te ver·
ver.
" rig gewacht zou hebhen. Dat ik, oJU het voorledene
plaatren in een twcedc
tw(!cd(! llitgave
llitgav.! verhelpen, en de
"o. beteren,
beteren,' die plaatfen
.., aanmerkingen,
aanmerldngcn , mij door het confi:torie
confi:lorie medegedeeld. ten
hoogtlcn in acht zou nemen. En verders dee,] ik hier bij de
",. hoognen
" bijzondere verklaringen. welken ik mondeling aan de Heeren
geda~n had. rakende het artijkd va:1 Da"•• Gecommitteerden g~da~n
nel·
" vid, dat van de Manicheen enz. Op deeze memorie fiel" de het confiflorie
confil1orie eene Aéte op, met de aanmerkingen en
bepalin;:ell, die het goed vondt; en dat was, MIjnheer.
Mijnheer. het
" bepalini:ell,
beOuit van deeze zaak. lij
Zij belOonden
betoonden te wenfchen,
"Ol vredig benuit
u!q;-ave, ric
rie nog lang zou knnkun" dat ik, zonder tot een tweede uitgave,
" nen achterblijven,
achterbliiven t te wachten, iets
iers è.e~d
r!e~d drukken, 't welk
wclk de
,.
" gevoelens.
gevoelens, die ik in mijne memorie
mcmorie had
bd voorgefleld,
voorgel1eld, aan hrt
" gemeen bekend maakte. Ik bewi!ligde daarin
!'
d:larin gaarne, en kwijt
,. mij tegenwoordig van die belofte; het htcft aan mij ni(!t
nict gerr.ijij daar van niet eerder gekweten h.:!b."
"t' haperd, dat ik 11.
h.:b." Te
Rottel'dflm
Rotterdam den 7 Jlllij
Julij 1698. Dit dus a~:.:elopen
an.::elopen zijnde.
zijnd(!, begaf
DAIJLE zig vliidg aan het bewerken van de twede uitgave van zijn
BAIJLE
Woordenboek. en vermeerderde het bijna de helft. Decze
Deeze tweeS3
de
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de druk kwam uit den '17 Decemher des jaars 170 J , zonder be[noeijng;
fnoeijng; maar 't was tegen zijn' zin, dat de Boekdrukker, meer.
op den winst, dan op de meening van den Schrijver ziende, het
",ti;kel
DAVD daar wederom in bragt.
Dit Woordenboek
,ni;kel van DAV!]
Franscft
DE: LA Roem:,
ROCHE, Frl1nscf,
werd ook in 't Engelsch overgezet door 01':
Londell, en, met eenige kleine bijvoegingen en
vluchte:ing te LOlldm,
verbeteringen van den Schrijven gedrukt in den jaare 17°9. bij
'ImISO:-l,
zijnde een zeer fraaije druk.
TO~ISO~, in vier Deelen, zijude
in zijn
Van de afzonderlijke zaaken, die
dit.! hij ill
ziJIl Woordenboek niet
hij,J als 't ware om zig wat te verwel kon brengen, maakte hij
kwikken, het werk, genaamd, RtpOl1Jè
Repol1Jè (Wx
fllIX 'lueflions
queflions d'un PrIJPr()·
vincia/, dat
vincial,
dut te RotterdfJm
Rotterdam bij LEERS ~drukt werd, en in 't licht
kwam, in dea .laaren li04,
Kwam,
Ii04, 1707 en 1709,
17°9, in vijfDeelcn
vijfDeelen in 12,
IZ,
waar van het laatile
luatite na zijnen dood eerst het licht zag. Hij had
gcene groote gedachten daar van, en oordeelde
oordeelde,J dat he~ niet veel
gceven: waarom hij ook niet gaarne
roem aan den Schrijver kon geeven:
h~t niets
daar voor wilde gehouden zijn. Hij zeide zelfs, dat het
aanmerkelijks,
aanmerkelijk~, of daar
d:lar ieder ecn
een Ilaar
naar tracht, behelsde, en dat
het eer gc\eezell
geleezeIl moest worden voor !ijdverdrijf,
tijdverdrijf, dan om 'er geleerdheid in te vinden. Op die wijze deed hem zijne zedigheid.
cenig kwaad, fpreekeG
fpreekeg van alles, wat
of wel zijne vreeze voor eenig
uit zijne penne kwam; maar de geleerden,
g~leerdell, en zelfs de groote
Heeren, oordedden
oorde::lden daar voor anders.
HeeTen,
De Graaf VAN ALBE~BP.LE liet hem, door den Baron VAN WAb.::leefdtlen en vriendelijkfien
vriendelijkiten Brief
LEF, uit 's Graven/lage den b;:leefdtlen
fchrijven.
tl! komen, en bij hem in
fchrijven, om hem te bewegen over te
'$ Grovenlzage
Graven,1f1ge te blijven won,'n,
's
won~n, met alle de vrijheid en al't
al 't
vermaak, dat hij zou kunnen wen[chen. Men hield hem voor,
voor.
dat hij de Stad Rotterdam door zijne tegenwoordigheid genoeg
vereerd had, en dat de hoófdplaats
hoofdplaats van Hol/tmtl,
Hol/til1d, met alle haare
bercchtigd was hem te nodigen, om haar te
voorrechten, ook gerechtigd
f. tot den koophandel ge[chikt. Men
ycrkiczen
ycrkiezen boven een verbli f,
wrtoonde hem de uitileekende
uititeekende agting, die men voor hem heb.
hebvertoonde
ben, en l~en eerbied, dien men
~en ::an
~an zi;ne verdieniten
verdienllen bewijzen
laude,
:lIs mede de vrieedfchap
vrieDdfchap van een Heer, die ongemeen
loude, :tls
veel achting voor hem had. Mtn
Men bood hem boekerijen. en fraaije
wandelingen aan, om zijne Philo[ophie
Philofophie te voeden, te vervrolijken, en genoeglijk te onderhouden. Men herinnetdeo
herinnetdC' hem eell
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nn zijne eigene fieIlingen,
flelJingen, in zijn RéPonfo aux
IIUX queftions
fjutjlions "'un
ti' un
I. te weten,
weten. dllt
ftudie
Prol'incia/,
Prol'indal, Tom. Il. Clt.
eh. IIr.
dat een
un man van jludie
hef verblijf van de eerjle Stad val1
het
van cm
een Statlt
Slaaf verkieaen moet
'Voor
dllt "an
Mil mindere Steden: P'erzaa/r,
Ferzaak, voegde men daar bij,
lIoor dat
uw eigene jld/ingen,
vergttn ons de gunst,
fldlingen, of vergun
gunst. 'ie U'IJ
wij u ven;oever:r.oelus.
alleraan~enaamfie ea
/res. Eindelijk, men beloofde hem het alleraangenaamfie
eR
zachtcte leven, dat 'er te bedenken was,
was. bij den zeer edelmoedizachtlle
gen, weldadigen Heer, die altijd in een gelijk humeur, en van
een beminnelijken geest was; wordende dit alles onderlleund
ondercteund met
de beweegreden van de bewaring zijner gezondheid. Dit zelfde
bevestigde Mijlord Graaf van ALBEMARLE,
ALBEMARLll. door een Brief, dien
bij hem naderhand zelf fchreef, waar in hij hem nog nader drong
zijn verzoek toetelban.
toetellaan. Doch MIJLE
BAIJL!:: verfchoonde zig met de gelijkvormigheid van leven, die hem, zeide hij, als een zwak oud
zijn weeke gelleltenis
gefteltenis best diende. Want hoewel
man, er: voor zIjn
hij
bij niet meer dan 59 jaaren oud was, had hij een zwakker ouderdom dan anderen dikwijls
dikwiJ!s op de 70 of 75 jaaren; en dus Ooel:
f1oe~
hij deeze voordeelige en loflijke aanbieding af. Hij werd ook
nog van verfcheidene Grooten geëerd. Eene, zo door geboorte,
geboorte.
als aanzien, maar vooral door haar verfland
verftand •, grooce
groote en vermaarde Keurvorninne,
KeurvorlHnne, met haare dochter, eene
eelle Koninginne, in den
lIt:a!
l1c:n~ zijnde, deed eene reize naar RouerdllnJ
Rotterdam om onzea
onzeil Philofooph te zien en te fpreeken, dewijl het niet mogelijk was hem
naar den Haag
Hang te trekken,
trekken. zelfs niet.voor
nier, voor weinig tijds: en daar
kon men ter n:tauwemood
naauwemood van hem verwerven, dat doorluchtig
gezelfchap
Philofophisch hij zig in die converfalie
converfacie
gezelrchap te zien. Hoe Philorophisch
gedroeg, weeten hest
best die 'er bij tegenwoordig zijn geweest. Hij
was ook in groote :1chtinge
nchtinge en vriendfchap bij Mijlord Graaf van
SHAITSBURIJ
5HAITSBURI] in Enge/anti,
Enge/an., die hem eenige fchoone gefchenken
deed, welke hij, echter, niet dan bezwaarlijk aannam: hij fchreef
:ian
~an eenen zijner vrienden, hem verzoekende, dat hij de milddadigheid van dien Lord wilde doen ophouden, weigerende de
geléhenken, die hij hem doen wilde. Ook wachte hij
nieuwe geféhenken,
zig, uit zuivere onbaatzuchtigheid, hem de Boeken, die hij federt eenigen tijd had uitgegeven, toe te zenden. BAI]LE
BAI]!.E dagt als
N.\RTIALIS, dat een arme, die nietsa:ln
N.\RTIALIS,
niets aan een rijken geeft,
geen, mild
is, aldus fchrijvende, ·Lib.
-Lib. r.
Y. Epigr. 18,
1 g, a(/
ad Q.uinlt.
S 44Q,UqQyQ-
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QJlotits
Q]loti~s omico
amico diviti nihi!
nihil dona!,
dontU,
QJlindülI:c, libero/is
libcrn/is cft
pauper!
o Q]linDial:e,
cJl pouper!

De geleerden van verrcheidene plaat ren van Europa overlaadden hem met eer, en zochten zijne vriendfchap;
vriendrchap; tot een bewijs
aangeha 1ld zal worden de vermaarde SociSoci~
waar van hier alleenlijk aangeh:uld
ga!" hem openlijke tekenen van haare
teit van Dublin. Deeze gaf
zondt.:I1ing vertrouwen in zijne geleerdheid. Hoehoog:lchting en zonderling
hoogachting
dalJig dit doorluchtig genootfchap
genootfch:lp van geleerden over de werken
danig
van B,\JjLf.
B.\IJLI'. dachr,
dacht, b:ijkt
b:ijla uit den Brief, dien de beroemde EDUARD
GC[J()otfchap, naderhand Bisfchop van
S~lITH, Secretaris van
V:ln dat Gcnootrchap,
Down en Counor
COlJnor in [erlfl//d,
Ier/aI/d, hem, in den naam van de SocieGeleerdtn aange·
aangeteit, fchreef.
rchreef. BAIJLE werdt daar in door ~ie Geleerdl:n
zien, als een levende
levendc en overvloeijende bron, en een onuitputwelen{ch~p en kunnen.
kunlten. Ten opzichte vun
van de
telijke grond van \\'~tell{ch~p
'e
medcdeelmg en hCI
het wederzijds overzenden van hunne werken, 't
genootwelk BAIJLE hun verzocht had. vergelijkt dat voortreffelijk genoot·
fchap, uit zedigheid, het
h~t g:ene
g~ene van hunnen kant gezonden zal
worden, bij de kleine kramerij en beufdingen, die men,
men. in den
koophandel bij de Indi{lIIe1l,
IlIdi(lllell, legen hun goud en kostelijkheden
verruilt, Rogas, ut ad te nojira
nolhoa lIIittalltur: 11Ibel/ter
lubel/ter tJccediaccedi11It1S;
dubitantes , 110bis
nobis pcriudc
c)'cnt/lru11l,,tlt
tlt apud [IJ·
[utlItIS; haud dubitantes,
pcrilldc Cl'enturu111
805 111ercnturam
nugas auro IJobiliore
ios
11Iercaturl11JJ CeXl:rcclltihus,
xacclltióus, qui
fjui !'i/es
l'I"es t/ugas
C0I11111l1talJt;
tenui~rtl lIoJlra
cOml11uttJllt; tenuiorl1
IIOflra tentamina utilioribus orbis littef'arii invet/tls
dOllflbis. liet zou te lang vallen, hier meer voor·
voor1"arij
iljl'elltlS dOl/abis.
bren;ien van de begeene
begeerte der Geleerden om ge·
gebeeld~n bij te brcn~en
meenfchap en ot:dcrh:md~lilJg
oedcrh:lOd~lillg met hem Ie
te houden, en van het
werk, dat zij van zijne fchrifien
fchritien maakte!'.
maakten.
BAIJLE was reeds zes maanden ziek geweest a:\n een borstborst·
kwaal, een ervehjk
crvehjk ongemak, waar aan verCchddene
verfchddene van zijne
maagfchap getlorvcn
getlorven zijn. Maar dewijl J"QUELOT
JAQUELOT zijne bijzondeten opzichte der Religie, vinnig aangetast,
aang~last, en LE
re gevoelens, tcn
LR
lOt zijn beo
CLERC zig te geliik, als in gemeenfchap met hem, 101
fchuldiger verklaard had, begaf hij zig, echter, tOt
tot het wederbefchuldigingen, bij een gerchrift, te vinden
leggen van hunne. befchuldigitlgen,
6lp
vie:çle ~eel van zijn R,épolJfe
qtl{'flion~
QP het einde van het vie:de
R,éponfe (lUX
atlx qttt'flion~
"'un
,run Provit)çi(l{~
ProyiQçi(1(~
0
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Niettegenfiaande zijnen brand op de borst, zijne binnenkoorts •,
Niettegenllaande
v.ijnen hoest, en zijne ongemeene magerheid, die dagelijks op 't
oog
DOl!; vermeerderde,
vermeerd~rde, hem !lerk
Ilerk drukten, wilde hij geenerleije gereesmiddelen gebruiken, zelfs niet van de eenvoudigflen,
eenvQudigllen, waar
reesmiddeler.
bckomcn hebben. Hij
door hij misfchien eenige verligting zou bekomen
hij de dood beter lJje/d
hield dan
da11 em
zeide, dat !tij
een kwijnend lel'en, en
m
dat het best WIlS,
was, de 1I11tuur
l1flfuur te laten begaan, en haare werIdllg
jdllg te
ti' laten dom,
doen, dan haar door lIIei/icijnetl
meiicij/Jell te dwarsbomen.
Zij ::;,a/,
zal, \"oegde
\·oegde hij 'er bij, ,'aardiger
I'aardiger in haare
/zaare verrichting
y(rrichtil1g
zijn,
zijII, allzoewel
ol!lOewei de 1lIrrlic;'/lIIneeJlers
1I1trJici;"nmeeflcrs haar
/zaar dik
dik!l'ils
wils genoeg meer
,'oorwllards
dali ac:ztenroards
flC,'ltenl'flards doen gaoll.
eel1(!
gaal? Hier bij kwam eene
I'oorll'oards don
llerke verbeelding, dat zijne
flerkc
ziin~ l11oed~r
moed~r elil
elól verfcheidcne
verfèheidcne van zijne
wienden, aan e\:n
el!n derge:i Jee
kc kbraaI,
\\'aal, in den zclfden
zelfden ouderdom.
ouderdom,
vïÏenden,
\varcn weggerukt, en hij dJarom
daaro:n 00k
mocst. Zijwarcn
ook daar aan llerven
llervelJ moest.
nc verrro~l\vde
vèrtro~J\vde vriendl!n
vrièndl!n wisten ook wel, dat hij voor ouderdom
ne
d~wiJI vçelen,
v~e1en, die in d-:n
d~n blad
bloei hunner iaarcn
jaaren !lerIlerweesde: want dewijl
,'rl!csde:
kc gee!len
geeilen wildcn ziin, in
ilJ hUllllen
hunl1en ouderdom, zo hij meende,
gcdachten zijn VelU!lJGrd,
ver:1!JJ.rd, was hij
door zwakheid van geest, van gedachten
ouk dit aan
h~m zou kUllnen
kunnen gebeuren. Nu fielde
beducht, dat ook
aail h'èlll
hij daar in
ilJ eene eer, OUl
0111 zo 0:) het einde vaR zijn leven te zijn,
gdijk hij te voren geweest
gcwccs~ wa,:
wa.,; en
CII d.:lr01l1
d:larom wilde hij niets gebruiken.
deezen drocvigen l1ant
In deezcn
naar liii ct
~t hij
bij nog niet af een werk op te
Re!i;ic, tegen zijne twee evengemelde
fiellen, \\'aar
\raar in hij zijne Rc:i.:;il',
olltzagchelijke vijanden. n<Jg
n'J/i nad.:r dapper
dap?er verdcdijde,
verdedigde, ondèr
on&.'r del.
detl
tijtel van ElitretiClis
Elltl'etil'17s de 11lflxillle
i1Jilxilllc (]
Tlellli/fe, dat eerst na
tijlel
& de T,iellli/le,
zijnen dood te voorfchijn gd(Om~n
W~k()mcn i<.
i,.
llij
ma3te hij
bij mel:r fc!mef,
fC!lfCef, in het laatfle
laatlle van zijrl
Zijll
Ilij heeft, naar maate
gekreg~n: want behalven JUf
JUlmu
leven, ook meerder vijanden gekregèn:
UW en
zijnen aanhang,
aanhan~, mitsgaders
Dli[.~;;nders SilUIWI,
SAUlW', wien hij nooit veel geantheeft, als hier
hi~r en daar
als mede
woord heeft.
d~iar in zijn Woordenboek, ais
JAQlJELOT,
]AQt:ELOT, welke reeds genoemd is, heeft
heefr n(lg
nog de Heer nERNARD,
3ER:oiARD.
l'rofdfor
Profdfor te Leiám, getracht hem in het !luk van Religie verlaatrten van zijne tegenftreveren,
dacht te maaken. l\1alr
Malr een der laaIHen
dien men te gdijk
gelijk voor zijni:n
zijnen groorllen
grootllen bellrijder
beflrijder moet houden,
is geweest de Heer LE ClERC,
CLERC, mede reeds genoemd.
Het gegcfS;hil
(ehi! lUsfehen
tusfchen die (wee
twee mannen is al vrij hoog gelopen, en zij
ljebben
~ebben de ee\)
eell den amben
andC'ren van
\':m groow
grootc zlaken befchuldigd. LE
S5
CLERC

:2S2
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Cl.EPC betichtte BATJLE
CLEPC
BATJl.E ,• dat hij een Godverzaker en Spinorist
Spinolist wal,
was,
die in alle zijne werken had toigelegd
totgelegd om de Religie te ondermijnen. DAIJLE
BA1Jl.E wederom befchuldigde LE CLERC, zo niet een
eell
minl1:e een Ariaan en een groot fnorker te zijn,
Sociniaan, ten
ren minne
die in alle zijne fchriften werk maakte om de Godlijke Openbaring en het H. Woord op losfe fchroeven te (lellen;
nellen; ja die zelf,
om die geheel om verre te werpen, zig van de argumellIen
argumelllen van
SPINOSA bedient had. 'T zou veel te langwijlig zijn, dit groot
g<!fchil uit te haaien.
haaIen. Die daar van nader willen onderricht we·
go!fchil
kunnen, zo zij het der moeite waardig oordeelen, de fchrif.
fchrifzen, kunnen.
ten, wederzijds daar o\'er
over gefchreven , naleezen.
naleezen, als mede de
tcn,
BAIJl.E, in de meer aangehaalde Hifloire de Baij/e
Baijle
Apologie voor MIJLE,
&c. pag. 119.
T 19. hoewel ook alles, wat daar gezegd word, niet
&e.
blindelings te onderfchrijven
ollderfchrijven is, om dat de opaeller
opfleller van die ApoIlietnalaat, bij
logie niet alleenlijk zeer partijdig is, maar zelfs Ilietnalaar,
manllen, waar bij hij noch in geleerdheid,
die gelegenheid, brave mannen,
noch in deugd op verre Ila
na reiken kon, onbefchoft te
re roskammen.
gefchll tusfchen
IUsCchen die rwee
twee
Men zal hier ook geen oordeel over dat
dar gefchlI
letterhelden vellen; want gelijk zij beiden voor mannen van ver·
verfiand, elk een wel vediledene
verfÏ1edene pen hebbende. om klaar,
klaar. krachrig
krachtig
overcuigende te fchrijven, moeten genooden worden, zo kan
en overtuigende
men zig genoegzaam ook niet onthouden te geloven, dat zij bei.
beiden Qewezen hebben, \Vat
wat zij te bewijzen voor hadden: die
IlAIJLE hier over leest, zal zeggen, hij heeft gelijk; en
cn die LE
IlATJLE
leest, zal genoodzaakt zijn het zelfde te zeggen.
CLEi,C leest.
BAIJl.F.'S ziekte verrpreidde
verfpreidde zig ondertusCchen
ondertusfchen on·
onDe tijding van BAIJLE.'S
der de Geleerden. Een van die orde,
orile, de Heer DE LARROQUE,
gezijn bIjzondere vriend, verkreeg eene fchoone
Cchoone Conrultatie
ConCultatie in ge·
lèhrirt voor hem van den lIeere
Heere FAGON, eerflen
eernen Medicijnmeester
lèhrift
van den Koning van Fra11krijk,
Frankrijk, LODW/JK
LODEWljK DEN XIX, welke die
èrvaaren Doétor aldus begon: IJfen
ervaaren
Jlfen kan 'liet
Iliet %ontl!r
:l.onder [nw
[nm t ver·
verflaan,
flaan. dat de olll'trfchi//igheid
ol1!w:fchilligheid roor
l'oor het lel'en
leven den beroerJlden
heroenlden
gehralt hult
hufl tot
Heer Baijle
Baijü gebra{t
lot het verzuimen van eene ziekte,
zieku,
minfle Qanvlllim
aanvflilen vreeslijk zijn. Daar op fchreef
u'aar van de minflt
waat"
uitllekend diëet of leven wijze voor, zonder eenig
hij hem eene uitfiekend
COllfultatie met deeze woor.
ander medicijn, en eindigde zijne Confultatie
hllrte Ultnfchen,
wtnfchen, dat men al
aJ deezm
deezl!n dUl1lnt
den: Ik zou van harte
dWllnK
fpaaren konde, en dal
dat hçl
het 111igelijk
mige/ijk ware, een hulpmiddd
hulpmiddû te
[paarm
vinvin·
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yinJen , zo 1IDortrejfelij1t
voo,.treffelijk als de 1Ieriitnflen
vuiienften van
~in"tn,
yan den geenen,
/Jeenen ,
-Voor ,,,ien
wim het geyr.agd
gevrllagd Ulerdt.
werdt. Te Pètfai//es
Felfail/es den 27 DecemYDOr
her 1706. Zo als men deeze Conrultatie>
Confultatie, met den post, van
verfiond men, dat bet
/'arljs naar Rotterdam af zou vaardigen, verllond
IJLE niet meer in de wereld was. Indien hij zig fiegts
te laat, en Bh
BAIJLE
llegts
willen wachten, had men, menfchelijker wijeen weinig hadde willeo
ze, kunnen hoopen.
hoopen, bem
hem langer te zien leven; maar dit was de
ze.
ZOl! biJkans
bijkans zeggen, dat hij
minfle zijner zorgen; en men zou
bij zijnen
heeft willen doen gelijken, en fierdood geheel naar zijn leven heen
bad, met de pen in de hlmd.
h:md. Hij fiierf ook
ven zo als hij geleeft had,
bedlegerig te zijn geweest, en zonder zijnen gewoonen
zonder bedlegeri:
trant van leven en doen te veranderen, als daar in alleen, dat hij
trlnt
laalfie maanden.
maanden, om zig van fpreeken te ontgeduurende de twee lullie
be.bouden. uit vreeze van zijne borstkwaal te verergeren, geen belIouden.
zoek gaf of ontving: 't welk hij zijne vrienden had doen goed.
keuren. Men geeft voor.
voor, dat 'cr
'er nooit een Philofo"f is geweest.
val' lIfarlialis
,Lib. X. Epigr. 47.) Summu",
Summum
die de vermaning Vlll'
lJfarlialis lLib.
meluas dien,
dieR, 'lee
tlee optes,
OpleS, beter dan BAIJLE
MIJLE oefende. Hij zag.
zag,
nee metuas
trnge fchreden
zegt men, den dood met trage
f~hreden aankomen, zonder denzelven
Ie vn
Vrl ~zen,
'zen, cf
ef daar naar te verlangen, blijvende
zei
ven uiterlijk te
verzelten of te
altijd even gerust, zunder zig ouit in 't minst te verzetten
lOt het ei.de
eillde toe. llij
lIij tastte hem, echter, eenigerontroeren, tOt
ontroeren>
28fien December des jaars 1706.
maate onvoorziens aan: want den zSllen
eene gefchreeve Copie van zijne Eutruims
Elllnliens de Maxime & de
Tlcmif/e.
hij JAQUELOT
JI1QUELOT en
cn LE CLmc wederlegt , aan zijT.iemif/e. waar in hi.Î
~geev~n hebbende, fprak
fpra!;: hij een korten
korren tijd met
nen Drnkker ~geev.:n
klat{ende over koude, verzocht hij haar,
hanr, voor
zijne Hospita, en klagende
haaIen. Eer zij wederom kwam,
kwam.
hem een weinig vuur te willen h~alen.
Pómica los gaande, nikte
(likte hij in het
was hij reeds dood: want de Yomica
euer, en werd, geheel gekleed, in zijn bed dood ge·
gebloed en den etter,
59 jaaren.
jatren , één maand en tien davonden, in den ouderdom van S9
gen. LE
fchriftcn hem zo bard
hard hebLE. CLERC geeft voor,
voor. dat zijne fchriftcll
getroffen, dat hij dnar
daar van gefiorven
geftorven is.
ben getroffen.
IWJLE nnar
naar het leven af te malen;
malen, moet men, met die
Om IIA1JLE
fchriften met aandacht
hem gekend, met hem omgegaan, en zijne fchrif[en
hebben, zeggen.
zeggen, dat het pourtrait gansch niet naar hem
gelezen hebben.
~elijkt, ali
ah. meu
meg hem vcrtOOI1t
vertool1t een man te zijn geweest, weilziC
weinig
,elijkt.
hebe--
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kekwaam om in eenige zaak in te dringen, of om eene
een!! zaak
OIIJ zwarig:ledm
zwarlg,'tetlen zonder einde te maken
openen; maar wel om
het geen hij niet ~'erjlont:
,'erJlollt: wic1IS
Philofophisch
(Jlntrent lut
wiCl1s geheel P/lilofophisch
licht bejlont
het Peripatetifche, dat hIJ bij
beJlont in wat van hit
bIJ de
ft Theuloufe hadde geleerd. In un weil/ig
weinig CarteCarftJefuiten ft
wielIS geest :<:11
Zll
{iaansch, dat !lij
/tij nooit doorgrond hadde: en wie/lS
r.et:r was veryuld
r.eer
vervuld mct
lII~t 'Iietiglteden,
nietigheden, en zo ZUl'
zeer oMe/rokken
nfgelrol:Á:en
met het na/poren
na/paren van
dingm, die
tlie van geen gewicht zijn,
111et
~'an diTlgm,
Nat 'er 11iels
,neer in konde. Ja ieder een,
dat
1Jiets recht Philofophisch 111eer
poumait ziet, buiten
hui ten den Schilder zelf, zal moeten !1:aanflaandie dit pourtrait
cle houden, dat die BAIJLE dus affchilderen , of de kunst van pourvcrl1aan, of
traiten te manken, immers naar het leven, geenzins vcrf1aan,
(IC
<1e flim(le
Ilim{le geelzucht hebben, die 'er te bedenken is, en dat hUll_
hun.
l<e
&e ogen vol gal zijn, waar door zij niet zien kunnen. Die hem.
hem,
aan den anderen kant, als een van de eerlle
eertte geesten ilJ de I-!islo,
:lan
Wsto{ie- en Letter- kunde affchilderen,
af[childeren, gaan ook wel iets builen
buiten 't
ervaren is
fpoor. Dat hij in de Historie der Letterkunde zeet en'aren
Woordtnboek getuigen; en wat de geleerdheid
geweest, kan zijn Woordenboek
en de geleerde talen, inzonderheid de Oofterfche,
Oo!1erfche, belangt,
belang{, daar
in was hij niet verre gevorderd, zelfs niet in de Griekfche. Maar
bij
hij was een goed philoroof,
Philofoof, zo veel de Bovennatuurkunde aangaat; want
wam wat de overige
overig.:! deelcn van die weten
wetenfchap
fc hap betreft,
daar in kan men niet zeggen dat hj uitgèmunt
ujtg~munt heeft. Zijn geest
was fchrander, doordringend!,
doordringenM, fiin,
fi~n, net en aartig:
aarrig: zijne verbeelverbeel.
ding levendig, vlug en vruchtbaar;
wondt:rlijk en
cn
vruchtbaar: zijn gehengen
geheugen wonderlijk
weergaloos in het onthouden van de zaken met alle hnare
h~arc om!lanvergeeren. Hij was v;m
v~n natuure
natunre
digheden, zonder die ooit te vergeeten.
goedaartig
goedaanig en van een zeer gemakkelijken en vermaakelijken om·
ommegang, en zijn gezelrchap,
gezelfchap, 't
'[ zij dat men ernllig
ernflig wilde
wiJd~ ij1reken
fi1reken,•
of zig vermaken, altijd waardig: beleeld en vriendelijk jegens
ieder een, [ederhartig
tederhanig ,• gedienftig
gedien!1:ig en goeddoende vopr zijne vrien&n.
dl!n. Of het een bewi;s van zijnen vreedzaam
vreedzaamen
en aan
aart geweest is.
dat hij, zeden dat hij Profesfor te Sedan was geweest, nooit eetl
eell
beroep in eenige Akademie heeft
heefe gezocht,
gezocht, of willen aallneemen,
aanneemen ,
om de oneenigheden,
oneenigheden. den twist en jaloezij, die daar veeltijds rere·
om, buiten eenige verbineenis
geeren, dan of het geweest is, om.
verbintenis
zijnde. zijne gepachten
gepachtelI zQ
ZQ veel te
t~ vrijer te voorfchijn cc
te bren.
gen,
Ie
Je
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gen, zal men daar laaren. NOGit
Nocit heeft men hem kunnen befchulovergcgeeven zou zijn g':digen, dat hij lOt
tot vleeschlijken wellust overgegeeven
g,:weest. Hij was,
\Vas, integendeel, kuisch in al zijn gedrag; fchou:1
men hem wel belèhuldigd heef[,
heeft, dat {()Inmige
fiJinmige uitdrukkingen·iu
uitdrukkingen-ju
Cénérole, en ill
ilJ
zijne feIu"men,
fchrifcen, voornamelijk in zijne Critique Cénérale,
zijn DiéUonaire,
Dittionaire, fomti;ds
fomti;cls niet al te zuiver geweest zijn. Hij had
een afkeer van het Vrouwlijke geflacht, meest evenwel uit jalou.
fen
was hij eens verliefd geweest; maar ziende,
zij. In zijne jeugd MS
dat de Dochter.
Dochter, waar
w:m op hij vermngerd
ver!llngerd was, meer achting toond.!
wond.!
voor een welopgefchikten en levendigen jongeling, dan voor hem
met al zijne Philofophie, was hii daar over zo gramtlorig
gramfiorig gewordeo._ dat hij bijna geen Vrouwen wilde aanzien; gc!i;k
den
gcli:k hij dan
gramllorigheid tegen het VrouwIijke
Vrouwlijke geflacht,
gelbcht, in alle ?ijne
zijne
deeze gramfiorigheid
fchriften, waar het te pas kon komen. en vooral in zijn Woordenboek, heefr
nier beweegen, om
denboek.
heeft vertoond. Men kon hem niet
uit beleefdheid, bij het inkomen en affcheid, eene Vrouw te kusfen; voorj!eevende,
voorgeevende, dat de natuur
namur geen evenredigheid Ïll
Ïtl het
bet bedeel en van fchoollheid
fchoolJheid hebbende gehouden, hij, 0m
fchoomn éllne
é~ne [chookusfen. Nuchne, dan ook vijfdg lelijke Vrouwen zou moeten kusfer!.
[er
magtig
tig wa~ hij in fpijze en drank.
drank, niet hakende naai
naar ge(er en mag
neuchten,
neuch[en, eere
et're en aanzien, noch groote
grootc [chattcn.
fehatten. Hij
~lij had geen
knechr, noch meid, en kon zig met weinig behelpen. wetende
knecht,
zig ongemeen wel naar zijnen Haat te fchikken. Zijne gezondheid was zeer teder; nog thans droeg hij gansch geene zorg daar
voor. zo groot was zijne onverfchilligheid voor 't leven. In zijn
fchrijven was hij vrij, en durfde allerleije gedachten, zelfs in lw
ha
fluk van den Godsdienst, op de baan br.:ngen; maar in zijn [pree!luk
fpreeken was hij zeer achterhoudende, en geduurig op zijn hoede. 'Iet
is bekend, dat veelen, zelfs groote en aanzienlijke mannen, uit
vlÎj fchrijven, hem voor een Vrijallerieije
aUedlfije landen, ziende zijn vIij
~eest houdende, bij hem gekomen zijn, om over dat !luk
nuk J1l~t
m~t
hem te fpreeken, en van hem wat te keren: maar hij heeft ht:,t
he,t
geweezen) betuigende, dat hij verre daar
telkens van de hand geweezen,
van af was, en dat men hem te onrecht befchuldigde;
befchulcligde; dat
gat zijtl
Zijll
fchrijven alleenlijk daar heenen gericht was, op dat de geopperde
zwarigheden door anderen, die geleerder waren dan hij, mogtm
aanoeeweggenomen worden; en om de noodzakelijkheid van het aanneemen der Goddelijke Openbaaring aan te dringen.
Hij

