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WOORDENBOEK.
BEK.

BEK,
(Df1l'id) geboortig van Delft, wiens naam. door's MauS
kunl1:ige behandeling van het Pel9ceel, tot heden toe in het geheugen gebleeven is. De dag zijner geboorte was de 25!te van
Mai des jaars 1581. Hij was genaamd naar den Dichter DAVID
BEK, die zijns Vaders Broeder was, en in Gelderland overleden
is. Zijn voornaamlle Leermeefler was de beroemde A. Vl>N DIJK.
DEK was niet alleen een vermaard Schilder. maar ook een man,
die de kunst van wel te denken in den hoogflen gmad bezat.
Hier door verwierf hij de gunst van Koning KAREL DEN EERSTEN,
wiens Zoonen, KA'tEL en JACOB, als mede de Hertog VAN GLOCiSTER, de Tekenkunst van hem leerden. Daarna kwam hij in dienst
des Konings van Frankrijk; vervolgens aan het Hof van Deenemarken, en eindelijk bij de vermnarde CHRISTINA, Koningin van
Zweedel1, die hèm hoog achtte, en tot haaren eerfl:en Kamerheer
bevorderde. In den dienst deezer Vorfrinne eenigen tijd vertoefd
hebbende, deed hij, bij gelegenheid van de reize haarer Majesteit naar Frankrijk, een keer naar Holland; waartoe haare Majesteit ongaarne bewilligde, uit vreeze dat hij niet weder zou
keeren. Niet ongegrond was haare vreeze: want hij overleed
in 's Hage, Anno 1656, niet zonder vermoeden van vergeevell
te :Lijn. Weinige KUllst[childers, zegt men, hebben de vaardigheid van BEK bezeeten; en nog minder zijn voor hunne kunst zo
wel als hij beloond geworden.
BEKHOF , een oude Schans in Friesland, waarvan, bij't Dorp
.Makkinta. nog verfcheidene overbJijffels te zien zijn.
Zie aACHlENE A., bI. 1320.
VI. D E IL.
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nEKA. BEKENES. BEKERCKE. BEKESTEIN.
(fde) Zie V. Decl,

DEEK. (Jo,~om1l!S 1'(11)

BEKA, (Cofewillus) een f{a i,;i:iji:r 111oJlllik.
het Jaar 14!!O, als Prior t~ Cm/.
Zie VAL. AND.

Hij bloeide in

BEKENES en BARREWOUDSWA.\l\DER, zijn twee A:nb::chten, maa
kende te zamen ééne Amuachtsheerlijkheid, onder het Baijuwfchap van ll'óerden, en llrekkende zig ten Noorden aan den
R!ujn. lJekenes paalt ten Westen aan Bodegraye, en aan Barrewoudswi$arder, ook wel Barrebosbewaarder ge!l~amd; ten
Westen aan de Bullew!jk, onder het gebied van llóerden. De
Landerijen [ban, in 0.e Quohieren, begroot op 4-17 Morgens en
4':)0 Roeden.
Men vindt 'er meer dan vijftig Hlliz~n en drie
Punnebakkerijen. Wel eGr (1750) behoorde de Ambachtsheerlijkheid aan den Heere ADOLF v f.N DER WIN, yUtlSZ, die tevens
Ambacht,heer \'all RietJ'eld en Bree, en Burgcmee1ler en VroediChap d~r Stad lP'ierden was.

BE.KERCKJ! zou de naam zijn van een Dorp in Zeeland, op het
Eiland lfNlchereiJ, dat) in het Jaar 838. bedijkt geworden was.
Doch vermits het noch op den Blaffen van de oude Kerkgoederen der Bisfchoppen, noch bij DOXHORN of SMALLEGANGE. iu
hunne Chronijkro jltJlJ Zeeland, vcr1l1~ld wordt, vermoed ik,
dr,t YN\T LEEnn:N, verkeerdelijk. voor Biggekerkt! , Bekercke
:zal gc[.;;nrecvcl1 b:bben. l\Icn zie dus BIGGEKERKEN.

BmESTEIN, een GeDacht iu /{ennemerümd, dat van ouds het
Wapen van Hew)slc'erk voerde, zijnde een Zih'eren klimmende
Leeuw, me: een rode Tong, op em blaauw Vtld, doeh gebroken ma een t·ode FaaJè, teu teken van een' jonger Zoon. Dit
blijkt uit een' Leenbrief, verleend door JAN DE ELECT, van Luik,
in het Jaar 1380, wegens dertien en een half Made Lands, geleegen bij Haar/rm, gegeeven ten behoeve van WOUTER VAN
BEKESTEIN, Schildknaap, waarin men, onder anderen, leest: m
zo ons, onze mannen,. en een ieder kmnelijk is, dat de Bekefieinell gekomen zijn van den reekten huize en gefl(uhte "all
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IIeem8h:rk. \Voun.:p. ",\N IlEE,''lSKERK yan Bekefltin trOUwde,
Ao. 13 S4, CE,RTRUlD CULLART, en won daar bij JAN VAN HEEMSKERK ')Jon Behcfleil1.
Deeze l1am, in 1423, ter Vrouwe WIL·
JlEDIF<A, Dochter van r;lRK V11;'>1 DElt \VOUDE. Zij overleed I46:?
en hij drie J3aren te vooren , nala;tende cenen ZOaB, WOUTER
genaamd, die, na zijns Vaders overlijden, 1465, met het Leen
van Bekefldn verlijd werd. Deeze WOUTER teelde, bij zijne
VrollW MAll.CARET .. STIKKEL, DIRK, die Houtvester en I-Ioogneemraad van R!ujllltJild werd, en tef Vrouwe had l\IARGARETA VAN
ASSENDELFT , Gcrrils Doch/cr. DIRK ftierf IS }alHlurij 15 I 3 , en
zjjne Gemalin 29 Novçmber 1529, nalatende 1. WOBTER ; Il. ERKENR.AAT, die ten {,hn had lleer HENDRIK VAN EERKENRODE , wiett
zij zes Zoonen baarde. \V OUTER VAN HEEMSKERK van Bekeflein
werd. 5 November 1536, door Keizer KARli:L DEN VIJFDEN, aan·
gene/d Wt Schout van Haarlem, in J541 tot Hoogheemraad van
Rhij1Jialld, en wa", 1519, Leenheer van Bektfldn geworden.
In het Jaar iSI4 had hij zig in den Echt begeeven met ELISABETli
VAN SCi-lE:lPENZEEI., die in 1534 overleed. Daarna, Ao. 1543,
hèrtromvde hij met ARl':OLOI~A VAN WASSIlN.-\AR vtm Duiyenvoor·
den, Heere /lrwds Dochter, die 5 Februarij 1556 overleed;
hij ftierf in 1571, nalaatende ecu' Zoon, DIRK genaamd, welke
met het leen verlijd werd, en ter VrOl1'Ne had ADRIAl'lA GORTER
"atl Jl1uÎlwijk, Frons Doc.'z/er. Decze zijne Vrouw overleed
23 Julij 15>.3, cn hij I I November 1.593. Vier dagen daarna
werd zijn ZO,);], Eq[(NCLIS VAN HEEMSKEltJ{ van Bekeflein, Vrijheer van I:icourt cn Longuel'lïle, met het Leen verlijd. Deeze
nam ter Vrouwe CATHARIN.1 VAN DRENKWAART , Boudewij11S Dochter, en won bij haar, (die 7 December 1596 overleed) 1. JOHANNES, en Ir. BOUDEWI]N, .Heer van PerJijn, die in 1660, ZODder Kinderen natelaatcl1, fHerf. In 't Jaar r622 werd JOHANNES
met het Leen verlijd. Zijne eerne Vrouw was ANNA CATHARINA
VAN DEN WERVE, Zuster van nOUDEWIJN'S Vrouwe; de tweede
GEEl\TRUID VAN DEN WERVE., Dochter van HENDRIK, Heer van
1Yest-Kerke en Spieringsbroek. Bij deeze, die 1645 overleed;
gewan hij! J. KORNELIS FRANSÇOI$, en Il. MARIA ANNA MACHTILT ,
Vrouwe van Bemmel, welke ten Man had JOHAN VAN BEMMEL
tet Bemmd eJZ "en Beukelaar, in de Overbetuwe , welken zij
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verfcheidcne Kinderen baarde. KORNELlS l"RANÇors, die ook
Heer v~n PerJljll, en Vrijheer van Illcourt en LQlIgtteyi!le was,
werd, 19 Sc~ltel1lber 1646, met het meergemelde Leen verlijd.
Hij begaf zig in den Echt met GimRTRUiD VA:-i RTJSENBERG, en
verwekte daarbij: 1. JOHAN ]ACOB; H. BAREND B0l7DSW1JN; nl.
PHJLIPP,\ ~IARI.\; IV. BERR\RDlK\; en V. MARIA Gi:ERTRUID.
Dit is het geen men, bij GOUDHOEVEN en VAN LEEUWEN,
van dit GeDacht vindt aangetekenQ.
BEKKEn"
(Balthazarj een Man van groote Geleerdheid, waar
door hij niet alleen in Nederland, maar bij de gant[che Christenheid vermaard werd. Hij was den zonen Maart des Jaars 1634,
te iYletfe/wier in Frieslmul, geboren. Zijn eerlte onderwijs genoot hij van zijnen Vader, HE1\RICI DEKKER, die tcr gemelde plaatfe Predikant was, tot op den ouderdom van zestien Jaaren;
wanneer hij zig naar de Academie van Groningen begaf, oefenende zig aldaar in de Filofophie, Historien en de gewijde TaaIen, ter vastere grondlegging voor zijne Studie in de Godgeleerd.
heid. In de Ilebreellltfche Taal had hij tot Leermeester den vermaarden jACOB ALTING, met wien hij altoos groote vriendfchap
gehouden heeft; zijnde ook door hem de uitgaave van diens Hoogleeraars Werken te ./ll11fleldam bevorderd. Van Groningen begaf
hij zig naar Franeker, alwaar hij in de Godgeleerdheid, geduurende den tijd van vier en een half Jaar, het onderwijs der vern,nardfl:e Mannen van dien tijd genooten heefr. Den loden Apr!!
dC3 Jaars 1655, werd hij, in de Klasus van Fuweker, peremtoir geëxamineerd, tot CandiJatus Mini(lerii verklaard, en kort
daar na tot Reétor der Latijnfche Schaale aldaar aangefreld; van
welken post, naar zijn eigen zeggen, de goede Goel hem ontzettede, door het beroep, op hem uitgebragt , te Oosterlittcm, alwaar hij, 13 April 1657 , Predikant werd, en bleef tot 11 Januarij
1666, wanneer hij te Franeker als Predikant bevestigd werd. In
'tjaar 1674 werd hij te Loenen aan de Fechtberoepen, en twee
Jaaren daarna te fVeesp. Den leden Mei 1677 werd hij Vel~
prediker van den Staat, en in de maand December 1679 PredIkant te Amfleldam. De Sijnode van Noord·Holland ontzette
hem. in Augustus 1692, van zijnen dienst, [choon bij zijne
Jaar-
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bleef bchonden, en zijne plaats tot na zijnen dood
open bleef. Bij ftierf I I Junij 169 g•
Bekend is de zucht, dk Daftor BEKKER bezielde voor de FiIofophie van DESCARTES , die, toen hij nog Student was, van hem
hoog gerchat werd, en reeds merkelijken opgang maakte. Ook
was BEKKER I1Îêt vreemd van de gevoelens van ALTING en COCCEJUS ,fc1lOon hij zig aan geen van beiden Ilaafsch onderwierp, maar
openlijk toonde, waarin hij van die waarlijk groote Mannen verfchilde. Zijn eer!l:e Doek, waarover hij met de Kerklijken in
verfchil en groote moeijelijkheid geraakte, was zJjne VerhanQe_
Iing over den Heidelbergfchen Catechismus, ten tijtel voerellde,
Paste Spijze; waárin hij duidelijke blijken gaf, een voorfiander
van de Filofophie van DESCARTES te zijn, en ook dn hij, in zijne vcrk!~aring, den lcCl'twllt van ALTJNG en COCCEJUS volgdi::
waardoor hij dan 00)" in de hevige twisten, 'toen in zwang gaande, riil:lijk zijn aandeel kreeg. In 1677 gaf hij zijn Boekje, /ldmon/tio Ctmdida & fineera de Filofophia Cartefiano genaamd,
te Francker Ï:1 't licht, 't welk terfcond dool' hlOvige bel1rijJers
aangevallen werd. Doch het ontbrak DCKKER niet aan wapenen,
om zig, zo in de Klasfikaale en Sijnodaale vergaderingen, als in
openbaare gefchriften, manlijk te verdedigen; waarvan zijne Friefèhe Godgeleerdlu:id ten getuige firekt; uit welk Werkje men zien
kan, hoe onvast de oordeel en der Kerklijken van dien tijd waren;
zijnde zijn gemelde Boek over den Catechismus, door geheel
Friesland, eens en andermaal veroordeeld, docl1 daarna tot tweemaaien goedgekeurd. (Men zi:: ziine Voorrede voor de Betoverde Waereld.) Zijn Boek over de l{omeeten, in 1683 uitgekomen> ter gelegenheid van de groote Komeet, verfcheencn 168 I
en 1632, waarin hij ten duidelijkl1en aantoont, dat de Komeetcn
geene voortekenen van eenig nadercnd onheil zijn, verkreeg veel
naams en roems onder de Geleerden van zijnen tijd; aan welken
roem zijne uitgewerkte verklaaring over Danie! het zegel hing.
't Geen, echter, BEKKER'S naam inzonderheid vermaard gemaakt heeft, is zijn reeds gemelde Boek, de Betoverde lPtJCre!:l
enz. genaamd, waarin hij, volgens zijne eigene woorden, zig
voornaamlijk heeft toegelegd, om den Duh'el van alle magt te
berooven; dat is, bern die magt, welke hem doorgaans weg;:Z 3
fchre-
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fchreven wordt, te ontneemen, en hem vun de Aarde naar di!
Hel te bannen. Over dit onderwerp had hij zijn:: gedachte te
Oosterlittens reeds laaten gaan; doch daar toe nu der gelegenheid
gekregen, door het verhandelen van Dall. Ir Exod. VlIr: vs. IS.
Ga!. V: vs. 19; als mede, dQor.zijne gedachten over de Tove~
resre van Endor, en Jobs Duivel, in zijne Leerredenen te Am/feldam op den Predikno~1 gebragt ; waarin hij te kennen gaf, d"t
de zogenaamde Toverijen en Spookerijen meer voor bedrog van
Menrchen, dan voor werkingen van den Duivel moef1:en g"houden worden. Tevens gaf hij te kennen, dat zijn voornecmen
was, iets daar tegen in 't licht te brengen, doch zonder verklaaring van plaatren uit de H. Schrift, die van de werken des Dui.,
vels gewag maaken. Zijn oogmerk was alleeniij'{, de bijgelovigheid te bef1rijden, en haar haare voorna21nlle wapens te Gntneemen. En, waarlijk, hier in is Doétor BEI{KER het menschdo!ll
van 't allergrootrte nut geweest. Ja, ik zou durven zeggen, dat
bijaldien die groote Man bij dat zijn oogmerk gebleeven ware,
zijn Boek niet alleen minder erg~rnis gegeeven, maar hem tevens
altoos ten ];roon en Geraad zou verl1:rekt bebb~n. Terwijl m::,1CER bezig wns met zijne gedachten over dit onderwerp op het papier in orde te brengen, kwam in Enge!tJiid een Bock ten voorfchijn, behelzende een verhaal van eene zeer zonderlinge Toverij.
Dit werk werd door hem, met ecuig" aanmCl ki::gcn, in 't 1'\<.0dcrduitsch uitgegeeven, en daal' bij beloofd, dm het zijne eerlang
h~t licht zou zien. Wat omtrent de uitgaave van de twee eerfte
Boeken van dit beruchte Werk is voorgevallen, wordt door hem
zei ven verhaald, in de Voorreden voor dell druk in 4to.
Dit Boek dan, zonder Kerklijke goedi,euri:1Z (waartoe DEKKER,
als Doftor ilz de Godgeletl'dlzeirl, meende- gcr"chdgd te zijn) ten
voorrchijn komende, maakte, zo om die reden, als om d·oszclfs
zeldzur.men inhoud, groote beweeging; alle l\lasf"n en ~ijnode!1
[chreeuwdcn. luidkeels, tegen de omech::dllnighcid van BEK!(r,;!l.
Wij 133ten ons in geen verhaal ran alle de Kcrklijke Proceduuren, met hem gehouden; zijnde voor hun, die weeten willen,
hoedallig met hem gehandeld is, alle de ftukken desaangaande
nog genoeg voor handen. Een onpartijdig verhaal daarvan zou
di!r Broederliefde van [ommigen van dien tijd weinig eer aandoen.
Wat
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Wat voorts het eigenlijk gevoelen van BEI,I,ER nopens den Duivel betreft, <1aarvan zullen wij het volgende, bij overneeming ,
alhier kortelijk t2r neder nellen.
" Hij erkende dat 'er Geesten zijn, van God gefchapen, den" kende Wezens, geheel anders iil hunne natuur en werkingen
" dan de Lichnamen en hunne werkingen konnen zijn; dat die
" Geesten zijn, of menfchelijke, dat is ons l\Tenrchen, door de
" Schepping ge ge even , en overgebracht tot een Lichaam, om,
" met hetzelve vereenir;d zi:nde, te werken. Of ook anderen,
" tot dat oogmerk niet gefchaapen; die Geesten, niet gefchaa" pen zijnde om met een Lichaam te werken, worden in <1e H.
" Schrift Engelen genamnd, en onderfcheiden in goeden en kwaa" den, zijnde het h:lO[; v~n de ee:·r.c, d~"rill [enoc::ld J1fic/wël,
., en dat der tweeden, Dl!iJ'el of Sil!17il. Dat de goede El1ge" len in de volma~kó.:id hunner fchepplng volbafc!"nde, Gods
" Engelen gë:naamd w',rden ; en dat die door God, nuar zijn
" welb::haag~n gebruikt worden, ter uitvoering van de b~veèJe'1
" zijner Almacht, zo ten diemt der Uitverkorenen, als ter lÎr:lf
" fing van de Godloozen : maar dat de kwaade Engelen, als heb" bende hun eerfie be~inzel verlaaten, en van God afgewceken
" zijnde, daarom lluur hun opperhoofd, Duivels genaamd, in
" de Hel geworpen en Vi;anden der G;:lovigell zIjn."
Ligt ontdekt men, hoe dit tegen cl1:ander aanloopt. Want
waar01Il zouden nict zo wel de lm·~.ade nIs d;: goe<>1e Engelen,
onder de toelating Gods, hunne werking kennen doen? Nicmam
tag zal toefieminen, dat hanne ve;b~r1Jd:lr:, door D0él:or !lEKKER
geiChied, krachti;; genoeg is, hun zuik, te oeletten. Dit gevoelde hij zelf ook: waarom hij hunne we~king GODE toefchreef;
waar te:;cll zijne eigene verklaaring rccId::rceks aanloopt.
Die van 's 1\1:1ns Godvruchtig en in de daad Christelijk afi1:erven, als ook van zijn g::ntfche gedrag, op zijn zi~k- en fierf-bed ,
van den Wen Maart tot den I I Junij des Jaar" 1698, onderricht
wil z.ijn, wijzen wij tot het verhaal daarvan, door zijnen Zoon>
onder den Tijtel van, SteJfbedde van Do. BEKKER, uitgegeeven;
een verhaal, dat door ieder. die eenig gevoel van wa are Godsvrucht heeft, niet zonder innerlijke zielsaandoening kan geleezen
'wOl:den. Zijne voornaamfle Werk(:11 zijn me~st 111 het bovenl1aan-
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de verhaal vermeld. Die hij tot zijne verdediging heert uitgegeeven, zijn: Nodige bedenkingen op de nieuwe bewee{j;ingen. Kort
iegrip van Bekker, aangaande alle de Schriften over zijn Boek.
enz. J7iervoudige Bea11twoordingen en Bezwaarnisfen, enz.
Naakt verhaal van alle Kerklljke Hal1delir.gen Onderzoek en
Antwoord op het Request daar de Gedeputeerden der Sr/node te
Edam. at111 de Staalen "fin HI/I/and; allen in 4to, en behalven
die nog eenige kleine nukjes in 8vo. Om geene melding te maa·
ken van de menigvuldige gefchriften, welke meest vóór hem,
doch ook eenige tegen hem, ten voorfchijn kwamen. zullen wij
hier optellen de voornaamfte , welke tegen hem gefchreven zijn.
De Hoogleeraars LEIJDEKKER en VAN DER WAAIJEN verdienen, on·
der zijne tegen(J:anders, het eerst genaamd ce worden. Het Werk
van den laatstgenoemden hud ten Tijtel: De Betol'erde l17aere!d
,'an B. Bekker, onderzocht en weder!cgd. Bekker fchreef hier
op een antwoord, onder den Tijtel: De Leeraar der Hooge SchooIe, door J70cdjlerlingcn )'an de Kerk weder/egt, ziJnde aammrkingen van ollgeJludeerdc Per!oOfie11 enz.; met welken Tijtel hij
wilde aatltoonen, dat luj het Boek vun den I Ioogkcraar van zo
weinig belang oordeelde te zijn, dar ook o;lgclctten:en in fha~
waren het zelve te wederleggen. Dat van U~jJOC:I;KE~ was ,;enaamd: De goddelijkheid en waarheid der H. Sdriften, te gelijk ral! den Godsdienst verdedigd, in 8vo. Onder de Predikan.
ten, die tegen hem ge[chrefvcn hebben, Zhl mec"t bekend, VERlHJN, Gl:WENEWEGEN, VAN DER HOOGT, IL1~IER, BRINK en J. UI].
DEKKER, alle welken hij, zo wel ernftig ::15 khcnfi:nde, naar maate hij dacht dat hun gefchrijf verdiende, beantwoord heefc. 's Mans
afbeelding is op verfcheidene wijzen in het koper gebragt , en
wel, zo ik meen, in zes- of zevenderlei verandering~n, en door
verfcUlIcnde Meesters.
BELCO~l, al~ders Berlikum genaamd, ook wel Be/kum, eea
Dorp in Friesland; zie BEIlLIKWI.
Bl':LFELD, door anderen verkeerdelijk Be!fènd genaamd, is een
Dorp in Staats Opper-Gelderland, niet verre van Venlo Na bij
het zeI ve ziet men, nan den kant der ~faaze , nog beden de overblijf-
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blijffels van een groote Redout ofVeldfchans, ten tijde der Spatljaarden , ter hunner verzekering, aldaar aangelegd; welke Schans

men naderhand, als dezelve niet nodig oordeelende, heeft laaten
vervallen.
Zie BACHIENE.
BELGEN, een dier Volken, welke als de eerfie bEwoon ers dec.
zer Landen bekend zijn, waarvan wij, op het volgende Art. eenige melding zullen maaken.
EELGICA, ook wel Be/git/In, is een, in de oude fehriften,
zeer vermaard gewest, fehoon gemelde fehriflen ons, mel de beo
fehrijving daar van, in de grootlle duifl:erheid wik:,elen. Dit is
zeker, dat het Land van groote uitgellrektheid was, en de beWooners daarvan de Be/gen waren. De meenen houden Be/giea
en BeJgium voor een en het zelfde; anderen hJllden het laat(1c
alleenlijk voor een g~deelte van 't eerne. jULIUS ClESAR, die vóór
.CHRISTUS geleefd, die Landen eezocht, zwan beoorloogd heeft,
en ze dus kon kennen, verdeelde gantseh Galliën in drie deel en ;
wordende het eene gedeelte door de Belgen, het andt:rc door de
/Jquifalliers, en het derde gedeelte door de Celte;z bewoond.
De laatnen werden, door de Rivier de Garonne, van de tweede, en door de J11amc en de Seil1C van de Belgen, die hij als
de k!oekmocdigf1:e van allen befchrijft, gefeheiden. GüICIARDI]N
en anderen met hem betrekken BatcJl'ia mede onder deeze Landfheek. }ULIUS en MOl'\TANl'S beweeren, dat Biltal'ia, of het
Land der Batavieren, nooit onder het Be!gicse/z Gal/te, maar
altoos onder Germtlnie behoord heeft: zij volgen in die gedach"
te PL\;:\;ILS ea PLUTARCHUS. Dan laat ons zieR \vat TACITlIS zegt,
en daar uit oordeelen, wie gelijk heefe. Deeze fchrijft: " De
" Bntal'ers, toen, of zo lang zij over dcn Rhijn woonden,
" maaktcn een gedeelte van de Ce/ten; doeh door lnlandièhe be" roerten vcrdrceven, namen zij het llittcrfle aan de Frankiji:he
" l{ust of Strand, ledig van llewooners en Bouwlieden , in; als
" mede het Eiland dat tusfcben de drooliten en zanden inlag; en
" van vooren tegen den Oceaan aanloqpt, wordende rondom,
" van achteren, en van Jcide zijden van den Rhijn befpoeld."
Z5
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Ratavia was dan ledig, en door de Batavieren, een gedeelte
der Katten, ingenomen; en ,lag het aan den uiterf1:en kant, a~n
de kust of aan den oever van Gal/ie, en werd het rondom door
dcn Rhijn bcfpoeld, zo vereischt het geenc bedenking, dat het
niet aan Gallie , maar aan Ger7lla7lie, waarnan de RTzil1l eigen is,
behoorde. Een ander verfchil is 'er onder de Schrijvers, over
de Landen, (lie onder Belgica behoorden. Sommigen verl1aan
daar door, behalven andere Landen, de XVII Prol'intien ,fehoon

ook anderen daarin uitzondering maaken.

GurCL\RDI]N

fchreef,

vóór den Spaanfchm Oorlog:" De Nederlanden, toebehooren" de :.an den Katho/ijken 11ol1ing, maaken bijna de helft van
" Be!gica; bijna de andere helfc, bezitten voor het grootfte deel
" de FrailjC,1m, als: Picardien, Champagne en NOl'mandien,

" offc]J0on de t\Vee laatf1:e Provintien niet geheel en al onder
" Belgica Ga/lia begreepen zijn. Het ovrige van Be~lJiea, flaat
" onder de heerlèhappij van LotIzaringen , Klu! en Gu/ik; van
" de Aartsbisfchoppen van "~lmts, Trier en Kculm; der Bis,. fchoppen van Km,-zerijk en Luik, cn nn andere Vorlten en

"Heeren." Op een andere pl2ats zegt hij: " de Steden van
" Be!giert zijn drie hond~rd en twlntigd bemuurde ," waarvan hij
de voornaamfte dus optel ': " 1.e1l)'cn, BrIlsfel , Antwerpen»
" 's IIertogmbosck, GC1lt, Iperm, 1I1cclze!e71 , Kamerijk, At" redt, Doorliik, Bergen in IJCl1fg11IWClI, iJl:;;aj!ricltt, Lux" t1llburg, Valmcijn, Rijsfc!, Cakis, B%nim, Amiens? St.
" Q}fintii12 , Luik, ]\TaanuN, Rh:eems , Trier, 111ets, Nimei},
" Tul, rèrdtJJ1, Straatsburg, BIets, Aken, Keu/en, Cia!.
" Nijmagm, Utrecht, Amfle!dam, J.llidde!burg, LeeuiJ'aar" den, Groningm, en veele anderen, tot RoZ/aan toe; en dan

"
"
,_
"
"

twee honderd en dertig opene Vlekken, waarvan 'er met Stadi
Privilegien voorzien zij;l; dan nog twaalf duizend Dorpen, alIe zeer VolkriJk, en daarenboven voortrdfelijke Rivieren, als:
de Rlzijn, lVaas , Seint!, Schelde enz.; groote en heerlijke
Bosfchen, daar onder die van Arde11l1(, Cmbo1t1ziere, N011" 11(1), Faigien en Soigonicn."
M. ZEJLERUS geefc 'er ons dit bericht van: " De ouden heb" ben onder GBllia BeZ!!,ica verl1aan. d'Olider of Neder Elzas,
" Lothnringen, Westernjk, 'e Sticht Trier, de Hertogdommen
., van
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van Luxemburg en Limburg, het Bisdom Luik, een gcdeelte van het Stift van f(elden, het halve deel van de Herto/';dommen Gulik en Ge/der, het Zuiderdeel van Holltznd, ook Zeeloud, Braballd en Flaanderen, het Graaffchap van Boz}/o/Z_
ge, het derde gedeelte van NOTlllallr/ie11 en I' Jsle de France,
de helft van Champagne, voor:s nog Picardien, Vermtll1dois,
Artois, llenegouwen, 't Graaffchap Naamen, en het Hertogdom Bouillon, gelijk men bij CLUVEI/.IVS zien kan." Ook zegt
ZEILERUS , dat zij, die Bdgfum voor geheel Bel;;ica, of ook
BdgiulII eil Be/gica voor een en het zelfJe houden, dwaalen.
alzo Be/giuin in Frankrijk gelegen was, aan de wateren Sama1'0 en Ehfa, zijnde de eenigfie Stad BeazlYois deszelfs IIoofdfiad; dus was het flegts een klein geaeelte van het oude Bclgica,
waarval'l, echter, geheel Ncderland, benevens de andere bovengenoemde L:mdîchappen, mogelijk den naam \'zn BelgiclJ ge-,
kreegen heeft, vermits de Re/lovtlci, di~ in Bc!gitJ woonden,
ten tijde van jULIUS CL1èSAR, onder alk de Be!gen, de voornaamfiell in dapperheid en aanzien waren, en misfchien over alle de
andere geheerscht hebben. " Hedendaag;.ch ~ dus g:l3t hij voort)
,. word~n onder Br/gieR gerekend. de XVII. Provinticn , al •
., de Hem.>gdommen Brabant, Limburg, Luxcmburg en Gel" der; de Graafiè~::1ppcn Flaanderen, Artoi.i, IIC12cgowI'm,
" Zeeland, NäO:I1C71 en ZUtphC1l; 't Mark-Gr~,\ffchap des H.
" Roollljèhe Riiks; (waarin de vier Hoofdnelbl Nh'e!!e, Lett" ,'eli, BntIe/ en de IIoofdflad AlItwerpen ,) en eindelijk de
" vijf l-lecriijkbede:) Friesland, lJilec/zclen, CtrccIJt, Over/js,
" fel en Groningen." Dewijl 'er dan onder de Schrijvers zulk
verfèhil is ov:or Bclg/ca en Be!giu:1Z, verdient het gecnc nnvondcring, dat zij ook over de uitgeOf(:ktheid van Olld Be!gia's
Landpaalcn 111;t clI,andel' niet overeenkomen. Ik zal hier nog bij
voegen ,het geen I\IERCP,TOR, in zijnen Attm lJlilior, de oude
Hoogduitrche druk, alwaar hij Belgica, Nederland noemt, zegt;
naamlijk dat .lULlUS ClESAR door Belgiul12 vGr!laat, dat gedeelte
van Europa, dat nu Germonia Jnferior of Nedcrduitsch/and
genaamd wordt, en waarin GESAR drie (HIRTIUS zegt vier) Legioenen Krijgsvolk g~legcl had. MARIIANUS en GLAREAi'WS nee.
men Be/f,'itIllJ niet voor 'e (;:hcele Land, maar alleenlijk voor een
eeni"
"
"
"
"
"
"
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eenige Stad, welke, gelijk wij zo even uit CLUVERIUS en ZEILE.
BUS gezien hebben, Beauyais, in 't Latijn CiYitas Beliel'aCOrl(lIt,
genaamd wordt; fcIlOon VEGE:TWS, en niet zonder reden, bezwaarlijk fchijm te kunnen gclooven, dat een eenige Stad, drie (of
vier) Legioenen Solduatcll zou hebben kUllnen bergen. ClESAR
zelf fchrijft ook, dat in Bclgium vee:e Steden liggen; daarbij
voegende, dat het gedeelte van Britttll1nÎt! , 't welk aan Zile ligt,
bewoond wordt van zulken , die eigenlijke roofshalve , en uit
zucht om krijg te voeren, uit Belgium gewecken waren; als me·
de, dat zij met de naamen dier Steden, waar uit zij in Belgium
geweken waren, aldaar in BI':ttmmil! nog genoemd werden.
Evenwel, vervolgt MERCATOR, vcr[taat hij \. CiESAR) het geheele
Nederland 'er Diet door, nademaal hij de Morinen, Nervii en
EfttJiers, crIs andtre Ncderlandfche Natien, van Be!gium onderfcheidt; waar uit lchijl1t te blijken, dat hij den naam Be~iJiZlm
gegeeven heeft aan dat gedeelte, dat tegen het Noorden ligt., en
Holland, Zeeland, FlarJ!2r1cïCIJ, Gelder en [{Ier! bevat. Anderen weder noe111en BeI;;!:("!, 't zelfde dat cle meergemelde J.
ClESA~ Gallia noemt, als hij ugt: Gallia, fjuallZ Belg,e in co·
lunt, dat is: dat dcel Fan Ga/Na, dat de Be/gen bCWOOlJe/1.
Alle deeze verfCllillcnde gedachten nu daQr laatcnde, is het, echo
ter, zeker, dat eell goed gedeelte \'an het nu Frréénigd Nederland tot het oude Bc!giulJ1 behoord heeft. Zo veel nrfchil 'er
is over de eigenlijke paaien van BelgiuiII, zo veelerleije gedach.
ten zijn 'er ook over den naamsoorfprong daarvan. Sommigen
wi1lcn, dat het zijnen naam zou bekomen hebben van eene daar
in gelecgcne Stad, Bûgicull1 of Nc!gica, reeds vóór langen tijd
ten gronde gegaan; en dat die Stad, naar BEL of BELUS. den Afgod der /lsjyriers, dus zou genaamd geweest zijn. Dan uiet
wetende waaf die Smd gelegen geweest is, verwerpt men dit gevoelen, zeggende, dat 't mogelijk het BeliOl'ac/!lJ1 of Bcal!J'ais,
nu een gering Vlek in Henegouwen, zou kunnen zijn. Weder
anderen leiden den naam af van den aart en de eigenfchap der
Volken, betekenende het woord Bel/ico/Îls, I;riigszuchrig en
manhaftig, zo als zij doorgaans afgefchetst wordcn. E. VAN MI!:TEREN, en anderen met hem, oordeelen dn de naam der Belgen
mogelijk afkomltig is uit den aart der Nederlamlertn, zijnde een
trotsch
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trotsch en hoogmoedig Volk, dat zig firaks gebelgd hield, zo
h~a5t d~ aangrenzende Volken het te na kwamen, of Wanneer
ilegts het minne deel zijner voorrechteN, vrijheden, enz. gefchonden werd. Doch indien Vc\N M[TEREN hier het rechte doe! getroffm hebbe, moet men bekennen, dat de aart der Nr:derlanieren
geheel veranderd is.
Zie B. NEANDER. C-'ESAR Gallifche O~rlogm, H. Boek,
Cap. I. LA CROIX Geogr. PLINIUS, Tom. 1. Lib. 4,
6 en 7. TACT. lIlstorien B. IV., Cap. 12. MONTANUS
en GUICIARDlJN, fol. 1 en 3. PLUTARCH. GUJCIARDIJN
Befchr. der Nederlanden, fol. 3, 4 en 5. ZEILERUS,
Tom. I. for. 253. Atlas Minor, Tom. J. p. 368.
NEAl'\DER. VAN LEEUWEN Bilt. JIJ., fol. 17. en anderen.
BELINGS Deeze zou een Koning der Bata,'ieren geweest zijn,
en een en Zoon, AD~lll'\OCINUS genaamd, gehad hebben, die door
hem verf1:ooten werd. Deeze verftooten Prins zou door c. CALl.
GULA, veertig Jaaren na CHRISTUS geboorte, in bcfcherming genomen zijn; over welke daad CALIGULA zig, in zijne Brieven, door
hem mar Rome gezonden, zo zeer verhovaardigde, dat het fcheeft
als of het g:mtfche Eiland der Batavieren daar door aaG hem ciJnsbnar g~worden was; [choon 'er, naar het verhaal, niets op ge~
volgd is, dan het eindigen van den twist tusfchen Vader en
Zoon.
Zie SUETONIVS in Ct/ligt/la. CON1NGSB1!RG, Chr,no!ogie.
p. 147BELLARD of Brld,'.'·, een kleine Buurt, nabij het Dorp Drez"fl'hoor, behoorel1l~e onder 't Land Schou:J'tIJ. in de Provintie van
Zeeland.
BELLE, (Jcm ',m) zo ik meen een Haar/emmer, die zig eell
naam gemaakt heeft door een Pfalmberijming, en door andere
Werkjes ov.:r de NederduitCche Taal, waarop hij zo kiesch was,
dat hij zijne D"chter bij de Remonllranten, die, volgens zijn
zeggen, de Taal zuiverder uitCpraken dan de Gereformeerden,
deed Doopen.
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BELLEVEDERE, enz.

DELLESTEIN, voorheen een oud Adelijk huis onder lYasfenaar,
behoorende welëcr aun den Heer J ACOB VAN KIJHIOK, IIeer van
LandskroOl1, en daarna a~l1 AMELIS VAN BOUCKHORS'f, Heer van
Wimlllellltlll/. Thans is het uiet meer dan ecne Ilomede.
Zie VAN LEEUWEN, Bat. 1. Deel, fGil. 1;'0 en I{I.
BELLEVEDERE, een Slot of Kasteel, door FREDRIK HENDRIK.
Prins "(//) Oranje, in het Jaar 1634. te Rijswijk, in 't Baljuwfchap van De{ft/mld, gebouwd. Dit Kasteel draagt ook wel
den naam van 't Huis te Rijswijk, en is, door het fluiten van den
Vrede, ia 't Jaar J 697, zeer vermaard geworden. De Volmagtigden der Bondgenooten, en die van Frankrijk, vergaderden
aldaar allerc.erst op den 9den Mei des gemelden Jaars; den loden
September daaraan volgende werd de Vred@ tusrchen SplIl1jl!, Engeland eu den Staat; met FrotJkrijk getroffen; en den 2 I ften October. !Usfchen den Keizer en Frankrijk: (Op 't Art. v:.m de
RIJsWJJ!(SCHt; Vl'tEDE zal daarvan omflandiger moeten geiproken wor~
den.) l\leer andere Kasteelen en Lusthoven, die deezen naa1l1
dragen, zijn genoeg bekend;
BELLJNGZWEER. een Dorp in de Groninger Om/ancien, in HU1l*
JlilgO Kwartier, maakende • met U7infzlllJ en Tijtullt. é~u Rechtbank, di~ }aarlijksch omgaat. Het zelve is verfiel'd met een Ads-

lijk Slot, èat in Prent vertoond wordt, op de nieuwe en juiste
Kaart vall GrOlJillgw, van dcn lIeer DECKElUNG. Voorheen behoorde dit Slot aan de TAMMINGA'S , en thans aan den lIuog Wel
Geb. Jltècr F. o. VAN SljTZElIIA, die hetzelve, voor eenige Jaaren, vCLlÏcuwd heeft, en, bchalven het Patronaatfchap der Kerke, (behoorende onder de Klasfis van Marne) genoegzaam bezitter van alle de daar zijnde Heerlijkheden is.
Volgens medegedeelde berichten van den Heere D. J. J. HASSEL}.ou, door wiens vlijt en toegenegenheid wij in f1:aat zullen zijn,
den Leezer de naauwkeurigrte.berichten van Gro11il1ger- cnDrmter/and mede te deel en.
BELLJN'GWOLDE, een aanzienlijk Dorp onder WesterU'olde , eene
Heerlijkheid, behoorende onder SUIII In Lamie, zijnde het uit-

ter-
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terne van de Provintie, en grenzende aan Oost-Fri(sland. Het
maakt, mlt het daarbij geleegcnc Dorp Blijham , één Rechtbank
lJit. Deezc twee Dorpen, die weleer aan het Oldampt behoor.
d~n, zijn reeds vroeg daarvan gefcheidcn. Niet te min gebruiken
de Opgezeetcnen nog heden het oude O/dllllJpter Landgeruht,
't welk één en het zelfde is met de oude rechten van Fiyûgo, die
tot nog toe on~edrtlkt zijn. Nabij dit Dorp ligt de Oude Scham.
De Predikam fiaat onder de Klasfis van 't Oldampt.
Zie DACIIIENE., Geogr. ALTING, Pif!. en Peert yan Groningeil> bi. 26BELLINGERWOLD14R-ZIJL, anders de Oude Schans genaamd, ligt
in 't Noord-Oosterdeel van Neder/and, in het Oosten van Groninger/and, ia de Landtlreek der Ofdamp/en, aan de grenzen
van Oost-Friesla1ld, en aan den Zeeboez~111 den Dollart, daar
de Rivier de Erms naauwer begint te worden. Het is een zeer
fraai Dorp. Zij, die naar de Eourtfmge willen, moeten hier
door pasfeercn, laatende het Kasteel of Huis ter lf7édde aan de
rcchrcrhalld li;;-gen. 's Lands Stnaten hebben aldaar eene Sterkte,
[:1' vcrzekeringe van het Land van H7edde, 't Graaffchap Lingm
en Groninger/am!, doen aanleggen. CHRISTOFFEL BERNAlm VAN
GALEèi, Bisfchop vaillliunjhr, nam, in 't Jaar 1672. Bellingli'oidcrZij/, of de 01!de &ham in. Na dat de Stad Groningen
van des Bisfchops bcl.::gcring en woedcndcn aanval verlost was.
werd deeze Schans, door den Luirenanr-Colollel EIJllERGE.N, op
order van den Staat> benevens Groningen en Om/muien, belegerd, en de lig da81 in bevindende 1I1u/1flerji;he bezetting zoda.
llig bellaauwd, d,lt zij zig, den 2811en Oélober des gemelden Jaars.
moest ovcrgeeven. De Predikant aldaar behoort onder de Klasfi" van 't OldmlljJt cn Jf7rst-lf/oldingerkmd.
PETIT, l'hderl. Rtpublick, p. 296. VALKENIER, Verward
EurojJa, p. 801.
BJtLLlNKHor,

cene Havezaate. liggende tllsfchen Almelo en

1I7adel1.
lkLTRl1M, een Gehucht of Bllurtfchap, in de Provintie vall
Gddrrlaml, een halve mijl van Gl'o/.
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BELVEDERE, een uitkijkende hoek en hoogte op de Vesten van
NijmegC1J ten Oosten en ten Zuide:1, van waar dezelve een
ruim en vermaakelijk gezicht heeft naar de Betuwe, de Stad Arnhem, den JJ7aalflroo11t, de daarom heen liggende gefchake"erde
Landflre2ken, hoog en laag Geboomte, Veldgewasfen , Dorpen
en Gehuchten; al het welk men, van deeze hoogte, befchouwen
kan.
BELI)DEt\rSSE DES GELOOFS vtm de Nedel'ltll2dfl"he [(ede. Dee.
zen naam waren cle verdrukten, in 't Jaar 1560, genoodzaakt te
geeven aan het zamenflelfel van hun Geloof, en wereldkundig te
maak en , om den haat, den laster en vervolging te doen verl1:ommen. De voornaamfle zamenflellers van hetzelve waren, eerstlijk : GODEFRlED VAN WINGEN , Leermeester der Zoon en van JO·
}IANNES à LASlW, die, in 't Jaar J553 , met à LASKO, MIKRGNIUS
en UlTENIiOVEN, om de wreeldheid van Koningin MARIA te omwij ken, Engdand moC'st ontruimen, en vervolgens, om de nrafheid der Lutheraunen, Koppen!wgen vaarwel zeggen; van waar
llij zig nr.ar Embtien begaf, alwaar hij waardig gekelilrd werd,
V[Jor een d~r ecrffe Afgez31ltcn aan de Geloofsgenootell ij] f7IaRIJderen te llienen De tweede. of liefst de eigenlijke opfleller, was
Gl'IDO DE BRES, gebGren re Bergen in lJeucgOZlH'Cl1, en in 1567,
te là/mdi('/], om deeze zijne Belijdenis. omgcbragr. Deeze
r,'fallnen waren het, die, met goedvinden van c. COOLTUiN en
anderen, hUllne geloof.~genoo[en en medearbeiders, in de Gc~
meen' en van Doornik, J7n/encilien en elders, die zig In Brabant
en lIol/and onthiçlden, gemelde Belijdenis op(teiden; in 't Jaar
J56 I , in de JJ7aalfc!le Taal, in gefchrift brachten, en in 1562 ,
op ecne Kerkvergadering, te Antwerpen gehouden, ter goedkeu.
lÏng in clruk overgaven, in tegenwoordigheid van den I-leer PH!UP VAN i\IARNIX, Beer van St. Atidgonde, die dezelve aldaar ook
mede overzien heefr. De Beltjdenis beftond uit de alombekende
XXXVII. Artijkelen; in welke Artijkelen de Nederlandfche Gemeenten, onder het kruis zuchtende, haare overeenftemming met
de I-I. Schrift ten klaarften betoonden, (;n aan de gamfche Wereld deeden zien, dat zij vrij waren van alle de Ketterijen, die
hun door de Roomschgezinden ten laste geleid waren. Nnauwlijks
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liJks was dit Gefchrift, of dceze Belijdenis hunner Leere beo
kend, of zii werd, door vecte aanzienlijke Mannen, GrondIeg_
leggers der Nederland[che Vrijheid, als Graaf LODEWI]K VAN NAS·
SAU, den Graaf VAN KUILENSURG, de Vrouw en Docht~rs van den
Graave VAN DEN BERG, de Ba1nder-Heercn VAN BREDERODE , In
meer andere van de Verbondere Edelen, aangenomen en onder..
fieund. In het Jaar 1565 werd dezelve, op den Rijksdag te
Augsburg , Keizer MAXIlVIILIAAN , en, in het volgende Jaar; zelfs
Koning FILIPS aangeboden.
In het gemelde Jaar van 1566, werd de Belijdenis gedrukt, on·
àer den Tijtel: Bekentel1isfe des Gelooft, in " p;emeen ende een·
drachtdick 'Van de GdOOl'igen, die in Nederland overal 'Ver..
ftrooit ûjn, en die na de zuil'erheii des Heiligen Euangeliums
"IJS Heere Jefit Christi begeeren te leeven , verzeld van eenen

voorafgaanden Brief aan d~ll Koning.
Den 5den van de Maand Oaober des Jaars 1571, werd de:
Belijdenis onderfchreeven duor de Leden der Emdenfi:he Kerk.
vergadering, en, volgens inhoud van het IJ. Art. der Sijnodale
Vergadering, gedrukt; vervolgens nader gefl:aafd, door on(krte·
kening. op de Nederland[..:he Kerkverg:ldtlrin;;, gehouden IS-9lf
en daarna Jsg te lJliddelbnrg, alwaar men beilo'lr tot eene nieuwe uit.saave die in 1582 volgde; wordende, in 't Jaar '593~
te Dordrecht, bij J.1N C_~NIN, nogmaals h.~rdrui;t, v~rmeerdercl
met een kort fommier ot inhoud van ieder Artikel, en lchriftuurplaacfen op den kant. ElI1cbijk gefchiedde, op de Sijnode Nationaal, gehoude)1 te Dordrecht ,6[8 en 16'9, eene nieuwe
overziening, goe.:1keuring en b2vestiging in dien form, zo alg
men dezelve, r,a dim tiid achter meest alle Kerkboeken geplaatst
heeft; fiemmendc de inhoud daarvan overeen met den druk vall
1562. Door JACOBVS RF.VUS is dezelve [Jl het Grieksch en Lnlijn, en dool' underen in alJdere taall!11 overgebragt. Deeze Bi!..
/tidenis des Geloofi, gelijk wij gezien hebben, was reeds vroeg.
door eenige aanzienlijke Heeren, medededgenooten van het vermaarde Verbond del' Edelen, aangenomen, ondertekend en be-fchermd. Onder de Jaatiten kan mer reden geteld worden Prins
WILLEM DE EERSTE; doch niet zo vroeg als in het Jaar 156'1, toen
lIij nog een belijder vall den Roomfchen God,dienit was; ook nog
VI. DEEL,
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nietin het Jaar van J 566 of 1567 , toen hij zig alleenlijk beijverde
om de vrijheid van Confciemie te bewerken; maar eerst in '[ Jaar
1573. wanneer hij zig te Dordrecht tot de Gemeente begaf, het
H. Nachtmaal met dezelve hield, en zig aan de Kerkerucht onderwierp. Van toen af oordeelde die Vorst zig verpIigt, om nier
ilegts als Stadhouder, volgens den inhoud zijns Lastbriefs, maar
ook voor zig zeI ven , als Lid der Gemeente, 'er de hand aan te
moeten houden. Uit hoofde hier van was het, dat hij, als Stadhouder, met en benevens de Staaten , die hem daartoe verlof gaven,
:lig geregtigd oordeelde om verlof te kunnen geeven tot het houden
eener Provintiaale Sijnode binnen Dordrecht Aa. 1574, die ook
tot de daadlijke overziening en bevestiging der Bdijimisfe be~
floot. Even wettig was ook de Vergadering, welke daarna, 1581,
te Middelburg gehouden werd, vermits de Prins, volgens de
magt aan hem verleend, aan verfcheidene Predikanten, Leden van
die Vergadering, fchrcef, dat het zijne 'Wille 'Was, dat die Sijnode beroepen werd. Nog kragtdaadiger, evenwel, is de befcherming geworden, na dat de /flgemeem Staaten openlijk ver~
klaard hebben, dat zij de verdediging en befchcrming van de Ge'1'eformeerde Religie, (door welke zij geene andere konden noch
wilden verfiaan hebben, dan de Religie en Leere, begreepen ÎIl
de Neátrllmifche Geloofsbelzjdenis en Jüidelbergfchen Catechismus) op zig namen: welke befcherming, van tijd rot tijd, vermeerderd is; zijnde de grond daar toe geleid in de eerlle vrije
Vergadering der Staaten van Holland, te Dordrecht, op den 15
Julij 1572. en verder uitgebreid drie Jaaren laater (1575), toen
het befluit genomen werd, dat Zijne Excellentie de hand zou houden aan de oefening van de EuangeliCche Religie, en de Roomfehe Religie doen ophouden; welk beD uit nog nader, 1576, bevestigd is geworden, door de Unie van Holland en Zeela71d;
nader bepaald bij alle de gewigtige StaatsgebeurtenisCen, en ten
klaarfien bevestigd in den Jaare 1619. Dan deeze befcherming,
hoe magtig ook, heeft niet kunllen beletten, dat deeze Be/t]'de"is, zo wel als meest alle anderen, haare verachters, heimelijke
tegenflreeverJ, openbaare vijanden en berispers heeft gehad. Wij
zullen alleenlijk hier de naamen melden van hnn, welke zig te,en dezelven, op deeze of geelle wijze, verzet hebben. De
eer-

BF.LLEMA. (J.)

15EMELA.

eerl1:e van die was de beruchte InquWteur
I\US,

KOOLHAAS,

KOORNHF:RT,

HI1RBJ;;RTS,

HEMELEN.
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benevens allen, die tot de Rem'Jllfiranten
behooren. De voornaamfle verkla:lringen en uitleggingen der Belijdeuis zijn die van H. ALTlNG, s. l1ARlmUS, B. BEKKEl!. en A.
WIGGERS , BLOKHOVEN ,

llOTTERDAM.

Zie verder; BOR;
TElZ, enz.
BELLEMA.

BE"HiLA,

BRANDT; LE LONG; TIIIJSrus; W. Tl!. WA-

(J.) een lid dei' verbondene Edelen.

een Dorp met een Kasteel, in de

Bovett-lJetuw~,

(Bathua) voerende nog den naam van Bemmel, op den rechter
oever van de 1171101, omtrent een uur van Nijmegen. In het

Jaar 350 werd dit Dorp aan de Kerk van Utncht gefchonken.
Zie HALMA.
nE~1ELEN; een groot Dorp in Staats-Brnóqml, een uur gaan~
'ten Westen van i1faa(lriC/Zi, alwaar het zig in de lengte langs
den voet van 'r g~bergte uitrtrekt. Dit Dorp wordt befluurd door
een Proo,t, die door't K:lpittel áangefl:dd wordt, en de Regalia of Ht!eriijkc Voorr.?chten daar van gen ier ; hij ontvangt dezeIven ad ,'itam , of Ichoon de gifrc ]a'lrEjksch vernieuwd moet
worden. De' openvallende politike Amptcn, als van Schout, Schepenen, enz. worden door de Kanunniken iiJ tumo, dat is, door
ieder in zijne Maand, naar de fchikrdng der beurten, begeeven.
Van de vonnÎ,[c<1, door Schout en Schepenen van Beme/en ge.
veld, kr.i] men ziJ niet beroepen op de Edel lVIogende f-!eeren
ComlTIisfarisfen. Dcctfeurs, gelijk in die der St. Sen'aas Kerk
gefchied, maar op den Schepensr10el der Stnd Luik; een zaak,
die ongetwi;f.:ld afgdeid maet worden uit de nadere verbintenisfen, die de Lieyc ri'ctlwe Kerk van Maa/lric!u met het Bisdom
Luik heefr.
In 't Jaar 174-7, toen de Gealliëerde Armee, na den Oag bij
Lafeld, in deezen oord eenen tijd lang g01egerd l1:ond, was hl
dit Dorp. het Hoofdkwartier des Hertogs VAN lWjlBERLAND, deg
.
Aa 2
Graa.

~6'!1

BEMMEL. Ct Hu/sen Wov.) BEMPDEN.(Mr;G.v.j)

Graaven BETHANIJ en des Vorllen VAN WALDEK , als Bevelhebbers
over de Enge/fcke, KeizerliJke en Nederlandl,he Legers.
Zie BACHIiNE B. p. 979.
BEMMEL, een zeer verm2akelijk Dorp in de Over-Betuwe, aan
rlen Wao/dijk, midden in 't geboomte gelegen. Rondom het
:zelve zijn fraaije wandelwegen en vruchtbaare Akkers. De Gereformeerde Kerk, die oud en met een laagen kap gedekt is, wordt
door één Predikant bediend. De Roomschgezinden hebben 'er
mede een Statie, die door een Wereldheer bediend wordt. In de
fchaning van 't Jaar 1574, droeg Bemmel 144 guldens.
Zie HALMA en VAN DER HOUVE.
EEMMEL, ('t Huis te) ligt in de Neder-Betuwe, in 't Kwartier van Nijmeegen, bij het bovengemelde Dorp, zijnde een oud
Gebouw. fiaande rondsom in zijne Grachten; het heeft verfchei.
dene Trapgevels, en een vierkanten Toren, meteen rpits Dak.
Zie Geogr. van Gelderland.

(Wil/em van) een der beste Leerlingen van HERMA.~
werd te Utrecht geboren. Na dat hij zig in de
Schilderkunst geoefend had, trok hij naar Rome, zo om zijno
BEMMEL,

NUS ZAGILEVEN,

kunst aldaar verder te volmaaken, als ter boeting van zijnen lust,
tot het aftekenen van de prachtige Italiaonfche Gezichten ell
Landfchappen. Hij tekende. ten dien einde, zonder ophouden,
te Til'oti, eu bragt het daarna op het doek, met de grootfie
goedkeuring. Van Rome reisde hij naar Duitschtand, en ver'
vaardigde aldaar zijne voornaamfle Kunstflukkeu.
Zie HOUBi'.AKEN, Schilderboek, 1. Deel.
"BEMPDEN. (Mr. Gillis van den) Heer van Castricum, welke,
jn Amfte!dmn. even als zijn Vader. de Heer EGIDlUS VAN DEN
13EMPDEN, en verdere Voorzaaten, de aanzienlijkfie Ampten bekleed heelt; zijnde tevens vermaaglchapt aan de aanzienlijkfie
Geflachten. In 't Jaar 17!O was hij CommiSlaris; in 1723 werd
hij tot Raad der Stad verkoozen; in het Jaar daar aan volgende
tot Schepen) en in 1738 beklom hij deu eeretrap "an Burgemee~
fier,
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fier; welke hoog aanzienlijke waardigheid door hem insgelijks
werd bekleed in J741 en '747, in welk laat ne Juar Zijne Hoog.
heid de Prins van Oranje, WILLE \I DE VIERDE, na dat Hii tot
Stadhouder- van de Republiek aangerteld was, bij zijne komst
binnen deeze Stad, door de Burgemeef1:ers CORVER en VAN BEN
1lIlMPDEN, verzeld vaa den Penuonaris STAAL, begroet werd. De
Heer VAN DEN BEiVlPDEN overleed, na het doorHaan van veele
moeijeJijkheden met de toen misnoegde Gemeente, del! 20 Jam1arij 1748.
EEN, Elbertsz. (Tsbrand) was een der zes· en-dertig Raaden
oer Stad Amfteldam, waar toe hij in 'e Jaar 1595 verkoozen was;
zijnde hij, in het voorgaande Jaar, tot Schepen der Stad aangefield. Het achtbaar Ampt van Raad bekleedde hij tot in het beruchte Jaar van 1618; wordende toen, met meer andere, op
den 3den November, door Prins MAURITS, van eed en dienst
omf1agen.
Zie WAGENAAR'S Amfterdam, IV. Stuk, in Bvo. pag. 304Fader!. Hist. X. Deel, bI. 280.
IlENDELMEERBROEK;

zie

BTJLE~IERMEER.

is een Veen of Meir. 't welk EGBERTUS VAN
fchuld.ig zijnde aan gekwetfte Majef1:eit, met alle eeszelfs rechten, moest afTIaan aan GODEFRIED. Bisfc30p vaa Utrecht,
onl zig met denzelven te bevredigen. I-Jij moest een' eed doen,
dat hij het afllond, en alleenlijk het Drostampt , van den BisfChop, als zijn Opperbel1uurder, tcr leen zou omvangen: op
voorwaarde, d:lt het dus ook op de Zoon en van EGBERT zou
overgaan. Dit is, naar alle waarfchijllelijkheid, een dier Veenen,
welk, door BEli:A, Broekland genoemd worden.
Zie ALTING, en uit hem HALMA.
BENDELMEl\llRUG,

AM STEL •

BENEDICTA Fo,ESIA, ZOU. volgens de vertelling der Ouden. een
th-eek Lal1l:s in Nede,r.lndiën geweest zijn. Daar uit zouden getrokken weezen tlrie Br }eders, FRIS 0 ,_SAXO en BRUNO, met zig
voerende een groote menigte Volks, ten dienfie van ALEXANDER
Aa J
Vi:N
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BEN I N G E. (Sicke)

toen hij zijne wapenen in de fIId;ën o\"ergebragt
had. Zij hielden, volgens inhoud van ht~ verhaal, hun verblijf
in het Em~diji;he Gebergte. ALI!XANDER, dien zij groore denfien gedaan hadden, overleden, en zijne l\T O~8ïchie, onde~ de
Vörfl:en, die onëenig waren, en eIl:under ~_ . ,Qc)gd~n, ve:'vaJlell
zijnde, keerden deeze dri~ Broeders naar hun Vad~L:,')d te rug;
waartegèn de Indiüc(Jnen zig verzette den ; waarom zij eenige
Sch..:pen cocrus.tten. en da Ir mede een ander Land zochten. Zij
voeren door de IlJrNfcie Zee, naar 't Westen, draaiden vervo~~
gen, naar 't Nourden, en kwamen in 't Flie, om trem 313 Jam"cn
v66r CHRISTUS geboorte. Zo fchriiti: SUFFRIDI PETRI, voor wièn~
verhaal, en niet hoog er , wij dit opgeeven. G:;lllclJe FRIS 0 zo~
zig in 't gewest, nu Friesland, naar hem zo genoemd, nedergeze~, het zelve bedijkt, en de bewJoners den naam van Bmediê!a Frejia verkreegen hebben. PLINIUS zegt wel, dat v\:ele
Volken uit Ajia, de Indiën en ~ndere gewesten vertrokhn ziJl! i
dat zij zig, na een langen Scheepvaart, in de Noordelilker dt!t!~
Jen zouden neergezet hebben. Doch dit alles geeft geen zekerbeid aan deeze beuzeltaal. Wij hebben zulks reeds meermaalen
gezegd, en op de Artikelen FRIES en FRISO zullen wij hetzelve
omf1:andiger aantoonen.
Zie s. PEUl, WINSEMIUS, en anderen.
DRN GlWOTEN,

13ENINGA, (Sicke) een Edelman, uit Humflerlamlfchen Adel,
jn 't Westerkwartier, afkomflig, bloeide, op het einde van de
vijftiende Eeuw. In den Jaare 1504 was hij Hoofdman te Groningen, en zeden 130umeefler en Raadsheer dj er Stad. Schoon
in de befchaafd(.! letteren on~undig, heeft hij een getrouw verhaal der GebeurtenÎ>fen, in en omtrent de Stad GroniJ!lgm, en
voornamelijk van de Sasfenfo tijden af, tot aan 1527 voorgevallen, nagelaaten , waarin foml11ige politieke aallmerkingen nopens
den Staat. door den Autheur. uit zucht voor zijn Vaderland, gevlochten zijn. De geleerde en oudheidkundige BROUERIliS VM'l
NIDEK heeft deeze Chrol1ijk van BENINGA in zijn AnafqCÎII JJJed.
LEy!, in gr. 8. I725, in 't licht gegeeven.
Zie de Voorede daarvan.
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BENNEBROEK, een Dorp in Holla:d, onder f{enncmer!alid behoorende. Men wil dat de oude na:;'IT. 1. .• •:"riem;chroek, naar
Ot Bosch Badu!te1ma, zou geweest zijn. Uilen zie wat daar van
van op dat Artikel gezegd is.) H. SOCTEEOO:YI, (op wic:~ gezegde men zig, echter, niet te vast verlaaten kan, aangezien hij 'er
zig voWr~ktlijk [chijnt op toegelegd te hebben, om al het beuzelachtige, dat met grome moeite weggenomen, en waarin het
onwaare aangetoond was, weder op nieuw voor waarheid te vertellen ,) getuigt dat hij te BeJJ12cbroek doodkisten van roodachtigen neen gezien heeft, die op het Kerkhof opgegraaven waren,
en dat op dezelve dekfds van gelijke kleur l:lgen. Hij verhaalt
oat de eerne of Heiden[che Bewooners gewoon waren, hunne
oooden in dergelijke kisten t:l begraaven. Dit Dorp, met deszelfs Ambacht en Gerechtsban , ligt ten Noorden aan Heemftede;
ten Oosten aan de Haarlemmermeer; ten ~uiden aan Hillegom;
en ten \Vesten aan de J7oge!za;zg._ De Landerijen worden begroot
op omtrent zeven-en-negentig en een halve Morgen. In den Jaare 1732, non den 'er op de Verpondings Lijsten vier-en-zegtig
Huizen. Het Dorp is wel klein, doch zeer vermaakelijk. In of
omtrent 't Jaur 1659. werd ald::ar, ten dienll:e van de Gereformeerden, een net Kerkje gebouwd. Onder het gebied van Ben.
nebroek telt men twaalf llleekerijen; ook ziet men 'er verfcheidcne fchoone Lusthoven. Oudtijds waren de Heeren van Heemjlede Ambachtsheeren van BeJJnebroek, en hielden bun verblijf
op het Huis Duinwijk. Een der Zoonen van Heem/lede voerde
den tij tel van Heer van Be;mebroe/e; blijkende zulks (behalven
de Handv. van EI'1212emerland, uitgegeeven door VAN ZANTEN)
uit het Geilachtregister van den Raadpenfionaris PAAUW. wiens
jongne Zoon, na het overlijden van zijn ouder Droedel', deezen
tij tel aannam. Gemelde Heer ADRIAAN PAAUW, Prefidem van den
Hove van Holland, liet de Heerlijkheid na aan zijne Dochter ANNA CHRISTINA PAAUW, gehuuwd met den Heer NICOLMS DE sa.
mEi! DE VERMANDOJS, Heer van Warmen/mizen. Na het overlijden van derzelver Dochter. in den jaare 1733, werd de Ambachtsheerlijkheid, benevens derzelver voorrechten, en het Huis Duinwijk, voor vijftig duizend en vier honderd Guldens verkocht aan
den Heer WILLEl\l DJ:: PRl1l~. Bij wederverkoop is dezelve nader-
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hand (177 ) de eig'ndnm geworden van den Heer JOH. NUTGf'.S,
voorIJaam Koopman te Amf/eldam, welke daar door Ambachtsheer van Bennebroek ~eword~!l is. De Regeering aldaar beftaat
uit een Schout. die te geiijk Secretaris is, en vijf Schepenen,.
welke, zo w~1 als alle de andere bedienden, door den Eigenaar
vrij en willekeurig aangefteld worden.
Zie LAMS, HalJtfv. van Kenl1emerland, bI. 821.
BENNllK{)M, een Dorp op de Veluwe, onder het Schomampt
Ed.e, niet verre van Wageningen. Het heeft, fchoon klein zijn.
de, een Kerkje, dat door een Gereformeerd Predikant, en de
Room,chgezinden hebben 'er een Statie, die door een WereldIijken Prie!ler bediend wordt. In des zelfs omtrek zIet men de Adelijke Huize:-] Nergena, Kasfdo, Otter/IJ, Hankamp, enz.
Zie Geogr. Ya" Gelderlalld. 13AC{HEN~ A. p. 366.

BENNièT. (Henrick) Graaf van Arlington', verdiellt, zo om
zijne verrichtingen, a's om zijne gezwoorene vijandtèhap (want
hij was een Engelschlllan) tegen cl.: Neder/anderen, tCf ophel.
dering van onze Staatsgefchiedenislèn, gekend te worden. Vaatheen was hij bekend onder den naam \ an Sir HENRICII B"NN!;;T,
en crn der vijf Leden 'Van de bc:'uchte Kabale , onder K!,REL DEN
TWJl:' DEN, Kor,iolt van Engeümd.
Deeze Kabale bc!1ond uit
CLIFFOllT. Ar\LlNGTON, BUCKINGHAM, ASLEIJ en LAUDf'.RD,1LE. Zon(J.'rlicg i~ het dat de eer!1,~ letters van deeze viif naam en bet woord
CAn,r. uitlllul(cn. AltLINGTON was opgevoed in den Roomféhen
Codsdie"st; doch wed daarna in fchljn em P·ote!1ant. Hij was
een \'~n hun, welke K,,",in:.: KAREL in zijne Bailingfchap verzelden. Nade' hand wen 1 hij Rdi..lent aan het Hof van Spanje. De
Y"nin:.: 1"'''0 '111de h,'m tot Secretaris van Staar, in plllats van NtCH: u. In h.:t ,Tm 1"'72 zk' voor Vijand van de Nederlanden
ver'daárd h ~i,hLnde, werd hii verheven tot B1ron; in 1673 tot
Granf, en in 1674 tot Opperkam 'rling, In de laatsrgemelde waar...
digh.id wno h't. dnt hii, met de vier undde Leden van de Kabale, zig door FrankriJk 'liet omf(oopen. CO,LB, ltT, A'11basfa.
deur van 't Franfl: 1(' Hof aan dat van Engdand, ontving van hef
,erfle, op een waal , honderd duizend Pifioolen, waarvan AltLlN6<
TOlt
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TON en CLIFFO:\T, aan welke de geheimfte zaaken toebetrOllwd
waren, het groot!ie gedeelte oplhken. De eerstgenoemde maakte zijnen Kutling wijs, dat de Smaten der Yereenigde Nederfcm_
Jen, door Brieven, den Koning van Frankrijk hadden aange_
zocht, om gezalUcntlijk Enge/andte beoorlogen; waardoor KAI\EI. bewogen werd, van de pas genotene Triple Alliantie af te
zien, en met Koning LODEW1JK tegen den Staat aan te fpannen.
Hierop werd hij, in 1672, met den Hertog VAN nUCKINGH \M en
Lord HALIFAX , !laar den Koning van Frankrijk in 'e Leger gezondcn, onder voorwendzei van over den vrede te handelcn, maar
indedaad om de middelen tot voortzetting van den Oorlog te beraumen; zijnde de zaaken ter lee gantsch tegen de vmvagting
der ElIgclfc 'ten uitgevallen.
BENNET wist zig zeer diep in 's Konings vertrouwen te wikkelen, door zig gQhed en al naar des Vorften wil te fchikken.
Schoon in zi1l1 hart Catholijk, was zijn onophoudelijhe raad, die
G"zinte geen d·~ minfle gunst te bewonen, vermits de Koning,
volgens zijn zeggen, daardoor alles zou bederven. Hier door
werden de RoomschgezÏl~den zijne doodvijanden , en fcholdcll
hem voor een' afvallig\!n Verrader. Zijn voornaaalfte Vriend was
KAREL BERI~LlJ, Graaf van Falillouth, de vermogendlte van alle
Guntlelingell, Verzorger en Opzi0m~r van 's Konings Ma:res[cn.
BE. NèT was een van de drie, welke, in het Jaar 1674, door het
Huis der Gemeentel~, wegens kwaad beftublr, b~fchu'dîgd werden. lkCK1NGHA~,! fcllOOf al de fchuld op hem, zeg2,ende, dat
hij (nucIUNGHAM) geraaden had, dat de Franji:.'zeu eenige veroverde Steden der Nedulcmden aan de Engelfi'hm in pand moefien geeven, vermits anders de Fran[e/lell alles, en de El1getfchCl1 niets zouden hebben; doch dat BENN,éT zig daar tegen verzet had, en dus oorzaak was, dat de zaakell tot dien ftaat gekomen waren; dat ARLINGTON den raad gegeeven had, om SCHO~I.
BERG te ontbieden, en tot Generaal aan te fl:eHen ,cn ook om de
SmhnaaJclze Vloot der Hollrmaers aamemstcn, vóór dat de Oor.
log v·"rklaard was. Nadat het Huis àer Gemeente ARLWGTON zelven ondervraagd bad, werd beflootcn, un beji:/zuldiging van

frouwloosheid, en andere misdaden tegen hem in te brengen;
~eeze

bcftolildell in de volgende Hoofdftukken , J. Dat hij

WilS
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tIJ él!gunJliger van de Room/èhe Religie;
wordende de gevallen, waarin hij dezelve begunfligd had, in dit
Artikel opgeteld: waaronder een der voornaamae was. dat hij dl!
ijverigO:e Roomschgezinden tot ~llerleije Ampten bevorderde,
zelfs tot Vrederechters, tot Kolonels, Kapiteinen, enz. H. Dal

een groot lloorJlander

hij 's Lands inkom/len had opgeJloken om zig te verriJden; waar~

bij ook de onderrcheidene middell?n. waarvan hij zig daartoe beo
4liend had, werden opgeteld; onder anderen, dat hij overmaatige,
ja ongelooflijke [ommen in rekening gebragt had, voor gewaande
geheime Correspondentien. III. Dat hij het goed vertrouwen,
door den Koning, in hem, als zijnen Raad en Secretaris van
Staat, gelleld, misbruikt en ~crchonden had, door een al te naauwe verkeering met den FranjèlJen Ambasfadeur, dien hij in zjjn
eigen Huis had doen woon en , en aan wien hij alle de geheimen
des Konings geopenbaard had; door den raad te geeven, dat
Fmnkrijk een Vloot, in plaats van Troupen, moest zenden; dat
aan de Fmnfch.; Vloot, na het Inatf1:e gevecht J ragtig Kabels en
Ankers waren gezonden, na dat de Franjêltcn alle hunne Kabels
en Ankers, door Oecht weder, verlooren hadden> of [choon heIn
%:eer wel bewust was, dat 'er buiten deeze geene Kabels noch
,Ankers meer overig waren, om 's Konings eigene Schepen, in
geval van nood, te voorzien. Dan van alle deeze befchuldigingen redde de Koning hem, door het Parlement té prorogeeren.
BEN:i'ET zag, echter. zeer klaar, dat hij, door zijne onderneemingen , ten voordee1.e van Frankrijk, den haat van 't Gemeen,
en door den kwaden uitflag , 's Konings misnoeeen zig op den
l1als gehaald had. Om de gunst van 't Parlement te herwinnen,
begon hij hevige vervolgingen tegen di:! Roomschgezinden, haaide een oude en vergeetene Wet voor den dag, waar bij, lIatl
gemelde Gezinte, verboden was, den Koning in per[oon te ge•
.naken; ftè11ende hij aan den Vorst voor, dat het eenigrte middel,
om het ongenoegen van het Parlement weg te neemell, was. dell
Hertog VAN YORK van het Hof te verwijderen, en uit alle bewind
te fluiten. Hier door verloor hij gevolglijk de gunst des Hertogs.
Ziende dat zijn gezach langs hoe meer verminderde, meende hij.
tot herfiel daar van, een ander middel gevonden te hebben;
naamlijk eene g.eheime bezending aan dell Prins VAN onwJI>, on.
der
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voorwendf,:l van eene nar:lIwe verbintenis ms[chen den Koning en 'Hcll P,i::s opterichtell; doch, in de daad, om het oogmerk der Frknfc/zm, \Vé',~ellS den vrede, te bev,)rd~reIJ. [Jij
gaf voor, (ht de wrnj~~rJe R\dd~r WILLlA.\I TEMPLE, als des
Konin::s GezC,nt in IJuj!(/u!, door zi,,:e v00,gaullde naauwe gemeenlch"p met de HeerclI DE \~TCf, geen belc,I.'[,?m werlm:ig [Ot
die oi1c:crhandeli:J[; zi~n k.m. !!ij, l:,uiemegcn, ho,'pte eu vertrULl\Vl:le, tceg'a'lg bij P:ins WILLS:\1 te zullen vindèll, cloor dien
:ziji!c Echtgenoot," een Zuster van Jen Heere VA); OLIJK was. De
Koning liet !.ig :0, rlcezen voo:iJag overreden. ÁRLI,\GTON, bene\'i'ns Lord OSSERIJ , en derzelver Gemaiinr,!,n. waren bij den
Prins in g, oote r,cilting. De Ridder GABRIëL SIJLVIVS, volgens
zi;n V00rf!eeV~D. boezemvriend van den Heer BENTJNCI{, naderhand Graaf VAN PURTLAr\D, en DVREL, een groote vrie\ld "an de1l
}~ anfc'ten Prefident l\WREST, die veel ingang bij den 'Prins had,
.deed en alles wat zij konden, om den Koning, wegens den laatfit"n oorlog, in de gedachteIl des Stadhouders te rechtvaardigen,
en den Prins, door misleiding, tot een vrede met Frankrijk te
bewegen, op zodanige voorwaarden, als de Prnnrelte Ambasfa.
P':lIf te L.otJden hun ter hand gel1eld had.
Gdukkig zag Prins WILLEi\1, dat BENNET hem zocht te handeJen als een kind, en dat hij een taal en l1]anier had aangenomen,
lIls of hij Stadhoud~r, en deeze de Graaf v.m ARLINGTON ware,
De Prins gaf 'er kennis aan den Ridder TEéVlPLE. Het oogmerk
van RENNET fl.rekte niet alleenlijk daar roe, om den Prins tot een
vrede met Frankrijk, naar zijnen zin gefchikt, te doen f1:emmen,
maar ook om uit of door hem te weeten , wie het waren, die
zig aangeboden hadden, om eene opfchudding in Engeland te
veroorzaaken; om den Pri1ls te verbinden tot geheime maatregelen; om den Koning tegen alle uit- en inlancllèhe Vijanden te beo
[chermen, en om een Huwelijk tusfchen den Prins en de oud!l:e
Dochter des lJenog VA~ y'.'RK te fluiten. Op het eerile wilde
Prins WILU~I zig in gt'cnerleie wijze verklaarcn; van het tweede
wilde hij in 't geheel niet hooren fj)recken; op het derde gaf hij
ten antwoord, dat hij het Yo~r een k1einachtiHg voor den f{()lIil1g hield, te dmken dBt /zij zo weinig bemind lNIS, of onYoor~
zi&htig genoeg rfgllerie, yan ems anders hulp tegen zijne On,der
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derdacl11l!n bmodiZd te zijn; en op het vierde antwoordde hij,
dat zijn fortuin te klein WtlIS, ten minjlen niet ~'Im dien aart
nis het behoorde te zijn, om DJ) zulk een huwelijk te durl'en
denkeu. Dus vcrtrok ARLINGTON, zonder iets verri~ht te hebben.
Door den Koning werd hij zeer koe!, en door den Hertog VAN
YORK gantsch kwaïjk Oi1tV:lligen, om dat hij cJ.:szelfs Dochter
mede in zijn oogmerk betwkkea had; fchoon die voorilag meer
door OS'ERIJ, dan dool' ARLINGTON gedaan was. Hij werd eindeli;k zo vernederd, dat een der Hovelingen, nu en dan, om
den Kon ing te vermr.akelJ, met een pleiner op den nC;JS, en een
witten Haf in de hand, op een berpotrende wijze, de fiem cn
manicren van ARLINGTON nabootHe; i~ts, 't welk te vooren ook
den Graave v.m CLARENDONK wedervaaren was.
De voornaallll1:e oorzaak van 's Konings misnoegen was, dat
llENXET, om zi; bij de hoofden van 't Parlement in gunst te wik.
kekn, den algcmecncn firoom volgde, de Pausgezinden in goeden em,t vervolgde, en bij de Protcflanten ten nachtmaale ging.
De Coloncl IUCH,\RD T!\LBOT, naderhand Graaf VAN TlJCONEL,
op zekeren tijd, een Hoveling ter befi)otting voor den Graaf van
AI\LINGTON ziende fpeelen, nam de vrijheid om den Koning, met
wicn hij zeer gemeenzaam omging, te zeggen, dat het hard was,
dat de arme IlENRICK BEI\:NET, die zijner Majesteit zo lang en getrouw gClliend had, dus befpot werd i waarop de Koning, over
het gt:dr~!; v:m BENNET , in klagten uitbarst, lonende zjg, onder
~nd~·cn, omv~:L'!l, dat BEK~,ET niet te vrede was met, gelijk :lUderen, de gi;woon:ijke TI\.!de!1:onden bij te WOOllen, maar dat hij
. daa>:?nbllven 'clk:'ns lC:l Nachrmaale ging. Waarop TALBOTH den
Koning- te ge,,: utt,' voerde ,ht zijne lvlajesteit mede zo deed.
LJrd Bl"s/iio?! ~ant\\'co,.dde L,e Koning) ik hoop immers dat 'er
Ollder({:,'zeir! i.' t lI./[·/icn ! b1f:; Bèlillct en KOJzing Carel?
Nièlteg'c:l!1ar,;;de dIe alks .. ,"I.lieid hij het Ampt van Opperkamer:i·)~:, tot zij!;cn "(IX: toe .:bc is. tot den 9den Augustus 16~5.
7,ijnc Ge:müin \\:1S !üWLLA \',',:-< ",ÜSS,\U ODlJK, die, na zijnen
,lood, h('nro,,\'rl~ met XA:;'! lTS LODEWI]K, Graaf van ]\T('Isfau,
Heer V~ll\ Lek e;l Bcvcrri:r:,:. ZijDe eenige Erfdochter, lSAnELf.A, tLlt:\vde eerst lIENRL FIze.i!, natuurlijken Zoon van KA~ILL DZ~ 1WEJ:;D:::l'/, verwekt bij de Henoginlle VAN CLEEVELAND"
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eerf1:en Hertog van Grafford, en na des Hertogs dood met THO·
MAS HAMER, Ridder Baronet.
De Brieven des Graaven VAN AR·
LINGTON, als Secretaris van Staat, tot den J~,are 1675 gerchree.
ven, zijn, benevens eenige andere fiukken van dien tijd, ge.
drukt te Lom/on, en leveren veele wetenswaardige zaaken op.
BENNET was een man van groote ervarenheid, hoe wel hij ,
volgens het getuigenis van Vader ORLEA~S, minder vernufe dan
de vier andere Leden van de Kabale bezat. BURNliT zegt, dat
zijn verf1:and meer bOlldi~ dan gaauw was, en houdt hem voor
trotseh. Het derde Artikel der berchuldigingen , tegen den Kaneelier BIJ DE , behelst, dat hij, op de benoeming van BENNEl' , in
plaats van NICHOLS, tot Secretaris, gezegd had, dat de Koning
tien duizend pond fierlings veriierd had, ten einde een ijverigen
Protefl:ant te verdringen, en een heimelijken Pausgezinde tot dat
gewigti!! Ampt te bevorderen.
Zie de j}felnorien YtllJ TEMPLE; BURNE.T en HVME. Historie
van Engeland.

BRNNING, (Johumnes) of BENNINGIUS, geboren te Amersfoort,
13 Februarij 1594, Te Leuyen werd hij tot Docror in de Bei.
den Rechten verklaard, en leeraarde aldaar eenige jaaien; naderlland werd hij Lid van den Boogen Raad re Meche!etJ. Van hem
is in druk eene lJistorifche, Geograplzifclze 01zt!~diging Ytl1J het
llertogdotfJ Luxemburg. Bij merf en werd begraven te Dot/ai,
Ao. 1711, in den ouderdom van 117 Jaaren.
Zie TH. VERHOEVEN RerullZ Amersfortii.
BENNING, of Bennink , een naam al voor veere Jaaren in Am.
f!eJdam bekend, gevoerd bij de geencn, di(! hun aandeel in het

bef1:uur del' Stad hadden. Van eelligen der voornaamlt<.'ll zullen
wij, naar orde hunner gewoonlijke naamrpeldiilg, fpl'eeken.
BENNING, (Dirk Stjmrmsz.) in het Jaar 1393 Schout te Am.
/fe/dam, had, in het Jaar 14°5, btnevens den toenmaligen Schout

en AMIlL JAl\;SZOON RJ.TZr:R, de Kabeljaauwl,::he partij
toegedaan, deel in den opfl:and, bij de aall\'aul'ding der Rcgee.
rio, doox Hertog WILtEM verwekt, en waarbij de Prie!l:er WILLEM
JAN NOTTARD,
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JlRUINSZOON het leven liet. Om deeze misdaad van oproer wer~
den de drie gemelde PerfoOllen onverhoeds geligt, ter Stad uit.
gevoerd, voorts onthalsd, en in dien fl:aat hunnen vrienden t'huis'
«ezonden. Over deeze PerCoonen is wel eenig verCchiI, en bij.
:wnder!ijk over den laatsrgenoemdel1. die, in het vonnis, THWDORICUS SI]MONIS DE HEEMSKERKE ,

of DlRCK

SIjMONSzoON VAN

genoemd werdt; df.Och DLIPPER en COM:'IIELIJN noe·
men hem, uitdrukkeliik, DIRK SIJ:\lONSZOüN BH'N!NK. De Heer
WAGENAAR heeft hier op aangemerkt, dat de onbekende Schrijver
hem den toenaam van HEEilISKEHK, en niet di,"n van BENNli\'G geeft.
en hij dus DIRK SIJM0:',SZOON VAN AMSTELD:\M fchijllt verward te
hebben met DIRK srp,oNszeoN VAN HM.R. E;Vl, die ook omtrent
deezen tijd gedood werd; en welligt HEEMSKERK bijgenaamd geweest Îs. Op welke aanmerkingen men zou kunnen vastfl:ellen,.
dat gemelde BIONNlNG een van de drie onthalsde /1mjleldammer:>
geweest i~.
Zie DOMSELAAR, VI. Boek, bI. 137. DAPPER, bI. 100.
COMl\lELfJN, bI. 8,8. WAGmAAR Befchrijv. vtm Am·
/leidam, in 8vo, H. Stuk, bI. 199 en 200.

JIELMSKERK,

BENNINK, (Stans) was, in 't Jaar 1566, bekend voor eelt
ijverigen Gereformeerde. - Hij wordt ook beticht, deel aan her
~eeldll:ormen gehad te hebben.
BENNINK, (Hillebrtmd) komt ons voor op het Jaar 1577, en
wel op dien tijd, toen An:fte!dam door .sONOIJ bezet was; op
welken tijd hij, aan gemelden SONOJ, door eenen Brief te ver·
llaan gaf, df:t hij diende te zorgen dat zijne Knzchten zig van alle
geweld onthielden, alzo de onderhandeling, wegens de Satisfaftie
met den Prins, op een goeden voet nond. De Overfle SONOIJ
deed desaangaande goede belofte met den volgenden Britf, van
'Jonkheer DIDERICII SONOIJ aan HILUBRAND BENNJNK te Amjleldam.

INSONDERS GOUDE FRUNDT.

Y. L. Britf heb yeh met blytfchap ftrftan dat dy fadem, op
"n g~zJden hop flan, d4T 'Jeh bytl got hnnen [egen flrdts t()f'
te
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f( willen gelfm, fan dat yek myn fl/lick fal uryllen kolden 'YIJn
ymans te befekadige kon V. L. fyeh nyt allen ferfekeren van
ewen husmnn dat, fan alle dy onderflat wonen olf dy wter flat
follen w§llen kgmen, al wo/lenze geit op keur hoft dragen. ende des oek eyn ()1faek dar van dat yek fe/lfs met tf1 knechten
bin gekomen vom folks ende dergelieke VOl" te komen. hJr met
wyl 'Jek J7.L. den heer befe//en, ferwaektenie hyer ewe komp/Ie bynue het Katufor Klojler. Den Ic/fen December 1577.

(het onder[chrift was)

Y. L. gouie fnmt ,
D IDE RI eH S 0 N o IJ.

(en het opfchrifr.)
All

lIILLEBRANT BENNINK, myn goude {runt,
bynnm, AMSTERDAM.

BIlNNINK, (Jaeob) Jansz. werd, in 't Jaar 1578, te Am/lctdam, met de verandering der Regeerillg, tot Schepen en Raad
a:lllgefleld. Toen, in het Jaar 1581, geraadpleegd werd, over
de opdragt der I'looge Overigheid aan Prinfe WILLEM DEN EERSTeN, was BENNINK een dcr geenen> die zig het meest daar tegen
verzettedcn; gelijk blijkt uit het befluit van de Vroedfchop, behelzende dat dezelve, op den eerl1:en September, befloten had.
}\COB JAN'Z. BENNINK, JACOB VAN KA"IPEN, JAN LAURENSZOON eu
JACOB FRANSzooN , Raaden, die weigerden Zijne Doorl. Hoogheid, als Hooge Overigheid te zweeren, op een boete van tien
duizend dubbelde Leid/èhe Steenen. tegen den volgenden Maan..
dag te dagvaarden, en hun te verbieden, ondertusfchen uit de
S!ad te gaan. Doch het is bekend, dat deeze zaak, door de
weigering van Zeeland, in Amfle!dnm niet alleenlijk begon te
haperen, maar zelfs geheel veranderde, ea eindelijk met 's Prin.
fen dood te niete liep; waardoor dau ook het vOllnis der Steenboc:e van zelf verviel.
Zie WAGENAAR Beji;hrijving vcm Amflerdan:, in gvo, IV.
Stuk. bI. 33.
111::1'10
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BENNINX. Verfcheidene andere van deezen naam vindt men
op de Amjle!dmJ1fc/te Regeerings Li/sten gemeld, en bijzonderlijk op die van Schepenen l'n Raaden. De eerlle, die ons daarop voorkomt, is DIRK SIMONSZ. BENNINK. ;n 1475. en de laat!le
JAN DlilVENSZ. BENNING, als Burgemeefter in 't Jaar .601. l,ok
vindt men onder dezelven genoemd, JAN JANSZ. BEN:'iiING, die zekere IMME ter Vrouwe had, en bekend Haat als de fiichter van
Brillcmburg , en Kostver/ooren aan den Amjlel. !lij was in 149 2
Schepen, en in 1495 Schout der Stad Amjle!dam.
BENNn:s, (.'10.-7.) was, in het begin der zeventiende Eeuw ~
een verm3ard Leeraar en Doél:or in de Godgeleerdheid onder de
ROOlmchgezinden. Eerst bediende hij, eenige Jaaren, het Prie·
fierfchap te lVasfenaar. en daarna te Noordwijk. Hij overleed
te Delft 1665.
Zie Our/h. van Rhijnland, bI. 394- en 602.
BENOIJT, lLeollard) bijgenaamd de Waal, was een der ondertekenuaren van het v2rmaarde Verbond der Edelen, en tevens
een ijverig vooïlrander van de Hervorming in den Godsdienst.
In de Sententiën van ALM wordt hij mede befchuLiigd, geld voor
den I-leer VA!'J BREDEHOOE ontvangen te hebben; waarom hij, volgens inhouh der Sententie van den 20ften Oél:ober 1568, met
nog twee-en-tagtig anderen, uit den Brie! en Heenl'/iet geban.
nen werd, waren zijne Goet!eren. De geleerde TE WATER vertrouwt, zonder, echter. zulks te durven verzekeren, dat deeze
BENOI]T tot het Adelijk Ge!1acht van BENOIJT behoord heefr, en
bericht ons, dat hij den llden Junij 1568, te Brttsfel, op last
van ALBA, onthoofd is geworden.
Zie TE WATER, Yerbond der Edelen, tweede Stuk, bI. 190.
lVIARCUS, bi. 162.
BENSCOOP • volgens het zeggen van den Heer ALTING, eene
Heerlijkheid van de Heeren, die welëer dien naam voerden; doch
daarvan omzet zijnde, is de Ileerlijkheid, door gifte van JAN
DEN EERSTEN, Graave van Holland, een eigendom geworden van
WOLF AARD VAN BOI\SSr;LEN; die 'er, echter, geen lang genot van
had,

ARENT VAN BENSKOOP EN ANllEltE

AL
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lJad, vermits de Graaf van Henegouwen hem dezelve weder af·
handig maakte; gelijk men bij M. STORE, in Jan Jm Eerflen j
zien kan. De Heerlijkheid ligt een uur gaans WestwaartS van
':Fsjelftein, (Zijnde daar door ondcrCcheidell van een andere van
dien naam. in de nabuurlèhap van Cuilenbttrg) en /trekt zig uit
in de lengte. De Huizen llaan rechrs en flinks, aan eene Trek.
vaart, die zig ten Westen met de Rivier de Fi!st vCl'(!enigt. De
Kerk !1aat bijna in 't midden van het Dorp. Men vindt aldaar
veele Gereformeerden, en ook een menigte Roomschgezinden.
die, uit gebrek "all een Kerkhuis , hunnen Godsdienst te Tsfol.
pein verrichten.
BENSCOOP , (drent van) of Arnout 1'tln Be1lfcltop, was een
van hun, die tegen Graaf FLOR1S DEN VIJFDEN zamellfpanden, en,
bij her gevangen neernen van dien Vorst, na dat BORSSELEN
's Graavcl1 Paard bij den wom gevat had, hem den Sperwer uit
de hand rukte; 'r geen MELIS Sl'OKE met deeze woorden verhaalt)
IV. Bock, vs. 48 I tot 486.

[p/'ok, Bi Code! ghi fyt ~
Je moet nu op defe tyt
Uwen /collen SptYlI'aer draghen.
U te /áchtere en uwen 1llt1glzen
Den [perwaer hi doe gheprant (nam)
En namen hem vander haut.
ÁI"II01lt

Na den begaanen moord, bevónd deeze B~SCOOP zig, bene·
vens KOSTlJN VAN BOTEltNISSE, ALEWIJN WILLE~1 VAN TRIJLINGEN ..
WILLE;'I VAN ZAANDEN en anderen, op het Slot Kronenbttrg, toen
hetzelve door GUIJ VAN HENEGOUWEN bemagtigd werd. De Graaf,
na VELZEN en ZAANDEN aan het Volk, om deszelfs woede te ai!len, overgeleverd' te hebben, deed BEê\:SCOOP, TE'1LINGllN ell
nog twee anderen, op het Slor KeryenheitlJ, in Kleefslond.
voeren.
In het Jaar 13°4, bevond ARENT VAN l'!ENSCOOP, met anderen 0
zig onder den aanhang van Heer JAN VAN KENESSE ; met deezen.
als ook met JAN VAN DER. LEEDE, nam hij-, na. de nederlaag der
VI. DE tL.
J3 b
Yla.
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Plamingen voor Zierilezee, de vlucht uit Utrecht, en begaf zig
naar de Lek. tegen o'fer Bcuzighem, voorneemens zijnde met
een Schouw den aroom overtevaaren. De meefie Edelen, wier
Sloten alhier gelegen warçn, hadden mede de zijde van RENESSb:
~ekoozen, uitgenomen JAN VAN BEUZIGHE~I, Heer van [{uilen1;urg, en nog een, wiens naam niet gemeld wordt. Deeze beiden, die op de zijde der Henegouwers waren. van gemelde
vlucht kennis gekreegen hebbende, bmgten eenig Volk in de wapens, en troffen de vluchtenden , tegen over f{uifenbtlrg, aan.
Op den 16den Augustus des gemelden Jaars, werd RENESSE nevens de zijnen geflagen, en, volgens het verhaal van WILLEM PRO.
CURATOR, in een Schouw gejaagd, die, omflaande, hen in 't
water deed fmooren. \. WAGENAAR zegt, lIl. Deel, bI. lSO.
" De gefneuvelden waren RENESSE , JAN en PELGRDI VAN DER
" LEEDE. (Zoonen van Gifsbrec/zt yan Amfle/,) Huibert van
" EverdinfJen, Hendrik en EertoU vall Sclzalkwifk, Heer Arend
" van Buuren, en veele anderen.") De oude :t.mLIS verhaalt
dit geval aldus, X. Boek, vs. 54-5 tot 565.

En quamen tcr Lecke, dact' ft [ouden
Overvat'eII met er~ fi:ouden ,
Eli hadden de purden voren ghefellt:
Twee Jong-elingen 1I'Oelltier OiIJtrent
Hove[che, coene van groten mag,'Jm.
Alf!! ft dat horden en ["glzen,
Dat ftre 1!11J:JJer jouden /iien,
Ghinghen ft vafle aIJ hem reden.
Dit was recht muien avont,
ElI drl!ve1Jfè ter [eh'er flont
In de [coude a/te hant,
Dat ft fttte1Jde blerf ~IPt fant.
Doe [ouden ft lopm int ander mdl!,
Des hm gheviel grote rcemle,
So dat de fcoude Meef yer[onkm ,
En ji binaer alfe ~'erdronke1J.
Daar bleef her Jan en Arnout,
De het'e Yall der Lede, at was ki flout,

Spl'on,k
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Sprottck al 'willens butfr voert
Eist waer als ie he/.;be g!tehoert.
Dus verdrinkeder 10lleer .Ian hond/frt.

De TII'ee Jonge/ingelt. in den vierden Regel \'ermelJ, moeten gewoond hebben aan deeze zijde der Lek, of tlIsfi::hen Uft"edi
en de Lek, indien men het anderzins duidelijk en geloofwaardig
verhaal van onzen Dichter niet geheel en al in twijfel wil trekken, geliik de J-ieer W.~GENAAR, in zijne aangehaalde woorden, gedaan heeft, 1teun~nde !legts op het gezach van den ongenoemden Klerk, die, in plaats nn twe J'ongoling/ze, alleen~ijk JAN VAN BWZIGHE.1il, Heer V:tl1 KuiJembzJi'g, die van de overzijde, lIENe,SSE (bijna overgekomen zijnde) tegengevaren , aaJlgetast en vel Dagen zou h~bbea. Naar alle w:lar(chijnlijkheid fchreef
MELIS dit verhaal" één Jaar 111 d~ gebeurtenis, terwijl de ander.e
toen nog niet geboren was. Voeg hier bij, dat ZWEDER VAN
KUILENBUi1G. in zijne Orig. de Cttlemb. p. 593 eenvoudig verhaalt, Rwesfe bleef in de Luk, dat is, dat hij in dien aroom
verdronk. zonder daarbij cenen Heel' van Kuilenburg te noemen. of van eenig b"",,ocht, waarin hij gefneuveld zou WeeZI2I1.
re ge\V~gen. Ware RENESSE ook iiJ het gevecht gebleeven , zou
zulks niet in, maar ol' de Lek. gefchied zijn.
Verder zegt de Heer WAGENMR. JAN en PELGR!ilI VAN DER LEEDE waren ZOOIlC!1 van den fleer GRI]SSRECHT VAN AMSTEL, zonder daar bij eenig bewijs of getuige te noemen. Waarfchijnelijk
heeft hij zig hierin door ALKEMWE laaten misleide;~, aangezien
die aantekende, Jl1It 'Van tier Leede, Soon ,'cm den oZ/den lIeer
van Amfle/; doch waarvan twee gewigtige redenen hem hadden
moeten te rug houden: de eerne is, dat fleer JAN VAN DSR LEEd
DE, door MZLIS. allerduidelijkst onderfcheiden word. van
Sheren Sone von Aillftel!e,
die hij, vs 5'2$. reeds Sheren Sone l'tm .dmfle!!e genoemd had.
De tweede reden, en dié alleen voldoende moest geweest zijn ~
is, de Zoenbrief van 28 Oftober 128!"

ders

WILLEN!, mJJSBRECHT

en ARNOUD
Bb

2

tllsrchcn de drie Broe-

VAN AMSTEL, tl;;1'

cene, en
den
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den Bisfchop van Utrecht. benevens Graaf FLORIS. ter andere
zijde. Waar bij. onder andere Borgen. Heer HERBAREN VAN DER
LEEDE en JAN, Heer vaH der Ltetk, zig verbonden, en met ge.
2woorene Eeden beloofden, den Graav@ tegen de gemelde Broeders, of derzelver Nakome ingen, in a1le gevallen. die deezen
Zoen verbraken, te zuIlen dienen, de eerfte met twitltrg, en de
tweede met vijfden Man. Het fraaist van allen is, d:tt deeze Brief
door ALKEMADE zelven , achter zijne Uitgave van MELIS STOKE,
geplaatst is, [choon hij denzelven niet geleezen , ten minfren
niet verfiaan moet hebben. In een tweeden Brief van dien zelfden dag, wordt Heer JAN, gelijk het behoort, Heer "tm H(rharen genoemd. Deeze Heer JAN is. ongetwijfeld, dezelfde
Perfoon , die zig, in het hoofd van een' Brief van 5 Junij, (zie
MIERIS , Charterboek, p. 553.) om reden !lraks te melden, Heer
lIERBAREN , Heer 1'(;m Haaftreeht ,noemde.
Gemelde Brief
komt hier ongemeen te pas, aallgezien onder de Getuigen, daar
in gemeld, genoemd wordt, ARNOUD VAN BENSCOP, Heren Ar.
'tlouds Sone "an Amftélle; en hier op [chijm ook MELIS het oog
gehad te hebben, toen hij fchreef:

Sneren SCIle l·,m démfle!!e,
En .del'elit vtln Bcn/i.:op fJ'n IJhefd/e.
Die twee gezellen waren dan volte Neeven.
Volgens VAN LOON, Aloude Regeeringswijze, V. Deel, bI. logzijn de Heeren "an der Leede gerprooten uit den Huize van Arke!. In 't VIl!. Deel van de .dlla/eDa ~'alt MATTHEUS, vindt
men, in 't laarst der vijftiende Eeuw, door een onbekende hand
in 't Latijn befchreeven, 'r LeJle1l der Heerm "an .drkel, bevattende, van p. 302 tot 309, een onafgebrookene Historie van
FOLPERD en PELG~IM, Vader en Zoon, den een na den anderen,
Heer "'In der Leede en Haaftrecht; beginnende ten tijde van
JA~ DEN AGTSTEN, die in 1272 overleed, en eindigende in 't be4
gin van de volgende Eeuw. Ook vindt men daarin het fchandelijk verdrag, door ons op het Artikel der Heeren "tm Arke! vermeld. Dit het eerfre kenmerk zijnde, is het tweede, het welk
wij boven uit echte Brieven aangehaald hebben, en waaruit bewee-
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weezen is, dat JAN VAN DER LEEDE, JIeer van Herbaren en
Haastrecht was. Hier uit dan wordt, als eene onbetwistbaare
waarheid, afgeleid, voor eerst, dat de Heerlijkheid HanstreeM
behoord heeft aan de Heeren VAN DER LEEDE; en ten anderen,
dat de Heer VAN HERBAAREN, Heer van Haastrecht , in 1293 ge.
meld, dezelfde is, die op 1285 alleenlijk genoemd wordt Heer
Herbaaren van der Leede. Doch laat ons de Historie zelve,
volgens den onbekenden Schrijver, (fchoon, mogelijk, niet dan
een invoegfel van e,en valfche hand zijnde) kortlijk befchouwen.
fIet is bekend dat Heer FOLPERD, fchoon door zijnen Grootvader
gcfprooten uit den Huize van Arke!, echter een dood vijand was
van de Beeren van Arke!, die hij, door alle mogelijke midde.
len, van kant zocht te helpen; (men zie wat wij op zijn Artikel
gezegd hebben.) Het verhaal zegt ons verder, dat hij, op zijne Heerlijkheid Haastrecht , met zijne Gezellen vrolijk ziJnde,
uit het midden van dezelven werd weggenomen, zo dat 'er niets
van hem overig bleef, dan drie druppelen bloeds, ter plaatfe daar
hij laatst gefiaan had. Hier na fpookte het zoo fchrikkelijk, niet
te H"astrecht, maar op het Huis te Leede, dat Heer PELGRIM
het zelve deed afbreeken, en een ander weder opbouwen, aan
de westzijde van Leerdam. Daarop volgt de gefchiedenis van
den Zoon, die ons hier niet gelust na te fchrijven; 't zij ons genoeg, dat het einde \'an dezelve bevat, het verhaal van zjjn
omkomen in de Lek, door middel van den Duivel, in de gedaante van een zwart Paard. Daar het hier op aankomt, is de
Dag en het Jaar, waarop zulks zou gefchied zijn, die wij aldaar
genoemd vinden A111)(J MCCCIV. alt~r(J die post feJlum AJfump.
tionis bent J.}laritt? I1rginis. Zie daar dus het klaarfie bewijs,
èat onder dit [noode verdichtfel , de waare gefchiedenis van het
verdrinken van Heer J4N VAN DER LEEDE, in de Lek, 16 Augustus 13°4, fchuilt.
De vertelling, waarin alles bewimpeld en vervalscht is. (en
waarom RE[';ESSE 'er niet bij genoemd mogt worden) heeft beide
de Kronijken, zo van onzen Dichter, als van den ongenoemden
Rlerk, ten grondllage. De bepaaling van den dag van dit verdrinken komt overeen met MELIS. Maar het zwarte Paard. dat
her Schip, toen bet reeds in de Lek bij l3euzigem digt aan de~
Bb3
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oever genaderd was. ten gronde decdt gaan, verbeeldt Heer JAN
Heer van f(uilenburg. die dOl VJuchtélingcn,
toen zij de Lek bijna over waren, zou aangetast en gef"hlgen
hebben, gelijk de ongenoemde Klerk. en na hem de Schïijver
der Yadeïlandfche Historie, ter gemelde plamte, VërtC:t. Van
de verdronkenen noemt de Spookautheur niun:mt, d,m dceze
twee: PELGRIM, Heer van de Leede. en !.RNOUD 'jf,N BDUREN,
Kanunnik te Utrecht; zijnde zulks- mede op een zlchtbaan~ wijze
vervalscht uit MELIS, die. behalven UNESSE, niemat:d gt>l1oemd
heefe, Elan JAN, Heer van der Leede, ell ARNOUD VAN BENSCOOP ;
want die vier naamen betekenden niet meer dan nvee P .. rJ()unen.
Nogrhans telde WAGENAAR , gelijk wii gezien heb·'en. 'er tOt zeven toe, zig beroepende op ZWEDER VAN KUILEN30RG. die, cel)ter, flegts drie noemt, als PELGRIM, Heer van der Leede, HUEERT VAN EVERDINGEN , en dèn Kanunnik ARJ::i'n VAN BUyREN,
van welke naam en , gelijk wij gezien hebben, de cerf1e en de
laat!1:e verdicht zijn. Verder blijkt zulks nog daar uit, dat ZWEDER de rechte Perfoonen, JAN, Heer van der Leede, en onzen
ARRND VAN BEt\SCOP, (waarom het hier te doen is) in 't geheel
niet noemt; zo dat ZWEDER, die gewoon was tC roeijel1 met de
riemen, die hij had, (wam waar ha.d hij zijnen PZLGRli\1 en dien
Kallunnik gevonden, dan bij den bederver van den ongenoemden Klerk?) hieromtrent van onwaarheid overtuigd zijnde, ook
ten opzichte van HUEERT VAN EVERDINGE.N, p:e~n geloof verdienr.
l\'Iaar boven deezen noemt de J7aderlrmdfc,'Je Hiitorit'f.hrijl'er
nog, HENDRIK en BERTH,)LT VAN SCHALKWIJK ; van welke Z\VEDER
geen gewag maal:t. 's Is waar, op den kant fiaat (zonder iets
meer) fle11rik en de B~rtholt ScalcwlJ·c gebroeders Aa. 1287.
fê,.ia 3 pof! Q.uajimodo geniti ; maar hoe komt dit te pas bij het
verdrinken in Aa. 1304? Men zie wat MATTHEUS, p. 317. van
dergeiijke kanttekeningen op het zelfde werk gezegd heeft. En
het is ook aamner';elijk, dat nevens den naam van AERENT VAN
13UOREN gevonden wordt deeze kanttekening: Nota flant in 111111'p;i1ie, Heer Aerent 1'CJn Arcke! jinen Orm; waarvan de Heer
WAGiNAAR geene melding gemaakt heefr. Waar uit dan blijkt,
dat de naam van A. VAN nuUREN reeds vroeger in verdenking gewe<lst is. Men gaar dan veiligst) met MELIS alleen te volgen.
VAN REUZIGHEM ,

waar
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waar van ook COIWMELIN, in het Leven der Heeren van Amjlel,
bI. 119. zig bediend hc:::fc.
BENSDOR, voortijds een aanzienlijk Dorp in Holland, en wel
onder Rhijl1lal1d behoorende ; doch, door den aanwas van het
Haarlemmermeer, zodanig afgefpoeld, dat 'er niet of weinig
meer vnn overig gebleeven is. Men zie, op RHIjNSATERWOUDE,
hier van iets nader.
Zie s. VAN LEEUWEN.
BENT, (Johannes van der) in 1650 of daaromtrent, te Amfleldam geboren, heeft zig, door zijne kunfiige behandeling van

het penCeel,' eenen naam verworven. Zijne Meesters waren PH.
WOUWERMAN en ADRlAAN VAN DE VEUDE, wiens kunst hij zeer
wel gevolgd heeft. Hij overleed J 690'
Zie HOUBRAKEN , Schouwburg, LIl. Deel.
BENTGIJ.

Deezen naam vindt men op de Haagfche Lijst der

'Verbondene Edelen uit Braband.

Zie

TE WATE.R,

H. Boek, bI. 191.

BENTHEM , is, volgens ALTTNG, het tweede deel van Twmthe, ten waare iemand het 't vierde gedeelte van Ol'(!rih(el wilde noemen; want Twenthe en Benthem hebben op dezelfde wij.
ze dlar onder behoord, gelijk ook Tubantum, in oude tijden,
in dat zelfde Landfchap geweest is. HEDA zegt, doch zonder
bewijs van een eenig oud Schrijver, dat KAREL MARTEL het Vlek
e:1 Slot van Benthem gefchonken heeft aan W!LLEBRORD. Nogthans blijkt het, uit de Blaffer! der Leenmanl1en of ra[allm
"an de Utrechtfche Kerk, dat de eerlle Kasteleinen of Graaven
geweest zijn, vrije Leenmannen van die Kerk, in den zelfden
rang als de Graaven van Goor of TWeI1the; daar benevens Deur.
waarders of Portiers van den Bisfchop, en zijne duurzaame Ge.
lastigden of Gecommitteerden, ter bediening van de Jullitie bin.
nen UtrecM. met den tij te! van Burggraaf. De naam van den
oudllen dier Graaven, dien men vinden kan, was Paltsgraaf~
ono DE RIllNEGGE, Broeder van SOPHIA, Echtgenoote van DIRIC
Bb 4
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DI!N ZESDEN, Graave van Hollatul.
Deeze erkende her Slot van
Ba;them wederom voor een eigendom der Utreçhtfche Kerk,
en olJtving hetzelve ter Leen van Bisfchop IlS~IBE"T!)S. Ao. 11:;8.
ethter met behouding van ma.;t om een Zaal en Gebedehuis op
het Slot te hebben; volp.-cns getuigenis van STOl!:);;. llEKA en HE.
DA.
De tweede Graaf was OTTO de Hollanrler, Z00n van soPHl.~, Zl1srer van den eerstgemelden , en ook zijn Schoonzooll,
M • .s:fOKE zegt van hem.

Die Benthem behuwede ;

hoewel hIj nog eene tweede Vrouw gehad heeft, zijnde de Dochter van ARENSEBIUS. Als het Slot te Benthem • [cn zijnen tijde,
in de mngt der Vijanden gevallen was. hebben GODEFiUDUS, J3is~
fchop van Utrecht, en FLORIS DE DE/WE, Graaf van Hot/aud,
IIroeder van OTTO, een verbond gemaakt, op deeze voorwaarde: dar de Bisfchop al den eigendom, van het geen men kon
herwinnen, zou hebben; maar dat het door de Hot/anJers zou
ter Leen gehouden worden. welk verdrag door Keizer FR@RUC
DEN EERSTEN, in het Jaar 1166, bckragtigd werd.
Deeze OTTO
is. volgens de verhaalen, tot een zeer hoogen ouderdom gekomen, leevende hij nog in 't Jaar 1202. zo als blijkt uit den Giftbrief van DIRK: DEN Z~VENDEN. die in zijne kindsheid was. MELIS maakt zelfs. op het Jaar 1203. nog gewag van hem. De
derde Graaf wordt in het Perkamente bock der Stad Utrecht,
BODEKENIUS genoemd, en BWDINUS in den Brief van Vrede en
Verzoening tus[chen OTTO DIN TWESDEN, nisf..:hop van Utrecltt,
en FLORIS DEN ViERDEN, Graaf van Holland, zijnde dezelve !!6
Januarij 1225 bezegeld. BEK" noemt hem BALDUINUS; doch dat
hij een Zoon van OTTO, den HollanJer, zou geweest zijn, zegt
geen van hun. Na hem wordt, in het gemelde Boek, genoemd
EILMtDUS VAN RENTflEM, die, om zijne voortreffelijke Oorlogsclaaden, door gunst van Bisfchop WILLEBRANDUi, in 't Jaar 1228
gansch Laren t na dat het Slot afgebroken was) gekreegen heeft;
doch deeze wordt nergens Graaf genoemd. gelijk ook niet die
OTTO VAN m,NTHEM, die de goederen, welke hij in de Betuw/!
bCiat ~ aan de Geiderfchen onderworpen heeft; ook niet de tweede

:B ENT HEM.

BEN T H () l't N.

3SS

de WILHELMUS VAN BENTHEM • van wicn melding gemaakt wordt
op de lilsten der Ridderen, in 1255, en in de registers van (266.
Verder vindt men, op den kant van de lijst der Vaf:'lllen vaIl
Utrcelt, In zeer oud [chrif. aanget.:kend. dat omtrent het einde
van die Edlw geleefd h(!eft. GERARDUS, Graaf van Be1Jthem, en
dat <ii:! zijne Leenen en Leenmannen, ten behoeve van de Heeren van 't Goij, in handen van den Di,[chop overgedragen heeft;
van welk geG,:cht de eerfte GrJaf [chijm geweest te zijn, SIMaN, die :sc'loem:1 worJt ia den 13ri~f van Gmaf ],lN D1::"I TWEEDEN van f1o!!rwd, Ao. 13(:'5.
De tweede was JAN ,VAN B!lNTlb.\!, \nlke, v0lg~ns een g2ièhrift, d:Jor BUCHEW:S, bij mm,\
gt!vocgd, zijne \i()Ür0u~er:ijke goederen in de Betuwe, Ac>. 1328"
aan de:: Bisfcho~; v~n Ut;-eC.tt afgelkm uf vc:kocht hecfr. Waar
uit blykt, dat hij tWèe Zoollen, $~i\'ION cn OTTO, gehad heeft, in
wier kiiJds:dnJercn het Golfche gellacht , met het einde van de
veerden de Eeuw, een einde genomen heefr.
Dit Graalfchap heefr. ren Noorden, de Kastelenij van Coewr.
dm: ten Oos:en met een kleine ltreek, t~n Westen her Bisdolll
ll1tmfler. De Westkam , die de Jangae is, en zig biina tien
uuren gaans uitf1rekt, wordt beDaten door Overijsfel , welke Provimie klaarblijkelijk het recht van 't BovenUift bezit.
Het Slot van Benthem ligr op een hoogen rots, drie uuren
gaans ten Oosten van Qfdenzeel. De grond van het Graaffc1lap
verrchilt weinig van dien van Twente ~ en is daarenboven beroemd
wegens deszelfs l1eenkuilen.
Zie HED.\.
PONT. IHst. Gelria , Lib. VI.
130XHORN.
Toneel; Cap. VII. en veder wrclUs, op 't Artikel
IlENTHEM.
BENTHORN, eene Ambacht~heerlijkheid in Rlzijnland, nabij
Zegwaart cn Zoetermar. Volgens de Costumen van Rhijnland,
(bI. 17.) zou mezelve onder de Graaflijkheid behoord hebben;
doch 'er zijn andere bewijzen voor handen, die ons doen zien,
dat het de bezitting van bijzondere Eigenaars geweest ii, en dat
dezelve. door derzelve onvermogen, aan de Staaten van Holland
vervallen is? die, na de Verpondingen 'er van kwijt gcfcholdcIl
be hebben, haar, met andere Heerlijkheden, in het Jaur 1724.
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verkochten; wordende toen, voor de [omme van agttienhonderd
en vijftig guldens, Eigenaar en Ambachtsheer daarvan 'de Heer
ADlUAAN VAN nUI.'iI, Heer van 's GrIlavellaar. Op drie of vier
Akkers na, is nlles aldaar weg geveend. BEN'rHORN heeft zijne
bepoldering gemeen met Ha:::.ards:roude, Benthuizen en andere
bijgelegene Polders; moetende ook nog iets dragen in de Ongelden, waarvan, om de twee of drie Jaaren, door den SchoUt, die
te gelijk Secretaris is, rekening gedaan wordt.
Zie Staat der Ned~rlanden, VI. Deel, bI. 308.
BEI\'THillSEN, zo even genoemd, is eene Heer1ijkheid in RMJn·
land, ten Zuiden den RIliJn , en ten Westen Hazardswoude. Het
Dorp van dien naam ligt .~293 Roeden van Leiden, 1403 vall
11et gemelde H,zardswoude, en 1293 Roeden van de Kerk vall
Zoetermeer en Zegwaart. Van het Jaar 1632 tot 1732, is het
getal der huizen zeven-en· dertig vermÏllderd; bedrar.gende dezd.
ve, in 't laatstgemelde Jaar, Degts drie-en-zestig. Ook heeft dit
Ambacht, door het llitveenen. veel van de voorige grootte ver·
laarel). waardoo, de huizen, die 'er nog flnan, merkelijk ver"V:tllen zijn. Het heeft, echter, nog zijne eigen Kerk, die door
een' Predikant, welke onder de Klasfis van R.'zijlJ/al1d behoort,
bediend wordt. De Heerlijkheid behoort thans a~n de Stad Rot.
terdam. In de Ht!:/d,'estCIJ ~'m) R,'Iijlllrmd. lil. 223-226. vindt
men het Pleidooi en de uitrpr~ak, ten voordeele van de Stad
COlld,], aall!;a:lllde het Ver12:lt, dat, volgens d·~ uirfpraak, in hee
']aar 1503 gedaan, moest vti"llictit;d , en een Dam, met een
windäs, in de plaats gelegd worden, om kleine Sçhepen te kunnen overhaalLn.
BEWHUlZEN,

eH.t Huis te) il:aat in 's Gravenh.'lge, op den

Fijl'erberg.

of, gelijk anderen fchrijven, BENTJNCK, ook BENeen oud en vermaard GeDacht in 't Hertogdom Ge/del', en
het Land1i.:hap van Overijsfel. In de veertiende Eeuw was het
reeds in groot aanzien, en, gelijk ook in 't vervolg van tijd, en
nog tegenwoordig, beleend met aanzienlijke Goederen en Heerlijk.
BE:\TINK,

nè\C,
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ANDRIES BENTINK (C),
tweede Zoon van fl/it.
lem heeft nagelaaten :
I. EI/[abeth. Prioresfe
van het Klooster Marienboom, bij Santen.
2. WILLEM, Drost van
Enzde/1, die, bij zijne
eerfl:e Vrouw N. N.
van Dièpenbroek,
'ee.neDochter had, genaamd Bindelief, die
de Vrouw was van
Rutger van Haarfo/te, tot Westerveld en
~lfshagen ,enz. enz.
Zij overleed zonder
kinderen,4Febr.I659.
Uit het tweede huwelijk met N. N. Grawert, kwam eene
Dochter, Hadriana
genaamd, die, in 165 I,
trouwde met Simon
Ylm Haarfolte, tot
Bredenhorst, Zwalu·
wenóorg ,Ritmeefier.
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LEONARD BENTINK (d), de derde JOHAN of JAN BENTINK HENRIK BENTINK (§§), ·Heer tot I MAARTEN BE!'<TINK ( ~), .Heer tot den L e:uZoon van WiIle1JJ , was Gouvel:~
(e. ) , t.wee?e Zoon vun
Leeuwenberg, en Landdr.ost van
wel~burg , .Kolonelll1 ~I.enst Vat~ den KOl1l~.g
neur van Alphen, en had, bIJ
Henrtk, bIJgenaamt de
de r e/uwe, overleeden 1600 ,
van Span} e, had, bil PETRONELLA, VnJzijne derde Vrouw UBSULA VAN
Best'~ trouwde, 1533, had, met zijn eerfle Vrouw EJi- vrouwe I '.'a.n Bro1J~horst en Batenburg , geELEIEREN:
Hmrtka van Avefabeth van Scherpenzeel , eene
teeld Pm lip lIenrzk, Havemneefl:er van den
I. Anna, getrouwd met N. N.
1·e/1K, 26 Junij 1600
Dochter, SopMa genaamd, '.?ie
Vorst van Nieuwburg; Herman , Kapitein
. Fopping , Kapitein.
overleden, was Rentkort na de lVIoeder fiierf. Zijne
in diens t van del] Spaallfchel~ Koning ; en
2 .• Mrlrgreta, getrouwd met Joost
meefter van de f/elutweede Vrouw was .~RilI~AART
A nna Charlotta, ongehu\Vd~
Stekke.
we, en heeft, 1593,
VAN ANXTEi., waarbIj hl] ge.
3. Geertruid, getrouwd met Art
't Huis Leeuwenberg
won:
EVERT (B) overleed 1659, hebbende, in huJago, en daarna met N. N. de
gebouwt; zijne kinde- J. MAARTEN (A), Heer tot den
welijk met Vrouwe FENNE VAN DER MARK,
I/era. '
ren waren:
Leeuwenberg.
v,erwekt: Herman Hendrik , die Berklen4. WlLLEM, Kapitein, eerst ge- J. HKNRIK (§§).
2. Chriflina,
Huisvrouw van
kamp overgaf aan zijnen Broeder Gerard
trouwd met C/at·a Steieke, en 2. C/ementia, eerst geChrifliaan Barreyelt, Kapitein.
Adol{, en door koop Eigenaar werd van
daarna, 1597, met Theodora van
trouwd met Kracht 3. Clenumtia, getrQuwd met Hans
Smitsburg , in 't Graáffchap Lingen ; ' desBuirfe • tot HorstwiJk , bij Grol.
van Kamphuizen, tot
Scharf, Ka piteiri en Gouverneur
zelfs VroU\:, was J ojintl van A,fclleberg, en
Uit het eerae bed kwam voort
Glinthorst; daarna met
van R hijnbet-g.
had daar bij een Docl:ter, Amza Sophia geWii/em; en ANNA, 1619 met de
N. N. van Harteveld. 4- Maria, getrouwd met llt!nnalJ
naamd, die Nonne te Vrede was.
halve E[che"er Tiende beleend, 2. Willem, getrouwd
van f7itjleren, in Laarwolde. GERARD ADOLF, door overdragt van zijn Broegetrouwd eerst met George van
met Henrica yan Uit zijn derde Huwelijk, met so- . der, Heer van Bedee/enkamp , trouwde, den
de Feitsz, Kapitein, en daarna Anxtei.
PHIA VAN MOERBEEKE, won hij:
7 October 1647, met Lucretia CtJmons , die
met Reinoid Huinga, Kapitein, 4. GerÓerich. getr. met 5. Odi/la.
hem Wit/em baarde. E/i[abetlz , getrouwd
dien zij baarde Margnta, die
'Jan van Scherpen- 6. EVEElT .(B) , Heer van den
met AFnoM Bl"oschmade, Raad des Konings
ten Man had Alóert van der
zee!, Rechterte DoesBerklenkll11lp .
van Spanje , overleed 1660. Floris. Theo·
Hei, Burgemeefler te Kampen.
burg; daarna met 7. Anna Geertruid.
Noria Comelia, Nonne te I/rede. , Anna.
5. Johan, Kapitein.
Ernst Mom ., en in 8. Margreta, getrouwd met Fi'
6. Urfèla, deeze beide Iaatfie on1596 geflorven.
JOHAN (c), de jong.f!C halve Broeder van de
lip ~an f!oorn, Kapitein.
gehuwd.
9. A/tda, long geflorven.
twee bovengemelde, had ter Vrouwe Ma1·10. JOHAN (c).
gretha yan Voorst , tot Hagen, waarbij hij
verwekt had Hendrik Fredri~. Heer van
Ge11SU'aort en Barleham, èhe, in 165 r ,
trouwde met EIiJàbeth Cathal'ina Rafehoorn, die, J 65 z, overleed;' waarna hij,
in het volgende Jaar, hertrouwde met LAURENTIA HOEN, daar bij hij verwekte A n110
Chriflofora. Fetronelta . Elifabeth. Ermgard.
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STEVEN BENTINK (f), BI!RENT HENDRIK BENTINCK (g), Heere van SchoOf/heten en Diepenheim , Dingwaarcler van den ~I
de vi~rde Zoon van
Hoogen B~nk van J ufri tie , en Luitenant Sta?houder der ~eenm van ? Ye~·ijsfel, Ridder
Henrzk , was Rurvan de Dmt{che Order, Commnndeur van Dreren, en Coadjutor der BnlJe blllnen Utrecht
. gemeefter t~ Zutoverleed 1772. ; Zijne Echtgelloore was de Hoog Ed. Vrouwe 1l0NNE·ELISABETH JURRIAN~ 11
pIJen; de kmderen
·DU TERTRE, eelllge Dochter van Ambrojius Ju Tertre de Ecosfen , die, om de vervolging 11I
van hem en liNNA
en den woedenden fl:orm, omfl:aan door de herroeping van ' t Ediêt ~'(m Nantes, 1684,
SCHlMMELPENNIl\G
met zIjrie twee Broeders de wijk herwaards genomen, en zig in dienst van den Staat be. waren:
geeven hadden, waarin zij zig als mannen van eer en moed gedroegen. A mbrojius , die
J. Andries ,
onge·
Kolonel van een Regiment Infanterie, en Generaal Kwartiermeefler van de Cavallerie ten
huwd aan de Pest
....dienfle deezer Landen was, had ter Vrouwe EIi[ablJth, Baronesfe van Haar[olte, tot
geflorven.
Wolfihave , uit welk Huwelijk gefprooten was de Echtgenoote van dcezen Bel'ent Hen· ~
2. Gerberich , Geesdrik, die, bij de gemelde Bonne E/i[abeth Jurriana du Tertre, teelde vijf Zoonen en
telijke in 't Spitaal
drie Dochters:
te Zutphen. ·
3· Jutte" 1625 on- 1. Po/kier Rudolph, Baron Be1J!Ïnck, Hcere van Schoolzheten, befchreven in de Ridderfchap
gehu\,jd gefl:orven.
van Overijsfel , Kolonel van 't Regiment Schotten , Generaal Adjudant van Zijne Doorl.
4. Henrik , 6 October
Hoogh. den Prins Erf-Stadhouder. Zijne Gemalin is de Freule van Haarfo/te tot Tnt.
1624, mede onge- 2. Dirk, Baron Bentink , Heere van Diepenheiw, Landdrost van Pol/enhoyen en van de Heerhuwd gefl:orven.
lijkheid Cuinre, Ordinaris Gecommitteerde ter Vergadering van H. H. Mog.
5. Wi//etn, oolf on- 3. Wolter Jan Gerr;t, :Baron Bentinek, Schout bij Nacht .Extraordinair van Hol/and en
gehuwd aan -de Pest
{Festfrieslan" , reforteerende onder het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit binnen Amoverleden. fteidam, Adjudant Generaal van Zijne Doorl. Hoogheid als Admiraal Generaal; op den
6. Jutte.
24fien Augustus J 781, aan zijne bekomene wonden, op Zondag den 5 Augustus, in den
Zeeflag tegen de EngeIfchen , binnen Amfteidam overleedén , en den 28flen van die Maand
aldaar met fiaatie begraaven. G.
..
4. ({arel, Baron Bentinck, Luitenant Kolonel van de Infanterie, Kapitein van de Grenadiers,
onder het R~giment Hotiandf:he Guardes.
..
.. .
5. Berent Mendrtk, Baron Bentmck, Heere der Vflle HeerlijkheId Zalk en f/eecaoten, en
van de Avezaate Buckhorst, befchreeven in de Ridder[chap van Oyerijs[el, Luitenant
Kolonel van een Regiment CavaUerie, onder den Generaal Stayenisfe Pous; gehuwd aan
Vrouwe Caroiina Mediobm-ge17jis, Baronnesfe van Bor[eim.

J
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I

De Dochters Zij1Z:

I
I
I
.

Amhrojia E/i[abeth, Baronnesfe Bentinck, Vrouwe van Farni[um, Sidrleburen, en onder.
hoorige Dorpen, overleed den 29fien September 1779, in den ouderdom van 44 Jaaren;
haar Gemaal was de Hoog Wel Geb. Heer Lambert Schotte Re'ngers, tot Tuning/l, 01- I~
den huis , ten Post, inz. enz.
!l. ,A nna Agnes. Baronnes[e Bentinck, Kanonesfe van het Hoog Adelijk Stift Z'!'tirtewater.
3. Maria Wiihelmms, Baronnesfe Bentinck. Kanonesfe van de Hoog AdeliJke Stifteu ter ~
Runnepe en Weerfelo.
G. Zie het Bijyoegzei.
J.
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~a), de derde Zoon van A/exan- , WJLLE1\'! VAN ZUILEN

der en Ja1me Vtm Zuilen, trouwde, 1577 , LAMME SCHIM~IE,LPENr:'I~G, ~n I;ad daarbij: I. JUDITH,
eerst Juffer Il1 't SpItaai te Zutphen; daarna trouwden zij G. Çenteler. die, als Ritmeel1er, 1601.
in den nag van Y/aanderen fneuvelde: waarna.
zij he~trou~de met Tho~~/as van der Capelle. 2.
/llJdrzes, dIe zonder kmderen, llJ 1534, overleed. 3. [(arel , Heer tot den Berenka.:f!p, wieno~
Vrouw was /lntonetra van Dee/en , bIJ welke hiJ
verwekte: I. STEVEN, die ter Vrouwe had JUDITH
yAN STEENBERGlèN, die hem baarde N. N. Heere
tot den: Berenkamp , gehuwd aan de Freule van
Dee/en, en N. N. Heer tot der Aa, gehuwd met
de Freule Schimmelpenning. 2. Lambert. 3:
Wil/em, Heer tot der. /Ia, in 1652, onge~luwd
_ge(torven. 4. Geertrl/ld, gehuwd met Flons van
l)rakel, Drost van Leede. 5· Ja nne, getrouwd
mer Gerr~rd van Galert, Burgemeeaer te Hat·
tem. Wtl/em, de Vader. en Grootvader van
deezen, begaf zig in een tweede Huwelijk met
SOPHIA N. en won daar bij nog drie kinderen: I.
LAMBERT, ,Ren.tmeel1er ovan de Kloostergoederen
van Monmkhutze!1, bUIten AI°nhem, welke ver
wekte, bij bijne Vrouwe GEERTRUID VAN HAKFORT ,
die de Heerlijkheid Bie/er beërft harl, Wtïlem,
Heer van den Bieler. 2. Barent , die te Utrecht
fiudeerende, door een Poo/sch Edelman doorltoken ~erd; en 3. Janne. 2, d/exander , of San'Ier, III 161 4, ongehuwd overleeden. 3· Jfil17Ja,
1D dat zelve Jaar ongehuwd overleeden.
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BENTINK

(b), bijgenaamd de Lange,
de vijfde Zoon van /lle::tmder en Janne van Zutlm,
trouwde, eerst Judith van
Zuilen van Nijeveld, en
d~~rna Judith ter Brugge.
Hl] was Rechter van Olden·
b;,oek, op de Yeluwe. ~ij
Zijne Vrouw verwekte hIJ;
I. JACOB, die ter Vrouwe
had N. N., Dochter van
Heer N. N. van Holtwijk ,
bij Bockholt , en won daarbij eene Dochter Anna, Erfvrouwe van Holtwijk , die
ten Man had Geurt van
R~eeneu. 2. /lrnold. 3·Judlt~, gehuwd met N. N. JIn?.
Rttttenlmrg, te Utrecht. DIJ
zijne tweede Vrouw had hij
Judit JI , Joanl1a, getrouwd
l~et N. N. yan Pal/ant, en
Rare!.
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EUSEBIUS BENTINK , Heer van ten 17é1- WULP BENT/NK ct), HENcUK BE:tHh\l{ C+), Heer ,BERNAHD BENTtNK (§),
de. werd, 151', beleend met
oudae Zoon van
tot Werkeren , Drost van
derde ZOOtl van HenEfcherweide, trolwde, [570, met
Henrik , Heer tot
Sallant; ,1692 Commis·
1'i~, was. He2r van
Jo ,1anna van ft:erfttm, en won
Werkeren ,1622 (an s Dec/deur, weg~ns
D/ep e;1hem.! en Proost
)l1et haar:
Landdrost van 'l'sde Vereenigde Nederlante Deventer,trouwde,
J. U'il!em , die, ongehuwd, voor
[ell11uiden, 163 8
den, binnen JWamtridt
1Z! Dec. t 63 8 (C),
l/Tachte11donk iheuvelde.
Landdrost ~all Yoloverleden; deeze had, I ANNA VAN BLOEMEN2. HENRIK (::;:).
lenhovf,cnllJ Nov.
met N. MARTF.:NS, VrouDAAL,en won met haar:
3. {o/u!nna, eersl de Vrouw van
van dat Jaar over!.
"Ye va~l /lme/ en Dorgel , I. HENRIK (3).
FlOriS vlm BukAorst, en daarna
[rouwde eerst, 9
tien klllderen:
2. E USEBIUS BORCH,~RD
van Go[en van dir Lauwik ,Drost
Nov. 1623. Teleta '. /lnna Elfabé B eatrix ,
(V)
van BreJ'oort, 1597 beleend met
Beringa , die zon.
Kononesic van /llml!no , 3. Eleonara Sop Jia ,
het Kasteel ten Telde.
der kinderen aierf;
overleed I? : 5.
getr. met Robbert van
4. SO/J.lzia.
daarna I\NNA VAN 2. Mechteld He/ma Bertltterjitm, tot Nijen.
HAARSOLTE,en won
tl'ix, Kanones[c! van't
IJtlis . Landdrost van
I-J>."ORIK (::;:) f-Ieer van Werkeren ,
bij haar:
Adeloiik S~ifr Gen nep.
Sa/lant.
Diepenlleim en Schoonhetel1, 1602 r. HEN RIK ~+).
3. Wotf, Rltmeeaer, over 4. JAN WILLEM (+),
Drost van '1~I[elmol1de , en 16/1 2. Elfabé, geh. met
leed ~an~er kin~èrell.
Graaf van Portltmd.
L~llddrost van Salland , o~erleed
Rudolf van Ho~o- 4. Clzrifloffe.', Lult. Kolo- 5. ffabella, get~. met
'I ScDtcmber r6?9. Deeze het na,
vel , Heer van NI)'
nel en RltIueefter onder
/llexanderSchtmmel' bij zijn@ Nicht ~LfABé VAN ITTERmhttis en Hevelde Garde '7°6, overlel!d
penning J'an der OiSUM, deeze kinder.n:
ham, Luitenant
zonder kinderen.
jen, tot Engle1lbur![.
SOjJhia, ongehuvd in 's FIage
Kolol)el..
5. ~ienl'ik tFillem, Luit 6 . ./ldrial1a 'o geb: ; 656.
overleeden.
3• .f},ïllem,Lmtenant
h.olonel.
getr. metDt denk Bor2. WVLPH ('j') .
Kolonel, won, bij 6. Hendrina Woltera, Ka,oe van Amerongen.
' 3. Eilfebius Borchrrd . I-leer tot
MARGRETA
V.~N
nonesfe te Weerzelo.
Heer van Z ande11\
SC/lOonheten , Rirneel1er en Ser·
UAR, tot Ho 1er- 7. BernArd, Heer van /lrburg, en Hoog[chout
I
;;eam lVlajor; Horf, gel!llwd met
100, Vrouwe van
Ier en Wittenflein , Luit.
van Utrecht.
A nna Komders , 2Dnder kinderen.
Langeveldsloo, eeKolonel, getr. met So- (' /Inna.
4 • .d1l1Ja, getrouwd met Rudolft'an
nen loon. lPó/f phia /lgl1es UI' Brugge,
I
Echten. Heer tot Sclzten, Lan d·
genaamd, gehuwd
Dochter van Wittenflein.
I
I drost van Drenthe, liet geene kin- met Agnes Floren, 8. ChriflilJIl Seitla, merf,
I
deren na.
tina lladewich,
17 0 7. ongehuwd.
I
BERNARD (~).
van fVe/velde en 9. Gerard Diderik, Kapt.
6. /lgnes . gerrouwd met Smelger
Diepmbroek; en
17 16 , llierfin Schot/nnd,
/liberda, . Hovelinf tot Grimmereene Dochter, /In.
ongehuwd.
jitim , in de Gronill;er OllIlanden.
11a genaamd, ge· iO. Wilhe/mina J u d i t h .
ï. ff/ll1etll, Kapitein.
huwd met N. ter
/lgnes (0). getr. met
(C) ZIe van hem VaI
, . Hmik, I,"pi"in, in 16,6 oog" Brugg', [{olon". Wi //,., Bonti•• , Hw
d,d. m""ü, Xli.
huwd geftorven.
"0 Sch"."",..
bi. 4°6.
9. Johan , in Mai ló51 overleedcll.

HENRI!{ BElI;TINK (c), de der- WILLEM IlENTINK . (*)
de Zoon vun Henrik Johanshad bij N. N. DE
z?,on en van Margreta Huls,
mWEF ,VA~ ERKEbIjgenaamd de Beste, lWUWLENS, vlJfkmderen:
de Gerberich LeriiJk, die, I. EUSEIlIUS.
na het overlijden haars Broe- 2. /In dries (c).
ders /Jndries Leril:k, Erf- 3. Leol1.a.rd (~).
Vrouwe van het HlllS te Vel- 4. Hennk, fherf onde a.an den Berkel werd; welk
gehuwd.
HUIS thalls behoort asn den 5. Geertruid, geh.
Heer Johan Adolf Sigis·
met Peter lV/ulert.
mund , Baron van Dorth :
uit welk huwelijk v'erwela
werden zes kinderen:
I. WILLEM \. *).
2. Anl1a, in 1530. gehulVd
met Arent Berk.
3· Ja1l ~ e).
4. fIennk, ongehuwd geaor.
ven.
5. Steven (f).
I
6. Geertruid, getrouwd met I
Henrik Vaak.
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HENRI!{ BENTINK (:5 ) , Kolonel te Pa,ard, en Drost van Twente, had, bI) ~~
' IDA MAGDALENA VAN ITTERSUM, drIe Dochters :
1. ANNA AGNES (:), getr. met Willem Bentink , t~t Schoonheten.
I i
2. Mechtelt /Inna. getr. met Lambert Joost Hambtoek, tot /I~endshorst. 1
· :1
3. Johanna ffabella, getr. met Jan Zegel' van We/velde , tot Dtepe11broek.

I

1

EUSE~IUS DORCHARD (V~.' Heer tot Schoon heten , Hoog-Schout in Mtia- 1')1
flncht, enz. had, biJ ELISABIi:TH VAN BRAKEL:
Eu[ebius !lerent Borchàl't, Kolonel en Landrentmeeaer van Twente,
iheuvelde Il1 1706.
2. Wil/em, Heer tot SchoonheteIJ, eerst getr. met Anna /lgnes (:),
waarbij hij verwekte BZR.END HENDRIK BENTINCK (g , daarna metfFilhet
mina Judith /lgnes, ( 0) en teelde daar bij:
I. Henrik Adolj~ Hoofd-Schout van 1I1aaJlricht, die ter Vrouwe had
MachleId //11110 van H7élvelde, J?ochter (Or piepmbroek.
2. /lnna Wilhelmina , getr. met Dirk van Lijnden , Amptman en Dijk
graaf van de Overbetuwe.
.
JAN ~ILLEM (+), trouwde met ANNA, Doc?ter van den, Ridder Edua;d
Filters, Zuster van Eduard, Grave van Jel'fy, SraatlUffer van KOllln·
gin Ma ria; daarna Sara Marta Tempie. Uit het eerite Huwelijk wao
ren voorgekomen: E.
J. lJfaria, getr. met Aigeroon, Lord Capel van Hudham, Graaf van Es[ex, Burggraaf van Maldm, LUItenant Generaal van de Engelfche Trou o
pen, enz. Haar tweede Man was de Graaf van Darig.
2. /l1111a Margl'ettl, getrouwd met /Irend , Baron van Iras[enanr, Heer
van Duivel1l'oorden , enz.
3. Hmrik; den 6 Julij 1716. door Konin,g GEORGE, verhe~en ~ot Hertog
,:,~n Portland , Gouverneur van JamaIca, ver,,:ekte, UIt zl[n H u~elIJk ~ll et ELl~AIlETH NOEL, ouda,e ~ochter en mede Erfgenaame van rtoteslet) Baptist. Graave van C,al12sborough, twee loonen: I. Wtl/em,
Marquis van Ticht[eld, en 2. George, ~us gena,~md naar den Koning.
4· Fra/;jina,lPillcwzma , gehuwd met Wt!,~m Bt)r~lI, Lord Baron van
RociIda/e ; hebbende gehad George en Elifabeth.
5· E/eonol'll, ongehuwd ovel:lecde,n.
7" "
6. l(abe//a, getr. met Ever/t)n Prelpont , Hertog en Graaf van Amgflol1,
enz.
.
. .
.
7. en 8. Twee Zoon en , W,lle:11 genaamd.
Jong 111
geaor"',. Ui, hO' ",,,ddlow'hlkfpwore,,,,, kmd,,,", E/ij"'''", Ha·
J.
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beld~

d,.,o.o,

w''''''' F., n,."'tta,

H~lland

Ca,d J,'a. en Ba,h"a . .'
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E. en F. Zie het BIJ"oegzel. r'~
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. ( ;ODEWIN en JEN BENTINK , wier naa- HENDRIK BENTINK , Zoon van Jan, werd, in JOHAN BENTINK.; dee~.e werdt, bij SLICHTEN~ JAN BENTJNK, '}ohanszoon , de 'I' in JAN of JOHAN I1ENTINK, werd, 15°3, Beer ALEXANDER BENTJNK, tweede Zoon ' KAREL IlENTINK , Landrclltmeefl:er v:m KAR!::L BE1<TINK (+),

I1
1

1I.
I

'I
11
1

1f'

men ons in de oude Gedenkfchrif.
ttn te vooren komen, en wel in 't
Jaar 1368, bij geleg7.nh~id van de
Bezegeling derHuwelljksvoorwaarden van Hertog Edut1rdvt1n Gelder' met Vrouwe Catharina van
Beijeren, ou~fl:e Dochter van AIbert van BeiJeren.
(SLICHTENHORST , Gelderfche Gefchi~ámisfen, bI. 146. fielt deeze als behoord hebbende, nevens anderen, tot het Kwartier
,van Arnhem.)

Godewin overleed zonrler kinderen.