!l86
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aart, en wilde gaarne alles 1
Hij was zeer nieuwsgierig van aarr.
minrre toe, weten: kwam
wat in de waereld omging, tot het mint1e
naat der Aka'er een vreemdeling, die hem iets wist van den (laat
demien van geleerdheid aan te brengen, die was altijd welkflm,
welknm,
en het
bet was een groot vermaak voor hem. Of hij vrij van verwaandheid, die den Geleerden dikwils maar al te eigen is, ge.
weest zij, laten wij daar: want men weet, dat hij de gewoonuitgegeven,, zig wel voor een tijd te
te had, als hij iets had uitgegeven
zoek te maaken, om ondertusCchen te hooren, wat oordeel daar
over geveld werd ; en als hij zag, dat het gepreezen werd,
gansch niet zonder aandoeninge en kittelinge
kiuelinge danr
daar over.
was hij g:msch
Met dit alles roemde hij gaarne de werken van anderen: zelfs
prees hij jURlEU,
]URlEU, eenen zijner vinniglle
vinnigrte beCchuldigers, terwijl
rechtmatigen lof, dien men hem zelven van all8
alla kanhij den rechtmatigeR
[en gaf, voorgaf niet te kunDen
kunnen verdraagen. Arbeidzaam en
onvermoeid werkte hij, tot
tot op den ouderdom van veertig ja.javriend,
ren, veertien uuren ieder dag: eens fchreef
Cchreef hij aan eenen vriend.
dat hem bijna niet geheugde, Cedert
federt zijn twinrigfie
twimiglle jaar, eenigen ledigen tijd gehad te hebben. Zijn fiijl, wel wat lJaar
naaf dien
van MONTAGNE
~IONTAGNE gelijkende, was levendIg,
levendig, fiout.
nOUt, natuurlijk,
natuurlijk.
tamelijk Tllgelmaatig;
rwgelmaatig; maar zijn fierlt
fierk geheugeheu.
vloeijende , en
elJ tameltjk
gen en zonderlinge weetenCchap
weetenfchap deeden hem veeltijds in lange
en
cn leerzame buitenredenen uitweiden, welke hij, echter, de
tot
kunst had, als nuttig en zelfs noodzakelijk, weder te leiden tOt
de gevolgen, die hij daar uit trekken wilde. Gelukkig, indien
hij den geest van de eenvoudige Christelijke Religie doorgaans
doorgaan.9
fchriften behouden, nooit andere dan door dezelve gein zijne Cchriften
wettigde uitdrukkingen gebruikt, en geene aanleiding had gege even om te denken.
denken, dat hij een Protellant
Protefiant was
was,,die
die tegen
geeven
:llle
T"evoux h~beh
alle Religien rrotelleerde. De Jefuiten van Trevoux
blflbeit
geveinidheid omrrent
omtrent zijne vrienden, om
hem befchuldigd v:m geveim;dheid
dat
rlat hij hun niet altijd kennis gaf van 't geen, noch van de wawa..
bet dien Vaderen wel
re redenen, waarom hij fchreef; doch of het
pasfe, zulke berchuldi~ingen
befchuldigingen of verwijten te doen, zal men hier
pasCe,
Diet onderzoeken. Dat hij zijnen naam aan 't hoofd Yall
yan eeniniet
ge zijner fchriften niet gemeld, ja zelfs zig deswegen voor zijne vrienden bedekt gehouden heeft, daar over kan hem nie.
nie·
want. 'er kunnentijdea en
mand aanvallen: want..'er
kunnan omfiandigbedcm
gmfiandigbedeu van tijden
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zaken geweest zijn, die dit genoeg verfchonen. Maar dat even.
wel de geflrenglle
gellreng!te zedekunde, in 't fiuk
nuk van waarheid en logegeflrengfle
!tuk
flen,
Plen, niet krachtig in zijn g'edrag
gedrag doorllraaIde,
door!traalde,
doorflraaIde, blijkt uit ziine hier
lIen,
verfchilIende
tegen!trijdige verhaal
verhaaIen
n8
bijgebragre verrchillende
verf
chili ende en tegenllrijdige
tegenflrijdige
voor bijgebragte
en , zo nlt
pende de oorzaaken van het in 't licht geven van zijn Boek
Hoek over
de Kometen. als wegens de wijze, hoe hij voor den Schrijver
'Van
van 't zelve ontdekt werd; mitsgaders uit zijne fierke betuiginyan de Comnte11faire
Comnul1taire
gen, dat hij de Amheur niet was van
Comnunfaire Philofo.
Pllilofo.
phique,
phique. daar getoond is, dat hij het nagthans
nogthans was. Wat het Avis
IIU.'" Réfugies betreft, daar over is te voren gefproken.
/lU,'"
IIU,'I:
werken. hier voor gemeld, heeft
heert DAIJLE
Behalven de werken,
UAIJLE nog ge.
Dis[ertati,n "concernant
Jivre d'
Brumaakt Disfertati,n
Dis[ertafi,n
"concernanf de Jjvl'e
livre
ti'Eliénne
Etiénne Junius
JUI/ius Brlllus, imprimé ran
fan 1579:'t
1579: 't geen fommige:l
helJbeu te
tus,
I'an
fommige:1 gemeend heubeu
BEZII:
LANGUET onder
ZA : maar dat door HUBERT LANGVET
zijn van THODORUS BE
gefchreven is,
is. De tij tel is: Stephani
Step/tani Junii Bruti
Brufi
dien naam gerchreven
Fináicia
Yintiicia
Tijrannns,
Prinr:ipis in Populum, PoYináicia contra
con/ra Tijrdnnns,
Ttjrdnnns, jive de Prindpis
legi/ima poteflale;
po/eftau; welk Boek verfcheiden
pulique in Prindpem legitima
legifima
poteftate;
Amfteldam.
Disfena.
maaIen herdrukt is, in 8 en 12 te Amfleldaln.
Amfteldllln. Deeze Dis[ena.
Disfenaheert hij zelf op 't einde van zijn Woordenboek gebragt ;
tie heeft
aanga~nde fommige Arwur bij, behalven eenige verhandelingen aanga:1nde
Ar·
tijkels , in dat Woordenboek voorkomende, de volgende twee
Dis(u·tation [ur
~evoegd zijn: Dis!'ertalion
Disfertafion
[UI'
fur rf Hippomanes,
Hippo111anes, en DisfertaliotJ
Dis[erfaliotJ
[ur Ie
/e
Ook heeft hij, in den jaare 1686, volgens zijn
[UI'
/, Jour.
negen-en-dertig!te jaar, ge[chregefchremeergemelde Dagregister, in zijn negen-en-derciglle
negen-en-dertigfle
ven een Latijnrchen
Latijnfchen Brief (dien hij naderhand voor een zeer Oecht
fcriptis
werk heeft gehouden) De [criptis
fcripfis adespotis; van de naamloze
[chriftm. Na zijnen dood zijn daarenboven onder zijne papieren
[chriften.
nog gevonden ver[cheidene
verfcheidene werken die niet gedrukt zIjn:
zijn: als LeHilloire
& de Philofophie.
fons ti'
d' Hi(ioire
des Pies
Hi(loirc &
Pltilofophie. Abrégé tlesPfes
nes des Hommes
Homntes
iIIuftres
Hiftoi.
iIIuflres
Wuftres de
dl! Plutarque.
Plufarqlle. Continuation
Continua/ion de
dl! la Critiqtu:
Cl'itiqtl~
Critique de rHiJloi,
Hij/oi,
Mon[r. lJlaimbourg.
re du Calvinisme de Monfr.
Maimbourg. DiéUonaire
DWirmaire Mytholo
M'Yfho/~
Di!Cours
/a Fie
lique.
fur la
Kique. Di!cours
Dj!cours [ur
f/ie du Grand Gu(lave. Een grom
groot ge-aal Brit~'en,
Britl'en , en eenige Disfertatien.
Dis[erfatien. die niet afgemaakt waren.
HOOGSTRATEN
HOOGSTRArEN , Woordenboek. 's Mansafbeeldiug is in 't ko-gebragt , door PETIT,
gebragt,
per gebrage,

r

&l~,
&IJW.,
&IJWi,

een
eCIl Dorp of Buurt in Frieskmtl,
Friesltmi,
Fries//lni, wordende door den
Pre-

~M
!!8S

DAIJUS. (111.)
CM.)
llAIJUS.

DAZELDONK.
llAZELDONK.

DEATRrX.
BEATRIX.

fFe/srijp bediend, behoorende onder de KlasGs
Klasus
IFelsrijp
Klasfis van
Predikant van IFèlsrijp
v:m
Franeker.
Ft"lmeker.
llAIJVS,
d00r AND.
AND. VALrRIl;S
VJ.LrRIVS en FCPPENS, in
llAIJVS,
DAIJVS, (llfidief)
(lJfidief) word,
word. door
AND,
VALrRIVS
Hol/and/de Geleerden gep'anr,
opnoel1J:l~g
den rang der lJollandfc!ze
lJollandfc:Ie
gep'anf, met opnoel1liI~g
opnoe1J1il~g
bii;;cvoegd af beeldfel.
beeld fel. /)a11,
Dan, in hLlnne
van zijne fchriften, en biibevoegd
hunne
vindende,, als behelzende meest
aanwijzing niets wetenswaardig,
wetenswaardig. \'indende
alle twis:fchriften, die lang in onbruik geraakt zijn, gaan wij deme!ding. voorbij.
zelve, zonder verdere me!ding,
mc!ding.
Fide FOPPEi\S,
Pide
FOPPEi'\S, Pars Il. bi.
bI. 889.
S89.
BAZELDONK , 00:' wd
w.·l Hemelspovrte
Neme/spoorte genaamd; is het eerlla
eer!1a
llAZELDONK,
In/he/miten, in de
çle Nèderlanden,
Nederlanden, opgericht;
If/i/he/miten,
Klooster, door de {Pi/he/miten,
Jlif{1os!mid, op de plaats, de InnIFillIFinte Husch, in het kwartier van JJ;!aos/olld,
15~. Na
een en WIJN.\ND
WIJNAND BAZEL,
BAZEL, in het jaar I115~.
/rel genaamd, door eenen
'52.
den
de verplaatfing tot digt onder 's
's. Hertogenbosch
Hertogenbllsch,, heeft het dell
naam van Donk
DonK gekreegen , en in het
bet vervolg dien van Boze/Baze/wordellde de Wilhelmitt'll
Wi/lze/mitt'1l
wel Boze/aars
Bou/aars genaamd.
WilhelmitclI ook w,,1
Bazelaars
donk; wordende
verplaatung, die gelchied
gdèhied
werd het
bet in de
gdchied is 1545, w"rd
Met de derde verplaatfing,
,'all
Fuc!tter Poort, waar toe de inval "all
Stad geplaatst, nabij de Vuchter
Fuchter
~IAARTEN VAN
VAN BOSSEM
BOSSEM ilJ
in Braband aanleiding
aanl"idillg gaf. Want als de
Hootftrat1ten de
tijding van de inneeming van het .Ka~teel van Hoolflraaten
Magifiraat ter ooren gekomen was,
was. deed dezelve j uit vreeze vall
varl
Magillraat
zullen worden, het Klooster afbreeken, en vergunde
belegerd te znllen
:tan
eigenaars
d0 Stad optebouwen.
llan
nan de eigennars
cigennars het zelve
zèlve naderhand
nnderhand in d~
optebou wen. In
'c jaar 1549,
1549. werd de Kerk daar van, door den llisfchop
Bisfchop van
'e
Jloflorie, plegrig
Ilaflorie,
Kajlorie,
plegcig ingewijd. flet
Het Klooster zelf was wel klein,
cn voerde toen
to~n den
doch had rijker inkomfien
inkomflen dan eenig ander, en
d~n
naam van
vnn Hemelspoorte.
Heme/spoorte. De bewoond(?rs
bewoonders bellonden
bcltonden van hun ei.
eigen inkomen, zonder iets van de gemeente te
IC trekken.
F. SONJliIUS
moeite, om hen in Waereldsheeren
Waereldshecrell
NIUS
mus gaf zjg
zig te Rome veel moeit",
Waereld,heeren te
doen veranderen, en de inkom!len
inkomUen des Kloos[~rs
trekinkomllen
Kloost~rs
Kloost..:rs tot zig te trel,ken. Het bleef in weezen tot het jaar 1629, wordende toen,
na dat,
dat. door Prins FREDRIK
FREDRI!\: HENURIK, de Hervormde Godsdien,f.
Godsdiensr,
GodsdiensT.
aldaar was ingevoerd, vernietigd.
OUDENHOVEN I• Outilz.
Outih. van 's Hertogenbosch.

BEATRIX.

I,
Toen,
Toen ~ door den geduchten watervloed dei jaars 14~
I4~ I,
die

BEATRIX.

BEAULIEU. (KartT)
(KareT)

2Sa
sS
..

voornaamlijk
Holland/de lVoord trof, omtrent
èie voornaam
lijk de Zuid· Holland[de
Don/recht.
Donlrecht, een verbazend aalltal
aantal Parochien en Dorpen, door
verfJonden werden, bewaarde de Godlijke
GodHjke Voorzienighet water verOonden
heid ~j in dien algemeenen
algemeen en nood, een Hein kind, het welk iIt
irt
deszelfs wieg, met eene Kat, na lang op de golven gefukkeld te
te DfJrdrecht kwam aandrijven. Men verhaalt 'er
hebben, Ie
'cr bij ,
dat de Kat de oorzaak van het behoud des kinds zou geweest
wieg. door het weter,
wllccr, na de eene zijzijn, aangezien, wanneer de wieg,
de werd over geningerd.
gefJingerd, de Kat weder op de andere zijde fprong.
waar
W:llr door de wieg in evenwigt bleef. 's Meisjes doopnaam onbeJ.!end zijnde, noemde men haar BEATRIX (de gelukkige). Tot
bel.cend
ja.ren
jatren gekomen, werd zij de Echtgl?noote van eenen lACOB ROE!OM;
GeOachten,,
M)!; uit wiens !lam
(lam en huwelijk veele aanzienlijke Geilachten
zo om llreeks
fireeks als buiten Dordrecht, hunnen oorfprong
oorfi1 rong bekomen
VERT , VAN DER HULK,
hebben. als die van ROEROM, VAN DEN HA
IIAVERT,
VAN CAPéL, BOESKENS, VAN HOUVELINGEN, PIETER VAN WIJNGAAR-

opgeteld. NOG" kwam.
en meer anderen, door van BALEN opge(eld.
ten
len dien tijde, op de Haanebalk van een omgefpoeld huis, aandrijven, PIETER DIRKSZ benevens zijne Huisvrouw, zijnen Zoon
J'II!TER
twee Dochters, uit welken DIRKSZ mede vcele
PUITER DIRKSZ en Iwee
familien in Dordrecht hunne afkomst rekenen.
Befchrjjyjng "an Dortinc!zt,
Zie VAN BALEN, Befchrijving
Dorincht, pag. 77r.
771.
1205. enz.

DEN,

lkAULIEU.
EEAULIEU. (Karel) Of dit de zelfde is, waar van wij boven,
naam vnn BAILLEU, melding gemaakt heJben,
ep den Daam
he~ben, is met geen
zekerheid te zeggen. Dit weet men, uit de berichten van WA·
WAGENAAR , TE WATER, en anderen, die vóór hun gcfchreeven heb.
ben, dat KAREL DE B5AULTEU,
BBAULTEU, in 1572, een Koopman te An/werAntwerwas, die in dien tijd het benarde land veele dienflen
dienfien heeft
beweezen; als mede dat Prins WILLEM hem verzocht, zestig duiopacemcn; waar uit blijkt dat
zend kroonenvoor
kroon en voor hem te willen opaeemen;
hij een Koopman van groot crediet moet gew~~t
gewe~t zijg. En fchoo.
fchooa
nict konde flagcn,
hij hier in niet
Oazen, vermits zulk eeITe fomme ten dien
ner~el1s te bekomen was, liet hij, echter, niet na
tijde nergens
na,, den
Prinfe veele andere dienflen
dien!lell te doen, zo door het ontdekken van
geheimen en hellellen
belle/len van brieven in die Steden, welke ORANJi
ORAN]&
tQegedaan waren,
al& do~r het ontdjffcrell
Brieven des
waren. al,
ontdjfferel1 vin
yaa de Drieven

,e"

V.

DEB.
DEE1..

T

Ko·

~
fO

~ A U M 0 N 1'.
(Dirk Vol.)
I:s E
t. (bidt
V41t)

Konings,
Koni1l~, die den Prinfe
Ptinfe in handelt vitlen.
viel~. Ter belooninfe
beloonittte 'V'III'
V"Irf
tlle deete
fteldè de Prins hem lan
tan tot
Wt Onrnnget
Ontyangèr Yin
van :tedeele dlenflêfJ
dlen!1:èl! !lelde
:l~
ktt Geleigeld te Ca/ais.
Caltl;$. met oogluiking val!
van den Koning mt
ket
l+anlrrijlc. In 1575 :lood
:tood hij lam,
\atm, ler
ter behandelinge van
vafJ zekere
l+adrijk.
taken, Un
Voue.
laken,
un gemelden Vorst.
WAO!!I'MIl,
HIfi. vr. Deet,
Deel, bI. 384 en 40ó.
TI WAN
WAO!!fAAR. rad. Hijl.
40<). TI."".
1'[t(,
f'érho,,4 dit'
dlr Eoitlen,
Eitle", Il. Deel, 180.
Ttlt, YtrlJOtItJ
ilUVMONt. éen
iJUVMONr,
een

aatJilenlijk
unzlenlijk geflacht,
gt!f1acht, WIlRt
waar van, bij VAt«
VAN BALtM,
BALIK,

Jt\ zijne beréhtijving
ttt
befchrijving van
vnn D,r/ruM,
Dqrjrt,l1t, de Gellacht-Iijst.
Ge{1aeht-Iijst, van blad!:
bladz..
9!l9 tot 937,
937. te vitldeft
vitJden Is; waat
waar uit blijkt dat, zedert het jur
jUf
I4u,
J4U, de aflbttnltlellngen
aflhttnltJe1lngen niet alleen de aanzienIijkfle
lIanzienJijkne waardlgbewaardlghe.o
iefl
tien binnen gemelde Stad, mallr ook ten dlenlle
dlenfte van de Republiek
tig, zo wel Jo
in de manlijke als vrouwlijke
vrouwlijlte Linie,
J.inie,
bekleed, en dg,
de ecttte
e~tte en alltzleolijklle
2Iltzienlijklle gell2chten
geflachten vermaagîchapt
vennaagîéhapt hebben..
Stetfs
$1egts tl!t1igen
.~igen van
nn hunne llf'11a1nmelingen
IIffiafttmeIlngen tullen wij hier iu hunne
lledrijven
Hdrijven doen kenneu.
1ál1
Uit

BEAUMoltr, {Dirk
BP:AUMol'h',
tDirk van) WilS,
was, in

~

jaar 1481, Burgemeester

~er Stad Do,.iJrer:!tt,
Do,.t/recftt, en dus der Hoekfche partij toeged:lan.
töegedllan. Op
fier

dien tijd werd gemelde Stad, zo als uit de Gefchiedenisfen
Gefchledeni5ren ken ..
bar
bllr is, door de Kabbtljaauwrchen,
Kabbeljaauwrchen, onder
ondff aalWooring
aalWoering van Heere
JAN
verrasc, door middel van een SchIp,
JAN VAN EGMOND, verrast,
Schip, waarin
hij zijn Volk verborgen
verborien had, en nog van een tweede, van bovell
fliet
mtde hij op klaaren dag de oude b:tven
b~vel\
filet rijs btllden, waar mede
Iftvóet. Binnen
Invoer.
nlnhen zijnde, overvielen zij de Hoekfi:htll,
Hoekfi:h~ll. op het
bet 11IJ..
lerónverwachtst. De lJurgemeestèr
lerónverwaehtst.
nurgemeester GELtIs
GELtls ADRIAANtt., wllke
wtlke ~
verbaasdheid y een koperen pot, in plaats wn een lIorm.
lloon.
in die verbaasdheid,
benevens den Onderf'chout,
hoed, op het
bet hoofd gezet had, werd, beneven6
Ondel1"chout,
"teéhtenderhand
vechtenderhand doodgellngen;
doodgenngeh; doch anderen, en daar
daat onder BurBEAUMONT, werden gevanglljk
gevanglljlt naar den Uilgg
g~voerd ..
gemeester BEAUMON'r,
nlt/lg gev~d
MAXIH1LIAAN,
tn de ovetbee~chte
o.,ethee~éhte Steden, de KlbbeIJa
Klb~IJa*IIW
MAXJI11LlAAN, die, 1n
... wfcben in de Regeering llelde, handelde wteeddaad~
wreeddaad~ ml!t
met de Hoak.
H(}(!k.
feben
fchen, welke in zijn geweld waren. Veelen werd, op voor·
voorfehen,
Hertoginne Weduwe. MARGRETA
MARGRl!:TA VAN JORC,
JOltE, de gebede van de Herroginne
~
ADltlAAl'f
oade beweezen, dat zij negts gebannen werden; doch ADRtAAl'f
lAnSzoON
\'an lJortirecht,
Dortlredtf, benevens BurgelABSzoON WESTFALING, Schout \'an
lleeste&.
IIIHsteL 1IEAUMOIIT,
BEAUMOlfl', konde11
kondetl deeze g~ niet fel'W'm'en
~n I 111
mi"
...
werwer·

nE
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~erden, in het begin van de maand Augustus, I4g I , in 's Hatltilerden.
Haale
Ke onthalsd. Het Vonnis van den Burgemeester.
Burgemeester, die, door BE·
BEVKIIWIJK 0 een
VJ!RWIJK.
cen ou. eerbaar
eerhaar man genoemd wordt.
wordt, was VUtl
V111l deezen
inhoud: ..
"Alroo
Alroo Diderik
Diderilr van Beaumont voor den Hove van
" Hollanr
Hollant,0 Zeelant ende Vrieslant,
Vriesl:mt, bulten
buiten pyne en banden vall
vaD
" ijCer bekend heeft, hoe dat in de maand van January in den jaa~77 den vaornoemden
vGornoemden Diderik
Diderilt van Beoumonl,
" re' van J477
Beaumonl, als
..
Dordrtchl zynde.
zynde, gekomen zyn alhier
" doen flurgemee,tcr
flurgemee,ter van Dordrecht
Ceekere Heeren, die by mynen genadigen Heer
Heet
" in den lande. Cèekere
gef~'1lt ware, cher
BourgoignegeC~'1lt
" ende Vrouwe van Oostenryk, en Bourgoigne
" af hy als Burgemeester, ende anderen, begeerden een gerecht
geCet te hebben, en alhoewel de voorfz. Heeren (we/xe
(we/Jee WIlrUI
Wil ren
"n gefet
Ravcjleilj, Lotiewijk
Lotiewijlt vlln Gruithuhen
Gruithuhen,,en
en mustel'
muster
" Adolf ,'an Ravef/eïtj.
Karondet) hem te kennen gaven, dat Cv
C., geen Commisfie.
" Jon K"ro"du)
,.
'0 dier af hadden,
hadden. mller dat Cy
fy 'er om gaen (ouden nIer
naer den HaHa·
;, ge, f,)
Cv fyn nochlans fulcke begeerten ende manieren aen de
;. voorfz. Heeren, gedaen ende gehauteert,
gehaDteerr, dat fr
fy daer een gefene naer inhoud der Cedulle,
Dideri!t
Cedulle. by den voorfz. Dideri*
" recht fette
;, hun overgegeeven. Ende hier nae in de maend Febrtl2ry
February des
" voorfl.
voorfz. jurs. hy nag
nog wefende Burgemeester, fm
fyn Confent ge.
ge,.
Atiriaflnsa. met meer andere
I, dragen beefe,
beefe. dat wylen
wyJen Gil/is Atiriaans:l.
Dordrecht, alhier in dei!
de'L1
;, Gedeputeerden der voorfz. Stad van Dordrecht.
zyn 0 en hebben aen den Hove
Have gefeit, dat
" Hagge gekomen zyn.
;, men tot Dordrecht niet meer Mandamenten fenden fou,
rou, de
;.
;, materien ende faken van uitgewekene der Stadt aangnnde,
aan gunde , en
Ot dat men hen Luiden.
Luiden, met het haren foude laten begaet!.
begaen. En
,.
" heeft de voorn, Ditien/{
Ditierilt bekent, dat, na dat hy van het OBi·
OJli·
;,
i, cie van DurgemecsterCchap
Durgemeesterfchap afging.
afging 0 hy aldaar geweest is f een
vaa de vieren derzelver Steden, binnen welken tyd veele ComCom.
" van
motie, aldaar gefchiet zyn: Ende dat hy zyn Confent
Conrent gedragedra.
" motie.
verband, hun getoond,
getoond. na dat het ge~, gen heeft.
beeft t en een feker verbllnd.
" maakt was tusfchen eenige Steden van deefe
deere landen ende ande;, re, buiten ConCen
CODren t van myn genadigen Heer voornoemt
voomoemt,, hier
;,
j, als doen in de lande wefende.
Ende' alhoewnl by die van
Ende
Dordrecht, voor baar
haar ingezetenen, van eenige der voorfchree;. Dot'drechr.
;. vene misdaden, van mynen genadigen Heer. gr:uie i~ verkre;,
" (eIl geweest
gewe~t l~ .00
foo heeft
beeft nochtans de voorn. IJitkrill,
fJitkri!, bovetl
boven
T ::a
die!),
" dieD,