JAN of JOHAN liet na eenen Zoon.
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HORST, blo 229. bijgenaamd de Onbefchei1465, beleend werd met Bfrri1Jkvan B,.,.rinkhuizen , en tevens beleend met
de. Hij en zijn Broeder ondertekenden , nehUiz et1, teelde, bij zijne Vronv ]'ol.
de Tienden in Engeland. Hij was Sta l.
vens an.dere Edelen. als L~?en van den LandN. afkomfiig uit het Brnbnndsch
mee:ler e,n groot g~ll1fielilJe van Ka,:.e/, ~Ie;..
dag, die Ao. 1436. te NIjmegen gehouden
geflacht van .B er/hem, twe~ Zootag vun Ge/der, die hem de HeerlIjkheid t
werd, eene overeenkomst, gemaakttusnen: HendrIk en Albert.
Loo (a j vereerde, en ook beleende met
fchen Hertog Ar/Mld van Gelder en de Ede.
bet ampt van Erf- lagermeefier van de Ve/ulen en Ste~en, ten voor~eele van den L~n- Hendrik (c), die getrouwd W$ met
w.e, uit aanm~.rking. zijner Grootmoede~·,
de. Doch 111 den Zoenbnef, ter verelfelllng
Margretll Huls, werd, 1496, Heer
die, zo als Wl1 gezien hebben, afkomfbg
der gefchillen tusfchen den Hertog van Kleef van Berrinklzuizen, en liet Ja vier
was uit het Huis vall Heukelom, door welk
en gemelden Graaf Arl1oud, vin?t men dee-.
Zoonen .en ééne Dochter:
G.~flacht dit Ampt Jaaren lang bediend was.
zen JOHAN, met den gezegden biJnaam, als I. J.~~, die volgt
HIJ had ter Vrouwe JANNE , Dochter van
den vierden in rang der Ondertekenaars. Hij 2. N. N. Geefielijke in 't Klooster
den I-leer van Appeltern, een der eerne gehad ter Vrouwe N. N. Dochter uit den huiSt. Agntta, te /im 'lem.
Dachten op de Veluwe, en onder de vier-enze van Heukelom, en verwekte daarbij twee 3. ALEXANDER, die volgt
twintig, die 't evengemelde Verbond tekenkinderen:
4. J-IENRIK, die mede volgt (e; en
den. Hii verwekte bij haar vier Zoollen en
I. JAN en
5. A lbert, getrouwd met .'\Z N.
vier Dochters:
2. Gert·ard. die Heer was van een . Kasteel,
Dochter van den Heer )Jan //Óorst. I. He11drik, overieed 153°.
genaamd Bentink ,te Gorzelen , gelegen lUS,". Jlfa rgrcta , Priores!è van het Kloofl:er te
fehen DeJJenter en Zutphen, het welk hij
Z utp!:ell.
en zijne Vrouw, als ~ond er kinderen zijn,
3. Ten ue , Nonne iu het Kloorter te runde, opdroegen aan Dzrk Stakeb ranrl.
I
doom.
4. A do/f , Erf.Jagermeefier van de Feluwe ,
werd, 1543 , beleend met Berrinklmizel2,
TFestclhf, de Tienden in Engeland, en.
I5 4Î .' met de Heerlijkheid ' t L oo. Hij overleed zonder kinderen, 1548; zijne Vrouw
was llIargreta ~'an Falk.
5. ."fan , Proost van Anjhem , en Deken van
Del'ent er.
6. A nna , gehuwd met Zegel" 1' all Arnhem,
r . fI
fi ld d
'f!
.
h' d h"
dd \
. . . , ..
die, 154 8 , na den dood van AdolfBentink,
,Et) OOGSTRAA'rEN e
eeze gl te op 1573, en Ier lil wor IJ ge~.oJg oor FERWERDA, 111 zIJn /iaelzjk
Jagermèef1:er van de Fe/uwe werd, dat hij
Wapenboek? zonder dat de Jaat.rte he.efl opgemerkt '. dat het bIJ den eerrtcn een druk\out was; want
in (ht zelve Jaar amond aan Philip van
1503. ~as hl] beleend met . Berrt11klm:ze~, en zeventig J.~aren daarna ~ zegt .~11en, met t Loo, en dat
La!aing . Graave van IJoogftraaten.
door dien zelven . Vorst, die, 153 8 , m t Ia~tst van JUl11J overleden IS. ~1J SLICHTENHORST had FER7. A/ida , getrouwd met Philip ,'an Farik,
WERD~ ~onnen Zien,. ~I. 4 2 7. dat de aan!1eIlmg tot Erf-Jagermeefier gefchwd w ~s 1537· en bI. 43~·
na den doodv3n gemelden A dolf, I54 8 ,bedat hiJ 111 1538, wemlge dagen voor den ~o?d van. den Hertog, een der Onderteke~.aars geweest IS
beleend met 't Loo en Westerhof.
van de overeenkomst, gemaakt op de befuenng, die over Gelde,. en Z utphen, na zijnen dood. zou
8. Karel die in 1536 ongehuwd geilorvel1 is.
~~~
,

het Jaar 14°0, beleend met de Heerlijkheid
Arensberge , nu Berrinkhuizelj; doch in
de. ondertekening des Verdrags of ~~rbondsbnefç der Ge!derfche Steden N IJmegen ,
Thiel, Bommel, de Graaf, MatJSbomll1e1 en
Gent, gefloten 1418, word hij genoemd
Heer van Spa~dorp: (Zie SLICHTENH?R~T,
bI. 188.\ Het IS mij onzeker, (fchoon ü{ er
deezen liefst voor houde) , of Hmdrik dan
wel zij.n Z.oon, de. Onderte~~enaar van een
Gefehnft geweest IS. dat Wil fl:raks noemen
zullen, en dat aan hem, 1438, werd overgegeeven. Liefst zegge ik 'er deezen voor te
houden, om dat SLICHTENH.ORST zegt te 1'00ren ,en hem aldaar ook Heer van Spa/dorp
noemt_ DeezeHeerHeniriklietnavierk\nderen:
I. JOHAN.
2. Hendrik.
3. Helmich en
4· Hi/le.

_

~_~~~~:~~~~i~~i

oudfie ~~
van Hendrik en van lWargreta
de Ve/uwe, Ao. 155° Heer van
Zoon van Alexander, Raad
Huls, werd, Ao. 15°1, bij overBert"Înk.1uizen ; teelde, bij CAin 't Hof van Gelderland ,
dragt van..Giis~ert Aller, Heer van
'JHARINA VAN HAJ:FORT, drie ZooBurgemeeftcr te Arnhem,
de HeerlIJkheid Aller, op de Fenen en ééne Dochter:
werd, 16?7 , E~eer van /ll/er
lw.<,e_ Ao. 1509 droeg Alexander J. Alexander.
en Berrtnkhulzen, trouwziin Kasteel Schoonderbeek op aan 2. FILIP CA), Gouverneur van Straade, in J 616 , met Sophia
Karel , Hertog v~~ Gelder ; en na
/.en, in het oppe,:gedeelte van Gel,'an ~e.r Lauwik , en. w~~
den dood van zijnen Neef Adolf der/and, had, bI) ALFERAUDA VAN
daar biJ AUXAI'\DER, die ZIJBentink , hier voor gemeld, werd
FLODORP , Vrouwe van Biecht,
llell Vader volgde. Wi//~m,
hij belèen~!net Be.rril1khUizen. Hij
eenen Zoon, Jan ~el1a ~l md, Drost
Vaaudrig in dien? van den
teelde, bI) JEANNE VAN ZUILEN,
van Duren, en dne Dochters.
Staat der Vereemgde Nedervijf Zoonen en twee Dodhters:
3. AI/olf) gehuwd in ltalie, en al·
landen, !1ierf ongehuwd.
I. KAREL, die volgt
daar overleden.
Ja/me Sophia, Cfltharintl
2. Adolf. jong gefiorven.
4. Chri(linfl, ongehuwd.
en Geertrui.
3. WILLEM ( a), volgt mede
.
4. Hem"ik, B, door Huwelijk ver- Alexander(D) werd, 1555, Heer ALEXANDER, na den dood van
eenigt met eene Dochter uit den
van A/Ier, 1564 van Berrink l'ui·
zijnen Vader Karel, in 1646, ?
Huize van Cuilenborg , waarvan
zen, Raad van 't Hof van Gelder.
Heer V3.n dller en Berrinkhij Drost werd; hij fiierf zonder
land en Burgemeefl:er van Arnhem
huizen,was Burgemeefierder
. kinderen.
Hij won, bij zijne Vrouw ALI~A , S~~d Ar~1hem, en won, bij
5· WILLEM VAN ZUILEN BENTINK(b) ,
VAN BUKHORST: I. KAREL .( +) , the
zlJne HmsvrouweANNAPEINvolgt daarna
volgt, 2. Wil/e m , ongehuwd overSE VAN DER AA, [{arel Wil6. Mflrgrda, gehuwd met Corneli~ leeden, 20 December 164°.3. Jan- lem; Willem ; Willem en
Lnhei;.
ne, in Julij 161 0 . getrouwd met
Godewin.
7· Eufebia, gehuwd met Cor11clis Jacob Schimmelpcl111ing , Heer van
Vall Weefe.
Engele/1burg en KeI, geil. 165 2 •
4' Chnjlil1a, trouwde, 1615, met
Willem ,'an Haarfolte t ot r rS! ,
gef!. 1658. 5· A/exa1ui.rina_ 6. N.
aan de Pest ongehuwd overleeden.
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B. Zie het Bij voegzel.

CA) Zie de Fadedandfche Hista1·ie, IX. Deel, bI. 90.
(D) Zie het Bijvoegzel.
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BENTINK.• (dlext1ader, lJcnrik en jan Witle1l1) ~tlS
--------_._-----lijkheden , onder anderen met die van Berinkhuizen. 4l1er,
-'t Loo, Westerhof, de Tienden in Engeland, JFér/;:eren, Die-

pen,';eim, Schoonheten , ten Velde, enz.

Onder dit Geilacht
hebben, van vroeg uf, uitgemunt, Mannen, die ond€f de eezfl:e
Voorfiunèers der Edele Vrijheid moeten geteId worden; Nlannen, die de voortrejfelijkite amptcn en waardigheden, zo in
Stams- als Stads-regeering, bJdeed, en niet lLinder in Krijgsbedicn:l,gen uitgemunt hc:bbcn, zo als op de GESLACHT TA,FiLS kan gezien :.vor_tOl.

A.

ALEX/:ND;-R BENTI:\I{.
Deeze was het, die, nevens GILIS
en JOACHIM LlERIE, als Gemagtigden van de Provintie Ge/derland, de Unie val, Utreclit aannamen en ondertekenden. Zie
llOR, XIII. Boek, fol. 90. Colom I. N. BOND'r , Historie ')/111J
de UlIie. in 't Eerfl:e Deel van P. P., bI. 23. Deeze ALEXANDl':R
B~rH!l\K kOlm ook voor, als de ondertekenaar van het RenverlaaI der uader Uflie. VA;>/ DEN SPIEGSL, Bundel "fm ol1uitgt:gUi'ene Stukken '/tln 5 en 6 Jllaart 1519. bI. 295. Zie van hem
de Gfjlac/u.TafiJ, ColOl11 7.
B. HEN!llK BENTINK • was de derf!c Zoon van ALEXANDER. BEN'lINK Cll Va!1 JOIHNl'iA VfiN ZUILEN, (zie de Gejlacht-TûfiJ, Colom 6.) De Het/r J. TE WATER cn and,:;ren, noemen hem Drosfnard van H/oudriche174 en Kuilel!bol'g, en meen en dat zijne Huwel!jksvermaag!èhapping met den Huize van f{uilet1borg hem naden: gelegenheid gegeeven heeft, om zig bij de Edele Bondgenoü:en (1566) te voegen. Ook bekleedd.: bij het Ampt van
D:jkgïaaf des blds \'::n A!tena , waarvan hij in 157 I afl1und
deed; wordende daarin, op last van ALB,~, door PIETER VAN
CLOOTWljK o;,gevolgd. Zie SealeJltfen 1Jall A/ba, bI. 433 etl
4::4. Historie van '; Verbond der Edelen, Il. Stuk, bI. 191E. JAN WILLE}l BENTINK , wiens ouders op de tweede Tafel,
Colom 9. gemeld flaan, begaf zig ,al vroeg, als Paadje, in dienst
van Pi infe WILLEi\l DEN DERDfN, en werd, kort daarna, door dell
;;: :lvell tot Kamerjonker verhoogd. In 11Ct Jaar 1675, won hij.
door een bedrijf, dat zo wel zijnen moed, als zijne liefde en
t 'ouwe voor den Prins te kennen gaf, de hoogfie achting, welke
die Vorst immer aan iemand zjjner gunftelingen betoond heeft.
De
PlEE:

3S6

n

ENT

I N

K.

Clan

JPit/t!m)

De Ridder TE~ll'LE verhaalt, tot BENTI:'i'K'S lof, dat hij Dros.
faard van Lillgen, en Kamerheer van gemelde zijne Hoogheid
was; dat hij, geduurcnde de Kinderziekte 'Van den Prins, zig
dag en nacht aan deszelf, bedde bevond, Hem alles, wat hij begeerde, met eigen hand tGedienqe, en wcl met ;wlk eene onvermoeidheid en v.erür.achtzaming van zig zelven , dar !ie frins na"
derhand verklaarde, niet te weeten , of BF.NTI!.'IK geflaapen of gewaakt had; maar wel, dat hij, in zestien etmaalel?, niet geroepen had, of hij was terflond door dien getrouwen Dienaar beant~
woord geworden. Naauwlijks was de Prins herfield , of UENTINK, die zig, om uitterusten , huiswaards begeeven had, werq
aIIerfelst door dezelfde ziekte aangetast, zo dat zijn leven groot
gevaa~ liep. Pas herfleid zijnde. was de r:!!ld van den Prins zeIven niet magrig, hem te bewegen, om den Veldtogt niet lJij te
woonen. De Heer' BENTINK , de Heerlijkheid Dru11ttlte!en, en
daarna die van Rk?otl verkregen hebbende, werd, door den Prins.
in r667, in de Orde der RidderCchap van lJollallrJ, zelfs vóór
den Heer van VOORSCHaOTEN ,belèhreyen. Ook hield Hij hem
als zijn gcheimfien Vertrouweling en eer/len MinHler; waarvan de
blijken te zicn zijn, in zijne afzending naar Engeltmd in 1677
en 1685; in de onderhandelingen, die hem toevertrouwd werden
in 1688, zo met de Herren van dmjJe/dam, den Keurvorst van
Brandenbttrg, de Hertogen van /'lIJ1cllburg, Zdle en IYurte:;lJ/lrt;, als met den Landgraave vall Heslen, wegens het groot
omwerp van den ovCrtogt !laar Engeland, wan rin hij aliergeluk!iÏgst Daagde. Niet mindcr ijverig toonde hij zig in zijne hande~
Engen met dc El1gelfchm, zelfs IJa dat Prins WILLElIl aldaar ge"
land was. Zijlle Hoogheid Koning geworden zijnde, werd B,NTINK, op d~n 9den April 1689, tot Pair van 'e Rijk verkoozen"
en met de Tijtels van Graaf "(111 Port/and, ncomtt! Vtm Wood.(lqk, in het Graaffchap van Oxford, en Baron van Cirencmjltr
befchonken; zijnd': hij. reeds het Jaar te vooren , tot terjlm
Edelman van 's KOllings J(feer- en Bedka111tr benoemd. 111
het Jaar 1690 werd de Heer BENTINK , door Koning WILLEl\1,
naar Holland afgevaardigd, om, ais Lid der Ridderfthap. zitting in hun Ed. Gr. Mag. Vergadering te neem en ; waarover,
~ell dien tijde, door den tegenfl:and vall Amfleldam, groote on-
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eenigheden ontr1ondcn. die vergezeld gingen met verfchiilen,
ontfiaan over het zenden der Nominatien van Schepenen; welke
verfchiIlen, na verloop vall eenigen tijd, bellist werden; waarop B~NTINK, kort daarna, naar Engeümd wederkeerde. Schoon
deeze Heer een zo dapper Krijgsman als ervaaren Staatsmen was.
werd hij. echter, door het belang, dat de Koning in hem fiel.
de. meest in de laatstgenoemde hoedanigheid gtbruikt. De En{Je/fch~ GeCchicdCchrijver nURNET weidt breed uit in den lof. dien
BENT/NK. door zijne getrouwheid aan zijnen Vorst. verworven
beeft, gaanl'le dezelve zo verre, dat de Koning die naamvlijks
wist te vergelden. Dezelfde Schrijver geeft ook niet onduHter
te kennen, dat nF.NTINIl: het was, die. door eene hem aanbevolene Briefwisfeling, met den Marfchalk DI nOUFFLERS • den grond
tot den Rijswijkfchen f/i-ede gelegd had. Na het fluiten van dien
Vrede, werd hij, als Ambasfadeur, naar 't Hof van Frankrijk
gezonden, alwaar hij verfcheen met al den luister en pracht,
waarmede zig ooit Afgezant vertoond had; heloopende de kosteil daarvan; in den tijd van vijf Maanden, agunaal honderd duizend Ho/land[che Guldens. Doch voor deeze fomme werd de
achting voor Koning JACOBUS. aan het Fran[che Hof. genoegzaam geheel vernietigd, en die voor Koning WlLLIAM bij veelcn
g@vcstigd. BZNTIi"K had, in 't Jaar 1700. groo,tlijks zijn aandeel in het fluiten van 'e Traftaat 1'an Partage, wegens de
Spaanfc,1o Monarchie; waar uit de Nijd, in 't volgende Jaar,
eenige gronden van beH:huldiging meende te kunnen trekken;
doch nENTINK wis:, zonder veele mnwegen, zijne handelingen
zo duidelijk aan àen dag te leggen. dat dezelve fpoedig verfiom de.
Koning WILLE~l, in 't Taar I 7o~, overleden zjjnde, verliet
BENTl:"K kort daarop het Hof, en begaf zig op zijn Landgoed
Burstrode, in Btlrkshir~, alwaar hij, den 4den November 1709,
in den ouderdom van 64 Jaarcn, overleed, nalaatende de Kindefen, op de GeJlacht-Tafel gemelr'.
Zie van hem brecder D'A VAUX; BURNET; Pader!. Histori~,
XLV. XV. en XVI. Decl, enz.

F. WILLE:\I BENTINCK, Heer van Rhoon en Pendrecht, hefchreven in de Orde der Ridderfchap van Hol/pnd. Deeze, zo
ik
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ik mij niet bedriege, i5 de Zoon v:m J AN WILLE~i BENTINK , of
bet derde Kind van deszelfs tweede Bed. (Zie de tweede Ge-

fladt1aftl, Colom 9.) Een Man, die, door de groote Staatsverandering, in 't Jaar 1747 en 1748, zeer berucht geworden
is, en van wien men aangetekend vindt, dat hij de eerlle was,
die Prinfe WILLEM DEN VIERDEN kennis gaf van zijne verheffing tOt
de Stadhouderlij!{e waardigheid. Bij de inleiding van den Prinso
in dcn Raad van Staaten deed hij eeDe aan[praak, die toen veel
geruchts maakte, en waarover de Franfchm zig zeer gebelgd
hielden, bijzondeilijl< over de uitdrukking, daarin voorkomende,
van eenen heerschzZlc,ltigen en tromdoozen nabuur, die met de
goede trouw, el; met de ptegtigst bezwoorel1e verdragen, open.
jaar den [pot dreef. Waarvan, zo men wil, de Heer BE:--;T1NCK
zig zou verfcllOond hebben, met te zeggen, dat luj geoordeeld
hod, bij zulk een plegtige gelegenfzeid, dus te moeteu jpreekm,
om het Polk te oycrtaigetl, dat hij gcm aalll~{mge!jl1g vm;

Frankrijk was; ecn hoono, die veele braave Regellten, in dien
tijd, werd aangewreeven. In dat zelfde Jaur werd de Graaf, :;Is
«ler Smaten Gez3nt, naar Enge/aml gezonden, en floot aldaar
eene overeenkomst, ten opzichte van den VeJdtogt voor het
volgende Jaar, waar in hij een der Afgevaardigden was tot de
Vredehandellllg te Aken.
Ook bediende de Prins Stadhouder zig van hem, om. ware
het mogelijk, de ontruste ge1l1l1Cdcren bin'1en Aii1(le!dam tot bedaaren te brengen; dan hierin verrichtte hij niets anders, dan dat
fiem te kennen gegeeven werd, dat mcn de belangen aan den
Prins verblijvcn wilde, zo als de Regecring reeds bij l\1isfive aan
Zijne Hoogheid had te kennen bcgc~ven. BENTINCK overleed
den 22f1:en December 1759.
Zie raderltmdlchc Historie, XX. Deel. MILOT, A!gemee'/Je Waereld!ijke Gefchicdenisfell. X. Deel, bI. 81 eu 82.
Neder!. Jaarboeken.

G. WOLTER J.\N GERRIT, Baron Bentinek, Schout bij Nach~
Extraordinair van f{QI!alld en IYest-Friesland, reforteerende onder het Edel Mog. Collegie ter Admiraliteit van .dmjle!dam, en
Adjudant Generaal van zijne Door!. Hoogheid WILLE~l DEN VIJFDEN, als Admiraal Generaal.
Op de Gejlacht-Tlljèl, No. Hf.
Co-
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Colom 7. hebben wij gezi,'n dat hij de derde ,Zoon was van BEREND HENRI1\: BENTINCK, en van Vrouwe BONNE ELISABETII JURRIA~A nu TERTRE, geboren in 'e Jaar 1745. N~au\Vlijks had hij
den ouderdom van dertien Jaaren bereikt, of hij begaf zig in
's Lands Zeedienst, en deed, in 1758, zijncn eerUen togt, als
Kadet of Adelborst, onder het bevel van den Wel Ed. Genr.
Heer Kapitein COETSE, met wien hij nog veric1Jeidene togten gedaan , en zig zodanig gedragen hecft, dat hij niet alleen van
groot en klein bemind en geacht, maar ook, om zijne bekwaamheid, tot den rang van Kapitein bevorderd werd. In deeze hoedanigheid werd hem het bevel op het Schip de Bott11'icr aanbetrouwd , waar mede hij. benevens andere Zeehelden, onder het
bevel van den Wel Ed. Geftren;;ell Heer JAN ARNOLD ZOUTMAN ,
als Schout bij Nacht, ter vervulling van den wensch van alle oprechte Nederlanders, ter redding van de gefchondcn'e eer der
Natie, en ter beteugeling van onzen zo trotfchen Vijand, als ongetrouwen Bondgenoot, op den 9den Julij des Jaars 1781, in
Zèe liep, Uerk zijnde vijf Schepen van Oorlog, twee Fregatten,
en nog een kleiner gewapend Vaartuig. Men bleef, tot het einde der gcmelJe Maand, in Zee kruis[en, om en bij den Ilo/Iand[ChC1J Wal, met oogl11èrk om zig met de uit Zeeland en de lIfrIt}s
IWillende Schepen te vereenigen. Doch deo:ze te vèrgeefsch gewacht wordende, keerJe het gCl11eide Eicacer naar 't t 7ie te
rug, werpende voor het gnt van de Hav2n, de 11ol/cpoort genaamd, op den eerften van de maand Augustus, het Anker. Op
dien zelfden morgen, ten negen uuren, vereenigden zig aldaar
met hun nog ~t!H Schip van Oorlog, vicr Fregatten, en dri~ kleine gewapende Vaartuigen. De Vloot was dus in alles fierk zestien Zeilen, die, óenevens zeventig Koopvaardijvaarders , welke
zij onder hunne be[cherming namen, op den zelfden dag, uit
het Plie zeildl:n. Vier dagen in Zee geweest zijnde, ontdekte
de Kotter d'Ajax, die gevoerd werd door den Graaf VAN WELDEREN. een groote Vloot, gedekt door den Engc!fchm Vloot",
voogd PARKER.
Wat, op deeze ontdekking, door de onzen 1 verricht werd,
kan men zien uit het volgend Raport , van den Schout bij Nacht ll
J. A. ZOUT}L1N ~all Zijne Doorl. HoogheiJ, als Açlmi"aal Generaal ~
!ie-
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gezonden met den Heer Graave VAN WELDE~EN, gedagtekend IQ
Augustus 178 I.
" Op Zondag den sden Augustus, 's morgens met den dag.
tus[chen drie en vier uuren, zagen wij een groot /.teral vreemde
~ciheepen in het N. N. O. van ons, maakten ons in :iIIes gereed
en flagvaardig: De wind was NoordOost met een BramzeiIs
koelte, laagen om de Noord-West, deeden het Sem van langeeren in linie van Bataille agter den anderen op de distantie uan
èen Kabel lengte, en voor den Kapitein van Rijllevc!d, om zig
met het Convooij re verweid eren : De Cotter de Ajax, gecommandeerd door den Graave 1'tIn lFe!derélJ, kwam ondertusfchen
raport brengen, dat de Vloot die wij zagén, een Vijandelijk
Convooij was, dat den 26ften pasfata uit de Zond was gezeild.
onder geleide van elf Engelfche Oorlogfchepen en vier eotters;
om zeven uuren roonden gemelde E.ngelfche OorIogfchepen haare
EngelCche Vlaggen, wanr onder (cn Vice-Admiraal was, en kwamen na ons af houden, blijvende haar Con IOOij in de Wind
ophangen: Ik liet het Sein van wenden doen, en dus kw_men
wij gerangeerd in linie V'-11 Hataille te liggell O. eT] o. Z. O.
en lieten onze Koopvaarders om de West afzakken: Zagon agt
Engelfche Oorlogfchepen, die in linie op 0115 afkwamen hou.
den, voor Scheepen van 60 , 7°, 9) en een van 40 fiukken
aan; om agt uur~11 de Enge:rcbe \'icc-i\dll!ir~al mij dwars te
loefwaarts zijnde, drad..ie met ons heen begon de Bataille, op
welk moment wij van weerkan~en heevig vuur maakten, en de
geheele linie geër.gag-eerd raakte; b~nna,-;de onze linie uit de
Scheepen den Erfprins, den AdmÎrt1al-Generaal, de Argo,
de Batal'jer, den Admiraal de Ruiter, de Aimiraal Piet
Hein en Holland; wordende ik zeer fierk door twee Scheepen
asfidLl bcCchooten. Het gevecht duurde tGt half twaalf nuren
in de voordemiddag , en was zeer fierk en bloedig; als wanneer mijn ~chip en onze andere Scheepen zeer onrra'uponeerd
raakten en fchaade hadden gekreegen , zo dat niet lu!'ger konde mareuvreeren, en de Engelfche Vice-AdmÏiaal moet ook zijn
portie gekreegen hebben; wam nak als toen bij den wind op.
om de Oost. en om twaalf uuren haalderr wij het Sein van enga~eeren neer, en hielden af om de West, om onze fchaden-
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en Scheepen , zo veel mooglijk te herfl:elIen; zijnde alles bitterlijk beCchadigd, in een zo lang geduurd hebbende continueel vuur
en gevegt. Wij zagen ook, dat de Engelfche Viee-Admiraal Dln
half een uuren met zijne Scheepen om de Noordwest wendde;
en te drijven lagen om zijne Cehade mede te herfl:ellen; onder
gemelde Scheepen zagen wij het Driedeks Schip zijne groote
Steng over boord vallen."
,; Wij ilonden dien middag met ons berlek op de Noorderbreedte van 55, 56. volgens dien den hoek van ter Neus in Noorwegen N. N. 0., een derde Noord, 30 mijlen vaB ons."
,. Deeden ook, vermits alle OorlogCcheepen buiten fiaat van
defenfie waren geraakt, het Sein voor het Convooij 111et de Fregatten Medenbtik en Yemls 0111 te ontvlugten; en zig na de omftandigheden van 't gevaar te redden, om niet genomen te worden, of in 's Vijand handen te vallen. In het afhouden raakte
de Batavier, die met zijn Fokke-Raa in het hol lag en zijn
Kruis!l:eng verlooren had; omtrent aan boord; zijn Officier riep
ons toe. dat zijra Kapitein gekwetst was, en het Schip zo gehavend, dat men het zelve niet kou regeeren. Zond een van de
Fregatten, of wel twee om het zelve te asfisteeren, en des noods
te fleepen; doch eer dezelve nog bij de Batavier, die in onmagt had geleegen , kwamen, raakte hij voor den wind om en
kwam bij ons: De Kapitein f(i!1Sbergen zond een Chaloup met
den Kapitein Abrezon, waar by was de Kapitein Storing, om
raport te doen, dat deerlijk gehavend waren; ik hebbe hun gezegd, dat zo dra wij ons maar eenigzins hadden gered, dat wij
de Scheepen konden regeeren, ik Sein zoude doen van opduwen om binnen te komen; de Kapitein Dedet deed Sein van zwaare Cchaade;. de Kapitein van Braam van ongemak: Seinde het
Fregat de Zepliir van agter om, die mij raporteerde , dat den
Kapitein van Bra(ttlt geCproken en dezelve eenige grondCchooten
hadde; ik detacheerde dezelve direét om zo aan den Kapiteill
van Braam als Dede/ alle mogelijke hulpe en adfil1entie te doen.
OndertusCchen deed de Kapitein Dedel verCcheide noodCchooten,
en fielde cours aan de Zuid na de HollandCche Kust. Ik Seinde
den Kapitein van Womfel om te Cpreeken, en detacheerde hem
na den Kapitein Dedel, om dellzelven te asfi!l:eeren en bij hem
VJ. DEEL.
Cc
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te blijven en een Haven te zoeken; om vier 11 vijf uuren deede
het Sein van op te duwen, waar op alle de bij 011S zijnde Scheepen, na den Kapitein Kinsbergm het Sein gerepeteerd te hebben,
zo goed als konden afdraaiden, met die Z~ilen die zij konden
gebruiken. Praaide den Kapitein Braak, die ons toeriep dat
verfcheide grondfchooten hadde gehad, en veel water in gekreegen ; doch dat het bij de Pompen merkelijk minderde; des avonds
zagen wij, dat alle Scheepen met ons heen lagen; de Admiraal
de Ruiter heeft veel Gekwetaen en Dooden, en 7.0 wel als alle
de Scheepen aan Romp, Rondhouten, loopend en fbande Wand
befchaadigd; zo dat hoope de geleegenheid ons zal begunlligen
onder Gods Zeegen , een Haven van de Republiek te kunnen
bereiken."
,. Ze:,de deezen afmet den Heer Kapitein Graave yon Welderen, die uwe Doorl. HoogheiJ in perfoon ampeler van alles rapport zal kunnen doen."
" Ik hebbe de eere mij in de hooge gunaige Proteél:ie van
Uwe Door!. Hoogheid aan te beveelen. terwijl met eerbied de
eere hebbe mij te mogen noemen,
Doorlugtige Hooggebooren Vorst en Heer
( Onderflond)
Uwe Doorlugtige Hoogheid Onderdanige
en Gehoorzaame Dienaar
(Geteekend)

J. A. ZOUTMAN.
In 's ltmds Schip den Admiraal de Ruiter, zeilende in de Noordzee, den 7 Augustus 1781. Kijkduin Z. ten O. I8Mijlen van ons.
"No-

BENTINCK. (Woltf!r Jon Gen'if, Baron)
" NOTA.

393

Op alle de Scheepen hebben de Officieren en het Volk
een onophoudelijke Courage betoond, en a]s Leeuwen
gevogten, zo wel als op mijn eigen Schip, daar ten
alleruiterl1e content van ben geweest, in zo ver tot
nog toe ben geinformeerd."

De Linie van Gevecht, zo als dezelve, op order van Zijn Wel
Ed. Gefirenge, geformeerd was, kan men zien uit het tegenovergefteJde Plan; doch daarbij gelieve men aamemerken, dat
de menigte van het ge[chm der Engel[chen op het gemelde Plan
gel1eld is, naar hunne eigene opgave. De meerderheid, boven
dat der Hol/anderen, kan men zien uit deeze volgende Misfive,
ge[chreeven aan boord van 's Lands OorlogCchip de Admiraal
Genersal, gecommandeerd wordende door den toellmaligen Wel
Ed. Gel1r. Heer Kapitein JAN HENDRIK KINSBERGEN.
~,

Scheepsmagt ser El1gel[chel1. welke gejJaagm heMen:

Een Schip van • • •
De Vice-Aèmiraal Parker
Drie Scheepen , ieder a
Twee van
Een van

•

• • 94 Stukken.

• 84
• • • • 74• • 60
44

" Boven lVimis laagen:
Een Schip van
Drie a vier Fregatten
En eenige Cotters van

18,

20

54 Stukken.
36
a 24

" Scheepsmagt der Hollonders , zo als dezelve il1 Linie van
Batailie laagen en gejlaagm hehhen:
Capt. BRAAK
KINSllERGEN •
STAARINGH
BENTINCK

54 Stukken.
76
• 4°
5~

Cc

.2
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• •
Capt. W. VAN BRAA l\'!
DEED EL • • • •
S. B. N. ZOUT MAN

• ,

• 68 Stukken.
54
63

" Buiten de Linie en tot, dekking van 't Convooi.
laagen de vo/gende:

Capt. D EKK E R, Bel/ona •
WIER TZ, Zephir
MULD ER, Dolphijn
WELD EREN , Ajax
v. WOEN SEL, Amphitrite
B 0 U RIT I US. Eemgez indheid •
REG TER EN, Venus •
BOTG ER. de Zwaluw
S TUT G ER, de Spion

• 36 Stukken.
36
2424•

a6

• 36
24

" De Engelfche Vice-Admiraal begon het gevegt tegen den
s. n. Nagt. Een Schip van 44 fiukken, tegens </'Argo; en een
van 74 fiukken. tegens den Admira al Generaal; welke laatstgenoemdeeen weinig tijds naast dezelve geleegen hebbende. zijne Zeilen bijhaalde, daar door voor bij raakte, en naast Kapitein Braak kwam, met welke dezelve eenige tijd in gevegt was,
dan het te kwaad krijgende, fiak hij bij de wind op, en zeilde
vooruit; 't welk door Kapitein Kinsbergen zoude zijn belet geworden , zo niet d'drgo genoodzaakt was geweest om uit de
Linie te gaan, waarop de Zeilen van den Admira al CeneuuJ!
wierden tegengebrast , en dezelve door die bewerking in plaats
van d'Argo kwam te leggen, waarop die na een wijle tijds te
hebben ge/laagen ook afbraste; wanneer wij zagen dat het eerfie
Schip van 74 fiukken, 't geen voor uitgeloopen was, reeds gewend en weder na ons toekwam, pasfeerende al vegtende de
Kapitein van Braak, en kwam weder naast de Admira al Gene.
raaI, die na dat beide de Schepen eenige reizen hunne Batterijen gelost h8dden, fiakden Engelschman op; wordende door
den Engelfche Commandeer Sein gedaan; waarop 't gamekle Schip
2gter den Engeifchen Commandant kwam te leggen; de overige En.
gel·

p

L

A

N

V A N

z

DEN

s

E

E

L

A

G,

Tusjèben de Enge!fcbe Scheepsmagt, onder den Adm. PARKER, en bet Hollandsch Eskader,
onder den Schout by Nacht ZOUTMAN , op den 5den Augustus 1781, tusfihen 9 en 10
Vuren, wanneer de Linie van Gevegt nog niet gebroken was.
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Schip is in de Linie gekomen, en heeft mede tegen Capt. BEDEL gellaagen; doch de naam is ons niet bekend.
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gelfche Schepen lagen verder agter uit, tegens de Kapiteinen
Bentinek, wm Braam en Dedel."
" De S. B. Nagt Sein gedaan, zig wed.!r in Linie van Batail.
Ie te herf1:ellen, 't welk gefchiedde, kreeg den Admiraal Gener'aa! op zy, een Schip van 74, de Vice-Admiraal Parder van
84, en een Drie Deks-Schip van 94 Stukken Kanon, waarmede
dezelve in gevegt raakte, onder een allerijsfelijkst en geltadig
vuur, zijnde omtrent elf uuren in de voormiddag, doch dezelven
wierden zo wel onrfangen, dat de een na den ander, zijne Zeilen bijzette en bij de Wind opflaaken, verlaatcnde ons al vlugtende; wanneer wy zagen dat de ecne, zjjnde de grootf1:e, welke zijne groote Steng door den Admiraal Generaal aan fiukken
was ge[chooten, van boven neder viel, als ook dat zijn Kluifhout
was afgenomen, het Schip van den Vice Admiraal Parcker , fcheen
eenige fuffifanre grond[chooten te hebben gekreegen , alzo zijn
lijzijds Gefchutpoorten zeer nabij het Water fcheenen ie kamen;
blijvende de gemelde Schepen boven Win d,s van ons leggen, wanneer wij na de Schout bij Nacht (welke zig met de andere Schepen had laaten afzakken) mede na dezelve toehieuwen , en
met de MarszeiIs tegenbrasten , of fomtijds d'e Engelfche noch
lust hadden, ons een derde vifite te geeven, en alzo twee uuren
bie even wagten, intusfchen wij ons repareerden) zo veel moge.
lijk was. dog zij kwamen niet weder opdagen, ziende hupne
Schepen in de volgende fituatie boven Winds van ons, als:
Een Schip zonder groote Steng.
Een dito zonder Fokke-Raa.
Een dito zonder Bramfieng en Fokke Raa.
De Vice-Admiraal, dito, zonder groote Raa en 't Kluifhout
aan fiukken.
Ec:n dito zonder Kruisf1:eng.
Een dito zonder Voorbramfleng.
:QehaJveu nog twee dito, vier Fregatten en eenige Kotters.

" Schaade bij 't gevegt bekomen.
6 Dooden.
I Daags na 't gevegt aan zijne bokomen wonden overleden.
41 Zwaare en lijite Gekwetllen.

Cc 3

" Aan

396

BENTINCK. (Wolter Jlln Gerrlt, BtZ1'on)

.. Aan 't SchiP.
Een fchoot in de groote Mast even boven Deks, en een on.
der de Mars.
Een in de groote Steng.
Een end van de groJte Raa bakboordszijde a~gefchooten, de
Boegfpriet aan 11ukken, en twee kogels in dezelve. Een kogel in de Langzaaiing van de Kruismars. Een dito onder 't
Rak van de Fokkemast. Een dito door de Voormarsfe Raa
bakboordszijde , aan de bovenkant. Een dito in de Voorbramzaling. Een dito in de Voor(l:eng op de Koebrug. In de
groote Chaloup twee fchoten boven Water, een Kogel voor
in de Boeg. Twee door de Schagh. In de bakboards Buitenhuid , of door dezelve 63 fchoten. Zeven grondfchoten.
Venlers alle onze Zeilen doorfchoten, zo dat dezelve met een
menigte van gaten zijn voorzien, en meestal .het Wand of
Touwwerk aan 11ukken; dog welk laat11e meest gerepareerd of
gefplitst is.

" In deeze A&ie
Zijn door ons gedaan 1054 Kanonfchoten,' daar toe gebruikt een
gelijk getal Kogels van 36, 18, 12 en 8 pond.
2300 à 1 pond.
In Schrootzakken • • •
1500 à half pond.
Dito • • • • • • •
.,
34 11uks.
Druiven tot de 36 ponders.
Dito tot de I2 ponders.
12 dito.
40 dito.
Dito tot de 18 ponders.
Dito tot de 8 ponders.
34 dito.
7 M pond Loode Kogels van caliber als Snaphaan Kogels, verdeeld in home Bosfen , '[ geen men Schrootkûkers noemt.
180 IJfere Staayen of Schietbouts , mede verdeeld in zakken ter
caliber van het Kanon.
NB. De Konf1:apel mist 12 Koevoeten, die apparent door
't Volk in de Aaie zijn weggefchooten.
Het Kruit dat verbruikt is, bedraagd 748,1 ponden.

" Liju
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" Lijst van Doodm en Gekwet(len.
De Admiraal de Ruiter, 43 Dooden en 90 Gekwetl1en.
De Admiraal Generaal, 7 Dooden en 4' Gekwetf1:en.
De BataYier, de Beer Baron Bmtinck gekwetst, 18 Doodell en
43 Gekwet!1en.
De Argo, lIDooden en S7 Gekwetl1en.
De Dolphijn, 3 Dooden en J Z Gekwet!1:en.
Holland, Dooden en Gekwetll:en 64.
De Admiraal Piet Hein, 9 Dooden en IS Gekwetrten.
Schoon uit deeze twee verhaaien en het !Jijgaand Plan de Leezer zig een volledig denkbeeld van deeze roemwaardige Aétie
maaken kan, zo verbeeld ik mij, dat het derde verhaal daar toe
mede van grooten dienst zijn zal, zijnde aan boord van een der
Schepen ge[chreeven.
" ExtraCt uit een Brief, gefchrceve1I doar een Officier, aan

Boord ynn een van 's Lands Schepen, aan zijnen
17riend te Amfl:eldam.
WAARDE VRIEND!

" Dewijl UEd. zekerlijk nieuwsgierig zult zijn, wat of de reden is van onze wederkomst in Te xe/; zo hebbe ik gedagt, om
aan dezelve te voldoen, en te melden, dat, na wij eenige dagen
,met ons Convoij waren zijl geweest, wij op den 5den dezer
's morgens met het aanbreeken van den dag, zijnde circa z uuren
op de Noorderbreedte van 55 gr. 40 min., 23 mijl bewesten
Dodellberg in Jutland, een Vloot van in de 50 Schepen in het
N. Oosten omdckten, het welk door fignaal aan den Schout bij
Nacht Zoutman , ons Efcader commundeerende, te kennen geg~evel1 wicrd, welk fignaal ogenblikkelijk door del1zelvel1 wierd
beamwoord.
" Weinig tijds daarna zagen wij, dat elf Schepen en vier Kotters uit deeze Vloot op ons afkwamen, waar op de Schout bij
Na€ht het figl1aal deed van te rangeeren in linie van Bataille; agter den anderen over bakboord met Stuurboords halzen toe.
Cc 4" Wan.
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" Wanneer onze linie zo een wijl geleegeu had, vond den
Schout bij Nacht goed, de linie over de andere boeg te doen
veranderen, en lag circa half zes gerangeert om den Vijand af
re wagtcn. Intusfchen naderden ons de Schepen met blaauwe
Engelfche Vlagg"n, waar onder eene, welke het teeken van
Vice-Admiraal voerde. en het fein van rangeeren in linie van
.Battaille agter den anderen !-.ad waaijende."
" Ons wat nader gekomen zljnd,~, zagen dat dezelve vrij Herker dan de onzen waren, als zijnde een Driedekker met vijftien
poorten in de laag, 'fier zeventigers, één zestiger, en zo het
fcheen één vijfliger, noglhans deed den Schout bij Nacht het
fein van .met den Vijand te engageeren, welk engagement, za
dra den EngeIfchen Admiraal onzen Schout bij Nacht op zijde
gekomen was, een aanvang !lam, zijnde 't toen Ia min. vo6'r
agt uLlren, en men fchoot met zo veel hevigheid aan weêrskanten, dat het geleek als of het kogels reegende ; den Sclrout bij
Nacht had in 't eerfie abord m~t een zeeventiger, en een drie.
deks Schip te doen, den eenen als den anderen verpoosden malkander J cn had fOlmijds legen vier gelijk te doen; zo dat UEd.
ligt na kunt ga:m hoe dapper dien braaven Man geOaagen heeft."
" In deeze fitnatie omtrent een half uur gelee gen hebbende,
zagen wij dat 't voor[;" EugeHche Schip, welke met ons voor[re
Schip in engagement lag) met luagt van zeijl vooruit uit de linie
liep, hebbende zijn kruisfieng v~n boven neer, en mogelijk meer
inneriijke fchadens bekomen, llogthans werd hij door Capitein
Braak, welke de voorfle was, !lerk van agteren befchooten."
"Zo een dier;:;clijk ongeval, 't welk niet te vermonderen was,
gebemde den Cnpitein Stûrillg.'t, (welke met een veertiger tegen
eer. zeeventiger 110eg " want wicrd meede genoodzaakt onze linie na voo;-afgaande order, wdke ik merken konde, hem door
een onzer Fl'egat~en was toegezonden, te verlaaten, en zig onder
de leii van Capirein Kimbergen te begeeven; die van zijne omHandighedens verwittigd zijnde, hem ook deeze order had afge..
zonden, dit maakte eene fchoone baan open voor onzen Engelschman , die anders mogelijk wel was gedwongen geworden ce
~rijken. want kreeg ruimte om te loopen, om dat Capt. Kinslergen zig verplicht vond, de opene plaats door Cape. Staringh
in
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in onze linie gemaakt, wat te fllditen, 't welk hij met zijn groot
Marszeijl tegen te halen, deed."
., Een groot half uur daarna kwam denzelven wederom, en
liep boven Wil1ds van de Vloot weder heen, in het pasfeeren
onzer linie wierd hij mede mooij begroet, maar zijn fhelheid
van zeijlen deed hem veel vuur ontgaan, en kwam dus tot bijna
agter in zijne Linie; wendende met dezelve mede, maar fcheell
llogthans geen lust te hebben weder voor in te komen."
., Den Engeifchen Admiraal op zijde van den Schout bij
Nacht het te warm vindende, vond goed, om op zijde van den
Capitein BC1ltiflck, welke door verlies van zijn Kruisflellg, zijn
Schip niet aan de Wind konde houden, te loopen, en met behulp van een negentiger, zo 't mogelijk was hem te noodzaakcn de Linie te \'erlaaten. maar deezc meening gelukte niet."
" Verder avanceerende kwam op zijde van Capt Kinsbergm,
die het grootfl:e Schip h~d, en dus de partij !led,er, als wel op
zjjde van een vijftiger, maar \Viert! zo wel als zijn bijhebbende
negentiger. zo deerlijk geha\"end, dat ge:dwonge!l wns de Linie
te verlaten."
" Nu fcheen het dat den E'lg2)schm:lil de lust opgaf, en zijn
bekomst van onz~ Schepen harlt gdzreegen, ook dunkt mij, dat
't een goed Hagje was, t'rie uuren en 36 min. over T:lf~l te zitten, om gdmmdcn Grauwe E rlvtcn te eeten; 't bleek, want heel
ièhielijk wierd dat roode Tafeliak~n, alias Engageer-Vlag, bij
den Engelsclllllan ingehaald, en llogthans had ons Volk nog honger, want zij ble"en met hunne Servetten voor, en het Taîèlla.
ken uitg~ft1reid zitten, om den Engelschman op het desfen te
omhalen."
" Zo als even g~zegd hebbe, b:cef onzen dapperen Schout bii
K:1Cht, nog ten minnen een groot halfllur in de linie leggen, vool'
en aleer hij dezelve liet br~ekel!, el! de EngeIfchen kroopen intusfchell Windwaards op, gelijk als te vooren de Wind van ons
Efcader gehad hebhende."
" Wanneer dan het gevegt geëindigt wa~, zo konde men beter dan voorheen, (het welk door vuur en rook verhinderd wierd ,)
befpeurcn, de fchadl!n, welke de Onzen als tegenpartij gekree.
~en hadden."
Cc 5
" Een
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" Een der EngeIfchen viel zijn groote Steng na het gevecht
over boord, een was beide de Bramftengen kwijt, twee hunne
Kruisltengen , en een zijn Fokke Raa; bij ons waren twee Sche·
pen hunne Kruisf!engen kwijt, en een deszelfs Fokke Rua van
boven neer, wat of verdcrs in de Schepen aan hunne Rondhou·
ten. Masren. Srengen of Raa's befchaadigd is geworden, kan
ik UEd. nier wel opgeeven, ook niet de Dooden of Gekwetften,
welke de Onzen, of Tegenpartijders gekreegen hebben, maar
Vriend Lief, UEd. kunt ligtelijk nagaan, daar men zo vreesfelijk
],apt, ook fterk Spaanders vallen moeten."
" Enfin Vriend, onzen Schout bij Nacht. wiens Schip genaamd was de Admiraal de Ruiter, heeft niet alleen den naam
van dien roemwaardigen Man doen herleeven, m~ar ook in alles
de dapperheid van denzelven getoond; en in 't generaal, ik als
Speétator oordeeldeele en zegge, dat 'r gantfche Corps, bij dee.
ze Aétie geweest, geloond b~bben braave Lieden ce zijn; en
rwijffele lieenunrs, of opze Vijanden zullen 't zelfde moeten zeggen, als hebbende hUllne Eer, e:l die van het Vaderland ten vollen verdeedigd, en daarenboven, 't Slagveld, fchoón zwakker
pan de Vijanden, in hun bezit behouden, fchoon men rekenen
kan, dat wij tegens een dubbelde kragt geflagen hebben, het welk
UEd. ook wel na kunt gaan uit onze lYIagt, welke ik hier opgeeve, als zijnde: Een Schip van 70, twee van 60, drie van'sa
en één van 36 nukken Kanon, welke de Linie in het gevecht
hebben geformeerd. en de grootte van het Gefchut en caliber,
furpasfèerde verre de onze."
" A propos, ik had vergeeten UEd. hier nog iets bij te voegen, ik voor mij heb altoos gemeend, dat den Engelschman een
raifonl1abtl Caraéter bekl~edde, maar zoude thans wel mo~ten gelooven, dat zij van reedelijkheid ontbloot waren, wijl zij zig
niet van de Wapenen van eenen regten bil!ijken ViiaJld, maar
eerder die van Zeefchuimers hebben bediend, als hebbende Glas,
Porcelein, Peper, Spek, en veele andere Materiën bij geen
Christen Natie in gebruik, op ons afgezonden, waardoor onze
lVlanfchappen veel meerder, dan anders, aan hunne ontvangene
Wonden te lijden hebben."
Tot not vall dit alles doen wij hier volgen, het verhaal van
den
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:den Slag, zo als hetzdve door den Vice-Admiraal PARKER naar
zijn Hof (geaddresfe.erd aan den Heer STEPHENS ,) gezonden is,
gedagtekend 6 Augustus, lIit het Schip de Fortitude.
" Mijn Heer! gisteren morgen ontmoeten wij, op de Honds.
bank. (nOGGERSBANK t) het Hollands Efcader met een groot
Convoij. Ik befpeurde met vermaak, dat ik den wind van 't
zelve hadt; anders zoude het groot getal Fregatten mijn Convoij
in gevaar gebragt kunnen hebben. Na dat ik mijne Oorlogfche.
pen van mijne I);oopvaardijfchcpcn hadt afgezonderd, en een
fein gegeeven aan de agt-erften om den \vind te behouden, naderde ik den Vijand, met f~in te geeven 0111 jagt op hem te maaken.
De Vijanden vormden hunne t1agörde , befhlande uit agt Schepen,
en het onze uit zeven, dE' DolpTzjl2 daar onder begreepen. Men
fchoot geen eene fchoot aan weêrzijde voor dat men op den af·
fiand van een halve musketfchoot bij elkand"ren was. De Fortitude was toen tegen over de Hollandfche Admiraal en het ge·
vecht begon, aanhoudende met een toeneem~lld vuur, drie uuren
en veertig minuten lang; n:l dien tijd waren onze Schepen niet
meer in fiaat om te vechten. Ik dC2d eene pooging om een t1agorde te maaken, met oogmerk om het gevecht van nieuws te
beginnen; maar het was niet mogelijk. De Bienfatfant hadt
zijne groote Mast, en de Buffalo zLn Spriet verlooren; de an·
dere S.chepen waren niet minder befchadigd in hnnne Masten,
hnn Wandt en hunne Zeilen. De Vijand fchcen in e\'en ilegten
fbat te zijn. De beide EfcaJers bleeven een langen tijd in elk:mders gezigt; wanneer eindelijk het Hollandfche met zijn Con.
voij na Texel zeilde, en wij war·~n niet in fiaat om het te vervolgen."
" De Officieren en l,et Volk van Zijne Majesteit hebben zich
zeer

t Mm heeft het, als iets zonderlings, aangemerkt, dat deeze ZeeJlag ,'an den sdm Augustus juist op DOGGERSBANK is "oor.
gevallen; deze/we ligt in de Noord-Zee, tJabij de Oostkust van
Groot Brittanjen, waar de Hollimders gewoon zijN met de H4rinlfv!OQ( te visfohen.
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zeer dapper gedraagen, en de Vijanden hebben geene mindere
blijken van dapperheid gegeeven. De Fortitude werdt uitfleekend wel onderfl:eund door den Kapitein Marcartneij, van de
Princesfe Amelia ; maar hij werdt ongelukkiglijk in 't: begin van
't gevecht gedood. Zijn Luitenant verdient lof, dewijl hij de
plaats van zijnen Kapitein zo dapper vervuld heeft. On.. verlies
be(laat in 104 doodcn, en 339 gekwetnen; dat der Hollanders
wceren wij nict: Alleenlijk zegt men, dat een hunner Schepen,
van 74 fiukken Kanon. den volgenden dag na het gevecht gezonken is."
Dit Engelsch bericht doet ons zien, hoe zij ontvallgen zijn.
Wat aangaat het getal der Schepen, 't welk PARKllR , aan zijnen
kant, op z~ven, cn aan die der Amfteldamfi:hen op agr fielt, het
is genoeg bekend, dat dit bc;:ijden de waarheid is. Doch genocg is het voor de eer van onze Zeehelden, dat hunne Schepen
1iiet meer in flaat waren te vechten; dat hij wel pooging gedaan had om het gevecht op nieuw te doen beginnen, maar dat
'Zulks niet mooglijk was; dat de zijne zig dapper gedragen had.
den, maar. dat de Vijanden geen mindere blijken van DAPPERHEID gegeel'e7Z hadden. Decze dapperheid, welke de Vijand
heeft moeten erkennen, verwierf niet alleenliik de goedkeuring
van alle rechtgeaarte Nederlanders, manr de Stadhonder zelf betoonde daarover, in de volgende Misfil'e. ten hoogfl:en voldaan
te zijn.
COPIE MISSIVE, gefchreel'en door ZIJNF: DOORL. HOOG..
HElD, aan de Equipagie van 's Lands Schepen.
" Etlele Geftrenge 171'o0111e.
01lze Lieve Getrouwe.

" Wij hebben met het uitterfl:e genoegen vern(wmen, dat
Lands Efquader, onder het bevel, van den Schout bij Nagt
Zoutman • op den sden deezer, offchoon veel zwakker, in Schepen, Kanon en Manfchappen, dan het Engelfche van den ViceAdmiraal ParkC1" , deszelfs a~nval zo manmoedig heeft wederfiaan, dat de Engelfcbe Efquader, na een aJlerhardnekkigst gevecht,
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vecht, dat van 's morgens ten agt lJUren tot over half twa::lf heeft
geduurd, verpligt is geweest af te haujen, en.. zig te retireeren.
De Heldenmoed waar mede gemelde Schollt bIJ Nagt Zoutman •
~e Kapiteinen, Officieren, Dek- en Onder-Officieren en gemeene
Matroozen en Soldaaten, die deel aan de Aél:ie gehad, en onder
den Zegen van God Almachtig zig in deeze Zeeflag zo wel gekweeten hebben van hunnen pligt, verdiend allen Lof, en Onze
bijzondere Goedkeuring, waarom wij bij deezeu goedgevonden
hebben, uw a~n te fchrijven, om uit Onzen Naame, den gemelden Schout bij Nagt, Kapiteinnn, Officieren, Dek- of OnderOfficieren, en gemeene Matroozen en Soldaaten, met voorleefinge van deezen, op ieder Schip, dat deel aan de Aél:ie heeft
gehad, en wiens Kapiteinen en Equipagie daar in met zoo veel
Rloeds en dapperheid gefireeden hebben, opentlijk daar voor te
bedanken, en eene door den Secretaris van 's Lands Vloot ge:tuthorifeerde Copie ter hand te doen fiellen, zo aan vool'l1oemde
Schout bij Nagt Zoutman , als aan de Commandanten, van des.
zelfs onderhebbende Schepen, over wier gedrag, de gemelde
Schout bij Nagt reeden heeft gehad om vergenoegd te zijn, met
verdere betuiging, dat Wij niet twijlfelen, of zij, en alle verde_
re 's Lands Officieren en Gemeen2ll, zullen bij voorkomende gelegenheden, blijken geven, dat het den Lande aau gee[]e Verde.
digers van het Lieve Vaderland en deszelfs Vrijheid ontbreekt"
en dat de oude Bataaffche Heldenmoed wederom herleeft, en
niet uitgedoofd zal worden.
Waar mede
Edele Gellrenge J7roome,
Onze Lieve Getrouwe,
Wij UE. beveelen in Gods heilige Proteél:ie
UE. Goedwillige Friend
(is getekend)
W. PRo V. ORANGE.
(onderfiond)
Ter Ordonnantie van
Zijne Hoogheid
(is getekend)
T. J. DE LARREY.
In 's Gravenhage,
ien 14 dttgusti 1781.
Dee-

404

13ENTINCK. (Wolter Jan Cerrit, Bïmn)

Deeze goedkeuring bel1:ond niet alleen in woorden, maar in
zulke bewijzen van erkentenis, die in fraat waren de Helden ver.
der aan te moedigen. De Heer Schout bij Nacht J. A. ZOUTMAN
werd aangcfteld tot Vice-Admiraal Extraordinair van H()lland en
Westfriesland ; en tot Schouts bij Nacht Extraordinair, de Heeren Kapiteinen SALOi\lON DEDEL, JAN HENDRIK VAN KINSBEiIGRN,
JIBNDRIK nIliTVELD en WILLcM VAN BRAAl\l; zijnde de Heer KINS1lERGEN daarenboven nog benoemd tot Adjudant Generaal van Zijne Hoogheid, als Admiraal Generaal: allen onder het Collegi~
ter Admiraliteit, resforteerende binnen Amfleldam_ Hunne E.
M. ter betooning van hUllne goedkeuring; wegens het gehouden
gedrag, zo der Opper- als Onder-Officieren, Matroozen en Soldaaten, in boven gemelde Aél:ie, beDooten, aan den tegenwoordigen Vice-Admiraal J. A. ZOUTMAN te vereeren eene Gouden Me.
dailje, (zodanig als H. H. lVI. gewoon zijn aan de Buitenland_
fche Gezanten, bij derzelver vertrek, te ge even) met een Coudene Keten (§), en aan de Heeren Kapiteinen, in de Aél:ie te.
genwoordig geweest zijnde, een Goudell Medailje, hangende
aan een Lint; den I-Ieeren Luitenanten en andere Officieren, een
Zilveren Medailje, en aan de gemeene Matroozen en Soldaaten,
ieder twee Maanden Gagie.
Dan, hoe veel ftoffe tot gejuich deeze overwinning, op een
vennetelen Vijand behaald, ook verfchafte, ging, echter, dezelve verzeld met de fmartlijke tijding, van de wonden, die de
Edele BENTINCK, in 't heetfie van het gevecht, door een fchuiftang, in de flinker fchouder bekomen had, en die hem wel de
krachten, maar niet den moed en trouwe voor zijn Vaderland benamen: want gewond wordende, en Daags zijnde met twee grootere Engelfche Schepen, die hem van alle kanten hevig befchooten, gaf Zijn Hoog Ed. aan zijnen eerf!en Officier bevel, het gevecht met moed l1:aande te honden. Doch deeze, hoe dapper
anderlÎns ,vreezende dat de overmagt der Vijanden hem zou doen
he-

(§) Waar mede het Portrait van :t.ijn WÛ Ed. Geflren:e,
dogr mij uitgegeeven, verfierd is.
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bezwijken, liet andermaal nader orders van den Heer BENTINCK
afvragen: het llntwoord, dzt hij ontving, be(1ond in deeze Hel.
dentaal: eerder alles te moeten JjI(/gen en vergaan, dan afdein.
zen. Deeze woorden, voort;;cbragr uit den mond van een ge·
liefd Kapitein, met moordgeweer , door een vercad~rlijken Vij.
:md, zwaar gewond, bezielde al het Scheepsvolk met een llloed ,
die alles te .boven fireefde, en deed hun zweeren, eerder in den
grond gelloord te willen worden, dan zig Ol'er te geeven, of voor
den Barbaarfchen EtJgdschm'Jn te wijken; waarin zij ook getruUW hun woord gehouden hebben, gedraagende zig zodanig,
dat de Vijand zelf met fchade en fchande moest afhouden.
Onze gekwetflc Held werd, zo dr:! de Vloot op de Rede van
Texel gekomen was, van het Schip de Batavier, naar All1jieldam getranfporteerd, ten Huize van den Wcl Ed. Gertr. Heer en
Mr. BOREEL Fiscaal. De bekwaamUe Artren , en de kundig(1e
Heelmeefiers, deeden ailes wat de kunst vermog, om, ware het
mogelijk, Zijn Hoog Ed. Hoog Geboren te doen her(1ellen.
Maar noch hunne kunst, noch alle onafgebrookene zorgen en
oppasfingen , die Zijn Hoog Ed. aan het huis van zijnen HartSvriend genoot, noch alle de voorbiddingen, waren niet in fiaar
eenige hnlpe te geeven. Dit voorrecht genoot, echter, het Edel
flagtoff"er onzer Vijanden, dat hij zig in alles naar den wil des
Almachtigen konde fchikken; dat hij, wat zijnen moed en dapperheid betrof, door Zijne Doorl. Hoogheid, met to~fl:emming
van H. H. lVI., bekroond werd met de waardigheid van Schout
hij Nacht, en Adjudant Generaal der lIIarine, geduurende
zijn leven; en, na zijn Hoog Ed. overlijden, het eenpaarig getuigenis dat hij als een Held gejireden, en dat meer is, als eell
Christelt gejiorven was. Van dit [manlijk fierfgeval gaf Zijn
Hoog Ed. Hoog Geborene Vrouw Moeder. DOllariere EENTJNCK,
met de volgende lVIisfive, kennis aan allen, dien het aanging.
Het heeft den Almagtigen GOD behaagt, mijn tedergeliefden Zoon, den Hoog WelGeboren Heer BARON 'FOLTER JAN
GERRIT BENTJNCK, Schout hij Nacht van Hol/anti en
West-Friesland, onder het Resfort van het Ed. Mog Collegie
ter Admiraliteit te Amjierf/IJ11'I, heneffms Generaal Adjudant
von

406

BENTINCK. (Wolter Jon Gerrit, Baron)

van Zijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince ErfStad'
houder als Admiraal Generaal, in den nagt. tusfchen den 23
en 24 dezer, in dm ouderdom van bijna 36 jam-en, door de
gevolgen der zwaan quetjilUre, welke zijn Hoog H7elgeborm,
in het (ommando ,'all 's Lands Scliip van Oor/ag, de Bata.
'Yier, geduurende den ZeeJlag, op den 5 Augustus laetstteeden
had bekomen, van mij op te eisjèhen, en dit wisfelvatiig Lee'Yen, zo ik hoope en op goede gronden ,'crtrouwe , met de beo
flemlige Gelukzalige Eeuwigheid te doen verwisfelen; welke bit.
tere droefheid het Moederlijk Hart allerfenfibelst treft; dog de
bewustheid, dat zijn Hoog fJ7e/geb. zijn üeven in zijn plicht ~
en voor Zij11. Vaderland heeft opgcolfert, doet mtj egter in 's He.
mels altoos heilige wille berusten. Vertrouwende dat (
) in
dit ,'oor mij zo hartgrievend verlies wel eenig deel zult ge/ie.
'Yen te lIeemen, heb ik niet willen of'::;tjn C
) daar ,-an ken1Jiife te geevC11 , in hoope Jat tien Alierhoogflm (
) voor I1t.
Ic fmertelijke p;e,-a/len zal bewaaren.
fVutll' ;;zecrle de Eer hebbe mij 111et agting te noeme1J

(

)

Bedroefde Die1Jaresfe,
B. E. J. Doual'iere BENT/Ne/{,
Geb. DU TERTRE.
Schoonhceten,
den ..... Aug. 1781.

;s Lands Vaderen, Zij!1e Doorl. Hoogheid, en hGt Edel Mogende Collcgie ter Admiraliteit. konden nu niet meer verrichten,
om hunne achting voor den overledenen Held te betoonen, dan
het ge!1orver.e deel, door een plcgtigen Uitvaart, onllerfelijk te
maaken; gelijk dan ook, ten koste van de Admiraliteit, alhier
gefchiedde op den 2 Snen Augustus, in de Nieuwe Kerk, en dat
op de volgende wijze, ten aanfchouwen van duizenden van
Menfchen (*).

Na
(*) De Afbeelding deezer plegtige Begraavenis heb ik naar
het leven doen tekenen, en naderhand, ter gedachtenisfe )'fm
den Edelen BENTJNCK, in 't Koper brengen, in lIie grootte,
dnt dezehe hier in kl1n geplaatst worden.
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Nat dat alle de hier toe genoodigden aan het Huis van den
Wel Ed. Gef1:r. Heer en Mr. BOREEL vergaderd waren, en
men gereed was deeze Staadie te volvoeren, ge[(,;hiedde zulks
in deeze orde:
De Train werd geopend door zes Aanîpreekers.
Hierop volgde het W3pen van den ovt!rleedene, dat gedraagen werdt door den Heer Schrijver WILLEM PYLANDER.
Hierna de Staf van Commando. dien de Heer Luitenans
BASTIN droeg, en daarna de Degen, die gedra,agen werd
door den Heer Luitenant HARTSINK, beide met zwart Floers
bekleed.
Toen volgde de Lijkkoets, met twee Paarden befpanllen ~
waarin gezet was het Lijk, zijnde overdekt met een kleed,
voorzien met agt Wapens. Aan de rechter zijde van dezelve
gingen de Ecl. Gef1:renge Heercn SchoULs bij Nacht PIETER
MEYTENS en WILLEM VAN BRAAM, en aan de linkerzijde
de Ed. Gef1:renfe Heeren Schouts bij Nacht QUIR YN DABENIS en de Ridder JAN HENDRIK VAN KINSBERGEN; maákende deeze vier H(!eren de Slipdragers uit.
Achter de Lijkkoets ging eerst de Lijfknecht van den Overleedene, benevens 16 Dragers, welke het Lijk in de Koets gezet,
en aan de Kerk gekomen zijnde, daar in gcdraagen hebben.
Daar achter kwam de Kapitein Geweldige met zijn Spollton,
zes Helbaardiers , benevens de Luitenant - Geweldige, allen in
Uniform, draagende deeze hunne Geweeren het onderf1:e einde
vooruit, en zijnde dezelve alle met zwart Floers behangen.
Nu volgden twee Kamerbewaarders en agt Boden, de Busfen
op hunne borst hebbende, allen in 't zwart.
Toen werd deeze Train gevolgd door dertien Koetfen , welke
de Staadie uitmaakten, en waarin zig bevonden de volgende
flUnzienlijke Heeren;
In de eerf1:e Koets, de Heer Jonkheer DIRK VAN BOETZELAAR, Heer van /{ijfhoek, enz. enz. en de Heer WILLElYl VAN HEEMSKERK, Burgemeef1:er der Stad Am/IelJam, enz.
in de tweede Koets, de Heer DANlEL WILLEM LESTE.
VENON, Heer van SdonrlUwcn, Burgemeefier en Raad der
Vl. DEEL.
Dd
Stad

-
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Stad Gouia, enz. enz. en de Heer Mr. GERARD BEELD·
SNYDER, Burgemeefter en Raad der Stad Edam, enz. enz.
In de derde Koets, de Heer Mr. PAUL HURGRONJE,
Gecommitteerde Raad wegens de Provincie Zeeland, en de Heer
Jonkheer VAN DER CAPELLEN , Heer van S.honauwen, Ge.
committeerde wegens de Provincie Utreeht.
In de vierde Koets, de Heer Mr. }ACOB BOREEL, Raad
en Advocaat Fiscaal van 't Ed. Mog. Collegie, en de Heer Mr.
CORNELIS BACKER KORNELISZ. Secretaris van 't Ed. Mog.
Collegie, te .dmflerdam.
De vijfde Koets was ledig, doch in de temgkomst bevonden
zig hierin de Ed. Geftr. Heeren PIETER MEYTENS en QU!.
R YN DABENIS, Schouts bij Nacht.
De zesde Koets was, even gelijk de vijfde, ledig; doch te rug
gaande, waren hier in de Ed. Genr. Heeren WILLEM VAN
BRAAM, en de Ridder HENDRIK VAN KINSBERGEN ,
Schouts bij Nachts.
In de zevende Koets zaten de Hoog Geb. Heeren RUDOLPH
BENTINCK en DIRK BENTINCK.
In de achtfl:e Koets, de Hoog Geb. Heeren CAREL BEN·
TINCK en BAREND HENDR.IK BENTINCK.
In de negende Koets, de Heeren ANDRIES HARTSINK en
PIETER HENDRIK REYNST. Vice-Admiraals.
In de tiende Koets, de Heeren JOHAN ARNOLD ZOUT·
MAN. Vice-Admiraal, en SALOMON DEDEL, Schout bij
Nacht.
In de elfde Koets, de Heeren PIETER DE VEER en SIMON
FRYKENIUS, Kapiteins ter Zee.
In de twaalfde Koets, de Heeren Graaf VAN WELDEREN ,
Kapitein, en ALBERTUS CORNELIS SCHUYT, Luitenant
ter Zee.
De dertiende Koets was ledig; doch in de terugkomst bevonden zig daarin de Heeren, die het Wapen. den Degen en Staf
gedragen hadden, wordende hier mede de Train geflooten.
Na dat deeze Train in order gerangeerd was. is dezelve, van
voor bovengemelde Huis, gereeden den Fluweelen Burgwal lang.
tot het OudGzijds Heeren Logement, aldaar de Drug over, de
an·
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nndere zijde tot aan de Halflcl'g, daar weder dc Brug over, de
Oude Doeleflraat en Hoogflram door tot, aan den Colveniersburg_
wal; dien langs, de Doele!haat door, tot op het Schapen Plein;
van daar de Kalverllraat in, tot den Dam, en dien over tot aan
de Nienwe Kerk, alwaar het Lijk uit de Koets genomen en op
een Baar gezet werd; voegende de Hecren Slipdragers zig toen
bij de Lijkkoets. Alle de voorgemelde Heeren uit hunne Koetfen hier achter getreden zijnde, werd het Lijk gebragt op het
Hooge Choor, vtlrvolgens in het Graf gelaten en met bovenflaande Kleeà overdekt, en het Wapen, Degen en Staf gezamemlijk
bij elkander op het Graf neergelegd. J lier na traden alle de
Heeren weder in hunne I(oet[en, als ook de lIeerell, Slip-,
Wapen-, Staf- en Degen-dragers.
Naderhand hebben hunne Edel Mogendc van het Collegie ter
Admiraliteit binnen Amjle!dailz benomen, 's Mans naam en daad
te vereeuwigen, door de oprichting van een 1vlonument, zedert
in het Choor der Niwwe Kerk, boven het Graf van Zijn Hoog
Ed. Gefir. geplaatst. Tot not voegen wij van een onzer D1ch.
teren deeze volgende regden hi~r nevens:
Wild gij em Grafzuill'oor den Braaven BENTINCK b,uwel1?
Fondeer hem met dm voet op Dond'rende Kartouwen,
Behang hem rondsom met Lauwrieren en TroplJée,
Pertoon hoe Eng/ands 1J1agt gcMixemd werd uit Zee.
Dat Neer/auds 1"Oem zoo 't [chcen geheel en at begrlJtJvm.
IPérd wederom herjle!d door die doodt/gte Brt/ayen.
Die tot zijn Eeuw'ge Eer en Parkers Eeu!I"ge [chand,
De Brittetz OJ'elWOI1 , en jUcrf YOOI" 't Vaderlalld.

L.

BEt\TIVOGLIO, (de /{ariilloal Guido) fchoon een Uitlander~
!nu, echter, om zijne verdienfien, niet ftilzwijgende voorbijgegaan worden, aangezien het Letterkundig gedeelte van dit ons
werk zulks vereischt. Dat hij waardig is gemeld te worden, zal
men ons geredelijk toeflemmen. als men het getuigenis van den
gadeloozen HOOFT, wegens den KardiGaal, geleezen heeft. Deeze oordeelkundige Schrijver, in het XXII. Boek zijner Neder'fl1l(lfth~ HiS/orien, melding maakende "lil de dapperheid van
Dd 2
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één der Broederen van den Kardinaal. in het beleg van Antwerpen, onder den Prins van Parma, noemt hem de uitftekentle
Kardinaal, wieIJS pen de gûukkigfte, in zijnen zin, onder a/Ie de Uitheemfchen, die (jolt onze zaken ten Hhtorifchen tooneele brachten, zich gewaerdigt heeft, haaren edelen arbeidt
Ilan een onverganklijk werk te bejleeden, ,dat den Nederlandfchen naam in 't voorhoofd voert. Zie hier een ge uigeais, dat
alles afdoet, en volledig genoeg is, om alles, wat anderen van
hem gezegd hebben, als onwaardig te doen verwerpen; een getuigenis, dat alle verdenking wegneemt.
Deeze Doorluchtige Prelaat vervaardigde, teil tijde van zijn
Gezantrchap, van wegen de» Paus, aan den Aartshertog /lLBERTUS en Vrouwe IS/IBELLA, zijne Verhaalboeken van de NederlandIche' Provintiël1, gedrukt in Bvo, te R~tterdam, 1648, volgens de Vertaaling van R. DE CARPENTIER. Aan eenen zijner Vrienden te Modena fchreef hij 'er dit van: " Mijn Heer kan wel ge~, loven, dat mij eer de bekwaamheid, dan de wil ontbrooken
" heeft, om Holland, in perioon te bezichtigen. Maar ik hebbe
" het ten minne gezien, en hebbe doorgrond de meest verbor" gene geheimen, van de nieuwe Republiek der Vereenigde Ne., derlanden , door middel van een uitgekipte kennis die ik door
" duizenden Vlln wegen heb getracht te bekomen. LaastIeden
" zond ik daarvan een volkomen verhaal naar Romm, verdeeld
" in drie Boeken, en de Boeken in verfcheide Hoofdtlukken."
(Hier mede worden bedoeld zijne Nederlandfche Historim, ge.
drukt in 4to, vertaald door H. GLAZEMAKElt, en gedrukt te Amflddam 1673. Het 1. Boek, verdeeld in X. Hoofdnukken , beo
vat het tijdbetlek van 1559 tot 1578; het tweede, in VI. Hoofdnukken , van 1573 tot 1593; en het derde, in VIII. Hoofdl1ukken, van 1593 tot 1609.) " Ik hebbe (zegt hij verder) de ge·
" Iegenheid waargenomen, om bijzonderlijk in het tweede Boek
" met alle mooglijke kortheid te befcluijven, alle de uitkomnen
" van den voorgaanden Oorlog. En in dit mijn zeer Kort His" toriesch Verhaal ,htbbe ik mij voorgehouden, het alleruit~, munrendst Kort Begrip van de Roomfche Historien van rtorus •
., met oogmerk, om zo na mij mooglijk, die van verre na te
" bootfen , enz."

Hoe

BENTlVOGLIO.
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Hoe hij daar in geOaagd zij, is reeds, met de aangehaalde woorden van den Heer HOOFT, beweezen, en hun, die gewoon zijn,
de Ge[chiedboeken van ons Vaderland, ten hunnen nutte, te bezigen, ten overvloede bekend. Doch zij, die anders oordeelen,
be[chddigen hem van partijdigheid, en trachten zulks te bewijzen, met de minachting, die hij voor den perfoon van Prins
WILLEM DEN EERSTEN betoont, met de verachting, waarmede hij
de Onroom/chen behandelt, en wat dies meer zij. Wel is waar,
men kan niet zeggen, dat hij onzijdig is; hij was verpligt, om
reden van Staat, zulks niet te weezen , als zijnde een OpperLidmaat van de Kerk van Rome; doch dat hij in alle gevallen zijne partijdigheid doet zien, is eene onwaarheid. mj het doorbladeren van zijne werken, zal men wel ras ontdekken, dat hij
dell Nederlalzderm hunnen verdienden lof nIet onthoud. En
wat betreft zijne partijdigheid tegen den Prins, en den Godsdieust
van den Staat, hoe toch zou hij den Ban des Konings, tegen
ORAl'JE, voor onwettig hebben kunnen verklaaren, indien hij
zig, uit boofde van zijnen Godsdienst, Karakter en Gezant[chap.
niet als een Ketter wilde doen voorkomen? In dergelijke zaaken
houde men .!:m in 't oog, wie BENTl\'OGLI.Q was, en vergelijke
dan zijne fchriften met die van F. STRADA en anderen; want dan
eerst zal zijne bekwaamheid best gekend worden.
Men denke echter uiet. dat ik voorneemens ben. hem als zonder gebreken of misOagcn te verroonen; dat zij verre! ik zou
dezelven zo wel als hij begaan, wanneer ik OIlaangcmerkt wilde
'!aaten, het geen hij in zijne Verlzaa/boeken, bI. 19, van de magt
en het gezag der Stadhouderen fpr.eekende, zegt; naal11lijk: dat
:l;~i de lJilagiflraaten .it~ de Steden atle Jaarm ,'eranderen en
vuniel/wen; 't geen onwaar is. Op bi. 15. had hij mede ten
onrechte gezegd, dat al!e Mtlgiflraaten uit eenen Raad verkool:en worden, en dat de grootfle Magiflraar heflaat uit em of
twee Burgemeeflel'el1. Deeze en foorrgelijke l11isOagcn, die hij
met alle andere UitJandCche Schrijveren gemeen beeft, en waarvan zelfs veele ingeboorenen niet vrij zijn, zal men meermaaien
in zijne Werken aantreffen. Voor hun, die zijne Boeken niet ge·
leezcn hebben, zal ik het volgende hier Dog bij voegen, zo
.om zijne fchrijfwijze te doen kennen, als om te doen zien.
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dat hij ook de gebreken der zijnen niet ongefiraft gelaaten
heeft.
In zijne Nederlandfche lJistorien, bI. 18 en 19, leest men
het volgende:
" De Koning had in de opredting der Bisdommen Grunvelle,
tot dartsbisfchop vlm Mechelen doen ~'erkitzen, zo om hem tot
hoger jlaat, dal) hij te vooren bezat, te verheffcu , als om
dat hij niet gedwongen zou zijn zich van de Landl'oogdes te
verwijderen, welker gewoon verblijf te Brusfe! moest zijn, 't
welk cm plaats is, die ouder het Bisdom vall Mechelen flaat.
HIJ verkreeg ook in 't vo/gmde 'Jaar 1650, door gzmfle des
Konings, het Kardinaa!/èhap, invoegen, dat door deeze ver·
ffJeerdering van eer, zijn magt e/j achtbaarheid, hz de befliering grootelijks l'ermcerderd was. Antonius, Kardinaal
van Granvelle, was de Zoon van Nicolaas Perenot, een Borgonjer, Heer van GranveIle, die lange tijd. en met hooge achting het ampt "OlJ Geheimfchrijl'tr, ill dinzst van Keizer Karel den Vijfden, bediend had, bij de wc/ket!, daarna de Zoon,
Bisfchop }'Cl/Z Atrecht geworden, in 't zelfde Ampt, en niet
11Iin in 's Vaders gunjle geyolgt U'{IS.
Decze Antonius had in
't fchoo! van zijnen Vader, en in de geheimen van deezC11
Forst, eerder de kunst van een onbepaalde, dan 1'an em bepaalde bejliering geleerd: en hij, tlit Karels diemt, in die l'an
Pilips, met gelijk beleid el2 macht o~'ergegeel'C12, en daarna in
Netürland, bij de Hertogin "tm Parma, altoos tot een !tulp en
middelaar vall !taare heerfchappij ge/a tm , kon zich bezwaarliik intrekken, fJm deeZl! magt te matigen, die den Koninklijken
ijver van Spanje hem in de Nederlanden gaf. 112 tegendeel,
hij van Izatuure l'erwaant en op/oopend zijnde, en van een en
geest gedreeycn, die moer naar 't ongewijde, dan naar't gewijd~ geleek, wilde liever zijn magt bij dm K07zing ten toon
flel/en, dan deze/yen verbergen, en [chiep vermaak om zelfs
in twist en nijt, C1Z eer op em verwaande, dan bezadigde
wijze, boyen anderm tlittemlwten. Wat al het ol'e1'ige aan{Jflat, hij was Z01Uler twijifel een groot Bedienaar van dm
Staat, om de ke/mis, die !tij van vel'/"heidene Taaien e1J ~'an
~'cele lPétenjèh(Jppen had, en om d( ervarendheid l'an zo groo-
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te dingen, ;lie hij in den dirmit "Im zo een treffèlijk J70rst ge·
%ien en behandeld had.
Zie daar de gebreken en bekwaamheden van eenen der voornaamfie Mannen van dien tijd, in weinige woorden, naaf waarheid afgefchetst. BENTIVOGLlO was geboren 1579; in 1598 werd
bij Kamerheer van den Paus, naderhand, door Paus PAULUS, tot
Referendariui, en Titulair Aartsbisfchop van Rh8des verklaard,
en als deszelfs Nuntius naar Brusfû gezonden: in die waardigheid bediende de Aamhertog zig van zijnen raad, in de onderhandeling tot het BeUand. Naderhand werd hij Nuntius aan het
Hof van Frankrijk, en in 1621 Kardinaal. Na den dood van
Paus URBANUS dong hij zeer fierk naar de Oppermogendheid van
Rome, doch overleed in 't Conclave, den 7den September 1644.
oud zijnde 64 Jaar. Behalven de Boeken, hier vóór gemeld.
h~efc men nog van hem eenige Brieven. gefchreven geduurenda
zijn gezalllfchap in de Nederlanden. lVhRlEUS houd hem ook
voor den Schriiver van de Commentarii rerum EccleliaflicarUln
IJ Clementis PIlL pontificatu ad tempora Urbani PIII.
BEOOSTER-BLIE, of BLEI, een der Dorpen van 't A.'Celer Am·
bocht, in Staats-Flaanderetl. VAN DER HOUVE zegt, dat, toell
voorheen gantsch Ylaanderen op eene fchaning of jaarlijkfche
Bede van zekere fomme gelds gefleld was, de vier Ambachten.
met de Steden Hulst en Axel, in ieder duizend ponden Vlaamsclt
,gefchat waren op agttien ponden, en Axel en deszelfs Ambacht
daarin zes ponden en vier grooten moest dragen. Beooster-Blie.
naar gelaage van deszelfs uitgeflrektheid, betaalde daarin agt.entwintig fchellingen en agt grooten, zijnde de hoogfle belasting
van alle de Dorpen. Dan dit moet onder de verdronkene Dorpen van dit Ambacht geteld worden, fchoon de Polder van dien
naam nog in wezen is.
Zie Handvest Chnmijk, H. Deel, fol. 439.
BEOOSTER-SCHELDE, een der twee kwartieren of deelen, waar..
in de Provintie Zeeland, door de Schelde, verdeeld wordt;
wordende het eene Beooster-. en het ander Bewester-Sc!zelde
genaamd. In het deel, waarvan wij hier fpreeken, vindt men
Dd4
h~

.P4-

BEO 0 S T E R-S ~_~:_~_~~. _____

het Eiland ScltoZlwen, met DZlh'e/and aan een gehecht, en het
Eiland Thoolen. Op SChOU:Vf1Z zijn twee Steden, Zierikzee en
Brouwershaven; voorts nog, met Duiveland te zamen, agt-en.
twintig, of, zo als anderen wiilen, dertig Dorpen, als: Zuidlandt, Rengerkerk, onze Lieye Vrouw op Zee, (voorheen een
Kapel in de Duinen) DuiyC72 of DlIiyel1dijk, ~'t eeniglle Dorp
onder Brouwershave1I behoorende) Welland , Serooskerken.
Haamflede, Burgt en BurgtJluis, Rmesfe, OnderdIjk, Lelijennaai. EI/emut, Elkerzee , Vrijedorp • Somme!sdijk • Armoederhoek , C'I(lUS Kinderen, Westerfchouwen, (voorheen een vermaarde Koopllad, nu een Baak in Zee) Drei{choor, het Hoofddorp) Z01Znemaar, Noordthoud, waaronder het gehucht Schuddebeurs; door anderen een Dorp genaamd, behoort. De Heerlijkheden zijn 't Slot Haamflede, 't Huis te lJIloermont, 't Huis
Dreifcltoor, 't Huis Zwanenburg. In Duiveland vindt men de
Dorpen, Capelle, Nieuwkerk , Ondekerk. Se1jansland, (welk
Dorp, zegt men, voortijds het recht had, geld te mogen munten ,) en Brllinisfe of Oost-Duiveland. Doch VAN LEEUWEN telt
Oost-Duh'eland en Brttil1isfe ieder bijzonder; noemelde nog
Oost~rlal;d, 08;terflein en Vianen, die VAN DER HOUV~ niet
heeft; doch deeze heeft daarentegen Ooster/olld, waarb;j (zegt
hij) het vervallen Slot Oosterftein ligt, behoorende , in 164$,
aan den Heere en Mr. KORNELIS DE JONGHE, Raadsheer in den
Hoogen Raad. Oost-Eiland, bij VAN LEEUWEN, zal, bij VAN'
DZR JlOUVE, Ooster/a/ul zijn, wordende dus ook zo genaamd in
de Naamlijst der Zeeuwfche Predikanten. De Dorpen Capelle,
Ouwerskerk. Nieuwkerk en Vianen. behooren onder het gebied
van Zierikzee. In de Oude Blaffert der Utrcchtj"he Bisfchoppen, betrAfende hun Geestlijk gebied over de Kerken, Kloosters
en Kapellen van Zeeland, vindt men nog de naam en van verfcheidene Dorpen en Kerken, die bij de Hedendaagfche Schrij~
vers niet gevonden worden; als: Jachenherke, Reinierskerke ,
de Kerk Curforum of 1'(111 de Boden, MiggerjèMI en meer an·
deren, die men dus, met anderen, als Kcrwcde, onder de verdronkene zal moeten tellen; of zij moeten verandering van naam
ondergaan hebben. De verdere verdeelingen der DGrpen van 't
Eiland Schouwen zullen op 't Art. SCHOUWEN gemeld worden. Op
het
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het Eiland Tholen leggen twee Steden, als: Tholen en St. Martensdijk. De Dorpen zijn Schaker/oo, Poortvliet , TFesterkerk,
Scherpenisfr! , Stavenisfe, St. dnne Land, Oud-f/osmaar,
Nieuw-Posmaar; voortS Kempens Hoffteede , en zo fommigen
willen, Philipslandt. De Stad Tho/e1Z volgde. gelijk bekend is,
in de Vergadering der Staaten van Zeeland, op de verdronkene
Srad Rommersmaal. De Markgraaf van Berge11 op den Zoom,
die weleer onder de Zeeuwfche Edelen verreheen , had deeze
-Stad beleend. Met de aflosfing dier leening verloor zij ook haaren rang, en volgt nu na ter Goes. Volgens 's Lands Rekeningen van den Honderdfien Penning, over geheel Zee/and, van
het Jaar 1641, daar bij gedaan de Polders, tot 1643 op nieuw
aangedijkt, bedroeg dezelve 183350 Gemeten en 63 Roeden;
die van Beooster-Schelde afzonderlijk, 72 J 34 Gemeten en 56
Roeden, (zijnde een Zeetmfche Gemet bijna en halve Morgen
Ilo/Iondsch) zo dat dit de kleintle helft van Zeeland is. Wat de
gemelde verdeeling aangaat, men vindt dezelve reeds in de oude
Graaflijk~ Brieven. Uit een derzelven , van 1296, ziet men dat
hij zijn recht af(lond aan ALBERT VAN VOOR"'E, en dat deze, en
zijne Nakomelingen, in Zeeland, Beooster-Sche!dg, zou hebben
en genieten het vijfde deel der Beden, die aan de Graven en
Gravinnen van Zeeland zouden worden toegeGaan. Over de
twee gemelde deelen plagten de Graaven, oudtijds, twee 400ge
Graavelijke Amptluiden aantellellen , die Remmeefiers Generaal
genoemd werden; ftaande de een over Bewester-, en de ander
over Beooster-Schelde; het eene Comptoir werd te lJ:liddelburg,
en het ander te Zierikzee gehouden. SMALLEGANGE zegt, dat
Jonkheer CORNELIS VAN NASSAU, Heer van Cortegeel1e, in 1680,
Remmeelter Generaal vun Beooster- en Bewestel'-Schetde te gelijk
geweest is.
Zie in 't vervolg op BEWESTER-SCHELDE, SCHOUWEN en ZEELANDT, enz.
BERCHEM, een Dorp in de Meijerij vtm 's Hertogenbosch, onder het kwartier van Manslnnd. Voortijds behoorde het aan de
Hertogen van Braband • en is daarna een eigendom geworden
vlln de Generaliteit. Toen, onder de Spaanjche Heer[chappij ~
Dd 5
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de Bede of Jaarlijkfche Schatting van 140,000 guldens van Brilbantl gevoull!rd werd, nond de lJleijerij (verdeeld in vier Kwartier.en, als Oosterwljk, Peelland, ~L1asland en J{eJnpeltmd,)
datlrin aangella~en op 19379 guldens, 16 fiuivers en 3 penningen; het Kwartier van Maasland droeg da:<rvan 2249 gl. IS nuiv.
en 9 penningen. Deeze penningen omgellagen zijnde over de
zestien of zeventien Dorpen van dit Kwartier, had Berchem daarin te lasten, 41 gl. 2 l1uiv. zijnde het Jaaglle van alle andere Dorpen. In 1406 !lond het Dorp, te zamen met Dieden , in de
jaarJijkîche Bede, op 53 guld. Oude Schilden een derde deel.
Zie OUDENHOVEN , Be{i:hr. van 's Hertogenbosch , Il. Deel.
bi. 81 en 89. HOl1dv. Chrollijk, H. Deel, fol. 367.
BERCHEM, (Ni ..o!aas van) geborett in 't Jaar 1624, was de
Zoon vali PJETER KLAASZOON VAN HAARLEM, die zig allereerst toeteide op het fchilderl!11 van Visfchcn. en naderhand van eenige
grootere ftukjes, waarin doorgaans een Tafeltie kwam, verfiad
JlJet allerlei Suikerbanket. NICOLAAS genoot wel het eerfte onderwijs van deezen zijnen Vader, maar zocht naderhand belwaamer lVIocllers; als VAN GOOIJEN en anderen, die roem in
deezen hunnen Leerling fielden. Het valt niet gemaklijk te zeggen, waarin VAN BERCHEM uitgemunt heeft, vermits hem alles
even vaardig en natuurlijk van de hand ging. Hij overleed te
Haarlem, met den lof van een groot Meester geweest te zijn,
lio. 1683, op den J 8 Februarij.
Zie HOUBRAKEN , Il. Deel.

een oud Adelijk GeOacht, gefflroten uit
VAN l\lECHLEN. D~eze was ARNOVT
BARTHOUT , Heer vau Berchem en RtliJst, Zoon van WOUTER DEN
TWEEDEN, Heer van lI1echeien.
Zijn, oudrl:e Broeder, en opvolger van den Vader, was WOUTER DE DERDE. A~NOUT BARTHOUT
leefde in 't Jaar u 12. Zijn eene Zoon, WOUTER VAN l\ERCHEl\I,
gezegd RANST, heeft door WOUTER, zijnen oudfien Zoon, den
ftlUll voortgezet. Deeze trouwde ELISA D'AA. en won bij haar
OONSTANTINA VAN BERClHèllI. overleeden 1358. Uit hem is voortgekom\.'n JACOB VAN RANST, die ter huiovrouwe had JOHANNA VAN
BERCHEM

en

RANST,

een jonger Zoon der Heeren
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LANDEGEM , waarbij hij teelde WILLE~1 VAN RANST.
Deeze. te
heet van hoofd, om zig be Cc heiden te gedragen, in de tegen_
woordigheid van hun, die zig, met fleepende Procesfen , en
handelingen, gegrond op de uitvoering van 's Konings Plakaateg, Meester van zijns Vaders goederen maakten, en boven dien
een afkeer hebbende van de handelwijzen, die met de Om'oomfchm gehouden werden, begaf zig, in 't Jaar ISB7, uit de Oyerheerde, naar de Vrije Nededanden, waarin, en bijzonderlijk in
Zultlnd, uit hem en zijne Gemalinne CATHARINA KOLVE, veele
aanzienlijke nazaaten voortgekomen zijn. Orider deze beeft JAN,
Zoon van Heer lACOB VAN BERCHEM, gehuwd aan RACH~L DE POTTERE, nagelaten JAN VAN BERCHEM, Ridder, Gecommitteerde ter
Rekenkamer van Zeeland, wegens de eerfie Edelen, en begraaven in de Frt1nfche Kerk te lIIJidde/burg. Heer lACOB VAN BEltCHEM. Zoon van PIETER, was Hofmeelter van Prins MAURITS. Hij
trouwde, 1621 , ELlSABETH VAN SCHOUWEN. Bij SMALLEGANGE
vindt men het geheel Geflachtregister van BERCHEM.
Zie zijne Chromjk ,'mt Zeeland, fol. 719 en 720.

een Dorp in de lJfeijerij )'tJ1Z den Bosch; zie BERGHAndere nuamen, die men gewoon was BERCK ce Cpellen;
zie op BERK, enz.
BERCK-EIJK,

EIJK.

BERETHE, is een Dorp van 't Ofd.Ampt, en wel bet aanzienlijklIe in de gancCche Landllreek , tusCchel! den Eems en Lauwers; immers het hooglte in de [chatting, zelfs na dat de Dollart meer dan de helft daar van verzwolgen heeft; dat, echter,
van tijd tot tijd wederom is aangewonnen. Voorheen was aldaar
e~n gezelCchap van Kloosterjutrers, of Nonnen, 't welk, volgens
het zeggen van EMO WERUMENSIS, van daar werd overgebragt
naar f(uzemer, bij Sljbaltiebuiren. De Kerk van Beert, zo
als het nu genoemd wordt, ligt zes lluren gaans oostwaards van
Groningen. Volgens medegedeelde berichten, is het woord
Beert of Beerte hetzelfde met Boerde, dat een oort in eene
vruchtbaare vlakte betekent. Ook zegt mijn bericht, dat men
verfcheidene Dorpen van dien naam vindt in den verdron.kenen
Dfl-
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Dollaort, als: Cape! de beerde, Uterheerde, Oosterbeerde, enz.
Zie I>LTIN:I, BACHH:NE, enz.
BERG, of's HeereHberg. De Graavcn, die 11Îèr van den naam
voeren, zijn hUllnen oorf11 rong \'er[chuldigd aan het aloude en
vermaarde GeOacht der lf7asjèllaaren,' vermits JOHANNES D~
TWEEDE VAN WèSSENAAR, Heer van Po/ao12en, van der Lek en
Breda, bij zijne Gemalinne l\IARGRETA VAN DER LlPPE, in de XlV,
Eeuw, teelde OTTO, den Stamvader der Heeren of Graaven VAN
DEN BERG. Deeze OTTO omving, met sopmA, Erfdochter van
FREDRIK, en Heer van 's I-leerenherg, de Heeriijkheid van den
Berg, in 't Graaffchap Zutphen, niet verre van de Stad Em11lcrik. In 1428 overleden zijnde, liet hij het Graafrchap na aan
zijnen een igen Zoon WJLLEM, die, om de veelbeid zijner goede.
ren ,den toenaam van de Rijke had. Zijn Gemalin was LOKKE,
1)ochter van EVERWIJN , Graaf van Benthem. Na zijn owrlijden,in 1464, volgde hem zijn Zoon OSWALD, die, in 1468, of.
gelijk anderen willen, in f 473, door Keizer FREDlUK DEN DER;'
DEN, tot Rijksgraaf verheven werd In het Jaar 1456 was hij in
den echt gerreden met ELISABETH, Dochter des Graaven VA:-I
~lEURS. Hij merr 1506, en werd gevolbd door zijnen Zoon WILLEM, die door den eenen de Tu'Udc, en door den anderen de
Derde genoemd wordt. Deeze W1LLElI~, dien wij den Tweedett
v@emen, was, in 1503, getrouwd met ANNA, eene Dochter van
Heere JAN VAN BOKSl\1EER; welke ANNA deezen haaren Man ten
Huwelijk aanbragt , de Heerlijkheden Boksl1Zeor, !Japs, Stee'Yt'nswaard en Spalbeek; waar van hij, echter, nict lang bezitter
was; want hij ol'erleed 1511. nalatende OSWALD DEN TWEEDEN,
rlie 1n 1546 overleed, en drie Zoon en , benevens ééne Dochter,
Jlaliet. WJLLEM DE DEltDE • zij,nde de oudae Zoon, volgde zijJlen Vader. Hij had ter Vrouwe MARIA. VAN NASSAU, Dochter van
WILLE1\! , Graave van Nasfau,· J7ianden, Dietz. DilJenbFwg.
Zuster van PrinfewILLEM DEN EERSTEN. Hij teelde bij haar agt
Zoon en , en even zo veele Dochters. en werd opgevolgd van
flERMAN • den oudflen Zoon; deeze overleed in den dienst des
Konings Val) Spanje, Ao. 16u, en liet na eene Dochier , MAlilA
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genaamd, over welke de twee Broeders van HERen IIENDRj[(, de voogdij aannamen. Tot jaar en gekomen zijnde, trouwde zij met haaren Neef AL/lERT, Zoon van
FREDRIK, dien zij Bergen op den Zoom ten Huwelijk aanbragt.
't Is bekend dat HENDRIK lang de Spaanfche zijde aankleefde, en
den Nederlanden groot nadeel toebragt. Het Leger der Spanjaarden gebiedende, nam hij het Stadhouderfchap van Gelderland op zig; doch. in het Jaar 1632. de Spaal1Jèhe trotsheid
niet langer kunnende dulden, verklaarde hij zig VOJr de Staaten ,
en gaf daar van, in eenen openen Brief, aan de Gouvernante
der Nederlanden kennis. Zijne eer (te Vrouw was l\WtGAllETIlA
VAN WITTHEM; in 1630 hertrouwde hij met HIERONrpl.1 CATHAR[·
NA, Dochter van GEO~C FREDRIK, Graave van Spaur, waarbij hij
verwekte vijf Dochters. Hij fiierf in 't Jaar 1638, nalaatende~
hehalven gemelde Dochters, nog eenen onechten Zoon HER~IAN.
die, door den Koning van jpallJe, genaturaliCeerd en met veele
voorrechten beCchonkell werd. OSWALD, mede een Broeder van
HENDRIK. werd in den !lag bij Amerongen, 1586, doürfchoten.
FREDRIK, di~. vó6r HENDRIK. Gouverneur van Gelderland geweest was, was mede in dienst des Konings, werd Ridder van
't Gulde Ylies, en overleed r613, nalatende, bij FRANSCISKA RAV.1NEL, Dochter van EVS'rACHIUS VA:-l RATIC;>;IJ, eenen Zoon, als
mede eene Dochter, genaamd ELEONORA CATH.\RINA FERllONIA.
Deeze trouwde, I634, met FREDRIK M,lURITICS DE L\ TOUR D'AVERGNE, Hertog van BOl/i/Ion, en flierf 14 Junij 1657. Ziju Zoon
ALBERT was de eerll:e, die tot den Graavenltand verheven werd;
hebbende, in den jaare 1653, een Memorie op den lUiksdag te
Regcmburg ingeleverd, waarin aangetoond werd, dat het Graat:
fchap Berg, voor meer dan vier honderd jaaren, voor ecne af·
zonderlijk::! fIcerrchappij erkend was; waarop dan ook aan zijl1
verzoek voldaan werd. In een tweede Huwelijk verwekte hij
een' Zoon, OSIVALD genaaltld, die zijnen Broeder ALBlmT op'
volgde. Deeze, in I7 Hl, zonder Kinderen, komende te overlijden, had tot Erfgenaam verklaard FRANCISCl'S WILLE;\!, Graaf
van HO/zcl1zolre, een Kleinzoon zijner Zuster MARIA KLARA, die
gehuwd geweest was met MAXDIILIAAN, Graaf van HO,1et1Za!re.
t'RANcrscu~ WILLEi\l, geboren 17°5, verwekte ~ bij zijne GemaRIA ELISABETH

MAN. FREDR1K
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Dochter van Graave JOHAN CHRISTOFFEL
in 't jaar 17 2 4, eenen Zoon. die JOHAN BAPTIST JOSEPH OSWALD Fll:INÇISCUS genaamd werd. Deeze volgde
na zijns Vaders overlijden. in 1737; en, volgens den laatll:en wil
zijns Vaders, moest de Bisfchop van Roermond in der tijd hem
ten Voogd zijn. Deeze voogdijfchap werd, na den dood van
des Graaven Moeder, door deszelfs Grootmoeder. }OHANNA VICTORIA VAN MOl\TFOORT. Douariere VAN HOHEl'iZOLRE. den Bisfchop betwist. Het Proces. daar over ontftaan, is. naar men
zegt, aan den fpijker blijve11 hangen. Een naauwkeurige Lijst
der Heeren of Graaven VAN DEN BERG vindt men bij SLICHTENMAIUA CATHARfNA.

TRUCHES IN ZELL,

HORT.

Zie daar een fchets van Mannen, zo bekend in de Ge[chiedenisfen van ons Vaderland. en bijzonderlijk in den tijd der Spaan[cke Beroerten. dat men zeer onervaren zijn moet, om dezelven
niet te kennen. Het is bijna nict mogelijk, van hun bij vergisfing te fpreeken. En. echter. zien wij dat de kundige WAGf.:NAAR, in het VI. Deel zijner ITaderlandfche Historie, van bI.
141 tot 174. hieromlrent zig deerlijk misgreepel1 heeft.
Wij
zullen voor een oogellblik toe!lemmen. dat die voortreffelijke
Historiefchrijver. door BOR. of door deszelfs Naamlijst van de
Férho12dene Er/elm, misleid is, om dat aldaar fraat HENDRIK,
eraafvan den Berg. Maar hoe kon tog de naauwkeurige WAGENAAR deezen neemen voor den Schoonhroeder des Prin!en van
Oranje, en zeggen, dat die tegeIJU'oordfg was hij 't inleveren
,ran 't Smeekfchrift aan de Hertogi1l11~, en op de Pérgadering
van St. Truijen? Wij erinneren ons, dat de Heer W.~GENAAR
veeltijds de gewoonte had, meer van Uitlandfclze, dan van klei·
ne Inlandfche SchriftC1l gebruik te maaken; en mij is bij nazoek
gebIeeeken, dat J. DE LA PISE, in zijn Tahlelilu de rHfstore des
Princes & Principautè d'Ol'ange, bI. 362, 394, 395, 403 en
5.P, evens eens doet als HOPPERUS , op wien WAGENAAR zig beroept. Want van deezen WILLEM, Graave van den Berg, fpreekende, geeft hij hem nergens dien voornaam, ·'ilJaar noemt hem
overal den Schoonhroeder, of Zusters Man van Prin[e WILLEM,
of zegt alleenlijk, de Graaf van den Berg. Dit, gevoegd bij
de Naamlijst van BOR, kan de reden gewee~t zijn, dat WAGENAAR
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zig vergist, en HENDRIK voor WILLEM gefchreeven heeft. Want
aWe Historiekundigen zullen zeer gaarne toe!1:emmen, dat in Ret
gam[che tijdbe!1:ek der tweejaarige gefchiedenisfen. van 1555 en
1556, nergens iemat1t met den naam van Graaf HENDRIK VAN Dl'N
BERG, voorkomt. Alles wat men dan, in de J7nder!andfche I1is~
torie, op de aangeweezene plaats, van HENDRIK leest, zal moe.
ten begreepen worden tot WILLEM, dien wij hier voor gemeld
hebbeM, te behooren; waarom men ook gerustlijk den naam HENDRIK, volgens het: oordeel van den kundigen Heer TE W JtTER, op
de Naamlijst der Pérbonllene Etlelen, mag door haaien. De be.
drijven van Graave WILLEM VAN DEN BERG vereisfchen ,fchoon niet
tot zijnen roem ilrekkende, dat wij hem eenigzins nader doen
kennen. Geen volmaakter fchets van hem kunnende voordraa.
gen, dan de Heer JONA WILLE:\lTE WATER, in zijn /7.er/)ondfthrift
der Edelen, gegeeven heeft, zullen wij 't geleide v.an zijl) Hoog
'Eerw. volgen.
Hij was, gelijk uit het voorheen gemelde blijkt, de oudfle
Zoon van OSWALD DEN TWEEDEN, en door Huwelijk vermallgfchapt
aan Prinfe WILLE~l DEN EERSTEN van Ornnje; door welke geboOll'te en huwelijksvermaagfchapping hij onder de eerllen van den
Lande geteld werd; welke eer hij. echter, door zijne onfiandvastige bedrijven, nier weinig ontluisterd !leeft. In den aanvang
der beroerten had men reden te vermoeden, dat hij een even getrouw voorfiander der Vaderlandfche Vrijheid zou geweest zijn,
als ûjn Behuwd-Broeder; want hij verzette zig niet alleen ;tegen
GRANVELLE , maar omhelsde ook de Leer der Hervormden, fchoon
het niet zeker is dat hij hunne Belijdenis ondertekend heeft, lwewel vcelen dit uicdrukkelijk melden. Hij was één van de vier
honderd Edelen, die het Verbond ondertekenden, en keurde de
verrichJng der Bundgenoten, ten aanzien van het overgeevell
van 't Smeekfchrift, goed. Hij vervoegde zig, ten volgendel!
dage, met hun tcn Hove, om hulpmiddelen, ter bereiktng nUl
hun doelwit, te beraam en. De Penfionaris WESEMBEEK zegt, bl_
77." Den vierden April hebbenfe haare zaaken gereed gemaakt,
" maar fyn nog niet ten Hoven gegaan, alfo zy feiden nog te
" verwachten de Graven "cm den Berg eude Cuilemborch, die
n noch niet gekvmen waren, den vijfden ten Hove gigaan Zijil-
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de, kwamen den zesden weder, in de order als daags te vooren, de leste zijnde met die geen en , die boven genoemd [yu,
de Graaven van den Be1"g en Cuilemburg, die middelertijd
gekomen waren en goetgevonden hadden het geene gedaan was.
~, bi. 81." In deeze gedachte bleef hij volharden, tot op de
vergadering der Edelen te St Truijel1, en deed, geliik meer anderen, zijn Slot Heel of Hedel verfl:erken, en in fiaat van tegenweer fiellen. Dan hoe mannelijk hij zig in 't eerst feheen te gedragen, toonde hij, echter, wel haast zijne lafhartigheid: want
hij was een der eerfien, die zig, zo dra 'er feheuring onder de
Edelen oncfl:ond, en 'er zig eene vrees voor de Landvoogdesfe
opdeed, met den Koning zog ten te vel"zoenen; biddende zelfs
VIGLIUS, met de vleijendfl:e woorden, zijn voorfpraak te willen
zijn, met belofte van een getrouw dienaar des Konings te zullen
zijn en blijven. Hier door geraakte zijne achting bij de Edelen
in 't voetzant. Bij ALBA, wiens voornaamfl:e oogmerk was, den
Adel -uÎtteroeijen, vond hij geen heul, voor dat hij vernederd
was; want de trouwlooze Hertog, in plaats van aan zijne belof·
te gehoor te ge even , deed hem openlijk indaagen; bij niet ver·
fehijning, bannen, en zijne g~ederen verbeurd verklaaren. (Zie
de Sententien van A/ba, bI. 'jo.) Zig dus door zijne onil:and·
vastigheid in eenen wanhoopenden !laat gebragt ziende, keerde
hij zig weder tot ORANJE, die hem den last tot het werven van
Krijgsvolk aanbetrouwde , ja zelfs eene geheime Briefwisfeling
met hem waagde. Men moet tot zijnen lof zeggen, dat hij, van
dien tijd af tot in 1572, den Lande veele dienfl:en deed, door
het inneemen van veele Steden en Sterkten, in Gelderland, Fries·
land, Overijsfel en 't Sticht. Dan te ras wordt men ontwaar,
dat zijne onfiandvastigheid weder den meester over hem fpeelde;
verlaatende hij, op eenmaal, niettegenUaande zijn aanbod om den
Vijand het hoofd te bieden, alle de ingenomene Steden en Sterk·
ten, en met Vrouw en Kinderen, en met alle zijne roerende goe·
deren, de vlucht neemende naar IYestphalon. Men kan ligtlijk
vermoeden, dat de Vijand 'er zig zo fpoedig Meefl:er van maak.
te. dat die van Friesland daardoor in den grootfien angst geraakt;;m, en die van Zutphm en Naardm duizend redenen hadden,
om wraak over VI\N D~N BERG ~e roepen •. In den aanvang fehreef
mi:U
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J11en zijn gedrag toe aan lafhartigheid en kwaad beleid. waardoor
hij zo zeer in den haat van 't gemeen verviel ~ dat ORANJE. die
geen kans zag. de N()ordhol!amlers tot de aanneeming van SO.
NOIJ te doen bewilligen, hun, geveinsdelijk ,den Craaf VAN DEN
BERG, als Gouvernenr, voorOoeg; doch zij verklaarden bier op,
nog liever den weerbarfiigen SONOIJ, dan den lafhartigen VAN
PEN BERG te willen aanneemen ; waarmede ORANJE zijn oogmerk
bereikte. Engeland werd hem omzegd; in Nederland achtte hij
zig niet veilig: dus vond hij. in 't Jaar 1577, zig genoodzaakt.
den geveinsden te fpeelen. Door twee Afgezanten gaf hij den
Algemeene Staaten kennis van cenige geheime pogingen der Vijan"
den; doende tevens zijnen dienst, lijf en goed, ten bes.te van het
Vaderland, aanbieden. Weinig had het gefaalt , of hij zou het
vertrouwen der Staaten weder gewonnen hebben, en, benevens
de Graaven VAN HOHENLO. tot 's Prinfen Luitenant aange11:eld zijn;
doch een kwaade pas, diende Gelderfchen deeden, gaf hem gelegenheid, zijn verraderlijk charakter, ten nadeele der Nederlanden, in vollen dag te 11:ellen. Graaf JAN VAN NASSAU. over wiens
aan11:elhng tot Stadhouder van Gelderltmd hij zig zeer gebelgd
wonde, omaoeg zig, in't Jaar 158 I , ter oorzaake van den handel met ANJOU , van dien post; waarop de Graaf VAN DEN BER(j in
deszelfs plaats werd gekoozen. Te meer verwonderde men zig
daarover, om dat die van Arnhem verklaard hadden, Graaf WILLEM LODEW1JK zijnen Vader te zullen doen opvolgen. Men kan
Diet ontkennen, dat ORAl'fJE hem, op zijn verzoek, Brieven v:m
voorfchrijving verleend had; doch hadden de Staaten van Gelderland die Brieven wel ingezien, zij zouden begreepen hebben,
dat ORANJE die verkiezing eerder berispte, dan goedkeurde• .lI1~in
Zwager (fchreef de Prins) biddende om aanbeveelinge tot het
StadhouderfchfJp, heeft mij verklaart zijne groote lust en he.
geerte, tot den dienst der gerechtige zaak des rader/tmds. Ik
mogte wenfchen dat hij die wat eerder heweezen kodde. Doch
beter fPade, dan nimmer. Hoe weinig aandrang dit fchriJven
ook in zig bevatte, werden 'er, echter, eigen belangs halven ,
gevonden, die zijne verkiezing doordrongen. Met den avond
kwam hij binnen AI"nhem, en aanvaardde zijn ampt. Het leed
niet lang, of zijn verraderlijke handel met PA.RMh werd, door
VI. DUl.
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en ALDEGONDE, ontdekt, en hij, op 's Prinfeu last,
gevangen gezet, Qoch zonder fuatfe ondergaan t~ hebben, weder
losgelaten; dus men zig verwonderen mo~t, ho,e hij den doorzichtigtlen Vorst heeft kunnen misleiden, of men moet den Prins
van te groote toegevendheid omtrent hem verdacht houden. Gmaf
VAN DEN BERG fchroomde niet, de llllerplegtigfie belofle te doen,
den Staat getrouw te zullen zijn; nogthans deed hij kort daarna
blijk~n dat bij een' V€rrader een eed van weinig belang is; hij
verklaarde zig openlijk voor de partij des Konings, in wiens dienst
bij en zijne drie Zoonen zig begaven, en daarin ook volhardden,
uitgenomen Graaf HENDnIK, die, zo als gezegd is, en wij nog
nader zien zullen, zig weder tot der Staaten zijde begaf. Alle
-de daaden van deezenGraave WILLIlM zullen ons, op de befchrijvingen der bijzondere plaatfen , en op andere Artikelen, omfian~
digel' te vooren komen. Het hier ter nedergellelde zij genoeg~
om hem als een trouwloozen 'Bondgenoot, lafhartigen Krijgsbevelhebber ,onwaardigen Stadhouder, en voor een' Man, die van
wtLLEl\I DEN EERSTEN W veel !lIs het licht van de duisternis verièhilde, te doen kennen.
BARNEVELD

BERG, (HmdJ'ik, Graaf van detJ) een der Zoonen van den
bovengemelden , had zig, gelijk zijn Vader, in dienst des Konings
van Spanje begeeven. In het Jaar 1607 werd Erkelens, door
Prins FREDERIK HENDRIK, bij verrasfing, ingenomen, en, bij die
gelegenheid, deeze Graaf HENDRIK zijn Neefs gevangene. Zijn
Broeder FREDRlK, die mede in dienst van Spanje was, nam, ter
wraake hier over, cenen aanflag op Aardenbllrg voor; doch het
verraad tijdig ontdekt zijnde, liep zijn aanflag te niet, en de Verraders ontvingen hunne verdiende firaffe. Na dat hij uit zijne
gevangenis ontf1agen was, fcheen het geluk hem meer gunfiig se
zijn. Om van alle zijne verrichtingen niet te gewagen, zeggen
wij alleenlijk, dat hij, in 't laar 1621, na het Huis te Reide
ingenomen te hebben, h@t beleg voor Culik Doeg, 't welk hij
bi) verdrag innam, zo als hij ook, in 't volgende Jaar, de Schans
Pape11lZtts bemngtigde. In 't Jaar 1624, zig van de firenge vorst
bedienende, deed hij eenen inval in de Feluwe. Het vluchten
der Dorpelingen, die niet onder brandfchlltting zaten, werd algemeen;
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meen; doch de firenge koude bragt den Vijand 001, veel nadeels
we. Den !lIllen van de Maand Februarij veranderde het weder
zeer fpoedig: dus hij zig genoodzaakt vond, hals over hoofd de
Pé/uwe te veriaaten, 't welk men toen den Spaanfchm ràstm~
avond togt noemde, bij welken naam nog heden een der Historieprenten van dien tijd bekend is. Om den voorttogt van Graaf
HENDRIK naar Holland te beletten, had Prins M!URITS zig in perfoon naar Utrecht begeeven, en orde gefleld tot het open bij ten
der Rivieren, tot aan den Zeekant toe. De Vijand vertoonde
zig wel voor Arnhem, doch ondernam geene belegering. Van
meer voordeel voor hem was zijn aanllllg op der Staaten Leger,
in t 626, tusCehen Enzmerik en Rees; doch zo dra hèt zelve op
de been was, vond hij zig gedwongen, met eenig voordeel ~
rug te keeren.
Toen Prins FREDRlK HENDRIK, in het Jaar 1629, 't beleg va of
's Hertogenóosch ge(JagGn had, begaf Graaf HENDRIK VAN PEN
8ERG zig, in de Maand Meij, aan het hoofd van het Spaanfche
Leger, op weg. met oogmerk om de Stad te ontzetten; (Jaande
hij zig te Turnhout neder. Zijne magt bef1:ond uit 3°,°00 Knech.
ten, en zeventig Kornetten Paarden. Kort daarna legerde hij zig
te Sprang; doch hoe meer de Graaf naderde, hoe meer de Prins
op zijne hoede was. Vruchtloos deed VAN DEN llERG verfcheide·
ne aanvallen op het Staatfche Leger, en zag dus !llle zijne pogingen verijdeld. Den Bosch moest zig eindelijk aan den Prinfe
overgeeven. Gelukkiger (Jaagde de Graaf in zijnen togt over den
'Tsfel, en deed daarop een tweeden inval in de Pé/uwe, bema/;tigde Amersfoort, en andere Sterkten; doch het inneemen van
Wefe/ deed hem de Pé/uwe wederom verlaaten.
Graaf HENDRIK VAN DEN BERG, in het Jaar 1634-. den Koning
van Spanje een veertig jaarigen dienst beweezen hebbende, begon, uit misnoegdheid over het gezach, dat den Spanjaarden
in de Nederlanden gegeeven werd, een afkeer van dien dienst
te krijgen, en werd, gelijk reeds gezegd is, te made van partij
te veranderen. Door den Graaf VAN WARFt:sé had hij reeds in het
voorjaar, in het geheim, met den Prins van ORANJE doen handelen. Na het overgaan van Fen/IJ en Roermonde , begaf hij zig
naar Luik, van waar hij. van dit zijn voomeemen en befluit, bij
E e .2
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bijzondere en openbaare Brieven, aan de Infante en aan het G~
meen kennis gaf; nodigende al het Krijgsvolk, dat onder hem
of onder de Spaanfche Veldoverllen gediend had, tot voorfl:and
-van den Room(chen Godsdienst, zig bij hem te voegen, om de
SpanjafJ1'den te verjaagen; dan 'er vielen hem minder toe dan
hij gedacht had. De Algemeene Staaten beilooten ook, op 's
PrinCen raad, op zijnen naam eenig Volk te werven. Te Brusfet
begreep men, dat de LI!Ul'et1aarS, door hem te ontvangen, de
onzijdigheid ~eCchonden hadden; doch de Graaf erkende openlijk, dat zij van zijn voomeemen geen kennis gehad hadden. Hij
werd te Brt/sfel voor eenen landverrader en muiter verklaard. en
een belooning beloofd aan elk. die hem in handen wist te krijgen. In het volgende Jaar werd hij, benevens het Volk, dat hij
verzameld had, bij voorraad, in eed en dienst van de Vereenigde Gewesten aangenomen. Op deeze wijze was het, dat de
Zoon wederkeerde tot hun, die door den Vader verlaaten waren.
Men vindt zijn Afbeeldzei door DELFlUS , door c. J. VISSCHElI.
en door PAULUS PONTIUS.
BERG, ~ Cillis l' all den) zegt de Heer WAGENAAR , in het Re<gister op zijn Faderlandfche Historie. werd Bisfchop van De,'enter, en wijst ons tot het VI. Deel, bi. 65. Aldaar leest men
GILLIS VAN DEN BERGE, Bisfchop van Deventer; doch hier bij
moeten wij aalltekenen, dat men niem~lt op de Lijst der Bisfchoppen van DeYenter gemeld vindt, dan I.) JOHANNES MAHUSIA,Il.) EGIDIUS DEL MOi\TE, enIII.) GILBERTUS KOEVERINBS, die
ook de laat!1e was; dus geen GILLES VAN DEN BERG, of VAN DIN
JlERGE.
Zie de Oudheden van 't Bisdom Deventer, 1. Deel, bI. 64tot IC2.
BERG, (Jalt 'Yan den) was eerst een leerling van HENDRIK
GOLTZIUS, en daarna van den grooten RUBENS, die hem, om zij.
ne bekwaamheid, zo veele achting bewees, dat hij hem tot Rentmeefl:er en Opziener zijner Landgoederen aanfl:elde; waarom hij
zig ook meest te 'lperen onthield.
Zie IlOlJBRAKEN, Il. Deel.
BERG.

nERG. Matt'hijs, Theodoor en jrm van den) BERGJE. 427
BERG, (Matthijs van den) Zoon van JAN. werd geboren te
'rperen, in 't Jaar 16 [5. Deeze genoot mede het onderwijs van
RUBENS, en werd, door een onafgebrokene fiudie, een vast Te~enaar. Doch het gebrek, dat hij had, van altoos anderen te
'Volgen, was oorzaak dat hij op zig zelven niets durfde Qnderneemen: en hier door is het, dat men veele Copijen, maar zeldzaam Origincelen van hem vindt. Te Alkmaar werd hij in 't
St. Lucas GiIJ, in het Jaar 1646, aangenomen, en overleed in
1681.
Aldaar.

BERG, (Theodoor van den) die. wegens zijne geleerdheid,
Utrecht, zijne geboortel1ad, tot eer verflrekte, was aldaar Rector der Latijnfche Schoole. Van hem zijn eenige fehdften na·
gebleeven.
Zie Aant. op het Bisdom Utrecht, 1. Deel.
BERG, (Jan ,'an den) een Man, die aanzienlijke waardigheden, ten dienfte van den Staat, bekleed heeft. In het Jaar [712
ontmoet men hem als Gevolmagtigde der Koninginne van Engeland, en der Smaten, ter vereffening der gefchillen, over en in
de Spaan/de Nederlanden; welken post hij ook nog waarnam
in het Jaar 1715. In het Jaar 1748, bekleedde hij de Burgemeelterlijke waardigheid te Leiden, en moest, nevens vcele bral!ve Regenten, in die en andere Steden, het noodlot ondergaan.
ter l1illing van eene oproerige Gemeente, (fchoon vooraf ontflag
verzocht hebbende) van hunne Ampten olltflagel1 te worden. In
1717 werd hij Burgemeester, en iu 1725 Dijkgraaf van Rhijl11<11)(1.
BERGJE. Keizer OTTO .oE DERDE noemt deeze Hoff1:ede of
Iloftlad. in 't Latijn, dus in 't meervoudig getal, teil bewijze
dat dezelve op meer dan één heuvel ligt of gelegen heeft. Verder plaatst de Keizer dezelve in de Landfireek aan de Schelde; mogelijk om reden, dat die Rivier toen aan dien kant haaren loop had, of om dat dit kwartier (Pagus) zig aan beide kanten van den fl:room uitfl:rekte. Toen ter tijd lagen daar tegenover
drie kleine .Eilanden, thans onbekend, SPRANGE, WETE-
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RANGE en STENINGE. Hedendaags noemen wij het lhr6ffl •
daar bij voegende op den Zoom; want aldus wótclt VaR f<1lJHJJige
ket Riviertje genaamd> dat aan de Stad van dien naam ten IJa.
ven verllrekt. WENDlétlNUS geeft, in zijne SlIlIifclte W~tt~n.
deeze Stad den nanm van Bal'co in Zionis. MELIS STOKIt notmt
haar eenvoudig BergeN, of Bergen op den Zoom, waarvan wij
ftraks breder zullen gewagen.
Zie ALTING J Not. G:mu. Inf. Part. H.
BEltGAN, was de naam, door Graaf DIRK DEN VIJFDEN) in een
Giftbrief van 't jaar 1023, gegeeven aan eene Hoffiede, gelegen
bij Leiden> aan den Westkant van den RhtJ'n, waardoor men
Bergen, hier na volgende, kan en moet verllaan.

Aldaar.

BERGEN, een Dorp in Noord-Holland of West-Friesland. In
een' Giftbrief van Graavc ARNOUD, overleden 993, vindt men
hier van deeze woorden: In villa Bergam ah occülenfe Riten!
pOjittl, quatuor ~MafJJis &e. dat is: In het Dorp Bergen ten
westen Wm dm Rhijn gelegen, vier iJfanfen. Waaruit, volgens GOUDHORVEN , zou blijken. dat de Rhijn toen met e'enen
arm ook dw!rs door Rhijnland, tot aan Alkmaar en Egm01zd,
tusfehen welke beiden dit Bergen geleegen is, in Zee geloopen
zou hebben. Wij l:tnten hier van een meer uitgebreider verhaa~
volgen, dan :HADIA 'er van gegeeven heeft. Dit Bergen is een
zeer aanzienlijke vrije lIeetlijkheiJ in J(.ntnemerlnn~, gelegen
ten Noorden de Banne van Schoott, rf/armenhuizen en Outi.
eerfPe!; ten Oosten aan de I(o/!dijk; ten Zuid Oosten digt onder Alkmaar; ten Zuiden aan de Egillonder iJ1eer en een gedeplte van lFimmemmt, en tcn Westen met de Duinen aan àe
Noord Ze/!. De Heerlijkheid bellaut uit vier gehuchten of fehependommen , als: Oudbttrg, Zoonegust, Oostdorp , waaronder
mede begrepen is het noorderdeel van lf/immenum, of hel Woud,
en de Bel'gerweer. Doch ane deeze ftaan onder eene en dezelf.
de Regeer\ng, en worden onder den naam van Bergen begTee.
pen. De Ban van Bergm is Vrol een graote uitgt?ftrèktheid;
zijnde daarvoor in de Arehiven aangetekend 1637 Morgen en 4ltoeden. In het Jaar INS waren :ttd:r.1r E\V'ee-en·twintig IJnizen
meer
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meer dan in het Jaar 1632. Omtrent Bergen ziet men het aan·
genaame Berger BtJsch, of Woud, waarin een zeer fchoon Hee.
ren Huis !laat. Ook vindt men hier het Rampezlbosch, dat, met
deszelfs huizing, in 1738. door dcn tocnmaligen I-leer van Bergen, vatJ den Heer RA~IP gekocht is. Deeze vrije Heerlijkheid
is door verfcheidene aanzienlijke Geilachten bezeten geweest.
Zij was, tot in 't Jaar 14'18, eene Ambachtsheerlijkheid, dOèh
werd toen, door Vrouw JACOBA, aan FLORIS VAN HAAMSTEDE , als
een vrije Heerlijkheid, vergund. De Baljuw fpam aldaar den
Vierfchaar met zeven Leenmannen; hij is te gelijk Houtvester,
en oefent het Jachtrecht l11(!t de Mee!lerknaapen. De Schout zit
'er met agt Schepenen te recht. Verder zijn aldanr twee Burgc.
meefieren. die twee uit de aanzienlijkfte Inwoonders verkiezen ~
welke Achtsmannm genoemd worden, en als Raadslieden in 't
beftuur der gemcene zaaken handelen. Van ouds waren die van
Bergen vrij van de Graaflijke Tollen; welk voorrecht door ze.
kere achtloosheid verwaarloosd zijnde, werd het hun, 1655,
door de Stnaten van Ilolland, weder gegund. Op den 2 I !len
Februarij des Jaars 1774 vierde men te Bergen het tweede Eeuw~
getij van deszelf.~ Kerkvenvoesting. De Eerw. Heer ANDREAS KOK~
iven Predikant aldaar, decd, bij die gelegenheid, aene zo uitvoerige als geleerde Predikatie, over P/alm XLVI: 9. De uitgaa.
YC daarvan fielt ons in naar, ten aanzien van het gefchiedkundige, veele wetenswaardige zaaken hier bij te voegen. De Leerreden van zijn Eerw. pronkt, aan derzelver voorhoofd, met eene
Opdragt aan den Hoog Edelen Hoog Geb. Beere WILLEM LODE·
WIJI(, Graave van Nos/au, Vrijheer van Bergen, enz.
Wat aangaat de oudhdd van dit Bergen, zijn Eerw. toont, bI.
19. in eene Aantekening, dat het zelve onder den naam van Bergum, op de lijst der Utrechtjèhe Kerkvergadering, reeds in het
Jaar 866 bekend was. De Kronijk van Bergen, in 't Latijn beo
fchreven, en waar van eene Nederduitfche Vertaaling achter fom·
mige Kaanen van dit Dorp te vinden is, zegt dat Berg.en van
ouds door de Graven bezeten werd, en dat zij de inkOinfien dier
plaatfe, tot apanage en lijfsgebruik , aan hunne jonger Zoonen en
Dochteren gegeeven hebben; zie de bewijzen bijgebragt, bI. 21.
enz. alwaar men ook de oudheid van de Kerk van Bergtn aange.
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weezen vindt; met aantooning uit derzelver grootte t dat het geen
Kapel, maar wel degelijk eene Kerk, en wel een Parochie Kerk
~~wee~t is, fchoon bI. 28. erkend wordt, dat de rechte flichtings.
tiJd dUister is. De zwaare Geldboete van vier duizend Kroonen.
waartoe die van Bergen, door Hertog FILIl'S, in de vijftiende
Eeuw, verweezen waren, brengt zijn Eerw. bI. 34 bij, ten beo
wijze van de aanzienlijke volkrijkheid des Dorps in dien tijd.
Van bi. 56 tot op bi. 64. geeft de Heer A. KOK eene volledige
befchrijving van de zo oude als prachtige eerfte Kerk van Bergeil, en zegt aldaar: Vt11l de Kerk 1tU kom ik tot het Koor. met

kaare Zijdgebouwell •

OIJS

tegmwoordig kerf/eld Kerkgeflicht;

waaruit wij zien dat de tegenwoordige Kerk voorheen alleenlijk
het Koor was: waaruit de grootte van de eerfie is aftelciden. Dit
Koor hceft de hoogte van zes-en-zestig voeten, zijnde tien voe·
ten laager dan de vorige Kerk. Hij laat daarop volgen eene befchrijvillg van den eer/1:en Kerk-Toren, en van het overige van
het geheele Gebollw, zo ten opzichte van deszelfs oudheid, vermaarde grootte, als van de verGerfelen; bef1aande in Orgel, Predik110el, Beelden, Wapenfchilden en Grafplaats der Vrijheeren
en Vrouwen van Bcr{Jet2. Na dit alles naauwkeurig en oordeelkundig verricht te hebben, gaat zijn E.erw. over tot het onderzoek van drie hoofdzaakcn: 1.) Den tijd der Kerkverwoef1ing, dii!
zïjn Eerw. op goede gronden field gefchied te zijn den 'lIllen
Februarij des Janrs 1574. 11.) l47aardoor? en houd de Heer KOK
zulk gefchied te zijn door vuur, of, zo als men zig anders zou
,konnen uitdrukken, door Brandllichting. In.) Door wie? dat
eenigzins dui,ter fchijm, of het gefchied zij door SONOIj , door
zijn Krijgsvolk, of door de Spanjaarden. Wat het eerl1e aangaat, zijn Eerw. gelooft, op reden door hem bijgebragt, dat soNOIJ, fchoon van euveidaaden geenzins vrijtepleiten, hier aan,
echter, gecn deel gehad heeft, en dat het door zijn volk, buiten
zijn bevel of toellemming , gefchied zoude moeten zijn. Hij treed
daarop ten onderzoek, of men niet met meerder grond de alverwoef1ende Spanjaarden daar voor zou konnen houden. Om dit
te betoogen, gaat zijn Eerw. de handelwijze der Spanjaarden
in dien oord na; van het Jaar 1573, en wel na het inneem en van
Illlarlem, en maakt daaruit op een volledig befluit der mooglijkheid ~
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beid. dat ook dit onder hunne fchandbedrijven mag geO:eld worden; waarnan ieder oordeelkundig Leezer zijn volle toeO:emming
geeven zal.
Wat nu aangaat de hcrbouwing van de nog tegenwoordige Kerk
van Bergm, die alleen het Koor der verwoefte Kerk is, om de
verwoeftillg van 't gantfche Dorp, de vermindering en armoede
der Dorpbewooners , (kenbaar uit de tweede Bijlaage, gevoegd
achter deeze Leerreden ) en andere dringende reden, kon dit
niet eerder ter hand genomen worden, dan met het Jaar 1581;
in welk Jaar zijn Eerw. aantoont, dat Bu-gen verëenigd was met
Schoorl, en toen ten Ll!eraar had ADRIAAN KLAASZ. VAN RAAPlIORST
of KATWIjK; welke vereeniging fiand hield wt in het Jaar 1644.
wanneer te Bergen als Leeraar werd beroepen RUARDUS ACRONIUS.
/1mbr.fil. hebb~nde van den eerftcn aftar op zjjn Eerw. (1763)
zestien Predikanten gehad. Dat de ROo1l1schgezindm, vóór de
Hervorming, een Vtij talrijke Gc\neente uitnlaaktcn, en nog hedendaags de Hervormden iij getal te boven gaan, toont zijn Eerw.
dus aan: volgens mijne optelling, zegt de geleerde Heer KOK,
vind ik thans te Bergen 639 lVfenfchen, van welke 'er 381 tot
de Roomfchm, en 25 I tot de lIen'ormden behooren, die, met
7 zo Lutlteraanen als 1I1el111onietel1, 639 lVIenfchen uitmaaken.
De eî'!rfl:e PastOor, dien zijn Eerw. heeft kunl1~n opfpooren, was,
in 157 I , ADil.IAAN l\lEINEilTS; en als va He Pastoors dier plaatfe.
zedert 1645 tot op zijnen tijd, noemt zijn Eerw. 'er agt, waarvan de laatfie was de Heer GERARDUS VAN Dt.:LDEN.
Wat aangaat de Heeren en Vrouwen van Bergen, daarvan vindt
men, bI. 108 tot JI r. een :laauwkeurige Naamlijst, zijnde de
laatst daarop vermelde WILLE.IJ LODEWI)K, Graaf van f..Tasfau, als
VJi)leer van Bergen, enz.
Deeze korte fehets zal voldoende zijn, om mijne Leez~rs te
doen bekennen, dat deeze uitgewrochte Leerrede, zo ten aanzien van derzelver algemeen nut, als om de menigvuldige Ilistorie- en Oudheidkundige aantekeningen, een plaats onder de Historiefche Boeken van ons Vaderland verdient, en den Schrijver
altoos tot eer zal firekken. Bij dezelve vindt men, in twee afbeeldingen, de gedaa.nte der oude en tegenwoordige Kerk van
Bergen.
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DERGH AAN DE ROER. BERGH,

el1z.

13:ERGH AAN DE ROER, is een Dorp in het Ampt van Montfo'fI,
een groot uur gaans beoosten Roerm,nde. De Rèchtbank aldaar
beflaat uit vier Schepens. De Roomschgezinden hebben 'er eeR
Kerk, die door een Priel1er bediend wordt.

BERGH, één der elf Banken van St. Servflas, een groot uur
gaans beoosten Maastricht, in 't Land van Valkenburg, onder
het welk dit Bergh ook zijn aandeel in de gemeene lasten op-brengt; wanneer het Land van f7tllkenburg 50,000 guldens moet
opbrengen, draagt Bergh of Berg daarin 596 guldens 4 fiuîvers
en 2 penningen.
BERGEN IN HE:'ilEGOUWEN, in het Fromch, ft/ons genaamd, is
de Hoofdfl:ad van de Provimie Henegouwen, en gelegen aan het
Riviertje de FouilIe , wauïdoor de Stad in tweeën gedeeld wordt.
Bergm ligt twee uuren van St. Gtli/rtt'n, vier van Maubt!uge,
zeven van f/alerzchim en Doornik, en negen vun Brusft/. Várt
laatstgenoemde Stad loopt een fchoone f1:raatweg tot áan Bergén,
die, in het Jnur 17°7, O? bevel der Staatcn van E,"ab/md en
Henegouwen, is aangelegd.
Onbekend is de ouderdom van dit 8erg"u;; dit weet men, dat
het eerst f1egts eeu Kasteel was, gebouwd op eefJen Berg, waar~
van ook de nuamsoorfprong wordt afgeleid. Die Kasteel werd,
in het Jnar I Ó 18 , afgebroke:J, en de f1:eenen en andere bouwfloffen aan bet Koor van de Ker:': van St. Elijàóeth verbezigd.
Thans ziet men, op de plaats van het Kasteel, een hoogen To·
ren, die verwonderlijk fraai gebouwd is; rondsom denze[ven ligt
de Sted in ccne moerasfige vlakte; zijnde, echter, van zeer goe.
de Bolwerken en drie Gr~chten voorzien. Zij wordt voor een
der il:erkil:e Steden der OostenriJk[che Nederlanden gehouden.
Wat de Historie deezet Stad betreft; verfcheidene maaien is zij
ingenomen geweest. en heeft zeer veel, door de rampen van den
oorlog, geleden. Graaf LOD~WIJK VAN NASSAU maakte 'er zig,
in het Jaar 1572, bij verrasfing, Meeller van, door miMel van
eenige Soldaaten ~ die als Wijnkoopers gekleed Wllten. ALM ver·
zamelde al zijne magt, om BerKen te b:<ltóvllren; het geen hem
ook gelukte: en dus was de Graaf genoodzaakt, het weder te
ver·
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In het Jaar 1678, kort voor het Duiten van den

Nij-

11Ieegfchen J7i-cde. gelukte het PrinCe WJLLEl'YI DEN DERDEN, het
Leger der Frtm/chel1 voor Bergen te i1aan. In 1691, bevond
LODEWIJK DE VEERTIEi\DE zig in Perfoon voor deeze Stad, deed
dezelve, door het inwerpen van Bomben , geheel venvoefl:en,
cn Qwong haar dus onder zijn geweld tt: bukken. Met den Rijswljkfohm Vi-ede weder aan Spanje aCgeO:aan zijnde, maakten .Ie
Frlll1fl:hen, na den dood van Koning ICAREL DEN TWSEDEN, 'er
zig weder mee [ter van. In't Jaar 17°9, werd Bergen, door
EUGEEN en ~lARLBORaUGH illgenoluen. Van tOen af, tot aan het
begin van 17.6, hadden de Staaten der Nederlanden 'er bezetting
În; doch, op d~n J 3den Februarij van dat Jaar. moest de Stad,
volgens 't Traé'!aat ')!an BaJ-riere, nan de Keizerlijken ingeruimd
worden, zo als ook gerchiedd~: Gebeurtenisfen , waarvan de Ne.
derJandCche HistorieCchrijvers van die tijden om!1:andig gew\\agen.

BRRGi:IK. een Dorp in de lJ/ei}er!} van 's Herto;};enbosc.'t, gelegen tusfchen Lommel en Eind!101;m, bijna vier uurcn van de
laatstgemelde plaats. De oude naam van dit aanzienlijk Dorp,
was Eik of Eikenburg. In het Jaar 1468 werd het, door KAREf. DEN ST(i)UTEN, tOt een Stad verheven; weIl, voorrecht door
de Ingezetenen veronachtzaamd is; zi'nde de Plaats zonder Poor.
ten of l\Iuuren gebleeven. 'Er zijn nog eenige overblijfzeis te
zien van een oud Slot, dat door den Spaa/lfchen Veldheer :\10:\DRAGON verwoest werd. De Jaarmarkten, fchoon vijf in ge,nl,
beduiden 'er weinig of niets. De Kerk aldaar is een fraai en
groot Gebouw, met een Torentje, Klok en Uurwijzer voorzien.
De Roomscbgezin.den hebben 'er twee Kerkhuizen , é~n in het
Dorp. en één niet verre \'an het zelve, op den LlIil?fc,'Jen Bodem. Het getal der Huizen beloopt 'er op 320. De Bede wordt
gel1:eld op f 806 - I - r 2; de Verponding op f 2800, en de Ge.
mcene Middelen op 1329 gl. 14. auiv. en 10 penn. Begeik
maakt, met lFe-sterhoven en Rijthol'etJ, een zelfden Rechtbank
uit, befiaande uit drie Schepenen van die Plaats, en twee der andere [wee Dorpen, waaronder de kleinere Dorpjes Borkel el!
Schacht behooren. De Ingezetenen geneeren tig meest met den
Landbouw en Veehoederij. Ook wordt 'er Ilerke hanu"l in Mellw
fchenhair voor d{} Parnikemllker& gedreeveH.
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BERGEIJ OP DEN ZOOM. Het Markgratlf(chap van dien naam
grenst, ten Noorden, aan het Hotlandsch Diep, ten Oosten aan
de Baronnij van Breda en het Land van Rhijn; ten Zuiden aan
de Stad en het Rechtsgebied van Zantv/iet, en ten Westen aan
Zeeland; wordende dus dit gedeelte van Staats.Brnbal1d daar
van gefcheiden door de Schelde, en het Riviertje de Eendragt.
De grootte is, van het Noorden naar 't Zuiden, negen uuren
gaans lang, en van ?t Oosten naar het Westen, vijf uur en breed.
Het Limd is vruchtbaar in Graanen en Hout; ook heeft men 'er
goede Weilanden. Oudtijds was dit Landfchap een gedeelte van
't Graaffchap StriJeIl , welk Graafîchap, ia vroegere Eeuwen,
met meer Nederlandîche Leenen, als een Vrijgoed bezeeten werd,
zonder van den Graaf, of van eenigen anderen Vorst, al hangelijk te zijn. Doch omtrent den aanvang van de twaalfde Eeuw,
werd het verdeeld, en verloor den djtel van Graafîchap. Dus'
geraakte het Land van Strijen, na eenigcn tijd onder bijzondere
lIeeren gef1aan te hebben, onder Holland, en het overige deel,
zijnde he~ Land van Breda, waaronder toen ook Bergen op den
Zoom begreepen was, onder BrabtJ1ld. In dien lland werd het
een reeks van Jaaren bezeten, door bijzondere Heeren, die Leenmannen van de Hertogen van Brtlbar.rl waren, tot dat het eindeliik, door het Huwelij:, van HENRIK V,\N Lf UVI!N met eene Erfdcchter uit den Huize van Breda, en van ARNOLD VAN LEUVEN
met ELISABETIl , Vrouwe van Breda, in 't Huis van LeuYen ge.
raakt is.
Na den dood van AR:'\OLD, voorgevallen in I !!83 of 1284, Ont·
!lond 'er, over zijne nalarenfchap, verfchil, tusfchen P.AZO VAN
GAVEREN , die Heer van Licclelu::-ke was, en GERARD V.\N WEZE'
MALE, neer van f{wabeeke. De eeïlte, zeide men, had ter
Vrouwe eene Dochter uit den Iiuize van Breda; en de laatlle
bewees dat zijne Moeder uit dat zelfde Huis gcîprooten was.
Doch volgens het fchrijven van anderen, dat ook meest met de
waarheid fchijnt overeen te komen. l1adden zij ieder een Dochter van gemelden ARNOLD gehad. Hertog JAN VA~ BRABAND befliste hun gefchil, in het Jaar 1287, en wel op deezt! wijze: RAzo kreeg tOt zijn aandeel de Stad en de helft van het Land van
Breia, met alle de Leenen, die daar van afhingen: GERARD
werd een gelijk gedeelte toegewcezen, waaronder waa de Stad
Ber-
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Bergen op den Zoom, welks Land, van dien tijd af, den naam
van Bergen op den Zoom droeg.
GERARD, die den tiitel van Heer van Bergm aannam, liet drie
Zoonen na, waarvan de oudfle, zijnde ARNOUD, hem opvolgde.
Deeze liet na twee Dochters, MACHTELD en lIMRGREET. MACHTELD volgde haaren Vader in 't bezit; zij baarde hauren Gemaal,
/lLBERT VAN VOORNE, één Dochter, JOHANNA genaamd, die, na
den dood van haare Moeder, Vrouw van Bergen werd. Zij had
ten Man JAN VAN MONJOI, Heer van Valkenburg; zonder Kinderen llervende, verkocht deeze de Heerlijkheid Bergen aan HENDRIK VAN BAUTERSEM, die met een Dochter van den jongfren Zoon
van GEllARD gehuwd was. }OHdNNA VAN BAUTERSEM, Dochter
van eenen Kleinzoon van HENDRIK VAN BAUTERSEM, huwde met
JAN VAN BRAllAND, of van GLlMES, Zoon van zekeren JAN VAN
BRABAND, die een natuurlijke Zoon was van JAN DEN DERDEN.
Hertog van Braband, wien zij Bergen ten Huwelijk bragt. Zij
baarde, behalven andere Kinderen, een Zoon, JAN, bijgenaamd
met de Lippen, wiens afbeeldzei men in een onzer oude Chronijken vindt. Hij had ter Vrouwe MARGREET VAN ST: SIM ON , die,
om haare ongemeene fchoonheid, la belle blanche de St. Simon genaamd werd. Van tien Kinderen, die hij bij haar t~eJde,
volgde JAN hem op, als Heer van Bergen, die hetzelve weder
naliet aan zijnen Zoon ANTONIE. Door middel van zijnen rijk.
dom was hij in fraat, Keizer KAREL DEN VIJFDEN merkelijke dienfien te doen; hij fchoot dien Vorst, op één keer, zo veel gelds,
dat hem de Stad en 't Land van Tholen daarvoor verpand werden;
de Vorst betoonde hem zoveel gunst, dat hij, in het Jaafl533.
zijne Heerlijkheid Bergen op den Zoom tot een Markgraaffchap
verhief. welken Tijtel het nog heden draagt. Zo veel Keizer
KAREL in Karakter verfchilde van zijnen Zoon FILlPS, die hem opvolgde, zo veel verfchilden hunne handelwijzen omtreut den
tweeden Markgraaf, JAN VAN GLIMES: want deeze volgde zijneR
Vader op, en werd, onder de Regeering van den bloeddorlligen
FIL/PS. naar Spanje gezonden, om vertoogen te doen, wegens
de tirannij der Spanjoorden. FILIPS en ALBA. zo bloeddorllig als
hebzuchtig, weetende dat Heer JAN geene Kinderen had, deed
de eerlle hem door vergif ombrengen, de andere zijn l\1arquifaat
~an..,
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a:mQaan, cn ten behoeve des Konings y.eroonrd verlda.a.en. Fr,.
bleef 'er bezitter van, rot in 'c Jaar 1577; in welk JQIlJ." bet
aan !AN, Heers van Merode , die met een Zuster val1. het ongelukkIg /lagtoffer van Staat gehuwd was, werd afgenaan aau des:zelfs Dochter MAl!tGREET. Zij was, in J 57 J, gehuwd aan JAN
VAN WITHtM , Heere van Berfee/e, àien zij drie Doeflters bUilr~ó
De oudlle van die bragt het MarkgraaffclHlp van Bergen ten buo
welijk aan mRMAN, Graaf yan den Berg, zo als wij, bij de
melding van de Heeren of Graaven v 4N Dl\N llEltG, gezien heb.
ben. Uit dit huwelijk kwam niet meer dan éléne Dochter voort,
MARlt\ ELISAIlI'.TH genaamd, die haaren Neef 4L13ERl' ten. huwelijk:
had. De eenige Dochter, uit dit huwelijk, MARIA l!LISAllETH,
trouwàe ETHEL FJlEDRIK VAN IlOHENZBLREN. Deeze teelden n.Jede /legts ééne Dochter, HiNRlé.TTE FilANÇOISE, die, in den
:,tcht trad met FRIWRIK MAURITS DE Lt\ TOUR D'AUVERGNE, Graaf
van Auvergnf!, die 17°7 overleed, en het Markgraaffchap Bergen naliet aan zijnen Zoon FRANÇOIS EGON. Dl?eze trouwde. in
dat zelfde Jaar, met !\lAR IA Al'i:NA, Dochter van FIL'PS, Hertog
van Aremberg Aarfchot. Met zijn overlijden (in 't Jaar 171c0
bleef zijne Dochter MARIA HENRIETTA., die, il'l I n!2, de Vrouw
werd van JAN CHRISTIAi\N, Hertog SULSBACLiS Erfgenaam~; zij
overleed den !27ften Julij 1723. nalatende eenen Zoon, i{JI,REf.
:FILIPS THEODOOIt, die haar opvolgde; hij was 1724 geboren, en
werd naderhand Keurvorst van de Pa/tz, Hertog ·vun Su/;óac!z
en Culik, en Paitzgraaf aan den Rhiil1. Gedullrende zijne min.
derjaarigheid bekleedde zijne Gro0lll1oeder. de Hertoginne Waduwe van ARREMBEIW AARSCHOT, de voogdij over hem. Hij werd
Keurvorst van de Paltz 1742. en van Beijeren 1777. Zijne Gemalin was MARIA AUGUSTA, Dochter van den Erfprins van Sulsback.
De opperrnagt over dit Markgraaffchap berust bij de /ligqmeene Staaten ; en hetzelve een Leen van j3raband zijnde, is.de
Markgraaf verpligt , hulde te doen voor den Raad van BI'flPllfld
in '$ Hage. Als een gevolg dier oppermagt. hetf.;:n de d/g;tnfc.fJe Staoten àezelfde of dergelijke last~n, 3ls in ,,~ lIPdIlrIl Gençraliteit Landen; dan tot het invoeren van nieuwe beilistillgen wordt
de goedkeuring van denlVlarkg1'laf verei~~bt. Ook ~jjn de PQ!.
deri,
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ders, Fijflaan en Heiningen, vrij van lasten aan den S~Q!it te
betaaien , uitgenomen den HondertHlen Penning en belastingen op
de verteering, welke zij aan den Prins VAN ORANJE betaal en , die
daar uit de Vesting van de Willemflad, cn de Schans I1erlak~
moet onderhouden. De Markgraaf heefe, buiten dit alles, heer~
lijke voorrechten; als, de aan!1:elling van alle Rechters en Re·
geeringsperfoonen in het gantfche Markgraaffchap, zonder dezol.
'Ven aan Hunne Hoog 1'«1og. te moeten voorfiellen; ook wordt' er
bet recht in zijnen naam bediend. Hij bezit 'er het recht van ver.
beurdverklaaring der goederen van Misdadigers, die aan den lijve
geftraft worden. Dan, over het verleen en van pardon van eell
uitgefproken doodvonnis is meermaal verCchil ontfl:aan, tusfchen
den Markgraaf en deAlgemeene Staaten. Nog 't Jaar 1748, verbéeldde de Markgraaf zig, dat dit recht aan hem behoorde, uit
kracht van een oud recht, dat de Graaven VAN STRIJEN voorheen
bezeten hadden. De A!gemeoJe Staatm oordeelden, dat met
het recht van oppermagt, over de' Generaliteits·Landen, ook het
recht van kennisneeming vnn doodOagen, die in dezelven voorvielen, aan hnn vervallen was, en dat wel volgens den inhoud
van een Plakaat van 6 September 1661. (Zie Groot P/akaothoek, II. Deel, fol. 267°') In het gezegde Jaar 1748, deed de
Markgraaf te Brusfel een vertoog overleveren, waarbij hij beo
weerde, dat dit Markgraaffchap alle de vorrechten van een Vrij.
leen behoorde te genieten, en onderworpen was aan de opperfie
magt der Vereenigde Staaten. Deezen draalden, door de om.
fiandigheden van tijd, eene ger~lime wijl, eer zij op dat Vertoog
deeden antwoorden. Dan de tijd naderende, dat de Franfchen
Bergen op tien Zoom fl:ollclen te ruimen, deed de Markgraaf hun
een Protest ter hand nellen, dat door hen aan de Gemagtigden
der Staaten , met hun te Brusfel, over de ontruiming der plaat.
fen in onderhandeling zijnde, overgegeeven werd. Dus vonden
de Staaten het nodig, met den aanvang vall 't Jaar 17<4-', het
gemelde Vertoog en ProCüst op de volgende wijze te beantwoorden:
" Dat het voorgewend regt van den Markgraaf gebouwd was,
" dlit het zelve geweest zoude zijn een gedeelte van het {J!olJtI
" Gropffohnp Strijen, en dat het daarvan afgefcheiden, Ollllf" hang-
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• , hanglijk zoude gebleeven zijn, vaR de fIertogen Vtm Bra.
" band, doch dat het onderzoek deezer (tellingen, het doorbla"
"
"
"
;,
"
"
"
"
"
.,
,.

"
"
;,
"
.,
"

deren van veele oude fchriften vorderde, dat de Staaten niet
te vergen was. Dat zij meende te konnen voIfiaàn met de aan.
wijzing van hun regt, op dit lYIarkgl'aaffchap verkregen bij
plegtige verdragen, na de oprechting hunner Republiek. Da~
de opperlle magt, over dit lYIarkgraaffchap hun, bij het derde lid der lYIunfierfche Vrede was :tfgellaan, op gelijke wijze
als zij die over de Vereenigde Gewesten bezaten. Dit bij Cc
IV. Art. van~ de Nijmeegfche en Ct VII. Art. van de) Rijswijkfche Verdragen, waarop de Keurvorst zig beriep, niet)ll1ders was vastgefl:eld, dan dat des Grnaf t'tm Auvergne, Kolonel in Franfchen dienst, herfl:eld zou worden in 't bezit van
't lVlarkgraaffchap van Bergen op den Zoom, 't welk ter oorzaak van den Oorlog, verbeurd verklaard was, en in alle de
voorregten , welken hij, in 't zelven , bezeten had, voor het
verkiaaren van den Oorlog. 't Was 'er dan wel verre van af~
dat dit MarkgraafTchap. toen als een vrij leen herlleId geweest,
of dat door die Verdragen, eenige verandering gemaakt ZOI1
zijn, in dar van Munller, gelijk men beweerde (*) Dewijl
,. nU

(*) De Inhoud van 't Traétaat. en wel het Hl. Art., waarop
de Algemeene Staaten zig beriepen, is als volgt: Een yegelyek fat
hehouden en date/yek gebruyekm, de Lamifchappen , Steden,
PlaetfelZ, Lm:den en HeerlJ'Ckheden ,die hy tegenwoordigh houdt
en beftt, [onder daer in getroub/eert of belet te worden, directe/yek 110gh indireftdyek, in wat manieren dat het zy, daer
onder men 'Verftaet te begY'J'pen de /77eelr.en·, Dorpen, Gehugten
en platte Landen, die daer 'Vau dependeeren : En ful/en dien'Volg ms de geheeIe Meijery van 's Hertogenbosch , als mede alle
de Heerlyckheden, Steden, Kasteelen, /77eeken, Dorpen, Gehugten en platte Landen, dependeerende 'Van de voorfchree)'~
Stadt en lIfeijery van 's lIertogmbosch. Stadt en Marquifaet
'JIan Bergm op Zoom, Stadt en Baronny van Breda, Stadt
'JItm Maastricht, het Resfort 1'an dIen, nis (10k het Grnef!chap
"Mn
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nu dit verdru(r zo wel als de twee anderen ten grondflag gelegd

"" wa" van het" tegenwoordige Verdrag van /Iketl , vernonden de

" Smaten, dat hun regt van oppergezag over Bergen op Zoom.
" !'liet de mÏJne krenking geleden hadt bij dit verdrag, en dat
" het 'er veel eer op nieuws door was bevestigd geworden.
" Ook wisten de Staaten niet, dat de Mai'kgraaf van Bergm op
" Zoom. tusfchen de iVIunnerfche Vrede en den Oorlog die met
" de Nijmeegfche Vrede geëindigt was, en tusfchen de Nijmeeg" fche Vrede, en den Oorlog op welke de Rijswijkfche Vrede
" gevolgd was. meerder voorrechten had genooten, dan voor
., hij de jongile onlusten had genooten, doch zij waren overbo" dig, om des aangaande de nodige Vertoogen, van wegens zij" ne Keurvoril:elijke Doorluchtigheid, te ontvangen, zijnde zij
" niet gezind, iemant in zijn wettig Regt te kort te doen." Van
de zijde des l\1arkgraafs bleef men nog al aandringen op ecu ouder recht, welk men met nitvoerige Vertoogen zogt te ftaaven;
doch de Staaten meenden de reden daarvan genoegzaam wederlegd te hebben, en hielden de Onafhangelijkheid ft:tande; waar·
bij de zaaken dan ook bleeven berusten.
Wat de Inkom !ten van den l\larkgraaf aangaat, dezelveli zijn
zeer aanzienlijk, en ontilaan uit de verbeurdverklaaring der goederen, uit de goederen der Bastaarten , uit die der geen en , welke zonder Erfgenaamcn :<!erven, @n uit den aanwas van nieuwe
Lu':dcn, die de Zêl! UpWëlTt. Doch de voornaamfle inkomften
ko-

~'al1 Vroollhof, de StfldGra J'e, m de Lande ~'a1Z Kuick,
!Iu/st.
de Balluagt! )'an Hulst, en Huljler- /lmbagt , als ooek /lx/erAl/Ibag t, gclegen b(jzzIJde;z en benoorden Gcule, mitsgaders de
FOi'tcIJ, die de gemelde lIee1(!1J Maeten jeghenwoordigh inTtebben, en 't Lfl/dt )'fm Ij/ars, 1!11 alle ondere Steden en Plaetfen, dewekke de gedachte lIaren Sta eten houden in Brobtll1t
V/aenderm en elders, b/yven tien de yoorfchreven Heeren Su/(ten, in alie derzefve I'egten en dee/en von Souvera initeit, en
Superio riteit, niet uitgefon dert, en even gelyk als zy zyn,
houdende die PrO)'hltim Vtm de Péreenigde NtderlllmlQn, 6n~.
VI. DEEL.
Ff
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komen voort uit de Domeinen> uit eeuige Heerenrechtel1, en
die van het begeevcl1 der ampten. Men zegt dat dit, in de veertiende Eeuw, jaarlijks reeds 100,000 guldens opbragt. Van 17 0 r
tot 1714. beliepen deeze inkomfien, jaarlijks J 74,304 guldens
en 14 l1uiv. van '7'4 tot 17 2 4, 97,350 gl. en 15 fiuiv. doch
lJa dien tijd konden ze, jaarli,ks, niet veel boven de Ro,oGO guldens haaIen, en na de laatl1e belegering niet boven de 650fó6,o\J0
gnldens. Niet tegenfiaande deeze inkoml1en, is het Markgraaffchap met zwaare fchulden belaad en , en 'er moet, van de ge.
melde inkom(len, jaarlijks, 50 of 60,000 guldens aan Illteres[ell
betaald worden.
De Domeinel~ en I1eerenrechten van den Markgraaf zijn, in
de Stad Bergen op den Zoom, het Kasteel, een Water- en WindKoorn-Molen, de Lombard, eelle jaarlijkfche Rente' van II gl.
2 ft. en 6 p. op twee Huizen, een jaargeld van 50 gJ. die door ieder
Brouwer, en één van 24 gl. die door ieder Buiier beta:.lld moeten
worden. Daarenboven betaaIen deez~ laatfie 2-4- gJ. als zij in 't
Gild komen. De Brouwers moeten, om de zeven Jaaren, ieder
nog 36 gJ. betaaJen, voor de vernieuwing van hun Oétroi. Ook
betaaIen de Vleeschhouwers, jaarlijks, ieder 39 gl. en eenige
penningen, en 50 g1. bij hunne inkomst in het Gild. Het Gev:lngenhuis met een Huis daar onder, is mede een eigendom \'~'Il
den Markgraaf; ook behoort aan hem de Waag, de Vlee,chh,.l,
en het recht tot een Dank op de Vi,chmurkt.
De Domeinen in 't If/ester- en Z/!Î(!.?r-h"I'{jj'!ier brengen meer
dan 24,aoo gl. op. De Tienden dtr Polders van .duvergne en
Glimes beloopen, jaarlijks, bijna 2300 gl. Een Landhoef onder
Halfleren doet aan huur, jaarlijks, 230 gl. 12 filliv. Van het
'hout dier Hoeve komt 80 gl. jaar.. Behalven het recht van de Visfcherij, beloopt de honderl1e van de Kapoenen en Gunze:J in die
Polders, jaarliJks, bijna 300 gl. Het aandeel in de Gorsfingcn
of aangewonnelle Landen van het Noordland , brengt bijna 100
gl. jaarlijks op. De Landarijen • die hem in Kruis/ani, Ring'Veld en Yosmeer behooren , worden vOor omtrent 2000 gl. verhuurd. De Opperjagermeefter betaalt aan den Markgraaf. uit de
lnkomilen der Kastelenij van Wouw. 's jaars 250 gl., die van
zijne Wedde ~ welke op 100 gt. jaan gefchat wordt J afgetrok-

ken
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ken wordcn. Ook bezit de lVIarkgra?f, omtrcm het Kasteel van
lI/ouw, twaalf en een half morgcn Lands, dat met hoog geboomte Llcplam is.
De Domeinen van het Oosterkwartier worden gerchat, jaarIijks, op re brengen bijna I 1,000 gl. Van de honderften van
Rozendaal en Nispen komt jaarlijks drca 200 gl. De ltikomfl:en
Van Zand baar buiten, met de tienden, de honderften, de overrogt der Rivieren CIl andere Renten, beroopen jaarlijks ten min.
fien 13,000 gl.
De Domeinen van het NoorderkwArtier, be!laande in agttien
Hoeven en eenige Landerijen, met de tienden van Fijnaart; de
lfeinÎngm en daarvan afhangende Polders. de overtogt der Ri.
vieren, en 1ll1dere Renten, brengen jàarli jks bijna 34,000 gl. op.
Bij dit alles moeten nog gevoegd worden, de toevallige inkomst,
fpruitende uit den verkoop der amptcn, inzonderheid die van
Drosfaart, Schout, Secretaris, dar in tien Jaaren meer dan 30,000
gl. opgebragt heeft. Hier uit zien wij, dat dit l\1arkgraaffchap
in vier Kwartieren verdeeld is, waaronder noch de Stad -Bergen
(lP den Zoom, noch de Heerlijkheid Bcrgl'liet behoort.
Onder het Westerkwartier behoort het Land van Wouw, de
Dorpen Wouw, 1I1oeJ:(lraatclI , f7@orenseinde , Ha/jleren en Noorti·
geest, de Polders Auvergnr, G/imes en Beiemoer.
Het gnmrche platte land dQS l\1arkgraaffchaps brengt den Staat,
behalvcn de gemeene ~rIiddelcn, ruim 44,5°0 gl. aan verpondin. gen op. De BeJcn beloopen 8250 gl. en dit deel in de verpondingen ruim 12.5co gl.
Het Zuiderkwartier bevat in zig, de Dorpen Asfendrecht.;
Wocnsdrecht, Heoger/;eidclI; Hilibergen , Putten en Borgvliet ;
in de verpondingen draagt dit iets meer dan 4000 gl. jaarlijks.
Onder het Oosterkwtlrtier behooren, 't Vlek Oudenbosch, de
St. Jlft1al°telJS Polder, de Dorpen Oud Gaste!, de Hoeve, Ruk~
veen en Zegen. In de Verpondingen draagt dit ruim 22,800 gl.
En onder het Noordcrk:Mrtier, het Rechtsgebied van 't Zand
daar buiten, dat van Fijnaard en dat van de Heiningen. Ruigmhil; dat 'fr voorheen mede onder begrepen was, behoort nu
tot de lf7i/lemjlad. Dit deel draagt in de Verpondingen bijna 4200
guldens; waarvan 't Zand alleen 3350 g\tld. en 19 ftuiv. draagt.
Ffll
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De Regeering van dit Markgraaffchnp bel1:aat uit een Leerhof •
of IJof v~n Juititic, op het welke men zig van alle Vonnisfen ,
over burgerlijke rechtzaaken, in de rechtbanken ten platte Lan.
de geweezen, beroepen kan. Dit I-lof bel1:aat uit eenen Stadhouder, zeven Leenmannen, en eenen Griffier. die allen door den
Markgraaf, ad vitam, worden a:mgel1:eld; doch lij moeten V~n
den Gereformeerden Godsdienst zijn. Van deezen Rechtbank zijn
.alleen de Pachters ofColleél:eurs van de gemeene Middelen uitgefloten, die in gaval van frawle. door de Overheid van Berge"
op den Zoom. als gedelegeerde Rechters, te recht gel1:eld worden.
Onder het bel1:uur van dit Hof behooren alle de Leenen, die van
dit lVfarkgraafièhap afhangen, en daar binnen en buiten geleegen
zijn. De zitting van deezen Rechtbank: wordt gehouden op l1et
Kasteel te BergeIJ op den Zoom; waarop ook bijeen komen de
Raad en Rekenkamer van de Stad en het lVIarkgraafrchap, befiaande de Leden daar van uit twee Raaden, één Thefaurier Generaal, één Griffier en één Ontvanger. Welke Raad het bel1:uur
heeft over alle de Domina/ia, Heerlijke, en RCfJatitt, Koninglijke Rechten, van den Markgraaf, en Geldmiddelen; in afweezishdd van den Markgraaf geCchiedt door den zei ven de a:m!le[ling, op vervalling der openl1:aande amptcn, als van DrosCaart.
Schout, Secretaris, enz.
Verder zijn aldaar twee Rentmeeners der DOlTIcin.:n, en gelijk
reed;; gezegd is, één Houtvester, die verCcheid~ne miildcre Bedienden onder zig heeCt.
De Rechtbanken op het platte LaLd befluan uit een Schout,
eenige Schepens, een Secretaris en Gerechtsboden. leder der
vier kwartieren houd bijzondere kwartiers dagen , die door den
Drosfaart.van ieder kwartier be[chreven worden. Eene algemeene
vergadering, die nu en dan beCchrevell wordt, gefchiedt doorgaans door den Raad- of Reken-kamer.
De Heemraadfchappen, die 'er veertien in getal zijn, bertaan
ieder uit één Dijkgraaf, eenige Gezwoorenen, één Penningmeefier en één Boekhouder.
De Bedienden van den AJgemeenen Staat bel1aan uit vier Ontvangers. Ook heeft het Collegie tef Admiraliteit in Zeeland.
binnen Bergen op den Zoom, één Licennueester, één ControIleur , en vier Commiefen ter Recherche.

Her
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Het getal der Gereformeerde Kerken maakt, die van Stem her-

ttn, f{rllis!al1d, Li/Jo en Liefkmslzoek daaronder, een getal van
negentien uit, die door zeventien Predikanten bediend worden.
De Roomschgezinden zijn 'cr menigvuldig.
de Hoofdflad van het Markgraaffchap
dien naam, van wier oorfprong het onzeker is; of die ont"
leend zij v.an het Watertje zo genaamd, dan wel van haare gelegenheid, aan den Zoom van Braband , of den kant der Zee;
voor wdk laat!l:e wij het liefst zouden zijn, om reden, dat uit
eenige van Stads oude Papieren fchijm te blijken, dat, in 't Jaar
1400, dit Watertj~, niet de Zoom, maar een IFater/oop, ei1 daarna de raart genoemd werd, zijnde in '53° veranderd of verleid, om turf uit de 1\1oeren binnen de Stad te brengen, en met
den aanvang van den Spaanfchen Oorlog genopt, ter verllerkinge van de Stad, om de Valleijen ten Oosten onder Water te zetten. Dit Watertje, dat men den Zoom noemt, neemt nict verre
van de Stad zijnen aanvang, loopende áoor de Stad in de ~che!
de, op eenige kleine Bergjes, die te zamen eenen kleinen Heuwel uitmaaken, omtrent zeven Ullren bewesten Breda, en een
groot uur ten Zuid-Oosten Tltoolen in Zeeland. Binnen de Stad
draagt het den naam van de Grebbe, en de aroom daarvan onderhouclt de diepte van de [-Iaver:. Wat aangaat de oudheid van
Bergen, op het Art. BERGJE hebben wij gezien, dat ze reeds
in wezen wa~', toen Keizer OTTO DE DERDE regeerde, van 't jaar
983 tot het jaar 1022; en zo men, door Bergen op den Zoom,
Bajorzrma verl1aan moet, zou het, reeds in 't jaar 880, door
de Noonnmwen verbrand zijn. Zekerder is het, echter, dat
deeze Stad omtrent het ja,r 1 ~87, door GERRARD VAN WEZEMALE,
allereerst met muuren omringd is, en dat dezelve, in J 395 , door
Hertog ALBERT VAN BEIJEREN, met de vrijheid van Tollen door
gantsch Ho/tand en Zee/ani begiftigd is geworden; welk voorrecht door MAXIMILIAAN en MARIA bevestigd werd.
De Sterkte van deeze Stad befwnd voorheen in het Hoornwerk
Bekiif, dat voor den Ham ligt. De beroemde Vestinghouwer
M. ÇOEHOORN had, in de Jaaren 169Q en 17°0. het opzicht over
derzelver verfterking. De Wal, die bijna een uur in den omtrek
Ff 3
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haaIen kan, was voorzien, voor de !aatfte belegering met tien
Bolwerken, en een· en twintig Ravelijnen en Lunetten. De Graften zijn 'er meest droog, buiten die, welke ten Noord-Oosten
ligt; hebbende zij alJen gemeenfchap met twee groote Sluizen,
waardoor dezelven met water kunnen gevuld worden. Men vondt
'er aanz,ienlijke bedekte wegen, en Glacis, die zeer fierk, en
op fommige plaatfen wel dertig voeten diep ondermijnd waren.
Naar den kant van Antwe.rpen lag een halve Maan tegen een Sterkte, ,de Kijk in tie Pot genaamd, waarvan de vier Redouten met
gefcbtlt voorzien waren. Naar de Schelde liepen twee Vaarten,
-de Oude en Nieuwe Hayen, waarlangs de Stad van Voorraad kon
voorzien worden. De mond der Oude Haven werd voorheen,
door de Sterkte de NOlJrdfchan5, befchermd, en die der Nieuwe
H4wm gedekt door een Schans van vijf Bolwerken, de Zuid- of
JVoter-Schans gencJemd. Naar den kant van Steenbergen zag
men de Schanlèn Moermont, Pinfen en de ROl'erfchçlns, benevens een weiverncrkrc Linie, gemaakt in het Joar 1727. In deeze vier Schail[cil lagen afzonderlijke Detach~l11elHen van eenige
~anfchap, die alle vier-en·twilltig of agt-en-veenig uuren afgelost werden. Van de RlJyer/i;,'zans tot Ste.mbcrgen kan het Land,
en door het Huiten vaft de Sluizen, die bij ea om de Stad zijn,
een gedeelte der Landerijen onder water g~zet worden.
Wat aangaat de grootte der Stad, vpór de laatfie verwoe!l;ing
telde men in dezelve twintig groote Straaten, en bijna veertien
honderd Huizen, Het getal der Bewooneren be!iep agt duizend.
€Jok zag men 'er twee groote Markten, waarop aanzienlijke Jaaren Week.markten ,gehouden werden. Onder de Geestlijke Gebouweu munt uit de Groote Kerk, ecrtiJ.ls aan de H. GEERTRUlD
gewiJd, zijnde een Gebouw, dat vóór de laatfle belegering zee~
fraai en met een fchoonen Toren voorzien was, door de F1"an{clzen zodanig in den brand gefchoten, dat het gantCche Gebouw,
in minder dan drie umen, in de asfche lag. Deeze dan verwoest
zijnde, bedienden de Gereformeerden, na de ontruiming der
Franfchen, den 7den December 1748, zig van de tweede Kerk;
ook gebruikten de Fronfehe ,Gereformeerden deeze helft, ter verrichting van den Godsdienst; het andere deel werd door de LutherCchen gebruikt. Deze Kerk, die niet veel aanzien heeft"
werd
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werd weleer, op order van Koningin ELISftBETH. ten dienfie van
het El1gelsch Krijgsvolk vernieuwd. De Roomschgezinden hebben 'er eene fchoone Kapel, en in vroegere Jaaren hadden zij al·
daar twee Kloosters.
De verdere voornaame Gebouwen zijn, 't Hof, het Stad!lUis,
de Lombard, het Gasthuis, het Weeshuis, het Pesthuis, het
Lazaret en Proveniershuis, twee Gevangenhuizen , vijf Magazijnen, enz.