'0

" een
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achtende. ende in fyn quaetheid perrevererende
perCevererende
" dien. des niet achtende,
geperpetreen te hebben, 't
;t gunt, dat
" geconf esfeert
esCeert • gedaan en geperpetreert
~r,la volgt. Ende eerst, dat hij Con[ent
heeft. dat
" h <!r,la
ConCent gedragen heeft,
Adriaansz. geordonneert
geordnnneert is geweest,
" wi Ie de n voorn. Gil/is Adriaflnsz.
Jac hij Coude
foude trekken bij den Beere
Heere ~'Im
~'an
" Jat
v Montignij, StedehouHo//oud, doen ter "lijd
'lijd binne der Goud! zijnde. om
",. der van Ho//and,
beg.:ercn. dat hij voor ofte nnc niet komen foude
roude
" a.:n h<!m te beg.:ercn,
Coc Dordrecht,
DordreclJt, fOlder met hem in te
t\! brengen. de uitgewekeuitgeweke-" tot
derzeh'e Stede
Scede van Don/redt. ende
en.Je dat om dieswille
dieswiIIe
" nen.
nen, derzel\'e
fententie van mijn ~enaJit:e
gcnaJige Heere, niet geCeit en
" dat hij de Cententie
Srede vnn
van Dordrecht brengea
brengeR
" was, dat hij hen luijden in de Stede
",. foude,
Coude, ende uit deefen fo en vermocht mijn vomfz. Heer den
" Stadhouder,
Stadhouder. die voorCz. uitgeweekenc
uitgeweekene in de Stad niet brengen.
brengen,
.,
fenrentie mijus genadigen /-leer
Heer te doen
doe!1 volkomen.
volkomen,
nJch de Cemcntie
" nvch
aangaat:1de het inkomen van de voorfz.
voor[z. uitgeweekene, hoewel
" aangaande
" het nochtans bij de gemeente van de voorfz.
voorCz. Stede van Dordwas. dat de Celve
"t> ree/Tt. gekeurt
gekeuTt en eendrachtIijk geflemt was,
relve uit",. geweekene niet inkomen en der fememie
rentemie van mijnen genadigen
" Heere geobedieert foude
tt
Coude weren. Ende den voorrz.
voorfz. Diderilr
Diderilc
vier. enJe ook Schepen van de VO()l"Cz.
VOQffz.
,. weefende een van de vier,
geweest. dat aan fommige Stede van den
" Stad. heeft daar bij geweest,
Dordrecht. feekere
f\!ekere Erie.. Lande van Gelder • bij de Stad Nan Dordrecht,
Briegeworden. en van daar wederom ontvan,. VL'n gefchreven zijn geworden,
" gen, ten tijden als fij vijanden waren Van
van mijn genadigen Hee.
,.
waren, en daar af
;,
" re ende Vrouwe, die vriendelijk luidende Wllren,
f:laken gemeld waren. tegendragende
tc/(endragende het be.
be-" in eenige van die faaken
voorfz. H~ere ende Vrouwe. En voorts heefe
heeft de
,. lang van de voorfz,
Dort/reelt,
" voorn. Diderik bekend, dat hij als Schepen vlln Dordrecltt
om trend de maant van November laastIeden
laaslieden heeft hJpen ver·
" omtrend
ter dood condemneeren. Adriafln
/Jdriaan Hel1driksz.
Hendriksz. ende
" wijCen en (er
" Hl!I1drick
Hmdrick fijnen Zoon. dien, naarvolgt'llJe
naarvolgenJe dien.
dien, geë.\cuteert
welck bij den voorfz. Ho.
" zijn geweest
gewee_( men den fwaar,len,
Cwaar,len, '1 weId
gell'er:sl. en ter c'lule gedaan; en waarwaar•
" ve bevonden is onrecht gell'er:st,
C"rne/is .1driaansz.
.1drj(1onsz. als Kinderen
.. van /111101lis
//1Itollis Adriaonsz.
Adrioansz. en Cfirnelis
Adriaan en Broeders
Brot'dcrs van Hendrik en
" van den voornoemde Adrioan
..
" met hun Staets Wt/lemsz.
If/lllemsz. haaren Oom,
Oom. recht en jUltitje
jullicie ver,. zocht hebben, tegen Dir/erik
Dit/eri!c ende fijne medgeCdlen.
medgefl:lIen. Ende
Io
" zege
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Didt,.i/(, mede gefeten te hebben 21s
:.lIs Schepen,
" zegt voorn. Didtri~,
,. en vrij en kwijt helpen ",ijfen
\I'ijren,, eenen geheeten Pitter
"en
Adrinl1nsz. die een Exploiteur van den Hove.
Have, gen
genaame
"•• Adrillansz.
aamt Jader Sonne.
Sonne, door Dordredlt,
Dordrecht, rijdende, om te trek
trek.•
" cob vnfl
vafJ dtr
ExploitelI , lOt
tot Ge.:rtruidenberg.
Ge.:rtruidenberg, wet~nde dat het
."~. ken met û:n Exploiten,
" een Exploiteur was,
getral t .hadde,
was. geflngen
l!;el1ngen en met voeten getraI
olh diens wille, dat
d~t den
d(?n Exploiteur.
Exploireur, den voorn. Pie
Pit-•
" ende dat 0111
..
ter on dragen zoude hebben, hoewel nochtans datter
daner f~ekere
., ttr
" getuigen gehoord waren, die den voorn. Pieter omla tende
lIeeft voortS
voorts bekend. de voorn.
",t waren in 't gunt voorfz. is. Heefe
Diderik, hoe dat binnen den tijd. dat
dllt de !ieer
Reinier va.
va"
" D;dt1:i~,
Heer Rtinier
Brotkhuifen binne de Stede van Leideu
Leidtu hem onthoudend.! was,
" Broekhuifen
•• cn
en dat den voorn. Reinkr
Reillkr met fommige Ballingen
Blilingen fan
.,
ian den Hove, en andere met (org
forg en violentie ingenomen hadden,
hadden. te
~en
" ve.
te.~en
" wil en dank van mijn genadigen Heer en Vrouwe, de Heer
van blolfllJfolflignij,
ignij, Stedehouder
Generaal
van Hollant
om deom
voor/zo
" vanmonl
Stedehouder
Generaal
van Hollant
de voor'z.
onderdanigheid.
" Stede van Leidm
LeidelJ wederom te reduceeren in onderdanigheid,
h~are genadige gefonden was in deefe
d.:efe Landen, en
" daarom bij haare
van de Gerechte aldaar
nldaar
" komende rijdende door Don/recht,
Dort/recltt, die Viln
veratverreerende van de wil en meening van mi:n
mi,n genadige Heer
".. veratverteerende
" en Vrouwe.
Vrouwe, hen zeggende, dat het tegen h;.mne
h;mne wil was,
dat
..
wa~. dat.
..
BrodrhuifetJ en de'n
den fijnen gefchiet wns,
" binne Leidm, door BroelthuifetJ
dik wils , en diverfe ftonden,
!londen. bij beOoten
be{]oten
, en hun naderhand dikwils
" Brieven aan hun luiden gefchreven, zo bij mijne Heere en
" Vrouwe als bij den Hove,
Have, en ook bij monde va:)
va1 haare gedegeIU{, verklaard is
is· geweest.
geweest, fo hebben nog" puteerden van geli;k,
" thans, die felve Diderik noch die andere van Dordrecht, den
" [elve
afi!lemie willen doen, maar ter contrarie heeft
..
felve hove geen ali!lemie
hi,. ten begeerte van die geeeputeerden
geeepureerden \ an Ltiden,
Leiden, hen lullui" hil.
confenteeren,, dat zij Piftfll1/ij
Dordrecht roufou" den helpen conrenteeren
Piftfla/ij tot Dort/recltt
kopen, hoewel nogthans.
nogrhllns. dat bij Mandemmt
Ml1ndemmt van
" de mogen kopen.
verboden WllS.
boven heefc
heeft hij nog zijn
" den l-Iove
Have verbl)dèn
was. En daar en hoven
Confcnt gedragen, !leiD
fiem en opinie daar toe gegeevcn. Eerst
,. Confent
ti
"i op het Sta,lhuis tot DordrecJ,t,
Dordrecht. en daarna ten MioderbroedeMinderbroede·
t
ren, VOOJn.
VOOJll. Dekenen van de Gemeente aldaar, dat aangande
,. ren.
asfiflemie bij die van Leidm
Leidfll begeert, dat·
dat- hij van finne
" die asfiflentie
" W:I$,
ge1l.0men, het
IJ
wa$, dat men bet vreemde ook in de L:mde gekomen,
.,
T3
" welk
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waren. die Ruiteren en de mannen van wapenen.
wapenen, vall
" welk waren,
" mijn voorn. genadigen Heer,
Heer. bij hem alhier in de Lande geConden om fijne Stad van Leiden in
iu onderdanigheid te reduredu·
" fonden
ceeren. ende te brengen,
brengen. bij der fierker hand fchuldig waren
" ceeren,
doen. en dat onder Dekfel.
DekCel. van voornanc
" uit den Lande te doen,
.,
Prjyileg;en. ende om dat alfo
alCo te doen. heeft de
" van de Prjvilegien.
,. voorfz. Dideri"
Dider;" bekent.
bekent, fijn confent
conCent gedragen te hebben. d~t
.'
cot Dordrecht voorn.
voom. bcfchrijven
beCchrijven foude.
foude, fOQ
fOQ
" men daaromtrent tot
van HolHol·
" als gedaan was. een dagvaarc van de gemeene Stede vaa
"' lam
lant ende Vrieslam
Vrieslant., om daarop verder met hun
hUil luider zegslie.
I
zegsliete fpreeken:
Cpreeken: en meer andere overhoorigheden,
overhoorigheden. exceslen
exceslcn
" den Ie
,. ende misdaden
.'
misdaden,t bij h\!m en andere van DIJrdr"ht
DIJrd,."ht bedrecven •,
deu voorn. Dideril
Diderik gev3ugene
gevangene gemaakt h,
ilJ ge" en waarom dal den
weest. Vall
Van mijn genadige Heere ende Vrouwe. Soo is 't,
" weest,
'e, dat
.. het voorfz.
voorCz. Hof mee
met rijpe Deliberatiè
aJ
Delibera~ overwogen hebbende, al
cot dceze
deeL(! m:uerie
materie dienende was,
was. en opgemerkt al het
" 't gunt tot
" gunt,
gunt. dat daar toe behoorde,
behoorde ~ in den naam ende van wegel}
miju genadigen Heen!
Heere en VroUW\! van Oostenrijk cn
en llourgon" mijn
HollaDt, gccondemneert
gecondemneen heeft en
" dien, Graaf en Graavin van Hollant,
" condemncert
condemucert mits deefeu,
deefeu. dcn
den vouw.
voow. Dillel
Dillet van Be(lUJIIOn/,
BfiJUIIIOnl,
t," doende en perpetreerende
perpetreerelJde de voorû.
vourû. exces{en
excesLcn en misdadell
misdaden ver" beurd te hebben fijn lijf,
lijf. ea
en dat h.j
hj gcrc;;he
gerc..:ht fal
Cal wordcn
worden metten
nIetten
Cwaarde en verklaart alle fijllC
fijllc goederen Vl'rbeurt, tegen mijn
" fwaarde
,. genadige Heere en Vrouwe. Aétum
"aum 2 Augustus 14~1.
14.~ I.
u
Prefent den Stedehouder,
Stedebouder , SevenlJerKm.
SeveniJer§tn. JYerve
IYerye • ./Jlmor.tle,
./1111/0r.tle t
"n Pre[cnt
NIJIJI'lwijlc. SchoollhoJ'm
Sch()(Jllhol'm en
",. 'Imle,
JDnle. Buendrecnt,
Buendruht, ...1/Jeck.
i/Jet:/.:. N/IIIl"lwijlc,
Pie/er JaN/Zo"
Jasfa."
" Pieler
De Heer W.AGUUAa heeft op dit Vonnis eenjg~ aanmerkingen
&emaakt.
del~IYcr naauwkeurigheid,
n:l3uwkeurigheid. bier biJvoebiJvo(!.
lCmaalu. die wij, om der~lvcr
gen....
gen
" Onranijdigen zien ondertusfchen
ondertwCchen (zegt hij)
bij) dat
d~t de meef1e
meetle
boog geil
genomen
betlondcn in het verdeverde·
punten, die zo hoog
omen werden, befiond(!Q
di~en en beblnigen
behartigen der oude gewooDten
gewoonten en voorrechten, groodigen
onlangs. door het Groot-PreviJe~e
Groot-Previle~e van Vrouwe Marill
rendeels onlangs,
Marjg ,t
weercn van Manbevestigd. Hier toe behoorden gewisfclijk, het weercil
",netllen
tM/Renten van 't Hof,
Hof. die met der Steden voorregten
voorrcgcen Itreeden;
rlreeden;
/luiten van Verbooden,
Verbonden, zonbet houden VlO
VlO Dagvaarten en het
bet fluiten
der f1eg
deD HertQg
HertOg te kennen: hoewel fommÏBen.
fommÏBeo, naderhand, geoor~
eter
deeld
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b.:!ddeeW
eeW hebben, dat de vrijheid, om Dagvaarten te houden, b.:!.
paald was, bij een HURdvest
Jan vlln
van Beilren,
Bei,ren, vor·
Haadvest van H~tog 'Jlln
dutze niet legen
tegen den Graaf
desz~.Ifs /{eerlijlcheitJ
lfeerhjlduirJ
derende dntze
Grllllf of deszlt)fs
JBOcfien
mocficn draagC1l;
draage11; !lelijk
lie1ijk de Da~vaart, die Beallmonl
Bml/mo1lt drellf.
Vonni~ tegen Regt,
Regt) ind.ien
indJen hier V.ll
\'~n
k:leen te zullen doen. Het Vonnis
al duidelijke blijk ware.
Regeer,, die andeJs
andeJ"s
ware, behoorden cenen Regter
~woon was naar zijn geweeten te oordeelen, nimmer tot een
gcrekend te worden. Ook moest het onderfieunen der
misdaad gerekend
Leidenaareo,, in zulke venvàrde
verwàrde tij.den,
in wel
welken
tijden, iu
keil nu de .een.
.een,
Leidemmen
boycn dreef, zo iwaar niet gewogen worden. De
D.e
dan de ander boven
Briefwisfcling met de Gelderfchen kon misdadig
vriendelijke Briefwisfding
recht. waarin ze bellaan heeft, en in
zijn; doch men weet niet recht,
Beoumont 'er fchuId
fchuld toe gehad hebbe. Wij bel1uite~
hoe verre Bcaumont
benuitell
dan, dat 'er weinig of gecne
geene reden is, om he.m
hem en den Schout
'Yestfaling.
IPes/fllling, anders dan martelaars van llaat aan te merken. De
b~aotell. de Kabbeljaauwfchen.
die ~
HertOg en het Hof hadden b~noteo.
Kabbel~auwfchen. die,
rnoer in handen te krijgen, zwaare Beden inwilligden,
om het fnoer
In het bewind te nellen: en om hier toe te geraaken,
geraaken. moe·
alleen in
eten de Hoekfchen niet aUeen vernederd, maar gebanncll
gebannen of.omofomfien
gebragt worden. En dit laadle
laatlle lot onderging dall
dau BEhUMO':-'T.
gebrugt
BEhUMO;"T. om
Îchoon de Re~~rs
Regt~rs zijn Vonnis, in allf!'S
al1!!S te:n
die reden, mede.
mede, fchoon
te:a
zijuen
nadeele, haddeu iugcrigt".
iugerigt".
Z~IlCIl nadecle,
GOUDBOEVEN ,• Chronifk, xxxr. Deel, Cap.
Cap_ H. J3EvERw1jr.
J3EvERw1jr,
BejZ'!mjving "IlU
,'OIJ Dordrecht, bI. 320,321.
320 ,321. W
W.lGENMl,
Beld/rijvillg
J.GENMl,
Fader!. llist.
!fist. IV. Deel, blo 200.
raderI.
BEJ.DIOl\T,
BU.t:~IOl\T,

(l\1r.
(l\lr. Simont V<1I1)
valt) Rechuigeletrde
Recbt,geloode eg
eu Zoon van
van
Raad·Penfionaris van Middelburg, in het jaar 1606
was Ruad·Penfionaris
~varu:digden, ,ttl'
.ttl' V~rgJde
Y~rgJde
of 190'; :in 1625 \vu hij een der ~\'3Mdigden,
.ring der Ai1cemeeoe
A}retneeDe :Staaten
vencoigeus I.>.x~<iiQaJis
,t.x~.QiQllfÏi A~~
'rÎIIg
~r8aten';.; venroigeDS
Geur, aan.de Hoven V:lO
v:an PoHlI,
Zw.e~Jt.fI .en
en.
deur,
PDJeIl, ZJUetit.fl
.00 f)ee~M; ~.
40 16117,
16~7. 16z8
,62.8 eu
el! 1634, Raad-'Penfionaris
Raad-'Penfionatis cler
tier ~d j{'ISN.HfII.
j{'U#rtIHI •
l'lij
.Mij overleed
o\ler\eed 1J's4.
's4. in den 6uderàam
ouelerèam vatl 80 j~.
J~;J. Dat
})at ihij ~t\Il
~""
was, 'blijkt uit iJijne .W1
W1 't licht jegeoe;l)eJaiinnaarcier Oiabdtuoa was.
PUmllltI.
-vene PH"""
••
f1lJlBERT,
fIIJlBERT,

V"

kALU,
JS.aAlZ1'f, Dlmi.
Do"•• bI.!.l20.
bi. 220.
iMPH~, l.s;..
l~ 'I"")
'1JH1) Se:aetalis
Seaetatis
J1MpUQIlT,

T 44-

VIIl B,lliml
D,/IMIJ en Il'estfi"Ü,l·
lI'estfiwvan
laU,
/mU,

!l9S
1196

n~AUVAIS. BECANUS.
m:AUVAIS.

(llf.
ClI!. m
en

C.~
J. G.1-

/nnd , Zoon van HERBERT VAN BEAUMONT,
BEAU;\WNT, Penlionaris
Penfionaris der Srad
Stad
/olld,
Dordrrc:lt, handelde, als Afgezant. ten dienfle
dienfie der St:laten
Staaten (1618)
(J 6 J9)
DOl'drcót,
V:ll1 I{oppenhagcn,
[(oppenhogen , om, zo het mogelijk ware, de
aan het Hof valJ
Noordfche Kroonen te bewegen tot
cot een Verbond, waardoor EIIE,,ge/ond tot vreedzaame gedachten kon geb
gebragr
ge/olld
ragt waden; doch
Frtlllkrij/r had zig re veel met de Zwuden lngelaaten, dan dat
Frtlllkrij/c
voornar:cn der Staaten
Staacen gehoor konden geeven. De
peeze aan de voorflar:en
BEAUlIlONT' was, eeh,er.,
ech,er., niet geheel vruchtloos ; want
reize van BEAUMONT·
hij
noot, of liever bevestigde, de voorige verbonden van Koop~ij floot,
ZlI'ecd:m en Deellelllorken.
Decl1ell1orkcn. In bet
het jaar 16J6
J6J6 was
handel, met Zweed.'.ïz
hij, als Secretaris van Staat? gemagtigd, tot de beruchte verzegevan de Stad Amjle/dol11,
Amflcldam, en van den Burgeling der Papieren v:m
meester HOP.
van ti'
Avoux, 11.
Il. Deel.
Mem. VOII
rJ' Avaux,
BEAUVAlS ;

(Fi/i, van lIliai;;g,
Ltz/oÏ1;g, Heer van)
v:m) zie
(Fili;

LALAING

(Fi.

Jip van)
lip
BECANus, (.Mortinus)
Hilvormbtek, in Braband,
Brabofld,
BECANUS,
~Martilltls) geboren t~ Hilvarmbtek,
was, volgens de leerllellingen der Jefuitcn,
}I~ruiten, een genagcn
geflagcn vijalld
der Hervormden. Veele jaaren was hij Hoogleeraar in de God·
IPeenm, alwaar
alwa~r hij ook de Biecht·
Biechtgeleerdheid te Jlfetz,
JJletz, daarna te Tl'eentn,
DE~ II
[624, in
~ader van Keizer FERDINAND DE:'-I
I( was. Hij overleed [614,
fchriften, tegen de Proteden ouderdom van 63 jaaren. Zijne fchrifcen.
flrmen,
fluiten, beOaan vijf Deelen in Folio.
ZWEERTJI,, Athen<t:
Alhenlf: Belgic.e.
ZWEERTIl

(Joh~ Cer()p!tus)
Hiwarenheek geboren, ilJ
in
BECANUS, (Joh.
Cer~phus) mede te HiwarenDuk
het jaar 1518.
15 I 8. Zijne geleerdheid beilond
bellond in een uitmuntende kenken·
Wijsbegeerte en Geneeskunde; ook W:iS
W~ hij een
nis der TaaIen, Wijsbegeene
Historiefchrijver. De Geneeskunst werd,
werd. ecbte~.
echte~, meeBl:
meelt
bekwaam Historierchrijver.
bern geoefend, ZQ in Italie
I/olie en Spanje, als in FrankriJk;
door hem
in welk laatstgepoemde
laatstgef'loemde Rijk hij de Lijfans
Lijfarts van de Koningin ELEoELEQ.
NORA was.
tlORA
Uit Frankrijk
Franknjk begaf hij zig naar dntwerpen, alwaar
van
hij gemelde kunst mede oefende. VOSSlUS en anderen zeggen van.
beleezen, f1egts een mid.
midllem, dat hij, hoewel ijverig en wel beleez~n,
t!elmaatig oordeel bezat. Hij ove(leed te Maajlricht,
MOl1flrid/, 'J 57 2 • Bij
t1elmaatig
I'O~
l'O~

BEG\RDUS. (j.)
BEQ\RDUS.
tj.) BECHEL. :RE.cruS.
BECIUS. (j.)
(J.) , enz.
fOPPENS
fOPPENS

~p,.

Afbeeldfel J door IÏJULONi'\OIS in 't koper
vindt men zijn Afbeeldfel,

~ebragt.
iebragt.
DECARDUS,
(Jo!lt11lnps) geboorlig in Vlaande,.en,
Vlaanderen, was Kanun·
BECARDUS, (Jo!ul1Inps)
nik te Veurn~,
Fèurn~, in het Klooster der PreD1onnrenf~r
Prelllonnrenf~r Orde;
Urde; van
welke Orde hij de Jaarboeken gerchreeven
gerch,eeven hl!ejt.
ht!elt.
ZWEERTlI Bibl.
ZWEERTlI
Bib!. fel.
Fel. & Nort;.
]1/0)'(1.

BECHEL, een verkeerde naam van. het Dorp Yethei,
BECHEL,
}/echel, in de
.Meijerij
Meijerij van den Bosch; zie VECHEL.
VECH~L.
BEeIUs,
(Ja/lIl111m) was weleer Hoogleeraar te l'rliddelhur:.
Irliddtlhtlr:.
DECIUS , (Jo,'Ial1lm)
en naderhand Predikant onder het Kruis, of van den zogenaam·
zogenaamRe11l0njlrllllten te
den Olijfberg. In .1664
-1664 verl;Jaarde
verkla~rde hij tot de Remol1jlrl1l1ten
behooren ; doch anderen zeggen, dat hij een Socilliaan was. In
Zeeland werden veele vruehtlooze
vruchtlooze poogingen aangewend, om
tQt de Gereformeerde
Gereformeerd\,! Kerk te rug te brengen. Hij begaf
hem tot
:tig
%ig naar Hol/mul,
Hol/aud, doch aldaar weigerde men, zijne Attejlotie
Áluflalie
:lnmeneemcn;
lInnteneemcn; waarop
w~arop hij eene
cene Zedige 'érontwoarding
lérantH'oordil1g fehreef,
fchreef,
die door de Magilb'anten verboden, en hem de Provintie ontzegd werd. Hij leidde een zwervend leven; zig nu te Do,.,/·
Dort/·
rukt,
ruht, dan te Rotterdam,
Ratterdam, en dan weder te Á11lfleldam
Ámjleldaln in mlte
nilte
onthoudende; in welke laadl"
InatllC) plaats waarfehijnelijk
waarfchijnelijk hij overleden
is. Eene ApDlogie van hem werd naderhand in het openbaar verprand.
brand.
LE REU,
rum, Cele/lerd
Celetterd Zeeland.
Zie LE
BEDA, een der vijf.en·veertig
BEnA,
vijf-en-veertig Dorpen (daaronder de Stad TIzDTltQo
"(lm)
rllm) in Friesland, welke door de golven, iu
in het jaar 1277.
I!277,
vernonden zijn; waar door de gantfche
verOondt!n
gantrche ProvintiCi
Provintill eene allDoem
mmoem..
fchade le2d;
le@d; zie verder DOIJ.AART.
lijke fehade
DOLLAART.
BF.DDEREWALDA. een Dorp van Hunftngo.
BEDDEREWALDA,
Hunfingo. gemeenlijk Btdehem
Bedehem
daar»mtrent gelegen, noemr
ooem~
of Bedum genaamd. Het Woud, daarvmtrent
lIlen ook Bttlerewaltla.
iDen
Btderewalda.
13EDEHEM
:BEDEHEM

of

BtDUM.
BEDUM.

Alle de plaatfC:l1,
plaatfC:ll, die op UM 1,Jitgaan,
ijirga:ID,
TS
hea~
hcä·

spI
spi

n EDE N.
B :e
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HCV, HEIM;
hebben altoos huren oonproBg van het woord HE)1. HCV.
HEIM;
aangeweezen, dat aldaar elk zijnen HII4rl
et!
waardoor wordt aangeweezen.
HII4rt en
Altaar gevestigd bad.
had. Dewijl
Dewiil nu dat woord zaamgefield is van
B~DE
wil.WEB'tDE (pf~carium),
(prmzrium), of GEBEDEN (/upplicaJionei),
(jllpp/icationes). wil
ImE)ttM,
J!EM, of BEDUM. niets anders ze~gen dan een Gebedeplaau,
Gebedeplaau. of
Godthuis. ter bede of '(erzameling van geld geOicht. Dit!W)l,
was, was in het K
KWlflier van
HE~I. toen het nog in zijn geheel was.
Hunjingo ,• volgens getuigenis van EMO, een meer dan gemeen
Dorp: naardien het eene voornaame
voornaamc PrOO6ldîj
Prooscdij WIJ.
wu, gelijk
g.efijk JIjen
men
iaaare ver~adering plac;
;l:e noemt, alwaar de Gee&flijke
Gee!flijke Orde ilaare
plaD;
vruchtbaarc kleigrond.
kleigrond, doch wat Jaag.
te houden. 'Er is een vruchtbaare
laag,
Noorden.
Deeze plaats fIgt vijf uuren van C,.Of4i"gtn,
C,.(l(Û"gtn, lIPt het Noorden,
ALTLNG.
Pat1, 11.
U.
ALTlNG, Not. Cerm.
~rm. Pan.
BEDTAN.
Is een der Dorpen van
vin
BEmAN, ook wel BJroHOM
BIroHOM genaam.i,
genaami, is
de C,.oning~r
Kwanier
vtm Hurml~,
Croninger Omllzntitn,
Omlllntlm. onder het K
Wlrtier vnn
Hufm~~, at..
liggen, waaronder dat vat'! Schel/inwaar veele Adelijke Huizen liggen.
Kil,
omtrent den jaare 16S0,
Jonkheer ERNST VAN
ZII, 't geen,
geen. Omtrent
16so. aan
un Jonkbeer
IJSS!L.'IUlDEN
beboort :nn
ft!I REIJ/(
REIJN SfJOER!.
Sf}Of:R!. In
IJSSn.'IOIDEN behoorde. Een -:rntler
~nrler behoort
den geva:n1ijken
gev:r:n1ijken watersnood,
w:rteJ'snood, tre
de llrovtrltie
Provtn1ie tfBn C,°ortinltn,
C"OfIin~tn, den
13
verloor dit .Dorp
Bt4I1R1
J 3 November 1686, overgekomen. verlflOl'
Dorp BuI/itII
een-en-twintig Pnrden.
Pnrden, honderd-en·twee
honderd-enotwee %0 Koef~n lis Osfen.
Osfen,
een-eo-twintig
en drie-en-<iH ig Huizen. 't Had, echter, her
ber geluk, ElI'( 'er geeDe
men{che'll verdronken. wr.rrv:m
wa-:rrvan 'er 1n
!te menrcbe'll
in menigte, in andere
a~ DarDOf'pen, omkwamen.
om\; wamen. BEm"M
BEDl'M heeft een Kerk en Predikant, ilHnde
ihtnde
onder de Klasjis
Kla/rs van MititJtljlllfPl.
Mititle!fitnll.

""0

BEDEN, zijn pennIngen.
penningen, wetke.
wetke, door de Gmven, van de Lau.
Lan.
BEDEN.
elen
Inkomllen vert1en en Steden gevorderd,
gevorderd.. en die hun
hun.J :lis
als hmme lnkomtlen
gmld
W:umeer, tot ophef V:t1t
~uftd of toegellaan werden. Warmeer.
V:tft den Gra.wc
Gra.1VC
zei ven •, of van deszelfs oudtten afttammtfing
dttannntfiDg.,van
van zijnent \Vege.
!!DD1
B!DD1 of verzoeken ('t geen mede in BrIlband
Brllhand door de HenoIetS gefcbledde,
gefcbledde J WEr 1!IItl
~dmherkornftig
'ml Jt1s nog de KDnffrgs ~dmherkomftig
zijn). OIllgenllgtD
eenlg geld.
geld,
OttIgenllgtn werden
werden,J WIS %UlIts
nlPIts de ophef van eenig
rot zijn gebruik.
gebruik, zonder
toefiemmingvan ·s L1Itrls
zODder de toet1:emmingvan
LlItrls Stlrateft;
Soratelt;
zijnde, bij bet
'het Groot Privilegie van Vrouwe MARIA V!.N
VAN BOURn
CD'NmD,
~ F'fttM~
caNr.II:D, ·opsefdIort,
oP!d'dmrt. en tiJId.raIdrt'H;
~-: 1".1
Iflt tf
fIj'

rr.

eeni-

ti
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t!lenige Lont/en of Suden in de voorgemelde Beden iewi/Hgde".
«nige
onnogthans ZIj,
toeflemming niet gegeeven hadden, on·
zij, die hunne toejlemming
~thouden
on verbonden zouden blijven, Arr. 34. De gewoonKthouden en onverhonden
gewoon.

te was, dezelve te doen voor één, twee of drie jaaren, ten beHolloope van 6, :3,
3, 10, en 14os0
14050 guldens, in de Provintien HoIomllagell :lIs dan, naar evenre·
land en Zeeland,
Zeeland. waar van de omllagen
digheid, over de Steden, Dorpen enz. gedaan werden; fchoon
'er ook voorbeelden
Btt/en vijftien jaaren achter een
voorbeel3en zijn, dat de Beden
IS 13. Het Huis van Oostengegeevea
gegeeven werden; onder
ondt.!r andere in 1513.
Oosten·
rijk ging verder,
verder. doende,
dóende, meer dan céns,
eéns, buitengewoone BeBe·
Jtoudcnde die,
dm, -en ,houdende
die. welke voor een bepaald getal van jaa.
jaaren gedaan waren, in n~nd; ja, 'er ging bijna geene Staatsvergaa:lllvang of het einde van
dering voorbij, zonder
zondar d:lt,
dat, bij den a:mvang
dezelve,
dezelve. een nieuwe Bede gedaan werd, welke de voorige tu:
tax
zo verre te boven neeg, dat men ze deed van 30, 40, 60,
6Q, ja
van 100,000 guldens. Wij voegen hier bij he: 3sile
3sfle Art. vangem.
aantetOonen, hoe haare volgers.
volgers, tcn deezen
dcezen
Vrouwe MARIA, om aantetOonen.
opzichte, het recht met voeten getreden hebben. In 't gemelde
Art. wordt gezegd; Indien ',/:ij
'U/ij of onze na/wmdingm
na/romelingm in lor/rolodl:o/romende tot llismende tijden
lijden eenige Beden of andere [aaken , /ramende
Illsbegeertn, dal
ten der voor[z. Landen, Jouden
[ouden willen "egeeren,
dat wij ofte
oft~
Dnfe
als dan gelzouden
zIjn.
Dnft Oor, (nt/zaat of opvolger) oh
gehouden [uilen zijn,
felve in Per[oon
PerJoon te komen, en te verJèhijnen Ur behoorlijker
ft/ve
hehoorlijker
plan/fen
plaatfen en plekken,
plekken. hinnm
binnm de voor[z. landen
londen van Hdllfmd
Hollfmd en
Zee/fm{/
ende
Fries/and,
elk
in
de
haaren
0111
aldaar
Zee/IJ/ui
Friesland.
haann om tIljaar onze eij"hen en begeerten
ezuie fll1twoordoJ
fll1twoordetl te ontl'oen
,fonJden
hegeerten te opentl)
openm,, em;e
ontl'aen .[ontier
voor[z. landen, ofte haare Gedeputurden,
der die 'Vo!)rfz.
Gedeputeerden, buUm
buiten lands
fe b([chrijven
FILIP.,
te
hefchrijven of te dom komen. Hoe FILIP
•• om geene andere
brengen, hier in gehandeld
geh:lndeld heeft.
heeft, is uit de
voorbeelden bij te brengen.