Vóór den Spaanfchm Oorlog werd de Koophandel 'er zeer
fierk gedrideven; dan die Oorlog heeft denzelven genoegzaam ge.
heel doen verllerven. Het getal der Gilden is 'er agt-en-twintig,
en de Burgerij verdeeld in vier Kompagnien, die eenige voorrechten bezitten_
't Wapen der Stad, als mede dat van 't Markgraaffchap, beo
!laat uit dn'e zilvere Kruisfen boven drie groene Bergen, op een
1'00'

Veld.

De bezetting is naar de tijdsom!landigheden gefchikt; be!1aande
dezelve in twee, drie, vier, vijf en ook wel zes Bataillons.
Langs de Wallen en in de Stad zijn verfcheidene Kazernen, en
Stallen voor de Ruiterij en de Dragonders. Van wegen de Algemeene Staaten , is 'er een Gouverneur over het Krijgsvolk, die
het opperbevel over de bezetting in de Stad en de omliggende
Schanfen heeft.
Het Huis van den Gouverneur is een zeer fchoon Gebouw, en
was voorheen een Nonnenklooster. Ook heeft hij in de Stad onder zig een Major; de vier Schanfen !laan ieder mede onder eenell
Maior.
De Regeering befiaat uit één Drosfaart, die tevens Schout is,
twee Burgemeelleren en agt Schepenen, twee Rentmee!lers, één
Penfionaris en Secretaris; en het Collegie van Jullitie, uit één
Burgemeefl:er, agt Schepenen, en één Griffier. In Iijfllraffelijke
zaaken komt hem toe, den Vierfchaar te fpannen. Nog is 'er een
aanzienlijke Raad van Regeering, de hreede Raad gehaamd ,
wiens inftelling zesr oud is.
Wij hebben gezegd, dat, wat de Historie der Stad betrefl. in
het Jaar 1231, dezelve allereerst met muuren omgeeven werd. Til
1397 verbrandde zij geheel en al, op twee huizen na, van wefke
de naamen in deeze oude Versjes bewaard zijn.
Ff4
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In het zoeste 'Ytm de Meye
Was tot Bergen groot gefchrye
't I7érbrande alle, /loekt; jlaeeke,
Beha/ven Olipham en Draecke.

Na dit onheil werd dezelve veel fchooner opgebouwd, en, in
het volgende Jaar 1398, door Heer HENDRIK VAN IlAUTERSEM.
Heer van Bergett , een nieuwe Handvestbrief verleend, waarbij
alle de voorige voorrechten vemieuwd werden. Geen minder
ramp leed de Stad in de~1 Spaanfchen Oorlog, word.:nde de
meeHe Huizen, die door de Bewooners verbaten waren, door
de Soldaatcn bezet. In het jaar 1577, koos Bergen de zijde der
Stnaten, en in 1579 ondertekende dezelve mede de Ullie van.
Utrecht, volgens JM\'IÇON; doch noch de Heer P~ETER PAULUS,
noch anderen, die over de Unie gefchreven hebben, maak en ,
zo verre mij bekend is, gewag daar van.
JAN VAN WITHEM , Heer van Ber/di!, was, gelijk wij reeds
gezien hebbcn, gehuwd met MARGR,ifA VAN MEl!ODE, die de ZusIer van den in Spanje omgekomenen Heer JAN VAN BERGEN was.
VAN BERSELE flond bekend als een [\IJ an, diL! een fierkeu l\aat tegen de Onroomfchen had; om hun deezen haat te doen gevoelen, had hij meer dan eens getracht, Krijgsvolk in de Stad te
brengen, waartoe hij van de Roomfche G(:(;!stlijkheid niet WCi:lig
geholpen werd. De Markgraaf, het Capincl, de Pastoor en
hun aahbang, zochten niets dan het licht des ELiangelitlillS te
verduifl:eren ,door de Gereformeerden dagelijks te dreigen met ge.
vangenis, ballingfchap, en alles wat de vervolgzucht hun inblies,
in 't werk te fiellen. Ook werd geboden, dat de Gereformeerden
flegts één Predikplaats zouden mogen gebruiken; en onder de
han d werd de bezetting aang.efpoord, 9111 de Kerkdeuren re ov.erweldigen, de Beelden te breeken. het lV1isgewaad der Pnefleren
te fcheurea, en na dat zulks op den 8'.ten November 1580 gefchied was, werd het op rekening der Hervormden gefield.
Na dat de Vijand zig l11eefier van Breda gemaakt had, werd.
om tegen dergelijk verraad beqacbt te zijn. LA GARDE, met
eenige FrlJlIfchen, buiten kennis van de Burgerij, door
cenen Hopman, of zo gezegd word, door twee Soldaaten, met
to::ücmming van Ol.bNJf;, binncngelaaten. De Markgraaf, die de
Fran-
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Franfchen zo fterk als de Hervormden haatte. nam dit zeer euvel. De ingelaten en om betaaIing roepende, en aan 't muiten geraakt zijnde, zocht de Markgraaf, door middel van den Pastoor
cn twee ontrouw~ Burgeren , zig daar van te bedienen; en had
'er geen misverl1and plaats gehad, zou hem zijn oogmerk zekerlijk gelukt zijn. Onder de verraders, die reeds binnen waren.
was zekere Hopman, BASTlAAN genaamd; onder de Fral1[chen,
die 'er ter verdediging binnen lagen, was mede een Hopman, die
dt.mze!ven naam voerde. Als nu het alarm der verraderen eenen
lianvang nam, kwam zeker Fransc!z Soldaat, onder het bevel van
den laatstgenoemden BASTlAAN , met drift naar de Bagijnen Poort
loopell, om zig bij zijn vaandel, aldaar de wacht hebbende, te
voegen; dan hij geraakre onder de Vijanden, die reeds op de
Koornmarkt !londen; deeze hem vraagende, onder wicn hij beo
hoorde ~ was 't antwoord, onder Hopman Bast iaal1. Zij dus
meenende , één van de hunnen voor te hebben, dien de .weg in
de Stad bekend W,lS, riepen, à l/l l)o:-û de Hou; daar mede te
kennen geevende, dat hij bun den wc:; naar de Houdpoort zou
wijzen. Yû!gt mij, zeide hij vervolgens, en bragt hun niet aan
de Hout, maar aan de fVoudfche Poort. Aldaar gekomen zijn.
de, trachtten zij die terl10nd optebreeken; doch daar tQC was
hunne magt te klein. Hun leidsman, uit dit hun bedrijf, en de
nattigheid hunner klederen, ziende dat zij Vijanden m1.l'cn, maakte zig aan eenen kant~ Dit veroorzaakte onder d~ bezetting
groote onflel'enis: fommige namen de vlucht; anderen fprongen
over de muuren, liepen naar Antwerpen, el1 meldden den Prinfe VAN ORANT-: dat Bergen ingenomen was. Dan, wel ras bleek
hunne tijding te voorbaarig te zijn. Hopman VALKENBURG, die
'er, vóór de aankomst der Franfchen, Wachtmeefter geweest
wai, toonde, benevens zekeren Franfchen Hopman, LA LEIJN
genaamd, een Man van eer en moed te zijn; vallende, met eenige weinige Soldaaten, op den Vijand aan, dien zij niet alleen in
het opbreekelJ der Poort verhinderden. maar zelfs één van hun
nedervelden, anderen op de vlucht dreeven, en het overfchot.
benevens de twee Verraders, gevangen namen; wordende deeze
beiden, STAES ADRIAANSEN, een Timmerman, en ANTHOJ)/IJ CORNELlsz, een Potte bakker , die bekenden dat zekere Edelman, uit
Ff S
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naam van den Markgraaf. hUil gezegd had, hen te zullen doen
hangen, indien zij zig tot het verraad niet lieten gebruiken, ge.
'Vierendeeld. De Pastoor UINGRITIUS, en anderen, leeden mede
bunne welverdiende firaf. De Mark~I'aaf, op dat wij tot den
aanOag te rug keeren, was inmiddels bezig met het bellormen der
110ut Poort; doch de vluchtenden ontdekten hem, dat de aannag mislukt was: waarop hij in fpijt naar Wouw te rug keerde,
dat hij den eerllen December 1581 mede verliet. Hij werd daarop, door de Staaten , voor vijand verklaard, en zijne Goederen
aangeflagen. De Burgers, die groot deel aan het verraad gehad
hadden, namen de vlucht nallr Zeelal1d, laatende alles, wat in
en om de Stad was, ten prooije aan de Soldaaten, die 'er deer.
lijke verwoellingen aanrichtten.
In het Jaar 15 82 was zekere BEEREWOUDT Gouverneur geworden, in plaats van LA GARDE, van wien de Vijand zig trachtte te
bedienen, om rooI' list Bergm op den Zoom in zijn geweld te
krijgen. 't Werktuig, wa:trvan zij zig voorzagen, was een lAULUS BOBOQUE, een Italiaan, geweezenen Gouverneur van Stembergen, zijnde toen binnen Bergm gevangen; deeze wist, door
beloften, BEEREWOUDl' wel fpoedig te winnen, en overteha:tlen.
dat hij de Stad, met de Schans Falkenburg, in handen van PAR.
:MA zou overleveren. Om hier aan te voldoen, trachtte BEEReWOUDT Kapitein VALKENBURG binnen de Stad te krijgen; dan dceze ontdekte zijne oogmerken te fpoedig. Ook werd zijn handel,
door de Gebroedrs B!>X en anderen, naauwkeurig in acht gcno<
men. De Staaten • inmiddels, door Vi\LKENBURG, van BEEREWOUDT berichtt ontvangen hebbende, ovltbodell hem tot het doen
van verantwoording; doch hij redde zig met de vlucht. Antwerpeil daarna aan PARiVIA overgegaan zijnde, zochten de Smaten on.
derIland bij Koningin ELISABETH; en deeze Vor11in, weet m~n)
zond den trouwloozen LEICESTER herwaards. Na den dood van den
Heer VAN MARQUETTE, werd, in 1586. PHILIP SIDNIJ, een braaf
Veldoverlle, Gouverneur van Bergen op den Zoom; dan deeze
overleed te Arnhem aan zijne wonden, bekomen in het beleg
voor Zutphen. Gantsch Brabanti, uitgenomen Bergen, in de
magt der Vijanden gekomen zjjnde, werden van daar, terwijl
l'ARMA zig te Duinkerken bevond, veele logten landwaarrls in gedaan,
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daan, die wij meest op 't Art. van P. en ~I. BAX vermeld hebben.
Dus men ligtIijk vermoedt, dat de Vijanden, geduurende het Jaar
lS86, alles wat hun mogelijk was, te werk fielden, 0111 meeller
van Bergen te worden; dan alle hunne pogingen werden verijdeld. Wat ten opzichte van het beleg, in 1587, verricht is geworden, is voor het grootfte gedeelte mede onder het gemeld~
Art. van BAX vermeld. MORGAN werd. geduurende het beleg.
Gouveroeur. in plaats van DUl\RIJ. Op den 24fien Oél:ober ver·
fcheen Graaf M.1URITS binnen Bergen, en eindelijk zag de Vijand
zig, tmfchen den II en 12den November, genoodzaakt, zijn
Leger op te breeken, en Bergen op dm Zoom te verlaaten. De
Stad werd, in 't volgende Jaar, met meer andere Plaatfen , welke voorheen aan Spanjaardsgezinde Heeren behoord hadden, door
de Smaten aan PrinCe MAURITS, ter vergoedinge zijner Vaderlijke
Er(~oederen, hem door Spanje ontnomen, gefchonken, bene.
vens den Tijtel van 1I1arquis.
Na het eindigen van 'r BeJlflnd, namen de Spal1jaarden, in
de Lente van het Jaar 162.2, andermaal het be!1uit, om Bergen
op den Zoom. door een beleg, onder hunne mngt te· brengen.
Die van F/aanderen en Broband verlangden naar niets, dan dat
Bergen en Sluis mogten te onder gebragt worden; hi<tr van fpra·
ken zij met zo veelophefs, als of zulks reeds gerchied ware, en
gaven de Staaten het middel in de hand om op hunne hoede t:!
zijn. Nogthans fcheen men 'er geen geloof aan te flaan; want
ORANJE. die Volk in 't Land van Kleef nodig had~ ontblootte 'er
Bergen van. daar het anderzins had moeten verfierkt worden;
zodat er niet meer dan drie Rompagniën in de Stad bleeven , beo
halven de Ruiterij, en de manfchap, die zig 0}1 de twee FortelJ.
bevond.
Naar gelange de geruchten vermeerderden. vergrootte ook de
zorg van den Gouverneur en MagHlraat. De Burgerij, die beo
volen werd de wachten waar re neem en • toonde zig als Mannen,
gereed om alles ten behoud van 't Vaderland op te zetten. De
Heer VAN RIJHOVEN kreeg order om naar het Leger op te trekken;
en wat bidden en fineeken de Magillraat, om hem te doen blijven, ook te werk fielde. toonde hij hun duidelijk, dat hij, als
een eerlijk Man> verpligt was, zi}n Patent te volgen. Daags

daar.
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daaraan vertrok hij, met vier Kompagniën, naar Breda; doch
de ontmoeting van JUSl'JNUS VAN NASSAU, Gouverneur van Brcl1a. die bericht van de nadering des Vijands had, was oorz2ak
dat RIJHOVEN met de zijnen te rug keerde. Door de Magiflraat
werd, aan de Staaten 'Jan Ilollalld en Z eetal1d, kenuls gegeevell
van het gevaar, waarin de Stad zig bevond, die, met den uitterfien fpoed, tot al het noodige, voldoende orders afvaardigden,
en meer Volks uit cie naaste Guarnizoenen naar BeJ'g;eJJ zonden.
Imusfchen was het vluchten der Landliedea algemeen, vermits de
Vijand, die zig te Calm/Zaut bevond, de Stad vast naderde. De
Krijgsraad fielcle alle behoorlijke orders, op h~t bezetten der buitenposten. Op den 18den }nlij, werd in Zeeland , aan agr Kompagniën, order gegeel'en, 0111 nog dien zelfden nacht zig naaf
Bergen te begeeven. Met den morgen van dien dag vertoonde
de Vijand zig tllsfchen 't Kasteel/Fouw en de Stad 1 dat een grooten fchrik onder de Ingezeetenen veroorzaakte. Meer moeds betoonde het Krijgsvolk, niet tegenO:aande hun minder getal. Want
Z') haast het den vijand vernam, trokken zij hem tegen,
houdende hem een lange wijl al vechtende op, en bragtcn eenige ge~
vangen en billncn. Die van Steenbergen gcdroegen zig even dapper. De lVIagiil:raat gaf inmiddels, nan die van Zeeland , kennis
van de nadering der Vijanden. Prins FRFDRIlC HENDRIK , bericht
van het beleg hebbende, zond, in aller haast , onder bevel van
Kapitein FAMARS , elf Kompagniën, uit zijn Leger, te felleep,
n~ar Bergen , die daags daaraan te 7hoolo11 aanlandden. Op
den
volgenden dag deeden die van Bergen een zeer gelukkigen uitval
op de wacht der Vijanden, die geheel vcrfl:rooid werd; den 2oil:el1
kwam FAl\lARS, met de gezegde elf Kompagniën, binnen de Stad,
benèvens den Raadsheer CAMPEN , uit Zeeland , en nog elf anderen, voorzien van al het noodige, als Kruit, Loot, Kogels, enz.
Nog werd de Stad, den !ll ften, verfterkt, door den Kolonel HINDERSON, met zig brengende veertien Kompagoiën
zo Engelfchm
als Schotten ; ook werd, op dien dag, groote verbetering ge~
maakt, aan het Fort Kijk in de Pot. Het ontbrak mede niet alln
Zoetelaars met hunne waaren. Van den kant der Vijanden, werd,
op dien dag, aan de Noord Poort der Stad. de eerfie Batterij op·
geworpen; verfterkende zij zig verder meest in 't Zuider en Noorder
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der kwankr van Bergen; welke beide kwartieren ter verdedigin-

ge !londen van FA:\IARS en HINDERSON. Op den 22Gen werd op
het Zlliclerkwartier een zeer !lerke uitval gedaan, met negen-enveertig Kompagniën; de Engeljèhen hadden, volgens het lot, de
voorhoede, de Fronfchm de achteriwede, en de Nederlanders
maakten het midden des Legers uit; w@lke uitval zeer ten Voordeele van de belegerden fl:rekte. Van den 231len Julij tot den
eertlen Augustus, gefchiedde niets bijzonders, dan dat de Stad
hehoorlijk meer en meer ver!lerkt, door de Staaten der beide Provintien van het nodige voorzien, en door den Prins op alles behooriijke orde gelleld werd. Op den laatstgemelden dag, behaalden zestig Ruiters, die uitgetogen waren) eenig voordeel,
beftaande, echter, meest in gevangenen: anderen namen eenige
Wagens en Kanon. Op den 2den dito, werd Bergen met de
nodige Krijgsbehoefren voorzien. Den 3den maakte de Vijand
zijne Batterijen, en naderde, op den volgenden dag, de Stad, en
deed alle moeite om het inkomen der Schepen te beletten, waarmede hij zig, den 6, 7 en 8!len, bezig hield. Op den loden
werd va:i binnen de nodige orde op het aanleggen van nieuwe
Werken gelleld. Schoon de Vijand, den 11 den, van nieuwe
verfierking voorzien was, waagden de belegerden, echter, den
I 2den, eene fchermutzeling, het geen dagelijks, door het na Jeren van den Vijand, en het afkeeren \'a11 denzelven • gefchiedde ;
doende de mijnen van den Vi;and hem zei ven meer kwaad dan
goed: daar, in tegendeel, die van de belegerden nu en dan goe.
de uitwerking deed en , tot op dea 2den van de Maand Ottober,
op welken dag de Vijand zig in 't naauw g€bragt zag, door de
komst van het Staatfche Leger, waarmede de Prins VAN ORANJE
tot Rozendaal genaderd was. Offchoon het Leger der Spanjaar.
den, di~n dag, dQor de komst van Graave HENDRIK, reeds ver11:erkt was, zagen de belegerden, tot hunne overgroote vreugde,
met den avond van dien dag, dat de Vijand zijne legerplaats aan
de Zuidzijde begon aan te Ileeken; naauwlijks had de vlam
zig begiunen te verheffen, of men zag het zelfde aan de Noord.
zijde. Men dacht dat de Vijand opbrak, met oogmerk om Prins
MAURITS en den Graaf VAN MANSVELT het hoofd te bieden; dan
daags daar aan zag men dat hij den afrogt blies, en langs den Zeekant
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kant den weg naar H70enstJrecht nam • laat ende , in beide de Kwar·
tieren, een grooten buit, maar ook veele zieken. dooden en gekwesten na.
Bergen werd dus van alle verwoefling en overlast bevrijd, en
bevond zig, van dien tijd cot het Jaar I747, genoegzaam buiten
eenige aanvallen van den Oorlog. Dan na den nag bij Lafeld,
op den 8fl:en Junij, tusfchen de Gealliëerde en Franfche Legers, waarbij de eerstgenoemde genoodzaakt werden te wijken ~
(fehoon , volgens de echtfte verhaaIen , de Franfchen 'er ongelijk meer volks verlooren,) berende de Franfche Generaal, de
Graaf VAN LÖWENDAilL, met 15000 Mannen, het Fort of klein
Stedeke Zandv/iet, dat. na gedaane fommatie, op den loden,
zo hevig befchoten werd, dat 'er, vóór den avond van dien dag,
meer dan honderd en vijftig Bommen ingeworpen waren: waardoor de Kommandant KINSCHOT zig genoodzaakt vond, in het mid.
den van den nacht het Plaatsje te verlaaten. Dit werd zo !lil
verricht, dat de Franfclletl zijnen ulttogt eerst twee uuren daarna ontwaar werden: want zij het Steedje llormenderhantd innemende, vonden het ledig; zijnde toen reeds het Guarnifoen. omtrent iOO Man flerk, binnen Bergen in veiligheid.
Daags daaraan naderden de Vijand~n de Stad, en bzgonnen,
volgens hunne gewoonte, zig teri1:orrd te begraaven; openende,
den 14 en I sden, hunne Loopgraaven , aan den kant van de
fJ7o/ft[cfte Poort, tot aan het Fonteintje, zig voorziende van verfcheidene Batterijen; wa~rbij zij, echter. zo veel tegenfiand vonden, dat zij, v6ór den ) 7den , geen fchoot konden doen; zijnde, in de Buitenwerken der Stad, een B~tterij van Mortieren
opgeworpen, die den arbeid der Frallfchen nerk verhinderde. Van
geen minder goed gevolg was de uitval, dien de belegerden, den
16den, deeden: want daardoor werden hunne werken geruineerd.
veel van de hunne gedood, en twee honderd vijrtig gevangenen
binnen gebragt. Allen lof behaalde daarbij de toenmaalige Gouverneur, de Prins vall Hesfen Philipstal , wiens manlijk gedrag.
zo wel als dat der Gedeputeerden van den Staat, de Heeren WILLEM VAN HAAR EN en VERELST. en dat van de everige Officieren,
de bezertelingen tot moed en ijver aanfpoorde.
Daar bij kwam dat de Prins van Saxen Hilburghaufen, meC
zijn
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zijn corps, flerk vijf à zes duizend Man, van voor Bretill, in
de Liniën voor Bergen getrokken was. die, van tijd tOt tijd, met
verfcheidcne Regimenten uit Zeeland, en twee uit Bergfclzotten
bel1aande, verl1erkt werd: zodat deeze, met het Guarnizoen, dat
van al het nodige voorzien was, tllsfchen de zeventien en twintig duizend Man begroot werd. Van een Artillerij van honderd
vijftig f1:ukken zwaar metaaIen gefchut voorzien zijnde, dacht
men, niet zonder reden, dat de Franfchen alhier in de loopbaan
hunner overwinningen zouden gel1uit worden. De uitval op de
Lunette de Kijk in de Pot, tllsfchen den Isden en 16den, was
van een gewenscht gevolg, en zou van nog meer vruchts geweest zijn, waren de Pranfchen niet te vroeg gewekt geworden
door het voorbaarig affchieten van een Snaphaan.
Zij hunne Batterijen met twee-en-veertig f1:ukken Kanon, en
veertien Mortieren, beplam hebbende, begonnen, den 19den.
de Stad met gloeijende Kogels en Bommen te befchieten. 's Morgens ten agt UNren ger3.akte de Graote Kerk in brand, en werd,
met veertig Huizen, in een puinhoop veranderd. De Baron VAN
CRÖ~ISTROi\I, die tOt Gouverneur aangeaeld was, aelde alle behoorlijke order, ter blusfching van den brand, en beloofde go@debelooningen aan hun, die dezelve zouden verdienen. Tot lof
der b~'ztttelingen moet gezegd worden, dat zij meest allen dezel.
ve war,rdig waren; wordende inmiddels, èo)r de Smaten, zo van
Holland als Zeeland, de Srad van al het nodige voorzien.
Tusfchen den 2 I en 2211en deeden de Pl'Illlfchen cellen aanval,
'op het gemelde Fort Kijk in de PIJt, met zo veel geweiGIs , dat
zij tot in den bedekren weg doordrongen; doch zij werden met
zo veel moed em du?perheid ontvangen en weder te rug gedreeven, dat de Graaf V"N LOIVENDAHL om een ftilftand van wapenen
mJest verzoeken. om zijne dooden te kunnen begraven. Het
Antwoord was. dat za hij volgens krtjgsgebruik de Stad had
oangetast, nleJi hem ook volgens krijgsgebrtlik zulks Z(!tt kunq~en vergunuen; doch als een Brandjlichter gekomen zijnde,
/con men in gcenen jlilJhmd bewilligen, mch dien van hem
begeeren.
In den nacht van den 24ften werd de Linie. door den Vijand,
m~t 10,000 Man anngetast; doch hiî werd met groOI verliei afge-
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fJagen, zo als ook, den volgenden dag, aan den kant van Stemhergen gefchiedde. Den 27fren opende de Vijand zijne Tranché
voor het Fort de Rovere; en na aldaar zijne Batterijen opgericht
te hebben, werd het Fort allerhevigst beCchooten. Den 28ften
waagden zij een wakkeren aanval, doch keerden met groot verlies te rug. Hunne aanflagen dus verijdeld ziende, beCchoten zij 11
in hunne woede, de Stad andermaal met meer dan vier honderd
Kogels en Bommen, in dcn tijd van vier. en-twintig uuren, waar
onder 'er waren van drie honderd ponden. Dan niettegenfmande
al d:}t hevig VUl!r, beantwoordd,n de belegerden hen manlijk,
toon eGde een en moed, die bijna g2en wederga~ had. Den 31fren
wierpen zii een Bom, die het groote Magazijn der Fral1fchcn
vernielde; ook was de deCenie der belegeraaren ongemeen fterk.
ln den nacht van den sden AugustUs, hadden de Vijanden de
IJallioCaden voor de Lunette Holland en Zeeland beCwnnd, en
voor een gedeelte den bedekten weg ingenomen, na alvoorens
twee l\lijnen te hebben doen fpringen; die, echter, weinig fChade veroorzaakten. Door de dapperheid der verdeedigers werden
zij niet alleen weder te mi; gedreeven , maar zei! s g;:fchiedde zulks
n;et achterlaatillg van meer dan zes honderd dooden in hunne
Tra\]ch~'2n; in welken tijd de belegerden ook twee Miinen deeden Cpringen, waardoor vier honderd Frallfc/zc Grenadiers in de
h:cht vlongel'.
Des nachrs tllsCchcn den 5 en 6dcn halden d~ Vijandcn op de
werken van 't laatstgemelde fort. met drie à vieï honJcrd :Vlan.
een ZW<iaren r.anval gedaan, doch werd~n, als vooren , manlijk
afgeweezen. Den 7dcn vervolgden de belegerden het hier bij bekomen voordeel. en behaalden, den 9 en loden. weder andere.
ofrchonll de Viianden dien dag l1ogma~ls met gloeijende Kogels
de Stad hevig be1èhooten; gaande het fpringen der t\lijnen, van
wederzijden , onophoudelijk voort.
Van dien tijd af, deeden de Fral2fclzen alles wat mogelijk wa.
re, met graaven en ondermijnen: waarin zij , echter, op allerhande wijze, door de belegerden verhinderd werden; zijnde de
laatstgenoemden toen mede ijverig bezig om in drooge Graften
Taverji:n en Capponeres te maa!{en: de eerfre zijn zekere borstweeringen , van aarden Zandzal,ken, enz. die zeer hoog worden
ap-
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opgeworpen, om de belegerden 'cr achter te doen liggen. ten
einde zig te verdeedigen. De laatstgenoemden zijn uitgegraave)Je overdekte kuilen en holten, vàn us tot twil][Îg voeten wijd,
drie vo~ten diep en drie voeten boven de aarde, a~lIl beide zijdell
door een borstweeting met palisfaden en zeer veel fchietgaten,
gelijks den grond, omringd, en boven met frerke planken en aarde bedekt, waardoor de Soldaaten niet alleenlijk veilig liggen,
maar den Vijand ook den doortogl verhinderen.
's Nachts tusCchen den 15 en 16den Hormden de Vijanden, tot
viermaaien toe, met zeer veel hevighdds 0;> de Lunette Zeeland,
doch werden, even zo veel maaIen. dapper afgellagen. In de
Stad was men voor eenen aan val beducht: waarom het Guarni.
foen diengantfchen nacht in beweeging was. Dell volgenden
nacht ondernamen meer dan agt honderd Pranfchen, andermaal,
een hevigen aanval, op de Lunette Zeeland; dan bij hunne nadering, werden, door het fpringen eener Mijn, wel honderd
Man van de hunnen verplet, en hunne loopgraavell vernield. Na
dit onheil ontvingen zij eene verfierkin s , en aanvaardden den
ftorm; doch deinsden wel [poedig af. Nog g ooter magt gekregen hebbende, hervatteden zij den kans wederom. Dan die in
het Fort mede eenige verli:erking bekomen hebbende, was de
ftrijd van weerskanten hevig, en het duurde eetI geruimell tijd,
eer men de Fral1f1;.lzen te rug kon drijven. Deezen weder verfcerkt zijnde, 112l'Vattedcll den aanval tén vierdellmuale; zijnde
het gevecht t0211 nog hevig"er dan te woren; het [cheen dat men
wilde lterven of overwinnen. De onzen hoorden mauwiijks naar
de orders om te rug te wijken; doch de Franfchen hielden, dOJf
hunne overmagt, post op den hoek der Lunette , tot in den nacht
tuslchen den I fl en I9den; wordende toen niet alleenlijk met geweId aangetast, maar ook met groot verlies tot buiten de Pallisfaden te rug gedreeven. 't Ongeluk der Frfmfchen, in dieJ.l
nacht, was. dat zes Kompagniën Grenadiers, met één hunner
Mijnen, waarop zjj de onzen hadden zoeken te lokken, in de
lucht vloogen ; blijvende daarvan niets overig dan de Kapitein C11
twaalf Gemeenen, die door de I1oll/Jndfchen gevangen genomen
werden.
Even gelijk men deeze MijH had ontdekt en doen fpringcn,
VI. DEEL.
Gg
~~
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ontdekte men 'er, den 18den, eene andere, die de Vijanden gelegd hadden na het Ravelijn Ded~m, aan den kant Vlm de Wouw
Poort. tusfchen de Batterijen Puce/le ea Coehoorl1. De belegerden maakten daar tegen eene andere, en deeden die. met twee
honderd Franfchen, in de lucht fpringen. Ons beftek gedoogt
niet, de voorvallen en manlijke verrichtingen van iederen dag,
in alle derzelver omftandigheden, te melden: anders zou hier het
verhaal der verrichting van zeker' jong' Ingenieur, op den I9 den,
moeten volgen. die. voor zijne beweezene dapperheid, door den
Prins VAN ORANJe:, ook edelmoedig beloond werd,
Tusfchen den I9den en 20nen had de Prins VAN ANHALT
îiC!lAlJl\lBURG het commando bit1nen de Lunette Zeeland.
Geduurende dien tijd deedel1 de Franfchen wederom drie aanvallen op
gemelde Lunette; en, niettegen!taande allen moedigen tegenweer ~
kon de Commal1d~nt niet beletten, dat de Vijand niet wederom
op de vorige punt post vatte.
Den 21 i'cen werd, door de belegeraars, een onophoudelijk
vuur gemaakt, voornaamlijk op de Bastion Pucelle; ook !tormden zij tweemaal op het Fort Kijk in de Pot, doch werden te
rug geflagen. Van meerder nadeel was, op dien dag, het fpringen van een hunner Mijnen, die de Gallerij, tusfchen de Lunette Zeeland en Utrecht, geheel vernielde en in de gragt wierp:
waardoor zij niet alleenlijk de gemeenfchap tusfchen die twee Lunetten wegnamen, maar men ook, met vier Man en front. in
de groote graft konde marcheeren.
Op den 23!ten werden de Vijanden, die in de Lunette Utrecht
post gevat hadden, door de belegerden, als Leeuwen aangevallen, en weder geheel verjaagd.
Den volgenden dag deedel1 de laatstgemelden den Trap van de
Lunctte ZeelatJdia fpringen, om den Vijand de inkomst langs de
capitaale Vest te verhinderen; waardoor twee honderd Frallfchen
in de lucht vlogen. Volgens hunne eigene berichten hadden zij.
van den I ~del1 tot op dien dag, duizend Man, waar onder eenen-tag tig Officieren, ver!ooren. Echter lieten zij niet af, dien
eigen nacht nO.~l11aals drie aanvallen, ten hunnen nadeele, te onderneemen. De 2s[J:e, zijnde 's Konings naamdag, werd door
hun gevierd met het werpell van BOll1bem, en een hevig vuur op
de
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---.-_.._-----_ .. _..de Stad te maaken; waarop zij met gelijke munt betaald werden.
Van den 2Sften tot den soften, werd de Stad, met Schepen, van
allen nodigen voorraad voorzkn. Geduur.:!nde dien tijd verrichtten de Frcmfchen niets, dan de Stad onophoudelijk te befehieten,
en de Lunette Utredt te ondermijnen. H.;t verlies der belegerden werd, tot op den laatstgemelden dag, berekend op zeven
honderd dooden en elf hor.derd gekwetften, en dat der belegeraaren op twee-en-twintig duizend Man.
Den eerfl:en September, zijnde den verjaardag van wijlen Prinfe WILLEM DEN VIERDEN, vierden de belegerden met het werpen
van drie honderd Bomben in 's Vijands Werken; en den 3den deeden zij twee Mijnen fpringen, die van eene gewenS'Chte uitwerkiNg waren.
Twee dagen daarna deeden de Vijanden het zelfde, met oog.
merk om daar mede het Ravelijn Dedem te doen fpringen; doch
dit mislukte hun. Daarop deeden zij, in den nacht tus[chen den
6 en 7den, uit eene Batterij met zes of zeven ftukken, op het
gemelde Ravelijn bres [ehieten; 't weE, hun zo wel gelukte, dat
'er, op den Sflen. niets meer van te zien was. De belegerden
haddeli dien nacht e€n Mijn doen [pringen aan de linker Face van
het Ravelijn Dedem, die van een gewensclue uitwerking was.
Den 9den waren de belegeraars ijverig bezig met het herftell€n
van de Koninglijke Batterij, en vattedèn post tusfchen 't Bolwerk
Puce/le en de Lunette Utrecht, waar door zij de Communicatie
tusfchen eitie werken af[neden. Ook hadden zij, onder een on()phoudelijk vuur van de belegerden, drie Bresbatterijen in ge.
reealheid gekreegen , waar uit zij, op de Bolwerken Puce/Ie en
Coehoorn, een onophoudelijk vuur maakten; beginnende zulks
mede, den volgenden dag, van een Batterij van twaalf !tukken,
tegenover de Ravelijn Dedem opgericht;
Tus[chen den 12 en 13den deeden de belegerden twee uitval;'
len, waardoor de Vijanden, Zo door het vernagelen van hun Ge.
fchut, als door hen van de Batterijen te rug te drijven, eene m'e.
nigte dooden en veel nadeel bekwamen. Den 13den ftonderl Pu·
felle en Coeho~rn wederom een hevig vuur uit; welk zij, echter, naar evenredigheid weder te rug zonden.
Den 14den vel'looren de Fra11jèhen twee honderd Man, <;loor
Gg 2
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het fpringen een er Mijn, en eenig ge[chm, dat vernageld werd.
De Vijanden hadden, op dien dag, volgel]s hun verhaal, de wegen tot i1:ofl11gaten beginnen te baan en; en op den volgenden
dag, waren zo, volgens hun gezegde, groener gemaakt, en in
dien fland gebragt , dat zij den volgenden nacht den norm, met
twaalf duizend Man, konden onderneemen.
Tot dien !laat waren, naar dit verhaal, 't weJic het hoofdzaakIijke van het naauwkeurig;;t dagverhaal in zig bevat, de zaaken
van Bergen gekomen, als men zig, in Holland en ciders, nog
vleide, dat de Stad 'ollwinbaar was. Men ftelde zulks vast, om reden, dat, [ehoon de aanvallen hevig waren, 'er, echter, in den capitaalen Wal geen bres te Cellieten was; dat de bres in 't Ravelijn
Dedem geen naam mogt hebben; dat 'er reeds minder dan te voren een ftorm te wachten was, en dat daar de Troepen in de
Buitenwerken niet vcrltcrkt waren, men ge,ust voor een fiorm
zijn kOll, alzo men nog op verre nu niet tot dien uiter[1en nood
gekomen was, vermits de capituale Graft noch niet onder water
gezet, en zulks ook nog niet nodig was, 0111 dat 'er nog veele
Mijnen waren, waarvan men zig nog niet hetliend had; en, eindelijk, dat men zeker was, dat de Stad eu het Guarnifoen van al
het nodige overvloedig voorzien waren, en nog dagelijks voorzien werden. Zeker is het dat veele \'an deeze denkbeelden niet
geheel en al zonder grond waren; doch niet minder zeker is het,
dat dezelve veel verfierln werden door de hoop en het belang,
dat in het behoud van Bergen gefield werd. En begeert men een
bewijs van het belang, dat gantsch Nct!erltmd in het behoud van
die Stad ftelde, men kan zulks niet klaarder zien, dan in een;:
erin nering van de gaven en giften, die derwaartis gezonden wer·
den. Eene milddaadigheid, een bewijs van liefde voor het Va.
derland, die dubbel verdient aan de nakomelingen verhaald te
worden.
Na dat men den Stadhouder verzocht had, liefdegaven te mogen doen, en Hij zulks met genoegen aangenomen hebbende,
de Paspoorten gratis verleend waren, waren die van Vlaardingen
de eerften, die, den 8ften Augustus, een Sehip, met drie last
Haring en eenige gerookte Salm, afzonden. Die van Midd,lburg zonden eenige milde giften, en eell Vaartuig met Eetwaaren.
Eeni-
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Eenige Amfle!damfcl:e Kooplicdèn verzonden een Schip, geladen met [-lammen, K~as, Brande\Vijn, Genever, Tabak, Wijn,
Rijst, gepelde Garst, enz. benevens andere middelen voor gezonl1en en zieken. Die van Sdiedam zonden ruim honderd aam
Genever. Van Haarlen; vertrok een Schipslading met allerleije
Ververfching~n. Van Leiden een S;;hip met Leidfche Kaas en Boter, Rundvee, Schapen, Lammeren, enz. Van Rotterdam zond
men mede een Schip met allerleije Ververfching, Spacmfc!le en
andere Wijnen, Rundvee, ~chapen, Linnen, enz. Nog van
Allljle!dfmz eenige kisten met geplukt Linnen, WindzeIs • Zwagtels, oude Linnen Lakens, Hemden, Garen, KO<lfen, l\1utfen,
Tab1k, Rabarber, oude Wijn-Tint, enz.
Den ) sdell September zonden eenige Kooplieden, in de Heerlijkheid HazertsU'oude, twee honderd vette Schaapen , waar van
'er eenige, volgens goedvinden van Zijne Hoogheid, aan het
Hospitaal te Thoolen afgegeeven warell. Door de Ingezetenen
v~n 's Hertogenbosd, werden, in twee Schepen, derwaards ge.
zonden, twee honderd en vijftig tonnen b~legen Bosch en Luiksch
Bier, van zeven guldens de ton; zijnde al de voorraad, die in de
Brouwerijen der Stad te bekomen was, Cn verder twee duizend
pond gerookt Rundvleeseh, twee groote Varl{ens, eenigc baaien
gepelde Garst, en r;Jim twee honderd pond Snuif~ Tabak.
Van Rotterdam werd, andermaal, verzonden een Schip met
verfcheidene Oxhoofden oud I3i~r, Rhi'nfchc en andere Wijnen.
een;ge nukken Brandewijn, Genever, V~LCl1 met Pruimen, Corenten, Rijst, Vijgen, .:iuih:er, zonte Limoenen, gepelde Garst,
eenige honderd ponden Tabak, verfcheiden tonnen Pijpen, een
ml:lligte Be!1:eIlen, Koek, Specerijen, Thee, Colfy, Groenten,
Schaapen , Hammen, Worflen, eenige halve vaten Azijn. een
meenigte oud Linnen, enz.
Veele Inwooners van Leidm, een aanzienlijke fomme penningen
bijeen gezameld h~bbende, dceden daar voor, in twee Vaartuigen, afzenden, zestig vierendeels Leidfche Boter, vier duizend
ponden zo witte als oude Comijne Knazen, vier Runderen, versch
in tonnen gezouten, uitmakende drie duizend drie honderd en
zes-en-negentig ponden Vleesch; tagtig tonnen oud zwaar en tien
tonnen vers eh Bier. vier zakken beste gepelde Garst, veertien
Gg 3
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honderd ponden Rijst, elf honderd ponden meer dan gemeene
Tabak, vier tonnen korte en twee manden lange Pijpen, drie Oxhoofden Wijn-Azijn, en een kist met oud Lijnwaat.
Van Gouda waren, op dien zelfden dag, door de welmeenen.
de. Ingezetenen, in twee Schepen, afgezonden zeventien duizend
ponden Stolkwijkflhe Kaas, drie-en-dertig honderd ponden Westphaalfche Hammen, agttien honderd ponden Tahr.k, drie honderd
en vijftig ponden Snuif Tabak, vijftien honderd ponden gepelde
Garst, vier honderd gros Pijpen, zes honderd paar en Kou[en, honderd vijf-en vijftig paaren Schoenen, t3gtig Oxhoo[den Wijn ,drie
honderd pond Pllllad, een menigte ni~uwe Hemden, voorts Boter, Zout, Fruit, enz.
De Bewooners van de Koog, in de Banne van Weltzaanm •
zonden een VaarlUtg met Boter, Eda1l2fche Kaas, RhiJnfchen Bran~
dewijn, Schapen, Hoenders, enz.
Nog werd van AmJle!da1J1 , voor rekening van eenige Kooplieden, afgezonden, een Vaartuig, beladen nIet één en een hal ven
legger Tamarinde, een ba:tltje Ooster[chc Manna, twee aamen
Limoen[ap, twee kisten Linnen en een kist Kaas, aftegeev.m aan
de order van den Generaal CRÖt\STROM; en door een ander Koop·
man, voor zijn rekening, twee vaten llollamJfche Kaas, vier vaatjes Tabak, een ton Pijpen, een kist met drooge Waaren en drie
a vier vaatjes Drank.
De Gedepueeerde Staaten V:ln het Kwartier van Nijmegen;
hadden, omtrent dien tijd, mede verzonden twee Schepen met
allerleije Ververfching van k2ftOgt, als: een last zo graauwe als
groene Erweten, zes inlandH:he Osfen, zamen viif duizend ponden, vijftig vette Hamels, zes aam Rhijnkouwer Wijn, van 't
Jaar 1738, tv.'aalf tonnetjes Mosten , honderd tonnen Meel,
waarbiJ, door de Brouwers, nog gevoegd werden vijftig tonnen
Mol, door de Dakkers veertien tonnen BefchlAit, door de Grutrers twee-en-twintig fchepels grutteu Meel, en door ver[cheidene
Particulieren, oud Linnen, enz.
De Eewooners van Maaljltlis zonden mede derwaarts vier last
of zes-en-vi]fcig ton Haring. twee last zoute Viseh, dertig manden gerookte ,salm. drie tonnen gemaakt ell ongem?akt Linnen
en Groenten in foorreg.
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De Bewooners van Delft, in de Srads Doelen, een vrijwillige
gift verzameld hebbende, zonden, na ingekomen bericht van den
prins VAN HESSEN PHILIPSDAL, als het meest benoodigd zijnde, de
navolgende goederen, als: twaalf honderd zcs·en-tagtig Hemden,
twee groote kisten met oud Linnen en Plukzei , zes honderd vieren-twintig paar Koufen, vier honderd twec-cn-negentig .Mutfen.
vier honderd en negen paar Schoenen, bijna vier·en.twintig honderd ponden Tabak, vier tonnen Tabakspijpen, vier honderd en
vijftig pond Snuif-Tabak, een oxhoofd en een aam Genever, een
half aam Franfche Wijn, een dito Moezel Wijn, agt-en-twintig
oxhoofden belegen Bier, twee dito Wijn-Azijn, twee vaten Sijroop, vier-en-twintig agcftedeelen groene Zeep, en zes-en-tagtig
witte Ednmfche Kaazen, honderd vijftig ponden Spaanfche Zeep,
vijf honderd ponden gepelde Garst, drie tonnen B~fchuit, twaalf
Sch~apen, en verder een meenigre Groenten, als Kool, Seldrij,
Endijvie en wat dies meer zij.
Van Haarlem vertrok, op den 13den, weder een Schip met
allerleije ververfching derwaards. Van Vlaardingen ontvingen
de Belegerden zo groot een menigte Plukzei , dat het de grotte
van V/aardihgm zelve te boven ging.
Zie daar blijken van waarc Vaderlandslietäe en trouwe, zo
groot en menigvuldig, dat 'er geen voorbeeld van in de Jaarboeten der Republiek te vinden is. Gif(en, gl?geeven met de groot11:e welmeenendheid, in hoopc om Be;'g,n;) te behouden, en met
welke te verzamelen men in andere Plaatren ,als den Briel, ' s Hage en Gouda, nog bezig was, toen de nootlottige dag van den
16den September reeds daar wns.
Wat zal men zeggen, of hoe zal men zig uitdrukken? Is Bergi!lZ op den Zoom bij l'errasjing, bij overrompeling, of ftormen:lerhal1d ingenomen? Verras(ing noch overrompeling kon bij het
Guarnizoen geen piaats hebben. Den 16dcll van de voorige
iVla:md had men gezie,). dat hetztlve den gal1trchen nacht, toen
het iets kwnads vermoedde, in beweeging was. BeJ!ormd? daar
voor had men geene vreeze, en zulks [cheen als nog onmogelijk.
De Graaf VAN LOWENTHAL gebruikt, in zijn bericht aan den Marchal GraHf VAN SAXEN, geene der drie uitdrukkingen. In Engeland noemde men het Qverrompdetl. Dan de zaaken- naauwkeuGg4
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rig nagaande, ZOl! men, met aan het raport der Frnnfchen geloof te ge even , die> gelijk wij hier voor zagen, zeiden dat de
weg tot den aorm door hun gebaand was. konnen zeggen, dat
het Hormenderhand ge{chicd zij. En vraagt men> waar de Ilorm
zijnen aanvang !lam ~ het antwoord is, op het Ravelijn Dedcl1t.
dat zij in een oogenblik overweldigjen , dringende te gelijk doqf
den uitgnng van Fllllcnius. cn de Drakken der Bolwerken van
PlICe/1e en Cochoom, daar zij ook geringen wcdernand vonden.
Waar uit volgt. dat dan de Ilorm bij verrasfing of overro11lpl!JilJg ge[chied zij, en dU5 ook ten klaaraen blijkt. dat de bezetters dier posten, ten dien tijde, nict zo wel op hunne hoede geweest zijn. als wel voorheen; ten minlle dat dezelvcn toen niet
lkrk ge:lOcg bezet geweest en overrompr!d zijn. Dit is ten minfien zeker, dat dc dood van den Generaal ÇRÖNSTROM, waarmede de onderzoeking van den Fiseaal van de Generaliteit een einde
nam, ons helet heeft, het waare van het \'al[che te kunnen on~
uerfcheiden. Doch buiten dat is het der moeite waardig, het lot,
dat die van Bergen daarojJ tmf, na te gaan.
Wij houden 011$ da:l ~an de bewoording van O1'err01l1pe/il1g.
(hoe zeer de Heer WAGENAAR daarom ook is berispt geworden)
en ZCb"gC:J, dat. toen dit gerchiedde, het Guarni[oen bellond
llit negen Regilllenten, of BataiIIons, die al!en order hadden qrn
op het alarm, terllond in d,~ wapenen te ver!èhi;nen, Om overal,
waar de nood het wreischre, gebruikt te kunnen word~n; hebbende het Regiment van den Graaf VAN RECHTEREN, msrchen den
IS en .6den van de Maand September, en dus in den nacht,
waarin de ol/crrompding gerchiedde, de R ererve in den bedekten weg achter de Kijk iJl de Pot; maakende de agt overige Regimenten een getal van tlls[chcn de twaalf en derden hOllderd
l\Iannen uit, die in de overi;;e Werken ook terllond in de wapel;en kwamen.
De Kanonkelders onder de Ravelijnen, als ook de laage Slattgen van de Basftions, waren zeer wel met Kanon bezorgd. die.
op orqer van den PfiilS VAN !lESSEN PIIILIPSTHAL, altoos van Druiven voorzien waren; ook was 's Prin[en order, dat de noodige
Kanonniers en Handlangers daar altoos bij lJloellen zijn, ORl iiJ tijd
"an nood dienst te kunnen doen.
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De Mijnen, waarvan 'er drie op dL! Lunette Fr/esf/md, en één
voor de JJefcwte in de gra~t Ing~l1, aL; ook die onder de Das.
dons COe/100rn en Pucelle, waren alle geladen; 0,)1;: was 'er order. dat d.: lVlincurs 'cr altOos bij lTInci[éll zi'lJ, om in geval de
Vijanden hetzelv~ kwamen te pas[ceren. 0111 op de Werken norm
Ie loopen, die tC doen [pri!:g'2\l. Maar wÎc: zal ot:s zeggen,
waarom zulks niet gelchied is, zo \'1' geen oFcrr(jllljJclil.'!J plaats
gehaJ heeft?
.
I-Iet front van de' attacqll\!, ds '[ l~astioll Glchoorn, 't Rave.
lijn Dec!ciIJ, 't lk,tiun Puce!le, en de Sürriç van FillkllillS, waren bezet met vijf honJetd ;\lan; de gedetacheerde posten door
de attacqllC, als op de rechterhand van de Lllnene F.·j;?sland,
waren ieder lJlet honderd twjmig i\lan br:z~t. De Gallerijen op
çc reclltcr en linkerhand waren ieder bezet met bijna dri~ honderd
l'dnn. Het Rave'lijn lVasfttiaar op de linkerzijde, benevens de
Snitie de A'O:lil1g l//7/litllfl met honderd derdg i\: an ; rn daar voor,
i;j de dr()o~e gr~rr, was nog- een bui:en plst, agter ecn Traverfe, alwaar een (llticicr en twimig l\1un geposteerd Honden. Op
bet Ravelijn AlitWerpell waren hO.rden! tä;:t;g T,hn, en daar achter in de droo,~e grafr een O:licief en mimig l\Jan. ABe deeze
posten ha.jden O1\:er 0:11 d~n gehc:elen nacht te VUUfen, en waren
met dlÓ:l~!d: ~iLa;,haallen voarlÎ':n, llitgenOll1'~1l di:, wei ken in
de Ca,Lrij

war~lI.

IIet Fort d •.' /{ijk il1 de Pot was behalven dat nog bezet met
vier hond~rd crI vijfi:ig :V!an, en daar ::lCtHer het gemelc!è! Regiment V~1] d~n Gr1~V': V,\N l<ECflTEREN. De CCH11i111111 i C,1:.ie tus[chen
IJl' J{i;k Ïll ti" Pot en de 'tad, zijnd~ dl;! Surtie Er<'iilJ'i.icit, was
bezet mer een Ka~liteill en vijftig Man. De linkcf%i:,Je van de
LU11et(e Fri!'slmul, de bedekte weg, :;;$ ook de LUtlNtCs Over.
ijs/el en Groningen, waren bezet met honderd yjjLi~i :\Jan; maa·
kèlldê dus, op de gemelde posten, een nama I van drie duizend
vier honderd en dertig Man. Wanneer 'er nu bijgevoegd worden,
die nog op andere posten geplarltit waren en hier niet g"noemd
zijn, zic,t men duidl'lijk, dat de Vaderlfl!lrJfc!z(' Historiejè.'trijvcr
r,et getal op zes·en·dertig dllizend JVIallllen, (XX. Deel, hl. I 10.)
bepaalellde, hetzelve veel vergroot heeft, zo als uk er Schrijver
hem ook fèha11l;)~rljik verwijt, zeggende dat de bezetting de helft
van die zes-~n dertig duizend Man niet haaIen kon.
GgS
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In de bovenberchrcvCllC! gel1:eldheid was het dan, dat 's mor~
gens om vier uuren van den meergemelden 16dell September, bij
den Prins VAN HESSEN PHIL1PSTHAL, en aan den Heer Generaal DE
JOUR LELY. door een Soldaat van 't Bastion Puce!le , rapport
kwam, dat 'er door de Vijanden een genera~le florm werd ge~
loopen, en dat zij reeds op Puce!!e waren ingedrongen. Zijne
IIoogbeid gaf terflond daarop order, dat ~.l1e de Regimenten tot
op het plein van het lWarquiJè Hof zouden marcheeren ; tevens
werden drie Ordonnantie Serjeantcn naar het Regiment van den
Gr~af VAN RECHTER SN gezonden, met order de Sortie de Brtti14l'ÎSC/z in te trekken, waarvan 'cr ook niet één te rug gekomen is.
D~ Prins VAN HESSEN PlllLlPSTHAL, de Generaal LELY, de Luite~
li,ll1t-Colonel CIIARBONNIEH en de Baron VAN NYENHEIl\1 begaven
zig terflond naar de pbatfen, daar de Regimenten zig bevonden.
De Prins posteerde het eerrte Regiment van Saxen Gotha in de
Straat vnor het I-lof, alwaar de Generaal TflIERRlJ zig 'er bijvoeg~
,ie. T.:rtlond begon1Jen de Fran/;hen, die zig reeds op de
Markt en in verfcbeidene Straawn verfpreid hadden, op 't voor~
l10emde Regiment aameval1èn ; waarop de Regimenten van Waldfk, Lewe, Eve;·tzen en Deutz, die op dien zclfden dag zou~
den uîtgetrokkell zijn, en dus vroegdjdig in het geweer waren.
mede aanrukten, als ook dn van IlolJlein Gottorp, en de twee
Schûtfchc Regimenten van Co!gfor en klajoriebanks.
De eeri1e attacque begcn voor het Aiarquife Ilof en aan de
Cel·angen Poort. De Prins, zig aan het hoofd der Manfchap
geHeld hebbende, moedigde, door zijnen heldenaart , allen die
bij hem waren; het gelukte hem ook, den Vijand tot op de
lUarkt te rug te drijven; geevende inmiddels order, om de Vaandels, die aan zijn Logemem waren, !laaf buiten te brengen, gelijk gefchiedde. Dan, dat \'an meerder belang was, was het gee~
ven der orders aan verlèheidene Detacheme11len, om de Straaten
en toegangen n:lar de Steenbergfche Poort te bezetten; firekken~
de die orders grootelijks tot behoud van 't Krijgsvolk en van veele Inwooners. Want door die Detachementen werden de Vijanden van achter het Hof verdreeven, terwijl Zijne Hoogheid zulks
van vooren deed; en daar door kreeg de Generaal CRÖNSTROiVI.
die daarop logeerde, benevens de Heerep van de Regeering •
gelegenheid zig uit de Stad te retireeren. Het antwoord, dat
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in zijn verhoor. gaf. op de vraag,

U:P'lrom hij zo fPoedig de Stad ver/aaten hnd, was: dat 'er

geen hoope meer was 1'/111 deze/Fe te behoudm, en dat ztjne tegemvoordigheid 1100dzaaktijk vereischt werd in de linie, alwaar
()?k de Prins van Hesfen Phifipsthal, kort na hem, met het over.
[chot des Legers, gekomen was. Eer, echter, de Prins de Stad
verliet, dreef hij de Vijanden van de Markt, tot aan de Bosch
Poort te rug; en ware hunne magt niet al te fierk aangegroeid,

zou 't hem. waarfcbijnelijk, gelukt zijn, hun 'er weder uittedrijven. De Fral1fchen tot aan de gemelde Poort te rug gedreven
zijnde, verzamelden zig aldaar weder, en dé'edcn, r.loor overroagt. de onzen wijken, onder het aanhoudend geroep van nv/meez, avancez; tuez, tuez. De Prins VAN HEsseN PllILlPTSHA[,
voerde zijne manfch~p op nieuw aan, dreef de Vijanden ander.
maal te rug, die zig ook wederom hcrûcldcn, maakende Batte~'jjcn van de opgegraavcne ftraat(1e,~nen van de Markt, en bedekkende zig dus voor de onzen. Hun vuur toen niet langer uittefiaan zijnde, gebood d~ Fri:~s, d;;t de Regimenten, op de Markt
ftaande, door de zijl1rauren, naJl' de Steenbergfche Poort zouden retireeren; dit was te noo:h:takelijker, vermits een ander
corp. FNmfchen, langs een :mder21l weg, die Poort naderde.
De bezetting retireerde, al vuurende , uit den holten weg. De
dappere PHILlPTSK\L werd, In de gemokle Poort, door een kogel,
2an zijn been gekwetst; hij hield, eCllter, nog fl:and, tot dat
de overige Regimenten, al vechten::le, mede de Poort genaderd
,waren; wordende het mee!1e Vo!i{ t\lsfchen de Poort en den Wal
verlooren. Men marcheerde dus, in go~de orde, naar Haltef'en ; doch het Regiment vail deil Graaf VAN RECHTEREN vond zig,
llfgefnceden ziindde, genoodzaakt, zig op ,difcretie aan de Vijanden ovencgeeven.
De Franfchen verklaarden naderhand, dat de verrasfende aanval of norm door hun ondernomen was met drie honderd Vrijwilligers, waarop die onàerfteund werden door zestig Kompagnië!l
Grenadiers; zjjnde ook daartoe de gehecle Armee in gereedheid.
Dat hUIl dit te gemaklijker viel, kan men ligt opmaaken. wanneer men zig erinnert, dat zjj van de beide zijden van het Ra.
velijn Dedem, en van den bedekten Weg en de Lunette , waar·
op
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(lP zij hunne Regimenten hadden, meefter waren, waardoor zij
cene gemaklijke défceme in de drooge Graft hadden; zijnde de
gemetzeIde Gallerije aan beide zijden be!fJrongen. Het gemelde
Ravelijn van vooren en a<.:htétcn forceercnde, drongen zjj, in de
vemarring, waarin de manlèhap zig bevond, op de Sortie Flil.
Icnitts door, loopende de Br~,{è COehUOJ'lI en PlIcelle op, en
breidden zig danrna tcr rechter. en linker·haud, lJ:1ar het Ravdijil
./lntwerpen en IYas[C1lfJfJr, in de drooge Graft uit.
Men verwachte niet, dat ik mij z~1 uitlaaten in een om!landig
verhaal van het gedrag der Frall/i'iien, nadat zij meelter van de
Stad waren. Ik rchrik voor het verhaal en van zo een beklaagelijk treurtoollecl, beitaande in de gruwzaamiie wfCoonilJgen vall
moord, bloedvergieting , rooven, planderen , en allerleie bedrijven, die door de barbaar,chH:e natie zou kunnen uitged::!cht worden. Zij fpaarden noch het bloed van ouden of jongen, noch
van zieken of gezonden, van Mannen of zwangere Vrouwen.
van Roomfchen of Protcltanten; ja zelJs de dooden waren een
prooie der woedende Soldu1:C:J, wiel' Illoordztlcht voIi1rekt niets
lpaarde.
Na de vrroVèring der Stad, werden nraks de Forten Pinfell,
JJfocrmol1t en de Rom 'er , door de Vijanden, opgedschr. De
COl11mandanten vonden zig genoodz:lakt, zig op de!èrde over te
gceven; waardoor dan ook twee h"ndc:rd !tukken g' fchut. zo
Kanonnen als Morti2ren, en een menigte andere Krijgs- en MondbellOctten, in '5 Vijands handen g-:vallen ziin.
Zij zelven ondervonden, echter, kort daa:na, de droevige gC4
\'oJ;~en hunner moord- en plonderzucht. Want daags na de overgave, o:1tt1ond 'cr, binnen Bergen, een w[Jchrikkeli]ke brand,
de, door het gebrek aan trouwe Burgers, zodanig de overhand
llam, dat wel twee derde van de Huizen, die nog overgeblee\'en
wr.rE·n, door het vuur verteerd werden. De Graaf VAN fiLET, die
tot COlllm:mdant van de Stad, a:mgcftdd was, noodigde, ter voorkominge van dergelijke onheilen, de Bergenaars te rug te keeren, met belofte van protettie: ook noodigde bij alle Schippers, die gewoon waren met voorraad van levensmiddelen te
vaaren, herwaards te komen. op dien zelfden voet, ali het hUil
In de andere Steden van HoJ/andsc/t Vlaanderen geoorloofd was.
Dan~
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Datil. wCIlllgen gaven gehoor aan deeze beloften; waardoor dan
ook de vijandlijke bezetting binnen kort aan alles gebrek begon
te krijgen. Op den laatflen December van 't Jaar Iï4ï, vc1orneèmens zijnde een zwaar convooij binnen de Stad te doen brengen, werd hetzelve, door de Oojtenrijkcrs en Hollanders, ge·
lleel verOagen; zulks gelukte den Generaal HADDICH, tllsfchel1
deii 12 en I3den Januarij I748 , ten tweedemaale , zelfs met nog
beter gevolg; waardoor de Franfcllen tot het uiterile gebrek ge·
bragt werden. Gcdunrende de maand lVIaan was men, in Antwerpen, werkzaam geweest, met het bijeenbrengen van een groot
cOlivooij voor Bergen. De Prins VAN WOLFENnUTTEL nam hier·
op zijne }naatregelen zo wel, dat het zelve, dicht bij Bergen genaderd zijnde, door gemelden Generaal KmDlCH, wat weerfland
de Prmlfchen ook boden, ge!1agen el1 veroverd werd; bel1aande
de buit, daar bij behaald, in drie honderd Paarden, [wee hOI1derd Karren en Wagens, alle met Levensmiddelen beladen, tag.
tig Osfen , [wee honderd en [wintig Schaapen en eenige Verkens.
De Krijgsgc",-angenen, daarbij hekomen , waren in de dertig StafOfficieren, waaronder de Graaf VAN VAVX, [oen Com:nandanr en
Brigadier van Bergen; twaalf Kapiteinen, drie-cn-twintig OnderOfficieren, en U6[ honderd drie-en negentig Soldaaten; het getal
hunner dooden werd op zes honderd begroot. Door deele en
meer voordeelcll leeden de Franjdcn, g.:dllur~nde den tijd van
Mn J~lar, twee Maanden en twee-en twintig Dagen, de ftratfe
hunner ft10orlooze beJrijvcn.
Op den ïden December 1748 ontruimden zij Bergen op dm
Zoom, dat door hUll genoegzaam in een puinhoop ver:ll1derd was.
Des morgens om tien uuren begon het Guarnifoen, toen uit vijf
it zes honderd Man bellaande, zig voor het Stadhuis te postee.
ren. Hierop kwam de Baron WILKE, met ruim honderd Man,
van het Regiment vun den Generaal LEl1TRUM, de WoZJW Poort
inrukken, marcheerende , met de Jkjonet op de Snaphaan, langs
de ZUÎl'eljlmat, en posteerde zig op de Markt, tegen over de.
Pranjchen. Waarop de Groot-Major ST. ANDRE de Sleutels der
Stad aan hem overleverde; wordende vaam alle de Posten afgelost, en door de Staatrche Manfchap bezèt; trekkende de Friln.
fi:hm daarop terflond ter Stad uit, wordende l'l1l1rwel gezegd met
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de vreugdetraanen der Ingezetenen. wier vernielde Stad beroofd
van geld, van bouwfiolfen en werklieden gelaaten werd.
De Prins ErHladhouder benoemde tot Gouverneur van Bergm
den Generaal PRlETORIUS; tot Commandant, den Generaal-Major
STUART, en deed verder de noodige aanfielIing der Stads Regeering. In het volgende Jaar vonden de Staaten Generaal raadzaam,
ter aanmoediginge van het wederopbouwen , toe te fiaan ee~e
kwijtfchelding van alle verponding, voor den tijd van zes Jaaren,
ingaande met }anuarij 1747.
Onder de Steden. welke, tell tijde der belegering van BergetJ,
bezig waren met penningen voor hetzelve te verzamelen, was
Gouda mede begr~pen. Boven het reeds verzondene , was, aan
penningen, nog een fom van 652 guldeils en 2 f1:uivers overgefchoten. In de maand April des jaars 1749, beilooten de Geïntresfeerden. die penningen ten behoeve der noodlijdenden derwaarts te zenden; 't welk dan ook gefchiedde, wordende, ten
dien einde, een brief van Dr. KETS aan den Predikant J. JANSSEN
afgevaardigd, verzeld met eeu verzoek, of zijn Eerw. den last
der uitdeeling van gemelde f 652 - 2 - op zig wilde neem en ; dan
of hij verkoos dat andere noodwendigheden voor dezelve zouden
gezonden worden; en zo ja, dau te melden, waarin die moellen
bella3n. Uit het antwoord van zijn Eerw. bleek, dat men liefst
de penningen had; dat hij zig dien last niet wilde onttrekken, en
met nog twee of drie anderen de uitdeeling doen, en de lijst
der uitgaave met dankzegging te rug zou zenden; waarop dan de
afzending volgde.
In de uitfchrijving van den Algemeenen Dank- Vast· en BedeDng, die op den I Iden Junij 1749, flond gehouden te worden,
vonden Hunne Hoog Mag. goed, dat ten behoeve van de Kerk
van Btrgen op den Zoom, en voor die van Sas van Gent'l op
Maandag daaraanvolgende ,;zijnde den I 6den, binnen de refpeél:ive Provintien, Steden en Dorpen, en het resforc van de Gene·
raliteit, in een geregelde orde, van huis tot huis, eene colleél:e
zou gedaan worden. Dan het te rug blijven der penningen van
fommige Steden was oorzaak, dat de zaak niet zo fpoedig afgedaan werd, als die van Bergen wel gewenscht hadden.
In de maand April 1750, werd Bergen ,p den Z()~m vereerd
met
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met de tegenwoordigheid van den Heere Prinfe VAN ORANJE, die
de Stad en alle de gedevalifeerde Werken, met de l1iterfl:e oplettenheid befchouwde, in de Abdij van St. Berllflrr! een mondgefprek met Prins KARE:L hield, en da:trna, door Bergen, weder
naar den Haag te rug k~erde. In die zelfde maand gefclJiedde
de aanbefieeding der herbomving van de Kerk en Toren, te Bergen op den Zoom, waarvan de kosten gerekend werden op circa
JOO,OOO gl., en die val] SliS ,'on Gent, op 44,000.
Door de
Staaten Generaal werd, aan de Eigenaars der gedemoIieerde Hui·
zen, op zekere voorwaaïden, een r.anbod geda~n, om hUll in
den aanbouw van dezelven te onder!1eunen; waartoe een groot
::tandeel der penningen uit de gemelde Colleéte, mede gebruikt
werd.
In hetJaar 1751 was men ijverig bezig, zo met den opbouw
van veele Huizen, als van de Kerk en derzelver Toren; dan, op
den 30fl:en der maand Junij van dat jaar, werd, door een ODttlaanen brand in den Toren, bijna weder alles in een asch· en
puinhoop verkeerd. Des morgens tllsfchen agt en negen uuren,
even na dat de werklieden vertrokken waren, bragt de vlam de
gantfche Stad in fchrik, en deed de 13ewooners ginds en her·
waards vluchten; doch door de wakkerheid der lVIagi.ftraat, en den
ijver der goede Burgerije , werd dezelve fpoedig gebluscht, en de
fchade met eenige honderden guldens geboet. Niet minder ijve·
rig arbeidden eenige honderden van menfchcn aan het her11ellen
der Fortificatiën.
In de maand September I7SI, gefchiedde, op order van den
Raad van Staaten , de aanbefteeding van het binnenwerk der Kerk,
te Bergen op Am Zoom, en werd, behalven de Vloerfieenen,
aangenomen voor de famma van 9144 gl. De Ridder DE SE...'<SERS,
Bnrgemeel1:er der Stad Rotterdam, bood, bij die gelegenheid,
aan, het nieuw Kerkgebouw met een Kerkkroon te begiftigen.
In de maand Oétober des jaars 1753, en wel op den Isden dag
der maand, was het gebouw reeds tot zo verre voltooid, dat de
openbaare Godsdienst daar in verricht kon worden. De voordemiddags Inwijdingsrede gefchiedde door den Predikant CORNELlVS
GENTMAN LEIDEKKER, en des namiddags door den Eerw. J. JANS"
SEN, die, zo door zijn lijden met de Bergenaaren , nIs door het
ge.
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getrouwlijk blijven bij zijne Gcm~(·nte, en door de llitgaave van
zijn Verhaal en Leerrede, eenen naam gemaakt heeft, welke,
met het lot van Bergen op den Zoom, voor altoos; in het ~e~
heu~en der Nederlanderen zal gevestigd blijven. Na dien tijd is
ons niet bekend, dat deeze Stad iets bijzonders wederv~laren is;
waarom wij van dit Arr. een einde manken, wijzende den Leezer, die van het I-Iisrorieele deczer Stad en Markgraaffchap, en
bijzonderlijk van derzelver 13elegeringen , meer begeert te weeten ,
tot de fcbriften, waz,rVllll ik mij bediend heb; zijnde de voorllaamne daarvan:
BJS1LIUS, BoxelJ Oor/ogen, in 4:0. Férhaa! ,'mi de Belegering 1622, lIitgegeeven door drie Predikantm. De
Leerredenen l'au J. JANSEN ,ClJZ. rader! Historie.
XX. Deel. Ncer!rlllr!s Wonder/ollee!. lVederl. Jaarboeken.
BERGEN.

(Adriatm 'Jlan) Zie

DOLHAJN.

BERGEN. (JO/WIJ l'all G/imcs, llfar!.ï!,i-aaf van) DeszeJfs lotgevallen zijn ft!cds hierboven, onder d.:: lIeercn van Bergel) ,
vermeld.

was, in het j~ar 1569, door PrilJ:J
tot Onder-Admiraal der Vloot.
Mcn zal zijnc verrichtingen _ op het At. DOLHAJN, (Adriaall
van Bergen, Heer ~'an) gemt.:ld vinden.
BERGEN, (Lod!'w::),

l'f1l1)

WILLEM DF.N EERSTEN, a~ngcacld

BERGEN. Meer and2re Mannen van deezen naam ontmoet mell
in de Vtulerlandfcfze GefcMedetJisfen, onder anderen, twee Gebroeders, JAN en CORi'iELIS VAN BERGEN, die zig, in het jaar 1488:i
in dienst van MAXIMILl'.AN, Roomsch Koning, uevonden, en
door wien zij, tegen FILIP VAN KLEEF, ter bewaaringe van Mechelell, waarin zijn Zoon FILlPS zig bevond, afgevaardig-d werden.
Zij volvoerden niet alleen dien last, maar namen ook Pt/voorden
in, en verilerkten het tegen die van Brusfe!, dat in de magt van
den Kteel'cnfJor was. Doch al hun bedrijf wal niet in [laat om
MAXIMILlAAN uit zijne moeijeliJkheden te redden. In het jaar
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1491 vindt men CORNELIS gemeld onder die geen en • welke de
Stad Sluis aan de landzijde bezetteden , en in het Land van Kad.
zant een llerk Bolwerk oprichtten; dat, echter, niet toereikende
was, om de magt van den KleevC1laar te fnuiken. In het jaar
1500 bevond Heer JAN VAN Bf:RGEN zig tegenwoordig bij den
Doop van KAREL, nal!crhand Keizer, en bekend als de YiJfde
van dien naam. Heer JAN V~·N BE[(GEN bekleedde toen de waar·
digheid van Afgezant des Hofs van Braband. Onder alle de gefchenken, die de Vorst ontving, was geen van de minnen het
Gorden Zwaart, dat hem door deezen Heer VAN BeRGEN ver.
eerd werd.
Bij de huldiging van MARGRETA, laatst Weduwe vlm den Her·
tog van Sm'oije, als Landvoogdesfe, in 't Jaar 15°7, bevond
hij zig onder de Edelen te Dordrecht: zo als ook een van dee·
ze Broeders, in het volbende Jaar, tot een der medeuitvoerderen
VEn den laarften wil der Landvoogd<:sfe aungefteld werd, die,
naar alle waarfchijnelijkheid, Heer JAN zal geweest zijn, vermits
hij, benevens anderen, als Raad en Kamerling der Voogdesfe,
naar Enge/a/Jd werd afgevaardigd, om de Dochter des Konings
van dat Rijk, voor haaren Neef KAREL, ten huwelijk te verzoeken. In 151~ was hij een van die, welke het verbond, tllsfchen
l'\IAXIMILIAAN en den Hertog van Gelder , uit naam van den eerstgemelden , ondertekenden. In 1525 werd hij genoemd Ridder
'Yan 't Gulde Vlies, (waartoe CORNELIS mede, in 15°1, verhe,.en was) bij de ondertekening van 't verdrag, gellooten tusfchen
de Koninginn.e Moeder van Fra,JkrtJk en de Landvoogvesfe der
Nederlanden, dat te Breda tOt (tand gebragt was. Waaruit men
ziet dat hij tot de gewigtigfte zaaken van het Land gebruikt is
geworden.
Zie DESPARES, Chronijk 1'an Vlaanderen, MSS. MEERBEEK, Cilronijk, fol. 3. HERRlEUS, /Innales Brabant,
Tom. I. fol. 520. De Kwellmte Chronijk van Vlaanderen, fol. 298. Groot Plaeaat Boek. IV. Deel,
fol. 16.
A~1BACHT, ook wel Heer Aartsbergen genaamd, doch
zi5 zeI ven gerekend, dat is, zonder Klein /Immers daar 011-
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der re begrijpen. Her legt. met Heer Am"tsberg (dat een oud
Adelijk Kasteel is, zijnde. door Heer AART VAN AIKEL, op eenen
Berg gebouwd, en waarvan de bezitters Ileeren van den Berg
genoemd worden) ten Noord-Oosten aan Veist en SC'loolJhoyen,
ten Zuid-Oosten aan Klein AlllllZcrs, en ten Zuid We'ten aan
Lekkerkerk en Zuidbroek. Het draagt ook wel den Baarn van
de Heerfchappij van de Alinger Parochie. Berg - Ambacht
wordt, met Klein Ammers, in de Quohiercn begroot op 1289
morgen en 550 roeden Lands, voortS op 166 Huizen en één
Koornmolen.
Het Dorp van Berg-Ambacht, een vierde uurs van den Lekkendijk gelegen, is groot en vrij wel bebouwd. Het hooge rechtsgebied, dat aan de Heeren van Nieuyeld plagt te behooren •
is, in het Jaar /625, door 's Lands Staaten afgelost. Aldaar is
een zeer groote Kerk, die wel een vrij dikken doch geen hoogen Toren heeft. Hel r.:cht van Pastoorsaanllelling behoorde weleer aan de St. Salya/ors Kerk te Utrecht. Men wil dal de vloer
der Kerke een gelijke hoogte met den Lekkend/jk zou hebben.
Van het Klooster Hem, welëer onder de Parochie vaa BergAmbacht behoorende , zal op 't Art. HE~I melding gemaakt worden. De Predikant van deeze Heerlijkheid behoort onder do Klasfis van Gouda.
Zie VAN EIJK, Befchrijving van Zuid-Holland, pag. 35.
Oudheden "aIJ 't BisRom Utrecht, III. Deel, bI. 417.
BEItGE:\DAAL, een oud Adelijk Huis of Hoffiede, achter het
Huis te Teilingen, niet verre van 's Grave11lla1l1.
Zie VAN LEEUWEN, fol. 1254.
BERGENE.
Hiervan wordt in 't oude Perkamente boek valt
Utrecht meermaal gewag gemaakt, als liggende aan de Vecht.
in het midden tusrchen Hardenberg en Coeyerden. In laater tijd
droeg dit Kasteel den naam van Gramsbergen.
Zie ALTING, en daaruit HALMA.

BE.l\GElIIUS MUNSTElI;

zie MuNSTER. (Bergerius)
Bmt·
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BERGENTHEnI, eene Havezate, ten Zuiden van Hardenberg,
aan de tlinkerzijde van de Vecht. in de Provintie van Overijsfei • behoorende aan den Heer GERRlT HELMICH, Baron ran
Poent.
BERGESTEIN, of Berkejlein, welëer een Riddermaatige Hofilad
in 't Sricht van Utrecht. even beneden het Dorp Amerongen.
In voorige tiiden was dezelve leenroerig aan de Proostdij der DomKerk van Utrecht, maar werd, ten tijde van den Proost HUGO
VAN ZUlLEN VAN NIJVELD, met bewilliging van het Domkapittel,
den 23!len September 162 [, van den Ieenpligt omllagen. In de
Veertiende Eeuw behoorde Bergen- of BerkenjJein aan het getlacltt van BORRE VAN AMERONGEN, uit welken fl:am het, zo door
koop als erfenisfe. in verfcheidene anderen is overgegaan; als,
aan ZUILEN VAN NATEwrSCH, NIJENRODE, VAN DER DOES VAN NOORTWIJK, VAN EDE, KRIEX, ORMEA, tot dat, in 1721, JUSTUS ORIIIhA het aan FREDRIK BORRE VAN AMERONGEN verkocht. die 'er Eigenaar van was toe in het Jaar 1724; gaande toen, met deszelfs
overlijden, over aan zijne Zuster, Vrouwe ELISABETH VAN AMERONGEN, en van haar op ctJSBERT J.\N, Baron van Harrtenbroek ,
die den tij tel daar van heeft aangenomen.
Zie Staat van Utrecht, Il. Deel, bI. 301.
BERGH, (Den) behoorende onder het Sticht van tltrecht, ge.
Ieegen aan de Rivier de I/ëcht, nabij Weesp, in den zogenaamden Kuierpolder. lIet heeft, naar alle vermoeden, deszelfs naam
ontleend van de hoogte of den Berg, waarop de Kerk gebouwd
is, zijnde de vloer derzelve ruim anderhalf roede verheeven boven den gemeenen weg. Ter wederzijde van het Kerkhof klimt
men tot dezelve op, langs agttien of negentien fl:eenen trappen.
De Kerk, die meest van Duifil:een opgehaald is, is wel een oud.
doch tamelijk net gebouw, hebbende een regelmatigen Toren,
met een hoogen fpits. In 't Kerklijke behooren hieronder de
:Buurten van Overmeer cn den lfinderdam, en de Predikant
onder de Klasfis van Amersfoort. Door ROCHMAN en RADEMAltl>R zijn fraaije gezichtjes van dit Dorp in prent gebragr.
Hh 2
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BERGHSCHEN HOEK, een Hollandsch Dorp onder Sckie!anrJ,
een half uur gaans van Hi/legersberg. naar den kant van Bleiswijk, ten Oosten van Berkel. Dit Dorp. dat geen van de min!len in aanzien is, verrees, na den brand in 't Jaar 1659, veel
fchooner dan te voorea ; wordende de Kerk. kort daarna, her.
bouwd, en met fi-aaije gefchilderde glazen voorzien. Drie daarvan werden doof de Stad Rotterdam, één door het Kollegie ter
Admiraliteit op de Maas, één door Dijkgraaf en Hoogheemraden,
één door den Ba)juw en Welgeboorene Mannen van Schielond,
en twee door de Klasfis van Schie!and bekostigd. De Ambachten van Hi/!egersberg en Schiebroek hebben 'er mede hunne gla.
zen, gelijk ook de Kerkenraad zo van Hillegersberg als Berghfohen Hoek 'er de hunnen) met Wapens be[childerd, hebben.
BERGHUIZEN ) een aanzienlijke Landhoeve onder Busfem in 'e
C()oilanJ.
DERGtTM. Eén van de veertien Dorpen der Friefclte Grietenij
Tietjerkfteradee/, in 't Kwartier van Oostergoo. Voorheen was
in het Klooster aldaar de l1andplaats van het Convent Bergkloo,ter. Men vindt aldaar zeer [choone Weij- en Bouw-Landen, en
aanzienlijke Veen en , waaronder het Bergummer J7een uitmunt.
De Pre(~ikant van Bergu1I1 behoort onder de Klasfis van Leeuwaarden. Een half uur van het zelve is de Bergu1lIIiIer IJ1eer.
Het Klooster, zo even gemeld, was aan den Bisfchop NICOLAAS toegewijd, en behoorde onder het Kapittel van Windesheim. Uit kracht een er Bulle van Paus PIUS DEN vIERDEN wns
het naderhand met den Bisfchoplijken Stoel van Leeuwflardcn
vereenigd, en de Kerk tot een Parochie verheeven. Dan het
ging hier met de i:1voerillg der nieuwe Bisdommen. en verëeniging met ~mdere Kerken, als elders: de Prior liet geene iniddelen
onbeproefd. om de nieuwe vcrëeniging te weeren ; zijne redenen waren niet zonder grond. 't Staat niet aan mij, fchreef
hij nan den Hertog VAN AUlA, het Klooster aan den nieuwen Bis{chop over te hiaten_ TFij zij1) (zegt hi.i verder) aan het gapitte! van Windeshcim onderworpen, en hebben dus 1'eele vrijd011Jml:1l ')I/lIJ de Kerkvergnd1lfingen en 'Yan /(es'zer Karel zelft
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'Yerkreegen, C/I die ook door 't Concilie 1'an Trenten bevestigt
zijn. Den Hertog kon het met o"nbekend zijn, dat zij een eet!
gedaan hat/den, van in geen vervreemding dor KiiJoster!':o"de_
ren te zullen bewilligen. Ook woren zij door een oude l'erbintenis verknocht (fan de Staaten ~'an Friesland, waar van zij
na eigen zinneli-jkheid niet mochten aJllappen. Zij waren al.
toos gehoorzaam geweest, aan de Koning, aan zijne S,adhouliers, en dus zou het onbillijk zijn, hun Klooster 1'an ileszelfs
'Yoorregten te berooven , of uitteroeijm. Hunne inkomflen waren door de 1'e,.mindel ing der daaglijkfche aelrnoesfen zeer fa.
her, en konden pas twee duizt!nt guldens jaarlijks haaien. Zij
leefde [,ber, flil, onberispelijk; doende niets dan het WRarl1eemCl1 1'an den Gadsdienst, om anderen, die niet al te GodstIienflig waren, ten l'oorbeeld te Jlrekken. Hun gewisfe was
cprec!lt) en kende zig aatl geene mist/aat/en [chuldig. Dan wat
baatte het fchrijven van een en P::ior, daar de Paus, de Koning
en ALBA hem tegen waren!
Zie W1NSEMlUS, Chronijk. Oudh. vlm Fries/and, J. Deel,
bi. 443 en 444.
BERGUM. Deeze naam werd oudtijds gegeeven aan het Dorp
.Bergen, hiervoor befchreeven, als onder f(mnemerland behoorende.
BERK, (Ridder Johrm) afkomO:ig uit een voornaam getlacht
van Dordrecht. dat langen tijd, vóór en na hem, gebloeid heeft.
(zie BAI.E, BI'fckrijl/ing vtm D'Jrtl, bI. 939 en 950.) Geboren
in I563, bekleedde hij, van 1591 tot 1622, in zijne geboorte
fiad, de aanzienlijke waardigheden van Secretaris, Schepen, Pen·
fionaris, enz. In't Jaar 1607 trokken de E!eeren B~RIi: en VAN
MALDEREN, uit last van de Algemeene Staaten, als Extraordinaire
Ambasfadeurs, naar Engeland, om, wegens den Handel met
Spanje, den raad van Koning JACOBUS DEN EERST" N, inteneemen;
doch wel voornaamlijk om dien Vorst geen kwaaJ vermoeden te
doen hebben, wegens de aangevangene onderhandeling m~t Frankrtj'Ir.. Naderhand bekleedde de Dordfche Penfionaris nog andere Gez2mfchappen, als naar Deenemarken, E1'Igeltmd en de
Hh 3
Re·
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/l.epubliek ,'on I7enetien, en overleed den 17den Augustus 16'27;
wordende, in de Plaats zijner gebvorte, in het Familiegraf vall
Berk begraaven. Onder zijne afbeelding, uit wit ltalifltmsc!t
Marmer gebouwen, leest men dit onderCcbrift:
Quod es Fui; Sum quod Eris.
En op een zwarte Dinantfche Voetfieenen Tafel, in verguldeM.
Letteren, deeze IllCcriptie:

Hic Situs eft
Pir Genere Nobilis
Sed animo Yirtutequt! Nobi/ior,
J 0 A 1'4' NES B E R K I U S, J. C.
In Urbe Hoc Natati Ann. XXXIIJ.
Primus a Con(iliis. Syndicus,
Et à Secretis.
Dumque Munia Hd!c obii!,
Prtepotentium Fd!deratiC Belgid! Ordinum
Ter ad Leges Legatns :
Bis ad Sereniffimum Magnd! Brittanid!
Regem 'jacobum:
A quo Pirtutis ergo,
Eques nuratus Crentus ef!.
Atque Iterum Legntus
Ad Crifliernum IV. Danid! Regem:
Poflea autcm Suprema in llollandid! Curia
Senator dejgnatus.
Et ad Sereniffimam Venetorum Remp.
Legatus prope per quinquennium:
Unde Patrid! Suorum amore diu dejiderata
S.epw[que Poflu/ata Redeundi accepta poteflate
v I I I. Aug. Ann. M. D. C. XXVIJ. Redux,
Jucunda Liherorum amicorumque gratu/atlone,
Summoque Civium IIpplau{u,
$xceptus

(Heu
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(Heu Breve gaudium I)
die XVI1J. ejusdem Menjis,
Ingenti .!'Juorum oe clvium Mr:erore
Terras reliquit
Annos Natus L XIJ. Menfes lIJ. dies X \1'.

Aan den voet van het zelve is hel: Wapen van deezen Heer
llERK.

BEliK, (Pompeus) één van het geflacht zo even gemeld. Hij
bekleedde, binnen Dordl'echt, niet alleen aUe de aanzienlijkfle
waardigheden, maar was tevens Dijkgraaf van Mijns Heeren
Land, Moerkerken , Godfc/ll1lksoird, enz. Hoog Heemraad van
de Alblasferwaard, enz. Gecommitteerde in het CoIIegie ter
Admiraliteit te Rotterdam, en meermaals Gecommitteerde ter
Vergadering van de Staaten van Holland, in de beruchte gefchil.
1en tusfchen de Stad Dordrecht en Prins WILLEM DEN DERDEN. In
het Jaar 1684 was het de Heer BERK, die, als Burgemee!l:er. met
den Heer EVERWJ]N, aan den Prins, bij gefchrifce, kennis gaf
van de ongeregeldheden, die, hups oordeels , in het maaken der
Nominatie van de goede Lieden van Agten, plaats hadden.
Zie VAN BALE, en de Papieren vtm 1684.
BERK, (Wil/on) wiens naam op de lijst der onderrekenaaren
van het Verbondfchrift der Edelen gemeld wordt; doch dit is 'e
ook alles, wat men van hem weer.

BERK. (Nicolaas van) onderrcheiden van den voorgaanden ,
en onder de Regeering van Utrecht behoorende. Deeze werd,
in het Jaar 1608, door de Algemeene Smaten, als één der Gemagtigden wegens die Provintie aangefield , tot de onderhandeling van 't Be!l:and. In het jaar 1611 was de Heer VA& BERK uit
het Lid der gezwoorenen ontflagen, en federt buiten bewind gehouden; doch na dat Prins MAURITS, 1618, de Magif1raat te
Utrecht, na het afdanken der Waardgelders, veranderd had, werd
BERK, in plaatre van RYZENBERG, aange!l:eld. In 't Jaar ) 619
komt deeze BERK voor, als één der Befchuldigers, zo wel van
Hh -4den
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den Heer VAN ORDENBARNEVELT , als van UITENBOGAART. Dan in
't Leven van den laatstgemelden, vindt men, bI. 253, de berich.
tin gen van BEflK, zo door hem zei ven wcderfproken, a!s door
UlTENBOGMRT wederiegd; zijnde het der moeite niet waardig,
zulks na te fchrijven. In de Historie der Rechtspleeging van
BARNEVELT , enz. bi. 322 leest men dat deeze BERK elendig is
(J)'erleden, en dat zijn afaerven, kort op de uitdaging van U!TE~~
BOGAART , voor Christus Rechterjloef, dus jammerlijk zou gevolgd
zijn. Wat hier van zij, Jaaten wij voor rekening van G. RRANT,
als weecende, -dat daarin gezegd word, dat meer anderen, en
wel tot zeventien toe, van de Gedelegeerde Rechters der gevangene Heeren, op deeze of geene wijze voor hun bedrijf gel1rafc,
zouden overleeden zijn; waar vlln zeer ligtlijk andere bewijzen
zouden bijgebragt kunnen worden.
BERKEL, of Berckel, ook wel Barckri en J30rckd genaamd,
een Riviertje, dat Gelderland doortfroomt. Het neemt zijnen
oorfprong in fJ7éstphalm bij Koesl1dd, fchietende door Stad100, (fVredetl of Pi'eden) Berku!o en Loc~em, en zo voOrts door
Zutphen in den 'l'sfel. H AIJ zocht den o:Jrlprong 10 Duilsc,1/alJd.
en wel in 't Bisdom lYlunjler, twee uuren van die Stad, in 't
geèied van Horstmar , bij 't Stedeke BiJdc;'beek, uit drie fonteinen; dan PONT ANUS fpreekt 'er uitvoerifier van, zeggende:
De Berkel in Westphalen, boven Koesveldt, bij !tet Steedele
Bilclerbeek, jlraalt uit dm Rallenberg , waaruit vee! jlun tUf
het b01l'well gehaatt word, bij Zutphen )Ierliest het zijnen nam;! •
en loopt in den Ysfel, maakende d(jor twee bruggen, eene [cheidi11g door de oude eJl nieuwe Stad, en drijft eertige lllolens, bin'ten hrt beg1'ip der Vesten, om. JVa ondentinding, dat met
gl'ringe moeite dat Riviertje bevaarbaar was te maaken, en
ook dienen kon, om groote en lt/eine SChepen, langs het zelve
af en aan te voeren, beflooten de Staaten van Gelderland, in !tet
jaar 1630, Ban de Magijlraat van Zutphen toeteftaan, dit
nuttig werk ter !tam'er kosten ter hand te mogen neenzen. En
op een anderen plaats zegt hij: De llerkel, hebbende zijn geboorte uit zeeker H'J'kmd, geheet en de Speekhllizer Wllifche,
krijgt eenen gr~oten toeval 'Van water, Zlit de Holthuizer- ell
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Molen-Dijk, daar hij illfchiet, niet l'crre vtm den Bijdriehoek •
omtrent den weg, die naar het huis Uamers loopt. '"rmits 'er
drie Beeken [pringen, uit den Bijdriehoek , die in den Berkel
flort, heeft het daarvan den naallJ Vfin Dijdrichock gekrecgel1.
De Berkel, deeze wateren Îngez,wo!gClt lzebhe7Jde, olJtvan:;t nog
onder Bijdriehoek en Ludgersbeek, !tet ftrootl!pje Verloen : Daarenbol'en ontJPringt of komt uit fek<!1' veld, welke in de graft
ViJn lut Slot (chieten ,die de Molens aldaar ollldrtjft.' terp/al:;!_
Je daar deeze zig vermeng"t, kriJgt de Berkel zijnen naam, die
dan voorts Koe"velt , Geskeren . St~dtloo. Vrede, en zeder
verl'allen Schans, ook Hijburg , Borkelo, Lochem en de Stadt
Zutphen beJPoelt, alwaar de Berkel zijnen tol arm den YsfeI
betaalt.
Zie Gl'lCIARDIJN, Berdr. der Nederlanden, fol. 15. Woordenb. des Aardrijks. PONTAl\US, Gdderfche Gefchiede1ii,lm, 1. Deel, fol. 64.

BERKEL, een Dorp en Heerliikheid in Zuid-Ho!!and, onder
hrr Baljll\\'fchnp van De/pand. fclwon het, vóór de Hervorming.
onder het Dekenfchap van Schie!t;nd behoorde. Voo:heen was
Meerter JOH:\N VAN DER HOEVEN Ambachtsheer van Berkel, RIJdem'ijs en Tempel HAL.\'IA tekent het volgende hier bij aan: 17001'
u'eillige jaa."1'1t Rocht de Predikant Judocus Kruger. deeze Heerti/Heid I'IJ 't Slot, van zeker Koo7JJschgczind Heer, met wim
!tij en zijne Kerk niet we! te recht konde komen, of dir:! zig met
dm ander niet we! verdl agen konden, zo dat hij daarvan het
Gcestcliik en lJ7aerc!dlijk gebied bezat. Dan hier van zal men
beter verttand krijgen, wanneer men zegt, dat Berkel en Roden.
rijs voorheen behoord hebben aan de Graaven van Egmond, naderhand aan de Abten van Egmond, en vervolgens zijn gekomen
aan 's Lands vermaarden Advocaat, den Heere JOH IN VAN OLDENBAt(NIWELT, die daarmede, in het Jaar 1600, verlijd werd. In
den na at der Goederen van wijlen den gemelden grooten Staats~
man, in 't Jaar 1624, vindt men vall Berkel deezen post, volgens de aantekeningen van den Heer VAN DER POT, in zijn EN~
DELDlJK,

Hofdicht.

De dmbachts Heerlijkheid van BerckeI, met de Sehollt, Se.
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eretoris en Bodeampten den erfciins van honderd Nebden
's Jaars, die betaalt worden met viifen veertig ftulJ'ers het
ftuk, de Londgifferije. het LostgeIt , de pacht ,'on de Molen7Jlerf, de Tiende van Rodenrijs, alles tot de voolfz. Heerlijek.
heit [peEleerende , geestimeert ge[namentl,jek ter fomma vtm
IX. m. VIII. c. VI. v. fi.
Naderhand is deeze Heerlijkheid nog langen tijd bezeeten bij
de nakomelingen van REINIER VAN OLDENBARNEVELT. In 1633
werd zij, met de Heerlijkheden Berkel, Rodenrijs, Tempel, enz.
verlijd aan FRANçorSA VAN OLDENBARNEVELT, (die gehuwd was
lIan Jr. ADRIAAN VAN ]'MALDWIJK ,) var, haaren, Broeder Jr. JAN
VRN OLDENBARNEVELT. Van d:jar ging de HeerlIjkheid in andere
geflachten over, tot dat zij. beneven Rodenrijs, gekQmen is
aan Vrouwe MACHTELD ADRIANA VAN ReNOIJ , gehuwd met Jonk.
heer JACOB SNotjCKART, door wien dezelve, in 't Jaar 1687, verkocht werd; 't welk de verkoop zal zijn, waarvan HALMA melding maakt. In het Jaar 17°(1. werd gemelde Heer en Mr. JOHAN VAN DER HOEVEN 'er mede verlijd, die dezelve, bij uiterfhm
wille, naliet aan den Heer en Mr. HENDRIK VAN HUS, {-Ieere van
c1én TempI!!, enz. Preflde~t van den Hoogen Raad van Hol/ani;
zijnde de Heer VAl'( HUS gehuwd aan de oudl1e Dochter van den
Heer J. VAN DER HOEVEN, welke beide daarmede verlijd zijn
Ao. 1744,
Het Dorp van Berkel befiaat uit een dl1bbelde Buurt. die zig
Zuid- en Noord waarrs uitf1rekt, en met goede Huizen bebouwd
h:. Behalven deeze, ziet men 'er nog ter wederzijde een goed
aantal woningen, op boere werven liggen. In 't Jaar 1732, is
cie Kerk van Berkel op nieuw geheel herbouwd; zij is tamelijk
groot, fchoon zij een gedeelte van de oude Kerk l waar vnn het
Koor en de oude fpicfe Toren zijn blijven traan) beflaat. In het
~melde Koor ziet men de wapens van het oude en Hoogadelijk
gefJacht van NAALDW1JI{. Ook werd. reeds in 't Jaar 17°8, een
fraaije Graftombe voor het aanzienlijke geOacht der tegenwoordige bezitteren daarin gemaakt. Behalven de Gereformeerden, vindt
men hier Roomschgezinden en Remonftrantm, die 'er beiden hun.
ne GodsdienfHge Vergaderplaatfen hebben. en zig, als de overiG
ge Ingezeten. meest met de Veenerij geneeren.
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Men zie in het vervolg van de voorrechten van Berkel. op
het Art. RODENRIJS.
BERKF.L, in Staats-Brabanri, en wel in de Meijerij van 's Hertogen bosch • ten Westen van het Dorp Haren, naar de grenzen
van de Baronie van Breda, onder den Schepenfloel van Dofter.
wijk behoorende. Het bevat drie honderd en twaalf Morgen
Lands, en zestig Huizen. Schoon 'er eene aanzienlijke Kerk is.
wordt in dezel ve, bij gebrek van Gereformeerde Illgezetenen,
geen dienst gedaan.
Zie BACHIENE B. bI. 625 en 626.
BERKENBOSCH , (de Heertijkhei.i) in 't Land van /{uik, maakende, met Ler/eakker, den vijfden en laatilen Dingbank , uit zeven
Schepenen beilaande, van het Over-Amt uit. Schoon dit den
opgemelden tijtel voert, is het niet meer dan een Buurtfchap. Ge.melde tiitel is, in het Jaar 1749, geheel vernierigd, zijnde toen
de goederen, èie uit negen Bouwhoven of Boerewoningen befronden, verkocht, en gekomen in handen V"ll negen bijzondere
eigenaaren, zo als ze ook naderhand meermaaIen verkocht, doelt
tot hier verdeeld gebleeven zijn. Van het Kasteel Berkenbosch is
niet meer dan de grachten overig.
Zie BACHIENE B. bI. 723.
BERKENRODE , een aloud Adelijk Haarlemsch Gefla.cht, dat
zeer vermaard is. Heer JAN VAN HAARLEM, die als de eerae Heer
der Stad vern~eld wordt, overleed in 't Jaar J 3°5, nalatende Heer
ARNOLD VAN BERi>ENRODE of BEJl.KENROEDE, wiens verdere geflachtlijst men vinden kan bij GOUDHOEVEN en VAN LEEUWEN: bij welken ook aangetekend fl:aat, dat, in het Jaar 1559, Heer HENDlUIt
VAN BERKE:\RODE met de goederen van Berkenrode verlijd werd,
als mede dat Heer HENDRIK ter Vrouwe had MAlUA VAN PERSIJN.
Oader andere Mannen van dit geflacht, wier naamen in de Vaderlandfche Gefchiedenisfen gemeld worden, munt uit Heer GERRIT, als zijnde het deze, welke, in het Jaar 1572, met HANS
lWLTERMAN en PIETER Kres, oorzaak was, dat Haarlcm aan de
zijde van OR.~NJE overging, en Ar..Bi\ ten Vijand verklaarde. GOE-
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ééne der Dochteren van Heere HENDRIK
huwde, i'J het Jaar 1618, met haaren
Neef FLORIS VAN ALKE;\lADE, aan wicn zij, onder aadere goederen, ook Berkenrode tcn huwelijk br2gt. Hun Zoon, HENDRIK
VAN ALlmMADE, verkocht deeze lleerlijkheid, in 1649, aan REN]MIJN rom.LR, Ridder Baronet, en Schepcn der Stad d11Jfteldatlt.
Deeze-, in 1691, door de Stanten van Holland en Jf/est-Friuland, daar mede verlijd zijnde, liet, bij zijn overlijden, Aa.
1711, dezelve na aan zijne Vrouwc ELISABETH TIELëNS, die, ua
dat de leenvcrhefling gerchied was, in 1712, in een tweede huwelijk trad met den I-Ieere JAN TRIP, Burgcmeefier en Raad der
Stad dm(leldam, aan wicn zij, bij baar overlijden, zonder Kinderen natelaten , in 1725, haare goederen en de tijtel van Heer
yon BerKeJlrode, geduurende dcszelfs leven ten erve naliet, e:'i
na zijn overlijden, aan den Beer I11t\TTHCVS LESTEVENON, hanrel1
Achterneef, die, in 1746, Schepen der Stad Limfte!dam, daarna
Homveaer van Bredem'ode, en, in 1750, Ambasfadeur van de
Staar en Generaal der Vereenigde N,:;derlanden mm 't Hof van
Prarmjk werd.
VELA VAN BERKENRODE,

en ~HI(/A VAN PERSYN,

BERKENRom: , een oud Slot en Stamhuis der Heeren van dien
n::am. waarvan wii zo even zeiden dat Heer JAN VAN HAARLE11
de eernc w~s. Deeze, zo wd als zijne nakomelingen, hebben
del] naam van HAARL 1\1 verlaaren, dien van IlEIIKENRODE aannemende, naar het Land. of fluk Lands, hun gerchonb!lJ, volgens
inhoud des Leenbrief van Graaf FLORIS, in den Jaare I 28{, waarvan den inhoud deeze is: " Wy Florens, Grave van Holland.
" maken cont alle die geen en, die defen brief fien felIen ofte
" horen, dat wy .lanoe van Haarlem vooren Alyden fone, ollren
" knape, gegeven hebben den Cumpe, die Willem Terniac be" dolven hadde, die leget bij den Gasthuyfen, dat te IIaerlem
;, in den Hout naar, dat die Bcrkenrode heyt, alloe verre alfe
" dat gast lyde thun gaet, en haer floet te HaerIem in den houte
" waert, ende alroe verre als die Willem Terniac ende aIfoe
" brech, gedolven hadde tot te Nordîkclhout waer, in die maJ, nieren, dat die Jan, dien Campa ghcbruke ende befighe
" vrighelike ende erfljke. In orconde van defen, fo willen wy
" dat
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dat hem niem~nt en hindere in defen voorgefeghden Campe
"
" die dat de de • dede utelike tegen ons."
Wie de f'dchter van dit Huis geweest zij, is niet zeker. Men
vindt aangetekend, dat, vóór de Hervorming, in deeze HeerIij:.heid een Kapel fiond, die aan ST. AGATHA gewijd was, en
door een eigen Pastoor bediend werd.
De gedaanre, die het oude gebouw had, word ons voor~ell:eld
in AMPZINGS Befchrijving van Haarlem, zo als het zig aan de
Leidfche Vaart vertoonde, zijnde door ZAEMREDA:\t in 't koper
gebragt. In deeze gedaante is het, waarfchijnelijk, gebleeven ,
tot in het Jaar 1573, wanneer het, l'oor de Spanjaarden, om·
geworpen wtrd, waarvan AMPZING zegt:

,

Foey Spanjaard, dat gy ook dit Huis held neerg(fmeten,
(Iloe kan men a! zyn kwaad en tyran1Jy ven;cetcll?)
lilt/tir denkt (0 edele Stam!) gy waartet Iliet alleen:
Gy hadt dit ol'geval met uwe Stadt gemeen.

De overblijfzelen daarvan vertoont

L. SMIT,

in zijne S.hatka.

mer.
De Bnitters hebben daarna het gebouw grootfcher en heerlij.
!{er doen ten voorfchijn komen, pronkende met ecn ltali/Jan·
jè'Jen voorgtvel en zijmuuren. De wederzijdfche hoeken, of
uiteinden van den achtergevel, zijn op de oude muuren gemet·
zeld, in de gedaante van vierkante Torens, wier hoogiîç met
een gemeen aan beide bmen afloopend huisdak , en de l:1agnç
met een vierkant [pits opflijgend wolvedak gedekt is; wordende
het galll(che gebouw van een zeer wijden en fraai uitgdhcc!en
graft omwatcrd: zo als men de afbeelding daarvan zien bn ia
RADEMAKERS Kabinet van Nederlandfche Oudheden, op de zes·
el1-vijfrigfte Prentverbeelding.
In het Jaar 1747, in den nacht tllsfchen den 4den en 5den
Mei, deed de He~r VAN IlERKENRODE, even als toen in ./hnjle!.
Jam gefchiedde, dit zijn HJis, ter betooninge van de vreugde
over de verkiezing van den Heere Prinfe "AN ORANJE:, tot Stat:·
houder, illumineeren. Doch niet lang na het uitdo2n der lichten J ol1tllond 'er een hevige brand in hti:tzelve, die, bij gebrt.'k
aatl
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aan de noodige hulp. het geheele gebouw in een asch- en puinhoop veranderde. Men fchreef, echter, dit ongeval niet toe
aan de gemelde Illuminatie, maar aan een onvoor·zien geval, ver()orzaakt door een gewoonlijke huis kaars. De Heer LESTEVENON
deed hetzelve, binnen korten tijd, nog prachtiger dan het voor.
gaande herbouwen.
Men telt te Berkenrode negen of tien Huizen, waaronder eeD
Kerkhuls der Roomschgezinden. die aldaar eene Stantie hebben.
De Schout, Secretaris en drie Schepen worden door den Heer
VAN BERKENRODE aangefteld.
't Wapen vaF! 't geilacht van dien
naam was een klimmende Leeuw, gevlakt met zilver en zwart,
fltJande op een rood vetd.
BERkHEIDEN • (Job ,'an) een vermaard Schilder, geboortig van
Haarlem. Hij werd tot den Boekhandel opgeleid; doch grooter
zucht voor de Schilderkunst hebbende, verliet hij dien handel en
koos de kunst, waarin hij ook zeer groote vorderingen maakte.
Zelfs voerde hij zijnen Broeder GERARD 'er mede toe aan. JOB
overleed in 1693. GERARD verdronk in 1698.
Zie IlOUllRAKEN, lIl. Deel.
BERKIIOUDE, of hij verkorting Berkotlw. en bij anderen Berkwouwde genaamd, is een Dorp in Zuidhol/al1d, onder Schoon ho"eft, in cie Krimpenerwaard. Het maakt, met LIchterbroek ,
ééne Ambachtsheerlijkheid. liggende ten Noord-Westen aan Gouderak, ten Noord-Oosten aan Sto/kwijk en Zuidbroek , en tert
Zuid-Westen aan Krimpen. Berkhoude wordt begroot op hànderd Morgens Lands. en het getal der Huizen op negen-en·tagtig,
benevens één Koornmolen. In het Jaar 1708 werden dezelve
meest allen door den brand verteerd, doch veel fraaijer dan voorheen herbouwd. De landbouw en daaglijkfche neering maakt het
bellaan der Ingezetenen uit. De Kerk (wier Predikant onder de
Klasfis van Gouda behoort) is niet groot, doch heeft een fraai
fpits Torentje. De Ambachtsheerlijkheid behoort aan den Heer
FREDRIlt ROBBERT EVERT, Baron van der Kapelle, Heere van
Boede/hof. befchreven in de Edelen en Ridderfchap des Graaf..
fchaps Zutphen. Volgens Aantek. in de Oul/heden vtm 't Bis~
Hom
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m. Deel, had Berkhoude voorheen een Parochie_

een Dorp in Noordhollt1nd, onder 't Scholltsampr
n, liggènde, met deszelfs l3an, ten Westen van Damp.

BERKHOUT ,

V:ln

/iOOf

ten, tllsfchen deezen en die van Urshem. Volgens de Lijst der
Qllohieren, bevat Berkhout twaalf honderd Morgens en vier hon.

derd vier-en. zeventig Roeden Lands; het geral der Huizen beo
liep, in 1749, honderd zeven-en-zeventig. Het Dorp is in een
doorgaande fireek, zeer wel betimmerd; ook is de Kerk een vrij
groot gebQuw, behofJrende de Predikant onder de Klasfis van
Hoorn. Volgens aamekeningen van VEL'VS, in zijn Chronij1c,
deed Hertog FILIPS, in : 426, aldaar eene !lerkte opwerpen, die
naderhand wederom vernield is. Geduurende de hevige Broeder.
twisren, en voornaamlijk in het Jaar 1618, was 'er, tllsfchen de
Stad Hoorn en dit Dorp, een groot gefchil, over een der Prs.
dilr.tnten van dien tijd, waarbij het Dorp triumpheerde. (\1en
zie VITENBOGAART en TRIGLAND_) In 't Jaar 1627, werd de droog.
maaking van de Berkhouter Waal of 1I1eir aangevangen, waar.
van de bedijking reeds eenige Jaaren te vooren begonnen was.
Dit Meir bevat een {treek Lauds van bijna zestig Morgens.
nERRHOUT, (Adriatm Teding van': was, in den Jaare 1615.
Raad in den Hove van Ho/land. In Friesland, en bijzonderlijk
binnen Leeuwallrden, was, ten dien t~jde, groote beweeging.
meest aangericht door zulken , die verandering in de Regeering
zochten te bewerken. Het ging, in de laatstgemelde Stad, zelfs
zo verre, dat toen de tijd der jaarlijkfche verandering daar was.
de gemagtigden der Burgerij 'er tegen prote!l:eerden; die verval
gens in hechtenis genomen, en niet gefl:aakt werden, voor dat
zij de nieuw aangefl:c1de Magi!l:raat vo.>r wettig erkend hadden;
dat, echter, niet zonder veel morring toeging: waarom de Staaten, de Stadhouder en de Gedeputeerden van het Hof verpligr
waren, op den algemeenen Landsdag , 'er kennis van te neernen.
om dien twist te doen eindigen. 'Er werd wel in onderhande.
ling getreden met de Wethonders ; doch men kQn di zaak niet
eens worden. Graaf WILLli:M en de twee Collegiën vonden nodig.

zig
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zlg van hunne l11ugt te bedienen; en de Algemeenen Staaten zogten de toenmalige Regeering te handhaven. Dat deeze zig mee
de zaak inlieteN, fchrcef men toe aan het gedrag der gemelde
Regeering, die, vreezende uit het bewind gezet te zullen WOfden, haare klagten voor de AI,~el11ecne Staaten gebra.~t haJ, die,
door den Advocaat VAN OLDm,BARNEVELD, cenen ernfiigcn Brief
naar Leeuwaardetl deed en afzenden. De Stadhouder van die
provintie , als mede de twee Collegkn, naamlijlc dat van de Staaten en het Hof, begreepen dat hun gezach, in den omvangenen
J3rief. te veel vernederd was. De Algemeene Staaten dan vonden raadzaam, CHRISTOFFEL l3lF:<11AN, Burgcmeef1:er van lVijmegen, ADRIAA~ TEDING VAN BERKHOUT en ADOLF DE WAAL, Heer
van Moersbergen , naar Leeuli'aarden aftezenden , om, ware het
mogelijk, de verandering der Regeering te verhoeden. Dan
deeze Afgevaardigden fiol1den bij die van Leeuwaardcn be.
kend, als den Remol1ftrantm toegedaan, en richtten dus niets
uit. Tegen het einde des Jaars ontfiond 'er zo eene geweldige
beroerte, dat zelfs de Afgevaardigden voor een bloedbad beducht
waren, en dus het bevorderen van hun oogmerk lieten vaaren;
waarop de Stadhouder en de twee ColIegE:n de Wethouder[chap
en de gezwoorene Gemeenten veranderden. 13ERKIIouT naat mede, in het Jaar 1613: bekend, als een van die, welke, als Raad,heeren, den I leer VAN OLDENBA~Nf<:VELD, dien Er/cim Grijsaart ,
daags vóór zijne gevangenis, daarvan zouden verwittigd hebben;
vindende zij hem zitten op zijn Koelvat, m,et zijn Stokje in de
hand. Men zegt dat 's Lands Advocaut hun antwoordde: 't
Zijn booze 1llcilfchen; bedankende , met het ligten van d.:n hoed,
de Beeren voor hunne waar[choul'.'ing Dat BERICHOUT een zeer
vertrouwd vriend van den Heer VAN OLDJèNllARNEVELD moet geweest zijn, kan worden opgemaakt uit de vre~ze, die hij had,
wegens één zijner gtfchriftcn, cloor hem, uit Frieslfmd, ~an den
Advocaat gezonden: een gefchrift, dat, volgens de eigen woorden vaB BERKIlOliT, te zeer naar vrijheid [maakte. In de Élistorie der Rechtspleegillp: vindt men, dat het [cbrift, 't welk zijne
bekommering veroorzaakte, hem door ALBERT BRUININK, zijnde
één van die, welke de l'api2ren van 's Lands Advocaat verzekerd hadden, weder ter hand geHeld wa, geworden.
Volgens lJ.1edc;:cdceide Eeridltc;;.
BERK-
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.BERKl\IEIR, in 't Gas/mer Ambacht, onder het Rechtsgebied
van Fécli 'lUizen, werd, in 't Jaar 1636, bedijkt. Dit Meir bevat in zig twee honderd vier·en-tagtig Morgens, meest Wei- en
Riet- ,en zeer weinig Zaailand. Het DijksbefhlUr !laat natt
twee Dijkgraven, met drie Heemraaden , die, bij rondgaande
beurten, hunne bediening oefenen.
'BERKOIlI, een Do;p in de Kri mpenerwaard, onder het Baljuwfchap van Zuidhollrl11d.

BERLtlK&, door fommigel1 verkeerdeiljk Blaake genaamd. Een
kleine en genoegzaam geheel vervallene Schans, ll:aande onder
bevel van den Gouverneur van de Willemflad. Zij is aangelegd
ter beveiliging van den ll:room, alwaar de Dintel en Dovaari
zig van een fcheiden.
BERLlKA:I1, Berlicum of Berlichom, een der twaalf Friefche
Dorpen der Grietenij lIfenaldumadee!, in 't Kwartier van Westergoo, al waar weleer de voornaamfl:e Paarde markt plagt gehouden te worden. Voortijds was het eene Stad, aan Zee gelegen,
voerende den Baam van Uitgongh; vermits de Rivier, door fom.
migen Bm'do geheeten, en die Oostergo van Weuergo fcheidde,
aldaar haaren uitloop in de Wadden had. Veelen noemen het tegen\\" lurdig Bekom, op welk Art. wij den Leezer herwaarts gewee:-:e'l hehben. WINSEl\lIVS fpreekt 'er van onder verwisfeling
\'an cccze beide naamen; noemende het, bij het verhaal van deszelf; ';no,:lottigheden, nu eens BekullZ, dan weder Berlicum,
wanneer hij meldt, dat het eens door een felIen. brand (US1)
vernÏl'Ll , en dOOf de Noormannen ([ [9 [) verwoest is geworden.
Wij, 'l~e( anderen, bepaa!en ons bij den naam, waarmede wij
dit Aa. i;;;bben aangevangen, en kunnen 'er van zeggen, dat het
thans ~el1 heerlijk Dorp is; dat het, door den doorwgt, naar
Leeu;;cwden , 't Bilt, Fra1Jeker, Harlingen, enz. groot ijks
bevoord~cld wordt; dat het wel befl:raat is, en een fraaije Kerk
heeft, door een en Abt van LidimIl geflichr. Groote verbeterin~eJ!l werden, in 'e Jaar [622, zo aan die Kerk, als aan het gantfche Dorp toegebragt , door den toenmaligen Grietman van MeVI. D E E L.
Ii
na/.
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'I1aldumadee!, den Heer TJERK VAN HEERE~!A. Zedert weinige
jaaren heeft men hier eene geheel nieuwe Kerk geftîgt, in de
gedaante van eene Koepel, zijndt! een fraai gebouw. SCHOTANOs in zijne Befclm)"ving "flIl Friesland, fpreekt 'er dus van:
Berlicum een fchool1 ylek, doordien 't oud Stedeke Uitkom, (in
't Latijn Civitas Exienfis gel1aamt) daaraan bij accoord ver.
kogt is. De fcheiding tllsfchen beiden is een Pt:ipken of Jleene
Brugsken. Voor honderd zevetltig jaarm hadde 't Uitkom nOl:
het rec!Jt vall Olderll1anfchap: el) dat in het gejlachte v<fln
Hemmema, welke State ligt aan den Dijk op Bildgrond. In dit
vlek zijn fchoo11e Thllinen en Enten)"m. De Roonzschgezindm
haiden dll<flr voor heen een Fondade, buiten deezen en de Gereformeerden, is aldaar ook een Gemeente der Doopsgezinden, die
fl(){)r twee Leeram'ell bediend wordt. Voorts is dit [}orp in FrieslalJd zeer vermaard, door de menigte van Aard- en Aalbeziën ,
welke aldaar geplukt, en op alle l\larkten te koop geveild worden.
Zie WINSEMIUS, in en achter zijn Chronijk. SCHOl'ANUS.
BACHIENE.
BERLIlI:OM, of Bel'liku1JZ ,een zeer aanzienlijk Dorp in de Meije.
rij van 's Hertoge1lvosch, onder het kwartier van lr/aaslalld, niet
verre van de Rivier dl! Aa gelegen, zijnde rondom voorzien van
Sloten en Woonplaatren der Edelen. De belasting of Bede, was
voor Bertikom welëer 185 gl. 3 ft. en 3 p. De Staaten van
Braband , in het Jaar '525, eene bewbting op dc haard !leden
leggende, moest dit Dorp, ieder half Jaar, S4 ( guld. 5) lt. en
3 penn. opbrengen. In het Jaar 15°5 was hetzelve, door den
Hertog van Brabllm!, voor zekere {omme gclds , verpand aan
Jonkheer CORNELIS VAN ZEVENBERGEN; 't welk naderhand, -door
de Staaten van Braband, afgelost werd. In het Juar 1660 verkochten dezelfde Stanten de IIeerlijkheid aan Jonkheer AREND VAN
THEENEN , echter met behoud der opperheerfchappij , '5 Lands
lasten, 't recht van kwijtfchelding wegens doodflagen, en ver·
jaarde misdaaden, benevens klokkeflag; blijvende dit alles ten
behoeve der Domeinen. Naderhand werd het de eigendom van
Vrouwe Douariere LR LW DE WILHE7Il, geb. Baronnes[e PlEK VAN
ZO,E·

13ERLO. (De

Grfmf'J'lIfl)
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ZOELEN. Vrouwe van Waalwijk en Bezooijen. Behalven de Kerk.
beurt, behooren hier onder vijf wijd van elkander verfpreide Ge·
buchten, waarvan Midde/roii of lllidde/rilde en Kaathoven de
~oomaamnen zijn. In Bedikllm eu Middefroij beiden !làat een
Kapel, wordende in de laatfle, om de dde weken, door den Pre·
dikant van Berlikum gepredikt. Digt aan decze Heerlijkheid ziet
men het Kasteel of Huis te Be/kum.
Zie VAN DER HOUVE, IT. Deel, fol. 367. OUDENHOVJtN,
Bejèhrii~'ing l'tJn den Bosch. J. Deel, p. 65 en 89.
BACHI:ENE

B, p. 670.

BERLO, (De Graaf van) bevond zig, in tt Jaar 1690, benevens den Graaf VAN FLODORFF, in het Dorp Flwrij, toen de
Hertog VAN LUXEMBURG hetzelve, met de Franjèke Armee, na.
derde. Men zegt, dat aan die beide Graaven, door het Staaten
Leger, reeds meer dan één teken gegeeven was, om te rug re
keeren, en het te langzaam nakomen van deeze order aan de
Fran/eken de gelegenheid ver[chaft had, hen van nabij te vol.
gen, tor aan de linkervleugel van het Seaaten Leger, dat aan dien
kant gedeeltelijk in flagorde ilond, en het te rug te drijven; in
welke te rugdrijving de Graaf VAN BERLO [neuvelde.
Zie Hollandjèhe Merkurius van 1690.

BERLOO, een der 0ndertekenaars van 't Verbond der Edelen.
De geleerde TE WATER is van oordeel, dat hij afkomflig zou ge·
weest zijn uit het Edel Brabrmdsch geflacht van dien naam, 'e
welk aldaar, in de Dertiende Eeuw, in gröot aanzien was, en
ook gebleeven is. Dat zijn Edele in die gedachte te meer ver·
fierkt, is, de verbintenis van dat gellacht met die van MERODE,
MONTOIJ!':, enz. Jammer is het inrus[chen, dat al de vlijt, door
dien onvermoeiden nafpoorder aangewend, tot nog toe vruchtloos
geweest is, om ons deezen, zo wel als BERMEL en BERNAN, of
BERNAU en meer anderen, nader te doen kennen.
BERN, voortijds een Slot of Ridderhofilede , getegen op de
Rivier de JJ1t1/lS, bijna een halve mijl van Heusden: door ande·
ren ook wel Beem genaamd, zo als men moer afleiden uit het
I i :1
ze,-

4 86 BERN. (Slot of Ridderltofftede) 13ERNARD. (Jacoh)
zeggen van BEKil, die den eigenaar, welken dit Slot, bij erlfenisfe, was te beurt gevallen, noemde FULCOUT of FULCOLDlS VAN
BEER.N. In's Lands Gefchiedenisfen naat hij bekend als een der
geenen, die zig met Graaf HERMAN VAN KUIK, tegen Graaf FLQoo
RIS. bijgenaamd de Zwarte, verbonden hadden, en denzelven in
Ab/lede (even buiten de Toljleegpoort te Utrecht), in het Jaar
1133, ombragten. Graaf DIRK DE TWFEDE van Holland, Broe-.
der van FLORIS, vervolgde daarover den Heer VAN BERN, en zou
hem zekerlijk gevangen gekreegen hebben, ware hij niet met zijn
I'aard in de Maas gefprongen, en daardoor 't gevaar, dat hem
dreigde, ontkomen. De verhaal en van dien tijd zeggen, dat hij.
tot dankerkentenis daarvoor, zijn Slot of Ridderhofilede in een
Monniken-Klooller deed veranderen; boetende dus, naar zijne
gedachten, zijnen begaanen manilag. De Monniken, die daarin
gell:eld werden, hadden alvoorens hun verblijf in de Betuw, , in
de Abdij van lJilarientwaart; welke Abdij, door den Graaf VAN
KUIK, bij verdrag, mede tot boete van gemelden doodilag, gefiicht was. Het Convent van Fu/coldus kreeg den naam van de
Abdij van Bern, zijnde vaft de Order der Prtemonflrenfen. De
eerll:e Abt was EVERHARD, die overleed J168. De Abdij blèef
in tland tot in den Spaallfchen Odrlog, geduurende welken zij
verwoest werd. De Abt en zijne Monniken begaven zig naar
's Hertogenbosch.
Zie GOUDHOEVEN, fol. 14. VAN LEEUWEN, fgl. 1307. BEl{A
in Andr. van Kuik.
BERNARD, (Jacob) een Man van grOGte geleerdheid, zo in de
Filofophie als Wiskunst, in welke wetenfchappen hij ook I-loog.
Ieeráar te Leiden was. Tevens geen minder Godgeleerde zijnde,
was hij Predikant der Wa!!che Gemeente aldaar. Deeze uitmuntende Man was geboren te NljoIJ, in het Jaar 1658. Van zijne
jeugd af had hij zig in de gemelde wetenfchappen geoefend, en
de gronden zijner 1l:udie in 't vermaarde leerfchool [e Ceneve, onder opzicht der beroemdfle Mannen van dien tijd, geleid. In 't
Jaar 1679, zijnde het twintiglle zijns ouderdoms , werd hij Predikant in 't Dauphi1Jufche, welke plaats hij, in 1683, moest
verl2aten; begevende zig vun daar naar Geneve, vervolgens naar
Lau-
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;;;ufane, en voorts naar Holland, alwaar hem zijn bloedvriend
bij een' man van :lanzien aanbeval, die hem te Gouda
een jaargeld bezorgde. Ter laatstgemelde plllatfe in huwelijk getreden zijnde, begaf hij zig naar 's Gravenh'lge, alwaar hij'zig
onledig hield met het onderwijzen van. Jongelingen; predikende
ook nu en dan aldaar en in Gouda, tot dat hij, in 't Jaar r 7°5,
in de Hofplaats van Holland, IIls Walseh Predikant beroepen werd.
Weinig tijds daarna de I-Ioogleeraar DE VOLDER Emeritus verklaard
zijnde, werd IlERNARD eerst als Leétor, en naderhand, 17 I 2, in
de open gevallene plaats als Hoogleeraar aangel1elll. Hij verwierf
den roem van een beleezen m:m te zijn, en wel van goede Boeken, waarvan hij zig met vrucht wist te bedienen. Eerst volgde
hij den leertrant van DES CARTES , en daarna dien van NEWTON. Ter
zijner uitfpanninge fchreef hij de bekende Noul/ef/es de Belles Lettres; een arbeid, waarmede IlAIJLE een grooten lof behaald had.
Ook vervaardigde hij eenige Godgeleerde Pèrhal1delingen, onder welken arbeid hij overleed in het Jaar 1718. Zijn afbeeldzeI
vindt men onder die, welke door VAN DER. AA zijn uitgegeeven.
LE CLERC

DERN'ARD.

(Abdije vau St.)

HENDR1K DE TWEEDE,

bijgenaamd

tIe Grootmoedige, Hertog van Braband , Hiet min beroemd we-

grns zijne godvrucht, als menigvuldige overwinningen, had zo
dra het Vrouweklooster 's Hertogendaal , bij LOllen, niet gellicht,
of richtte, uit genegenheid tot de Orde der Ciflerciel2fen, nabij
de Stad AntJllerpen, in de Parochie van Vre1l1de, deeze Abdij
op; fchcnkende EGIDUS IlERTHOUT. I-leer van Jl1echden, daarroe
in den aanvang den grond rot het Klooster te Yrelluie, en naderhand alle zijne Tienden, rechten en goederen ter zelfde plaatfe,
als mede te Miltighem , Broechem en Oude gelegen, uitgenomen
de hooge Jurisdiétie en zijne leenrechten. De Brabslldfche Hertog voegde het Dorp fVelthale, in 't Bosch Hodonk, in vollen
eigendom daarbij; 't welk deszelfs Zoon en Opvolger, HENDRFK
DE ZACHTMOEDIGE, niet alleen bevestigde, maar zelfs nog met
nieuwe goederen vermeerderde. In 't Jaar 1246. werd deeze Ab.
dij, door GOZEWIJN DRIJlIfAN, tweeden Abt van Yremde, overgebragt in de Parochie van Hemexem, digt aan de Schelde. ter
plaat[e daar dezelve nog heden gezien wordt; wordende de nieuli 3
we
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we Abdij inl 246 ingewijd. De Kanunniken onderhouden niet
alleen hunne Ordesregelen , maar bedienen ook zelfs de Pastorijen
te Loenhout, Kapel/e, Gaste!woude, Oudenbpsch en Hoeve; ook
is hun de Herderlijke zorg over zes Vrouwen Abdijen van hunne
'Orde aanbetrouwd. Verbazend veel leed dit gebouwd in de binnenhmdfche Oorlogen, en bijzonderlijk in het Jaar 1582. Dan.
onder het belluur van JOHANNES VAN MALDEREN, den drie-en-twiutigfl:en Bisfchop van Antwerpen, werd het, in 't Jaar 1616, weder prachtig opgebouwd, en vervuld met dertien Geestlijken •
clie tot meer dan zestig !iangegroeid zijn. Een ander onheil van
brand onderging het gebouwd, in 't Jaar 1672; en het liep aan tot
in het Jaar 1717, eer het herfl:eld werd, in dien luister, waarin
het zig nog heden verwant.
Zie DE ROIl, Brabant. 11/.
13I!RNARDS, (Wt/mar) in 't Jaar 1565 Hoogleeraar in het Kerklijk Recht te Leuven, was één der drie Googeleerden, welke ..
in dat Jaar, aim den Raad van Staaten , volgens hun gevoelen,
te kannen gaven, dat ten aanzien van het KetternraJTen, de dienst
"an God, en de weljltll1d Vfm het Vaderland geene verandering
gtdo~gdm, ten ware veelligt omtrent onbejaarden en berouw h~b·
benden, die men volgens 't Kerklijke recht wat zachter h:mddell

konde.

Zie J.

HOI'PERVS,

Lipr. Il. Cap. IV. P.46.

Bl!l\NlIESE. een rlaatsje in de Mtijerij van 's Iiertogenhosch.
wolk, in het Jaar I 196, door de Heeren H&ESWIJK, aan de Abdij van Bern gefchonken werd.
Zie OVOENH. Beft'hr. van 's Herfogenbosch, U. Deel, p. 66.
B!RNl"L" Bl!l'nulp,;us, Berl1old, of op wat wijze zi.in naam
ook meer gefchreven word, werd, in 't laar 1027, op eene zeer
7:onderlinge wijze, de opvolger vnn 1\DELBOLD, en dus de twintigne der Ufrecll/fohe Bisfchoppen. Zo dra gemelde ADELBOW
overleden was, omfl:ond 'er, onder de Kapinelheeren, een he~
vige twist, over de verkiezing van eenen opvolger. Staal1de die
oneenigheden, bavond Keizer IeOENRAAD DI'. DERDE zig nu te Nij-

me-
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meg en , dan te Aken, en ook wel te Keulm, en oordeelde, om
den twist te beilisfen, raadzaamst, zig, met zijne zwangere Ge·
l11alinne GISELA. naar Utrecht te begeeven. Dan, wal: gebeurt
'er? De Keizeï in het Dorp Oosterbeek, op de Pc/uwe, zijnde,
overkwam de Keizerin de barensnood. Sommigen verhaal en , dat
zij op den weg verloste van haaren Zoon, naderhand Keizer HENDRIK DEN DERDEN, en in het huis van den Pastoor BERNULP gebragt werd. Anderen willen dat zij in het huis diens mans, na
dat de Keizer zig r~eds te Utrecht b::!vond, van haaren Zoon zou
verlost zijn. J)i~ is ten minl1:en zeker, dat gemelde Pastoor aan
den Keizer de tijding hier van bragt, kon na dat, door de twis·
tende Kanunniken, vOQr die keer, aan den Keizer de volle magt
gegeeven was, om iemand, die hem goeddacht, tot de Bisfchoplijke wllardighcid te verhelfen. De Keizer, uÎterma:He vol vreugde
zijnde over de tiidin~, hem door BERl\VLP gebragt , befchonk den
armen Priefl:er met de Bislèhoppelijke waardigheid. Gelukkig bij
dat alles, dat hij een 1\1:111 was, die 'cr toe gelèhikt fcheen te
zijn; zijnde niet ontbloot van geleerdheid, bezittende daarbij een
gezond oorde.:! , en die zig, om te regeeren, tamelijk wel wist
te gedragen. I1ERr>ULP maakte fpoedig vrede met Graaf DIRK DEN
DERDE;\; )'all !lol/mld, tegen wien ADEl.BOLD, geduurcnde zijll
beUuur , geoorloogd had. Graaf DIRK overleden zijnde, verzocht
hij den Keil"r, de Kerk van St. lIIaarten aan derzelver recht te
willen helpen, en den lIollmldel' daaraan doen wedergeeven 't
IIuis ti! llfenrcde, Borkgral'ClJ en Zwamtlli'l'dam , zo als hij
voorgaf, a1n het Sticht ontnomen. Hij voegde daar bij: IYan'mer zulke /die/m/lllkkm en kCl'krol'erijm, in deu aanvang niet
gefluit, {';i'JlmJt en gewrokclJ lI'ordm, zal l1tlderhan. ieder zo
,'cel vtm de kerk!tfke goederen af/rekken en lIa zig fleepen, als
hem maar ;J:cr,gl~ik is. Holland ee, st zo klein. heeft zig doordcrgelZi!.:e 1"oJ'crijcn groot gemankt, enz. Op dit verzoek beo
floot de K<.:izer. in 't Jaar 1°47, zig naar Utreeftt te begeevell,
van daar in Ho/la1ld te rukken, alles te verwoefien, en liet Huis
te l11erwedc, met den 111erwcjlroom, te bemagtigen, en iQ han.
den van den Bisfchop te /lellen. Dan dit bezit duurqe !'liet lang;
want na dm de Keizer vertrokken was, deed Graaf DIRK Dij VIEH~
DE den Bisfchop zijn gramfchap gevoel~n, hernam niet alleenlijk,
Ii 4
zijn
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zijn wettig recht op het Huis te Mel'wede, maar liep zelfs, met
branden en verwoellen, het gantfche Sticht af. De Graaf wel
voorziende, dat de Keizer dit niet ongewroken zou hren, deed
alle moeite om hem allomme vijanden te maaken, die hem werk
verfchaften, en waarmede hij zig vereende. Dit, echter, verhinderde niet, dat de Keizer, in 't Jaar 1°41, wederkwam, en
eenige vaste plaatfen in Hollond innam, waaronder, door L. SCHAFNABURGENSIS, genoemd worden. F/aterdinge of Vloerdingen en
Rhijnhurg; wordende, door den aannaderenden winter, verhinderd, meer overwinningen te maaken. KOENuAAD DE TWEEDE,
geiijk ook zijn Zoon HE:.'IDRIK DE. DERDE, deeden, van tijd tot
tijd, groote giften aan deezen Bis[chop. HENDRIK fchonk aan
hem, of liever aan St. Blaartell, nict ailcenlijk een aanzienlijk
deel van 't Land van Drenth, maar daarenboven veele goederen
in Friesland, tusfchen de Lauwer en de Eerns, en geheel Groningen; w:mdoor fonunigen hebben willen verllaan , als of de
Stad Gronil1gen, met alle haare rechten en eigendommen, daardoor zoude zijn weggefchonken aan de Kerk van Utrf!cht. Dan,
UBBO EMMIUS onderrecht ons hier van beter, als hij zegt, dat
daardoor alleenlijk verll:aan moet worden, eeu Landgoed, dat Keizer HSNDRIK om of nabij Groningen bezat, benevens andere lIeerlijkheden. Ook zijn 'er, die, ten a3nzien van Drenth, hierdoor
geheel Drenth en Twent,1, met Tollen, Munten en den aankleeve van dien verll:aan. De Giübrief willen zij dat gete~,end zuu
zijn te Utrecht, Ao. 1040. Zes Jaaren daarna kreeg hij, tot ecn
gefchenk, de Stad Del'enter,' ook dille/ouden, (waardoor drnelande, geleegclI aan den 'l'sjèl, niet verre van Del'enter, moet
verllaan worden ,) welke gifce aan de Utrechtfche Kerk, door an·
deren, op het Jaar 900 gcll:eld wordt. Onze oude Kroniik fielt
die van Del'enter en Ame/mld op 1°46, en die van Drellth op
l04n fchoon de Schrijver daarvan te voren gezegd had, dat Bisfchop RATBOUD , o\'erleden in 't Jaar 917, van Keizer LUDOVICUS
en Koning KAREL 1'au Fral1,h'ijk, de bevestiging van Del'i!t1tel'
en Thiel verworven had. Dan, men dient hierbij a:mtemerken,
dat Depenter , benevens andere Steden en Landen, meermaaJen in
oude tijd~n vervreemd, en van den een en op den ander~n overgegaan zjjn. en nu eens na weinige. dan weder na veele Jaaren,
door
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door de Keizers, die het ligt viel te ge even • aan de Bisfchop.
ren gefchonken werden; zo dat het zeer mogelijk is, dat ook in
1046 dergelijke fchenkaadje gedaan ls.
13EHNULP, als Bisfchop, heeft binnen Utrecht zijnen naam ver.
eeuwigd, door het nichten der twee Kollegiaale Kerken, als die
van M. Pieter, en van St. Jan Baptist; en ook binnen Devmter, door de St. Lebuines Kerk, daar hij de Kanunniken, uit
St. Salyators 1vlonjler te Utrecht, in plaat:le. Hij overleed, na
een be!1uur van zeven-en-cwimig Jaaren, Ao. 1054; hebbende,
geduurende dien tijd, de regeering van zeven Roomfche Pau[en
beleefd. 1\'a zijne begraven is , die gefchiedde in de gemelde St.
Pieters Kerk, werd hij gevolgd door WILLEM VAN GELDER. In
't Batavia SI/era vindt men van 's Mans leven, en vall cl.; miïakcIen na zijn' dood, gemeld.
Zie VOSSllJS, Jaarboeken. Gilde Ho/!. C/zronijk. GOUDIlOEVE:.'l.
WINSEMIUS.
VELDENAAR. Bat. Sncra, I.
Deel, bI. 650 tot 657.
BERQ{\[,D, ook wel Bertoald, Eerwald en Bert!toU genaamd,
was de naam van hem', die, in oude fchrifcell, als de vierde Koning van Friesland bekend naat, en die zijnen Vader RICHOLD, in
't Jaar ~7Q. gevolgd was. Sommigen maaken zijnen tijte! nog
hooger, en noemen hem Koning der Saxm en Friezen bewesten
het Plie; daar ander;;ll alleenlijk gewaagen van de Saxen, naamlijk van d·~ Nederfaxen , waarvan i\lELlS STO:Ul • in zijn Rijm Chro.
flijk, zegt:

Die NedeJfasfw heeten nu Vrje(en;

wordende, in dien tijd, de Friezen, door de Fronkm, doorgaans Saxen of Sasfen genaamd; waarvan men zelfs bij MEZERAIJ.
een veel jonger Schrijver, het bewijs vinden kan, en bijzonderlijk als hij van oude zaaken gewag maakt. Voor min Historiekundige Leezers mag dit wel ter waarfchouwinge aangetekend wor·
den. Veel ver[chil is 'er onder de Schrijvers, over de benaming
van deezen BEROALD, Koning, of Hertog (gelijk wij hem liever
noemen) der Friezen. SCHOTTANUS noemt hem Hertog of Koning,
Ii 5
be-

49~
/;~weste11

TI E R 0 A L D, Hertog der Friefen.

het Flie. WINSEilUUS zegt: flmmige Schrijl'ers noemen
Hertog van Sa.ven. Zo ook l\IEZERAIJ, die hem noemt EERTOCL, Hertog- der Saxcn; anderen wedcr noemen hem BERTHULD;
Ziin naam mag geweest zijn zo hij wil. hij was der Friel.CI1 opperhoofd. In Frankrijk regeerde, ten zijnen tijde, Koning cLO~
TARIUS DE TWEEDE, CU zijn Zoon DAGOllERT in /lll/lrajie. De eerfie Friesland aan alle zijden zo~kende te \'ei kleinen, was zulks
voor BRROALD ondrnngelijk, die daarom tegen hcm ten flrede optrok. RITZARD, die Hertog der FriezC1J, /Jl'cr· ' t !7ie. ",;ns,
kwam hem ter hulpe. DAGOBERT tbog, met een groote mugt, ovcr
den Rh~ill tot aan de Tf/ezer, alwaar een hevig gevecht voorviel.
BEROALD, die op DACOBERT in perCoon Iqs ging, fJoeg hem den
Helm af, en te gelijk een lap van den huid zijns hoofds. DAGOBERT, na dat hij door de zijnen uit dien uicerrten nood gered was.
zond het bericht \'nn zijn verlies aan zijnen Vilder CLOTARJGS, die,
met veel volks, nict verre van daar lag; om het gevaar zijns Zoon
fpoedig te herrtellen toefchietende, werd hij, met groot gejuich.
in het Leger van DAGOnERT ontvangen. BEROALD werd hier van,
door zijne Verfpieders, in der haast onderricht; doch hij fpotte
daar mede, vermits hem verkeerdelijk bericht was, dat CLOTAR:VS
reeds overleden was. De Wézer maakte eene fcheiding tu.Cchen
de beide Legers. Der Frallkm Koning vertoonde zig, om BEnOALD van zijne ,-crdoolde meening te geneczen, aan den oever
van de Rivier, ontdeed zig \'an zijnen Helm om zijn koninglijk
lang Hair te doen zien, ten bewijze dat hij nog in leven was,
waarop B'ROALD zig dus onbeCcheiden deed hooren: Gij Ol/de
grijsaart en doode houd! bmt gii daar? hoe komt gij Win
dm doodcfi weder hier, om met de levendigen te veg/eH? Over
welke woorden dc oude Koning zig zodanig vertoornde, dat
hij terflond met zijn Paard over de lYezer zwom, word~nde
van de zijnen, niet zond"r groot gevaar, gevolgd. De Friezw dus onverwachts a~ngevallen zijnde, kreegcn eene zwaare
nederlaag. CLOTARJUS, als woedende op hunne Dagorde indringende, viel op IlIlROALD aan, dooraak of doorfchoot hem
met een pijl, hieuw hem het hoofd af, dat hij op den fpits
zijner lanze fiak, en dus in 't Leger bragr. De Fritze11 hun.
nen aanvoerder misfende, namen, in groote verwarring, de vlucht,
De
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De Frl1nken vervolgden hunne overwinning. en verwoestten het
~ntfche I~nd, vermoordende alles wat hun voorkwam, en de
lengte van he. zwaard des Konings, volgens deszelfs bevel, overtr"f. Dit moet g~beurd zijn in het Jaar ()z8 of 630. Hij werd
opgevolgd door zijnen Zoon ADGILLUS, den eerflcm van dien

naam.
Dat dit verhanl hoofdz~aklijk met de 1V3~rheid overeenflemt, is
uit veelc geloofwaardige Schrijve:s genoegzaam zeker. l\1aar het
is hi?kcnt!, dat omrrent de tijdrekening van m:ROALD veel verfchil
onder de Schrijvers plaats heeft; men kan daar bij vOl'gen, dat
het geen de Frieji;!rc Chnmijkfchrijvers, anng~ande zijn geOacht.
vertellen, vrij verdacht 3an ieder oordeelkundigen mo~t voorkomen. Zij verbanIen, dat deeze BF.RO.\!_D een Zoon en Opvolger
gewee.t is van RICHOLO DEN T\\'EEDEN, die de derde Hertog of
],oning (zo als zij hem noemen) van Friesland geweest is; zeggende zij verder, dat BëROA!.D aan het Rijk gekomen was, door
benoeming van Koning AUlle:DCLüS, die zonder kinderen overleed: bepaalende \-oorts zijne hcerfchappij tot het gebied over
lVesljiics/and. Vijr-en t\\'inti~ ]aaren daarna zou hij zijnen Vader RICHOLD, in de regeerin:; over Fri~5!tllld, beoosten het Flic,
gevolgd zijn, 't welk zij tlellen grt;:hied te zijn in 't Jaar 5<3;
w~arvan, echter, de ongerijmdheid zo 1;I;;af :i1, de dag blijkt.
CLOTARIL"S overwon, gelijk wij gezien hebben, EEflOALD in 628
of 630. Dit zo zijnde, en indie:1 !lij, in 5:>3, zijn' Vader opb"vol~d is, hebbende wen reeds vijf:en-nvimig Jaaren gcheerscht.
_zou d~ar uit \"oIL~en, dat hij oud was zeven Jaaren, wen hij de
regeerillg aanvaardde, en hond1!rd zeven-en-twintig, toen hij van
CL<JTMlIUS overwonnen werd; zekerlijk een veel te hooge ouderdom voor zulke wakkere krijgsbedrijven. Ande,en, om dit te
verbeteren, flellen zijne regeering begonnen te zijn in 't Jaar 5ïO;
dan, het :;een zij van dien Oorlog verhaal en , is niet alleen fabelachtig, maar \\"ederlegt zig zeI ven. Een enkel !1aaltje uit SOETEnoo~1 zullen wij tot een voorbeeld hier bii voegen. Deeze vertelt dat llëROM.D twee Zoonen had, ADGTLLUS en HARICf: ; dat hij
den laatfien deed dienen, eerst onder den II.mog van Braband ,
daarna ondiir CLOTARIUS, en eindelijk in Schotlgntl. daar hij door
de Franken, die hem haatten. omgebragt werd. CLOTARIUS dUi
den
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den voornaamrren hinderpaal uit den weg genomen hebbende,
zond zijn' Zoon DAGOBERT naar Westphalen en Engeren , (bij
hem Frielche Land[choppe1J genaamd) om, onder voorwendzei
van de Friezen te bekeeren, den Oorlog tegen hen te voeren.
Deeze Volken heni l1ag leverende, werd DAGOBERl' NB. niet door
BEROALD, maar door Held IGLO GALAMA zodanig getroff~n, als hier
boveil verhaald is. CLOl'ARJUS, om het ollgeval zijns Zoons te
wreeken, valt daarop in lf/éster go. daar BRROALD hem met een
Heir ontmoette, doch tOt zijn ongeluk gel1agen werd. Bij dit
verhaal komen de .Saxen in geene aanmerking, nicnegenrtaande
zij door allen, die der waarheid hulde doen, als de voornaamfle
Oorlogvoerende partij befchrevcn worden. Dan dit is een eigenfchap van al zulke Romanfchrijvers als SOETEB0C>;'1. om alle door·
luchtige daaden op hunne oude Ff'ie[che Helden roetepasfen: waarom zij met recht verdienen, op den rol der Historiefchrijvers
èoorgcfchrapt te worden.
Zie SCHOTANUS , C/zroniik van l"riesland. fol. 47. WlNSElI1IUS, Chronijk. NEANDER, Antq. p. 12 I. MEZERAIj,
J. Deel, p. 95. A. BROUWER, Chronijk, p. 131, 171.
PICART, Antiq. van Drenthe, p. IS6 tot IS!!. SCH,~R
LENSJS, Chronijk, bI. 34. /lade Frirfche Terp, bI. 47.
SOETEBOOM, Op-en Ondergang van Stayeren, bI.47.
BEtwALDUS, C'T(l1.!sz.) was, volgens het verhaal van P. op.
een man van onbefprook;en gedrag en wandel, en Kanunnik in den Brie!. Hij bezat ten zijnen ongelukke een Huis in
eigendom, bel~ndende aan dat, waarin de bijzit van den Steevoogd D'AUJLlLS woonde, die het met geweld hebben wilde; doch
BEROALDUS hem hetzelve niet willende afl1aan, werd hij 's nachts
van zijn bed geligt en aan den galg gehangen. De ongelukkige
te flerk om hulp roepende, werd, half levend en half dood, on·
der de aarde geflopt.
Zie Katholijk Martelaarsboek, in de Voorreden.
MEER,

BERONIClUS, (P ••<J.) een Man, zeer vermaard, zo door zijne
uitmuntende gaven in de Dichtkunst, als door zijn l1egt onge·
fchikt zedelijk Charakrer. Hij leefde in Zeeland, in 't midden
è~r
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Jer Zeventiende Eeuw. Allen, die Hem gekend hebben, hebben zig over zijne bekwaamheid verwonderd. De fhm/èhe,
EtJgeljè!le en Italiaanfl'!ze taaIen fprak hij meef1:erlijk; de La-'
tijnfche verf1:ond hij zo volmaakt, dat de beroemde GRONOVIUS
fcllroomde daarin met hem te fpreeken. De Griekfche taal ver,;
fiond hij volmaakter dan een gebooren Griek. Hij bezat de be...
kwaamheid, om alles .wat hem voorgezegd werd, terftond in
Venen te brengen; waarvan hij menigmaal, met de Hotifmd[cfze
Couranten, bewijzen gegeeven heeft. HORATIUS, VIRGILHJS. JU~
VENALlS ~ een groot gedeelte van CICERO. de beide PLINIUSSEN, HmlERUS en eenige Comediën van ARISTOPHANES kende hij van buiten,
en daar uit opzeggen. al wat hem gevraagd werd. Wanneer hem
de lust beving, om een vers te maaken, geraakte hij dO'lrgaans
in eene !1:erke beweeging, veranderde van gezicht, zidderde en
beefde, en fprak zijne verfen zo vlug uit, dat de bekwaam!1:e
Schrijvers werk had hem te volgen.
Vraagt men, waar deeze zeldzaame Man, wiens wedergaê nooiE
gevonden geweest is, geboren was, of wie zijne Ouders geweest
zijn? zulks is en blijft een raad zeI , dat nog niemand heeft kunnen oplosfeIl. Hem zelven gevraal;d wordende, waar zijn Vaderland was? antwoordde hij: waar 't mij welgaat. Dit weet
men, dat hij Jaaren lang in Engeland, Frankrijk en de Neder-,
landen heeft rondgezworven, als een Schoeijer, die, even als
BIAS, alles wat hij bezat, met zig droeg. Dikwijls werd hem ge..
zegd, dat hij de plaats eens Hoogleeraars waardig was; maar dan
was het antwoord: dRt hem zulk een aftezonderd en in het flof
wroetende teJien niet behaagde. Het afbeeldzeI van BERON[CJUS,
in een letter[childerij, nagebleeven, vertoont hem als een klein,
roetzwart, dik, rond mannetje, oud en flordig gekleed. Wan~
neer men zijn bedrijf of hanteering nagaat, zal men moeten gelooven dat die fchilderij echt is. Veeltijds won deeze gade!ooze
Dichter den kOit met fchoor!teenveegen, met fchaaren en mesfel1
flijpen , of verrichtte iets anders, dat morfig was, en geene
verdienll:ell aankondigde. Dit was de lust en het leven van hem,
die zig om voedzeI en dekzeI weinig bekommerde, en wien het
onverfchillig was, hoe hij gekleed ware; ten fpreekwoord hebbende; iat de Natuur met w~inig te vrede» WflS. Anders dacht
hij
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hij ten opzichte van den drank; zijnde- zijne gewoonte, wanneer
de l'lISt tot Ictterocft:ni'lgen in hem napende was. veele dagen ach,er één, in de gemei!nlle kroegen, onder het flechtltc foort van
volk, met den Ileus in 't iilas te ziccen , cn zijnen drinklust bor te
vieren. In zulk eene vlaag van dronkenfchlp eir.digde hij ook zijn
leven; hij werd te Middelburg, in een modderOoot , dood
gevonden. Den geleerden Heer A. nORREMANs, die zijn leven in
het Latijn befchreven heeft, gaf dit aanleiding tot het maaken van
het volgende Graffchrift:
Hier ligt eell wonderlijke Gel!st,
Die leefde en jlinf, gelijk teIl Beest.
liij was een lIIisfelijke Sater:
Hij I«[de in IFt/n, m jliet! ÎlI ff/aur.

De naam van

BERONJCIUS

is vereeuwigd door zijn

G~orgllrchofl

lomadia enz., dat is: BoerC/l- en Overheids-jlriid, en eenige
andere Gedichten. De Boerelljlrijd is een verhaal van den aanval der Boeren op Middelburg, de HoofJllad van Zeelllnd, in
het Jaar 167~, waar-:nn men het verhaal vindt bij VALKENlr.R, in
zijn )'tnrard Europa, en bij W.~GENAAR, Yl1tkrlllndfclze HiSlD4

rie, XIV. Deel, bi.

218 en 219. P. RABUS gRf daar van een
vrije vertaaling uit, in't Jaar 1691 ; in 171 1 werd daar van een
andere doch zeer gebrekkige vertaaIing uitgegeeven te Ylisjillgen,
een derde te Leidm, in 172B: de eerlle werd voor de bes~
. te gehouden. In 1766 kwam, uit hoofde van de zeldzaamheid
der venaaIing van nABvs, een nieuwe, door J. B., te GO~$ en
~fiddclhll1g, in gr. BVD ten voorfchijn, verûert met plaatjes van
den kunstrijken Heer s. FOKKE, zo als die van nABIJS met plaatjes
VlIn LUIKEN voorzien Is.

Bf:ROl:W, <.'t Huis VII") {land, voor omtrent dertig Jaaren, in
de Grietenij Ferwerderadu/, niet verre van 't Dorp Ha(/lIl11.
Voormaals droeg het den naam van Jongsta/, naar deszelfs
Stichter, die, meer dan zijn vermogen nrekte, 'er aan vettiln"
merd had, en dus van hartzeer !lierf: waardoor het dm deezen naam kreeg. In laater tijd voor ~en Spookhuis vermaardzijn-
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tijtide, wilde Iliemullt het ocwoollen, en werd dus, als onnut,
genoopt.
BERTJUS, (Petrus) werd, op den I4-den November des JaarS'
1565, ~eboren te BevC1·e1J. een f)orp in rIaanderen , op de
grenzen der Bisdommen van 'lperen en Brttgge;, naderhand werd
tijn Vader Predikant te R.otterdam. Op den ouderdom van pas
zeven Jaaren werd IlERTlUS naar Engeland gezonden, om zig, in
eeüe der Voorfleden van Londen, in de Latijnfc/te, Gric/rj::he
eri Franjèlte talen te doen onderwijzen. In 1577 ontboden zij.
lle Ouders hem te nig naai" Hol/muf, en plaàt!1:en hem op de
nieuw opgerlchte Academie te Leiden, alwaar hij zig in de He.
breeuwfi,-he raai, Welfprekendheid en Godgeleerdheid oefende.
Van LIPSIUS genoot hij het onderwijs in de Historiën. en van Il.'
VULCANUS in de Griekfche taal, fcllOon hijzelf eenige JongeIin~
gen daar van de eertl:e begin zelen leerde, onder opzicht ~an den'
Reétor N. STOCHlus. In 1582 verliet hij Leiden, en onthield
~ig llU in deeze en dan in geene Stad van Holland, om dl! jeug,t,
te onderwijzen. In 1 589 wed-~r te Leiden komende, werd hijRector der Latijnfc11c Schoole aldaar. In 1591 vertrok hij, met
zijn ou'!en lVIeefier LlPSlUS, naat Duitschland, met voorneemen,
OIn te Heide/berg te verblijven; dan 'er de lucht niet kUlmende
verdragen, trok hij naar Straatsburg. Door 's Lands Stalten en
Curatoren \verd hij', twee }aarendaama, verzocht te Leidm te
rug te komen, om de Boekzaal der Hooge Schoole in orde te
b'rengen. Op deeze zijne terugkom!l:e reisde hij door Bohemm,
Si/ez/en, Poten en Pruisfen. In 1595 deed hij, bij RIIPHELJN.
Giu'S, te Leiden. drukken ,.een Lijst of Catalogus dér Bibliotheek,
önrler den tijtel van Nommc/atilJ BibliolhectE Academite Lugduno BatavtE, met een' berigt van derzelver orde en gelJruik. Hij
was de eer!l:e geweest, die dezelve in orde gebragr heeft; welke
orde, volgens het zeggen van v. t.NDREt.S, door de Curatoren~
werd vastgefield , dat onderhouden zoude worden. BERTWS begaf zig in den echt met de Dochter van JOH. CUCHELJNUS, den
eer!1:en Regent van het nieuw opgerichie Staaten Collegie, en
volgde in dat àmpt zijnen ScllOonvader, in het Jaar 1600. Daar
zijn 'er, die zeggen dat BERTIUS dit ampt had afgeflagen; en ook-
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anderen, die zeggen dat hij lig tot hetzelve onbekwaam gemaakt
had, door zijn boek over den afval der Heiligen, door hem
uitgegeeven, onder den tijtel van lfymelietlS Defertor jive de
Santtorum apoJlajia problemafa duo. dat je,: Hytneneus de Ferlaater, of twee ~'raagJlttkken van den afJ'tll der HeilllJ;en, eu
dat hem daarom, van hooger hand, gelast was, zig van zjjn
:nnpt te omllaan. In de eerfte vraag beweerde BERTIVS , dat een
Redtl'aardige zijne Rec!ttvaardighdd kan ~'er/t1ate11 ; en in
de tweede. dat de verlaatene Rechtvaardigheid echter (;ene
waare Rechtvaardigheid geweest zij. De gemaatigdilen zeiden,
dat de Schrijver daarmede genoeg te kellnen gaf, dat hij den
Palls in het hart had. Doch vinniger voer de Theologifche Kalling )ACOnUS tegen hem uit. zeggende die Vorst, in zijne verklaaring aan de Staaten , dat de tijtel WJIZ dat Boek allee/) den
Schrijver het vuur waardig maakte; noemende het Godla~ter.
bjk, en den Schrijver een Atheist; beklaagenile zig, dat Berdus de floutheM gehad had, een exemplaar gantsch en nieuw
als een gefchenk arln den /lartsbisfchop l'an Ctmterburij te vereeren. verzelt van eenen Brief, waarin hij zig niet gefchaamll
had zo grove/ijk te liegen, C11 Jlaande te houden, dat zijne ketterzjm, in 't voorfz. boek begreepen , overeenflemmen met de
Religie en Belijdenis der Kerke van Engeland. Zonder BF.RTJUS
te verontfchuldigen, kan men niet voorbij te melden, dat de Koning van Engeland doorgaans tefpoedig gereed was om de men·
fchen te doen verbranden. Andere moeijelijkheden veroorzaakte
llERTIUS zig zelven , met het doen zijner Lijkrede, op den overleden Hoogleeraar JACOBUS ARMINIUS, waarvan wij ons op het
Art. van dien Man bediend hebben. Na het nederleggen van '[Regentfchap, werd hij, echter, in het Jaar 1615, tot Hoogleeraar in de Zedekunde aangell:eld.
BERTlUS was, zo als bekend is, niet alleen den leertrant van,
ARMINlUS toegedaan, maar hij werd zelfs befchuldigd verder gegaan te zijn dan de Removflranten; en zulks werd hem beweezen uit zijn DiJltribe de ft Ie Juflificante, tegen PiSCATOR. en
uit zijne Thefes de Theologia oculta & rel'elota. Een zijner
hevigll:e tegenllanderen was zijn behuwd Broeder FESTUS HOl!or..,
MlUS.
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Geduurende de ZHt1l1g der DordF,ie Si/node, hield BtèRTIUS
zig [til en als geheel onzijdig; maar zo 4JOcdig hij vernam dat de
Remon/lrante7l veroordeeld waren, trachtte hij zig bij de triUlUpheerende partij te voegen; doch dt:eze wilde hem niet aanncemen , voor en aleer hij opr:nbaare herroepil1g van zijne fchrifccn
gedaan had, waartoe hij nier konde beflnilcn.
BRANDT maakt gewag van eenen Brief van EPISCOPIUS, waarin
hij zegt: dat de Remollflranten ilt jam'en elI dagen geen gememfchap met hem gehoudCJ1 h,Jddw. Bertius had hUli, en
zij hem gefchmvt: Zij l'01zden iets in zijl7eJJ aart, dat hun mishaagde. HERTlVS werd dan voor de Sijnode gedagvaart , alwaar
F. Hml~llUS voorzitter, en hem in alles tegen was.
Men eischte
van hem wederroeping van zijne hiervoorge,nelde [chriften , om
dar hij daarin zig ze<:r zwaar tegen de Leer der Gereformeerden
vergreepen had, met belof[e dat hij na die herroeping zig met de
Kerk kon verzoenen. Na veele tegeufl:ribbelin,gen was zijn antwood: Ik bell noch Ariaan, noch Sociniaan, !toch Mall.Omedaan,
maar een Christen. Irat den !iaat der Kerken dezer Landen
aangaat, daarin krm 't kal de ol'er,1alld krijgw, en ik wit
geen kol )/oor koont aa:meemell. Daarop werd hem voorgehouden, rat hij zijne gedaane belofte, l'an de jellgd l'o!gelJS de jór1Jll!!ierea te onderwijzen, niet nagekomen had; waarop hij antwoordde, dat hij als R{'geIJt d,> H'cttm 'Van 't The%giesch Col.
legie 7Jfwr gemoede had ge!wl7diaafè!; dat lûj in 't ze/Pe niet
')!('e! dartele dagCflgehr.'d hod, dot !zij jllldeerde, vastte ftl heId.
als aJJr!erclI ;dg l'Ur1IICC!:ti'll, en dat hem, gedtturmrle zijil Ie1'el1, IJiets vrolijkers ge1;fI/rd was, als de ontjlaging l'atJ 't Regentfc/zap.

Op de \Taag, ol hij bij de ConfosJif m Catechisillus geb/cm;
was, dan ol hij de 'Jeugd iets anders had ol1derreeht? was zijn
antwoord: dat emige dingen in de Conlesjie /Ziet ;::;0 klaar waren uitgedn:,Î't', dat hij hl die dingen iets )'oor zig ze/ven hall
yastgejftld, doe,'? met l'rtj.'zeid 1'001' d: 'Jet/gd, om anders te ge"oe/m.
Om de vraag, welke die dingen ~l'aretl? antwoordde hij, zulks
'nU niet te weten, maar 'Verzogt l'rijlteid zijne papieren te hl:ltl/en; verklaarelldc vervolgens, bIJ zijne jle//ingen, wegens. de
VI. DEEL.
Kk
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mogelijkheid van den afval der Heiligen, te 1Io/harden, wiJl de
geheele oudheid daar mede overeenkwam. Dat hij ook de 'Vijf
Artikelen der Remonflra11te12 aannam, maar die misfchien anders
zou verklaaren , en dat mogelijk geen twee Remonfiranten die
eveneens zouden uitleggen. Verder klaagde hij, dat in het uitgeeven van zijne Diatribe, waarin bevonden was. dat hij verder gegaan was dan de Remonftranten; ter kwader trouw gehandeld was; doch erkende echter het gevoelen der Rechtvaardig,nanking, zo als het daar was uitgedrukt. Op de vraag, of hij
zijne feilen zou willen verbeteren. en de Sijnode voldoening ge.
ven? was zijn antwoord, dat men hem eerst moest onderrellhten;
want hem onbewust was, zig ergens in verlopen te hebben.
Waarop hem door de Sijnode het H. Avondmaal ontzegt werd:
el1 bef/ootm clat cle Kerkenraad 1Ial1 Leiden zoude arbeiden om
hem IYeter te onderregten , e1I zo hij die otJderregting niet aan"/tam, dat als drm cle kerk/ijk!! Cen/ure 1Ierder bij trappen arm
hem zoude geoefeIlt H'orden, tot de excommunicatie toe, welke'
zoude wer;/en uitgefield , tot de 1Zaafte particuliere SI"jnode, enz.
BERTIUS vraagde hierop, of de Sîjnode voornemens was, alle
de geenen, die de ~'ijf Artikelen der Rcmonftrallten toe(1:emden
en omhelsden, van het Avondmaal te weeren '? Dan hem werd
geantwoord, dat zijn vonnis berustte op zijne gevoelens, boven
de 1Iijf Artikelen gaande; waarop hij uitborst : Nu mag ik zeggen, den dag beleefd te hebbm, dat iemand van de tafel des
Hen"en word afgebannen. om een gevoelen, dat 1Ian de gehl!e!e
oude Kerk ~'oor goed gekeild is. Ik kan niet begrijpen dat de
'nagt der fleute!el1 zig zo 1Ier uitftrekt ; klaagende voorts, dat
hij zijne zaak onbereid en al te kort had moeten verdedigen. Met
die ,voorden vertrok hij, volgc>1s de Sijnodale Aél:e, van daar.
Kort daar na gefehiedde te LeidClZ de bekende afzetting der
Hoogleeraaren, die van 't gevoeien der RemonftrCl1Jtm waren.
BERTlUS verhaalde naderhand, in zijne Oratie te PariJs, dat de
Leidfch!! Sijnode te we ge bragt, dat hij uit zijn Ampt geflooten
werd; ook dat hem verboden werd, eenige jongelingen in zijn
huis te onderwijzen, in de kost te ontvangen, eenige Collegien
re houden, of het gering(1:e onderwijs te geeven, fchoon hem de
'Prins VAN ORANJE (zo als hij ziide) beloofd had, om zjjn verfehil
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{ehi! met de Sijnode, geen 't minfl:e nadeel te zullen lijden; en
dat die Prins, als wetende dat hij, om buiten dien middelen van
befl:aan te vinden, zig in grootc benaauwdheid bevond, voor hem
~efproken had.
Zijne afzetting, in het Jaar 16Il}, gefehied zijnde, begaf hij
zig vlijtig bij de Contra-Remon!lranten ter Kerke, fcllOon hem
wel bewust ware, dat hij, zonder herroeping, op geen her11:el
te hoopen had. Door een zeer ern!1ig fmeekfchrifc aan de Staa·
ten van Holland verzocht hij een geringen ouderfl:and voor zijn
talrijk huisgezin; maar hetzelve werd afgeweezen. Zig dan in
de drukkendfie omfiandigheden bevindende, was hij gen0odzaakt,
elders ItpOst te zoeken. Het jaar te voren was hem, op bevel
van Koning LODEWIJK, een jaargeld toegelegd, met den djtel van
Koninglijke Anrdrijksbefchrijver, op voorwaarde dat hij eene
befchrijving van Frankrijk zou zamenfl:eIIen. Een jaar wedde
Was men hem aldaar fchuldig; hij begaf zig derwaarts, om d~
zelve te ontvangen, maar vond meer verhindering dan hij ver·
moed had. De Predikanten van Parijs weigerden hem het Avondmaal. De Sorbonne beloofde hem een Hoogleeraarsplaats, midi
hij Roomsch werd. Zonder middelen van befl:aan, van den eenen
kant voor. 't hoofd gefl:ooten, en van de andere zijde allen aanbod misfende, nam hij het befluit om voor koorn kaf te ontvangen, en die partij Ie omhelzen, die hem lichaamIijk voedfel beo
loofde. Hij ontving, op den 2sfl:en Junij des Jaars 1620, bin.
l1en Parijs, het Sacrament, naar de wijze der Roomfche Kerke,
na dat men hem alvoorens eenige geheime artikelen en beloftell
had doen ondertekenen. Dien zelfden dag begaf llER1'IUS zig.
met een droevig gelaat, bij den Ambasfadeur van den Staat, zijn·
de toen de Heer G. VAN 1l0E.TZELAAR. Heer van Langerak, aan
wien hij den (hip, door hem gedaan, met een vreemd gelaat ver·
haalde, zeggende daar toe niet alleen bij gelegenheid der verfchillen tusfchen de Remonftral1tell en Contra.Remrmftrallten, be.wogen te zijn geweest, maar dat hij zulks hoofdzaaklijk had ge.
daan, om dat de Sijnode van Leiden hem had vl!rftoten, en het
Avondmaal ontzegt!, en gedreigd geheel aftefmjden en te extommzmiceeren. De Heer Ambasfadeur, onderfl:el1nd door den
Predikant DU MOULI;:;l, deed alles wat mogelijk was, om hem
Kk 2.
we·
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weder te rug te do~n keeren, maar te vergeefsch. BBRTlUS
fchreeuwde onophoudelijk over de Proceduuren ,ell inzonderheid
over de harde bedrdgingen zijns Zwagers en Vrienden, en gaf
voor, niets vreemds gedaan te hebben, met zig te herr1elkn Îll
de oude en eenige waare Kerk, door de gamfc!J(,! Wereld verfpreid 1 hoopende dat meer anderen zijn voorbeeld we! haast ZOltden volgen.
BERTlUS, die, zo als wij gezien hebben, reeds [cdcrt lang zig;
van de RemonjlrantCIJ afg~zonderd had, deed hun, echter, met
deezen flap geen voordeèl, vermits veele onbezonnene oordeelaars hun allen met hem gelijk wilden !lellen. NICOLAAS JANSZ.
VISSCHER, bekend onder de liefhebbers der Nederlandfèhe Prentkunst, was, ten dien tijde, Diaken en Ouderling der Gereformeerde Kerk te AmjleldaJ11. Deeze meende zekerlijk zijne geloofsgenooten dienst te doen. met de uitgave van een nog ondçr
ons bekende Prent, die ten opfchrift had, 't Arminiaansclt
Kaproen; ver8eeldende deeze fpotprent (die een Man, in kerklijke bediening zijnde, weinig eer aandeed) llilRTJUS met een Paternoster in de hand, knielende voor de Hostie; de Onzijdigheid
onder de gedaante van een Weerhaan; den verkeerden IJ ver in
de gedaante van een l\!I onnik, met HeBe Ezelsoortn; en de Be.
geerelijkheid, met eenige beurzen in de hand, zett.ende hem den
Kaproen of gekskap op 't hoofd. Daarboven ziet men den geest
der dwaaling', in de gedaante van een Uil; in 't ver[chiet liER:rIUS, omvangende den Ouwel, en in Procesfle gaande; ter zijde ziet men B.:Jeken, enz. zijnde verda voorzien. van een on.derfchrift, ter vel k!aaringe der zinnebeelden, in lamme kreupele
verfen ,Dict min aat:flootelijk voor de RewDiljlrtt/ltelZ, (die daar·in meer vuilaarti:; dan geestig doorgehaald worden) dan voor HERTIUS, en allen, die ~elooven dat 'er andere middelen vereischt wor'den, om de dwaalenden te recht te brengen. Deeze prentverbeelding behoort mede onder de zeldzaamen van dien tijd.
Den .2o!1:en Oél:ober van het laatstgemelde laar, werd BERTIUS
tOt Hoogleeraar der Welfprekenheid, in 't C(lll~gie van Boncour ,
aange!l:eld. De Zuid-Hollalldfche Sijnode, in de maand Augustus te voorcn, te Gouda'vergaderd zijnde, beOoot, op het verzoek zijner Vrienden, dat men hem nog drie maanden tjjd zon
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geeven, en intusfchen door de Predikanten van Parijs zien te
winnen. Zijne Vrienden gaven voor, dat hij zijner zinnen niet
welm~gtig zijnde, het kwaad meer uit krankzinnigheid, dan met
een rijp oordeel gedaan had. Dan alle verm::aning vruchtloos