Vorllen gewoon waren.
Gefchiedcnisfen genoeg bekend. Hoc
HOIl de Vorflen
waren,
bij dergelijke omfiandigheden,
omfumdigheden, te
tC fpreeken, hiervan dient ten
MAXIMILIAAN en MARIA, in het jaar 148e.
voorbeelde de taal van MAXIMILlAAN
d:!t alfo onlanx leden om te vervullen die grooluidende aldus:" d:lt
doorgaans naar doode ende over" te oude zwaare kosten die wij doorg:lans
., lijden van wijlen zaliger gedachten, ons liefs heeren en vader
",. Henoge
Hertoge Karel wiens ziele Godt gen:ldig zij.
zij, gehadt ende ge~, I~den
fn die ons dageliJx fo langer fo meer overkol~den hebben, ea
" men,

30~
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" men, alfo
alCo wel ter Caufe
CauCe van den Oorloge , ende omme befchur
beCchur
" van onfe
onCe landen, fIeerlijckheden
Heerlijckheden ende onderfaten tegens den
dea
.,_
Koninclc van Vranckrijck,
Vranckrijck. onfen
onCen vijandt, ende fynre macht.
"_ Koninck
_,
,. ende ooek tegens onren rebellen, ende ongehoorfaamen onder·
onder0, faten van .Gelre,
..
_Gel re , ende andere onfe vijanden quaets willende,
fbet, ende Ol ck
" als omme te onderhouden van ons en onfen llaet,
Gr:l:lven van Charlois.
Charlois, ende ander" ons liefs foons wille den Graaven
tot veele
wele en diverfche fionden
" (j, ts, wij lOt
llonden wrzocht
v~rzochr ende begeert
htbhen,, en doen verroeken
verfoeken en begeeren aan onfen R;dder·
R:dder·
" hebhen
Ond~rfaaten van
" fclJap. Edelen en goede Steeden , Landen en ûnd;:rfaaten
Hollandt , Zeelandt ende Vrieslandr.,
Vrieslandt., ende als een
e<!n redelijcken
" Hollandr.
voorl<!den tijd, ende oock onl-" Bede c:nde Precarie voor den voorleden
on1-" me feeckere toekomende Jaer fchaeren, alfoo men wel heeft
doen, onfen Voorvaderen in haren noJell,
noJen, end!!
enda
" pleegen te dow,
on ren lieven lleere
Ileere
" [.Jnderling
f,Jnderlillg aan )Vijlen
\Vijlen zaliger gedachten van onlen
" ende Grootvader Hertoge Philippus , en ouck aan onf.:n Heer
"Vader." Op dit verzoek of !lEDE werd hun toegef1aan.
toegef1:1an. een
"Vader,"
Precari van tagtig duizend Klinkaam of Pbilipsfchilden tor
tot denig
derrig
Precm"i
grouten r/aa1l1fclie
Flaamfche muntte, het fiuk,
v3nlJo/lnnd,
lluk. jaars, ten laste van
Hol/nnti.
grooten
Zee/tlnd
Friesland, en zulks voor den tijd van agr
agt :Ichteree:l
Zee/flnti en Frieslallti,
achreree:l
vulgende jaarcn;
ja:lren; daarenboven nog. voor Jaarfchaal
oorlecden ,
vulgendc
jaarfchaal e \ oorleedcn,
en zestig
zeden het overlijden van den voorigen Graaf, honderd eu
Philipsfchilden, van dezelfde waarde, in gereedcn geIduizend Philipsfchildcu,
MAXliIIlLIAAN en MARIA de voo.
voode. Dit was de prijs, waar voor MAxrmLIAAN
Pril'Ï~egien bevestigden.
bcvestigdcn.
ri ge Pril'i~egien
Deeze Beden noemde men oudtijds ook Bottingm,
Rottil1gen,·-welke mede, bij bijzonder\! gelegenheden, door de Edelen en Onedel en ,
mocfien
moe!1en gedragen, en gewoonlijk om de drie jnaren
j:men betaald worGraat aan
aau het Ilof
I rof des
den. Zij '''\'erdcII
werden gevorderd, wanneer de Graaf
moeit; wanneer zijn Zoon of Broeder Ridder
Keizers verfchijnen moeH;
DocQter in deu
echt trad;
den echr
werd. en wanneer hii, of zijn Zoon of Docbter
d:ln ook wel onder den n2am van buitengewoone
welke gelden dan
FlUPS toegerlaan
toegellaan
Bede gevorderd lIerden. De eiseh, die :Ian
aun FlUPS
W:lS, en waar van MAXJ:\I!UAAN,
MAXBI!UAAN, gelijk wij hier boven gezien h"eb·
h"ebwas.
Len,
mU1kte, beHoud
bellond ill
dnizend
ben, mdding ma1kte,
iu eene Bede van dertig duizend
Sçhild~n vall
I'au I'ijf(L-n
vijfcL·u lluiv.:rs
fiuivers ieder, welke FlUPS,
Sçhilden
FlUPS, 1426, noodig
lI~d, ter voldoening van de knecht_u,
knecht~ll, die hij, onder
ondcr bevel van
1t~d,
eeuftl
eeu."
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r:tsLE ADAM, tegen zijne Nicht,
Nicht. Gravin j'COBA.
J'COBA, in het
eenen r:tsl.E
t.uld gez0nJcII
gez0nJeil h~d. Hal1r/~m
Hoar/NTI betaalde
bet:lalde hier aan 50-0,
tillld
50~0, Delft
3500. /Imf/rit/am
AlII(lrldofll 3000. Rotterdam I ~50, /loon,
Hoorn
4 2Z50 , Leiden
Leit/en 35°0,
~ooo, Et/Huizen
ElIk.'zuizerl 625 Schilden;
Schil,;eil; dl! aildL't'e
aild~re Steden
llOOO,
S!l:den naar evenre
\'ol~(,ilde jaar deed hij e.:ne nieuwe Bede van
digheid. In het vol~ende
bl~aaFnge van het krijgsvolk.
krijgsvolk, dat
twintig duizend Schilden, ter b~aaFnge
Ho//ol1d bleef; in welke Bede. Haarlem
in lIol/and
Haarle/ll droeg 462'2,
462~, Delft
Leiden 33°5, .dmjleldom
AmJleldam 1833,
aS33, Rot/adam
8.B, /(lIk·
33°5, Leit/en
RotUrdfJm 833.
f{1ZIt·
huizen
1432,
eene
hIlizeIl
100
Schilden.
In
het
iaar
deed
hij
weder
huizen
tweejaari;;e Bede, om, volgens het vOGrgeeven,
voorgeeven, te dienen tot
tweejaarige
Landzom, tusrchen
tusfchen hem en Vrouw JACOBA. Hij geen einde
een Lont/zom,
eifchen maakende , vorderde, in 1447.
J 447, op nieuw, een
aan zijne eifehen
traaglijk , nogthans
Ilogthans bewilligd
tlenjaarige Bede, waar in, hoewel traagIijk,
worden. In het Jaar 1452 vernil!uwde
verni~uwde FILJPS
FJLJPS het aloude
moest word!!n.
voorrecht der Edelen, daar in betlaande,
be!1aande, dat alle Welgeboorenen.
Welgeboorenen,
die den krijgsdienst fehuldig
fchuldig waren,
war~n, en alle hooge Heerlijkheden
,'(m de Graal'elijke
Grool'ûijke Bedl?l1
Beden zouden hebben; dit werd
Vrijheid "'In
naderhand, 1515,
K.~l!EL DEN V bevestigd.
In het Jaar
15 '5, door KAEEL
J 462 of 1463 moest hem wederom een timjoarige
1462
tienjanl'ige Bede, van
551
R3 Schilden, 9pgebragt worden.
551113
Zijn Zoon en Opvolger KAREL DE I maakte het niet beter dan
hij;
want naauwlijks bad
had deeze, in 1468, de Regeering aanbij; wam
\'Sard, of hij vorderde twee honderd en veertig duizend LeeuLeeu.
"aard,
wen daalders , van dertig !luivers
fiuivers het !luk,
fiuk, voor zig zelven
zeI ven ; twee
wendnalders,
fpeldcgeld voor de Hertogin; zesen deitig duizend Schilden tot fpelJegeld
tien duizend Schilden voor bijzondere Dienaars,
Dien~ars, en vier duizend
riea
agt honderd Schilden tot vergoeding van reis- en alldl!re
al1d~re gedaane
.gt
kosten, ieder Schild ter waarde van vijftien Hui
Iluivers;
vers ; beloopende
zamen 532800 van die Schilden; waar van lIo/lnnd
Jf/éSfte zarnen
Ilollond en WestFries/and
ZOlt betaal en 372800.
372300, en Zee/mld
Friesland zou
Zeelond 160000; welke
fommen opgebragt moe(len
moellen worden in d~n
den tijd van vijftien halve
ja:lren,
om!lagert onder de Steden en Dorpen gejaaren, en waar van de omflagert
werdel!. De Bede, welke MiIXiMILIAA:'\I,
ii
maakt werdell_
MtlXiMILIAA~, 1430, deed, is
reeds boven gemeld. Hoe naauwkeurig de Steden ook waren,
vooruitbetaaIing te moin het doen befchrijven, om over geen vooruitbetaaling
moefien zij, echter, daarin meniggen lastig gevallen worden, moe!len
15°7 beloofden de Staatea
Staatell de jaarmaal bewilligen. In het jaar 1507
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Iijkfcbe
Buien gereedelijk te zullen voldoen; doch
üjkfche ingewilligde B~de"
hier mede was de Graaflijke Schatkist, wier bodem bijna altoos
zichtbaar was, niet in orde te houden. Om desaangaande geene
bewijzen van jaar tot jaar bij te brengen. zal het
bet genoeg zijn te
doen zien, dat, in 15g6,
J Sg6, een BetJe van cagtig
tagtig dUIzend guldens
's jaars daar toe niet voldoende was. De Stadhouder floeg boven
aan de Landvoogdesfe,
dien voor, te bewilligen in een gefchenk a:ln
befiaande in twintig duizend guldens. In het volgende jaar bleek
beUaande
bet geen wij zo even gezegd hebben; want de Landvoogde~. de
Edelen, benevens de groote
grOOte en kleine Steden, ter dagvaart befchreeven hebbende.
hebbende, vorderde de vool'llfbetaaling
voorafbcraaling der gezegde B(B(ode;
d~; en welke voorbedingen de Steden daarbij ook maakten,
maakteu, men
bekreunde zig desaangaande ten Hove weinig, wanneer men de
pennmgen flegts meester was. Want fchoon
fchbon door Amflcldam bebe.
paaldlijk bedon~en
bedongen werd, dit in geen gevolg te mogen trekken,
zo WIS bet genoe,g, dat de Stadhouder, in het ja:!r
jaar 1532, zeide
20
dat de Keizer geld benoodigd was om den Koning van DeneftlQr/rm het Land te doen ruimen. Doch thans was het Dord-'
Dord..
Illarken
Stllrecht alleen, die, uit erkentenis voor het Privilegie van het Stafiemde ;de
; de
pelrecht en andere voorregten , in de vooruitbetaaling· ftemde
andere Steden bleven het llandvastig
Ilandvastig weigeren.
In het
bet j~ar
j4ar 1554, deed de Landvoogdesfe wederom eene Bede. van twee bonderd duizend guldens; die.
de,
die, echter,
echter. niet
niet: getoegeLla:!n werd.
vertoonden. op den DagmakIijk toegefiaan
werd~ De Edelen vertoonden,
vaart, dat !tet
htt land ruds nut
flltt rui"l
rUil11 47000 guldens aan
pan janrlijkfthe
lijltfohe rmlen
rtlJten helast !Vas:
lVtlS: waar
wotlr "Im
ya'l tie
de hoofdfom t1Iur
mter jan
<t-Scooo guldens heliep. Nogthans
Nogthnns werd, na veelvuldige beraad481>000
flagingen, in de gemelde fomme bewilligd. Hoewel de Steden
niees deeden dan klaagen
klaagen,t over gebrek en fchaarsheid.
febaarsbeid • ziet men,
niets
echter. uit de bewilliging, die doorgllans
doorgaans volgde, dat de rijkdom
echter,
der Steden en derzelver Ingezetenen,
Ingezetenen. nn
van tiid tot tijd,
tijd. vermeerderde,t waar door zij dan ook jn !laat
derde
flaat waren, de Graaflijke Schatreeds. zonder
kist te onderlleunen. Een oplettend Leezer zal reeds,
zondec
oiize erinnering ,• ontdekt hebben, dat de Graaven hunne
onze
bunne B~de.
Bnu_
niet alleenlijk wn
van tijd tot
tOt tijd verzwaarden, maar dat ook door
ben het
bet voorgemelde 35!1e
3s!1e Artikel vau het Groot Privilegie vin
van
hen
Vrouw WRL\
WIUA ieheel
~eheel en al verOl~achtzaamd
verOlölachtzaa!nd werd;. dat
d" zij ~ in plaats
plaau
van

:&
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VlD in PerfOOD de Bede te doen, hunne eiCchen door den Stadheiuder
hóuder of de Landvoogdes deed en voor!lellen.
voorllellen. Doch geen van
all.
voorige Graaven trad dit recht onbeCchaamder met voeten.
voeten,
aU. de voorif,e
hoogmoe;lige FlLIPi,
dan de hoogmoe.:lige
FlLlPi. en de tierannige AI.BA,
ALM, wien het te
vernederend fcheen. op de voorgem~lde
voorgem~Ide wijze zijnen nood vervuld te zien; en. echter, waren de Geldkisten nimmer fchraaler
naat des
voorzien dan in dien tijd. Het zal niet onnut zijn. den (laat
Lauds
Lal1ds hier ter neder te fiellen.
!lellen. zo als dezelve was op het
bet jaar
1557,
geduurendl!
1557. en zo als KAREL, Graaf van La/aing, die,
die. geduurende
de afweezigheid des Hertogs
I1ertogs van Savoijen, het ampt van Land..
voogd bekleedde, denzelven aan de algemeene Scaaren
Staaren te Brusfel
vertoond heeft.
beeft.

's Vorllen
Vor(len Inkomfien
Inkom!len in de Nederlanden beliepen
in 1551
32 7960 - J 7"
De Renten, vermindering van Inkomfien,
Inkom!len, door
eD andere
vervreemding van veele Domainen en
la!ten
wegenoJuten van 1551
JSSI wt
tot 1556 merkelijk toegeno·
men zijnde. beliepen dezelven nu
346318346813 5-S
S- 5
1.IJ
Zb dat
dnt 'er te kort kwam
138575-5
18857- 115-5
NB. in een van deeze drie îommen is notoir een
lIbuis: waat
waiit zo de twee bovenfiaande goed
abuis:
waren, moest 'er te kort fchieten
fchieren 18857 - 8 ·'5
"5
gefield zo als in 't oorfprong.
doch zijn hier ge!leld
lljke
lijke gevonden word.
De Hofhouding, Wedden en Jaargelden der
Amptenaars bedroegen jaarlijksch
24 J 574- 19Grensfieden waren voor
Aan de bezetting in de Grens!leden
zes jaaren, aan levensmiddelen jaarlijksch toe·
toegelegd
.:15
.15000 - : ~
De PenllingeD
Penningen bij 's Keizers tijd opgenomen
beliepen
4 2 30 304- : ~
teD tijde des Konings en andire
Die ten
tndire Schulden
140000 - : ..•
AaQ de Scenden
Aan
Stenden des Keizerrijks
1746517465' : ..•
Aln die van Ancwerpen
Antwerpen wegens Aluin
15000
00 • : •
15°
Aau .lel
achter1lalleD der nieuwe Vestiniwerkeu
Vesuniwerken
ài acluer1lallen
16.435J6435' UoO
u·
AID
0

0

:

•
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gerchut en krijgsbehoeften omtrent
Aan gefchut
3°0003°000 - : •
Aan Mondbehoef,en
~ondbchoefien
~38ooo.- : !3Booo
Aan geleende Penningen in 't jaar 1557
600000600000- :: •_
Aan het Bootsvolk dat den Keizer overgevoerd
had
0 0- : •
.402°00Achter!laIl~n aan ee Vlies-Ridders, Raaden en
AchterllaII~n
andere Anjptena:uen
U9 0 40 - : _
Amptena:uen
I!29
Achter!lallen aan hct
het Krijgsvolk tcn
ten tijde des
dei Kei.
KeiAchterfiallen
6073
II - I -2
zers afgedankt
607311
Achter!lallen aan het Krijgsvolk ten zelf
zelfden
AchtcrllaIlcn
den tijde
in dienst gebouden
329360 --Jl-Z
II _ ~
gehouden
Achter!lallen aan het Krijgsvolk bij 's Konings
Achterfiallen
tijd afgedankt
13 2 5 15- 14Achter!lallen aan het Krijgsvolk ten zelfden tijde
Achterfiallen
__
in dienst gehouden.
])! laatlle
laat!le post, en nog en ander, betreffende 't ge~n
geen men den
D!
flond~n in deeze bel!rooting
be(!rooting nog open;
open ;
Kooplieden fchuldi~ was, nond\!n
dus de gantfche fiaat
'5 Lands achterfiallen
!laat van 's
achter!lallen niet naar b\!hoobèhoooren kon opgemaakt worden. NogthaIIs
Nagthalls bleek 'er uit. dat de in'!'en
trest
tfest der opgenomene penningen, gerekend tegen ag!
agt [en hon~
hon ..
tonnen [choTs
derd, jaarlijksch omtrent vier tontIen
fclzals beliep; dat het Land
meer dan twee
Nee millioenen
milliocnen fchuldig was, en dat de
hoven dien mcer
lndere
lasten, behalven de intresten, alle de toenmalOemnaIIndere jaarlijkfche lastcn,
inkom!len biJna drie tont/en
tOn/1eI1 fc:hats
lige inkomllen
fi:lzals te boven gingen. Deeze
fchulden en achterllallen
achter!lallen zocht Flt!PS
FlUPS te boven
bovcn te komen, niet
door het vorderen van baicengewoone Beden, maar door den
Ilol1dertflen pennillg
eisch van een hondertflell
pemlillg op de onroerende goederen, etl
tienden en "iJfden
,'iJfden Penning op de Lakeus, het Zout en au·
aueen tiendm
Koopmanfchappen. Doch 's Lands Staat
Staaten
oor·
dere Kool'manfchappen.
en waren van oorm:;ar niet de Nedeel, dat deeze achterllallen wel den Koning, mliar
betroffen. en dat ze, derhalven , ook niet door dezeldezel·
derlanden betroffen,
!lerke tegen.
tegenven behoorden gedragen te worden. FILlPS, uit de fierke
fueving,
colten, loden en
ilreving, welke de invoering van gemelden 1I collen,
sden penning ontmoette, wel ziende dat dezelve niet ingewilligd
~ou
tot het gewoon gebruik van Bet/en
zou worden, keerde lOt
Bden te rug,
onmatige wijze,
wljz~, vorderende niet
nit:t minder dan ligt
doch op eene onmati~e
tm-

t,,,.
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IrJnnen ftlzllts
fohlJts jaarliiks, voor den
deo tijd van negen jaaren. Na veel.
IDnnm
ter beflisfinge
beOisfinge van de ontaaant
ontGaan=
vuldige onderhandelingen, die, [er
verfchilIen, tusfchen
rusfchen de Proviudeo,
Proviutien, nodig waren, werd in die
d~ Staaren de beBede bewilligd, op voorwaarde, echter, dat de
penningen en het beIaaien
betaaien van het krijgsvolk aan
handeling der JU!nningen
jaar, behalven het
zig zouden houden. Ook werd. in dat zelfde jaar.
in eenc buiten geopCchieten van andere fommen •, nog bewilligd iD
honderd duizend guldens. Wat
Wut naderwoone Bede van drie lzor"ie"d
io '559.
niellwen eisch van den loonen,
loollen, loden
hand, in
1559. over den nieuwen
aadere penningen voorviel, zal elders gemeld moelen
moeten worden,
worden;
en aodere
Beden, gedaan door de HenoHerto~
om welke reden wij ook van de Betkn,
linne VAN PARMA.
PARMA, in den jaare 1561,
1561 , en den eisch des Herrogs
Henogs
alnne
\'AAN AI.VA, 1569, raakende
raakeode den ,oden
VAAN
loden penning, hier geen verdere melding maaken.
dIJ
Men zie de Registers van Mr. AART VAN DER GOES, in der
ReCol. der St'1tlten
SNiJten van Hol/and
Ho//and op die jaaren. waar valt
van
ReCo!.
wij iu dit
dIt Art. gefproken hebben.
Bult,
Beelt: IlIj
hIJ AllrIe
Aar/e,, of ook wel AllrIe
AarJe Beelt
BUit. doorgaans Bee.t
Icnaamd. Zie het geen gezegd is op !ARLE.
AARLE.
lenaamd.
Graaffchap 's BeerenHeereneen Dorp behoorende onder het Graàffchap
klt:ioc Kerk.
Kerk, doch \:r
Dit beeft wel een klçine
wordt geen dienst in gedaan.
BEI!.K,

jerg in Gelder/and.
Celderland.
ierg

BEElt, is een der Dorpen en Heerlijkheden.
Heerlijkheden, in het Rijk vaD
van
BEElt,
Nijmeegen, liggende op de grensfcheiding tusCchen
tus[chen Geldef/anJ
Nijmcegen,
Ge/def/anJ
Beek bedient ook Uphergm<l
Upbergm.
en Kleeft/and.
K/eeft/alld. De Predikant van Beelt
Berg, en [chijnt
zjjDit Beek ligt zeer vermaaklijk achter eenen Berg.
Cchijm zijmeenigte f1roompjes.
Ilroompjes, welnen Jlaam
J1aam ontleend te hebben van eene meenigce
omfpringen en van de hoogte nederwaarts vlieten.
vliecen. Van
ke alhier omCpringen
Beek is weinig meer dan de grond(]agen
grondOagen te
het Heercnhuis bij Beelt
we) als Hemmen ea
eB
zien. Voorheen behoorde dit Dorpje, zo wel
MIJ/den, a;m
aan de Heeren VAN GROESBEEK; doch het word zeden
Ma/den,
bezeeten.
~or onderfcheidene eigenaars bezceten.
BEU:, in " Lao,d
g~ans VlIQ
V2Q
BUo'.
La~d van Overmofls,
OYlrtnlllls. twee Duren g'lans
V
Maas>V. DEEL.
M"a~
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(Jolltmnts
CJo!lImnn van)
vl1n)

lI!aajll"ic'zt,
Hercogendom Cu/ik, warde,
wordt,
Jllaajlridt, aan de grenzen van het Hertogendom
ter onderrcheiding
Mans
onderfcheiding van het bovengemelde Beek, Beek over Maas
genaamd. Dit Dorp heeft zijnen naam ontleend van een Biek,
Beek,
die daardoor, naar de Rivier Cdun,
Gûeetl, loopt. Het is van eene
een~
wijde uirgeflrektheid,
uirgefhekrheid, en heeft een groote Kerk, die wel eer aan
ST. MARTEN toegewijd was; doch nu tOt
tot een gemeen gebruik voor
de Gereformeerden en Roomschgezinden dient. De eerstgemelden
ald~ar , na:!r
Land!lreek,, zeer talrijk.
n3:lr evenredigheid van de Landllreek
talrijk, en
zijn ald~3r
hebben ook een vrij beroep. Dit Dorp Beek ligt cusfchen
tIlsfchen vruchtbaare Ko()rnl~nden,
doortogt, vaa
I\o()rnl~nden. en bloeit zeer, door den doorcogt,
vaR
1I1aojlriclJt
lflaajlridt naar SittOfll"t
Sittaart en andere plaatzen. Ook rijdt door het
zelve de Postwagen, van Maajlricht naar Yen/o,
Yenlo, tweemaal [er
ter
week.
we~k.

BERK,
BE!-:K, (Johannes
(J0111111l1fS van) bij de Geleerden bekend onder den
van BEKA,
nmA, \\':1S
\\'~s een Edelman, gefproten uit het Gellacht
Ge!lacht
STOliT.NIlURGEN, wel];'!
wc!l:~ 1.::t
t::t een Adeliik geOacht van Amtrsder STOliT.NflURGEN,
flort afkomflig \\'~r('n.
\\'~ren. BEK.1
heefe,
BEK.~ was Kanunnik te Utrecht, en heefc.
~erchr~even, de ClJronifk
ChrolJijk der.Bisfchoppetl
der,Bisfc/lOppell van
zo als bekend is, gefchreeven,
L'trecflt en
L'treclIt
eI1 der Cratll'e/l
Gratll'CIJ "fIIl !lol/al1d.
Holland. Deeze zijn albeid
al beid was
door hem opgedra;;cn
opgedra:.:en aan Bisfchop JAN VAN ARK
ARKE.L
EL en aan WILWILLE~I, Graave
verva~rdiging daarvan had hIj
LE:lI,
Grnave van Ho/land.
Hol/alJd. Met de vervaardiging
zi;;, geduurende den tijd van zeven jaaren,
jaarrn, te Egmond bezig geziJ,
honden,
hO\lden, volgens zijne eigen woorden, in
iJl gemelden opdragc
opdragt gebruikr. Deeze Chronijk is, door B. FVR)JERICS,
bruikt.
FVR~IERIt:S, met het Vervolg
cn deszelfs
deszelf,; aantekeningen, te Frnne1eer,
Franeker, 1612, itt
van s. PETRI, en
iA
'~
't licht gegee\'en.
gegeeven. Naderhand is ueulve
deulve door I>RN.
ARN. STL'CHEUt;S
STUCHELIUS
verheterd uirgrgeeven,
uirgrgeeven. in zijne verzameling der Utrcchtfchi!
Utrcchtfch~
veel verbeterd
lJis!ûire.
PJlIl.IP VAN LEIDEN, in zijn Boek "IIn
"Im /zet
het Lof de,:
de,~
His!oire. PJllLlP
ló:j1en,
Fó:jl ell, {Zeeft
Ç!eeft DEEK of IlEKA
nEKA deezen lof: " Wat eer (zegt
Czegt hij)
zouden de !JO!!fllldjchc
Ilo//find/de Cratlvm
Crntlvm overig hebben, ten ware dat de
gel\lkkig~
Ahlij "lm
\'~n St. Ade/hert
Ade/bert te Egmolld
Egmond en de lfiollllikken,
gellll;kig~ Ahdij
lI1ollllik1een,
nIs
daadm "nn
,'nll dit
dil! ze/ven
zelven Croaven,
/Iachtnis zij de doodelI
CrntlveIJ, door hunne
hUil/IC nachtlijkm arheid
arbeid '/ict
fliet "I'reeuwigd
l'freeuwigd !zaRden,
iijkm
haRden, en den Priejler van Beek
deulven niet in "'t !rOI"t
IrOT't hefi:hrel'en
hl'[.hre,'en had". Gant~ch
G:mt~ch anders is het
,e!uigenis,
,etuigenis, dat GERARD VAN NIJMEGEN van hem geeft; deeze zegt
niee
dat BEKA wel gelijkt naar een Timmerman, die zijn handwerk niet
na~ll1
na~11l

V(ti"Y~r·
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verflaat , wetende de floffen,
verllaat
Iloffen, die hij van hier en elders gehaald
heeft, niet behoorelijk te plaatzen. Dit vernederend oordeel over
's lIJans arbeid vervalt, echter, a's men weet, wat gebruik SCHRI·
VERIUS
Chronijk der Bollandfche
Grt1avm, daar van
VER
lUS ,, in zijn Chronijlr
Hol/andfche Graavm,
heeft.
gemaakt heefr.
BEKA'S Chronijk loopt tot aan
nan het jaar 1393, en niet, zo als
GOUDHOI!.VEN fchrijfr,
\~SSIVS zegt, tot 1246; ook niet, zo als GOUDHOEVEN
zij eindigt met den dood van
v:m FLORIS VA;'
VANII WEVIi:\VEV.&:tot 1245; want lij
UNKHOVEN) wiens fierfjaar,
llerfjaar, gelijk men weet, dat van 1393
lJNKHOVf.N)
J 393 was.
HF.D~ en L.
Dezelve is ook, te gelijk met die van HED"
L. HORTENSIVS ,
Bistori" U1/rajeflina,
U/trajetrina, in de La/ijnfche
Latijnfche Taal te Utrecht,
Utrecftt, 1643.
His/or;"
in folio herdrukt.
herdrukt, en met zeer nuttige aantekeningen van A. nuBUCHELIUS en GIJSBERT
GI]SBERT LAP VAN WAVEaEN,
WAVEllEN, als ook met de AfbeeldCHELlUS
felen
Celen der Bisfchoppen verrijkt.
In het' Derde Deel der Ana/dla
Ann/el/a van A.
A. MA'ITEUS,
MA'ITRUS, vindt men
ook deeze Chronijk van BEKA.
ANO.
Zie verder VAL. AND.
yan) Kanunnik en Pastoor te U/redt,
Utrec!:t, leef.
BEEK, (Kornelis van)
Eeuw. en liet na een ChroHijk van zijn
zjjn Klooster.
de in de XV Eeuw,
Bisdom Utrech/,
Utrecht, I. Deel.
De!!l.