zijnde, werd, op Paaschdag van het volgende Jaar, de Excoml11u[]icati~ , in de Kerk te Leiden, ten aanhooren van de Gemeen_
te, tegen hem afgciwndigd. Hij overleed in de maand Oél:ober
des Jaars I G~9, te Partjs, en werd in 't Klooster der Ongefchoei~
de !\.t//ïllcfictefl begr~2Vel1. Zijne [chrifren, buiten die, welke
b0ven gemdd zijn, vindt lllen aangeweezen bij A. VALERIUS en
FOPPEf'';S, en zijne afbeelding gant onderfcheidenlijk in prellt uit.
Zie !lEl:RSll:S; VAL. Al"D~E.'IS; SWEERTlUS; BAUDART , I. Deel ~
p, :'iS. ORLEl\S, Befi.:hrijl'illg l'tln Lûden. G. IlRANDT.
Reform., J., H. en IV. Dcc).
TILHTPAD.\, ve~mrtad

,'an Heerc

GIJSIF;EGT

door hnare ebpperheid, was de Gemalin
V,1N IJSSELSTEIN; zie IJSSELSTEIN.

BERUM, een der Friefche Dorpen, ook weleer Eeruin genaamd, en door den Dollart verflonden.
BERUi\!, ook wel Biel'lIIl!, een Dorp met een Parochiekerk.
zijnde een oud Dorp, in Groninger/end en Fivc!il1g{), digt bij
den Zeedijk en hogt van lYattmiz , w:laromtrent weleer een hoorn~
werk lag, om den mond van de Ee;m te dekken. De ~{erk,
zo wel als het daarbij gelegen Slot L!!ti7l{Jo, is zeer oud; doch
het laatstgenoemde is, door de eigcnaarcs, voor eenige Jaaren,
van den grond opgehaald en merkelijk verbeterd. De Vrouw van
LutingoeJl Bel'lI1lt heeft het Patrollaatf.:!Jap over de Kerk, en ook
üv~r de meef1:e Dijkrechten in de Vierbuiren.
pó/gms medegedeelde berichten.
BERWINE, (De) een Rivier ilJ <)fraatsc!t IJrabalid, die haa~
ren oOlj~)fOng neemt bij Henrij Capeilt, en loopt naar Daathelll.
daar zij drie Beeken in haaren boezem ontvangt, en van waar
Kk 3
zij.
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zij, bezuiden het Oostenrijksen Tolhuis Nanagne, in de Maai
uitwatert.
Zie BACarL!NE n, p. ~83.
BERWOUTSGRAVE, is een Graft aan den Oostkant van de naas~
gelegene Pecht, niet verre van Adeweiteringe, waardoor misfchien Adeweteringe of Oude Wetering en Tienh~)J.eu vert1aan
wordt (Decem mt111fus). Tot aan dee?:e Graft toe, heefe de Proos~
van St. Maartm te Utrecht, in het Jaar 1'239, door zijnen
Eed, het rechtsgebied gezocht te vestigen. Doch van deeze is
aldaar gantsch geen [poor te vinden.
Zie ALTJNG, Part. H.
B!SEL, of Befole, een klein Dorp, twee uuren gaans ten Zuiden van Fen/, , nabij de lV,laas gelegen; rondsom het zelve liggen eenige Kasteeleu.
BESOIJEN, of Bezot/en, een Dorp in Zuid-Holland, aan en
omtrent den lVfaaskanc, lasten de onder Dordrecht, Waalwijk in
Braband , en Befoijen in Holltmd, twee Dorpen, het eerfle,
echter, ongelijk groorer dan het andere, fcheiden alleenlijk van
elkander door een langen achtereenvolgenden Hraatweg; welke
weg, aan weêrskanten, Vlekken en Dorpen heeft, clraagende den
. naam van de Langeftraat. Befotjm paalt ten OOf,ten aan r-raa{wijk, en Hrekt zig Noordwa:trcls van de halve lVüas af, over de
oude en NiettJYt Straat, Westwaarts op tot aan Spral1ge. Aan
de Noordzijde van de Straat ligt, ten We:ifen, het Ambacht van
Zuit/wijk: over de Straat Zuidwaarts op, ten Westen, liggen
'3 Grave/dlij;z, Cape! en Waspik.
Voortijds had.JJefoijen met
Waalwijk een Parochie. Haande de Toten van Waalwijk op eel~
gedeelte van den grond van Befotje!l.
De Ambachtsh'OerJijkheid van BefoiJm is een Leen van de
Graaflijkheid van Heiland, en werd laatsttijk bezeten door Vrouwe M. P. J. geboren B~ronese PIEK, Weduwe van wiilen den
Heer en Mr. DANIEL ADR. DE LEV DE. IVILLEM. Een einde wegs
van het Dorp ziet men, op een ftuk Weiland, de overblijffelen

Vlm

BEST. BESTAND.

(Twaa!fjaarig)

505

Vlln een oud Slot, waarop de Heeren van Befoijen hun verblijt
plagten te houden, hebbende, tn vroeger tijd, behoord aan de
Heeren van Asfendelft.
Zie GOUDHOEVEN , Chronijk, fol. 73. VAN DER Houn, I.
Deel, fol. 46 tot 4 g• GurCIARDIjN, fol. 124.

BEST, ~én der Kerkdorpen, fchoon door anderen als een Buurt
lltIngemerkt, onder Oorfchot in Kempen/and gelegen. Best ligt
eigenlijk een uur ten Oosten van Oorjèhof. Deszelfs Kerk is gewijd aan ODOLF en ODULF.
BeSTAND, (Jwaalfjaarig) of, zo als men nu gewoon is te
fi)reeken, Sti!jlmzd van Wapenen, tus[chen den Aartshertog, of
liever den Koning yan Spanje, en de Staafen Generaal der
Fércenigde Nederlanden, in het Jaar 1608 geflooten: een voorval in de Gefchiedenisfen V2n.OllS Vaderland, dubbel der moeite
waardig dat ieder Nederlander 'er zijn aandagt op vestige.
Hij moet geheel en al een vreemdeling in 's Lands Gefchiedenis[en zijn, dien het onbekend is, hoe Neder/find, geduurende
een reeks van Jaaren, door zwaare oorlogen gedrukt, ja zelfs
meer dan eens aan den oever Val, deszelfs ondergang geweest is;
hoe de oorlog gevoerd werd tegen den magtigf1:en, den rijkil:en
en tevens den onverzettelijkftcn Vorst van Europa: ecn Koning,
zo mugtig , dat 'er geen andere gevonden werd, die de befcher·
ming van Land of Volk durfde aanvaarden; maar ook ondank,baar moet hij zijn, die de bijzondere werking der Voorzienigheid daarin niet wit erkennen. Indien 'er, echter, nog zulke
onoplettende ondankbaaren mogten zjjn, zal dit Artikel tot hun·
ne overtuiging il:rekken.
De voorgemelde magtige FILIPS zag, na het aanbouden des oorlogs. tot op het tijdflip van 't Bel1and, zjjne fchatkisten ledig.
zijne goudmijnen uitgeput, door zig halftarrig te verzetten tegen
een handvol volks. dat hij en zijne afhangelingen getracht hadden, als flaven op den nek te treden. Men zag den dwingeland
toen door listen, beloften, ja zelfs genoegzaam fmeekellde de
Ned~rlanders naloopen, om hen zo in geen altoosduurenden vrede, ten minil:en iu een Befiaud voor eenige Jaaren te doen beKk +
wil-
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willigen. De verîchillenheid der menschlijke hartstochten deed
dit, echter, bij de zo zeer getergde Nederlanders zo ligt niet
gelukken. Veelen, en inzonderheid de oorlogkundige Veldheer
Prins MAURITS, benevens de fiere Zeeuwen, waren 'er ijverig
tegen, en deeden eenen penning /laan, met een Latijmch opfchrift, dat in 't Nederduitsch te kennen gaf: Pertrouwt het
Trooijatmfche Paard lIiet. Deeze 4'reuk was niet zonder grond.
vermits de fchelmièhe l1reeken der .'ponjaarden hun geleerd hadden, omzichtig te zijn. Zij, die in 't bewind waren, en tot
het Beltand gewillig fCheenen t,~ zijn, ontbrak het mede aan gee.
ne redenen. De eerl1en zeid"n, men moest de wapenen niet
nederleggen , da:!r de vijand aan het wijken, ademloos en zo verzwakt was, dat hij, ten fJ.Jijt zijner trotsheid, om ftilfland moest
bidden: het gefchiedde ilegts om zig te herflclIcn, en na dat
kracht en moed herboren zouden zijn. lVederland van nieuws
aantcvallen; men zocht hun in /laap te wiegen en van getrouwe
Bondgenooten te beroven. Daarenbovea zeiden zij te vreezen
voor de reeds begonne kerkverîchillclI binnen 's Lands: een vuur.
dat ligt aangel100kt kon worden; en \velks vlam Nccler/tl1ld inwendig kon verteeren , en dus tot het hervatt<:n van den oorlog
onmagtig maaken. FILIPS, z<;iden zij verder, merkte ook wel,
dat, zo hij tot geC!l Beftand gcralkte, zjjne bezittingen in de
fPést-Indim groot gevaar liepen V2n verdelgd of veroverd te
worden, door de j1l,'àrianders, die zig reeds in de Oost-IJldim
zo gelukkig hadden uitgl.'breiJ, en ebg-:lijks zijne /C;jnttell i\.l die
b~ide Wacrelddeeien wegnamen. Zij, die zo fpra::cl1, drol1g~n
zeer diep in de geheimen der vljanden. De K8rdin~11 D;; B:il\TlVOGLIO getuigde zelfs, dat het FIL!PS onmogelijk was, een' oorlog gaande te houden, die hem '~ muands meer èan 3';;;0.000
kroonen kostte.
Zij, die vóór 't Dci1aad war~n, en 's Lands Advocaat, uen
Heer VAN OLDCN.;,\&X"VELD, aan hut! hoofd hadden, zeiden, dat
'er het Land ten Itoogflen aim gelegen was; dat het uitgeput
was, en dat het moest adem hall/en. Daartegen de andere
riepen: dat het de partij ~'mJ Oldenbarnevcld alleenlijk te
doen was om hunne fatiie te flij,'en, m, ware het mogelijk,
,ene nieuwe Leer in de Kerk te brengen. Anderen lieten zig
nog
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110ghaatelijker uit, en zeiden openlijk , dat het den Aç/vocnat
en de zijnen te doen was, om de Kerk te beroeren; den Godsdienst te veranderen; de Politie te verwarren; de prol'inrien
tegen elkander in kt h4rT!aS te brengen, en dus, 't Land den
hartader afteflootetl.
Onder al dat gewoel verklaarden de Staatel1 van den Lande,
tJat zij bet heilzaam en noodig vonden, in de onderhan:.leling van
een Heiland te treden. Zij moefl:en en wilden, na zo lang voor
de Vrijheid gei1reden te hebben, tbonen, dat her aan hun fiond.
vrede te maaken. 'Vam fc!lOon Koning HENOR[K DE VIKRDE 100,000
!,roonen 's maands tot voortzetting van den oorlog aanbood, dachten zij, echter, dat hij een hooger toeleg had, dan BOl1lig~noot
Ie zi;n Zij vreesden dat hij van Vriend in Meester zou ver.an4
deren.
OndC1'ttl,fchen wns de voorfpoed der Staaten zo groot, dat zij
(lP geenerleije wijze zig in eenige onderhandeling met Spanje wilden inlaaten, ten zij de Koning en de Aansherw h a:voorens de
Fereel7igdc Nederlanden loor CCIl VRIJ LAND EN VOLK er!':elJdelJ, watJrop zij gcm yon beiden iets te l'ordaelJ /Zadden.
pe eerfie, die van wegen den ,\z.rrshcnog gezonden werd, om
de genegenheid der Stunten t': ollcleïtasten, was IIeer WALRAVEN
JI AN WITTEN,HORST of UITTEN HORST ; en zulks geCchiedde reeds op
den 6den lVIaij 16c6. Dan, hoe lKkwaum deeze Edc!man tot
dergelijke onderhandelingen o;)k ware, vertrok hij, echeer, ditmaal zonder iets verric1lt te hebben. Den 21 Hen December van
dat zelfde Jaar keerde hij te rug, verzeld van JAN GEVAEflTS. Licenciaa.r in de Rccht::n. Zij vdtoonden, echter, hunne Infl:ructie alleenlijk aan ecnigcn vnn de voornaamf1:e Raadsheeren. De
handeling met hun geCchiedde in hl:t geheim, om reden dat d~
Smaten nog geen aanfchrijvens van den Aartshertog ontvangell
hadden. GEVAERTS deed daartoe een keer naar Brur[el, en kwam,
kort daarna, met eene Infiruè1ie vlIn ALBERTUS, te rug, waarbij
de Aartshertog ook zijne geneigdheid tot den vrede te kennen gaf.
De Afgezanten roemden ten hoogiren de goedheid en zachtzinlligheid van hunnen Meeil:er, (van wien men hier re Lande maar
al te wel wist, dat hij buiten Spanje niets verrichten kon), niet
tflaatende het nut van den vrede boven den oorlog te Hellen. 't
Kk 5
Am,
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AntIVoord èer Sta:tten was, dat 'er weinig hoope voor den vrede
was, vermits de Aartshertog als nog op zijn recht op de Ned(r.
landm flaan bleef, en dat zij, van hunnen kant, wel bewust wa.
ren, dat de afzweering van den Koning, in 't Jaar 1581, om
wettige reden gefchied was; waarom zij dan ook, voor het te·
genwoordige, op het verzeek van hunne Hoogheden niets konden antwoorden. Daarop vertrokken de Gezanten andermaal naar
Brltsfel. Kort daarna ontvingen de Staaten eenen Brief, inhoudende. dat het de meening van den Aartshertog niet was. of
geweest was, met het verzoek om Vrede of Hell:and, iets van
den Staat der Landen :lan zig te willen trekken of zig toeëigenen:
çoel1aande dat de Landen bij hunne wetten en gewoonten bleevcn, op welken voet zij begeerden te handelen. Na het einde
nn de lllaand Februarij verfCheen de Eerw. Pater JAN NEIJEN ,
Commisf;!ris-Generaal der 1/1inderbroeders.
Zo dra men in 's Grayenhage te weeten gekomen was, wat
listig mens eh , en van wien en waarom hij gezonden was, en dat
hij zig te Rtjs?l'tjk onthield, van waar hij den Staaten kennis valt
zi;ne aankomst had doen geeven , liepen veel en derwaards om
dien nieuwen Proteus te zien en te fpreeken. In zijne Inflru~'tie
Hond, dat hij gemagtigd was, aan de Staaten te kennen te geeven, dat zij alles volkomelijk zouden mogen behouden. dat hunile gewoonc wijze van Rcgcering, Vrijheid, Privilegien, Reli.
gie, eaz. in den vorigcn üaat zouden blijven, indien zij genegen
mogten zjjn eene onderhandeling van Vrede of Hefland aantegaan.
Het antwoord der Smaten was als vooren , te weeten, in gee·
ne de minfie onderhandeling te kunnen treeden , dan na dat deeze Landen voor een vrije Republiek erkend waren. Hoe zeer ook
dit antwoord den loozen lVlonnik riak, wist hij, echter, zeer
kun1l:ig te veinzen, zeggende. daar van uader bericht te zullen
gaan haaIen, en vertrok dus weder naar Brt/siel. Biunen weinige dagen keerde hij weder derwaards , voorzien met Brieven,
waarin de Aartshertog verklaarde, bereid te zijn met de Stal/tm
Gene;-{1al te handelen, als met een VRIJ VOLK, waarop hl;
geelZ den minjlen eigendom meer pretendeerde, en zo men nog
niet kon befluiten tot ecu eeuwigen en vasten Vrede, dan eerst
over~
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vvertegaan tot een Delland van twaalf, vijftien of twintigjaaren,
oaar der Staaten goedvinden, onder eerlijke en redelijke voor.
waarden; Ilellende plaats en perfoOllen aan den wil der SlooIen
Generaal.
Op dit voor!1:el beGoten Hun Ed. Gr. Mog. tot een !1:i1!1:and
voor den tijd van agt maandcn, ingaande den 4dcn Mei. Verder
kwamcn ze met Pater NEl JEN overëen, dat alles zou gefchieden ter
goeder trouwe; dat de AartShertog, binnen den tijd van drie
maanden, de bevestiging of Aggreotie des Konings zou bezorgen; dat, ten di\!n einde, zouden gemaakt worden twee Brieven, waarvan de eene de goedkeuring, en de andere den afftmul des Koning zou belleIzeIl. Daarop werd, door hoogge.
melde Heeren Staaten , bezorgt, de uitCchrijving van een alge111ccnen Dank-, Vast- en Bede-dag, tIegen d"n 9den der maand
l\Iei des Jaars 16°7, en door dezelve gemagtigd de Heer DlR~
VAN DER DOES, als C0l1llnis!:1ris, om lllet Pater NEIJEN de Brieven
en Anieulen te bernnmen en in orde te brengen; wordende de
Ileer V~~N DER DOES, door Pater NEIJEN , v:m wegen den Aartshertog, met eene gonde:1C K~ten b::f.:honken. De listige Monnik
wist telkens alle de zW:llrigheden, dil.! tlIs[chen beiden ont1londen, uit dan weg te ruimen. Als nu de fHl!1:and zo verre getroffen, en 'er hoop tot een verJ.:r bcfh1lll1 was, begon de beroerte
onder de gemeUlte zig eerst recht tI.! openbaaren; wordende de
partijCchappen dagelijks grooter. Eén deel der gemeente verbeeld.
de zig, dat de gulden eeuw nu weder zou herboren worden;
h-:!t ander deel, dat voordeel in den oorlog zag, voedde gedach.
Ul , daar mede valftrekt l1rijdcn,le. lij, die het kunJiglle ge.
d~t!te meenden uütel11aken, gaven voor, dat men van weerskant.:n den Cchdm [peelde. en door dt.!ezen handel het land aan
Spat/je zocht te brengen, 0111 dat 'cr zo geheim, zo Cpoedig, en
door zo weinige perfoonen in gehandeld werd. Het ging toen
even aJi tegenwoordig; dagelijks regende het {flOt· en fchimp.
fchriften en prenten, waarvan de vournaamfte fpoedig tot een
aantal van bij de zeventig beliepen.
De Koning van F,."nkriik, door de Staaten , van den aangevangeR of aanfraanden handel verwittigd zijnde, zond daarop eeu
treffelijk GezamCchap herwaards , bekleed door de Heeren P. JEANNl.~
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}YIN, BUZANvAL en LA PLACE. ZO dra deeze mannen in den Haag
gekomen waren, hadden zij gehoor bij de Heeren Staaten Gene.
raai, en gaven H. H. Mogenden kennis van de goede geneigd.
heid des Konings; verzoekende dat hUIl, uit [J. H. M. vergadering, Commisf.1risfen mogten toegevoegd worden. om aan hun
te communicet!ren, 't geen hUllne lnftruétie inhield; en om de
zaaken verder ten algemecnen nutte te behandelen. Uit flolland
werd daar toe gecommitteerd de Heer VAN OLDENilARNEVr.W; uit
Zeeland, de Heer VAN MALDEREN; en wegens de andere Provin·
tiën de Hecr m: BIE, Thefaurier. 1.'\aar Engeland werd, w,egens
Hol/and., afgevaardigd de Heer JOH.\è'/ llERK, en uit Ellgelmul
kwamen hcrwaards RJClIARD SPENCER en RUDULP WIN WOOD.
ALIlERTCS en ELI'ABETI! hadden niet gezuimd met de voorgemelde brieven naar Spallje te zenden; en zo haast dezelve gete.
kend te rug gekomen waren, zonden bun:le [Ir)ogheden dezcive,
met den /ludiCllcier VERRIJKEN, naar Holland, met last, dezeh-e
aan de Heeren Staaten te verwonen: Zo als, daaJs na zijne aan.
komst, gcfchieolde.
Dan hier betion het fpel te haperen. In de v~rgadéfing van H.
n. 1\1. werd, bij een zaak van zo veel gewigt a's deeze, op ie.
der woord en letter acht gcgcevcn. Na dat de Brieven geleezcn
waren, n~erkten veelcn \'an t:e Lede:1 'er op aan, dat de approba.
tie des Konings gecnzins goed te keuren was, alzo bet guvigtigHe point 'er iD vergectell was; dat dezelve op papier en niet op
perkament ge:i:hreeven was, zo als het behoord had; dn de Ko.
n'ing ze niet had ondertekend, maar gezet Jo el Rof, d. i. Ik de
Ko';ilJg, als behoudende zijn oud recht; en dat dezel\'e, als uit
verachting. 111et !zet kleine en niet mC't het groofe Zegel gezegeld
was; cn 't geen het hardne was, dat de Aartshertog daarin genoemd werd, Prins, Heer en Eigellaar yall geheel Nederland,
firijdig met het gemaakt accoord; ook dat 'cr in 't geheel geene
melding van de verklaring, om de Nederlanders 1'001' eeTl VRIJ
VOLK te erkenlii!ll, enz. gemaakt was. VERHIJKEN keerde Cll
wrong zig in alle bogten, om aan een kwaade zaak een goeden
fchijn te geeven; en ziende dat daar mede ni::t te vorderen was-,
verzocht hij vier dagen uitHel , die hem vergund werden. Op de!l
2den Augustus kwam, van den Aartshertog. ecn Brief van veront-
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ontfchuldigillg'; dan noch met deele. noch met eene volgende
Aggreatie waren de Staaten vergenoegd, en kondcn het ook niet
zijn, vermits het bedrog al te khur bleek; zijnde d~ l:w:fie van
dca Koning, van den Isden Oétobcr, even ge!lrcld:ig. De be.
r~,ad!1aaging duurde tot den 2den November; zijnde noch de list
van Pater NEIJEN , noch de vleitaal van VERRIJKEN, noch de (hc~
len,'e Erieven van den Keizer of AartShertog in fiaat, de Seaaten
te miskiècll.
Dus bke[ (;an de h:,ndd dr~alen, tot in de maand December,
wameer bcflooten werd, den fiiWand nog voor zes weeken t~
verlengen. Geduurende dien tijd vCl':lond men, zo door Brie'!el}
'\;r.n ALBERTCS, als door mondelinge berichten van Pater NEiJEN , wie
de Koning tot Amba'làdcurs, tot de handeling van HeIland of
\'r"de, bellOl:111d hild. D~ v.)()J1laamflen ware a de Murquis in!.
llROSWS SPINOLA; JOllAN m: CHUSEL, bij~cnaamd R1CIlARDOT; JOH~N l\IA:,CICIDO!(; Pater N;èlJEN en VERRIJKEN. Van wegen de Ir.
1\1. Heeren. Staaten werden, om deeze Heerell te gemoete te gaàrt.
benoemd, de fJeeren jUSTINl'5 v.~:-; NASSAU en 111ARCELIS IlAX.
Luisterrijk was de ontvang-t der Spaanfde Afgezanten, in alle
de Steden en P;aatGcll , daur J"zelven doortrokken, doch bijzon.
d~rlijk bij hUllne nadering van 's (;raJ'et1hage, alwa~r de twee
grootJtc Vcldheeren van hunne eenw, Prins Mt\CRITS en SPL\'OLA,
elkander~n met v~r\\'ondcrÎ:16 en achting o11tmoettcn; de niet min
lofwaardige Graaf WJLLE!II LODEWIJK VAN NASSAU bev·Jl1d zig bij
hUll. D.: u:terJijke CeremoDi':n voorbij ziinde, werden, door
Ir. H. M. Stuaten GeneraDl, ter bevord~ringe van de wezenlijke
zaak, gecommitteerd. de zeer aanzLnliike perfo:men. C;raaf IVILLE}I LODEIVIJK VAN NMS,\U, Stadhouder van Fdcslmld; WALIlAVEN
VAN BREDERODE ; CORi'>ELlS YAN G NT; JOIL1N VAN or,er;:\'BA',NEVELD; JACOB V.\N MALDEREN; GERHARD Vl\N REl\'ESSE; GILLIS HlLLEilIA; JOHAN SLOET en AllE!. COENDERS, waarbij zig ook de gemelde Il':eren Ambas[adeurs van Frankrijk en Enge!/lnd, JEANNIN, DE Lil PLACE, SP;'KCER en WINWOOD, bevonden. Den 6den
Februarij des J~ars 1708, maakten de Afgevaardigden en Gecommitteerdcn, in de eerne zitting, eenen aanvang met de overgave
dlèr volmagten , wonlende in de tweede zitting, op den loden,
eelli;ic zwaarigheid gemaakt, over de vohnagtsbrievcn van die dcr
Stnaten. Daags daaraan werd gehandeld over de SvIlJ'craÎ1;itcit
ti;!'
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der Nederlanden. Op den 19 ]unij, in de veertiende zitting,
werd de ftilaand van wapenen voor een Jaar verlengd; welke verlenging hen, die den oorlog liever hadden dan den vrede, !luk
in 't harnas joeg, waartoe de Brief viln den Heer AARSENS , uit
Frankrijk gefchreven, mede veel aanleiding gaf.
Dus had men, van den '4den April 16°7 tot den I9den Junij
17°8, zonder eenige vrucht, gehandeld; en de Ambasfadeurs
waren reeds gereed om onverrichter zaake te fcheidcn. Dan,
eer men hier toe kwam, werd een Belland voor eenige Jaaren,
door de Spaanfche Afgezanten, \'oorgeiteld; de voorwaarden daar van werden getroffen, op den gden April 1609, voor
den tijd van twaalf Jaaren. Het Heiland was vervat in agt·en.
dertig Artikelen, waarop de Koning zijne goedkeuring, in de vol.
gende bewoordingen, overzond.
Zijne lIfajejleit gezien hebbellde den inóoud 1'tIn de Artikelen
des Bejlands en de Capitu/atie, hem gezonden door zijnen beo
,ninden Broeder. den Door/ucht/gen Aartshertog Albemus en
deszelfl Gema!inne Ifabella Clara Eugenia) op 't Bejla1ld geaccor.
deerd in den nt/am 1'an zijne Majejleit, door haare yolle magt.
en door die van Haare Hoogheden ~'oor haar zelye, mitten Staa·
ten Generaal van de Vereenigde Nederlanden, hebben het zelve
wel en rijpelijk geconjidereert, 1'erklaard, dat hij prijst, apo
probeert, confirmeert en ratificeert, 1'oorfchreve Bejla11d, Voor
zo verre de zaakcn hem aangIIon , en beyeelt dat men bewaare
en ollder/loude van Zij11etJt wegen geheel cn al dm inhoud Yfl11
het YOotfz.g('fchrift, en de Capitulatie yoor den tiji van twaalf
jaaren, dnt het Bejland dl/uretJ zal. En alzo Certificeert hIj
" zelye, ende verhoopt, dat gedt/urmde den tijd yan 't voor.
fchreyen Bejland, de voorgemelde Staatm der Péreenigde Ne·
derlanden, zul/en doen goed traktement aan de Catho/ijken, die
onder hun gebied rejideeren. Be/oovende en verzekel'etJde hij op
zijn Koning/tjle woord en trouwe, hetzelve te doen en te onder.
houden, en niets éaar tegen doende.
In getuigenisfe • van welke Zefne Majejleit heeft getekend,
deeze tegenwoordige, en die doen zegelen met zijn Zegel in Se·
gfIYia, 7 Junij 1609.
(was getekend)
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De Artikelen des Beflands werden daarop, met be>tooning van
groote vreugde, te Antwerpen, te Brusfe/ cn in ' s GraJ'cnhage,
en verder alomme openbaar afgekondigd, cn ook getrouwelijk
nagekomen.
Ter eerstgemelde plaatfe gefchiedde dit op den 14den April,
met deeze volgende bwoordingen :
Men lact u 'Weten, dat ter eere "tin God A/magtig, ende tot
we/yaeren en fllst yan 't geluJele Christen rijk ,etl particulierlijk
'YtIn deeze Nederlanden, ewe goede, 1'as/e, oprechte C1J on ver .
hreeklijke Treves. Stillefltmd) Casfatie van alle aCte l'lm al!"
Hostiliteit. l'eracCofdeert en gefloten is, voor den tijd en termijn l'tIn twaelfJaeren, tusfc/un de fl,fajefteit van den Coning
van Spanje en de doorluchttgfte Aettshertogen, Oflze Souvcrai'Ie Prinfen ter UI1rt!, en de Staten Gencrael der Veremigde
Nederlanrlfche Pro!'intiën ter andere zijde. zo ter Zee ,alld(r~
wateren als te Landen, in alle !zunne Koningrijken , Landen w
Heerltj"khedm, en voor alle hunne Onnerzatcn en Inwoonders ,
van wat kwntiteit en conditie zij zijn, dewelke geduurcllde de
voor!z. Treve, [utlen l'an nu voortaan mogen hall turen • blij'Yell en Co11tlllercieeren in de Landen, den een "tm den aIJder.
en aldaar 'Vrij/ijk en om'erlet hunnen koophandel drijven enz.
En men beveelt van wegelZ hunl1e Doorluclttigfte I-l~og!Jeden.
aan alle en een ijge/ifk, onder Itanne onderdanigheid m gehoorzaaillheid gezete1l, 't Beftand onverbreekliJk te onderhouden, zonder daer iets tegen te dom. op peen/! 'JIan geftroft te
'4'ordm enz.

Men zie hierover verder

BAUD lUS

,Troc1ent

Ol'cr

't Bejlmld,

in 4w.

BI!THANIEN, een zeer vermaard Klooster, dat, vóór de tijden
der Hervorming en van den Spaanfchen Oorlog, in Gelderland,
nabij Amltem, aan den J}sfelftroom gefticht was, voor Nonnen
van de Orde van ST. AUGUSTIJN. In het Jaar 1429 werd het, ter
begeerte van Hertog REINOUD VAN GELDER , door Bisfchop FREDRIK VAN BLANKflNHlUM, ingewijd, en gefield onder dat van lf11ldesheim. Dan zo wel van dit als van Marië'ndaal en 111oJlnikhuizen, alle drie onder bet Schependom van Arnhem behoorende,
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de, is niGt meer dan de grol1lHlagen overig. De eerfc.:! Opzichtcr over dit Klooster wns JOlU.N..'lES A KEm'JS, Broeder van Tno~L\S,

Zie

Ge!Jerfche GefchiedclliIm, 1. Deel, P.97.
IJ. Deel, p. 19:).

PO="TANUS.

BETHLEHE~1, Betlem, ook Bcel1ml el1 Bie!'icm genaamJ, zijn o
de de naam van een Klooster, bij Deuteoom gclegen, dat voortiïds zeer beroemd was, en het recht had om uit Jeszelfs Mu11nikcn ClOnen PrieHer in de Kerk van Doesburg aan te fiellen. Die
van DeuteC01ll gaven, in 't Jaar 128:!, onder REINOLD VAN NASs.m, eerften Graaf van Gclçlcr en ZlItp.im, aan deeze COl1vcnti~1alen of Klao tcrbroeders, dcn vrijcn uit- cn ingang, door hunnc Stads}'oort, om reden dat ze van de Broederen bekostigd was;
cn bo,'en dien nog voor altoos deel aan hUime Privilegiën 011
Vrij~leden. IIENDRIK VAN NASSAU, derde Graaf van Ge/der, deed
hetzelve, voor de MOl1jliken van de Orde van 5T. AUGUSTYN.
zeer prachtig van den grond ophaalen; welke boU\ving in het
Jaar I16? voltooid werd. Eerst droeg hct den naam van Bie!hem, nad, rI1~H1d dIen van Bethlelzeil'l; ook is het wel St. LaurtlZE-flz:is gen~amd. Van tijd tot tijd zijn, door ,'crCcheiden:!
Vorficn, Vorfl:innen, IIecren en Vrouwen, zeer groote giften
van Landerijen, Tienden en andere 1nkoml1:e11 daaraan gcfchonken, waardoor het in rijkdom zeer toenam, en (volgens VAN lIASSELT, in zijne! Ik/oria Gc/ri,!?) in groote ongeregelthedcn uil:.brak.
Zie PONT ANUS , Ge/derfck: Gefc/liedeJIisfen, p. 29, 86, 93 ~
96 en 110.
BETHLEHEM, een ander Klooster van dien naam, een uur gaans
ten Noord-Westen van Oir/kerk, niet verre van de Dokku111llJer
Trekvaart, bewoond door Nonnen van de Premon(trenfèr Orde,
die ook wel den naam van Norbertijnen draagcn. Dit Klooster
is, in 't Jaar I I ro, gellicht , door FREDRICUS, den eerflen Abt
van 1I1aricJJgaarde. SCHOTANUS zegt, dat het in laater tijdel1
door Adelijke Maagden hewoond is.
Zie WlNSE~lITJS, Chronijk. Oudh. "tm Frieslllnd, p. HO.
Bf.Tü,

BETHLEHEM. BETTEWAARDEN. BETUWE. 515
BSTHLEHEM, een van de oudfle Klooster van Oos/ergo aan
den noordlijkfl:en hoek van de Grietenij Tietjerk(leradeel, waarvan GBRO Er.IMIVS verhaalt, dat het Klooster van kleine beginzelen , in het laar II65. zo toegenomen is, dat het, door zijnen
rijkdom, alle maat te buiten ging. FREDRIK, Pastoor van de
Kerk van Hal/um. zegt men, heeft het, in 't Jaar 1160, gefiicht.
Zie Oud!eden van Friesland, p. 387.
BETHLEHEM, mede een Klooster, bij Rottum, in 't kwartier
van Huzil1g0.
Zie Oudheden van Groningen, bI. 370.
BETHLEHEM, een ander Klooster van dien naam, even buiten
Utrec.:'!, tusCchen de Weert- en Cat/larina·Poort, tusfchen de
Vooruad en de NietJ1J'e fIlert.
BETTEWAARt>EN, een Polder in Duiveland, ten Westen en
Noorden van Alt. klein , als ook Noordwaards van het Gouwe
Feer en Ze/ke Poldertje gelegen. Deeze Polder werd, in het
Jaar 1614, bedijkt uit een Schorre, genaamd de ruige Plaat,
waarvan de tweede, reeds vóór de bedijking, in een eeuwige
Erfcijns , bij de Staaten van Zeeland, uitgegeeven waren, aan
de regeering van Zierikzee, ten behoeve der Stad, voor een cijns
van negen Guldens, zo lang dezelve met de Zee gemeen bleef
le'ggen, doch bedijkt wordende, voor twintig guldens. De naam
van Bettewaarder fchijnt, echter, langen tijd vóór de bedijking,
aan de Sdorre eigen geweest te zijn: want MELIS STOKE noemt
dezelve reeds op het Jaar 1303. Derzelver grootte is 543 gemeteu en 143 roeden Lands, behoorende geheel onder het rechtsgebied van Fierbannen.
Zie Staat van Zeeland, Il. Deel, p. 533 en 534.
BETUWE, Betuuw. Betauw en Betue, en in oude Brieven
van 't Jaar II 88 Batua genaamd, waardoor aangeduid word,
een Eilalld tusfcben de Rivieren de Rlli.jn, Waal en Lek. Ook
verrtaat men 'er een voornaam deel van 't Oud Bnttlvia door.
VI. DeEL.
Ll
Men
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BET UWE:

lVfpn zie wat op dat Art. ooarvan gezegd is. Eigenlijk is dit het
Zuiderdeel van Gelderland. beginnende aan de Selzenkefelzans.
en wel daar de R lijn gedeeld word in Rhijn en Waal, zig uit..
firc l{ ende rot aan >de Steden T'?iel en Bommel, fchoon de Rhijll
voorti1ds veel grooter en llerker van loop was. De geheele Be·
tuwe, zo als men ze thans befchouwt, was reeds vroeg verdeeld
in de Ol'er- en Nedcr-R,tuwe. De Over Betuwe, van gemelde
Sc'" nkejè'Jans af, nederwaards gaande. fpringt ook over den
R 7'ijn , en bevat in zi~ Jrageningen; wordende deeze twee dee·
len door den NieztWen Dijk Ilefcheiden, loopende dwars door;
van daar neemt de JV,'der Betuwe haaren aanvang. De grond
van het eerstgenoemde deel is, bijzonderlijk in het najaar, of als
de Rhiin den zoom der Dijken afgeworpen heeft, bovenmaate
vochtig PIJ kleijig. waardoor de wegen voor de reizenden aldaar
Zeer moeijelijk , en bij aanhoudenden regen, bijna onbruikbaar
zijn. Bijna even eens is het ge!l:eld met het gedeelte van Maas
en IPaal in de lVeder-Beruwe, en omtrent de Thieler- en Bom1neler-waard, daar men de meefie drift van 't water heeft; waar·
door menigmaal, bij natte ;aaren, het Land voor de Beesten.
enter bezaaijinge, onbruikbaar word. Bij gebrek van Warermolens, leiden de bewooners dier landllreek het water van hunne
Landen af, en losfen het in gegraavene gruppels; dan ligtlijk beo
zeft men, dat de LandelJ daardoor veel verminderen. GeIelerland word, zo als bekend is, verdeeld in vier Kwartieren , als
het Nljmeegsch, R~ermontsch, Zutphensch en Arnhemsch kwar.
tien, ~nders de Feluwe genaal11d. Het kwartier van Nijmcegm
wmdt ook onderCcheiden m Over - Betuwe, Maas en Waal;
Nede1"-Betuwe, T'ieler- en Bommeler·!J}aard; hebbende ieder
deezer vcrdeelingen haare Dorpen, die wij alle op hunne bijzon'dere Art. melden zullen. De geheele Betuwe leed veel in den
Spaan(den OOllog, en bijzonderlijk door de Spanjaarden, die
zig in Cèlder onthielden. Om allen overlast daalvan te on~gaan,
bpgaven de Betzl'Fers zig onder brandfchatting van hun. Ja reeds
vroeger, en wel in de oorlogen der Utreé'ztfc 'te Bisfchoppen ,
vielen die van 't Stie ~t menigmaal in de Betuwe, en veroorzaak·
ten groote fchatle; waarvan men een voorbeeld vindt in den togt
Van Bisfchop HENDRIK VAN BCIJEREN, in het Jaar J527, die bijna
al-
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{lUes door roof en brand verwoestte, en met den buit naar Wijlt:
fe rug keerde.

De geleerde vossIUs noemt de Over-Betuwe, BataJ'ia Superior. In het Ampt hiervan telt men vijf Panderampten: EIst,
Fa/burg, Heteren, Bommel en Herwe11, en agt Heerlijkheden,
als: Hemmen. Pmmerde:z, Ha/huizen, Indo(}rnik, Ilomoef,
Loenen. J17o!feren en Praast of Meine1"S!J'ijk. Het Ampt van
Neder-Betu:l'e vervat de volgende Kerfpels en HeerliJkheden:
Hien, Dodenweerd, Ogl1tetz, EglJteld, Ravcnswai, Rijswijk,
1I1aurik, Ek, Ingm, Ommeren, Kesteren, Op-Heusden, Avezaat, Zoelen, 'lzendoorn, Lijnden en de halvC7Z Ml1rsch.
Zie RAIJ, /1/oordenbeek. VAN LEEUWEN, Bat., fol. Ilo.
PO:>TANL'S, J. Deel, fol. II en 12. VOSSIUS, Jaarboe.
keil, I. Boek, en al het geene op het Art. BATAvrA, hier
toe betrekkelijk, gezegd is.
BEUGEN, een Dorp onder Graye, in 't Land van /(uik, een
groot U;1r ten Oosten Sambeek; hebbende eene rnime Kerk, die
veel te groot is, voor het klein getal der Ledemaaten.
BEUKELAAR, een oud Heeren Huis in Gelderland, niet verre
van 't Dorp Twe/liJ.
BEUKELSDI]K, een Dorp of Buurt in Zm"dho!!and, onder het
Baljuwfchap van Sc/zie!a12d, en wel bepaaldelijk onder de Ambachtsheerlijkheid van KOl!.
Zie VAN DER I10UVE,
BEUKELSZ, (Wil/em) overleed, volgens GUICIARDIJN, te Bier.
,'liet, in het Jaar 1397, die, door zijne uitvinding van 't Haring
kaaken> eenen onfierfeliJken naam heeft verworven. Keizer KAREL DE VIJFDE, die de gezouten Haring zeer fmaakelijk vond, en
te meer beminde, om het groot voordeel, dat den Lande daar.
van toegebragtwerd, hield de nagedacntenis van deezen Visfcher
in zeer groote waarde. Een bewljs daar van gaf die Vorst in 'e
Jaar 1556, wanneer hij, met zijne Zuster, Koninginne MARfA
'Ytln Hongarijen, en de Konlngin van Frankrijk, te Biervliet ,
LI 2
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deszelfs graf bezichtigende , zijner ziele alle zaligheid toewensch.
te. BEUKELSZ voerde in zijn wapen twee Kaakmesfen. De beroemde Zededichter J. CATS. in zijn twee-en tachtig Jaarig Ie.
ven, van Bierv/iet fpreekende, zegt, van dien nooit naar waar·
de te roemen Man, het volgende:
Noch heeft hier [eeker Man een dienflig fluek gevonden,
Dat in den (jude1J tzjt geen Visfers ayt verflonden ,
Het was een nodig werk, en niet voor ons alleen,
Het baat tot heden toe de wo-elt in 't gemeen.
De Haaring dien men ving en k~n niet lange dlJttren,
En felleen maar kost te fyn voo:' onfe naegebuuren:
Want [00 men deefen Fisclz houd weinig dagen lal1gk ,
Sa word hy gantsch 9nnut m is maar enkelflanek.
Maar Beukels heeft voor eerst den Haaring leeren kaakeli •
Dat is 1'an allen flym den f7isc1l gejitivert maaken:
EIJ als dat was gedaan, [0 nam hy matig [out,
Dat atle ding bewaart en in zyn wezen houdt;
Dat ftroyd' hy iIJ een vat, el. daar Zlit is begonnen
Te pakkm de/èn Pisc!1 in wel gemaakte tonnen;
Een fluek v.fIn groot gebruiek, 'Wa1Jt daer uit Is gefc ~"iedt
Dat ook het verfle lant fyn nuttm vond geniet.
We/ Beukels weest gegroet; uw graf dat dient l'erheven.
Op dat uw goeden naam hier na [ou mogen leren:
Het is een oud gebruik, hij dient te fyn vereert.
Die aan onkundig volk hequaa112e dingen leert, enz.

BEULAKE, een Dorp in Qycrijsfel, een half uur ten Oosten
van VollenfJoven. In 1666 werd aldaar een Kerk gel1icht, cn de
bewooners van de Gemeente van Vollenhovm afgezonderd. Meer
dan eens zijn 'er tusfc4en beide Gemeenten zwaare gefchillen on flaan , die eindelijk (1745) door de Staaten der Provintie, tcn
voordeele van her Dorp. beflist ziin, en waarbij de beroeping
eens Leeraars aan de Beulakenfclze Gemeente is toegeweezen.
BEUNINGEN., (Kofn1'flod Mn) in of omtrent 't Jaar 1622 te
Allifteldt1m geboren, alwaar hij pCllfionaris werd, eu dat ampt
tot
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1660 bekleedde. Een Man, door veele bezendingen bin.
nens Lands, en door gewigtige Gez3ntfchappen aan uitlandfche
Hoven verma3rd; zijnde van uitmuntende fchranderheid en ge.
leerdheid. In het Jaar 1652 bedienden 's Lands Staaten zig van
hem, om de Koninginne CHRISTINA van Zweden, die men vreesde dat de Enge![chen re veel toegedaan was, tot andere gedach.
ten te brengen, en die Vorfijn re ontheffen van den argwaan"
dien de Zweeden tegen de Hol/anders opgevat hadden. Twee
Jaaren daarna vertrok hij naar Bremen, om de verfchillen tusfehen die Stad en de Zweet/en te oemiddelen, waarin hij gelukkig flaagde. Niet lang daarna bekleedde hij het Gezantrehap naar
Koppenhagen , alwaar hem ten laste geleid werd, dat hii den Ko.
lling van Denemarken aangefpoord had, om de Zweeden te beoorlogen; en als kort daarop Koppenhagen onverhoeds aangevallen werd, faalde her weinig, of hij zouden Koning van Zwee.
den, die zeer op hem verbitterd was, in handen gevallen zijn.
Gelukkigliik ontfÎ1npte hij het gevaar met een klein vaartuig ,
waarmede hii in Holland aankwam. De Koning, vreezende dat
de Afgezant zijn beldag aan zijne Mee!l:ers zou doen, dacht hem
daarin voortekomen , door middel van eenen brief, dien hij aan
H. H. M. afzond, en waarin hij VAN BEUNINGEN befchuldigde,
als de eenigrre oorzaak van alle de onlusten, en den aan!l:ooker
van Dee11emarkt11.
In het Jaar 1660 vertrok deeze Staatsman, benevens de Heeren VAN GENT en HUBERT, naar Frankrijk, alwaar hij. 1664,
:tls Ambasfadeur van den Staat erkend werd, en 'er eenige Jaaren
vertoefde; doch ook daar werd hij, door het ijverig voor!l:aan
van de belangen zijns Vaderlands, niet zeer gun!l:ig aangezien.
D'EsTRADE verklaarde aan den Heer J. DE WITT, dat VAN BEUNING:'N, door zijn al te fèherp toezien, van geen nut zou zijn om in
verdere onderhandeling gebruikt te worden. De Heer DE W1TT.
die veel vertrouwen lil hem fielde, wist, echter. den Franfch('~
Afgezant tot andere gedachten te brengen, en bediende zig van
zijnen ijver, om van Frankrijk hulp tegen Engeland te verkrijgen. De Ho//al1dfc/ze Raadpenfionaris deed de brieven, van VAN
BEUNINGEN uit Franknjk ontvangen, als orakels befchouwen,
fchoon'er weinig vruchts van kwam; want men wist aan het
tot
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Hof den Ambas[adeur, hoe fchrander hij ook ware, om den tuin
te leiden, vermits de Frcmfcherz in een ge!l:adige hoop leefden,.
dat in den tusfchentijd, van hulp te belooven en te geeven, den
Staat een gevoelige Dag door Enge/mul toegebragt mogt worden.
en. zij daardoor gelegenheid zouden krijgen, om hunne hulp zo
veel duurder te verkoopen. Een der Frmzfche l\'1inistcrs vraagde
llill1and van waVAN BBUNING EN, bij gelegenheid dat hij om een
penen aanhield. ol het woord van CCJlen Konil1g, die aangebo.

den had, de Plaatfen , we/kc hij vertier 1'eroverm zou, bIJ
tien vrede te rug te zu/Jen gee)'e1Z, ;;ie: ge710eg was? \V'aarop
de Afgezant antwoordde: dat me:1 zo juist niet moest letten.
op het geeue de Koning wilde, waar wat !zij konde doen, of
op het geene hij beloolde, als op dat geene lu} deed. Daar zijil

'er, die in deezcn grooten Staatsman als een g(;brek hebben aan.
gemerkt, dat hij al te vlug van geest, en te fpraakzaam was,
waardoor hij zig menigmaal dingen liet olltvallen, die hij beter
gedaan had te zwijgen; en dat hij daar door den haar van veelen
op zig had gelaaden, zelfs dien van den Koning, die ook met
vermaak zag, dat hij, na het DLlÎtcn van den vrede t(! St. Ger.
maln, naar Hol!cmd keerde.
Bij zijne terugkomst was het, dat men, om reden van de nieuwe belastingen, door Frankrzjk ingevoerd, waardoor dl! Koop"
handel merkelijk benauceld werd, zig alhier genoodzaakt zag hetzelfde te moeten doen, en, dOGr alliandën, nieuwe Vrienden te
mauken. Dan men oordeelde het eerae ongefchikt, en het andere bleef achter, vermits men te fFlarzaam was om 'er geld aan te
[pillen. Men was zelfs zo l1mrtrzaam, dat men de troupen, die
het Land voor cenen inval hadden kunnen dekken, afdankte.
In het Jaar J 669 gelukte het Jen Ileere VAN BEUi:'\II';Cr:N, het
verfchil met de Engel/d en, wegens Surina11JClJ ol1tflaan, bij te
leggen. IJverig wuren zijne pogingen, om het verbod van den
invoer der Franfd e waren, of de hdling van nieuwe belastingen
daarop, door te drijven; doch znll:s gebeurde toen niet. In ) 670
vertrok hij. als Afgezant, naar Engetand , en vertoefde 'er zo
lang, tot hij duiddijk zag, dat men hem bedroog. In het Jaur
1672 werd hij mede in verfcheidene Gezamfchappen gebruikt;
ook was hij él!n van de vijf, die op de Nominatie gebragt werden,
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Men vindt van hem aangetekend, dat hij, met gemelden Heer
en zelfs in openbaare fchriti:en, fl:erk tegen dl: bevordering van Prins WILLEM DEN DERDEN arbeidde; hebbende, even
als veele anderen. den 7den Januarij 1668, her Eeuwig EdiCt beëdigd en getekend; doch dat hij, ziende dat die partij de zwakfie werd, de andere koos, en zelfs den Prins zo v.·egedaan fcheen.
dat deeze hem in gewlltige zaak en gebruikte, en, in 1672, tot
Butgemeefler te Amfleldam aan'elde; doch na menigmaal in zijne ongunst geraakt te ziJn, verklaarde de Prins op 't laatst, hem
niet ,neer te kunnen vertrouwen.
In de twisten van het Jaar 1684. werd 'er een aanilag op zijn
leven gemaakt. (Men herzie het Art. van BANCKEM). i Je ongunst, waarin hij zig b~vond, was oorzaak dat hij, iiJ het Jaar
1636, verzocht, van zijne lImptcn als Durgemeefler en Vroed;chap
ondlagen te worden; zijnde hij ook, na 1685, met wed(~r aangekomen, fchoon zijne plaats als Raad. tot na zijn overlijden.
openbleef. In één zijner Brieven, van den 8tlen Januarij des
Jaar .689, fchreef de Heer VAN 8EUNINGEN, dat hîj zig, na het
gemelde Jaar, l1erk op de zaaken van de Oost-Indifche Maarfchappij toegelegd, en den post van Bewindhebber getrouw waargenomen had. Hij was een groot handelaar in de Aél:iën, doch zo
ongelukkig, dat de verliezen, daar door geleden, hem het verfbnd kostten. Waarvan men de duidelijkile bewijzen vond, in
een gefchrift over de nabijheid van het duizendjaarig Rijk, door
hem. in het Jaar (638, ontworpen; zijnde, naar alle vermoeden, een overblijfzeI van een foort van dweeperij, hem in
ziin beste jeugd aangewaaid. Want na dat VAN BEUNINGEN zijne
itudiën in de Rechten volbragt ,en den tijd van zeven [aaren (vall
1643 tOt 1650) het ampt van ~ecretaris waargenomen had, Hond
hij hetzelve vrijwillig af, begaf zig onder het gezelrchap der Rhijnsburgers, en was een bijzonder vriend van OUDAAN , VAN BREEM
en meer anderen. Hij deed 'er nu en dan ernlHge redevoeringen.
zoog 'er de gemelde gedachte van het duizendjaarig Rijk in; en
deze verlevendigde zig weder in zijnen ouderdom. Hij fchreef
,cr over aan Burgemcefierell en Schepenen, doch zo duiller en
LI 4
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.... _-_ .•. verward, dat men niet behoefde te raden, waar 'e hem haperde.
En fchoon hem niet onbekend was, dat her bewind over zijne
gnederen hem ontnomen, en in handen van zijne HuisvroulV,
JOHANNA BARTHOLOTTE VAN DEN HEUVEL, gefteld was, verbeelde
hij zig, echter, zeer rijk te zijn. In deeze ongelukkige ziekte
van krankzinnigheid overleed hij op den 20(1en Oé1:ober 1693.
Behalven de reeds gemelde menigvuldige bezendingen, heeft
hij nog in meer anderen eediend. Boven de Hurgemeeil:erliike
waardigheid, die hij zes maaIen bekleed had, was hIj ook vereerd met het aanzienlijk ampt van Curator der Leidfde Academie. Bij BURNf.T, TEMPLE, D'ESTRADES en D'AVAUX, kan men
omllandig bericht vinden van zjjn charakter , zo tot lof als
laster, al naar de omflandigheden, waarin hij zig bevond. Ook
wordt van zijne verrichtingen melding maakt, bij AITZEMA, in
het m, IV, V en VI Deel; bij VALI{Er>IER, Ferwart Europtl,
en BRANDT, Leven vtm de Ruiter.
-~

-~-

BEUNINGEN. een Dorp in Gelderland, onder het ampt van Nifmegen, ten Westen dier Stad, niet verre van de lFaal geleger.
Onder de Bank van Beuningen behooren zeven zo Dorpen als
Heerlijkheden. en de andere zeven onder die van lJTichen.
BEUSECOM, (Chrijlianus van) één der vermaarde Mannen van
Amersfoort, bekleedde te Leuven de waardigheid van Hoogleer.
aar in de Godgeleerdheid.
Zie VAN BEMMEL, Befchr. van Amersfoort.
BWSECOM, of Beuzeehem • is de tweede Hoofdrechtbank des
Graaffchaps Bt/uren, van welk Graaffchap dit het fraailte is. Vóór
het huwëlijk van den Heer ALLAARD V,IN BUUREN, met eene Dochter uir het hnis van BEUZICHEM , was het eene afzonderlijke Heerlijkheid, en wel uit het Stamhuis der Beeren van Cttilenborg, zo
als wij, daarvan fpreekcnde. zullen aanroonen. Onder den rechthank van BetJ(ecom behoort ook het Dorp Zoelmond. Beufecom
is zeer vermaard door de jaarlijkfche Paardemarkt , die aldaar, in
de maand F"br111lrij , gehouden wordt. SLICHTENHORST zegt, dat
DlDE.RIJK GE.RBRANDSZ de Kerk hertimmerd, en , in 't Jaar 954,
daar
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daar naast een Kasteel gefiicht heeft; dat hij en zijne Vrouw daarin geftorven. en in gemelde Kerk begraven zijn. Onder de Parochiekerk van Beufecom (tond de St. Barberaas Kerk van Cu;Jenburg , tot aan het Jaar 124° ; en n~derhal1d is de Parochiekerk
vereenigd met de St. Pieters Kerk te Utred/!.

Zie Oudheden ,'an het BisdOin Utrecht, Ir. Deel, bl. 693.
BEVELAND, (Noord-') een der Eilanden van Zeeland, Rewer.
tm-Schelde, en het derde in orde; zijnde het eerrte lf7a/cherm,
bet tweede Zuid-Beveland, en h,~t derde Noord-Beveland; het
vierde en klcinfle Wo1phoartsdijk. Noord - Eeve/and werd,
in h<2t Jaar 850, bedijkt, en plagt voorheen de Lusthof van Zeeland genaamd te worden. In de Jaaren 1288,1304, doch meest
in 1530 en 1532, werd het door de Zee geheel overilroomd;

doch in 15414 heeft men het voor een groot gedeelte weder bedijkt. lVI. z. VAN BOXHORN heeft, uit een gefchree\'en Chronijkje,
clecze woorden gecopieerd: Noord-BeFe/and is met zijn Dorpen
;11 [520 onder gelopen en ;m,t de Zee bezonten gebleel'en ,daarin was de Stad Kortegene zeer wel ge/egen op de Ri"ier y/m
Zuid vliet. Desgelijks waren 'er liog twee ft' oone DorpCII, als
Willekerk en Emelisren, met Hoeke, Lisre, Welle en Koninksheim. Dit Eiland aan de 12001 dzrjde tegen Orilànt en Koliimplaat, wast zeer aon, en komen daar jèlJoone Gors{en, en in
,'eele andere p/aatfen J'crhoogt land, als niellw Cats, Catshoek ,
&c. daar 't Dorp en Kasteel pleeg te flaal1.
De aanwas, waarvan hier gerprooken wordt. verwekte bij
fommigen lust, om het verdronken Land, bij !lukken en brokken, van het water te omlasten en te bedijken. Dus zijn, in
1598, door den Graaf VAN HOHENLO, als gemagtigde van PIil1s
WILLEM VAN ORANJE, van den Heer VAN MATHENES. van CATS,
van SEROOSKERKEN, van den Heer CORNELIS GILLISZ00N, Burgemee11:er te Gon, en meer andere, aangewonnen de Landen, nu
geheeten Oud Noord- 8evc/and, gerekend op 5459 gemeten,
of 8728 en een half morgen Hollandseh, en ook behoorelijk bediikt. 't Andere deel, genaamd Nieuw Noord-Beveland, werd
in 1676 bedijkt. Reeds in 1644 waren 660" gemeten en 127
Neden aangewonnen. Thans beQaat Noord-Beveland uit vijf
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polders, die dc!! naam draagcn van Oud Noord-Beveland, Fredriks Polder, lPisfekerk, Nieuw Noord-Bevelalld en Cortegee~
11C.
Het overige is , (ed, Tt het gemelde Jaar 1$30, verdronken
land; blijvende de Stad Cortegeenc, die aldaar geO:aan heeft, met
Wht~r bedekt. Jonker VAN DER HOUVE telde (1636) onder de
verdronkene Dorpen, ColS, E17lelisjè, Koltjl1sp!aat, We/Ie.
f(oiiillgsheim , WisJèkerk, Camper-Noorddijk, Zoetelillgskerk.

Vlei/ere en Geersdijk. Daar zijn 'er die willen, dat Noord-Be,,'el~1Zd zig plagt uit te ilrckken tot nabii DUÏl1elatld, zulks d:>.t
alleenlijk de Rivier de Schelde tusfchen die bcid~ Eilanden heen
liep. Het is een van de oudfl:e in Zulrmd bedijkte Eilanden. lt1
den aanvang bragt het de bekostigers weinig voordeels aan, door
dien het aangewonnen land niet aan de verwachting voldeed;
want het bleef dor en fchraal, en als kwijnende. maar het werd
van tijd tot tijd beter, en wordt thans onder de vruchtbaarCren
geteld.
Zie REIGERSIlERG, Chronijk van Zeeland, bi. 36,;.l8 en 39.
BOXHorC.J en SMALLEGnNGE.

BEVEU]'\D, (Zt:id-) voorheea het vermaard(;e, groot11:e en
brccdflG v:m alle de ZeeuU'ji:/le Eilanden, voorzien met twee Ste.
den en "eele voomeifèliike Dorpen, heeft zedert , aan de J7!aamJdje en B,-abmldfi-,'ze zijde, vee! lands verloore!], doch daar en
regen aan dèll under.on kam eCl goeden aanwas gehad. VerfchilJende zijn de gedach:en over den naam van Beveland; eenigen
Jllcenen, dut hij zijnen oor[prong zoude hebben van den losfen ,
bevenden en OllvastelJ grond, dien het vóór de bedijking had. Anderen leiden dien af van cene verbastering van Beijer in Bel'eland en f1:aaven dit uit de voorrechten en privilegiiin, waarmede dit land, door de Beijervor!1en. als Graaven van Molland
(;11 Zeeland, zou begiftigd zijn, gelijk ook uit het wapen te zien
is. ROXHORN wil Beveland , zo wel als Beverwijk, afleiden van
Ge menigvuldige Bedel'aarden (Beverden) , die voortijds derwaards plag ren gedaan te worden. Anderen, die Beverland fchrijven, doen dit. om dat zij zeggen, dat de naam zijnen oorfprong
verfchuldigd is aan de menigvuldige Bevers. De Dorpen van
dit Zuid-Beveland zijn in het Jaar 850 bedijkt, vóór welken tijd.
11 aar
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naar het zeggen van V,\N DER HOUVE, de grond, als men 'er overging, door zijne losheid beefde. Borsfele, een Eiland op zig
zelf, werd 'er aan gedijkt. Het gantCche Eiland, te weeten
e<!rst IVatering bewesten 2èrjieke. gezegd de West- of Breewatering, voorts de Parochie en Polders buiten de lFestwatering,
beoosten en bewesten de havens van ter Goes en Biefelingen, en
d.n nog het Eiland St. Jooslrmd, werden bedijkt in 1631. ZuidBeJ!c!and is zeer vruchtbaar in ka om ; heeft aangenaamer lucht,
dan ecnige andere Zl!cuw[che Eilanden, en is het naaste Bewesterfcheldenfche Eiland aan l/Ta/clleren, waarvan het wordt afgefcheiden door 't water de Hond, zijnde een flinkerarm der Schctde.
Het heeft, zo door de Zee, als door de geduurige fchnuringen
van de ebbe en vloed der Schelde, meer dan de helft van ziju
voorige grootte verloore!l. Voorheen lagen op dit Eiland drie
Sred2IJ: Borsfelen, Romerswaa! eIJ ter Goes, vvaarvan a![eenJijk
cle laatGe Stad is overgebleven. Zi~ op 1l0RSSEL~ en ROMERSWAAL.
In het laaf 1288, leed Zuid-Beveland overmatige fchade, door
een verflindende inbraak der Zee, en andermaal in 13°4; maar
nog veel l1erker in 1530, op den 5den November, waardoor het
gehccle land onder water gera:1ktC'; ook werdeiJ verdelgd de Landen en Dorpen Brouche, Kreccke, EJ'crs!l'aerdt, Stce;;v!itt,

o

Schol/de. Nieufand. T%ende buitei!, Zwartewlwl, llinckel,;TOord, Meeren , Rilland , met een ge,1èl'lte vau Fà!l.:ellisfe en
IFterae, 't Bat, CO!JJv:rl'c, DUl'cne, LuJii/.:, O/Jwea;-di:ig,
Coaallendzjk, en de Stad Romers waal , die allcen wederom bedijkt werd. In het zelfde Jaur overfl:roomJen 1I1Ol1jl(r, si. Cat!wl'ina, Oostkerk , TFestkerk, If/ólphertsdijk en de Devik,
zijnde de oudile PolJ~rs van Borsfelen. Deez~ zes Parochiën

wcrden, in 't volgende Jaar, wel van nieulVs bedijkt, doch kond~n den vloed, in 't Jaar 1532, Diet doorfl:aan, en zijn gehed
vergaan. De Eewooners van Zuid - Beveland hadden wel met
modte en kosten ondernomen Nieuwlal1d, 111ecrell, Krabbendijk , Valkenisfe, Brol/k, !!r;nswaerd, 't Badt> RUcwd, en
andere Heerlijkheden op nieuw te bedijken; maar in dt!n nacht
van den 2dell November des zelfden Jaars verbrak de Zee alle
deeze nieuwe Dijken. waar door eene omelbaare menigte van
l\1enfchen in het water ver[moorde. 1J1eere of Ter-Meere. bij
Scholl-
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Scholldl're, liep mede weder onder water; vijftig menfcben, op
het dak van cie Kerk geklommen, werden, na drie dagen, jammerlijk verhongerd, en half dood van koude, door een fchip geborgen. In het Jaar 1538 onderging dit Eiland dien zelfden ramp,
zo als meermaalen in vervolg "an Jaal'e11. Dus is het niet ongepast, dat 11a zo veel verlies en we(leraanwinnin5 van landen, d~
Zeeuu1che Leeuw, in het wapen van die Provintie , als dobberende op de baaren, verbeeld wordt, met het omfchrift LuCtor
et Emergo, vermits, met allen grond. van Zeeland kan gezegd
worden: Ik worflel en kom ,het te bOl'en. Niet minder geestig is;
het raadzei van BOXHORN, als hij vraagt:
Jt'áar woont het 'Volk (ft,] b(i ,'erflandt)
Daar Land wordt Zee, e1Z Zee wordt Landt?

In het bier bovengemelde land vnn Romerswaal wordt, tot heden toe, niet anders bewoond, dan Iioogerwen'e, gelegen op
de groote en kleine Agger. De .lJpanjaarden hadàen aldaar, geduurende hun verb!ijf in Zeelal1d. een Fort gemaakt, om uit
ZandJ'liet en and.::re gaten daaromtrent, over het verdronken
land, de Zeeu'l{c/ze ftroomen met booten te befpringen. Maar
in het Jaar 1632 werd d.:eze ll:crkte, door Graaf \VILLRl,! VAN
NASSAU, voor den Staat ingenomen.
De Smaten d~r Verecnigde
Nederlandetl maakten een be!1uit, om dezelve ter neder Ie werpen; doch die van Zee/and verhinderden de uitvoering daar van,
>als houdende dezelve zeer dienHig, tcr vcrzekerilJge van de binnenvaart van hunne Provilltie. Onaangezien dit Eiland zo veel
aan den ooskant verlo{lren heeft, is het nog het grootfte van alle
de Eilanden. De nog overgebleevene Landen en Parochiën worden \'aU veele wateren en kreek en dnorfileden, als de Pieterman,
Lodijne, 1Ilacolll', enz. die de Oude SC/lelde eene bekwaame gelegenheid verfchafTen, om haaren ouden loop te verlaatcn, en op
het Eiland Ter Thoolm aalltefehieten. Wam beneden dit Eiland,
omtrent 'lèr{zeke, heeft men het rechte kanaal of diep van de
Schelde, waardoor Thoolen 'er weder afgefcheiden wordt. Omtrem het midden is een groote plaat, die zig nabij Wemelingen
in tweeën verdeelt, daar de Schelde aau de Noordzijde, en het
j
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Nieuwe Diep aan de Zuidzijde van een en grooten Opwas, over

vee1e Jaaren ten Noord-Westen van het Noordoort aangegroeid,
haaren loop hebben. Veden noemen deezen Opwas de Kattep/aat; maar gemeener is de naam van de Onhekende, gelegen
t\lsfchen Cattentiijk, en aan de andere zijde tegenover Cats, voorheen de Hooge Ploat genaamd. Reeds in 't Jaar 1627 was zij
tusfchen de !lOCO en 3000 gemeten groot, en is zeer goed Weiland voor Schaapen. Tusfchen deeze Plaat en het Eiland, dat wij
hier befchrijven, loopt het Nieuwe Diep, wel een eng, m:mr
echter hol water, tot voorbij het Hoofd van ter Goes, en valt aan
de andere zijde, laatende het Noordoort liggen, ten Zuiden ia
de Schelde, die Zuid-Bel'eland van WoJphertsdijk fcheidende,
en eindelijk de Letl111Ier vindende, naar 't Westen met de Stoe,
naar 't Zuiden de vcrdeeling maakt !laar St. Joos/anti, tegen dat
van de Kraai/ers. De Sloe wordt bijna geheel onbevaarbaar; als
zodanig verlandende , dat men 'cr reeds voor veele Jaaren, bij
laag water, kon doorgaan. Van tijd tot tijd, nogthans , is dezelve
e~n weinig meer verdiept geworden.
In dit Eiland is een grooter water, omtrent één mijl in de
lengte, rlrekkende zig bijna ten Oosten en Westen, een goed~
flreek Westwaards , achter het Dorp ter NisJe, en Oostlvaards
voortgaande, tot omtrent het Poldertje van CORNELIS JAN BOONEN,
daar zij een einde neemt. Van ouds had dit den naam van de
Zwaake; men vangt 'er veel Paling en Karper. De Adelijke Gei1achten van Zuid-Beveland, en ook de Kerken, die daar onder
behooren, zullen ieder op hun Art. voorkomen.
Zie de Schrijvers bij Noorti-BeJ'clal1d gemeld.
BEVELAND,

(Oost-) het klein!1e en jong!1e Eilandje van Ee:çcs-

ter Schelde, gelegen ten Oosten van Noord-Belleland, waàrvan
de bedijking ,,(,in gefchied is in 't Jaar 1708, uit de Schurre van
Katsplaat. Het ligt rotldsom in zijn eifien dijk, die van de Schelde befpoeld wordt, wordende dit, door Catsrak , van het opgemelde Noord-Beveland gefcheiden. De grootte is nog geen

254 gemeten en 220 roeden fchorbaar Land. Het heefe geen
Dorp, maar alleenlijk eenige I-luizen. De bewooners daar \'an
behooren in 't kerklijke tot Cats, zijnde de Ambachbheerlijkheid
onder verfcheidelle Heeren verdeeld.
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BEVELANDIA. BEVERE. BEVEREN;

enz.

BEVELANDIA. Keizer. OTTO DE TWEEDE heeft, in den Jaare 974,
aan de Abdije van Gend, waarnaar St. Bavo genoemd wordt ~
en waarvan Beve!and ook z,:lfs den naam beeft, koninglijke gif~
ten opgedraagen, waaronder ook cenigen ia Bcve!and.
Zie ALTING Not. Gcrm. lnf. Par:.
I3EVERE of Beverel1, een aloud en A~elijk geflacht in de Neder landen, dat men wil geCprooten of afgedaald te zijn van DI~
DERIK, jonger Broeder VJn Heer EGJ3ERT V.<\.N A~1STEL, en zijne
Vrouwe ADA, Dochter van BOUDEWIJ=" , Heer van de Landen van
/lalst en TVaas; welke Vrouw hem het land van Beve1'en in
rtaallderen ten huwelijk aanbrugt. Zijne nakomelingen namen
wel deezen naam aan, doch behielden het wapen van Amfte!.
Reeds in het Jaar II20 vindt men van hem 'melding gemaakt.
Zie BALEN, VAN LEEUWEN en 1I1olJttllJenta Be/gite Foede~
t'atte.

BEveREN, een zeer fchoone Heerlijkheid in Plaanderet.!, ili
het land van TFaas, bevattende ia zig ver[cheidene fraaije Gehuchten, en vijf Dorpen, als: Bel 'eren , 1I1e1!en, Vernbroek.
HaasdolIk en Kie!drecht. Hee edel geilache VAN BEVEREN plagt
aldaar een fehoon en ilerk bstcel te hebben, dat een deele door
<len tijd, en ten deele door den oorlog, vergaan is. De Heer.
lijkheid Beveren behoorde, in laateren tijde, aan den Hertog vall
Aremberg.
Zie De/ices des Pais Bas.
BEVEREN. Volgens lIIULLERUS, in zijn Tizeatrum, heefe zig, ill
de vijftiende Eeuwe, een tak van dit geflacht aan den Rhijn
nedergezet, en zig aldaar zeer beroemd gemaakt.
BEVERLAND, (Adrillntts van) of, zo als hij zelf zijnen voornaam fchreef, IlADRIANUS, geboortig van Middelburg in Zedand,
was een perfoon van zonderling verl1and; doch, zo als gezegd
word, maakte hij 'er geen goed gebruik van. Schoon hij Doaor
in de Rechten was, Jas hij meer ontuchtige dan rechtskundige
boeken; ja zelfs beroemde hij zig, uit de flechtflen van die gunt·
fehe bladzijden te kunnen opzeggen. Geen minder oneer deed
hij
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hij zig zeh'en aan, met de uitgaave van ziin licitvaardig bock,
Sto/atce ,'irgillitfttis jura; met het allervuilfl:e tméèaat de Peccat8 Ot"iginn!i, brugt hij zig te Leiden in den kerker. Ten zijne:l
gelukke bleef zijn allerinfaamst gefchrifr, de Pro/libtJlis J7cterum.
nog voor het oog van den Rechter verborgen; wordende het,
door één zijner goede vrienden, ter goeder tijd verbrand. Mee
eene geldboete en het doen van een eed, zijne pen tot dergelijke
fchriften niet meer te zullen gebruiken, werd hij uit de gevangenis ol1tf1agen. Na dit omflag eene fchikking over zijne goedercn
gemaakt hebbende, koos hij Utredt, een wijle tijds, tot zijn
verblijf, daar hij, mar men verhaalt, met zijne verdorvene eli
zedehedervende kundigheden van ontucht ,in gezelfchap van losbandige jongelingen, en in herbergen, wonderlijk den baas fpeelde, en breed opgaf vall zijn verbrand handfchrift, waar uit hij.
als zijn beste werk, zo hij het noemde, verfcheidene fiukken met
een gladde tong en veel zwiers oprneed. De tekening van den tij[el, die hij bewaard had, verbeelde een hoerhuis , waarin bij (om
niets te melden, dat zedige ooren kwetzen kan) met een hoer op
zijn fchoot zat; welke tekening hij menigmaal met vermaak vertoonde. Dit zijn fchandelijk gedrag kon voor de lVIagifl:raac V:lll
Utrecht nict verborgen blijven. die hem, om zig van zo een
pest te ontDaan, gebood, onder bedreiginge van flraif~, de Stad
te verlaaten. Inmiddels had hij in fl:iIte gefchreven een boek, getijteld Vox Clamnntis il1 deferto, waarin de Magi!l:raat en Hoogleeraaren van Leiden vinnig gehekeld werden. Van Utrecht be •
. gaf hij zig naar Engeland, daar één zijner vrienden, de Heer
ISMe VOSSlUS , hem een jaarlijksch inkomen, uit de kerklijke goederen, wist te bezorgen, en waarvoor hij eenigen Kcrk- of Koordienst moest waarneemen : daar heb ik hem tz~gt de Heer H. L.
BENTHEM , in zijn Hol!. /(irch lmd ,\c!J!J!en/fand, p. 452.) larm
kennen. hem ,beklaagende , dat hij zijne goede kelmis der wetenfc 'tappen en zijne bekwaamheid zo flegt aan/ei. Zijne middelen, die niet groot waren, befl:eedde hij aan zeIdzaame, èoch
meest ontuchtige boeken, prenten, tekeningen, fchilderijën, medailjen, enz. Gemelde BENTHEM meldt ook, dat hii naderhand
berouw fcheen te krijgen van dit zijnfchandelijk gedrag, en het
vervaardigen zijner zedebedervende fchriften; waarvan hij bewij.
zen
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zen gaf met de uitg9ave van een boekje, opzettelijk tegen de
boererij gefchreeven, verourdeelendc fl:rengelijk het geene hij
voorheen gefchreeven, en bellratrende zig zdvcn over het kwaad,
dat hij daardoor veroorzaakt had; welk gefchrift in 't Jaar 1708
ten voorfchijn kwam. Maar zijn verkwistende aart bleef hem bij;
,waartoe, echter, zijn inkomen niet toereikende was. 't Geen
hem geheel en al tot de uiterfl:e armoede bragt, was! de dood van
gemelden Heere YOSSIVS, die hem niet om zijne ondeugd, maar om
zijne zonderlinge gaven bemind had. Bij allè anderen was hij 9
door het maak en zijner fchimp- en hekel-fchrifte!J, als een pest
gehaat. Het billijk loon op zulk een leven verhaastte zijn' dood.
Zijn afbeeldzei is, door MUNNIKHUIZEN en anderen, in 't koper
gebragt.
Zie LA Ruë, Geletterd Zeeland, tweede druk, p. 10. enz.
13EVERLAND,(j'ohan) naar men wil ecn Broeder van den voorgaanden , doch van een gantsch andere geaartheid en denkwijze.
Deeze was eerst Predikant in de Nederduittche Gemeente te
Groot Tarmout,1 en Nordfo/k, en daarna in f7aanderen, op het
Dorp l:J7aterland, alwaar hij, uit het Enge/sch vertaald, uitgaf
eene Leerrede, onder den djtel: de lIeerlijk/zeid van den Tempet geopend. enz. 1619.
Zie Ibid, p. (8.

BEUL, ook w€l Be~liI genaamd, is één der twintig Dorpen van
. de Grietenij StellingwerfWestëillde ,in bet Zuiden van Friesla11d?
en één der zes Dorpen over den fhoo:n gelegen. Het beeft onder
zig de Buurten Rijèperkanrp en Bucholt.
Zie WI:';SEMlt:S, Befohrijvil1g van Fries/mld.
BEVERNIl':GK, (Hieranimus 1'01Z) een van de Staatkundigfle en
fijnlle vernuften der zeventiende Eeuwe, die men wil ooit in
dienst van den Staat geweest te zijn, zo ten aanzien van aanzienlijke Gezamfch::ppen, als in het g-elukkig uitvoeren van dezelven.
Hij was afkomnig uit een edel Pruifisc 1 geiJacht. JOHAN BEVERNINGK, zijn Grootvader, kwam, in her Jaar I~7?, in Hol/mld,
met den Graaf \' AN 1l0IlëNLO. De Staaten fchonken hem een Campa-
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pagnie Voetknechten, die hij zo wel befl:uurde, en met zo veel
moeds aanvoerde en voorging, dat hij den post van LuitenantGeneraal der ArtiJlerij verkreeg. Die waardigheid, meen ik, bekleedde hij, toen hij zig in huwelijk begafmct een Dochter van
den Heer GOVERT LONK, Burgemeelter der Srad Gouda, en Omvanger van 's Lands gemeene middelen van die Stad. Uit dit huwelijk werd geboren MELCHIOR BEVERNINGK, die, tot manlijke
Jaaren gekomen zijnde, Kapitein onder het Voetvolk, en Com~
mandant van de Kasteelen van Argenteau en Dalem werd. Deeze
begaf zig in den echt met SEBILLA STANDERT, wier Vader insgelijks Kapitein en Gouverneur van Knodzenburg was. Uit dit huwelijk werd de groote HIERONIMUS VAN BEVERl'\INGK geboren, op
den r4den April des Jaar r614. In het Jaar 1645 werd hij Raad
zijner geboorteftad Gottdn; en in het Jaar 1668 bekleedde hij de
eereplaats van llur!;'emeeller, na dat hij reeds het ampt van HoofdSchom waargenomen had, en in 1646 afgezonden was ter verga~
deringe der Staaten van Holland, alwaar hij zodanige blijken van
zijne bekwaamheid gaf, dat men hem tot het uitvoeren van de
gewigtigfl:e Staatzaaken bekwaam achtte en aanzocht; zo als hij
dan ook, in 't Jaar /650, met den Heer VAN BREDER ODE , aan de
Staaten van Utrecht afgevaardigd werd, met verzoek om hunne
Af,gevaardigden op de algemeene Grooce Vergadering te doen verfchijnen. In deze luisterrijke Vergadering in 's Hage was hij aIr
lid van [Jolland tegenwoordig, en had geen weinig aandeel in de
beraamde fchikkingen van dien ti;d. Drie Jaaren daarna bekleed.
de hij, wegens Coud.'J, de plaats dier Stad in de vergadering der
Algemeene Staaten ; en in dat zelfde Jaar zag hij zig vereerd met
de waardigheid van Buitengewoon' Afgezant aan den Proteélol'
(een naam, dien hij naderhand aannam) CROMWEL. In 't volgend0
Jaar gelukte het hem, den vrede tus[chen Engeland en den Staat
te bewerken; doch het gewigt van die bezending, het belang
voor het Vaderland, de netelige omfhllldigheden, waarmede het
verzeld ging, en het deel dat hij' er aan had, vermits het grootfle vertrouwen in BEVERN1NGK [cheen gefield te zijn. bevatten
een voornaam punt onzer Lands Ge[chiedenis[en, eu vorderen
dus een omftandiger verhaal.
De Smaten van Hol/am;, die het meelte belang in den vrede
VI. DEEL.
Mm
met
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nIet El1gelatld hadden, waaraan te vooren reeds gearbeid was,
h~dden rijplijk hunne gedachten laaten gaan over eenen perfoûl1.
die de bekwaamheid en goeden wil had, om zijn Vaderland te
dienen. BEVERNINGK. hier voor bekend, was de perfoon , die
zonder eenige bedenkelijkheid benoemd werd, om met de Heeren NIFUWPOORT, VAN Dli:R PERRE en JONGSTAL de reize derwaarts
te aanvaarden. Het nadeel, dat der Staaten Vloot, op den 12den
en 13c1en van de maand Junij, door de Enge!Jèhell werd roegeb ragt , verhaastte het vertrek van die Heeren. De Heer BEVERNINGK, reeds vroeger dan de andere vertrokken, deed aan
den Proteétor een fierlijke aanfpraak, in de Franfche taal, aellende onder anderen voor: dat heide de Republieken , in de
dierbaarfte belol1gw Mil den Godsdienst en Vrijheid, op het
'I1aauw;t verbondetJ waren; dat ze elktmde ..· zouden vernielen,
daar ze tot elkanders behoud 11Joefle1l arbeiden. Uitgerproken
hebbende, overhandigde hij aan CRO~lWEL een ontwerp, volgens
't welk zijne lYIeefters geneegen waren den vrede te maaken.
Maar de laatstbevochtene overwinning had den Proteétor te veel
verhoogmoedigd, om naar billijke voorfla,;;en te willen hooren.
Het antwoord, dat CROMWEL aan de gemelde Heeren Afgezanten
gaf, beilond hoofdzaak lijk hierin: dat eeu beftmdige vrede tus[eken de beide Republieken omuoogliik was, teil zij men deze/l'm
verëcnigde en onder éélle re:;eerillg bragt. Dit antwooid werd
door JONGST,\L en N1EUPOORT naar Hollaud gebragt, vermits BEVERNINGK en VAN DER P;:RltE te Lont/Dil bleeven. In de maand November kwamen de twee eerstgenoemde Hecren weder te LOIfilm, en vertoonden gezaameIJtliik aan CROMWEL de onmogeiijkheid van het aanneemen of bewilligen van zijnen buitenfpoorigen
eisch. Die lisdge Proteétor kon ook met geen~ mogelijkheid een
ander amwoord verwachten, en toonde zig aan BEVERNINGI{ iets
toegeevender. Echter gaf hij hem te kennen, tiOOÏt' geen en vretie met de StaatCIJ te zllilm maaken, zo zij zig IJiet verbondeu
tot de uitJluitillg" ~'(J1l dell Prins van Oranje ya11 die amptm.
die zijne voorvaderen bekleed !tadden. Dit was het eenigfte doel
van den onderdrukker van Engelalld, om daardoor te verhinderen
dat de Prins van Oranje in gezach en jaaren toegenomen zijnde, buiten lJaat zou zijn het huis vun STUART te oaderfreunen,
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en hem tot eene laagte re doen ncdcrdaalcn, waaruit hij zelf zig
door listen verhc',cll had. Van dit voorllel werd BEVJtRNIl\'GK naderhjnd befchuldigd de uitvinder geweest te zijn. Dan hij heeft
zig daarop zo wel verdedigd, met aan re toonen wat hij aangewend had, om CROMIVEL tot andere gedachten te .brengen. dat
het overbodig zijn zou, daar van iets te zeggen. Men behoeft
alleenlijk CRO:\lWEL, en zijn belang, llegts ten halven kundig te
zijn, om te weeten , dat hij in d~ noodzaakelijkheid was, om op
dit punt ten fierkfien aan te dringen.
De Heer VAN DER PERRE, imusfchen, te LOlden overleden zijnde, en de drie andere Heeren niets te verrichten ziende, braken
de onderhande:ing af, en keerden, zonder af[cheid te necinen.
naar 's GrlJ1'ezand. Daar gekomen zijnde, ontvingen zij eenen
Brief van den Secretaris van CROMWEL, in dèszelfs naam gefchreeven, waarin zij gemeld vonden, dat tie Proteétor gmoegen zoudl!
neem en , zo de Staaten zig verhonden , ge Stadhouders, die dOIJ1'
hun in vervolg mogten aallgejleld worden, bij hunne aanjldlillge te doen zweeren, dat z(i de Traf/aaten, die reeds g/!maakt waren, of gemaakt {londen te worden, heillg/ijk zouden
11akomen; en op dien voet werden zij verzocht te rug te
keeren.
BEVERNINGlC en NIEVFOORT waren van oordeel dat de onderhan.
deling hervat moest worden. Dan, vermits de Heer JONGSTAL ,
die wegens Friesland afgevaardigd was, uit ijver voor het huls
van OranJe, daarin niet wilde bewilligen, gingen zij naar Hot·
Itmd onder zeil, en kwamen den I zden Junuarij te Goeree aan.
BEVERNIl':GK alleen vertrok eenige dagen daarna naar Enge/and,
alwaar hij. met den aanvang van Februarij , landde. Hij vond 'er
de zaaken zeer veranderd. De Enge/felzen vervaardigden een
aanzienlijke Vloot, en de Predikanten !tookten de gemoederen, in
plaats van vrede, tot oorlog aan. CROl\!WEL achtte zil; gehoond.
çlat BEVERNINGK alleen en zonder geloofsbrieven ver[cheen. 't Geen
hem het meest mishaagde, was, dat hij, ongelas! , hem met den
verleidenden en nieuwaungenomcnen eijtel van Be[chermer (ProtfftOT) geluk wenschte. De Secretaris vraagde aan BEVERNtNGK,
ef men in Holland dacht, gat zi/n Meester zig met den blooten
1lCUIm von Stadhouder vergenoegen zou? BEVE~NINGK wist hierl\1m z
op
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DP niets te antwoorden) dun, Jat fdoon de Protdior op de anden: P~OVt'1JtiëlJ misnoegd was, Holland he/u geene redeu gaf.
daar die Provilltic zig zo gereed toonde 0111 dm vrede te be VOI",ferm. 'Weinig eer behaalde BEVERNINGK met deeze reize bij de
andere Provimiën. Friesland, echter, toonde 'er zig het meest
misnoegd over•. De Staaten Generaal zonden vernieuwde laSEbrieven aan BEVERNINGK) en H. H. M. gaven aan de Heeren, die
wL'derom \\Wdell afgevaardigd, 0111 CRO~IWEL te behaagen, dca
tijtel van Ambasfadeurs. Dan hoe men hem vierde, de bcruch~