BEEKBEftGEN , ook wel Belrbergen
Bekhergm genaamd, behoort onder het
hec
BEBKBEI\GEN,
Sthoutsampt van Appe/doorn, van waar het een uur gaans ten
St:houtsampt
deftige Kerk, die door een'
Zuiden ligt. Men ziet aldaar een defdge
Predikant bediend wordt. Bij dit Dorp is een Bosch, het Beekhagerwoud genaamd, waaruit geen hout, dan bij firenge
flrenge vorst.
hagerwofld
mag gehaald worden. Men vindt alhier vier Papiermolens. Voor
het Qverige geneeren de bewooners zig met den Landbouw.
BEEK8.RKENS;
IIGGENKEiKE.
BEEKKRKE~S; zie
zje IIGGENKEi.KE.
BEEKESTEIN is de naam van verfcbeidene
verfcheldene Lwstplaatren,
Lllstplaatfen, in Hul.
!lfJ/'
/rmd en Kemmnerland.
KenlJemerlllllll.
Irmd

BEEKMAN ,,Vind:)
(ffad) was de oudne
oudfle Zoon van ABRAFfAlU
ABRARAIII BEEKMAN
BEEnIAri,,
_ie zig,
EngelafJd komende, Ie
te lIi;ddf/6I1rl
lIiiJde/6l1rl nedergezet
.ie
zig) uit Enge/alld
neder~e.zet had.
Y
luc,
y ~1I
ISACi
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der Medicijnen;
Medicijnén; "naderhand wenf
werd
oefende aldaar de praffijk dèr
bij Reéèor
Reétor te Dordrecht,
Dordr~dlf. en verwierf den roem VIII
vat! een bemin
bemin~..
hij
dcr Geleerdheid te zijn. T\te
Twe..
már en vriend der Geleerden en der
Broederen,, mede liefhebbers der weelenfcbappen;
weeleofcbap~n t zijn
zijner Broederen
Reétoren
te l1isjingen geweest. VlJ.n
Vl1-n lSACK
ISACK BEEK"
BEEJ{~
Reéèoren te Rotterdam en teY/isfillgen
irAN
verfcheidene N1Ituurkumlige
NatllurkWl1ilige en Matbemamche Schrif.
SchrifHAN zijn verfcheideDe
waarvl!n, echter. llechts
l1echts weinigen gedrukt zijn.
zijo.
ten nagebleeven ,• waarvaD,
eertle, met wieD
wien DESCART.!S,
DESCART!S. bij zijJ]e
zijne
Deeze IIEI!KMAN
Dceze
BEEEMAN was de eerlle,
komlle
Hol/ani, kennis maakte. De Wijsgeer, zig re
te /Jred_
BrerJ.
komae in Hollaml,
bevindende. zag aldaar een wjskunftig
wiskuntlig vtaagfiuk
vtaagllllk .ngepiaakt;
.ngepillakt;
bevindende,
het zelve in de Nederdlridèhe
Nederdlritlèbe 1.1
gefchreeven, en ~
dut
doch bet
lllll gefchreeveo,
onverflaanbaar zijnde, verzocbt hij de omfianders,
omtlanders, hel
het
voor hem onverftaanbaar
wnglluk, vOor hem, in 't
'f Fransen of Latijn afiefcbrijven
afiefchrijven;; dir.
\'mgftuk,
ze~t men, deed BEEKMAN
BEEKMAN ;; en dit leide den grond tot eene vrien6vrienIJ..
zejtt
{chap,
naderh2l1d wetiergebroken werd; dbor dieo~
dien~
(chap. die, echter. naderhand
DESCAR'fES,, aa:K~4AN
IIE1tEMAN met eerlijk zou ge.
gevolgens het zeggen van DESCARTES
Traétaat over de Zangkunst. waarvan
handeld hebben, met het Traéèaat
het origineel hem toevertrouwd was. Hij zou naamlijk hetzelve
liet
natm ulcgegeeven
ultgegeeven hebben. Doch vermits men
èp ziin eigen naam
r.nen niet
dat BEEKIIUN
B1!EKMAN zig desIlangaande
desilangaande al of niet verantwoord heeft
heeft,t
vindt. dit
vtndr.
beflisfen. BEEKMAN
BEEK~I"N wordt.
wordt, door VAN BALEN, in
is zulks niet te beOisfen.
BtfchrtÎving van Dordrecht, bJ.,
bI, 674, genaamd, een man
man.~
zijne Befclzriiving
ervareh in de Wijsbegeerte en Wiskonst. DEscARTEs
gelui,t.
ervaren
DESCARTES zelf getuiet.
van hem geleerd te hebben. Uit zijn
ziJll huwelijk heeft hij n
naveel Vlltl
..
gelaaten 6éne Dochter.
Dochter, die daarna in Huwelijk had den Heer 4.
A.
gelaaren
VAN DER
DER. PUtti,
PUIUl, Burgemeester van Ylisjingen.
YAN
JIlisJingen.
~ntekening van BAlLET, ;n
in 'f
Levm 'Vlin
vlm DE~C.uTES.
DE1CAlTES.
Uit de aantekening
't Leven
ISACIC

BEIIJI:MI\N, (-Marlifllll)
(Mtlrtinut) Dr~sfalml
DrosftJllrd en DijlrlJf"(lof
Dijkgraaf vfln
van rle
de BtlrDn
Bllrsn·
BEiltMAN.
Asperm.• heeft
heefe zig, in het jaar 1745,
I7 45, onder onze Vanie van Asperen
Historiefchrij ~ers, een
ien plaats verworven,
verworven. door het
derlandfche Historiefchrij\'ers.
Be!cllrijl'jlJg vaIJ
de StaJ
Stan en BaronBaron·
in 't licht geeven van zijne Befclrrijl'Îllg
van Je
Jije "1111
As~rtn, waarin
wasrin vertoond word, baare
h~are Oudheid,
Oudheid. Ge.
GeMie
,'1113 .AsjJtrm,
Drosl heeft
heefe doe.d~
bouwen, Hooge en andere Regeering. enz. De Drost
zijne Befchrijving (waarvan wij ons op het Art.
Arr. ASPEREN be.
beze zjjne
drend hebben) verdeeld in
tn twee-en·twintig
twee-en-twintig Hoofdftukken,
Hoofdfiukken. bebe)..
behe~
diend
zende alles
allei wat tot een vollediie
vOlledi&e Befchrijvilli
Befchrijyi~ vcreischt wordt
wordt...
zcnde
De4
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Dezelve is met eenige KwlStplaaten
Kunstplaaten verlierd, eo
en gedrukt te Utredt,
U/redtt,
gi. 8vo.
in gf.
BEELART, (Cerllrdus)
(Ger/lrt/us) Zoon van den Burgemeester BEELART,
~eboren te Heust/tn,
afkomilig uit het oud gellacht
geDacht van
Jeboren
Heusdtn, doch afkomllig
dien naam, in bet l.2nd
Land van Kempen,
Ktmpen, alwaar deszelfs Voorouje.
eertle Hoofdfchowen
HoofdCchowen geweest zijn.
ren de eerlle
GRAl1MAIJE, Taxandria,
GRAlfMAIJE,
TaxtJnt/ria, bI. 9.
DEELDSTORMING iIJ
BEELDSTORMING
ÎIJ de Nederlanden.
Nderlanden. Dit allerhaatelijkst bedrijf
is, in alle deszelfs
deszclfs omllandigheden,
omtlandigheden, zeer
z.eer aanmerkelijk, en wel
voornaamJijk om dat
tlat het zig onvoorziens openbaarde, en als een
voornaamlijk
fnelle blixem door het ganrfche
gantCche Land vloog; zo dat 'er bijna geen
gecn
aalJleiding tot
Stad was: die daardoor geene fchade leed. Wat aailleiding
Iigrer te zeggen, dan waar
het Beeldtlormen
Beeldllormen gegeeven hebbe, is ligter
ter plaatfe
plaatCe het zig eerst openbaarde. Zie hier de oorzaak daar van.
Toen FILTPS
FILlPS naar Spanje vertrokken was, gebood hij, bij Brieven, de LandvoogdesCe
Parma, de regels van
Landvoogdesfe I\I.lllGRETA
I\IAllGII.ETA "fm
"1111 PI1r1l111,
het C.JNcili8
Crmcili8 VIlIl
va/1 T,.ente
T,.enle :llomme
:I!omme te doen afkondigen, en de Keten zwaard,
vervolgen; welke fcluikbaar~l1dtJ
Ccll.Tikbaar~nd@
ters, met vuur cn
zw:1ard, te vervolg!?n;
naau\'\'keurig, .door
oom de zogenaamàe
zogenaamde Geloofi~
bevelen, maar al te naauloI'keurig,
onderzoekeren , en
cn derzelver
derzclver gelUllgtigden,
gClmgrigden, ten uitvoer gcbragt
gclJragt
werden. Daar bij kwam dat zulks gefrhieddc in een' tijd, waarin reeds
reed~ alles,
alles. eers,t
eerS,[ door de geweldenarij van
valJ .GRANVE.L.L.E.
GRANVEL.L.E, en natb"hand door andere ~ die zijne vo.etl4ppen
vo.eti4ppen vO;lgdeQ,
derhand
"~gdeQ, en het Dor
der Landvoog<iesfl!
Landvoogde~t! hadden, of laat
wt ikiJ,: liever
ücver z.e;ggen.
~gen. die haar
buar volbetluurden ,ov.:rb.o.op
,owrb.o.op geworpen
GRANVELLES .ononkomen belluurden
geworp~u was. GRWVELLES
mwschHjk
menschlijk gedrag had den afkcertegeD
afkeertege.D M~ algemeea
algemeeu doen wor~en. en het getal der Onroomkhen,
OoroonUèhen. vag
!3en,
vaa dag tot dag. ooeneet.oenee·
m#ll;
~; r.o ,dat
4at zij z~.Jli,et
z~.m.et OOtzagell,
Wtzagea, op <;ie
c,l.e openbaare
opeOO:lafe we~n en
velden~ ten aanhooreo
v~lden~
aanhooreIl V~l duizelldeo, .te ,prediken.
,predll>.en. Het
H~t (i'
~,en
.en en
aoder
lUlder m:akte
maakte het ,emeeue
,eweeue V.olk, 'l',[ w.clk
w.eJk daar
d2ardoor
door oiet weinig
gellijfd
gelUjfd werd. de Spllr;,nfohe
Spllr;.nfoh.e Tirllf1lJij
Tirll11lJij IaJ;Ig~g, boe .ondr~glj~ker,
.ondr~gijiker.
UI
!lQutbeid, ,van de onCchuldig.e
W .deed
Deed het ov.erQpn
ov.erOaan tot de !lautheid,
.onfchuld~~ BeelKruifen • .die.
weitnfionpeo, te vernJe.len.;
vernje.len; welke
den en
e.u Kruifeu,
.die op .de wepnfionpeo,
fpollrJooze
wede ,ijl.de
Kloo,çt~s ç,e.
fpoGrlooze lllo.edwilduma
mo.edwil.daam.a mede
,in,de l\.er.4i
Ker.ke.a @en KIoo,it~s
~e.
~fcnd
~feR& "mi.
Som.
Y;
Ya

ww.
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Sommigen willen d2t deeze woede Ie
te lperen, doch :mderen
anderen
dat zij bij [(ortrijk
Kortrijk eenen aanvang genomen heeft. Dit onbeOist
opaak in
laatende , is 't ondertusfchen zeker, dat zij haar hoofd opflak
Tres/vlaanderen,
Ldje eri de Zee, in de maand
ma~nd Au·
Aurf/es/vlaanderen, tusfchen de Leije
gustu~ des Jaars 1566, in een' lijd,
rijd, dat de Graaf VAN EG~IO:'olD,
!G~JO:"D,
derw3ards beo
als Gouverneur, ten IIove
Hove ontboden zijnde, zig derwaards
gee\'en
geeven had.
hnd.

Bij de woedende menigte, voegden zig Dieven,

Roovers en ander fchuitll
fchuÎlV van Volk. Als iet zonderlings is hier
bij aantemerken,
aanremerken, dat men nooit geweeten heefr,
heeft, wie de aanleg.
aanlegger van dat
dar helsch
hels::h bedrijf geweesr
geweest is. De wapenen waren !lokOok·
ken, bijlen, 11amctS,
l1amcl s, rouwen,
touwen, enz. allen werktuigen, bekwamer
re ·vernlelen
re vechten; zijnde,
om te
'vernielen,, dan om zig te verdedigen of te
volgens de echtlle
echrfl:e verhaalcn,
Kerkverhaal en , {legts
tlegts zeer \\'c;nigen
\\'óligen deezcr
deezer Kerk.
fchenderen van geweer voorzien geweest.
geweesr. Den verfoeijelijken
Kloosrers en ten
rcn platte lande gefpceld
gefpeeld hebbende,
rol in
ilJ Kerken, Kloosters
nam
en aanvang. Beelden, kos!baare en
Ilam dczcl\'e
dczel\'e in de Steden een
eenen
k01lStrijke
Sac;amenthlliskens, A11t3aren,
werkOllStrijke Schilderijen, Sacramenthlliskens,
Allt3aren, enz. wer·
Grafzerken. ja zelf nier
den vernield. Boeken, noch Grafzerken,
niet de begraabcgraa~
vene lichaam en werden verfchoond.
verrchoond. In den tijd van drie dagen
"ene
Dinnen AlltAllt·
waren meer dan vierhonderd Kerken geplonderd. Dilmen
u'erpen
her zijnen aanvang met
mer de venvoefling
verwoefling van
u'erpm nam het
V:lIJ de groogroo.
te Kerk.
2o!len der gezegde maand Augusrus.
Kerk, op den :lOflen
Augustus, tegen den
dell
avond om zes uuren; en nog vóór middennachr
dar overheer.
overheermiddennacht was dat
lijk gebouw inwendig van alle deszelfs fieraadcn
fieraaden beroofd. Dit
verricht zijnde, liep het
her omembaar
ontembaar graauw met
mer geroofde bran.
verrichr
dende Wa,'chkaarfen,
Wa.<chkaarfen, onder een aanhoudend
a:mhoudend gefchreeuw, vari
Fiv/!
Fil'e Ie Geux.
Cm."" naar de andere Kerken, Kapellen en Kloosters,
alwaar mede alles den moedwil der Plonderaaren ten doel !lond.
:llwaar
Commfge· dier Gebouwen, niet bij de mishandeHet bleef, in fommfge
mishande·
ling en vergruizing van'
van het levenlooze alleen, maar zelfs moe·
fien de Levenden in den algemeenen ramp deelen. Te Mir/·
Mil/de/burg en in gantsch
gantseh Zeeland vergenoegde de oproerige gemeengemeen.
te zig niet met het breeken der Beelden, maar eischte omflag
onrtlag
van allen, die om den Godsdienst in hechtenis zalen; aan welwel.
ken eisch de MagIfiraar
Magillraat en de Bisfchop , rer
ter voorkominge van
bloedllorting, gedwongen waren te voldoen, met bijna twinti&,
ploedllorting,
twintig
gevangt;nt;n
provintie van Ulrefht
Ulr~ht begon de
gevang~nen lostelaliten,
lostela:;ten, ln
In de provincie
Beeld,
Beeld..
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Beeldflorming op den J 4- Augustu~. In's GrfJl'Cn 'tage waren de
Kerk~n' Ie
onzinnigen niet te vreden met de 13celden
Deelden uit de Kerk,n'
te doen
maar begccrdt:ll
ieder, .lie
ruimen, lnaar
begceru~1l ook; dat icdcr,
,He cen TIee!d
Deelt! in zijn
huis
cl:\[ h~t vcrbuis had, het zelv.!
zeln zou ten voorfchijn brengen, op dat
bJijzeld werd. In and~re
anllere plaalfcn
plaatfen was, door \'oorzc)rti~
voorz0lg(! van de
13~dddl b:j
bij
Magiflraaten, de moedwil voorgekomen, door dl! ll~dddl
z~l!l;s,
tijd. in veiliger bewaarplaatf~n
bewaarplaatfen te doen brengen: gelijk z'l\l;s,
onder anderen, ook te Amjle/dalll
Am/leidam aan de Geest1ij:,h~id
Geestlij:,h~id bevokn
dlifn!:(, 1:0
werd; doch deeze
deezc in haaren ijver te driftlg,
t:n bij 1icht~n
licht~n dage
aan
znlks door
dour Amb:\ch'slie..lcn
cn
lIan het verhuizen zijnde, werd zulks
Amb~ch,slicJcn en
anderen gezien, die haar, op den
dcn 23flcn
23[1en Augu,tus,
Augu;tus, noodzaakten, de 13eelden
d.laf z ~ behoorden.
Deelden weder te brengen ter plJatfe d.m
In de Oude Kerk, alwaar men met plond~ren reeds bezig was,
doar de Schutterij gefluit.
ge[1uit.
werd zulks door
De Roomschgezinde Schrijvers hebben niet nagelaten, dit alles op rekening der zogenaamde Cel/Uil,
Geuzen, of lIervormJen
llervormden te
fiellen; doch geen van allen heeft immer een man vall naam
met die boosheid durven betigten: illtcgcndèel
integenut:el zijn 'cr bewijzen genoeg voor handen, dat de eerften
eerrtcn en aanzien:ijkrten,
aanzienjjkflen, ja
befchouwJ.
zelfs alle weldenkenden , de2ze daad met verachting bcfchouwJ
hebben. Zeker Roomsc!tgezind
SclJrij~'(r zegt zelfs: Doc/s
Roomsc.'tgczind Sclil'Ïj~'(r
Doel, men
bekent/en dat al dit woedm
Beeld(lormen niet
moet Qok bekennen
woeden C1J Buldflormen
lIiet op
~'fm de bezadigd(le en befcheidCllJle
befcheidClljle Gereforll1urden
Gerfforll1urden
,-ekmillg "fin
moet
oprec/Jte van hUt/ne
hunne llistoril'fc/lrijvers
1/Ioet gejleld
geJleld worden. DI.'
De oprcdtc
Ilistoricfchrijvcrs
y/lijm 'cr
'er zo wel tegen uit als wij. Tot flat
v/dim
Oot van dit Art. zullen
nog bijvoegen, een plaats uit een der 13rieven
wij hier no,g
Drieven van w.
LINDA[I;US, in leven I3isfchop
wonen,
L1NDAlIóUS,
Bisfchop van Roermond,
ROl!rlllo/1(J, om aan te toonen,
ollt(hane woede meer eene booze verrukking.
dat deeze fchieliik
îchieliik ontftaane
en tegen desze!fs uitgekretène
dan ijver voor het Geloof ell
uitgekretene misbruiooggetuigen (zegt hij) hebben verken was. " Geloofwaardige
GelooflVaardi~e ooggE'tuigen
" baald
haald dat, w:mneer
w:lIlneer de Leidenaars, in het jaar 1572. het Kloos" ter der Minderbroeders buiten de Rhijnpoort,
lthijnpoort, gingen onder
iemam in de plaats van een vandel , het a~
" de voet haaIen, iemant
" beeldze! van den Duivel, op een lange fpier,fe
fpief,îe vooruit droeg;
dknden. En de Beeld"
.' zo dat wel te 'zien was, wat meester zij diènden.
.. ftormers
norm ers hebben op vcrCcheiden plaatzen getoond, dat zij meer
ti van het afbeeld.zel van den Duivel, dan van Christus hielden.
.,
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Zeker Spanjaart te Londen in 't Sr. Pauls Kerk komende, en
zijne oogen herwaards en derwaards keerende , zag geen eene
7.ijne
Schilderij van een der heiligen. Verder ingetreeden zag hij
afbeelclzel, dat geheel en onge[chonden
ongefchonden was, van
vlln den Oui.
het afbeeldzeI,
DuigewoJn was.
was, onder de voeten van St. Michiel
vel, dat men gew00n
fchilderen. De Spanjaard, zijnt gram[l:hap
gramfl:hap niet kunnende
te [childeren.
,.
" betoomen, Ifok den degen en begon lusdg op den Duivel r"
,.
voort, gij moet 'er zo wel, als de rest van
'0 flaan,
llaan, zeggende, voort.
"daan.
hehben zij het ook te Antwerpen
Antw~rpen gemaakt, daar
"
daan. Zo hebben
"" zij
in dien loffelijken oorlog tegen de Beelden, nict
niet alleen de
ZIJ In
n3 dat zij het !laanl1aan" twee Moordenaars gefpaard hebben, maar na
" de Christus beeld, en dat van den Engel, die doorgaans bij
.,
gevoec-d word, verbroken en vermorvermor·
" den goeden Moordenaar gevoe,d
" [eld
feld hadden, hebben zij, alleen dat van den Duivel, die bij
Moordenaar geplaatst was, o:1gefchonden gelaaten,
" de kwade Moordellaar
" zo als ik (zegt Lindanus) met eigen oogen en groot leedwee·
leedweefchertfende zeide, daç
,. zen gezien heb, waarom ook het Volk al fchert[ende
" zij wel gedaan hadden, met de handen aan hunnen !leer
lIeer en
bunnen Broeder te /laan.
tlaan. En als ik (zegt
" Meester en niet aan hunnen
" hij verder) in het jaar 157!! weder in mijn Bisdom was ge.
ge" keerd, daar het alles door de woede der Geuzen overhoop lag
" waar toe
loc ik als mede lnquijiteul'
InquijileuI" hen (Jt1l1gefPooril
t1tJl1geJPoorJ had,
" moest kij 'tr hijgevlJegti hehben) hcb ik, zo als ik bet Choor
bezigtIgje,, geziel'l,
gezie~J, dat alles
" van. e Hoofdkerk te Roermonde bezigtlg..le
dfn hongen Outaar weg g~roofd was.
was, de drie Beelden
" van dm
Hel:ig~n verbrand waren: maar dat 'er nog een klein
" van de Hei:igèn
" Beeldje was geCpaard, het welk dcorgaans bij de IJ. Maagd
Genoveve w<:rd
" Gcnoveve
\\'<:ru t:elchildert; en de Duivel met een blaasballç
"tI ve,bedd. Ik rakte (zegt hij) het aannond
a:mOond :lau,
3an, en fincct
fineet heç
he~
tCi':I~n de aarde, zet!gcnde
zeggende vertrek van hier Duivel".... LigtLigt.
" tcw~n
I,;:, be~eït
d.t wij de I-Iistori~tjes
l/istoril!rjes van die Duivelsbeeldjes
li':'
be(elt men, d~t
.,oor
,< k_
k. ning van den lnquiûreur
InquiÎlreur LINDMWS
LINDA1WS laaten,
Jaaten , en ter goeder
yoor II
~eluovell, zonder juist de Beeldilormers te verdeedigen.
frouw ~eluovel1,
è:!t
toevallig,J daq
dan
è:u zo ze al waar zijn, gemelde Beeldjes eerder toevallig
Zet
met opzet wrfchoond zijn gchlecven;
gehl~cvel1; om reden, dat als men de
plQl1dt'Ting van de Kerk te /intwerpen
/fnlwerpm mgaar,
on.
plQndering
nngaat, en ziet, hoe onlIcfoisd,
met Levensgevaar
Levensgevaar,~ het Christusbeeld van b";;.
b";.
~c!Ïlisd, ja ~ zelfs UIet
Ve3
Vela'

BEELHEN. BEEM. BEEMSTER. (de)

!r3
~J3

nedergetrokken is geworden, men ras zal begrijpen, dat de
ven nedergeuokken
drift geene gelegenheid overgelaten heeft,
beeft, om juist het
bet Beeld
van den Duivel te verÎchoonen.
verCchoonen. Begeert men ondertusÎchen
ondertusCchen meer
meel'
dergelijke Historietjes, men leeze
Jeeze MEERBEEK en STRADA.
BE!LHEM,
Bier;em. is een verbasterde naam van BethItBEELHEM, ook Bjel~em.
Bethle-

hem , een Klooster in Gelderland;
hem,
Gelder/and; zie BETHLEHEM.
BEEM,
fJunjÎngo,, eerfle
BERM, of BEDVM,
BEDUM, een fraai Dorp in Hunjingo
eerlle kwartier
van de Groninger Ommeltmden,
Ommdollden, komende in de oude Kronijk
voor, onder de benaaming
belJaaming van BeideT'WtJlde.
Beiderwalde. Het legt op een
laagen doch zeer vruch[baaren
vruchtbaaren grond. Men gelooft dat het zijfJ~n naam ontleend
Q~n
ontle~nd heeft van den ongemeen en toeloop van Godsdienlligen, en het doen van zeer ernflige gebeden ter dier plaatre; waar van de oude Jaarboeken getuigen,
getuigen. dat WILI'RIDVi
WILfRIDUS en
aADFRIDVS, wier Feestdag,
aADFRIDUS,
Fees[dag, volgens MOLANUS
MOL.\NUS,, in dl:
de Roomfche
Roomrche
Kerken ald~ar op den 3dcn December gehouden wordt, niet :Illeen
alleen
Illdaar
Aldaar gewoond hebben, maar ook door de Noormannen, na dat
dezdven Gronillgen verbrand hadden, doorflooken zijn geworden, en wel tenvijl zij in den gebede waren. Volgens het algemeen verhaal, Is aldaar, ter hunner gedngtenisfe,
ged~g[enisre, eerst een boutneen
ten, en daanJ~ een veel fierlijker fleenen Kerk opgerecht, en door
den llisrchop
Bisfchop gewijd. Na de verandering van Godsdienst in deeLanden. is de Kerk van Bum gebragt
gebr~gt onder de Klasfis vaa
va.
ze Landen,
lJ1idddjfuffl,
JJ1iddeljfum, en wordt door één eigen Predikant bediend.
BED7STER, (dl)
BEE:\!STER,
(de) voorheen een der grootlle
grootrte Waterlandfche
Water/andfche Md~
Meihebbende ten Oosten den Purmerender en Oosthuizer Ban.
en ten Westen het Schermer Ei/Ilnd.
Ei/lmd. 1'In11 gefchrifcen
gerchrifcen van de tiende of elfde Eeuw draagt deeze Meir den naam van de vloed BarJ
PROCUR.\T9R, /{ee1lljlra,
/(ee11ljlra. doch MEM!~
mejlrll, waar voor WILHELMUS PROCURAT9R,
tnejlrll,
LIS
LIS STOKE beter Beemjlre geleezen heen.
been. Reeds in het jaar J57CJ
J57~
was men bedacht op de droogmaaking van dezelve; doch de aanSpaalJfche Oorlog deed de bedijking ilaaken. In den
houdende Spaallfche
Ilanvang van der XVII Eeuwe werd dit werk, d00r
door DIRK en HElfHENDRIK VAN os,
OS, JAN TEJf
l'EX GROOTHNHVIS.
GROOTllNHUIS, JAN KLAASZOON
KLftASWON KROON
KROON ea
I\!P~e anderen.,
IÇp~e
anderen, ter hand,enomen,
hand .~enomen • na dat daar toe
toe,J ol'
0.1' deo
deu!2{
~{fleil
fiell
Maij
V5
reIl,

!jt4
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Maij 1607, Oétrooi verleend was. 's Lands Staaten bewilligden
daar in te gereed
er , vermits het water, volgens zijnen aart aan·
gereeder,
aanwasfende, jaarlijks wel vijf.en-twimig
vijf-en.twintig morgens land wegnam. De
'wasCende,
voorwaarde, waar op het Oétrooi verleend werd, was, dat het
werk in vier jaaren moest voltrokken zijn. In 1608 werd 'er een
aanvang mede gemaakt
gemaakt;; doch in het jaar 1610 brak de reeds ge.
plaat[en door. Daarna, op den
maakte bedijking op verrcheidene plaatCcn
]J sden Februarij van dat jaar, werd aan de onderneemeren een oit·
uitgebreider en voordeeliger Oétrooi verleend; de gaten werden met
allen mogelijken [poed
fpoed weder digt gemaakt, en alles, met zo veel
ijver en
cn overleg, in zijne Ooaten,
/lomen, wegen en wateren verdeeld,
gantfche Meir, den 30llen }ulij
Julij 1612.
dat de kavelingen van de ganr(che
op het Slot te Purmerend gehouden werd. Het droogmaaien
droogmaaIen
ge[cniedde door veertig Molens; en nog heden word de BeemBeem·
gefcniedde
fi(l'
fit/" met vijftig Molens droog gehouden. Op den gemelden 30nen
30llen
pla:l.tze. deezc
jaarlijks. door
JJulij wordt. daar ter plaatze,
deez~ droogmaaking, jaarlijks,
een Dankpredikatie herdacht; weinige dagen daarna is het Beem·
fier Kermis en Paardemarkr.
Paardemarkt. In de tegenwoordige Cohiercn
Cohieren is de
BUlIlfler,
BUlllflcl', behalven de vergraavene Landen, Dijkettingen en
aangellagen voor 7794 morgens, 255 roeden en 6 voePleinen, aangeflagen
ten. De wijdte .les
des Ri;;glloots
Ri;igfloots is doorgaans agt roeden, en de
diepte agt voeten.' Op de breedte van agt roeden legt een' dijk
kruins, en m;ee en
van twee roeden glooijens , anderhalve roede kl'uins,
eea
een halve en drie roeden druipens, tcr
ter hoogte van zeven Zijp.dec·
[che voeten. Een Ooot
/loot van een en een halve roede [cheidt
fcheidt dec.
van de binnenlanden. Tien groote wegen, drie roeden
zen dijk vande
breed, en even verre van elkander, loopen, naar aanwijzing der
}{amen
wegen de mid·
l\amen ,kruiswijze door de Beemfler, van welke wegcn
delfre
dclfte en langfie
langlle de lengte van 2900 roeden heeft. De meene
meelle deedee·
wegcn zjjn,
zijn, ter wederzijde, met hoog opgaan·
opgaanzer
z~r overheerlijke wegen
dezelve lommerrijke laan en vor·
de boomen beplant, waar door dczelve
Benevens die wegens
men. Benevcns
we~ens leggen de Ooaten.
/looten. wateringen en
middel tochten , allen zeer net verdeeld. De ganr[che
middeltochten
gant[che Beemfitr
BeulIfier is
°in virf
deel en , als Midden·,
Midden-, Noord-,
verdeeld 'in
vi[f deelen,
Noord·, Oost-,
OOSI-, lf1st
lf/'tsl· en
Zuill-Bee1l1fier; en fchoon in icder
Zuiti-Beemfitr;
ieder deezer deelen plaats tot een
Kerk is,
Kcrk
is. naat 'er, echter, Oegts
/legts éJne
é~ne in Middm-Bet11lflel';
Miiden.Betmfler; we/wel·
ke Kerk
Kcrk een vrij hoogen Toren heeft. Het verblijf der Bee1l1fler.
Beemfle,...
fon.
felul
0

IlEtRENBURG.
IlEERENBURG.

BEERENDRECHT.
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fc/te Dic,'rte,.,-esfo,
Dic,'rte,./"esfo, Mejuffr. WOLF, geboren llRKI{ER, gaf voor
eenige jaaren eenige vermaardheid aan deeze plaats. Het weiland
ongeml?ell. doch de Lusthoven zijn niet meer zo fraai als
is 'er ongemeen.
Bewooners, zo
eertijds. Ie het jaar 1743 telde men 'cr !!07H 13cwooners,
j:;ngen als ouden, en in 1749 waren' er
cr 497 ht;iz~n.
htoizcn.
betrefr, de Bcclllfler
BccIII/!er maakt een
cen Baljuwfchap
Wa, lJ e Reg~eril1g betreft,
op zig zei
zeI ven uit; \\'ord~nde d;!
d~ Hooge VierCchaar
Vierfchaar ald,'3[
aldilar gef1)angefilannen door den l3nljuw,
Baljuw, die door 's Lands Staaten aangeneid
a:lIlgefleld wordt,
wordt.
l1en
[Or wçlk
welk Collegie
t':olIegie mede behoort een
en zeven Hoog-Heemraden; tot
gczwooren Klerk, en een Gerechtsbodc.
Gerechtsboje. VierSecretaris, een gezwooren
Vierfcha~r gehouden, op het S,adhuis
maal 's jaars wordt de Vicrfchnr
S~adhuis te
vonnisfen over lijfllrafbaare zaaken wor·
Pllfmeret1d; doch de vO\1nisfen
lJftddetl·Beem/!er ten uitvoer gebragt. De laage Recht.
Rechtden in de lIfldde/l·Beellljler
beflaat uit den Schout, die
dIe in naam van den Baljuw, welbank bdlaat
Schepenen, aanfle!r,
ke hem, nevens zeven Schepencn>
aanrtelt , de Vierfchaar-fpant;
cn met de Schepenen om de veertlcn
veertien dagen te Pllr/J1erel1dRecht~
PllrmerelldRecht~
en
dag houd.
Dijkbefluur wordt geoefend door den Dijkgraaf
Dijk:;raaf en zeven
Het Dijkbelluur
Heemraden, een Secretaris, twce
twee P~nningmeeners
P~nningmeeflers en een .lkJde.
&>de.
Her !<.ollegie der-Hoofd
der'Hoofd lnge!twdm
Inge/allden benaat
bellaat uit 18
J 8 Leden, die over
liet
hooren der Rekeningen en doen der omf1agen
omflagen fl:aan;
[{aan; deez\!
deeze
het hoorcn
houden hunne vergadering in het Burger Weeshuis te AmJleldam,
Amj/eldam,
110uden
in de week na Paafchen.
'Yoor de Beemjl~r.
Beem/!er.
Zie Of/rooi en Keuren 'Voor
13EERE"'BURG,
DEF.RE~BURG,

een zeer aanzienlijk Huis, onder Leiderdorp.

BEIRENDRECHT, een Dorp in de groote Zuid - Hollandjèlle
'Yaard;
IYaard; zie BARENDRECHT.
BEERENDRECHT , wel eer een aanzienlijk Adelijk huis in Rhiin.
RhijnDEERENDRECHT
land, onder de Ambachtsheerlijkheid van Leiderdorp, aan den
bet Schouw, een groot half uur gaans
laagen Rhijndijk, omtrent het
Lddm. Het was weleer een Leengoed van' de Abtdij van
van Ll!iden.
Rhijllsburg, en door CLARA VAN llERENDRECHT
ge'RlIijllshul'g,
IJERENDRECHT ten huwelijk ge·
bragt aan Mr. FRANK VAN DEIj:
DE~ 111
EER , Pietersz,
nIEER,
Pietersz , Baljuw en DijkDijk·
STaaf
Vaaf van D~lflal1'.
Dûfta11l/, -dIe het zelve .aHet
aaliet aan zijnen
zjjnen Zoon, ]oliAN
]01lAN

VAN
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nEERENDRECHT. BEERENKAMP. BEERNE.
llEERENDRECHT.

VAN DER MEER VAN BRRENDRI!CHT. Dit huis vervallen zijnde, is
gl!'floopt
g~floopt en naderhand gebouwd in de Ambachtsheerlijkheid vin
AlJrlanden'Cen,, over het Dorp Alphen
Rhijn.
Aar/anden'een
A/phm aan den Rhija.
Ol:DENHOEVEN en VAN LEEUWEN.
Ol:DENHOE'vEN
BEERENDRECIiT, anders Cijs genaamd, is een Homede , onder
DEERENDRECIiT,
het Ambacht Zoeterwoude, legen over de Lammm , 22n de Vlier,
geworden,
een kwartier uur gaans van Leider..
Leidm. Het is beroemd geworden.
811en ]unij
]uDij 1514, door de Spandoor de Schanfen, aldaar, den 8L1en
jaarden,
jaarden. in het tweede beleg begonnen en te vergeeffch door
LeidenalJren aangevallen; zijnde dit de groJtfie
groJtlle en flerklle
de Leidenaaren
llerkfie
der Schanfen om Leiden. Dit huis was aangelegt in 1 S:Z4, met

jANSZE VAN BEERENORECHT
BEERENDRfCHT,,
twintig morgens land, door JAN KLAt,S
KLA~S JANSZE
Rhijn/twd) en werd, van 1525 tot 1536, aan de
Dijkgraaf van Rhijn/alld)
ein Leengoed opgedraagen
opgedraagen,, en daar van we3er
we,ier
Graaflijkheid als een
ontvangen. Beer
Heer JAN VAN BEERENDRECHT
BEERl!NDRECHT verkreeg het dus in
omvangen.
JSPo. Naderhand is het verkocht aan PI!TER OUSEEL, die het
J5Po.
DANIEL
OUSEEL, Predikant te f'óQrfclrooten.
f'ógrfclrooten.
naliet aan zijnen Zoon DAN
IEL OVSEEL,
VAN LEEUWEN, BIJt.
Bat. 111.
lil.
BURENKAl\IP, een Heerenhllis,
Heerenltllis, in 't
'c ampt
3mpt van de Ft/lIwe,
Ft/uwe, on·
onllURENKAl\IP.
der .Vieuw/rerlc,
Nieuw/rer/r, zijnde een oud gebouw, fiaande in een diepe
veele planllladgraft, met een vasten brug, en omgeeven van vcele
~n Heer GOSElIf
GOSEM GEURT, lUir.Qtl
lUir~ 1111"
YI1" Benjen; behoorende aan ~u
linek.
tind.
BEERNE, een halfuur
half uur ten
tcn N. O. van Heusden, langs den hooDEERNE,
werd31hier ee41 AbtJij
Abtdij
cen l\1aasciijk gel~gen. In het jaar 11,34 werda1hier
opgerechr, door zekeren rOLCOLDUS ,of
, gf FOLCO VAN
VAllllllf.RbIE,
IIlfDt, wiem
opgercchr,
gelleld onder de orde der PreKasteel hier geleegen was, en gefield
1tuJtljlrmzen. Geduurende
GedlWlende .cien
SjIIl,IJnfçhen Oorlo,g., beeft
heeft -dec11l1HZjlrmZetl.
lWU Sj1414nfçhen
iieevcrw<>est.
ze Abtdij zeer veel geleden, en werd eindelijk
ein.delijk geheel verwoest.
De Abt en zijne Kanunniken verfchuilden zig te 's Her/iJgenb.osch,
bemagtigd werd, ook
't welk zij, toen die Stad door de Staaten bema&tigd
tig zeden te
Ie nlV{)orl/en.
nlvoor4en.
weder moefien verlaaten ; onthoudende zi,g
Abtdi)goedere n door de .5tJ1atel]
.'itliJtel) aanIn bet jaar 1648, werden de Abtdi]goedere
,eO:l&en
dl! .Ab!dij
Abnlij nic.t,S
nie.~ meer oyerig.
oyerjg.
,e~n en verkocht; zijnde van <k!
dau

! EER S.
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dan eenige bouwhuizen • en een Voorpoort met een laag zeikan..
~eftaan heeft,
tig Torentje. De grond, waar
W:lar op de Kerk wel eer ~e!laan
als ook het Kerkhof, is geheel m~t puin bedekt en met ruigte
bewas{t!n. Nogthans
bewas!i!n.
Nagthans ziet men 'er nog verfcheidene Grafzerken.
BEU,
BEKA, pag. 48. Hwt.,
HEDA, pag. 156.
:eEERS, een

der zestien Dorpen van de Friefthe Grietenij Baar..
in het kwartier van Westergoo,
Westergoo. liggende aan de
d.e Vaart
tI~
Zwetfe, door frie!
naar Jo,.w~rt
tie Zwe/le,
Ine! nallr
J011vert loopende , en aan de Brits.
w~rd~rmeer. Alhier ligt de Staate Unia,
werdermeer.
UI/ja, die, in het jaar 1443.
J.H3.
door KEMPO UNIt..
UNIA bewoond werd. Het Dorp Beers heeft Kerk
cn Predikant, die ook Je/hun bedient, behoorende onder de
Klasfis van Leeuwarden.
WIJSSEJ'lIUS
WINSEMIUS en SCHOTANUs.
ti~rlldul,
• eradu/,

:iEERS
~EEBS,, een ander Dorp van dien naam, in 't Land van KUlK.
KUIK.
in de Meijerij van den Bosch drie
aan de Maas. Nog vind men iu
Dorpen
Dorpen,, die mede deezen naam drangen"
draagen>- doch onderfcheiden
zjjn in Ooster-,
zijn
Ooster-. Midden- en Wester-Beers.
BACHIENE, Geogr. 1330.
BACHlENE,
IJ30.
DEERS. een Dorp tusfchen Kuik
..
BEERS,
Kt/ik en Grave, en dus in Staat
SlaatsBrnbant, welk Dorp een eigen Rechtbank heefe, die uit zeven

ftaat eene Heerenhuizing,
Heercnhuizing, die.
die,
Schepenen beftaat.
be!laat. [n
In het zelve !laat
met haaren tuin, binnen een graft bellooten
beOooten is, fchijnende wel.
eer een Adelijke Hoffiede geweest te zijn. De bezitter daar van
was wel eer een Leenman van den Baron van Kuik. 'Er (taat
flaat
een Gereformeerde Kerk, die door een eigen Predikant bediend wordt.
De Be~rfthe
IIfaas heefe van dit
Beerfthe 1Il11as
die Dorp haaren naam ontvangen.
verfiaat daar door het Maaswafer,
Men verflaat
Maaswaler, 't welk, zo dra die Ri·
tot een zekere hoogte gewasfen
gewasCen is, lahdwaards in loopt, en
vier tOt
daaromtrenc geleegene Landerijen doet overvloeijen. Ten dien
de daaromtrent
einde zijn, op de uitwaarden , even beneden J{uik tor Katwijk,
Katwijk.
fn
tn verder van het boveneitide
bovenehide van Gasfel tot Gral'e, Zomerdijk.
Zomerdijkje'i opgeworpen,
je's
opgeworpen. die, tot een zekere peil, onderhouden wor·
fwee, drie. ea
den; waar over het water, ter diepte, van érJn
ér!n,, twee,
Oleer
meet

uS
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meer voeten. naar gelange van de hoogte der Rivier, binnenwaaros
waarus loopt. Het water,
wner. dat
dac over den Zomerdijk,
Zomerdijk. tusfchen
Kuik en /Iatwijk
Katwijk,, invloeit, loopt naar en over de J(uilrfèlte
KuikJèlle en
Inlandfche broeken, en
de Landr:rijen,
Landerijen, tot hè!
hèt Dorp
Inkmd/che
cn verder over oe
behoorende. Doch
Doc·h het waWI,
watt::r, dat bij Grave over deR
Beers behoorcndc.
dCR
rugge, cn al hooger opwaards, in
Zomerdijk flort, loopt te ruggc,
het water deezer
deczer beide
de nabij gelegene Landen van Gajlcl;
Cajlc/; hct
ovcrloopen, bij Becrs elkander ontmo~tende,
olltmoctende, verfpreht
verfpreid zig links
link.
overloopcn,
overfiroomd te hebben, valt het in
en rechts: en
cn na alle laagten overllroomd
't Riviertje de Rf/aln,
Raam, loppende mct
'e
met het Raamwater , langs de
Stad Gral'e,
door
de
Landen
van
Rm'ejlein,
Megm, enz. voorCrave,
Land~n
Megen,
bij den Bosch:
moeten
de
daarna,
door
den
Overlaat
Bosch,'
Ovcrlaat bij Baartmjk en de Kleil/e
KleiIIe iJlaas
Biesbosc/z zig
'I'tjk
IJfaas,• en door deeze in den Biesbosd
Gemelde overloop der twee Zomerdijlrjes,
Zomerdijkjes , die de
ontlasten. Gcmelde
del' Beerfclze
iJlaas gcnaamd
genaamd worden, begint als 't wa·
Omloop der
Beer/che IJ/aas
iJlaas , te Gnll'e
duimen. boven de
Crtll'e,, tot 16 voeten en 4- duimen,
ter der IJlaas
gemeene peil,
peil. gercczen
gereezen is; waar van, in zodanige gevallen,
gevallen. een
gcmccne
teken gegecvcn wordt,
worot, door een Kanonfchoot uit de
d~ Vesting van
Grm'c, ter waarfchouwing der Landlieden. Deeze overloop is,
Crfll'C,
overeenreeds federt
fl:d~rt langen tijd, dus ingerigt, volgens zekere overecnkomf1cn, en dicnt
dient om hct
het Rijk van Nzj'1l1egm
Nijmegen en het Ampt
Arnpt
koml1en,
turfchen iJlam
TP"aa!, door de ontlasting, welke hier mede
lUffchen
IJ/at1S en Tf/aal,
~erchied, te vcr(cIlOonen,
ver(cIlOonen, en voor inbraken en overflroomingen
overfiroomingen
gerchied,
Ie
te beveiligen.
Zic
LOTZIJ , Rivierktwdige
RÎl'ierktmdige Aanmerkingen, in de VoorZie LOTZIJ,
reden,
redcn, bi. 6.

nCEltst::, een Adelijk Huis, in Overijsfe!
nCEItst::,
Overijsfel , in de nabuurfchap
behoorende , met Eerde, aan den Baron VAN PAL·
PilL·
van Omm6,
Omme. behoorende,
LilND TOT OOSTERVEEN,
OOSTERVEEN , die 'er het
hel recht van aan!1elling,
aanl1elling, zo van
LAND
Magiflraaten als van den Predikant heefr.
heeft.
de Magillraaten
nE~RTA, eertijds Beertje en Bere/he genaamd, omtrent een
t<!1l N. \V. van lf/in/c!lOten,
IFinfchoten, is, benevens de daaruur gaans tGn
a:11l onderhoorende Buurfchap Beejler
Bujler llamrijk,
Hamrijk , een der O/rJ
Old
aan
Amp/en, onder het gebied der Stad Croningen,
Groningen, dat ook Kerk
Ampte1l,
Cn Predikant heeft, fiaande
llaande onder de Klasfis van TYes/wol"in"
en
rYes/wo"';"-

ge,..

BRERTA.BEERUM.
ntERsELE.BEERWOUD,
31J)
B
tER TA. BEER UM. ntERsELE.
BEE RWOUD > enz. 3
IJ)
terland ; het is een der aanzienlijkne en uirgellrekrCle Dorpen
deezer Provintie. De Mennoniten, die hier menigvuldig zijn,
zijn.
JT/amingm, en worden door drie Leeraaren beo
behooren tot de V/amingm,
diend. Voonijds
Voortijds was aldaar een Nonnenklooster van de Norber.
tiner Orde, die daarna verplaarst zijn naar het Kufemer Klooster,
tin~r
Klooster.
bij Sijbaldebuuren, in het Westerkwartier: ook wel Mnnao's
Poort genaamd. Beide Kloosters hadden een en den zelfden Stich·
ter.
lIOUVi, Ir.
H. Deel, fol. 170.
VAN DEP. HOUVE,

BEERTA, Volgens GABBBIA,
EEERTA,
GAIlIlBIA, ~en der drie of vier.en·veertig
/ln Oost.Fries/and,
Dorpen, tusrchen Groninger/ond Iln
Oost-Fries/and, met den
Warervloed van 1277 vergaan.
Watervloed
Walen'lieden, pag. 93.
Zie Waun'lieden,
BEERUM, een Dorp weleer ten O. der Rivier de, Ee gelegen,
BEF.RUM,
Dol/art mede vergaan.
uoch door deg inbreuk van den Dollart
ibid ibidem.
BEERSELF.
BEERSELE,, (Jan Ylln
Vlin IFit/mll.
rJTit!rml. lleer
lle~r "tIIJ)
van);; zie
(Jan van)

WITIIEM.
WlTllEM.

WOUD ,, Overlle binnen Bergm
Bergen op dm Zoom, in het jaar
BEER WOUD
aanflag , om gemeld\.!
gemeld~ Srad,
Stad, verraderlijk, in handen
1584, zijnen aan(Jag,
ontdekt ziende, vlllgne,
van PflRMfl
PhR~lh te leveren. oIJtdekt
vlugtte, op de aannaderlen Graave VAN
VAN HOHENLO,
HOHENLO, tot den vijand,
vijand. en ontweek
olltweelc
ring van <!en
\velverdiende firaffe.
daar door zijne i.velverdiende
Clraffe.
Bolt, XIX. Boek, bladz .•p.
BECTS, is het zesde en laatlle Ampt van het Kwartier "tm
l'Im
BEI'.TS,
Lil1ge; waar door
Nijmegen, liggende aan de overzijde van de Lil/gl!;
het van de TMelml'aa,.d
Thielml't1ard woord afgelheden.
afge!heden. Ten O. N. en W.
is het ingeflooten
ingellooten door de GraafTchappen Buuren, Kuilenbu"g
en Leerdam.
laat!1:e Amptman was Heer OITO
OTTO HENRIK , Graaf
Leerdsm. De laatile
van Bij/t1nd,
zedert
1768.
Bij/and,
\Tan een klein bellek, en bevat niet meer dan mes
tWC(I
Dit Ampt is Van
nnamlijk Beest,
Beest. weleer ecn Stad, doch nu een tamelijk
plaaüen, nll1lmlijk
\'h:k
Vh:k

~~O
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m:ETGUM. :rmtTS.
BEETSTERZWAAG.•
n'EETGUM.
:BE~TS. BEETSTERZWAAG

....

Vlek aan de Linge, en het Dorp Renoij, een weinig west waarde
van Bust.
Beest. Naar die beidén
beidèn plaatfen wordt dil
dit Ampt doorgaani
Beest
fiaat hit
het aanzienlij~
aanzienlijl!:
Bust en Renoij genoemd. Digt bij Beest fraat
Slot WolfiwtJtJrti
ouderdom, en weleer he..
~Iot
Wolfswaarli , van een hoogen ouderdom.
beVAN Bt.USSEL.
BAUSSEL. In di XIV en XV Eeuw
woond door den Baron vt.N
verfcheiden harde belegerin~en uitgeflaan.
uitgellaan.
heeft het
bet verfcbeiden
HOUVE, Il Deel. fol. 80. PONTANUS
PONTANUS ,, Geldlrfclze
VAN DER HOUVE,
GefcMedenisftn,
128.238.
238. S03.
g03.
Gefdiedenisfen, fol. 128.
BiETGUM , een der Dorpen van de Friefclze
Friefclje Grietenij llJenal·
ftfenalBiETGUM,
.umadeeJ. in het kwartier van O~stergo. een half uur teH
ten OosJtJmadui.
ten van BerJiku11I. Voor de bedijking YaIl het BiJt,
Bilt, behoorde
B,sdidit onder de Zee-Dorpen. en droeg toen den naam van Blidjgum,, of Badigeheim. Dit Dorp beeft 20
20 fremmen.
fiemmen. Onder hetgum
fOlBlDige buitenbuurten, waar van Dijlcjlerzelve behooren ook fommige
Dij/cj/er.
voomaamfie is. De Predrkant
Predrkanc behoort onder de Klashuizen de voomaam!le
Lt!tuwtJrden. Men ziet 'er een zeer aanzienlijk Slot.
Slot, toefis van Luuwarden.
SCHWARTZENBIUlG.
behoorende aan den Grietman Baron VAN
VAN SCHWARTZENBB,llG.
SCOTANUS,, fol. 204.
204.
SCOTANUS
BREn, een groot Dorp in Holland,
ScharBUTS,
Ilo/fantl, wemvaards van Schar.
JJecmfler uitg..
dam, gedeeltelijk langs den Ringlloot van de JJecmj/er
dijkt.
BEETS en Beetjlerzw(lal,
BEETS
Beetj/erzwflfll, liggen beideo
beiden.• als twee Dorpen,
naast elkander, in de Grietenij van Opj/erJand,
0PJler:land, in 't kwartier
ZeI'ft/wolden, aan de N. zijde van de Grietenij. Beiden
van de Zevetl'wo/den,
zijn met ecn
een dèrde, O/tcrte,.p,
Olterte1"p, d. i,i. Oudcdorp
Oudedorp , in 't Kerkelijke
:zijn
vert'enigd, en worden bediend door één
te zaam ven:enigd,
t!én Predikant, wicns
wiensBeeljlerzw(lat is.
Parochie te Beelj/erzwnat
BEETS heeft 35 fiemmen,
eer !te in rang onder alle de
BEl!.TS
ilemmen, en is het eer!le
Dorpen van deeze Griecenij, fchoon het voormaals nog merklijk
ecn
grooter was •. Deszelfs Kerk, aan ST. GEERTRumgewijd , was een
Kapiltclkerk. !laande
(laande onder een Deken met deszelfs Kanunniken.
Kapittelkerk,
De Toren, die
dje door ouderdom ingeilort
inge!tort was, is naderhand herbouwd.
lle
llEElSTERZW.UO
JJEElSTERZW.UO

merkelijk de anders
andere Dorpeu
Dorpe\1 in grootovertreft mefkelijk
te;
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Kerkbuurt met een belleenden Ilraatweg,
te; het heeft een fraaije Kerkbuurr
vermaakIijk Illsfchen
tllsfchen de bosCchen
bosfchen en bouwlanden.
en legt zeer vermaaklijk
Men viudt
vindt 'er ook het Weer of Rechthuis, alwaar
allVaar de Vergade.
Vergadereize, gering der Grietenije, of de Regtdag , om de tweede rcizc,

Dijlr/Ilma, eertijdli
eenijdi Yierfen,
Pierfen , de waobouden wordt. Het Huis Dijk/lima,
ning van den Griftroan,
Griftman , (laat
Ilaat bijna 170 Koningsroeden van de
Ding
Kerk van Beètflerzwaag. Aan dit Dorp zijn verleend drie jaar.
màrkten,
markten, welke drie dagen duuren, en door een grooten toevloed, niet alleen van Friezen, maar ook van Omlanden en
cn
Ilemmen.
Drenthenaars bezocht worden. Dit Dorp heeft 35 !leromen.
Zie WINSEMIUS, Be/chr. van Friesl. achter zijn Chronijlc.

BEFEL, volgens Jonker VAN
Gelder·
Bmu.,
VAN DER HOUVE, een Dorp in Cd'er·
land, onder het kwartier van Roermond, in 't Drostampt van
Ge/tier/and en Zul.
Zut.
Montfoort. " Toen (zegt
(z~gt hij) in het jaar 1527 Celderland
phen, eene fchatting was opgelegd,
opgelegd. ter famme
" phen.
lbmme van 75°00 gulIlond het kwartier van R~I,.mon(jt
R~lrmon(jt daarin op 19°75
J9°75 gul.
., dens, !lond
" dens, en daar in moest het gemelde Drostampt dragen 2737
lluivers 3 en een vierde penning, en dit Befèl
Belel met
" guldens II!%~ !luivers
" Felfort 342
34'l guldens 4 fiuivers 12
J 2 penningen."
Hrmdy. Chr~nijlc,
Chr~nijlr, fol. 24.
Hflt/dv.
EMO eene HofJlde
HolJlde (HolJlatf)
BEFTLa, noemt EMO
(HofJlatf) of 1I00fdplaats.
lIoofdplaats.
voornaamtte van eenige Dorpen. R. AGII.JCOLA,
AGIUCOLA, een
dat is de vaamaamtte
man van naam en achting, is aldaar geboren, en heeft aan die
noemen het ook
plaats een grooten luister bijgezet. Anderen Doemen
Baffelt en Baflo; zie boven.
Buffelt
Not. Cerm.
GerIN. Inf.
Jnf. P. H.
ALTING. NOl.
BEGA. (Cornelis) een der beste leerlingen van OSTADE.
aSTADE. Zijn
fuGA,
Vader was PI!TER JAN BEGIJN,
BEGIJN, en zijne Moeder een Dochter van
BEG!. was ver.
den vermaarden tekenaar COItNELIS VAN HAARLEM. B!GA
maard in 't fchilderen van Boeren-Gezèlfchappen. doch zo los
/legt van zeden, dat zijn Vader weigerde, hem
van leven en !legt
voor zijn' Zoon te erkennen; waarom hij dan ook den naam van
BEGIJN in dien van BEGA v.eranderde. Hij merf den 27den Aug.
IEGIJN
1664.
HOUBlUKEN, I.
J. Deel.
1664·
HOUBIUKEN,
V. DElL.
DUL.
)(
x:
Ba.
Bi-
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lJEGRAAVENISSEN.
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is, volgens de aantekeningen en gedachte VAN 'IETEt
'lETEt
Kanunnik te Antwerpen en van Espen, een naatn,
naam, die
voorbeen gegeeven werd aan alle vrouwen, die zig, door een
voorheen
fiilleven, van de wereld afzonderJcm.
afzonderden. Onzeker is de oorfprong
HEDA, leiden dedier benaaming. Sommigen, en onder ;adere
;mdere HEDt.,
zelve af van zeker zoort van Kap of Hulfel.
HLlifel. zijnde, volgens het
lZelve
Fl'lmfche
klnderbulfel. Anderen leiden ze
F'rtmfche woord begIlin,
beguin, een klnderhulfel.
af van de Heilige BEGGA.
cellen LAM8UT
LAMSU1'
:lf
BEGGA, wederom anderen van eenen
HEGGE, een luikenaar
egijnm zou ingefle\cf
ingefl&ld
BEGGE,
Luikenaar, die de Orde der B
Btgijnm
GRA~fMAIJE zegt, dat de naam Begijn oudtijds aanzienhebben. GR.l~fMAIJE
lijk was, en alleenlijk gegeeven werd aan Edele Vrouwen. die
tusfchen het
bet kloosterklol>ster- en wereldlijk leven, ge.
ien' middenweg, lUsfchen
bij voegt 'er bij, dat die naam, in vergetelheid
koozen hadden; hij
~emkt zijnde,
v610rfchijn is gege·
~et:lakt
tljnde, door de lt. BIGGA weder ten vlilorfchijn
bragt. Wat aangaat de kleedlng, 'er tiJn 'er, die meenen, du
dat
naam, maar daar van ontleend is.
deeze geen oortprong van dien naun,
Bichini, naar het
Ook vindt men 'er, die dcnzelven
deDzelven afleiden van Bichini.
Kt'0ve laken, waar mede zij gekleed gaan, 't welk, in het 1111KI'0ve
JitlansclJ, genoemd word Biglio, dat ook op een zoof[
Jitlansch,
ZOOr[ van Min·
Minderbroeders wordt toegepast.
Zie Mllums,
MIII.IEUS, Aantekeningen op htl
het Bisdom
Bisllom vtm
vat1 Utreeft/,
Utrecht,
me Deel.
BEGIJN,

lOENS,
JCOE:NS,

BEGlAAVI!NI5SEN,
BEOJlAAVI!NIISEN, ;djn
zijn die plegtigbeden
plegtigheden en gebruiken, welke,
welke.
oudlle tijden en eerfle
Volken. tot ons zijn ovcrgebragr,
van de oudfie
eerCle Volken,
en,
en. als een der voornaam
voornaamlle
ne pligten. onderhoudl!n
onderhoudl!O worden.
met de
Het volgende zal ons doen zien, waarom dezelve, l11et
durop gevolgde eerbewijtingen en vereeuwigingen,
vereeuwj~ingen, nodig geacht en in gebruik zijn gekomen.
Het mcnfchdijk
menfchdijk geOncht is, zin
zinu
u deszelf~ btsln
begin t wel aan de
fierflijkhaid,
mRar aan g~ne menfcbelijke Wetten onderworpen
llerflijkhaid, moar
niets.
geweest, velll min aan burgerlijke gebruiken: dus was 'er niet!.
dit hun verpligte. de licbaamen der afgefiorvenen
afgellorvenen te begraa.
begraaven. Doch al vroeg heefe
heeft de Natuur en de
do gezonde reden.
reden,
geaan alle Volkeren, een zekere achting en eerbied voor de ge·
fiorvenon ingeprent, die het als
florvenen
lis onbetumelijk en fchandelljk
voorkomen, de lichalwen
Iichllamen hunn.r
bunner vrienden en bloedv8l"
bloedv8l'deed vootkomen.
wanwin·
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wanten ten prooij der roofzuchd~e
roofzuchtige dieren te la.ten.
laaten. Met vruge
vrugt
en vermaak zal men kunnen leezen , de Verhandeling hier over
gefchreeven, door den vermaarden H. DE GROOT,
Olloor, in zijn Boek
~"n het Recht dtS
~#n
dts OfJrlogs
ODr/ogs tn
m des P,·edes.
Pi·edes. Behalven deeze door
vorderde hun eigen welNatuur en Reden ingeprence
ingeprente achting, vordèrde
zijn, en de bewaaring hunner gezondheid,
g~zondheid, de Lijken, die, even
als een uitgebluschte lamp, niets dan flank
fiank en onreinigheid na.
nalieten, onder de aarde te verbergen, of tOt
tot asfche te doen ver.
verbranden.
bl'8Dden.
Uit de gewijde bla,ieren
zorgvuldig ABRAHAM
bladeren zien wij, hoe zorgvuldig'
Jooien
omtrent de begraaving zijner Huisvrouw SARA was. De Joollm
Jaater tijd. in dit geval, zig altoos naauwkeurig moe.
hebben, in laater
teil gedragen volgens de voorfchrifcen
teR
voorfchriften van MOZES.
MOZES. De Heidenen
maakten gebruik van bet balzemen en verbranden der Lichaamen;
zij bewaarden de overgebleevene of bij een vergaderde asfche,
asfche ~
te
oordeelende het ovenchot hunner bloedvrienden dus beter te
bewaaren , dan door dezelve geheel en al teu
ten fpijze der
kunnen bewaareft,
zjj fielden
wormen over te laaten; zij
flelden dit zelfs boven de begraaving
en zalving., Doch veele Heidenen van laater tijd.
tijd, door den in.
vloed van
vall het Christendom
Chri!tendom en deszelfs befchaafder zeden ver·
ver.
licht,
Barbaarfehe gewoonte afgellapt.
licht. zijn van deeze Barbaarfche
afgeltapt.
De aart onzes werks vordert, onzen Leezeren onder 't oog te
brengen, hoe allereerst de Batflyierm
Batavieren en Romeinen, hier te
Lande, zig bij deeze plegtigheden gedragen hebben, hoe hunne
~ebruiken afgefchaft en andere in de plaats gefleld
gefield zijn.
Volgens de aantekening van JULIVS
JULIUS c~s.,\I.
CiESAIl (GaII. Dort
Oorl Y
r Bode)
werden de Lijken der Bllfal'jeren
omtrent den
Bllffll'ieren en Ge,.manen, omtrem
tijd van 's Heilands geboorte, kostelijk
tlid
kost~lijk toegemaakt, en met alles
Wat d.:n
d~1l Overleed ellen lief en waard was, zijne knechten,
knecbten, onder.
daanen en beesten, ia
iA· het vuur geworpen, als dienen!!e
tot een
dienen~e tot
!laat
TAt1TllS, die honderd
hondt:rd jaaren daarna
flaat en orde der uitvaart. TA(.1TVS,
hunne zeden met opmerking gadegeOagen
gadegel1agen heeft, getuigt
getuige van een
minder pracht: zeggende
27,) tiot
dot hunne
zeggtnde (Zeden
(Z~den der Germ. C. 27.)
lugrllafollisfen
l1egrallfmisfcn met
11Iet weinig
weint"g pracht verzeld waren; en verder,
dat alleen de lichaamen van vermaarde Mannen, met zeker [oort
foort
y:m hout.
hout, verbrand werden; dat deezen brnndllapel,
brnndfiapel, naar de
wijze der Grielrm
Grie!utl en Romeinen, niet vermeerderd gf
of nang~vllld
nang~vllid
X 2
werd,
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werd, noch met ingt!worpene klederen, noch met welriekende
fpecerijen. maar dat alleen de Wapenen van den Overleedene, en
ook zomtijds zijn Paard, daar werd bijgedaan; dat zij de kostdieJ
baare verfil!ring
verfi~ring der Grameden verachtten, als oordeelende diIJ
den Overleedene lastig te zijn; dat zij de graven maakten van opaardzooen. Dat TACITUS hier de begraaving der Ba&eworpene aardzoden.
befchrijft, maakende
tal'ieren als eenvoudig en zonder pracht bcfchrijft,
min!te gewag van het verzeilen of volgen der liJkzelfs geen het minlle
naaile bloedvrienden bij de begraaving of verbranbaar door de naafl:e
neelUt, de uidlee·
uitllee·
ding, is ligt nategaan, als men in aanmerking neemt,
kostbaare Lijkl1aatfien'
Lijkilaatfien' der Romeinen, en inzoninzon·
kende pracht en kOSlbaare
derheid die van hunne Keizeren, vooräl wanneer dezelve ver·
good werden: waar van HERODIANUS eene uitvoerige befchrijvin~
heeft nagelaaten.
De Lijkbehandeliogen der Ouden bellonden meer in gebruiklijkheden , dan in noodzaaklijke pligten; zij waren dus, naar het
onderfcheid der Volkeren, ook verfchilIende : doch in de meest
gebruiklijke kwamen zij veeläl overeen. De Held, die voor het
Vaderland gellorven was, werd van de naaste vrienden, zo
lang hij nog adem haalde, gekust en owhelsd, zelfs door aUe de
Veldoverfien; ten bewijze van hunne liefde
tegenwoordig zijnde Veldoverllen;
bij den
tn genegenheid voor zijne dapperheid. Maar zo ras hij
adem had uitgeblaazen, werden hem, niet alleen de oogen) maar
eerbied, de Iigpen genoten,
geOoten, en daarna het
zelfs, met grooten e~rbied,
Lijk gewasfchen en gézalfd; vervolgens een dOJdkleed,
dOJdklced, dat door
de vrouw of naastbellaande van den overleedene geweeven was,
aangetrokken; dit noemde men WMDEN. De doodskleederen
waren doorgaans wit, zo als nog tegenwoordig; doch voor voor·
Pcrfoonen gebruikte men ook wel purpere. Bij fommigen
Daame Perfoonen
bet ook gebruikelijk, den Overleedene
Overlee,dene het bes.e
bcs,e kleed aan·
was het
terrekken, over 't welk, door den Recwcr,
Recu'er, Raawer of Reewtetrekken,
Ree of Raa
Cdoodkleed) werd gelegd. Vervolgens
fier, een Ru
Rna (doodkleed)
werden hunne hoofden met kroon en gefierd; 't welk ook door
de oude Hollanders en Friezetl is gevolgd. Want het is keil·
kelllIie der bloedgetuigen, en
baar, dat de Lijken, inzonderheid die
ongehuwde Jongelingen en Maagden, met groene kroontjes
der oftgehuwde
placteo te worden. Daarenboven W~
Wai de gewoonte, dat
verfierd pla~en
teil
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ten tijde der Uitvaart, op de doodkist. drie kroonen werden
toeliel en verwe men den !laat
vastgemaakt, uit welker toe!lel
llaat des
Overleedenen onderkennen kon de; dat is, of hij of zij gehuwd
bijvoeging van de eerite
eerlie Letof ongehuwd ware, zomtijds met bijvoegillg
ter des naams. Ook hadden de Dragers
Drager~ (het welk nog heden,
doch meest bij de Roomschgezinden , in gebruik is) een groenen
eak
pahll, in de hand of mond, of ook wel vertak van Laurier, of pahu,
fierde
tierde takken; waar uit het kenneliik
kennelijk was, of de Overleedene
Vrijer of Vrijiter
Vrijfler ware. Ook was men zeer nnauwkeurig,
naauwkeurig, om
door het HoofdÎlerzel
HoofdfierzeI der Vrouwen aantetoonen,
aantetoonen. of zij gehuwd
gefiorven was. Doch wat aangaat het be~raaven
of ongehuwd geitorven
met Kroonen, zulks is, door de aanzienlijke Vorlien
Vor!len uit het
Bourgol1dien, beitendig
befiendig gevolgd. STltADA
STItttDh levert ons
Huis van Bourgolldim,
daarvan een bewijs op, als hij,
hij. op het jaar 1578, melding maakt
van de begraavenis van DON J\N VAN OOSTENRIJK. " Hij
H'Ï was b,klud
,net zij1le
JYapmm, (!11
dalfrellbol'en had hij
k/ud (zegt hij) met
zijl/e If/apenm.
en óa"renbOl'en
Kroon op het hoofd,
teil Kroot)
I/oofd, gelijkerwijs alle Pril/fm
Pril/fen van
vtm zijll
zij"
gemeenlijk ;elrnavm
;tgrt1avm wieróm".
Hl/is ge11lemlijk
wierden". En Hooft, zegt: dat
hem een Kroon, jlraalende
flraa/ende van
vtm Diamatlten,
Diamanten, was op het hoofd
gezet.
mj de Ouden waren deeze Kroontjes
groontjes alleen van bloemen geBij
maakt, om daardoor aanteduiden, een zinnebeeld van rust. Ook
werden zij, die ongelukkig om het leeven gekomen waren, daar
mede niet verfIerd,
verÎlerd, maar hunne hoofden enkel met een doek
omwonden.
om wonden.
opgefierd, werden op een draagbeddeke
De Lijken, dusdanig opgeÎlerd,
-geleigd,
t;eleigd, tot den dag der begraaving bewaakt, en daaromtrent,
daaromtrent.
door fommigen, een autaar opgericht, waarop eenig reukwerk
werd aan
aangefloken
geit ok en , om geur en licht te verfchaffen; van welk
gebruik men wil dat de Roomschgezinden het branden van
Waschkaarfen bij de dooden ontleend hebben. Van groote en
llÏtmuntende
uitmuntende Mannen
ManltetJ werden ook beeltenisren
beeltenisfen , zeer naar hen
vervaardigd, en bij de begraafplaats neder gefield.
gelijkende, '1ervliardigd,
VAItRO maakt
VAJtR.O
ma!kt ook melding van de nodiging der vrienden; 't welk
bij de Romeinen, door een'
eeü' {Jaaf,
!laaf. die lI1et
met den dood zijns meesters zijne vrijheid bekomen had, gefchiedde.
gcfchiedde. De tijd der beeraavini:
eraavin~ was, naar de verfchillenheid
verfchilIenheid der Volker(!n,
Volker~n. onderfcheiX 3
den.
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mee de ROll1eill1!l1 gemeen, dat
den. De B4/41'ienn b'ldden dit met
de P,·;;e
p,.i;e met het opgaan der lonne, en de Om,,.iJe
Olll'rt)'e des avonds
of nachts in fiilte
mlte begraaven werd. DI:
D~ Lijken der Prjjm
Vrijtn werwer·
den, eenige oogenhlikken
oogenblikken vóór de begraavenis,
begraavcnis, met hun rust·
rustbeddeke op de Lijkbaar gefield. AI wie dezelve naderde, was
wu
verpligt. zig alvoorens met w~ter te befprengen, en ook als zij
weder van daar gingen: ten welken einde een aarden Wt.
vat. ge.
haald
nanste woning, en gevuld met water, aan den ingang
huId uit de naasee
vau het Sterfhuis ftond.
(tond.
Om van alle verdere kleinigheden niet te gewagen, bepaalen
wij ons bij eenige aanmerki~en.
aanmertd~en. len
tcn aanzien van .den
den Rang hij
het doen der Begraavinge. 7.elfs
Zelfs bij de minst befchaafde Volkeren is het altoos
Iltoos ee"
eep! gebruik geweest. dat de na~tbeflaanden
na~tbellaanden in
den bloede van den Overleedene
OnOver\eedene naast aan het' Lijk volgden. Oir
der onze eerUe
geacht. zijnen
bet fchandelijk geacht,
eerlle Voorouderea werd het
eigen dood te nerven,
fierven, of door ziekte of ouderdom het leven te
moeten misfen ; om dat voor hunne Iichaamen geen de minlle
achting lIJ
alt dan betoond.
betoond, en dezeillen
dezelve" geefle
geene lutfie
laatfie eer of begraa.
begraaving met eenige plegtigbeid
plegtigheid werd aangedaan, en zij, die dus
dicntle van bet Vaderland waren gerlorven,
niet ten dienlle
gertorven, fiil begraabegraa.
ven of verbrand werden.
wet'den. Want voor dezulken werden, door de
geene LijkzIngen
Lijkzangen ter Eere van den Overleedene opge.
opgeB4rdm, geeue
begrufplll3lS, of Ileenen opgericht.
zongen. geene (Tumulus) begrufpllllts,
Ja
dgl voor zodanige
Ja zelfs geloofden de Noordfche Volken, dgt
Overleedenen
Overjeedenen geene hoop van ontlerfelijkheid oveng wa~. of dat
honne geCFten
zouden vergaderd worden in de gelukkige plaats
hunne
gee~ten lauden
der Helden. die Ilrijdende
tlrijdende voor hel
he, Vaderland getlorven
ge/lorven war.ell.
war~lJ.
Zij geloofden dat hun eene pla;ltJ in de Yahalla
Pahalla of Helle
bereid was.
wa5. Tegen over deeze minachting fiond de eer,
die den in den Oorlog gefueuvelden beweezen werd. Voor
hen werden. door de Prictlers.
IIen
Pricllers. openbaare gebeden ,edaan.
cedaan ,
gezangen COt
hnnner verrichtingen gemaakt, en graffieden
rot lof hunner
CR gedenktekenen vervaardigd. hunne
eR
bunne a,fcbe
Ilfcbe zorgvuldig in aar·
cn in de Graven ter bewaarinden kruiken bijeen gezameld, en
ge gefield. (Uit deeze gebruikelijkheden •, om dit in 't voorvoor.
UtI re
il onder OOI
ontfiaan de gewoonte
bij,aau
bijCaan aan
tl" Illelken,
Illerken • i,
oni ontflaan
van het muken
muktn VlD
VIIl Lijlw"8en
LijlulI1qen j het doen
doeu van Opm/Jallre
Openl"IIIrt

ReRt-
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&tievoerillKetl;
Graftomhes en EeretelceEere/elceR.4tievoer;lIKm; het oprichten ,'atl
Fan Graftombes
tJen.)
Den.)
Het drangen
fchouderen, eene gewoonte.
gewoonte, in oude tijdraogen op de fchouderen.
der., Wal
dec.
was tevens onder de Batavifche
Batavirche Volkeren een bewijs
bewiis v:m
van
~oogachting;
ioogachting; want deazi
deCiZi achting betoonden zij niet alleen aan
de dooden, maar zelfs aan die, welken
lOt hunnen Veldheer
welk~n zij lot
of Legerhoofd verkooren; na
Da hem op een Schild gefield
geIlcid te heb·
hen,
ben , droegenze
droegen ze hem op de fchouderen, rondom het Leger:
welke gewoonte vOOnlamelijk
voomamelijk onder de Friezen en Frankel:
Franke/J
plaats had. (Zie verder op het Art. BRINlO.)
BRINIO.) Dit gefchiedde
gefchicdde
onder hen, om in het openbaar te verwonen, de uitmuntenheiLl
uitmuntenheid
des mans, en de achting,
achtillg, die men voor hem had. Dan bij de
/l..omeine11,
Romeinet1, en, mogelijk, ook bij de Batavieren, WIS
WI5 het een
cewoon gebruik, de Vrouwen aan de hand te dragen,
dragen. tot een
teken halrer
hillrer nederigheid, een der eerlle
eerrle fieraaden der VrouweIij.
Vrouwelij.
k.
fexe •
ke fèxe.
., Om de volging der naaste
naa~te Bloedverwanten
DIoedverwanten naast aan het Lijk
op te fpooren, dienen vooraf eenige bijzonderheden
bijz;onderheden gemeld te
worden. Wij hebben ZP .even gezien de achting, die men voorheen gewoon was te bewijzen, en als ROg bewijst,
bflwijst, aan hun.
die ten
[en dienlle nn het Vaderland gefileuveld
geiileuveld waren. Oudtijds
had hier bij iets bijzonders plaat$,
plaats, lIaarnlijk
Ilaamlijk het neemen
neernen of vorderen van Wraalt,
/Praalt, wegens den dood van den Overleedene ; daar
toe waren allermee't
allermees, verpligt, de naalle
naarle Bloedverwanten; zodat
bij. die zu:ks
zu;ks naliet. hoe hoog
boog van fiaat,
tlaat, voor eerloos werd
hij,
gehouden. Een voorbeeld daarvan vindt men in 's Lands ge.
~
fçhiedenisren,
fçhiedenisfen, op het jaar 1395,
1395. van Hertog ALIlRECHT
ALJIRECHT VAN
Ch,.onijk Dil'. 26,
~6. Cap. 45.
BEIJEI!F.N aangetekend; zie de Holl. Chronijk
Op het Art. BATAVIEREN hebben wij gezegd, dat
dar wanneer een
van hun, in den Oorlog.
Oorlog, zijn Schild of Wapen verloo;en
verloo~el1 had,
voor eerloos gehouden werd, ell
~ijn ge·
eQ een fchandvlek voor zijn
geflacht
nacht was. In laatere tijden werden alle die geenen.
geenen, die in den
krijg gedood, gevangen of overwonnen waren, geagt hun Schild
lu'ijg
verlooren te hebben; de Zoon en of naastbellaanden
naa.nbeilaanden Waren
waren ver.
verpligt.
pligt, ter afwisfcltiiJg
afwisfcàing dier fchande en weder bQkoming
bekoming dcr
der WaWa.
penen, daarover wraak te neemen •t (zie TAcrrus,
TAClTUS, Zeden der Ger.
Gel"
fntznen) wilden zij als fçhildboortige
fnanen)
fchildboortige en eerlijke Mannen, deelX.of.
ge~ 4
se·
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genoten aan de Regeering, of als befchermers der vrijheid aanaan.
gezien zijn. Daarenboven waren de naaste Bloedvrienden gerecbtiód,
rechti~d, van een onverhoedfchen of voorbedachten doodOag
flraffe des doodsdoods·
wraak te neemen , en van de Wethouders de !lraffe
fchuldigen te eifchen; van welk recht wij elders gelegenheitl
gelegenheii
zullen hebben te fpreeken. 1-lier
Bier zullen wij flegts kortlijk ter
gewoome, die bij de oude Ho/lmld~rs
nederllellen , de gewoonte,
HolI(lI1d~rs en Friezen plaats had. Iemand, het lij
zij in het veld of op een andere
naatlen BloedverDloedver.
wijze, omgebragt zijnde, werd, door den naallen
operrbaare bcmigillg
want, eene wetlijke en openbaare
betuiging gedaan van wraak
te zullen en te willen neemen
neernen,, over een dood of manO~g en om
uitterflen her recht van den Overleedene
ten uitterllen
Overleed ene te vervolgen, zo
doodflager, als bij zijn afweezenheid
wel over den doodOager,
afweezenhcid tegen deszelfs naaste l3Ioedverwanten,
Bloedverwanten, die men, zo 'er geen zoen getroftlraffeloos mogt dooden. In Friesland werd het
fen werd, zelfs firaffeloos
Lijk aan den Grietman, in Ho/kmd
Hol/and aan den Graaf of zijnen
Stedehfluder,
Stedeht;uder, in Utrecht aan den Bis!chop
Bisfchop vertoond en aangebonOlJdz1akelijkheid. eer het mogt begraaven
den; dit was een noodz1akelijkheid.
verhaalden toeworden. Dit verTigt
verrigt zijnde, werd, na den voor
voorverhaalden
fiel tot de begraavenls"
begraavenis" het Lijk gevolgd van de bloedvrienden ,
!lel
naar de begraafplaats gebragt
gebragt,, en
gebuuren en bekenden, en dus lIaar
gemaAkte graf gezer.
gezet. Thans kwamen
door de gebuuren in het gema:tkte
naaste IIIoedvrienden
Illoedvrienden,J in
alle de naasre
In hunne plegtgewaaden •, in een
ruimen kring, rondsom het graf !taan,
llaan, wanneer de Bloedwl'eeBloedw,.eelcer, dat is, een der na~ste
leer,
na~stf' vrienden van de Zwoord,
Zwaard, dat
is, van 's vaders zijde, mer
met een groot b!oot zwaard, ten voorvoor·
fchijn kwam.
kwam, en het graf genaderd zijnde, driemaal, met het
ontbloote
ombloote zwaard, 'er opOoeg
opOoeg,,roepende,
roepende, met een luide flemme,
!lemme,
driemaal, WRAAK. Daarna werd het Lijk met aarde bedekt, en
de zandheuvel, met zekere bekende Kruistekenen
Krulsrekenen , door de fleel
!leel
van eene fpaade daarin gedrukt, getekend gelaten; waarop alle
getui,
Lijkgangers vertrokken, zo om wraak te
re neemen , als om getui.
genis van zijn recht te dragen. Deeze wijze van doen was nog
IQ het Jaar 14°0
Handve.t, aan Gorcum
10
1400 in gebruik; blijkens een Bandveit,
verleend, door Hertog WILtEM VAN IIEIJEREN
IIEIJEREN~~ Ifl\!.
J of 1 2. In deeze
gewoonte moer de oorfprong van den rang en orde, bij het doen
d.r
der begraavenisfcn, van ouds niet alleen, maar
maàl' nog in gebruik,
gebruik.

go&'().
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gezocht worden, en waaruit gevolgd is, dat zo als de trappen
van vermaagCchapping in de bloedwreeking moest achtervolgd
worden, 't zo ook in de volging van den lijkbaar was. Dan
verCchiIJende gevoelens en duiflcrhehier omtrent zijn zo veele verCchillende
duiflerheden, dat die alle te verklaaren, dit Artikel eerder een Rechtskundig Vertoog, dan een Historisch verhaal zou doen worden;
zijnde hier in, en bijzonderlijk door de invoering der Leenrechten en Wenen,
gebragt
Wetten. zo veele twisten in de ,,,,ereld
..ereld geb
ragt , dat men
md
m~t die allen
ollen nategaan een gamsch
gantsch boekdeel zou kunnen vullen.
Wij zeggen dan alleenlijk,
alleeulijk , dat in
iu de gewoonli)kfle
gewoonli]kf1e gevallen de
Man, ach.ter de begraavenis
rang van 't bloed, uitgenomen de Mnn,
zijner Vrouw, als het natuurlijkst zijnde, gevolgd werd, en dat
bij deeze ple~tigheid,
ple6tigheid , fommige
Commige plaatCen uitgezonderd, het de
Mannen alleen zijn,
zijn. die den Overleedenen deeze laatne
laatfle eer be"
be~
zeg~en , op fommige plaatCen: om dat elders de
wijzen. Wij
\Vij zeggen,
vindt men in '5
Vrouwen de IijkOaatfie
Iijkllaatfie mede lIitmaaken.
uitmaaken. Ook vinde
's
Lands Gefchiedenisfen
GeCchiedenisCen een voorbeeld, dat zelfs Vrouwen, volblt)ed, in 't'c jaar IJ 44~Z,
~ 2, het Lijk van Vrougens den rang
raAg van het bloed,
we MARIA VAN BOURGONDIRN ter aarde hielpen brengen; het welk,
echter, van weinigen is nagevolgd. Dan bij het begraaven van
zulke uitmuntende PerConaadjen
Perfonaadjen heeft meer bijlOnderheid
bijzonderheid dan
gewoonlijk plaati; waar van de voorbeelden menigvuldig zijn.
uitterfle oplettend en zeer
Doch dat men ook bij dezelven ten uitterne
leder
teder op den Rang was, daar van vind men een bewijs in de
verfchilJen,
d\! StaaverfchilIen, daar over meer dan eens omOaan,
ontrlaan. onder di!
ten van den Lande, bij de plegtige BegraavenisCen der PrinZeefen 'VA\\!
'VAN ORANJE, als Stadhouders. Bij
BiJ den onflervelijken
onf1ervelijken Zee.
II. H.
H_ Gedeputeerdens gaan vóór
held DE B.UITER. zag men de Il.
den Zoon van den Overleedene , zo als ook te Rotlerd4tn,
Rofterd/ltn, in
't jaar 17'4.
1714, de Heeren van de Admiraliteit voor de Zoons
van den Ol'erleedencn
O'Verleedenen Admiraal van Holland, den Heer WILOGk voorbeelLEM BASTUANsZ SCHEPERS,
SCHI!Pi:RS, gingen; terwijl 'er oek
den genoeg voorhanden zijn, waarbij de naasten van den Bloede den voorrang van de Heeren van de Admiraliteit hadden.
Wanneer wij tot het Artikel RUIN!!
HUiNR of HUNNEBIi:DDEN gekoBegraafplaatCen .der
men zijn, zullen wii omUandig
omrlandig van die Begraafplaatfen
,der oude Bewooners .deezer Landen
Lanalen moeten fpreeken.
Cpreeken. Naderhand
was
X 5
wai
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was het eene gewoon
re , dat ale de Lichaamen,
gewoonte,
Lichaamen. niet ia de Kerken of wrgaderplaatfcn der Gelovigen, moar elders op de Velnaderhand op de Kerkhoven,
Kerkhoven. begraaven
begraavell werden. En
den, en naderhanc1
fchoon 'er zijn. die willen ,lat
fehoon
clat CLODOVJS.
CLODOVIS, Koning der Ft'onFrnnken, die allereerst het'
bet' Christ2ndom
Christ~ndom omhelsde. en in 'l
't jaar
SI
5 ((I overleden
owrleden is.
is, in eene Kerk begraven is. zo vindt men anderen. die het tegenfprreken; ja men vindt voorbeelden van
deren,
Vorllen, die zig vergenoegd hebben, met in het Portaal der
Vortlen.
eert1e
Kerke begraaven te worden. Voor de Kerklijken of eerfie
Kristen Leeraars had men oudtijds
ouddjds zo veel
vl.!el IIchliug,
achdug, dat hunne
Lichu:tmen, in zekere fleenen,
Licllaamen.
lleenen, of uit neen
/leen uitgeholde Doodnoeme,l,1 Wil,
wi!, ter onderfcheiding
kisten of Vaten, zo men ze noelDen
vàn de
van anderen, op de Kerkhoven begraav~n
begraaven zijn; waar vim
Noordwijlt ,J Wasfenllllr,
Kerkhoven te Hei/~. Nool'llu';jlt
WfJsjenllll,. t enz. binnen
weinige jaaren, ali
ab nog de bewijzen hebben opgeleverd. Ten
ruilplaats eens ChristeIls , wefdt eerst,
openbaaren blijke van de rUilplaats
eelT houten kruis
zonder eenig opfchrift, boven op het graf, een
gezet, en daama 'er bijgevo~gd. de naam en flerltiid
gezet.
/lerftiid van den
boe men
Overleedene ; welke gedenktekenen ons doen zien,
ûen, hoe
bcgraafplaatfell der Christenen van die der Heidenen onderde begraafplaatfeu
fchciden heefr. Dan na dat de zugt meer .Ieemeen
algemeen werdt
werdt.•
feheiden
om in Kerl.en
Kerl;en en Kapellen begraven 'te
te worden. uit een zeker
foort
foore van bijgeloovigheid.
bijgeloovigheid, naderhand onder on;,:e
on1:e landgenootea
Jandgenooten
in een
ecn zogenaamd point d'ltonneur veranderd, is ook het begr...
....
ven in de Kerken, eene algemeene gewoonte in onze dagen.
dagen J
door mannen van kunde en oordeel !en hoogften
hoogtlen afgekeurd. Maar
is, om zodanig eene
cene gewoonte
men weet hoe veel 'er aan vast is.
ollbruik te brengen; e,n indien niet het voelfpoor
voetfpoor van eeni·
eeniin onbruik
agPlzienlijkeD van
l:lDde lItet
ge a;PlzienlijkfD
vaD den lande
met meerder ijver worde nagevolgd. twijfelen wij, of de befuljders dier gewoonte wel ooit
ooi!:
hun oogmerk bereiken z:Jllen.
a~llen,
over de wijze van begraaven
begrIlven en de begufplllRtbegaafplaatTot dus verre OVCf
zen gefproken hebbende, moeten
moecen wij vervolgens melden de alouRouwdrtgen,, en de flraffe
firaffe voor de graffchcnders.
de wijze van Rouwdragen
aan,aat het eerfie:
eerfle: de droefheid. Mar
Wat aan,a:u
waar mede de bloedveraf1terven hunner
hunDer bloedvrienden zijn aangedaan,
wanten over het aftlerven
aangedaan.
is niet meer dan natuurlijk en
til pillijk ; van oudJ
ouds af beoft
bcort het ODd..
dar
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der de onzen plaats gehad. door openbaare tekenen daar van beo
wiis te Iteeven. Nogthans waren die tekenen, in 't gewaad en
kledij. zo wel ab in de hartstochten, doorgaans verîchillende.
De Kleding der B#/flvieren i5 op bet Artikel daar van beîchreeven; in deeze, zelfs niet in die van de voornaamllen, vinden
wij niet dat de rouweenige verandering maakte. Dan. na dat
men. in plaats van hunne onzienlijke hoofddekîels, een zeker
zoort van ni/Muien in gebruik gebragt had, zag men, in geval
van Rouw, daar aan eenige verandering. De verandering, die
deeze Pilthoed , door den tijd. ondergaan heeft, vindt men zeer
geestig afgeîchetst in een Gedicht, de Hoed genaamd. te vinden
in de Algtmeene Oifenfchill. Dan wij bepaalen ons hier tot die der
ouden, welker maakfd was van grove wolle, zo zage en los behandeld. dat de randen niet magtig waren lig zelven te onder!teunen. of op te houden; hangende zij om het boofd cn ooren,
even als een bp Laken. ten ware dezelve, met een band of
koord, opgelOomd werd. Op eenige oude Afbeeldîels ziet men
onze Graaven en Edelen met zulke hoeden verbeeld, het zij met
een knoop of km;tbaaren !teen of band opgetoomd, ter onderfcheiding val) een minder îoon van Menfeben, en ook Oln hunne dapperheid daar door aantewonen. In de behandeling van
hec K01liprech/ zullen wij zien, dat het aan een onedelen niet
het
f1lt/zoetl te gaan, maar,
geoorloofd was, met een opgebonden nlthoed
volgens de Keuren van Zuid-Holland, alleen aan hun, die met
een knuppel en beukelaar gewapenJ waren. Deeze hoeden hadden. tot Iluiting van het agtcrhoofd, eel] band, waar mede de
nederhangende deelen werden opgt'houden: voor hun, die ge.
rechtjgd waren ze dus te dragen. altijd. en voor anderen, in
zekere gelegenheden. Dan in tijden van droefheid, 't zij algem.een of bijzonder, werden zij, even als de wapenen. die Olngekeerd ter Lijkfiaadie gedragen werden, met rouw behangen;
de opgetoomde Pililwed, die moed en wakkerheid verbeeldde,
moest, bij het doen van begraavenisfen, om droefheid te vertoon en , nederhangen , (zo als bi] de Li]kllaatfien der Prinfen
V4N ORAJrJE op de afbeeldingen te zien is); waar door dan de
banden of fnoeren langs rug en fchouderen Ilingirden. De hoeden naderband veranderd ~j jnde, zijn ~e ook, langet1 tijd, in
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den rouw nederhangende gedra~en. en eindelijk de Lamfers of
Rouwbanden in gebruik gekomen, die, echter, in de eene of
Hollllnd, veel in lengte verrchillen,
verfchilIen, en ook ver·
andere Stad van Holland,
verkon worden, naar maate
maRte de rouw groot of klein is.
lengd of verkort
drogen deezer rouwblfnden
rouwbltnden een
Zelfs heeft men gezien, dat het dragen
verre· de overhand nam, dat, in verpracht geworden is, die zo verte'
fcheidenSteden, de Wethouders zig genoodzaakt vondin, daard:lar op gefielde
ge(1:elde boete voor
in te voorzien, en de lengte, met daar
bepaalen. Wat
W:tt aangaat de ·verdere kleedij,
overtreders. te bepaaleil.
de overtreders,
deeze, in 't eerst zeer eenvoudig, werdt, naar maate de Graagromer werden, o::>k
o:Jk prachtiger: inzonderheid war<!l1
\Var~n de
ven grooter
vrouwen. als ook de andere
mouwen, zo dec mannen als der vrouwen,
deelen
kleed. boven 1naatel:lIlg
maate lang;; wordende, in veele
deel
en van het kleed,
gevallen, oPl!egespt, waar van oude Schilderijen ons menigvul.
gev:lflen,
ollt~espt.
dige bewijzen geeven. In den rouw werden dezelven olltg'espt.
en hingen bij het lijf neder, zelfs ten
tcn deele fleepende langs ele
.ie
v:ln deeze lastige ma'lier van kleeding, be·
beaarde. In plaats van
dacht men, in laater
la:lter tiJd, voor de mannen, Mantels, en voor
de vrouwen, Huiken, die, als ze voor rouwgewaat dienden,
Sloven genoemd worden; die dus in den rouw te voorfchijn
Sloyen
kwam, werden geugt
ge zegt grJlooft te
Ie gaan.
gOIlIl.
Zo zag men, bij de
Lijkflaat{je van voorgemelde Vrouwe MARIA VAN BOURGONDlEl'f.
Lijkflaadie
de drie vrouwen van den bloede in bonte mantels met rouw
cn haare edele Jonkvrouwen in 't zwart
zwan gekleed,
kaproenen, en
m~t linnen hoofddoeken. Deeze Huiken zijn Ilog
gewimpeld met
nog
eeftige Noordholltmders
Noordhollimders en anderen in gebruik; ook vindt
bij eenige
men van de Friefche vrouwen, dat zij in dien rouw gekleed wa·
0111 getrouwd te '\vorden. Onze
ren als zij ter Kerke gingen, om
voorzaten, echter, lÎ~bbell
hunne rouwkle·
rouwklelÎ~bben zig, doorgaans, tot hunAe
deren, van zwarte !loffe
bediend'," als komende die verwe
ver we het
fioffe bediend
fchoon, bij andere natien,
na tien ,
naast met de droefheid overeen; fChoon,
raode en purpere. en
Yrouwen, witdoor de Mannen, roode
en' door de Vrouwen,
te klederen ~ebruikt zijn. De rouwtijd W:lS
was mede verfchilIende :
bii de Romtinen duurde dezelve, voor de mannen, doorgaans
Menvtndt
een jaar, doch voor de vrouwen veel langer. Men
vIndt voor·
dezelvegeduurende
h:laF
beelden van onze
on:t:e Lands·Gravinnen, die dezelve
gednurende haaF
leven gedragen hebben; waar van men bij de Abtdijen van
Rhijns-
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J(oningsve/tl en LoosdllilJell
Loosdllinell de voorbeelden vinden
Rhi;mburg. J{oningsveltJ
_
Eer wij tot de firaff.:
firoff~ der Groffihenders
Craffchenders overgaan.
overgaan,
kan. -Eer
gewoonte, nnamlijk
naamliik de
tie
moeten wij hier nog van eene aloude gewoonte.
verllooting des ~Oidfls
~oedfls van den Overleedene
Overleed ene , melding maavedlooting
ken.
Ge[chicdenis[~n op
Twee voorbeelden daar van leveren ons de Gefchiedenisf.:n
jaar, te bijzonderder, om dat het gefchiedde,
ge[chiedde, door V01r.
vo')r.
in één jaar.
Per[onaadjen. De eene was ~IARGREET VAN
Ilaame Perfonaadjen.
VAN KLEEF,
KLEEF, Wedtlvnn Hertog ALBllECHT
we van
ALBRECHT VAN
VAN BEIJI!REN;
BEIJI!REN; de andere de HertogillFILIPIi VAN
Crane Weduwe van FILIPII
VAN BOURGONOIEN,
BOURGONOlEN, &hoonvader
S.hoonvoder des Gravm van Oostervllnt.
Oostuvant. De Plegtigheid, door de eerstgemelde ,
ven
volgens 's Lands Witten, in acht genomen, zullen wij hier Icr
ter
nederUellen met
meI dezelve woorden, zo als zij door een gelijktijnederllellen
dig Schrijver geooekt zijn; " Vrouwe Margareere
Margareele van Cleve
hij) Hertog Aelbrechts leste wijf, faliger
Caliger gedachten vii" (zegt hIj)
Holla1l1 ;tldu,:
aldu.: Dair
,. tede (Stondaf) die erflicke goeden van Hollant
" was die Bailiu ende die mannen, ende men maeckte dair
"VierCchair. Als die gemaekt was, koes die vrou een Voecht
"Vierrchair.
(hegeerde) vonnes: of
oftlie
" ende die gheerde (begeerde)
tlie vrouw hem alJo
olJo
" Illdair
a/dair ghecoren hadt tof
tot enen "Guht.
,'otcht. dat hij hnir
hair l'erant)'erantentte recht
recltt voir [preken? 't
'I vonnis wijsde,
" woerden mocht. em/e
" ja , tot
fot dier netfchair.
Pierfchair. Daer na
nn vrachde die Rechter.
Rechter, of
" dair "1emant
fprak ja, ende
"je mant yet lette? Der vrouwen voecht [prak
Ceyde, dat .Jair
,mln vrouwe, van Hollanl &c. 1I1it
mit
" feycle,
-dair flont mijn
",. haere"
hau'en ghecoren voechde ende gheer', (begeerde) aldair
nldair te
Ie
" vijten (aftellaen) nol'
nae den Rechte ,'all Rzïnlnnf,
tI/fitlcke erferf.
Ri;nlnnt, alJitlcke
"t> licke
Ikke goeden.
goeden, ols
a/s Hertoec!t Adbrecltt
Aelbrecltt (aliger
[aliger gedachten. g7eglzelaun had in /inen
/intn lesten
lestell leve, (uitgenomen) {onder
fondtr dair fy
" latm
~, tien
aen verltjfto,ht
verJijfto,ht wair, aJfo
als fJ
fy wist, hoe fy 'at
alfo nauwe ols
dat
[oude mit recht? Die Rechter vermaende vonnes
vonnes,, 'e
" doen {oude
"
.. vonnes weisde, dat fy aldair flaen [oude. in gholeende cltec/udie hll;r
" deren, di~
hair niet beflom/m
heflomlm ende bloet (ontbloot) van 01nlHerfoge Aelbrecht
Aelhrl!chf ghelromen
ghekomen wair,
woir, ende
" re hallen,
ha yen , die van Hertoge
" gaen voir die bare
hare wt.
wt, ende fy flude hebhen
hebben een halm in die
" hanl,
ende
föude
dat
wechwerpen
ende
vijlen en verlygm
vertygm
hant,
{orde
" hoi"
ha;" a/d4ir,
aldtfir, mit hares ghecoren Yoechts
l'iJechts hont,
hant, alle
III/e goeden,
" "ie
de/breenl in
;n jinelz
jinetz lej}In
Iep,,, live
I,."e liet,
die Herf~gh
Hertogh .ddbrecht
liet J fonder
flnder doir

3,
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"iJ
" jj oen "trlijftochl
verlijftoc/zt wol,..
woir. tnt/t
elItIe ollt$
ol/es ;n fthult
fl/zult enit
en'e wtfçlrulf.
wtfolrult.
" fo dede die vrouwen. Dair t'enden
t'endeu gheerden hair Voeclu
Voecht een
" vonnes, of hij als
I1ls ten
een Yotclrt
r;echt "on
vl1n tlie
dit "rlJlIWt
V,,6t1we 'ie
iie goetlen
goeden geg/!" "ijl
Vijl l.afgeftaan)
\.afgeflaan) ho.
ho" recltt
rtcht WI1S.
was. 't "onnes
yonnes wijsde jl1.
ja. Want dat
" lichaam van den Edelen Prins was gebaert (OP de baar gezet)
" en gebrocht, voir de doiren
doiroen van der zalen, en trat voert wter
(men zie Politij/te
Regeering
" zalen, en deeden
.'
deedl!o zo voirs i. {men
Poli/ijltt Rtguring
" "am
vl1m den
tien Briel,
Brje!. bi.
bI. 310.)". Een.
E~n· gebruik, waar van men,
fchooA
omOandlgbeid, zegt: tie Sleutels op tie /rist
Itist
fchoOA met minder omllandlgbeid,
Ie
te leggen; 't welk, fchoon zeldzaam, echter nog heden gege.
beurt.
Wat nu aangaat het ludie,
I..tlle, naamlijk de fualfe
(traITe der GroffómGraffc.'ren
tiers;
ders; het is bekend, dat de opgerechte Grameden , Tomben en
dergelijke praal- en eeretekenen, van Belden of andere Maanen
verdienfien,I ter wier
nagedbehtenis dezelve zijn opgericht,
van verdienften
wIer nagedachtenis
all
erfgenaamen. om dezelve te verals geen eigendom van hunne erfgenaamen,
vreemden, verkoop en , vmnaaken.
vmnaaken, of te vernietigen, aangevreemden.
merkt kunnen worden, zijnde dezelve zo veel als eene belooIling
Ding of ver~elding voor de verdienllen
veldienlien der Overleedenen , en hun
alleen. om lO
zo te fpreeken ,,toegehelIigd.
toegehelIigd. De opfchrifien van
fommigen, luidende, ter
van God AlmngHg
/tr on/leron(ferIer ure
eere von
Almngfig en ter
fe/ijlter of eeuwige
ullwige 8etl"thtenis,
,edllck/enis, bewijzen zulks volkomen. Om
felijlter
geene voorbeelden uit do
de Ouden bijtebrengen, luten
Ibten wij ieder
rechrgeaan
rechrgeaart Nederlander oordeelen.
oordeelen, hoe groot eene achting de
Asfche onder dede.
befchouwing der gedenkzuiIeR voor hen.
hen, wler
wier asfche
zelven belloten
befloten ligt, in ons kan veroorzaaken. Dien heiligen
en achtenswurdigen
achtenswaardigen eigendom te febendeo.
fcbenden , verdient zekerlijk
de allerzwaarlle flraf; bij alle befchaafde volken, zijn tegen die
vlStgefleld. Niet alleen het fenenfeltenmisdaad ook behoorlijke wetten vastgefield.
Gtafplaatfen 1 maar ook van ane
a1le :mden der gemelde openbaare Gtafplaatfen.
anderen, word ill dezelve beweezen eeR
eet verfoeilijke misdaad te
zijn: J.
begnaving <te
is. die
I. Om dat de begraaving
de laattle
laalile dienst en eer is,
een en Overleedene ,• en wel uit liefde,
lierde, beweelen wordt.
wordr. II. Om
efer Graaven met recht aangemerkt
dat de fchenders en beroovers .er
worden als aal1\'echters
aal1\'ecbters der dooden, als verfioorderi
verftoorderi van hunne
mlle rust, en als moorders der weerelooze licbaamen.
lichaameD. Daar deeze wetten dus voornaamlijk opzieht hebben op de algemeene begraafó
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graafplaatzen , hoe veel te flrafbaarder is dan niet de misdaad,
indien dezelve bedreeven wordt aan de openbaare.
openbaare, aan die,
die. welGode en der Eeuwigheid gewijd zijn! Wij zwijgen nog van
ke Code
de zulken , die op 's
'8 Lands kosten,
kosten. voor onze Helden,
Helden. ter be,
looning hunner dienUen,
dientlen, opgericht zijn.
Rome;tJen, wreed genaamd,
gerntamd, om dat hij
SljLLA werd, door de Rome;lJtn,
het Graf van C;\Jus MAimrS
MAiUUS geroerd. en deszelfs beenderen verver·
firooid had. De Turken zelf hebben hier tegen veel llrengere
ftrooid
firengere
gemaakt, en de verlloorders
verUoorders of bebeo
wetten dan de Christenen gemaakt.
roovers der Graven doodfchuldig
dood/èhuldig verklaard. Niet alleen Turken,
maar zelfs de Mooren llemmen
fiemmen met de Jooden en Christenen daar
overeen, dat het de allergrootile
allergrootUe misdaad is. Bij de LOllgfJ.
in overeen.
Longo.
hart/en werd deeze fchenodaad,
harden
Cchenrldaad, GRAFFWORFFEN
GRAFFWORFf'EN en GRAFGRAF·
RAUB genaamd. L. L. Longob. Til.
fepulturam
RADB
Tit. VI. " Si quis [epu/turam
n011linls
hOl1tinls mlJ1'tlli
mlJl'tNi ruperU
ruperit qllod GRAFF WORPHDM
WORPHUM d;ei/ur,
dleitur, &
corpus fpoliaverif,
fPoJitlverU, nut
flut joris
foris jaCttJverit
jaêtnverit DCCCC. fol. fit culpa.
culpabilis
defunêll. De fomme, tot ftraffe
bi/is parentibut
paretJtibus defuné1i.
fuaffe daar getleld,
gefield,
was- veel zwaarder
zwallrder dan die op een doodilag
doodl1ag frond.
waS"
ftond. In de wetten
der Bojllaren vindt
viadt meI!
men tegen gemelde misdaad zwaare
Zwaare {haffen
l.haffen
bepaald. En in de Outle
Oude Friefche Wetten, met Raarne
Raame die ge.
plaIlts hadden tusfchel1
maakt zijn, en plaats
tusfchen hes Ylie en het Zund.
~/oetl,
~/qed, dar
dat Is aBn
aan de mond van de IJfaas,
Maas, wordt gezegt: Si
st
Imn;nem
flltninem morlurl1ll
morltlU1II ;ffoddrit.
,ffotiiJrit. &
& ibi
fbi flliquid
fJliquid tulerit
tu/~rif,• ut CtetenJ
ccetera
{urta
furttl componatur.
comp()natur.
4e Qude Ho/lantilrs
tleelen van een doodldeed,
Bij 4.
Hollanthrs werd het fieelen
ReeRee· of Raaroof
Rililroof genaalnd,
genaamd, en met den dood geilraft;
geUraft ; ook verjaarde deeze misdaad niet, het geen omtrent verfcheideoe
verfcheidene andere
halsllraifelijke misdaden plaats had. Optnerklijk
halsllraffeIljke
OpmerkIijk is, ten dcezen
deezen
opzichte, een Handvest, gegeeven aan die van Waterland,
Waterland.
ALBRECHT VAN SEllEREN,
BEIJEREN, naar den !lijl
tUjl valt
door Hertog ALBRECItT
vau 't Hof
13ft?; in het zelve leest tnen:
men: " Voort waar iemand in Wa ..
Ao. 13"7;
" terland , die tegen ons breuckig worden, ende van de breuck,~
aangefprooken worden, die zoud,e
" binnen 's jaars niet daar af aangelprooken
quijt weezen. Ende alle punten gelooven (beloovel:l
" daar af qnijt
nakoIn(!" wij
\Vij voor ons, en onre
onfe nakomelingen, hem en heure nakom,:.
",. liogen eeuwelijck
eeuwelijek duerende, vau
vaLt ende geftade te houden. WtWt.
t,
vlrcrll[t, ghewl1pent
" gcz;ondert
ge~ondert mOQ1;,t,
mo~~t, brRnt,
ilrant, 'YrQuwen
"rouwen Vlrcrllft,
ghewlJjlent te.
"
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BEI E R L A N D. (Outl)

" gen 011$ zelfs Ii!l,
lill, en de RAA ROOF, dat is te verfiaan, 11:0 wie
" emen
j,ne raa
een en dooden man beroofde en Jine
ma bename, oft wie een
" doode man, uit onfe
onie lante in een tl/uier
onder lant ,'oerde:'
1'oerde."
In den bekenden Saxen-Spiegel, gedrukt te Gouda [479. behelzende
belzende de rechten, welke ook in deeze Landen aangenomen
zijn, leest men, onder den Tijtel van ONDAADIOE LUIDEN.
" Zo wie unen "ooden
t/ooden zIjn
,'erboert
zÎJn Grpft beroeft,
bero('ft, die 1'erboert
tien
ti
en pond., enz.
BEIERLAND , geleegeIl
geleegen in het WestIij!\:&
Westlijk~ gedeelte van de Hoek·
[ehe
fohe Waord,
Wonrd. zijnde een Baljuwfchap, voorheen behoord heb·
Egmond,
bende aan den ongelukkigen L'AMORAAL, Graave van Egmond.
die, nevens den niet minder ongelukkigen Graaf VAN HOORN, in
den jaare 1568, voor 's Lands Vrijheid zijn hoofd en leven moest
misfen. Deeze Edele Graaf had, in het jaar 1557, dien Polder,
welke, zedert den beruchtten St. Elizabits-vloetl,
Eljzabllfs.vloul, I4!31,
I4~ I , dovr
het water bedolven geweest was, doen bedijken, en ter eere
SIIBINIA VAN BEI1BREN,
van zijne Gemalin SABINIA
BEIJEREN, Beier/and genaamd.
Daarna hebben hunne Edele Groot Mogende, de Staaten van
Holland en West-Friesland,
West.Friesland, deeze Heerlijkheid. die door het
Graaflijke Huis verkocht was, voor de Provintie genaast, in het
jaar 1731, in drie Ambachten verdeeld, en, voor zekere fomme
gelds, uitgegeeven; het eene Ambacht wordt Oud, het ander
Nieuw, en het derde Zuid-Beier/and
Zuid·Beier/and gena~md.
genaamd. De tegenwoordige Baljuw daar van, is de Heer en Mr. P. c. POMPE, van Meer.
t/ervoort,, Raad in de Vroedfchap der Stad D()rdrecht,
Dort/recht, enz.
"ervoort

Moas, is, volgens het voorgaande. het
BEIERLAND, aan de Maas,
eerf1:e Ambacht. Dit is, door de menigte der bewooneren , die,
eerfte
door de aangenaamheid der plaatze,
pJaatze, derwaarts gelokt
geJokt werden,
aanjaaren, zo zeer toegenomen, dat het naar een aan·
in weinige jaaren.
zienlijke Stad gelijkt. De Hervormde Gemeente wordt aldaar
door twee Leeraaren bediend. Deeze Heerlijkheid heeft wel eer
behoord aan den Heere JAN DE CEI\FF, Burgemeester der Stad Rotterdam, en daarna aan den Heer JOH. MIlRT.
MART. VAN HARLINGEN. In
het jaar 1767, werdt ze, door koop, de eigendom van Vrouwe
JACOBA CATIIARINA
CATlIARINA VAN SCHOONHOVEN, Douariere van wijlen den
Heer PIETU
PIETii MIElWAN, en Vrouwe van Piershil.
BEl-
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BEIERLANP.
(NilulJ/) ligt ten zuiden van het bovengemelde.
1lIU'ERLAND, (NillllJl)
de ez en Polder van 't Land van
aan het water de Spuij, 't welk deezen
fcheidt. Hier van is Ambachtshe.er
Putten fcheidr.
Ambachtsh~r MATTHIAS BACKUS ,
VakensWt14rd, enz.
Heer van Talt:enswtll1rd,
BEIERLAND , (Zuid) wordt dus gelloemd, om dat het zuid.
Oua·Beier/and, aan het lIaf'ÎngJlliet,
lIfJf'ingl'liet, ligt, doch is
waarts van Oun·Beier/and,
meest bekend bij den naam van Hitzert. In 1737 is deeze Heerder Provintie , verkocht aan de zogelijkheid, door de Staaten dir
vun agt-en-twintig
agt-en-twilltig waren.
naamde Gors-l1eeren, welke ten getale van
Deeze, den Polder in gelijke deelen onder zig verdeeld hebben(telden drie gemagtigden aan, aan welke de belluuring der
de, !lelden
Burgerlijke zaaken overgelaaten werd.
Tot dit Daljuwfchap behooren ook twee bedijkte plaatzen:
plaatzen : de
over Oud-Beier/and,
eene, de Beer genaamd, ligt fchuins tegen <wer
in de Oude Maas, en behoort aan den Heer BOON; de andere,
die den naam van de T:"en Gemeenten draagt, ligt zuidwaards van
de Hitzert, in het llrJril1gYltet,
HtJril1/Jv!tet, en behoort aaN den Heer VAN
llALF WASSENAAR. Deilze
Del?ze plaats is te meer berucht, om ddat
:aALF
at de
eenige jaaren verpligt
Schepen, van Smirna
Smirl10 komende, zeden eellige
geweest. aldaar Q]tlJrontlJine
Q.ufJrantaine te houden. Alle de Predikanzijn geweest,
Waard. uirgezoooerd die van Piershil,
ten van den Hoekfchen Woord,
behooren,, volgens BACHIENE, tot de Klasfis van D~rtirecht.
D~rdrecht.
behooren
ze$ Dingfpillm,
Dingfpiltm, waarin Drenthe verBElLER DINGSPIL • een der zes
deeld is. De benaaming DINGSPIL is, buiten tegenfpraak, ontdat, in de oude Duitfene
Duit/ene taal, Pleiten beteleend van Dingen, dat.
kent, en waal' van nog heden een Pleidooi, een Rechtsgeding,
PI,i/zaai. de Dil1tzaal.
Dingzaa/. en een genoodzaakte tot pleiten,
de PI,it;;;oal,
Dingplig/ige genoemd werdt: dus door een Dingfpil
Dingjpil een
een Dinfpligtige
Rechtb:mk verJIaall
verllaan moet worden. TIEJLER
DIi.\GiPIL is dan de
Rechtbank
BElLER DIi\GlPIL
Rechtbank. des Landfèhaps
Landièhaps Drenthe, geleegen midden in
tweede Rechtbank
het Land. en omringd door vijf andere Dingjpillen, fchietende
Echtenfche Tunen,
Vemen, de hoog1l:e
hoogil:e van g\:heel
g~heel
zuidwaarts aan de Ee/ztenfehe
TIeeken • die
Drenthe; waar van ten bewijze genoegzaam alle de Beeken,
het zelve bevochtigen, binnen de grenzen van
hel;
Vlm dit Dingjpil
Dingjpii haahatyoortbrenren oorfprong hebben. De &rond
grond is hier mild in het voortbrenV. DI!.EL.
Y
gen
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lIEILING. (Alhert) BElMA.
BEIMA.
BEILEN. BEILING.

Scholltsampten gefmalgen van houtgewas. Het zelve is in drie Schoutsampten
deeld. Het eerlle
eerfl:e daarvan is Beilen; en daar in vindt men het
deelde
Dorp.
grootfl:e en voornaam!l:e,
voornaamfl:e, zijnen naam
BEILEN, dat, als het grootlle
aan het DingfPiJ
DingJPi! gegeeven heeft. Het ligt aan de noordzijde der
Havelter-Aa genoemd wordt. Tweemaal
Tweem:l.al is dit
Beek, die de HRve/ter-Aa
telkens en voortreffelijDorp genoegzaam geheel afgebrand: doch telkel16
ker opgebouwd. Het bevat in zig vijftien onderfcheidene Klufto zaamen 1600 bewooners kunnen opop.
ten of gehuchten, die t8
leeveren. Het getal der Hervormde Ledematen aldaar beloopt
ruim 500. Men wil dat de Kerk voorheen aan de Abdij Diknin.
ge, na bij Meppel geleegen , behoord heeft. Het Friefche Ge·
flacht van BEILANUS heeft van dit Dorp zijn naam ontleend.
nacht
B. 308.
Zie BACHIENE, .B.
BEILI~G.
BEIL~G,

(Albert) zie

ALBERT BEILING.

deezen naam, ook wel BEIhet Adelijk Geflacht van deezetl
Beijun , te .drum
Arum gelegen, afgenaamd, was uit de Staate Beijem,
komlHg; het is in de voorgaande Eeuw uitgeftorven.
komllig;
uitgellorven. Volgens
BURMAMA, (aan den Heer 'I
E
bericht, van den Heer E. M. VAN BURMAl'<IA,
'IE
WATER medegedeeld, uit de MSS verzamelinge van Kwartieren.
gefchreven door FIJO VAN HEEMSTRA) is onder de zestien KwartieAl\NA VAN EISINGA. Huisvrouwen naderhand Weduw van
ren van Al\Nh
FJLIPS VAN BOSHUlZEN
BOSHUIZEN •, Grietman van 't RiJd.
Bild, en overleeden
overieeden in
1652, ook de naam en het wapen van BEIMA; gelijk die beiden
Kwartieren van REIN POPMA,
POPMA. te Sneek.
ook voorkomen onder de Kwanleren
In het Register der Edelen in Friesland, gemaakt bij den Hertog
1505, wordt mede gemeld SJOERD
S]OERD LIEDLlEUvan Saxen, in het jaar 15°5.
BEIJEM. (WJNSEMIUS, bi. 403 alwaar mlln
men meer anderen van
WESZ. BF.IJEM.
dit Geflacl;t
3°7,311.)
Geflactt gemeld vindt, als op bI. TJ S7
87 , S04,
3°4,307,3
11.) S]OERD,
SJOERD,
n:l.der zullen leeren kennen. had een Broeder,
Broèder,
dien wij flraks
rlraks nader
loflijke verrich·
verrichLIEUWE genaamd, welke mede veel deel aan de lofiijke
tingen van zijnen tijd had. Van dit geflacht
ge/lacht moet een ander vanvan"
ondfl:e geërfde van Friesland
ge.
dien naam, dat mede ouder
oDder de oudfie
Fr;esland geFER.WE1DA, J. Deel.)
teld wordt, onderfcheiden worden. (Men zie FER.WElDA,
Tot
13EIMA,
13ETMA,

JEM

~EIMA. (Hèt
(Hét .Atlelijlt
Adelijk GeJl.
Gel. en SjtJtrfl)
SjotrrJ)
BEIMA.
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GeOacht behoort JUuus
JULIUS BEIJMA , en ook de Hoogleeraar
Tot dit Gellacht
(lraks nader. Thans gaan wij over tot,
van wien araks

!EIMA,
&&IMA,

:BEIMA,
BEIMA, (Sjoerd)
(SjtJerrl) of VAN BEIJMA,
BEIJMA , die een amammeling
affiammelil1g van het
eerstgemelde Adelijke GeOacht was,
wa~, en in huweliik had JEL BOTT~NGA, waarbij hij een Zoon teelde, mede SJOERD genaamd, die
150 83 Vaandrig van een bende Ruiters, onder, den Graaf VAN NAiNASSAU, was, doch
cloch ongehuwd, in den ouderdom van 25
jaart'n,
2S jaarf'n,
eerl1:e en ijveriglle
ij verigl1:e Friezen,
overleed. Zijn Vader was een der eerlle
die bet vermaarde Verbond der Edelen ondertekenden. Hij fpaarondenekening aande geene moeite om ook andere Edelen tot die ooderrekening
temoedigen. Om daarin te beter te Dagen,
flagen, vel zocht en verwierf
LODEWIJK VAN NASSAU.
NASSAU, en van den Heer VAN BU"
BRihij, van Graaf LODF.WIJK
DElwm:,
ofnederdllitsch Affchrift, door hem zelvet1
zelveIl
DKlODl!:, eene Copie ofnederduitsch
Hoogdllitsch Bericht,
Berïcht,
onderfchreven. Hier bij was gevoegd een Hoogduitsch
Friefche
mede door gemelden Graaf ondertekend, waarnaar de Frie[che
BEIBondgenooten zig hadden te gedragen. Naderhand ontwierp BEI'
verbondfchrif[, ten huize van PIETER
MA nog een bijzonder verbondfchrifc,
PIETEB BERBER·
lUNS, dat ook door verfcheidene Edelen onderfchreven werd.
BREDE!Toen de zaak der Edelen begon te rug te gaan (1567) en BREOKRODE, om het uiterfie
uiterl1:e te waagen, zig 10
JlODE,
lil dmfteldam
Amfteldam geworpen
Friefche Edelen,
had, vervoegde BEIMA zig, met meer andere Frie[che
.bij hem; doch hun werd het inkomen in de Stad belet.
beier. Vertrokongel\lkki 6lijk oIHdekt;
van
ken zijnde, wcrdèn
wcrdl!n zii ongel~lkkiglijk
onedekt; door verraad TaD
den Schipper, of bij tOeval, (fchoon wij liefst het eerfie
eerl1:e gelooven ,) werd hun Schip op een zandplaat vast gezet; BErMA bene·
benevens meer anderen gev:mgen
gevangen genomen zijnde, werden zij eerst
naar Harlingen, daarna naar Pi/voorden,
J7ilv90rden, of op het Kasteel Ruppe/monde, en eindelIjk
eindelijk naar BrHsjè/
Brusfel gebragc,
gebrage , in welke Stad dee.deeVoorrlander ~er
der Vaderlandfche
Vaderland[che Vrijheid, op den 2811:en
ze edele Voorfiander
28fien
1568, bij vonnis van ALBA. veroordeeld werd oni
Mei des jaars 1568.
onthoofd te worden, met verbeurdverklaripg van zijne goederen.
Dit vonnis
von~is werd, den 111:en
dIen Junij, ten ~itvo~r gebragt
gèbragt;; worden.
hel Hoofd, op een paal gel1:eld
de het
gefield en het lichaam daar aan gehangehan.
gen; in welken akeligen
akeIigen toel1:and
toefiand het geèleeven
geàleeven zou hebben, wa·
re bet
het niet
niet,~ dat BEIMA, nog vóór zijnen fierven
nerven., gebiecht hebbenfchijm dus onzeker,
de, de ongewijde aarde verdiend had. Het fchijnt
y s
of
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B:EIMA.
BE.IMA. (Sjm'tl)
(Sj'"/) BEtMA.
BEIMA. ("}uIttIs)
(']u/tus)

Roomfchen Godsdienst is blijven aankleven, dan
of hij den Roomrchen
zig op het !luk
zjg
fink van den GodsdIenst onverfchillig gedragen heb.
be; als mede, of men het doen der biechte,
bi echte , of wel het voorgeeven daarvan, aan de genegenheid van den Priefter, die kort voor
toen:hrijven. ACRONltJS
ACRoNlUsgetuigt,
zijnen dood bij hem was, moet toerehrijven.
,getuigt,
in eene Leerrede, van goederhand bericht tt
te zijn. dat BErMA
nEIMA in
den Hervormden Godsdienst zo wel onderweeaen was, dat hij,
in de gevangenis te Brusfe!,
Brusle!, den Roomfc!ztn
Rootltfcktn Biechtvader, die
hem
bem toegevoegd was. en zomtljds bij hem kwam, zogt
zo~ te bekeeren en tot zijn geloof ovenebrengen;
overtebrengen ; ja dat die B!~htvadet
Biechtvader
het Pausdotu
Pausdom vertasten
verIaaten heefe, en Predikant onder
naderhand ook bet
de Hervormden geworden was; dat voortS BEIMA'S Weduwe, zulks
vernomen hebbende, en begeerig
begeerlg zijnde, aangaande het einde
baares mans onderricht te worden, zig
zlg !laar
Baar den gemelden Biechtvader begaf, en dat deeze, op de vraag, of haar man
mtn nandvastig
ftandvastig
gebleeven was t haar geantwoord had:
bad: Ik
IIr. meent/e
meen.e !rem
hem te bekeebeke,.
'l'en,
ren, maar
moor hij bekeerde mij. Dit antwoord, zegt ACRONIUS,
flrelue de W
Weduwe
troost, anderen ten voorbeelde , en wordt
firekte
edu we tot troo'st,
den Leezer ter bioordeelinge gelaaten, wat 'er te houden zij van
zijne biecht, waardoor hij zig, na zijnen dood. van grooter
fmaad bevrijd heeft.
J. W.
w. TE WATER.
WATER, Yerbmd
I'"erbind der Et/elen,
Edelen, Ude Stuk, bI.
18
18,3.
/3. enz.
(ju/lus) en, zo als gezegd is, ook wel
of llEI]MA,
IIEljMA, (ju/jus)
in het Jaar]
Jaar 1539,
539, te Dokkum,
Dokktlm. in Fries/and,
Friesland, alwaar zijn
Burgemeestel' was.
was, geboren,
geboreu, uit eeu
een der Getlachten van
Vader Burgemeesteï
dien naam, en verrnaagrchapt aan de vermaardfte
vermaardlte Friefche Edezlg. met grooten vlijt, tot het onlen. In zijne jeugd begaf hij zlg,
maakte daarin ongemeene voortgangen.
derzoek der Rechten, en maakt'e
Zo op de Academie van Leuven als te Odeans.
Orleans, gaf hij blijken
van zijne bekwaamheid, en als Licential4t
LÎcentiaut onderwijs in de rechru~.
ten.
ten, Daarna keerde llij
hij met lof en eer naar Friesland te rug.
Fr~1felur werd hij H610gIeeraar
Te FrllHeker
H~ogleeraar in de Rechten, naderhand
Fries/ond, en overleed 15 Junij
Lid van den Hoogenraad van Fries/ani,
MAIJKE , de oudfte Dochter "an
van
1598. Zijne Egtgenoote was MAIJKI!
]OHANNES
JOHANNES LAMBItRTlJS
LAMBl!.R'l'lJi vm
VSN GADEMA,
GADtMA, die hem drie Kinderen naliet:
1311Il'dA,
llElr.IA,

llElJEM,
JIElJEM,

ENA

BEI MOE R.
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~NA IJ
a BEIJlU,
I:NA
BEIJ1,(A,

VERRUAI]; JOH.\NNEs IJ
die in Huwelijk had J. VERRUAlJ;
iS
Raadsbeer
Leeuw,,"rden;; LAMBERTUS
LAMBERT us a BEIMA, die
Raadsheer te Leeuwaarden
ten
~en Zoon naliet, enz. JULIUS iEIMA
IIEIMA heeft
beeft eenige
eellige fchriften nagelaaten.
bi. 86-92.
Zie VRIEMON'r, Ath. Fri;' bI.

BEIMA.

13EIMOER,
:BEIMOER , ook wel Beiemoer
Bdemoer genaamd, is een der Polders,
behoorende
lot het
beboorende (ot
bet Markgraaffchap van"Bergen op dm
den Zoom, en
Halfleren en Noordgeest.
is geleegen bewesten Holflertn
Noordgust. In Lijffiraflijke
Lijmraflijke
Halfleren, en gedeelmisdaaden flaat hij gedeeltelijk onder Holflerm,
Halfleren en vijf
telijk onder NrJorigeest. De Schout van Hnlfleren
Schepenen,
aangefleid , neemen 'er
hUD leven worden aangelleld,
Schepenen. die voor hUll
Regeerillg waar. Men heeft 'er daar en boven
de Burgerlijke RegeerilIg
eenen
cenen Dijkgraaf, twee Heemraaden, één Penningmeester en één
Boekhouder. De Secretaris van Halfleren bekleed alhier dien
Beimoer in de verponding 727 guldens en
Post. Jaarlijks draagt Beimotr
fluivers. Het land van deezen Polder brenat allerlei}e
denien fiuivers.
allerleije
~raanen voort; ook is 'er zeer goed Weiland. De Ingelanden
~aanen
betaaien
zijn niet gehoudeD de Excijnfen te betaal
en ,onaangezien
, onaangezien hunne
Landerijen onder de eigen ~oederen des Markgraafs behooren.

Staat der Neierlanden,
Neierlatlden, 11. Deel, bladz. -4-19
4 19.•
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