te /iele 1'a1l Sec!ufie was en bleef zijn voornaamll:e point. Mel1igvuldig waren de geheime gefprekken tusfchen CRmlWEL en BEVERNINGK hierover; verklaarende de eerl1e, 'er nimmer van te
zullen afiiaun. De laatstgenoemde met NIECPOORT, meer dan
eens, da,lrover geraadpleegd hebbende, en beide meenende zelwr te zijn, dat CRmlWEL zijn woord gefland ZGU doen, als ook
dat de andere Provintiën nimmer in de Afte bewi!Jigen zouden,
vonden raadzaamst, buiten kcnnisre van J0;-':GSTAL, een geheim
of Separaat artikel te fluiten, waarbij de Provimie van lJollaud
zig tot de begeerde uiti1uiting verbond. Of hier mede al of niet
tegen de Souverainiteit van den Scaat, en tegen de Unie gehancileld werd, kan men zien in de vermaarde Deduclie 1'a/1 de Staatm "IlIJ !Jol/and. naderhand uitgegeeven. Die uitgave daar van
was te noodzaaklijker, om dat verfcheiden Leden der vergadering
van Hol/mld, toen de zaak ruchtbaar was geworden, 'cr hevig
tegen uitvoeren, en zeiden dat BEVER:m\GK zijnen last te buiten
gegaan had, en ter vcrantwoordinge moest gefteld worden. Dit
houd men voor zeker ,dat indien 'er iets moest verantwoord wor·
den, het zou g~!laan hebben aa'] den Pcnuon:tris DE WITT. Dan
deeze ervaarene Staatkundige wist den Vrede als zo noodzaakelijk
en onombeerb~ar voorte11:ellen, als met mogelijkheid gefchieden
kon. Na met de groot!le weIrprekenhcid aangetoond te hebben,
dat dezelve alleenliik op die, en op geene andere wijze verkrijgbaar was, betoogde hij, met geen minder aandrang, dat het niet
meer dan billiik was. dat het algemeen belang ge aeld werd boven dat van een enkel perfoon ,als de Prins VAN ORANJE was. Op
welke reden, met mèel'clerheid van !l:emmell, de zaak werd door.
gedreeven. en de gemelde Afte vlm Sulujie) getekend en beze.
geld~
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_--------geld, aan BEVEaNJNGK toegezonden; waarop CROMWEL ook den
vrede tekende, dien hij zo lang g~weigerd had. Men leest dat
llEVERNINGK, vóór de overgaave , nog alle zjjne bekwaamheid te
werkf1:elde, om CRm!WEL van befluit te doen veranderen; doch
dat alles vruchtloos wa'.
p~ H(!cr VAN BEVERNINGK werd daarop uit Engeland te rug
ontboden, om bezit te neemen van het nmpt van Tlzeji1Zlrier G~
tm-aal, dat hem, in EI1$eltmd zijnde, was opgedragen. Van
zijne vrienden werd hij gllnf1ig ontvangen; doch zijne vijanden
fpanden alles in om hem het gemelde ampt te doen ontneemen. Dell
eed van zuivering. dien hij, op de hem aungetijgde befchuldi,
gingen. deed, was zelfs niet in na at hem vrij te waaren; doch
de ontdekking van de valsheid, als mede de bekemenis en firaffe van een der bedienden van den Raadpcnfionaris, werkten z~
veel nit, dat hij in h. tzelve bevestigd werd.
Hij bekleedde dien post tot in het Jaar 1665, en begeerde 'er
toen van omllagen te zijn. Om zijn fierk aanhouden, gefchiedJe zulks, met zeer loflijke getuigfchrifcen en een gedenkteken
van een gouden kop. In het Jaar 1689 bedienden de Smaten zig
van zijne bekwaamheid, ter fiilJinge van de ontftaane onrust te
Groningen. Dat hij gelukkig was in het volbrengen der heril aanbetrouwde posten, bleek in zijne afzendilJg~n naar Kleef; in het
fluiten van het verbond met den Kenrvorst van Brtmdenbtlt:EJ; in
den vrede met den BLrclwp van Jlltmfler, en zijne mec!ewerking
aan het Drievoudig- Verbond, tnsfchen Denemarken, Brandenburg en den Staat; en bijzonderlijk in den vredehandel te Breda; in de bewerking van vrede tusrchen Frankrijk en Spanje,
gelijk in alle andere posten, die hem opgedragen werden. In heç
Jaar 1662 volgde hij den Prins VAN ORANJE, als Gedeputeerde te
veld; waarna hij zig tot rust meende t0 fchikken. Doch, na lang
aanhouden, zag men hem, in het Jaar 1673 , in een der gewigtig!le zaakcn treden, naamiijk in de bijeenkomst te Keulen, alwaar hij verfcheen met den tij tel van lluitell/,ewoon Afgezant.
Het opligten van den Prins VAN FVRSTENllURG deed al de verwachting, die men van die bijeenkomst had opgevat, verdwijnen,
alzo de Frtmfchen dezelve afbraken. Men liet, echter, niet na.
met eenige vrucht, met hunne bondgenooten de onderhandeling
voorttezetten ; lIE>iEIUill'fGK wist, door. zijne bekwaamheid, in
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bet afzijn der Franfchen, den BisÎchop van Mtmfler en Keurvorst van /lel/fm, de belangen der Stnaten te doen omhelzen;
wordende tusÎchen hen, op den '.2zllen April 1674, de vrede geIloten, en den I Iden Maij daaraan volgende getekend. 's Jaars te
vooren was hij :langefleld tot Curator der Leidfche Academie: een
;tmpt, waaraan hij gaarne al zijnen vlijt zoude belleed hebben; doch
de rust, die hij reeds lang begeerJ had, mogt hij nog niet genieten. De vredehandeJing te Nijm('gen vorderde all~ de bekwaamheden, die een S,ultsm:m als BEvERNINGK bezat. lijn 011vermoeide arbeid, en g<:drag omtrent den Koning te fJ7ettertlu.
zo wel als zijne weigering ter aanvaarding der gefchenken, zijn
genoeg bekend; hij wees de afbeeldzeJs van dien Vorst van de
hand, zonder denzelven te beledigen. Het zij derhalven genoeg
te zeggen, dat IVedcr/and het fluiten van den vrede, op den
loden Augustus 1678, aan hem te danken had. Den I lden van
de maand September volgde, door zijne bewerking, de vrede
tusfchen Frol1krijk en .Spal1je; en den Izden Oél:ober des volgenden Jaars bragt hij het Traél:aat van Vrede en Koophandel, tusfchen don Staat en Zweedm,. tot Hand. Na alle deeze bedrijven genoot hij de gewell9chtc rust; neemende toen zijn verblij f
op zijn hnis Oud-Teilingen, and~rs LoklIorst genaamd, een klein
uur van Leiden. I lier gaf hij zig geheel aan de Letteröefeningcn
over, bekleedel1dc met lof den post van Curator der Hooge
Schoole. Die lang begeerde fllst duurde, echter, nict lang;
want flegts weinig tijds daarna gevoelde hij, op eenen voordcnmiddag, bezig zijnde met het nazien van eenige oude h:llldfChriften, die ol1langs, voor de Leidjèhe Bibliotheek, uit den Boekfehat van den vermaarden VOSSlUS , gekocht warcn, het begin zijner ziekte. Naauwlijks in de koets zijnde, begon de koorts zig
te verheffen, en nam van dag tot dag zodanig tOc, dat hij, op
den 30nen Oél:ober 1690, in den ouderdom van zes-en-zevemig
Jaaren. het tijdliJke leven afleiçie, zonder kinderen na te laaten
uit zijn huwelijk met JOII,\NXA Lil GIl LON. Zijn lijk werd naar
Cauda gevoerd, en Jlldaar, in een marmere Kapel, die hij zelf.
aan de zuidzijde van 't Choor, in de St. j,InS Kerk, had doen
manken, begraaven; zijnde naderhand, door den beroemden
GRiEVIUS, met het volgende graffchrift vereerd.
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Theilingre Toparcha.
Senator, Jttdex, Con!ul Goudanlls.
In ConfeJlit prrepot. Ord. gen. aJfeffor.
Idem aliquoties extra ordinem,
COJmnuni Bcfgire Fcederat: ./Erario prtZfoêlus.
Lyceei Batt/"orum curator.
In llispan. & Fad. Be/g. filJibus regundis adjutQr.
LegatllS lf7ille/mo 1I J, in exercitu datus.
IFéflmonaJleritl1l'l, CliJ'iam, Bredam,
.I'1quisgranum, Bruxelias , 1I1adrittum,
Coloniam Agrip. Noviomllgum,
ad Gall. item Regcm,
TPetteree morinorum caflra hahentem,
Don potePatl! 1'es compol1eizdi miffus.
Ad Geefarem 'tIero dejignatus Orator,
Re niJi perfeêld nunquam 1'C)'U!us.
De maximi prd!.tOf!tl momClJti rebus domi,
De amie/tUs parandis
Et frederibus pagendis foris,
a Patri~ Patribus palJim
Feliciter con!"ltus & adhibitus.
Natus Goudre 25 April 1614.
1I1ortuus Theilingre 30 Oêlober 1690.
Satul" honorum;
Hoc mommzento conditur,
Cum
Optima vitre fortunarumque focia
Joanna Jc Gil/on,
Nata Amflel. I I May 1635.
Mortua 17 Sept. 1706.
Zie WICQUEFORT. TEMPLE. B,wu. WALVIS. Bef. vtm Gouda.

BIWERVOORDE, een adelijk Huis, dat een zeer geringe vertooRing maakt, fiaande bij Ge/zelagr, onder de Heerlijkheid Ber..
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BEV~R.WnR.T, eene zeer oude Ridderhomad; in 't Marfchalk.
fchap van Utrechts Ovcrkl'orti(r, anders gezegd in het Bovenflicht van Utrecht, tusfchen de Dorpen Odiik en Wcrkhoven ,
aan den Krommen RhlJ'n ,en leenroerig aan het opgemelde Sticht.
NICOLAAS VAN DE VELDE werd, na den dood van Vrouw RILDE.
GAARD, \Veduwe van Heer ZIVEDER VIIN BEVERIVEERT , door WILJ,EM. den een-en-veenigflen Bisfchop van UtraM, daarmede beleend. met en benevens veertig morgen lands. daar bij gelegen.
In het Jaar 1345 heeft Heer OTTO 'VAN IJSSELSTEIN, voor zijne
Huisvrouw M~CHTELT VAN BEVERWEli:RT, aan JIIN VAN ARREL, den
zeven-en-veertigiten Bisfchop, beloofd, zig voor dit Bcverll'ccrt,
als zijnen Leenman, te zullen gedragen. zo als naderhand door
ZWEDER VAN BEVERWEERT (Aa. 1.~5+.) gefchiedde. Doch in het
Jaar 1440 geraakte dit huis, door huwelijk, aan het geilacht der
BOEKHOUTEN of BOlleHOLT, die 'er bezitters van. ware!] tot in het
Jaar 1$64. wanneer het, door de Grootmoeder der echtgenoote
van PHILIP WILLEM, PrinCe van Orlfl1je. gekocht, daarna aan
het Sramhuis van Oranje kwam, Na eenig verfchil tusrchen Prins
MAURITS en Heer FILIP VAN ME:!tODE, bleef het aan den eerstgenoemden; van hcm ging het over aun deszelfs natuurlijken Zoon
LODEWIJIC VAN N.1SS.\U, cn van dien, gevolglijk, op de Grauven
van NASSAU LA LEK, arm wier nakomelingen het nog behoort. Geduurigen a:mfl:oot leed dit huis in vltOegcr tijden, Staande de oorlogen der Utrcdtfclle Bisfchoppen, in '527, tegen die van de
Stad Utrecht. werd het bezet door de Krijgsknecht~n van m:NDRIK
VAN BEIJERE"', Door des zelfs groote voorrechtten en aanzienlijke
bezitters is het altoos in fiand gebleeven ; hebbende de Visfcherij
en Zwaancdrift in de lJfillne, tllsfchcn de lJolerbruggm bij Koten, en de IIof!1ede de Kt/il, digt bij de Stad Utrecht; den Tol
op den Odijkfc/ien brug, en een eigen Molen, Volgens de prentve:beelding, door s. VAN VI;\i'l:EN, vertoont zig van vooren , naar
het huis gaande, een zwaare fiecnen brug met drie boogen, en
tusCchen b~iden een ruim voorplein, dat met· een zlVaaren mllUr
omgeeven is Aan de Iinkerziide naar het hnis ziet men een oud
gebouw, en van vooren en ter wederzijde twee vierkante gebouwen. Het huis ;zelf, dat zig als een ouderwetseh, zwaar, doch
wel onderhouden gebouw, (hebbende van achteren nevens zjg,
twee
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twee oude vierkante torens, cn van voren een oude kapel,) vertoont, legt binnen dric graften. V olgens de wapen kaart der Edelen van Utrecht, is het wapen van Beycrweert, drie zuileu op
un blaollw veld.
Zie MATTHEUS, de 'Jllre Clndti. p. 343, 345 en 3-4-6. BE'
KA, p. 106.
BEVERWIJK,

een zeer aangenaam vlek, dat doorgaans den naam

van het Stedeke Beyetwifk draagt. Dat het voorheen onder de
Ho!!cmd/è!/e Steden geteld werd, blijkt uit den rang, dien het be-

kleedde, in het laar 1468, toen de eed aan Hertog KAREL VAN
gedaan werd. De Steden volgden toen in deezen
rang: Dordrecht, Hnarlnn, Delft, Lddrm, Amfle/dt111J, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Alkmaar, Beverwijk, jl(Ionnikmdam, Edam, H70erden, Oudewater, Sehoonhoyen, Gorkom ,
Heusden, Geertruidenberg, Hoorn, EnkhuizC11 en Medel1blik.
Uit de lijst der Dorp~n en Baljuwrchnppen, die allen dien eed
afleiden', blijkt dat Bevel'wijk toen niet allecn onder de Hol/and.
fche Steden, maar zelfs onder de grootll:e Steden van Hot/anti
geteld is geworden. HEDA, en na hem BOXHORN, BRUGMAN en
anderen, meenen dat de oudë naam van Beverwijk, Aagtmkel'k
geweest zou zijn; VOSSIUS noemt het dagtmdo!}, en zegt dat
het, in het Jaar I 2C4, door LODEWI]K. Gra~ve van LOOl1, ZOIl
verbrand zijn. Of dit zo zij, zullen wij thans niet onderzoeken;
011S vergenoegende te kunnen aantoonen, dat de naam, dien het
Stedeke thans draagt, reed~ in 1293 bekend was. Want Graaf
JAN DE EERSTE ycm HO!/a/uj, gaf, in dat Juar • verfcheidene
voorrechten aan de Burgers en Poorters van BeverwIJk, en dat
wel op verzoet; van WOLPHERT VAN BORSSELEN, Heer V:ln Zan((en burg , die niet alleenlijk eenig bewind daarover had, maar
aan wien ook een derde van alle de boeten was afgeihlan; waar,ût dan de oudheid van dien naam genoeg te bepaaIen is. Veel
verrchillender zijn de gedachten over deszelfs oorfprong, waarmede (om dat 'er niets zekers uit optemaaken is) wij onze Leezers
met vermoeijcn zullen. Alleen merken wij aan, dat, waarfchijnelijkst, dezelve is afgeleid van de menigvuldige BedeY(Jarten,
die in dien oort plagten gedaan te worden, als of men het een
Mm 5
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H'ijk der Bedevaarders of BedevaClf'tswijk noemde. De oude
benaaming en den oorfprong van de nog tegenwoordige daar laa·
ten de , zeggen wij dat dit Stedeke gelegen is twee uuren gaans
van Haarlcm • en bijna vier van /11kmaar • in het Zuidwester.
deel van Noord-Hollani en Kennemerland , een groot half uur
van de zeeflrand , alwaar het Wijk op Zee genoemd wordt, en
ten zuidoosten van de Wiikermeer. Wij hebben het zo even
onbeflist gelaaten, of het onder de benaaming van St. /lagtenkerk , door den Graave VAN LOON, verbrand is geworden; doch
zo beweezen is, dat Áagtenkerk of /l11/JtenrJorp het nog in we·
zen ziinde Bel'erwijk is, is die verwoefiing ook zeker. Vaster
gaat het, dat Bevff'wijk dit noodlot ondergaan heefE, in of omtrent het Jaar 1485, toen Hertog ALBRECHT ,'all Saxen tegen da
Kennemersoptrok; en daar na (1517) nog eens, door den zogenaamden Zwarten Hoop, of Gelderfkhe Frie:wl. Niet min deerlijk
was de verwoefiing in het Jaar 1572 en 1573, dat is, geduureu.
dè het beleg van !Jaarlem; wordende het toen, op twaalf huizan na, door de Spanjaardm geheel verbrand.
De aangenaamheid van den oord, waarin het gelegen, bene·
"ens de voorrechten , waarmede het voorzien is, kunnen met
recht als de oorzaaken aangemerkt worden, dat het, na deszelfs
verwoefiing, weder fraaijer opgebouwd is. Wie van de Hollanders is 'er bijna, tou men kunnen vraagen, die!l het Hollam/scn
of Kennemerlantlsch Tempe onbekend is, en de fchooue ruime
firaat, met een dubbele rij Lindeboomen beplant, niet roemt 1
Deeze flraat heeft, ter onderfcheiding, ter eener zijde, de /lc!zterjlraat, en draagt, aan de andere zijde den weg naar de Haven, den naam van de Breejlraat; zijnde de Breejlraat met
eenige dwarstlraaten doorCneeden. Wat de gebouwen aangallt,
het Stadhuis is zeer eenvoudm, zijnde voorzien van een klein to.
rent je , dat uit het dak rijst, benevens een luiklok en uurwijzer,
ftaande met deszelfs voorgevel op de Breejlrdftt. De Gereformeerde Kerk. ftaande in het noorden van de Breejlraat, aan
het einde van de /lchterjlraat, is een ruim en deftig gebouw,
met een hogen vierkanten toren, gedekt met een achtkanten Cpits,
die vrij verre in zee kan gezien worden. Deeze Kerk behoort
(lIlder de Klasfis vall Haarlem. De Luterfchen bouwden 'er, in
het
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het Jaar 1774~ mede een net en fierlijk Kerkje, en beriepen 'er
eenen Predikant; doch na dat alles, geen ollderlland van het dmfleldamfche Confiftorie kunnende verkrijgen, vonden zij zig on·
bekwaam de kosten te draagen; dus de Kerk, voor eenigen tijd,
geflooten werd, en de Predikant zig naar elders moest begeeven.
Eindelijk werd de Kerk. in het openbaar, bij Executie verkocht,
en werd dus de eigendom van den Heer JOHAN COENRAAD BRANDT.
De Heer J. VERST1!GEN heeft twee fraaije prentverbtleldlllgen, vertoonende deeze Kerk van buiten en van binnen, in het licht gegeevell.
De Doopsgezinden, die 'er weinig in getal zijn, hebgen 'er eene
nette vergaderplaats, doch, zeden geruil!llen tijd, geeuen vasten
Leeraar. AiSTHONIJ VAN DRR OS, thans Doopgezind Leeraar te Oostzaa;zdam. na affiand te hebben gedaan van zijnen dienst onder
de Hervormden te Zwolle, werdt hier beroepen. De Roomschgezinden, die 'er vrii talrijk zijn, hebben 'er eene Staatie In de
Banne van 117ijk flan Duin, die door §énen Prierler dediend
wordt. Het Gasthuis is niet meer in wezen; wordende de ouden
en zj.;:kell bij de Burgers befteeli. Doch men heeft 'er een Wees·
huis. waarin kinderen onder de twaalf Ja~ren, zonder onderfchcid VRn Religie, worden aangenomen. Verder is 'er een fraai
gebouw, dat tot een Kost- of Beter-huis dient. Het getal der
huizen wordt begroot op vier honderd negen-en-dertig, en dat
der Inwooneren op dertien honderd, waarvan 'er veelen een mt
,leven leiden. De overigen gcneeren zig met boomënten, met het
aankweeken van minvruchten en peulgewasf<:n. Ook is 'er eene
voornaame Azijnmaakerij.
Behalven de gemelde voorrechten van Graaf JAN, verkreeg Be'Y'erwijk, in het Jaar 13°3, het recht tot een jaarJljkfche Leer.
markt, die nog heden geen van de minllen is, en tweemaal ill
het Jaar gehouden wordt; verder tot het houden van jaarlijkfche
paarden-, varken. en weekmarkt. Het i. niet Wel te bepaalen.
wanneer Beverwijk van een Stad tot een Dorp of Vlek geworden is; daar zijn 'cr, die zulks nellen na het afbranden in 1485.
en anderen na de verwoefiing door de Spanjaardm; welke laat.
fiea wij gelooven, het naast bij de waarheid te zijn.
De Regeering beflaat 'er uit éénen Hoogfchout, die met zeven
Sche-
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Schepenen den Crimineelen vierfchaar fpant; een Schout CiviI,
twee Burgemeefieren, een Secretaris en twaalf Vroedfchappen,
welke laatllen eerst in 1629 aangefield zijn. Veel moeite deeden
de Regeerders van Beverwijk, om het benuit van 's Lands Staaten, tot den verkoop der Stede, te weeren ; doch na dat hun
verzoek, in het Jaar 173 0 , laatst afgenagen was, werd de Am.
bachtsheerlijkheid, op den 14 den November van dat Jaar, ver.
kocht, aan den Heer FRANÇOIS VAN HARENKARSPEL, ten dien tijde
Oud Schepen der Stad /lmflcldoliJ, voor de fomme van drie-entwintig duizend en twee honderd guldens; thans wordt zij beze.
ten door Jonkvrollwe HELENA VAN HARENKARSPi:L. Het wapell
van Beverwijk is drie Le/ijen op een 1wd l"cld. Men heefe van
dit Dorp meer dan één gezicht in prent, waaronder die van ZEf.MAN en STOPENDAlIL voor de besten gehouden worden.
BEVERWIJ({, (JO/lan ,'an) afkomfiig uit bovengemelde Stede.
Van zijne voorzaat en vindt men gemeld OTGER of OOIER V.\N D!~
VERWIJK , Ridder van het Heilige Graf, Raad en fIofmeel1er van
Graaf JAN nN EGl\WND, Stadhouder van lllJllal1d, en, Yolgens
huwelijkfche voorwaarde, te Dordrecht op't Stadhuis geboekt.
gehuwd met AbGTE SCHAART, Beer KOFSTIMNS Dochter, in 't
Jaar 1404 Schepen te Dordrec!/t. Hij, waarvan wij hier melding maaken, was de oudl1e Zoon van MRTllOLO)1EUS VAN UllVERWIJK en MARIA BOOT VAN WEZEL. Uit dit zelfde geflacht is
mede afkomftig JOH.m VAN BEVElnnJK, Doétvr in de Wij~bgeer
te en Geneeskunst, in zijne geboonefiad Dordrecht, geboren
den 17dcn November 1594, gehuwd llIet AI\NA VAN DUVERDllN,
Dochter van CORNELIS V/IN DVVERDE:'>I, Schepen der Stad C/trecht
cn Schout van Amersfoort. In h"t Jaar 1624 hertrouwde hij met
ELISbBETH. Dochter van WILLDI BAKKFI3., Schepen te Zierikze~.
waarbij hij agt kinderen verwekte BEV2RWJJK bekleedde te Dord"recht de aanzienlijklle waardigheden, en werd 'er, in 1629,
Schepen, in 1631 één der veertigcn, en wegens die Stad, meer
dan eens, ter dagvaart der Heeren Stamen van HoJl(J1ld afgevaardigd. Hij overleed den 19den Januarij ,647. Eenen onller.
felijken naam heeft hij zig door zijne fchriften gemaakt; alom is
zijn Schat der GeZOIld.'zeid en Ongezondheid bekend; als ook zij-
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ne Uitmuntendheid der Vrouwen, zijne Heelkumt, en Hee/kunflige Aanmerkingen; zijne lJ7ederlegging 1'a11 1l1ontaigne; zijne Brieven, en Befchrijving van Dordrecht, onder den djtel
't Begin van Holland in Dordrecht, aldaar in 1640 in 4to gedrukt; welk werk, echter, door de uitvoeriger befchrijving van
die Stad, door BALEN, veel van zijne waarde verl00ren heefr.
Het Ge/lachtsregister van Bevcnrijk vindt men bij den gemelden
BALEN, bI. 979 - 9 84.
BEVIJNS. Dus noemt VAN DItR HOVVE een Dorp in Zeeland,
op het Eiland Walcheren, het gcen door 'MALLEGANGE SerbolJdim-Kerke, en in de BlaffeN der Utrechtfde Kerkgoederen,
St. Boudewijm Kerk gcnoemd wordt. Zie SERBOUDlN.-KERKE.
BnVEsTER-EDE, een Polder in het Aardenburger-Amhacht.
BEWESTEl\-SCHELDE, is de naam, die, in onderfcheiding van
Beooster-Schetde, aan een der twee deelen van Zeeland gegeeven
wordt. [Jet geen tot BeoorJler-Sche!de behoort, is op het Art.
daan'3n gemeld. Tot dit deel behooren de vier Eilanden Walcherm, Zuid-Bel'eland, Noord-Beveland en lfTolphaartsdijk.
Op Walcheren leggen de Steden i11Milelburg, F/isjingen en Kamp"eere; en de finalIe Steden West-Capelle, Arnemuiden en Domburg. In Zuid-Beveltmd, het verdronken Romerswflal, en de
'aanzienlijke Stad Goes. In Noord-Beyela71d lag weleer Cortegee1ze. Op IFolphaartsdijle vind men eenige Dorpen. Alle de landen van Bewester-Schelde bedragen, volgens Lat1ds authentike
rekeningen, aan den honderdrlen penning, over het Jaar 1641,
met de Polders. na dien tijd ingedijkt, l i l 215 gemeten en 63
roeden. of 70 halve lJollandji:he morgens Land.
Zie SMaLLEGANGE.
BEIJEREN VAN SCHaGEN, een der doorluchtigfie geilachten iu
llollalld, afll:ammende van Hertog ALBERT VAN BEIJEREN. Zoon
van Keizer LODEW1]K, en van MARGRETHA, Erf-Graavinne van
Henegouwen. De Hamlijst daarvan vindt men bij GOUDHOEVEN.,
bi.

544 BEIJMA. BEIJNTUM. BEZEL. BIBAUT. (W') enz.
bI. 3°1, met àunwijzing der goederen en landen, die dat gel1acht
voonijds bezeten heeft.
BEIJMA, door anderen Be/jcm genaamd. een adelijk Huis, in
het Friefche Dorp .drum, in de Grietenij JFol1fèradeel, onder
Westergo.
BEI]NTUM, een der elf Dorpen van de Grietenij Ferwerderadeel, ook wel Hoog-Beiflltum genllamd.
BEZEL, in 't ampt van I/Jon/foor!, maakt. met Be!felt, één
Rechtbank uie. die beflaat uit vie'r Schepenen van dit Dorp, en
drie vau Belfelt. In beide Dorpen is een Room[che Kerk. Beze/ligt twee uuren. en Belfe!t één uur gaans boven Fenlo, aan
de Maas; wordende dus het gebied en de Stad Roermond. vau
't ampt van Montfoort. als afgefilcden.

BIBAUT, I/Pi//em) Generaal der f{athuizers, geboortig van
Th/el, in Vlaanderen. Hij leide te Gend, bij de gemelde Orde, de gronden zijner i1:udiën, en voltooide 'er dezelve. Daarna werd hij in die Srr.d Hoogleeraar in de Wel[prekendheid. Toen
de donder aldaar in zjjn vertrek floeg, en eenen zijner hoorderell
kwetlle. deed hij een gelofte van Monnik in de gemelde Orde
te zullen worden. In het Jaar 1504 volbragt hij deeze belofte.
en gedroeg zig zo wel in de zaaken, waarin hij gebruikt werd,
dat hij, in 157 I, tot Generaal van de Orde veïheven werdt. Hij
bekleedde dat ampt tot zijnen dood, voorgevallen in 'e jaar 1538,
laatende eenige ge[chriften na, die men bij VAL. ANDRE,~S gemeld

vindt.
BmI.Oo, (Lambert) Zoon van COVERT BIDLOO en MRRrA LAnIInfpeétor van het Collegium lVledicum te Amfleldam. LAMBERT, geboren den 30llen Augustus 1638, heeft zig,
onder de Nederland[che Dichters, eenen naam gemaakt, met de
uitgaave van zijn Pan -Poeticum , Pérwoefling des )oodfchen
FóJks, 3 deelen, in 4to, en andere kleinere diehtfl:ukken; ook
in de Kerlrlijke C~fohiedmisfen, bijzondedijkfn die der MefJftIJni-
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fJiten, met de uitgaave van eenige Theologifche fchriften. Korr
voor zijn overlijden, dat voorviel op den Ilden Junij 1724,
kwam van hem in 't licht een verraaling uit het Italiaansch van
J. BARTHOLI, Een geleerd verdedi:;d ca ~'erbeeterd, in 8vo. Zijn
afbeeld zeI vindt men in zwarte kunst. door VAN HALEN, en gegraveerd door J. HOUB.RAKEN.
BIDLOO, (Covert! Broeder van LAM2ERT, werd den J2den
Maart 16+9 binnen Amfleldam geboren. Hij was een vermaard
Ontleed- en Heel-Kunl1e:laar, en Illet min bekwaam Latijnsch en
Nederduitsch Dichter. In het Taar 1688 weId hij Lefror in de
Ontleedkunde in 's Crtlvenhaage, en daarna Hoogleeraar in de
Ontleed- en Heel-kunst. op de Hooge Schoole te Leiden. WILLEM DE DERDE maakte hem tot zijnen Lijf:ilts; dan hij behield, op
zijn verzoek. het ampt van Hoogleeraar. Nadat die Vorst, in
het Jaar 1702, in zijne armen ge!1:orven was, aanvaardde hij dien
post weder. Onder zijne Anatomifche W~rken, is bekend i Anntomia corporis hZimani cmtum & qztinqu~ tabulis ad "!)lIJm delinea ta , in fol. En onder die der Dichtkunst Brieven ner gemartelde Apostelen, en Me11gelp~j. Ook heeft men van hem
een verhandeling over de ziekte en den dood van gemelden Koning WILLEM. Hij overleed te Leiden Ao. 1713, nalaatende twee
Zoonen, NICOLAAS BIDLOO, die Lijfärts van CZi\AR l'ETER, DaN
EERSTEN was, en door dien Vorst verklaarde werd tot Hoogleeraar in de Medicijnen, en Opzichter van 't Hospitaal, en de Medicijnfche Academie, volgens zijn plan, te Petersburg; gebouwd.
De tweed"! Zoon, Mr. GOVERT BIDLOO, was Fiscaal van den
Hoogen Krijgsread der Pereenigde Nederlanden. Het afbeeJdzel
van den Hoogleeraar gaat in prent uit, door E. DLE1SW1JK, el)
grooter door BLOTELll'IG.

BIE, (Adriaan de) geboren te Lier, in het Jaar 1594, van
eenen Vader, die, bij toeval, uit '$ Moeders lichaam geliJeden
en op eene zonderlinge wijze in het leven behouden was. ADRfAAN
leerde de Schilderkunst in zijne jeugd, bij den vermaarden wouTER ABTS, en vertrok, llgttiell Jaarell oud zijnde, naar Parijs, alwaar hij twee Jaaren het onderwijs genoot van 1l1'DOl.I! SCHOOF.
Hof-
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Hof-Schilder van Koning LOD~WIJK DEN DERTIENDEN. Van daar
begaf hij zig naar Rome; en fchilderde, geduurende den tijd van
zes Jaaren, naar de beste meefters. Verder bezag hij de voor·
naamfte Steden van Italiën, en kreeg daardoor gelegenheid, 0111
Voor verfcheidene Kardina::!len zijne kunst te oefenen. Meest
leide hij zig toe op het bcCchilderen van gouden en zilveren platen, porphier, jaspis en andere kostbaare aeenen, waarin hij ongemeen uitmuntte. In het Jaar 1623 keerde hij naar BrtJband te
rug, alwaar hij eene menigte van fraaije Pourtretten en fchilderflukken, vol van Beelden, vervaardigae • waardoor hij zijnen naam
vereeuwigd beeft. Hij liet ceilen Zoon na, CORNELIS DE mE, die
bekend is als de Schrijver van het Gulde Kabillet der Sdi/ders,
ln 4to. Het afbeeldzeI van den Vader gaat in prent uit, door L.
VORSTERMAN , en dat van den Zoon, naar E. QUlLLINUS.
Zie verder ROUBRAKEN , Ir. Deel, bI. 152.
ElP. (Joris de) Onder de hevigfle Staatsberoerten , die LEICE.in den aanvang van het Jaar 1586 verwekte, om eene verdeeling onder de leden van Staat te manken, ontbrak het dcn Llinde niet aan mannen, van wier trouwe en vaderlandsliefde men verzekerd kon zijn. Onder deze muntte uit deeze Heer JO~IS DE BIE,
die, in plaats van RErNGOUTS, aangelleld werd tot Aigemeenen
The[àurier, en FILIPS DOUBLET, tot Ontvanger Generaal: mannen.
van welken HOOFT zegt, dat zij deeze ampten met zeldzaamenlof
en getrouwheid hebben wa3rgellomen. Ook bedienden deStaa.
[en zig, in volgende laaren, van hem in gewigti,~e zaak en , onder anderen, in het Jaar 1597, om de Staaten van Zeeland te
vermaan en tot de opbrenging van hunne quote in de ordinaris COIlfenten • zo tGt de onkosten van een Veldleger, als tot fecours
van den Koning van Frankrijk toegezegd. Zijne heproefde trouwe was ook oorzaak, dat hij, in het Jaar 16°7, in de onderhandeling van Pater NEIJEN , buiten bedenking bleef. Hij zo wel als
allderen van dien Ilaam hebben den Staat groote dien!1en beweezen. in die ampten ell waardigheden, waartoe zij meermaal gebruikt zijn.
TER,
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BIELIIE}1.
Dus wordt ook wel {!enoemd htt g~wcezG!1l Klooster bij DtlIteco1l1, anders bekend bij den naam van Be/he/em.

Bm"'JNGEN en Grevelingen, zijn twee biizondere firoomen in
Zeelaud, [choon men, op eellige kaarten van die Provintie, dezelven als één aangeweezcn vindt. T~r aamooninge van dien misl1a;(, zij het genoeg gClCgJ t-: h<.!bb~n, dat BietlilJgcn zig naar de
andere zijde van O}'cljlakkl'c, naar den kant van Foorne, uitfirekt, daar voO! heen de Biwillger Tol piagt re zijn.
BIER, een adelijk Huis, in het Landdrostampt van de léluwe,
gelegen onder hl:t Dorp Póorst.
BIERT, een Dorp, behoorende , met de Polders Oud en Nieuw
Sto1l1paart, o~der de Ambachtsheerlijkheid van SilllOIJShoveH en
Sc,'zuddebettÎ's, in het Land van Putten; paaiende Biert ten Oosten aan Spi,;kcnisfo, ten Noorden aan' lIekelillgm, ten Zuiden
aan Si1llom.lzol'm, en ten \Ve,rcn aan d~ Bomisfe Biert en
Stol1lpwiik. Zij beflaan te zumen 744 gemeten en 42 roeden.
hebbeaJe naall\dijks dertien of veer,kn huizcn. Dus mcn Biert.
fc\lOon het eén lferloe met een 1lompen toren heeft, niet hooger
dan een Gehucht k!!n aanmerken; ziinde deeze naam eene verkorting van Biervliet • welke, voJg';l1S iümmigcll, de oude beo
naamillg is.
BIERmr,

ecn oud Dorp in GrolJinger/,JlJd, in TJJ'elillgo; zie

BERUM.

BI=RClITERP,

een der buitenbuurten van het Dorp Hrm/tlfJI-

hUizem, in N'éstdongeradeel.
BIER VLIET ,

voorheen een, vermaarde Stad in J.Verler/rl1ld,

maar

nu een iterke Schans, in het Noorderdeel ten Oosten van Fltumderen, aan de Wester/chelde, die kort daarna voorhij l1isjillgm

in de Noord Zee loopt. Her Land en ~teedje is vuonijds vast
land geweest, dat aan PtaOlldeïen gehecht was. 'Er zijn nog
oude Tolbrieven voorhanden van den col op de wagens, die hier
VI. DEEL.
Nn
door
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door van Brugge op Antwerpen rijden. In het Jaar 1377. den
19den November, of. zo als VAARNEWIJK zegt, den lId~n November, brak een gat bij ]Jieryliet, waardoor die Stad, met zestien Parochien, daar omfueeks zijnde, waarvan èchter naderhand
wederom eenige bedijkt zijn geworden, door het water verzwolgen werd. Ook fiak lJieryliet zelf het hoofd weder boven. Een
oude rijm komt met den dag, door vAARNEWI]K genoemd, over·
een, luidende aldu~:

Het landt Yan Biervliedt , en zeventien Dorpen, ó waclz !
En die Piete liepen in, na St. lVlartensdtJg.
In 't Jaar 14°4 brak wederom een gat bij de nieuwe Sluis en
vernielde veele Dorpen en Kerfpelkerken. Drie J7laamfche 'miilen had de Noord-Zee alles met haaren ziIten vloed bedekt, waar(loor veele menfchen en beesten omkwamen. De vier Ambach.
ten, benevens Stuis, Dam!12e, Rodenburg , Oostburg, Birfliet,
(Rien'liet) HugevJict, Wulp, [(adzand en Budelt, leed en de
meelle fchade, waarvan de blijken nog overig zijn. In 1440
werden Ste{'/and, Eerl'inge, VeenbaolfZ, lWoerkerke, St. J(lns
Kapel en Huigerfluis van de golven overdekt. Op den 17den
September 1477, ontltond 'er een vervaarlijke itormwind, die agt
lluren aanhield, waardoor Oud-Ooftende en veele Polders in het
Aardenburger-Ambat:ht vergingen. Door zulke en dergelijke
rampen is de aanzienlijke Stad Bierl'liet tot dat verval geraakt,
dat niet meer dan een Schans of Sterkte beleef. Bij SMALT.EGANGE vindt men eene befchriiving van den voorigen i1:aat des land~.
Echter is het, met alle de veranderingen, nog heden een eigendom van Zuid-Bel'eland of Zeeland. Men zegt, dat de oude
bewO'mers van Biervliet de eer[ten waren, die, in dienst van
den Griekfchen Keizer BALDUWIJN, de muuren van C01llftantinopole heklomm211, den toren van dc Poort ingenomen, cn het
vaandel daar a~gehaald hebben. In het Jaar 1385 fionden zij man~
moedig het beleg van de Gentenaars en EngelJèhen door; zo
ook de belegering van Keizer MAXIMILIAAN. In deeze Stad, geliik wij. ter zijner plaàtfe, gezegd hebben, is de vermaarde w.
BEUKELSZ geboren. Wat eigendom daaraan voorheen de Ridder

Ja-
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JAcon CATS gehad hebbe. meld hij zelf in zijn twee-en-tagtig jO/l'
rig Leeven , p. 56.
In het Jaar 1604 werd 8iervliet gebragt onder de gehoorzaam.
heid der Algemeenen Stoaten , die het regehnaatig deeden ver.
Herken, en 'er een van de beste vestingen van )7laanderCII van
lieten maaken; in welken /laat het bleef tot nu het Jaar 1648.
In 1688 werd het geheel genecht. Biervliet lag weleer op een
Eilandje, dat dien zelfden naam voerde, een uur gaan~ ten Noord·
Oosten van 'lzendijke. In het Jaar 1701 deeden de Algemeene
Staaten eenen dijk maaken, van de Amelia Polder tot aan de
Konterfcharp van rzendifke , langs welken men nu te voet van
Bierv/iet naar 'lzendijke gaan kan. Men telt 'er thans zes firaa~
ten, zes-en-veertig huizen en bijna honderd vijftig bewooners.
De Gereformeerde Kerk wordt 'er door éénen Predikant bediend.
Zie RAIJ, Woordenboek. GurcrARDIJN, p. 3 I I. HABBEMA,
Watervloeden, p. 23 I. enz.
.

BIES, (De) is eene BUurt, be1laandeuit eene lange Hraat, eu
behoorende , zo in het kerklijke als wereldlijke, onder het Dorp
Schimmert, in de landen van Over-Maas.
BmsBOSCH, een binnelandfche Meer, ,van weinig diepte, in
het Zuid-Oosterdeel van HolI(Jnd, niet verre van de grenzen van
Braband. Het is zijnen oorîprong verfchuldigd aan eene inbraak
van de Maas, in het Jaar 1421, en de doorbraak van de groote
Zuidho//andfche Waard. In het Latijn wordt het Sijlvo Juneea genoemd.
Zie RAIJ, Woordenboek.
TImsLAND, een Ambacht in het Baljuwfchap van Delfland, ten
Oosten van Poortland , bevattende niee meer dan 189 morgen en
147 roeden lands, en flegcs twee huizen. Onbekend is het.
wanneer dit een der Ambachtsheerlijkheden van Delft geworden
is; doch. dit weet men, dat het voorheen een leen van den huize van Alkemade was. In het jaar I583 verklaarde de H~er FLDRIS VAN ALKEMADE het voor een onleen, en gaf aan zjjnen Neef
ENGEL YAM ALKEMADE de vriiheid om het te mogen verkopeN,
Zie B~SWIJK, Befchl'iJving van Delft, p. 93 en 94.
Nn 11
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BIESMAN, (Chrzstoffel) geboren te Nijmege n, in't Jaar
was de Zoon van den Burgemeeller JACOB BlE5:vIAN en lOBKE VAN
Schepen
MEEKEREN ; hij trouwde met CRADA, Dochter van den
Groot;
zijne
door
mede
als
,
JACOB UWENS. Door zijn huwelijk
kwam
èh~pt,
vermaag!
n
Nijmege
geheel
aan
hij
was
moeder C.~NJS,
vrienen
ver!l:and
zijn
door
het,
wist
en
g,
regeei:in
de
in
vroeg
delijkheid, zo verre te brengen, dat hij reeds vrij jong regeerde.
en een boezemvriend van JOHAN VAN OLDENBARNEVELD werd. Hij
hield ge!l:adige briefwisfeliog met hem, en werd van hem, in de
gewigtigne zaak en , gebruikt: hij wist der Regeeringe en Gemèente zo veel àchting voor dien ouden Staatsdienaar in te boezenien,
dat zij, een befluit genomen hebbende, om niemand dan een
Provil2tiaa!e tot Licentmeeller te neemen , den gezondenen VAN
e, dat hij een
rEN BROEK weigetden; doch vernomen hebbend
RNEVELD was,
OLDENBA
VAN
JOHAN
bloedverwant van den Advocaat
op.
droegen zij hem dien post
Voortgefprooten uit -Ouderen en Grootouderen., die alles voor
de Vrijheid hunner Stad hadden opgezet, trok hij de zelfde lijn.
lIet was door zijn toedoen, dat de Stad zig vast hield aan den
kant van de drie gevangene Heeren, en op het fierkfie ijverde
tegen het Sijncide; zo dat beloften en dreigementen te vergeefsch
zijnde, zijn Excell. Prins MAURIrS verpligt was, tegen recht en
privilegie, met geweld van militie, de Regeering .te komen verzetten. -Dit gedaan hebbende, wilde de Prins vier van de partij
van BIESi\IAN wederom aanfiellen; doch zij \veigerden zulks volfir.: kt. zeggende, zo 'er misdaan ware, zij allen even veel ichuld
hadden. Dit had ten gevolge, dewijl de voornaamt1en en alle
Regeringsfamiliël1 Remonjlrautsclz gebleeven waren, dat zijn
ExcelI. verpligt was, den Schoolmeener der Latijnr€he School en
den Stee_nhouwer $INGE~DO"K in den Raad te Hellen. VillJilig voer
hij zo hefnIES:lL'\N uit, tegen zijne andere Amptgenooten, welke
de nieuw
met
n
tig aantilstte, dat zij, op een na, allen weigerde
bIe even.
g
Regeerin
de
in
aangellelden te zitten, welke nogthans
beriepen
werd,
geda:m
'er
wat
ane~
Zij prote!leerden dan tegen
zig op de Staaten Genera al, en zonden aan dezelve een yiolen:e Relizo7Jjlratie, tot beweering van hun recht.
de pnrdj
WILLEM ROl'KEN S, een zeer geleerd lllao, maar ook

Vlln
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(Clzriflo.ffel)
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van BIESM.\N zeer toegedaan, en zijn boezemvriend, liep zeerin het oog, de gemelde Remonflramie opgefleId , en eOl
fcherp vaers gemaakt te hebben; waarover hij bij Burgemeell:e.
ren ontboden, en gedreigd werd, hem de Stad te zullen uitzetten; doch VJn 't een noch ander kwam üns; door de opkomende
omaandigheden. De Oud-Burgemeefler BIESMAN had het vermaak
van te zien, dat hij, tot zijnen dood toe, de liefde en achting
zijner medeburgeren had, en waarvan hij kort na zijne ontzetting
de proef gaf.
De leer der Arminitfonm, in 't juar 1619, geheel en al den
bons krijgen de , en de Predikanten, die het Sijnode van Dord
niet wilden ondertekenen, het land moetende ruimen, vertrokken
aUe drie de Nijllleegfc ~e Predikanten, met COETS aan het hoofd,
die fierk Armil2iaansc!t was, naar Kleef, nadat zij eene affcheids.
predicati<~ gedaan hadden, waar bij zij den vloek uitfpraken over
hen, die de Arminiaallfèhe Leer zouden verlaaten. Doch het
misfen van hun traétement deed hun, 't volgende Jaar, berouw
l1e'Jben. Zij eischten een E:>.;plicatie; men gaf hen die, onder
den naam van Satisj'atlie, en zij namen genoegèn daarin, en onderrekenden het Si}node van Dordrecht. Alle eerne en fatfoenlijke
lieden waren illttlsfchen nog Remonjlrantsch, en gingen du's bij
de voornaamlle Ledemaaten rond, om hun wederom in de Kerk
te krijgen. Zij kwamen ook bij Burgemeefler WILLEM ROUKENS,
die hun zeer ijverig met hunne eigen wapenen beftreed. Do.
COETS zig in 't naauw bevindende, zeide eindelijk: Neef ROUKI,NS, het zijn maal' fclolastique qllestien, die tot de zalig/leid
llicts dom. Hierop nam WILLE"-! ROVRENS hem bij een arm, en
ftiet hem met zo veel gewelds ten huize uit, dat hij met zijn gezicht t~r aard.~ viel, h.:m tocfilanwende: DalI zijt gij 1'erl'loekte fchc!III~1I te lzo{ip, dat gij/ui het land daardoor beroerd,
Ci) zulke nettafrels aangejle!d heM.
lIet vallen en kennen van
dcn Domine bra:it het gemeen op de been, welk het huis wilde
plonderen en reeds de glazen infloeg; maar zo dra de oude vader
llIES}!AN zijnen vriend te hulp kwam, en het volk aanfprak, bedaarde het; en beloofde naar huis te gaan, mits dat WILLElIl ROO'·
KENS peis met Do. COETS maakte; het welk dan gefchiedde.
Den rechten tijd, wanneer hij geflorven is, heeft men niet

Nn 3
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naauwkeurig kunnen ontdekken; maar het moet vó6r 1627 geweest zijn. Hij heeft kinderen nagelaaten.
Volgens medegedeelde berichten van een' Man ,'alt aanzien. Raad Signaat (/ier Stad, 18 Nwember 1602.
Ibidem ~ Januarij en Seq. 1718. 111. S. "an dien tijd.
Re/11Gnftr. der oude RegentC/J 111. S. iJ'I. S. in handen
-,,(m den zender.
BIEZELINGE, voorheen een vermaard Dorp in Zuid-Beve!{md,
een uur ten zuiden Kapel/e. waarvan l\I. STORE, op her Jaat 130!}.
reeds melding maakt. De Haven. welke het voorheen plagt te
l1ebben, is, door verlanding, geheel genopt; waardoor het Dorp
ook veel verminderd is, en de weekIijkrche Graanmarkt geheel
en al verlooren heeft. De Kerk is niet groot, maar net; en
fchoon bet getal der ledematen, zijnde het getal der huizen flegts
agt-en-dertig, 'er gering is, hebben zij, echter, hunnen eigen
Predikant. Biczelingcn is tbans, fchoon een Goed Zeeuwscft
Leen, gemeen met Kapelle. Voorheen flond aldaar ook een rijk
Klooster van edele Jonkvrouwen, dat den naam van Bethlehelll
voerde.
BlGGENKERKE, mede een Dorp in Zeeland, dat oudtijds zijne
eigene Heeren had; die, echter, reeds vroeg llitgellorven zijn.
Ook plagt het in het Kl!rklijke onder lfá!cherm te behooren, en
werd toen Beekerkell genaamd. Het behoort onder IValc/uren,
'en ligt ten Noorden v:m /{olldekerkCll aan den Zeekant. Omtrent
bet einde der Zeventiende Eeuw behoorden EiggCJIkerken ca
J{roJll1JleJIltoek aan Vrouwe ADRUI\'A V,\N BLlJKEN~URG, \Vedllwe
van den Fiscaal FANI\'IUS; doçh tegenwoordig bchoon:n beidetl
. :aan de Stad f//isjlugen.
BEIJERLINK, (Lolfrelis) werd te A/!t!J'erpm, in het Jaar 1573.
geboren. Hij leerde uldaar, in het School der Jejûitcn, de gronden der Griekfche en Latijnrche taaien. Te Leuven oefende hij
zig in de Filofophie, en onderwees- die zelfs aldaar aan anderen.
tot dat hij Pastoor in een Kerfpel , buiten de Stad, werd. JoHANNES }4IlVEUS, Bisfchop van Antwerpen, ontbood hem. Ao.
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1605, en benoemde hem tot opzichter vnn het door hem opgerichte kweekfchool, gaf hem een Kal1unnikfch~?, en verhief hem
tot Aartspriester der Hoofdkerke van laatstg-emE-Ije Stud. ~;jne
fchrifl~lI zijn, gelijk 111en bij VAL. AND., FOPPE'\?S en anderen ziell
kan, menigvuldig. Hij overleed den 2zften Junij 1627.

BlCKER. Een oud aanzienlijk Amfle!damsc''z geGacht, dat al.
daar, reeds meer dan drie honderd Taare!1, de aanzien;ijl:fte eer·

ampten met luister bekleed heeft. Want BOEL BleKER JACOllSZ
vindt men, in het Jaar :481, op dl' naamlijst der Edele Achtbaare I1eerell Schepenen gemeld, welke waardigheid hii ook Ao.
I490 hekleedde. In 1495 en '497 vindt men hem gemeld
als Burgemeefier; zo als men, op 'c eerstgcmelde Jaar 148 r ,
oo!, als Schepen aangewezen vindt; PIETER JllCKER DIRKSZ; Ïll
153f, lVIr. PIETER GERRITSZ. IlICKER; 1\11'. PIET':R WILLE;llSZ. IlICKER,
1555 als Schepen, en 1557 als Raad; mNDUK BICK,:R ]ACOnSZ,
1574 Raad, 1575 Schepen en 1578 als l3;rgemecfh:r. Ná de
verandering van Godsdienst, GEl/RIT B1CK,R l'lEl'ERSZ, 159° Raad
en Schepen, en r602 een der eerfte Voortzetters van de vaart
r.aar Oost- en Wcst-Indiën; 1603 Bllrgcmeefter. Dr. ANDRIES
mC;;ER GERRITSZ, 1614 Commisfaris, 1616 Raad, 1620 Schepen
ca 1'27 Burgemeeftcr, en in dat zelfde J3ar als Gez:ui~ naar 't
Noorden; zo ook r635 cn 1645. JACOll JJICRER JACOll,Z, 1616
CommisG'lris, en 1625 Schepen. COR1\"ELIS BICKEi: GERRITSZ, 1620
Commisfaris, 1623 Schepen en 1646 Bur6emeefl:er. JACOB BlCKER
C::RRITSZ, 1630 Commisraris. ROELOF DICKER, 1639 Commisfaris,
164-0 Raad, 1641 Schepen. HENDR'K BlCKER, 16fT Commis·
raris en T645 Schepen. JACOll lliCKER pCOBSZ, 1641 Commisfaris. Dr. JAN BlCKER GERIUTSZ, 1626 Commi.,r.'lri~, 1647 Schepen
en 16')3 Burgemecfl:er. JAN mCKER A:';DRlESZ, 1653 Commisfaris;
Mr. JAN BrCKER, 165.5 Schepen. lUr. JACOll BleKER ROELOF5Z, 167 2
Comwisfaris. JACOll BlCKER GERRITSZ, 1675 CommisCaris, 163l
Schepen en 170 I Raad. HENDRIK mCKER. 1680 Commisfaris,
1685 Schepen en 1713 Burgemeel1er.
CORNELIS BICKER VAN
ZWlETEN, 1689 Schepen en Raad. Mr. JAN BEREND BleKER,
I7114 Commisfaris en 1739 Schepen. JAN BEr.END BlCKER. 1755
Commisfaris en J759 Schepen. Mr. JAN BJlRND IlICKER W;NDRIKSZ,
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1763 Commisfaris, 1772 Schepen, J7!tr Raad en 1782 weder~
om Schepen. 7.ie hier in 'c kurt, welke aanzienlijke mannen dit
geflachr opgeleverd heeft; mannen, die de bovengemelde en meer
andere eerampten, op de bijgevoegde· en andere 1aaren, bekleed
hebben; zijnde hier alieeoliik die jaaren gemdd, w arin zij tot
die waardigheden zijn aangefl:eld gewordcn. Eenige bijzonderheden van zommigen hunner zullen wij düeli volgen.
BleKER, (Boel) bevond zig, als één der zes-en-dertig Raaden,
en CLAAS BICh:ER JAconsz, onder de aanzienliikfie Poorters der
Stad, in de Vergadcring, die op den 22fien December van het
Jaar 1493, donf I)urgemeefieren deezer Stad in de Gasthuiskerk belegd \ras, :lan welke, door gemelde Heeren Burgemcefl:eren, het Privilegie van Ilertog WILLE:I! van het Jaar 14°5, we[';cns de vrije vaart naar en van de Stad vo@rgehouden, en ge.
vraagd werd, hoe hetzelve door den Raad en de Poorterije dee·
zeI' Srede verf1:aar;! werd? waarop het ecnpaari;; antwoord was.
dat elk door hel lIfarsdicp of he: Plie \Tiielijk mogt vanren , met
fchepcn en goederen her\\'aards komen, cn wederom van hkr te
rug lweren, zonder aan lijf of g'.lcd be~ummerd te mog('l1 \Vorden. Op welk antwoo d de volgende ltei()lurie,· tot handhadng
van de vrije vaart door 't Jlifarsdi('p eu 't Flie, genomen w~rd.
" s'Daegs n3 Simc Thom3sdach, s'achternoens, zyn om de
fuspenfie offt twiue! van der zaecke hier \·or';l1 geroerr, ende ge·
regifl:rcert vergadert geweest de zeS-èl -:lenig in 't meerdemi , daar
bij ende toegeroepcn waren tie gehe Ie buijck en de Poortet-ije (*) deefer Stede, zo men die naesten kriigen conde, ende
dat op 't Gasthuis, daer hun luiden voorgelezen ende geregetecrt
was, dickwijl ende men igtwcrve de naetfte rext ende lettere van
de Privilegie, van Hertog Willems zaliger gedach, op 't zelve
fiuck

(*) De naomen der OndertckclJoarelt uit de Poorters, die
een getal va~ 'Io/Iderd t;l'intig uitlHtJOken, doen 0111 zien, dat
men door de gehccle buik der Puorterije, te verftattn hebbe, d~
Ntwzicl1/ijkfle Poorters ,'tm dien tijd.
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fiuck enz. Ende want elck bijzonder gevraecht bIj monde van
Dirck Heijmans, als Burgemeefier, hoe zij dier tcxt ende !ettere
ver !londen , ende hoe zii ze gehuuden en gebruikt wouden hebben. Ende is heur aller fiemme eu flot geweest, foo wel v~n de
gerechte van den genen dier waren van de XXXIJ als van de Poorterije, dat men vrij en veilig;h zal laaten varen ende keeren, alle
de geene, die met heur fcepcl1 ende goeden dat :\larsdiep olf dat
Vii ie verzoecken ende a'hier komen tot deefcr Stede, !-laven van
Amfi.:lreJamme, zo wel all hal'r lijf}', als an hacr goeden, zoc
dat zie weder vrij en V2ijli<~ch [cciiJcn rullen uitter l\1ar~diep oif
uit et Vlije zonder eenige becommennghe letfel of hinde', hun
luiden te doen, olf te laten gefchien, naer inhouden den fpr>ken
ende verklaringen van den zeluen priuilegie, oaer hÏl namen an
ende ouer zijn geweest. Ecofl:. di van dm Gerechte, di van
de XXX1). ende VillJ de Poirterije."
DICKER, (A!!dries) werd, in het Jaar 1622, Raad der Stad
Am/Ie/dam, dus ineenen tlid, in welken de omfrandigheden van
zaakell, die, gedullrendl! ecnige J~arel1, veel beweegi:Jg veroorzaakt hadden, eenigzins fcheenen te bedam·en. Rotterdam was
v66rgegaan, met, oogIuikende, aan de Remoll(lranten grooter
vrijheid toetertaan , dan hun volgens 's Lands Plakaaten vergund
was. In AmJleidam zag men mede reeds, dat het uitvoerCOl van
die PIakaaten met eeoe goede Staatkunde 1treed. BICKER was eén
van hun, die zig, onder de nieuw a1ngefl:elde Regemen, tot die
prijswaardige gematigalheid g~negen t')onden; waarop anderen.
min kundig, en dus natuurlijk min verdraagzaam, niet nalieten
geweldig te finaaIen ; fchroolllende zelf, niet, hen allen, die zo
dachten, Anl1ininanelJ te noemen. De Heer BleKER gi.1g, echter, met het houden van zijne olltworpene maatregelen voort, en
beklom tevcns langs hoe hooger eertrappen, zo dat hij, in het
Jaar 1633, bij de plegtige inhaaling van de Koninginne MARIA Dl':
ilIEDICIS, in den rallg van Oud-Burgemeefler en Kolonel der Amflerdillll!che Schutteriie, die Voritin met haar gevolg aan de
Haarlemmer Poort verwelkomde. In de hoedanigheid van Kolonel ziet men zijn Wel Ed. op de eerfie plaat van de prachtige
Cavalcade, (uitgegeeven door P. VAN NOlJ'E) in het hek van ge-
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lUelde Poort, zo fi-aai afgebeeld, dat men hem ligt van alle andere bijhebbende perîoonen onderîchejjen kan.
Hoe man.
lijk deeze Hee r, l1aande de gefchiilen tlIsîchen Prins WILLE1\(
DEN TWEEDEN en de Stad /1mjleldam, in het Jaar 1650, zig ge.
draa:;en heeft, is op 't Art. AMSTELDA~7 genoegzaam aangetoond.
(Zie tevens AARTSBERGEN , 1. Deel.) De Prins, îchoon hem zijn
wanhoopig oogmerk mislukt was, vorderde, echter, volI1:rekt,
dat de Heeren IllCKER zig van de regeering or.tdoen zouden; decze mannen, grooter zucht voor het welzijn der Stad, dan om
aan de regeeriilg te blijven, in hunnen boezem voedende, waren gereed den Prin[e hierin re voldoen; verklaarende vrijwillig,
tOt behoud van de rust der Stad en der goede Gemeente, van
~l!e verdere regeer in ge en Stadsampten zig te willen onttrekken.
Eenc opoffering ~~n den wit des Stadhouders, die waarlijk groot
was; te meer, daar nict dan (fen wrok van verbitteringe tegen
hen ingebmgt kon worden. Dit bleek ten duidelijkfl:ell, toen de
Prins, in het aflonderJijl~e pUilt van bevrediging, aangaande de
Heeren ANDlliES en CORNELIS BlCKER, verklaarde, het dien [lig te
oordcelen , dat zij, zig van de regeering onttrokken, echter bui.
ten benadeeliiJg 1'011 de eer en den goeden naam dier beide Hee·
~-en, en buite;) bezwaar en krenking yan hWJlJe perfoone11 eiJ
goederen. Dit was ook een punt van hunne vordering geweest,
en een eiseh, dien ieder eerlijk man zou gedaan hebben; en met
welke verkl~aring, door den Prins zelven gefchied, alle be[chul·
oigingen, die ten hunnen laste ingebragt waren, v:::rnietigd werden. Gemelde Heeren verdienden dus dubbel de dankzegging.
die hun, uit naam van den Raad, gedaan werd. En het was
niet meer dan billijk, dat zij, kort n:1 's Prinîen dood, wederom
ill het bewind gefield werden. (Zi~ mijne Amfieldamfche Jaar'
ooekm, op 't Jaar J650.) De gemelde toenemming van den
Prins maakte-de regeering deezer Stad, in het volgende Iaar, te
flerker, om volmondig te kunnen verklaaren, dat de Herren ilN'
DRIES en CORNELIS BleKER. altoos getoond hadden te weefen "1'00me en eerlijke Regenten, oprechte Patriotten> en getrouwe
liefhebbers Vtm 't Vaderland; dat zij nimmer eenigen yoorJlag
hadden gedaan, tot yerbreeking der Unie, verandering der
Regeeringe of der waare Christelijke Gereformeerde Religie.
noch
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noch bij gevolg tot bederf van den Staat; maar dat hunne daadm en voorJlagen altijd tot helzoudenisfe van dmzelven hadden gejlrekt; dat de Règeeri12g volkomen voldaan was over de
wIjze, waarop· gemelde Haren den last, hun gegeeVe1J, had·
den uitgevoerd, ill de rtladplugillgen op den nieuwen /faat vtm
oorlog, e1i op de afdankinge }'al1 em gedeelte ,'an 's Land;
krijgsyolk; W{1aro)'er zij !'oorheen bedankt 'Waren, en nog beda/1kt werden. Da; zij wijders van de raadpteegillgen, dam',
op ge'lOudm, vall tijd tat tijd vr:rJlag gedaan haddllil. Dat
ook de werking tegen de bezending het eigen bedr~if der gat/f{che Regeering geweest was, en gcjlrekt hsd tot halJdhaving~
,'on de hoogheid der Provintie en 1'1111 de gerechtigheid der
Stad, en geenzil1ts om ecn/ge verwijdering te verwekken in de:1
S{laf.
Deeze Heeren, om het volk de vruchten van den vrede te
doen [nuaken , ijverden fierk, m2t 's La;Jds Staaten , tOt eene afdanking 'van 't krijgsvolk. De Prins, die gewoon was, reeds
geduurende het leven van zijn Vader, aan het hoofd van aanzienlijke legers te zijn, meende dat zijn gezach daardoor venninderen zou. Holland ging, eehter, voort met de vermindering
vast te nellen. De ijver, door den Heer ANDRIES nrCKER hierin
betoond, brugt hem met zijnen broedei, bij den Prins, geweldig
in haar. Veele Regenten van dien tijd dachten, dat de Prins na
de oppermagt f1:ond; en uit zijne handelwijzen, di;: bij bield met
de geenl'll, welke zig daal' t('gen vCrLettcdcn, zou mcn dit ook
. bijna mogen vastfiellen. Ten min!ten, het '.enden van de leden
van Staat naar Loe"r/lcin, h~t bè1cçrcl1 van AmfleldailZ, waren
fiappen, die boven bet gezag van den Stadhouder gin,;en. Eeuwigen lof verdiende in tegendeel de Heel' CORNELIS BlCKEll, met
alles wat mogelijk \\Tas te werk te fiellen, om de Stad voor dien
Jlanval te bevei!ig~lJ.
lVlen zie breder hierover AI'l'ZE~1A, HerjleUe Leeuw, en een
menigte papieren, zo voor als tegen de Heeren mCKER.
en de Amfleldamfche Regeering, in het Jaar 1650 eu
1651, uitgekomen; in welke gefchriften men ook vinden zal, dat GERARD BICKER. toen Drost van foftliden ~
eg de Zoon v~ den Durgemeeller ANDRIES lIICKER, mede
niet

558

nrCKER. (Jaco/;) BILDERDAM. BILDT.
nict viij van den laster ging.

Bet gedrag van den llurder
Stad g-:llOuden, vindt llll!ll omllandig verhaald in 't Amjiert!a:;ls Jot/moal, en de GcJlelirde Ilol/andfc'Je Leeuw
ot ' t fldrgerd .dmfleldam. De ufbeeldzels deezer beide
1II:Clen zijn dour HOUBRAKEN in 't koper gebragt.
ge:11edt~r CORI'\ELIS BICKE~, gcduurende oet beleg

BlCKER, (Jilcob) hebben wij elders doen kennen, a!s Mabr
der Stad, cn daarbij getoond, hoe veel zijn Ed. toebragt telt fiilling der beroerte in 1652, ver,vckt dool' een groot getal Bootsgezellen V~lt1 's LUllds Vloot.
Zie ..d1l1JlcMa11lfche Jaarboeken, II. Deel.

BILANT;

zie

LIJLA:->T.

TI LUf.RDf.è!, con Buurt onder Friefek90p en Ka/slagen, in

R iijllkmd.

In dezelve ligge;]

t~;'ce

Verlaaccll, waarvan het eene

door die van IUIij7ilalld gemaah is en onderhouden wordt, en
bet andere door die van AilJflc!/and, met oogmerk om elkanders
water te keercn. De BUlm is reJelijk wel getimm~rd.
B1LDT, of't Bilt, de negende cn !aadl:e Grietenij in het kwartier van {Fe's/ergo. Eer de nieuwe Friejèhe Landen OOllgrflaagen, en tenlijl de Strid Uitgong of Uitgang, nu Berlicum, 111ill1Jertsga, Furdg'l!;;:, en meer andere plaatf~]], nog :lJn de Zee
gelegen waren, was dit Bildt onb~kend, en de onderg~vloeide
landen bcvaarb1ur. Maar als de Zce naderhand tC rugge keerde,
is, omtrent de regcering van d~ Hertogen van SaJ.:CI1, de hoogte
des Land, eerst zichtbaar geworden: waarom dan ook, bij de
lwm{lc van d~n [-lcrtJg GEORG, zijne Randen hem inbliezen, deeze Bi!tFhc Lardw, van Zee tot Land geworden, te doen meeten en verpachten; dit mcellt men in de maand Augustus van het
Jaar 1500 gefchicd te zijn. Gemelde Hertog trok het Bi/dt (lJt
zjg, wvrJellde hetzelve bij meetinge groot bevonçlec 2200 morgen; doch dit alles gefchiedde zonder toeHemming der gemagtigdcn vall Oostcl:S;OO en TYestcl'goo. De naastbelel1den. zo KcrkliJ.
ken als WilercldlijkclJ, Helde hij te vreden; e~nsdec!s met hun
eeoig
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eenig geld te geeven voor eens, en anderdeels met hun jaarlijk·
fche inkoml'h.. n te beta3Ien. Echter waren 'er, die hun recht beo
!Jouden wilulen. De Hertog verpachtte naderhand het Bi!dt aan
vier HollandfJ's, die van ieder morgen, tien J:l3ren lang, alle
Jauren een kroon zouden betaal en , onder voor\Vaarde van het
Land te méJeten bedijken, ook zijlen en Doten op hunne eigen
kosten maaken; ontvangende daanoor van den I Iertol~, in een!',
zeven duizend goudguldens. Doch de Pachters werden bij dit
accoord arm. De bedijking gefchiedde in het Jaar I50+, ell het
land werd kort daarna ongemeen vruchtbaar. Voortijds was dit
Bildt afgezonderd van Fries!mul, ter onclerfcheidinge het oude
Land genoemd; doch in de Spaan[che beroerten werd het daarmede verecnigd. In het Jaar 162+ beflond het in drie Parochiën:
die van St. Jarob, St. Amw en Onze L. Vrouw, ieder even
groot van morgentalen , buiten de treffelijke Buurt de Oude Zijl,
daar veel visch gevangen werd. Deeze Grietenij heeft ten Noord·
Oosten die van Ferwerderadeel; ten Zuid-Oosten LCCZlwaarderaJeel; te!] Zuiden 1Jlenaldu11Iadeel; ten Zuid-Westen Barra·
Jeel; ten Noorden en Noord-Westen de Zee, waarvan cliq;ededte, inzonderheid het Nieuwe Bi/dt, in 't Jaar 1610 bedijkt, kort
,!aam a groote fehade geleden heeft.
Dit Niet/we Bildt is groot 6000 Morgens. WlNs[mrus (telt ieder der gemelde ParochiiEn op 1 Boo mo~gcn, dus zamen 5400 Morgens. A!s de laat ne Grietenij van lf7estergoo, heen dezelve, in
dat Kwartier , de laatfte ftem en zitplaats. Wij voegen hierbij,
dat 'er, in he,t Jaar 1715, aan het eerfie MOeuli'e BiJdt, een
nieuwe bedijking van aanwas, of [ch"rrcn groenland, de Po/fm
genaamd, groot 600 morg€m , gcfchied is, onder het Heemraad- en Grictmunfch8p V3n Jr. ADA11 B~ST VAN IIAREN; welke bedijking door de vruch'baarh~id des land, rijkelijk de kosten en arbeid beloond heeft: en eindelijk de !:tatae in het jaar
1754·
Het wapen vun 't BiNt, Is drie witte liggende Hoornen 1'on
m·erl'lol'd, ~p een b10f1llW f7eM, waaruit A'O"Oi"II(/Ore11 [chictet!;
zijnde een zinnebeeld van het bla:lL!we der Zee, en van de
vruchtbaarheid der aangedijkte landen, bijzonderlijk in ~r~aIlel1,
waarmede J~ "'p Jaar de landen als opfehoopt Haan. De wooDin~
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BILLION. BILT. (dmbachtshurli;'Meid m Dorp)

Hing van den Grietman ligt in St. AI/1/a Parochie, zijnde een
fraai buis met fchoone plantaadjen.
Zie WINSE:I1IUS en SClIOTT,\;)l'[JS.
BILLfÛN, of Bou//jon, is een fraai Huis, in het vierkant op~
getrokken, en aan ieder hoek met een toren voorzien, in het
midden van een grooten vij ver, waarover een fraaije fieenen brug
ligt; wordende d~ pJamaadje, \\"andelclree\'en , waterleidingel' ,
enz. nog dagelijks, door de eigellaresf~, Vrouwe RIEBEEK, Weduwe van wijlen den Baron VAN SP.\AN, onderhouden. Te Pèlp
in Gelder/and zijnde, ziet men dit gebouw op eenen konen af.
Hand.

131LLl]; (Gmpm' de Rub!es, lIeer ,'a1l) zie
de) Heer van Billii.

ROBLES,

(Gospar

. BILT en Oostbroe,r, eelle Ambachtsheerlijkheid, in 't Over..
kwartier van het Stidt ,'m; Utrecht, ten westen van de hooge
Heerlijkheid Zeist. De fchoone landf1:reek deezer Ambachtsheer·
lijkheid f1:rekt zig van den Krom1llen Rhjin, eligt bij Utrecht, tot
aan het Dorp I!umfche, 't welke recht westwaards van Amersfoort ligt, meer dan twee uuren ill de lengte. Het getal der huizen beloopt meer dan twee honderd en \·jjftig. JOHAN HEN,DRIK
VAN EWIJK is Heer van dezelve.
BILT, of de Ronde Bi/t. Het Dorp van dien naam ligt een
1.:lein uur gaans van de Stad Utrec!:t, buiten de lPitte Vrouwe
1)001't, vanwaar, tot aan o:t Dorp, een firaatweg loopt, hebbende [er wederzijde eenen zandweg, langs welken men verfcheidclle aangenaame Buitenplaatfen aantreft, als ook een Vingerhoed.
molen, die zo wel met eell paard, als door het water van de
Bi/tfche Grift, bewogen wordt. De gemelde firaatweg moet
zeer oud zijn: wallt reeds na het Jaar 1433, toen dezel Ife vermaakt was, werd verboden, dieu te gebruiken, met rijtuigen',
wier raderen met ijzer bellagen waren, op verbeurte van vijf ponden, voor ieder rad. In 1470 werd 'er een aanbefieding tot
onderboud van denzelven gedaall. Waarfchijnelijk heeft dit Dorp
oud-

BILTZIJL. 13INDEREN. BINGA. (Willem)
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oudtijds onder bet gebied en vrijheid der Stad behoord. In het
Jaar 1516 lag aldaar, twee dagen lang, een gedeelte van het
volk van Graaf HENDRIK VAN NASSAU, toen deeze bezig was met
de Veluwe aftebranden. Twaalf jaarcn Jaater werd het belast met
het krijgsvolk en gefchut van den Graaf VAN EUUREN, toen hij,
daags daaraan, het Slot Ter Hem innam. In het zelfde jaar werd
'er brand verwekt door de Hot/anders. wier leger aan de Faart
lag. In '545, en in 1672, trokken Keizer KAREL DE VIJFDE en
LODEWIJK !JE VEERTIENDE, over de Bilt, naar Utrecht. In 1650
werd 'er. in de nieuw gebouwde Kerk, voor het eerst voor de
Hervormden gepredikt, en in 1652 de eerll:e Predikant, (die 011der de KJasfis van Utrecht behoort ,) bevestigd. Het oude St.
Petronella's Kapelletje is niet meer in wezen.
Zie HEDA en BEKA, !\lATTH. Anna/es, enz.
BILTZIJL • (de Oude e1J Nieuwe) twee Buurtrchappcn', in de
Grietenij het BiJdt. in Friesland, een ingedijkt land van dien
naam, weleer gefchied op kosten van Hol/ander~: waaraan het.
misfchien, moet toege[chreeven werden, dat de Frieji:he taal,
ten platten lande in gehuik, in dit gewest niet wordt gc[pruken.
BINDEREN , is de naam van een Kloostcr, fiaande aan de noordzijde van de Stad 's Hertogenbosc/t, waarin voortijds geen andere
dan adelijke Jongvrouwen werden aangenomen. Toen den Bosch
en de Meijedj (1629) in de magt der Staaten kwamen, werd dit
'Klooster aan den Heere NIEUWLIIND GANS verkocht, en de adelijke Nonnen. di~ 'er zig toen in bevonden, op 's Lands kosten,
tot haaren dood toe, onderhouden. Naderhand is het, door
erfenis, de eigendom geworden van den Generaal-Major IVOIX.
De Voogdcn zijner Kinderen verkochten het aan een en IIeer VAN'
DJi:R MEL'LE~, wicns erfgenamen hct nog bezitten.

BINGA, (Wittem) van Harlingen, was ecn der Edele Bondgenootcn. In het Jaar 1566 kwam hij van zijn landgoed, op
verzoek van EEIJi\U, te Leellwoorden. Ten huizt! van EERRINS
ondertekende hij, in navolging van dc voornaamHe Friejèlze Ede.
len. een nadere verbintenis. en beloofde, de SPtlfwjc/Je lnquifttie ,
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tide. md goed en bloed, te zullen tegengaan. Hij hegaf zig
daarop naar /lm!ieldalll, om van DEI]MA, bij \vien hij huisvestte,
te verflann, welken voortgang met het verbond gemaakt werd.
Ongelukkig bevond bij zig in 't gçvolg van IIEljJlA, toen BRED~
RODE /lmfleldtml verlakn had, en werd, mer hem en anderen,
op de I':lllder Zee, bij Harlingen, gevangen genomen. en naar
Fill'oordetl gebragt. Op den 241!en van de maand \)ecember
kwam 'er een vOllnis tegen hem uit, waarbij. alle ziine goederen,
ten behoeve van den Koning, verbeurd verklaard, en hij zelf ter
dood wroordeeld werd. Dit vonnil werd vijf dager later ter uitvoer gebragt laarende deeze Fl'ir[clte Edelman, die, gelijk de
Heer TE wATEn ons leert, met BOè-GA Iliet verward moet worden,
dus ongelukkigli k het leven.
Zie Historie yaIJ 't I/(:rbolld der Edelen, H. Stuk, bI. 21 r.
enz.
TIrNKEs, (Jacob) was, in de jaaren 1676 en 1677, Kommandeur over een Esquader van agt oorJogfchepen, en maakte zig.
in den oorlog tusfch,m Frtmlmjk en den Staat, beroemd. In
de maand Maart des gemelden jaar 1676 weid hij, met de gemelde Schepen, naar dllll'ri/.:a gezonden. om dç FJ'allji:/zen afbreuk
te doen. Den 4den l\lei bevond hij zig voor de Rivier Kajona,
aan de IPèltilldi[che kust, en onmam den vijand zijne fierkten
op het Eiland Even kloekmoedig kweet hij zig op het Eiland
St. Marten , dat hij, benevens eenige Fran[che Schepen, wegnam. De Fra12[che Admiraal D'ESTRéE vertoonde zig fpoedig aldaar, om het \'erloorene te herneemen. TIn'mEs bevond zig, met
ziine on,1erhebbende fchepen, voor het Eiland Tobt/go, alwaar
D'ESTkéE kwam om het te vernielen. Reide Esquaders waren bijna gelijk i:l getal van fchepen, doch de Fran[clte ongelijk veel
grooter, en wel viifl11~al zo flerk bemand •. De aanval was geweI.
dig, en de \'erweering van BI:<:K!S en der zijnen manlijk, De uit·
.flag van het gevecht was, dat vijf [Jol/ond[che OorlogG.;hepen en
twee Provian:fchepen verbrandden, en de drie overige Oorlogfch,~pen firanJden; een Brander en een Advi'sjagt. werden mede
dour het vuur verteerd. Daaremegen verbrandden, van de Frmtjchm I het [chip van D'ESTRéE, en nog twee anderen; Ie PretieJJx

werd
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werd aan firand genomen; l'lntrepide mede veroverd; [wee an'
waren zwaar befchadigd, en een Brander aan Hukken ge.
[cl!oten. De Franfche overwinning was indedaad te gering, om
~er vreugdevuuren ovt:r aan te fieekcn, gelijk zij, echrer, t~
Parijs, op den 26fien lV[t>i, derden: Wa!lt de herovering van
Tabago mislukte hun. Ook was 'er bij zo eene overwinning weinig 'tofs behaald; want de m,ll~fchap der Ho//tmdere11 befl:ond' in
'e geheel in 824, en die der Franfc,le:i in 4060 koppen; de Fran.
[chen hadden 426 fl:ukkeil gefchut, en dè onzen 296. D'ESTRéE
had'wel allen vlijt aangewend om Tabago, aan de landzijde, te
doen beftorincll; doch iij werden met zwaar verlies afgcllagell;
dus D'ESTRég genoodzaakt \Vas , zonder zijnim last volbragt re hebben, naar Frankrijk te rug te Iweren, en de herovering te fiu!·
ken, tor zjjne tweede komst in de maaiJd -December. Want toen
met een fierker vloot :tl daar genaderd zijnde, werd hij me-eller
van 'Fabago, niet zo zeer door de dapperheid der Fraltfchen, als
wel door een ongelukkig toeval: een uitgeworpen bombe viel in
de Kruitkamer van het Fort, dat daardoor met de bezetting in de
lucht vloog. De Kommandeur IlINIÜ:S 'zat op dien tijd, nevens
PIETER DE l\fOi\TIGNIJ , eer{i.en Kapitein 'van 't Regiment MarinÎers,
en andere Officieren, in zijne eetzaal, boven den Kruitkelder •
om het middagmaal te houden; hij geraakte dus ellendig om het
leven, en de Staat verloor het Fort Tabago met veel volks.
Doch dat het meefie [mame, was de dood van den dapperen
llJl,'iKEs', wiens beginzelen een grootere yerwachting beloofd hadden. Hoe de Kommies FLnDIING en d~ Heer CROESE , nog gereed
zjjnde , 'zig eenige dagen in een bosch verborgen ,hielden. en
door een atgechvaald [chip in 't Vaderland gebrngt zijn, viadt men
tn't Leven der Zeehelden, bI. 454 en 455; in 't Vervolg op
MTZEMA" de Hollandfche 1I1crcurius van 1617. enz.
"(kren'

BIl\'KHORST, ('t !luis te) voorheen behoord hebbende aan 'het
adelijk gellachr van dien naam, ligt in het Ambacht van l7óor.
lurg ,; bij de 'H{/{/gfclIe Faart, pronkende als nog mer een hoogen vierkanten toren, zo als men 't zeI ve bij DE RIEMER, in zijn
befchrijving van 's Gravenhage, afgebeeld vindt. Wie 'er de
ltichter van geweest is, weet men niet zeker; doch dat her geVI. DEEL.
00
fl.i\Cht
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!lacht van dien 11a:L11 reeds in het Jaar 1076 vermaard was, is UiE
's Lands Gefchiedenisfen, en uit de geflachttafeb, bij GOUDHOE.
y;::s- en VA:S- LEWWEN te vinden, bekend. Dit Huis, in het Jaar
1308, den eigendom zijnde van I-leer m::VION VAN BENTlIIm, droeg
deeze het, met de landen daaronder b~hoorende, op aan WILLEM
VAN HENEGOUWEN, Graave van Holland, en ontving het van hem
weder ter leen, volgens den Leenbrief, bij DE RIEMER te vinden,
p. 6 J. Door wien het daarna bezeten zij, is niet zeker aantewijzen; doch, in 1~50, toen het, door W,LLEM VAN BEIJEREN,
belegerd werd, 0111 reden dat Heqr HERllAART VAN BII'KIIORST de
I10ekfche partij was toegedaan, behoorde het aan eenen JACOB
VAN llINKIIORST.
In 13~9 werd daarmede, door Heer JAN VAN
ARKeL, zekere JOlIAX VAN LE:jENBURG verlijd, die het i, in 1409,
verkocht aan DIRK FLQ!;G; dc:eze droeg het, in 1435, over aan
DIRK VAN ZWIETEN, welke Heer DIRK, in 1439, door Hertog Frups, befchonl,en werd met den ])emu!'.J'eg, llrekkende van den
llaar;hol!t zuidwaarts tot aan Binkho/"st, met magt om dien weg
met een' draaiboom te mog;:n fluiten. In het Jaar 146+ kwam
dit Huis aan I-leer DIRK POES, cn van dien op zijnen Zoon LaDEWIJK POES l'(JII den Bid.: JO: st; in welk gdlacht het bleef tot in
't Jaar 1563, \v;1llnccr het, door huwelijk, in dat van S:\"OEKAARl'
overging-, en in 169:) door verkoop aan HENRIJ DU VERNET , Ridder, en in 1727 weuc:-om door verkoop, aan JDHAN HUfJMAN, en
Iladerhand aan den I-iccrc THEODOR\lS KRRlnrAN.
Dit lIuis of Slot ligt rondom in zijne grafLen; was oudtijds
met torens en fchietgaten voorzien, en heeft mcnigen norm moeten doorllnan, bijzonderlijk in de Hoe/ifc 'e en Kabbe/jaalmfche
oneenighed~lJ. Na het beleg en de overga~ve, in '35°, werd
llCt, i~ 1359, door die van Delft, toen KabbeljnlJuwsch zijnde, belegerd, in hoope van daar door de Hockfchm hun beleg
va:1 het Huis te Heemskerk te zullen doen opbreekën. De Del1'enaars vergenoegden zig uiet met de verovering van Biukhorst
en Po/tJnm, maar verbrandden die beiden; wordende, echter, het
IIuis, waarvan wij hier fprecken, kort daarna weder herbouwd.
Men zie de Oude Hotlandfche C/zronijk.
BINKIlORST,

(Lodewijk 'Vtm) een Hot/andsch EdelmalI , cm
Am.

tHNNEWIJZEN. BIl\'S. (Amul "Im;
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-----------------------------------Ambllchtsheer van 's Grnvt!ztmrJe, doch, volgens Ti<: WATER,
van een ander geflacht, dan de hier boven gemelde Heeren van
Rinklzorst. De tegenwoordige, behoorende onder het getal der
zaamverbondene Edelen, werd door ALBA, na veelvuldig;! beo
fchuldigingen, gebannen, om reden dat hij zig met SONOIJ en VAN
WJJNGAARDEN had opgeworpen tot een' begunfiiger van den nieuwen Godsdienst en des zelfs Leeraaren , die hij huisvestinge en
bekwaame plantîen tot god~dienstöefeningen in den Haag beo
zorgd, en zig bevlijtigd had meer bondgenoten aantewerven ;
dat hij den Prins V,\N ORANJ~ om befcherming gefineekt , zig,
Ao. 1566, bij de tweede opcnb:!are preeke te Ol'erl'un bevonden. en PlETER GABRI::L, op het Huis te /lSfel1, waarvan
hij Kastelein was. huisvestingc verleend bad. Deeze edele banneling vond raadzaam. zig met de vlugt te redden; doch zijne huisvrouw. ELISABETH VAN RAPENBURG , hield [tand, of keer..
de ten minnen îpoedig weder, en verzocht aan den Hertog, in
het Jaar 1571, onrflag voor de helft der verbeurdverklaarde goe.
deren, en van twee jaarlijkfehe. rentebrieven, die haar toebehoord
hadden; het geen zij gedeeltelijk verkreei!'. Toen de tijden eenig- _
zins gunftiger werden, keerde BINKHORST uit zijne ballingfchap
weder te rug naar Holland, alwaar hij voorheen lVIeeO:erknaap
van de Houtvesterij, en naderhand Rekcnmeener was. Hij werd,
door 's Lands Staaten , als Kommislàris gezonden naar Tf7óerden ,
om de Kerklijke onlusten, verwekt door J. ZALIGER, aldaar een_
einde te doen neemen. B:NKHORST fl:icrf zonder kinderen na te
laaien, in het Jaar 1582.
Zie TE WATER, Il. Stuk, bI. 513. Sententiën vtJn A/ba.
bI. 37, 5 r, 52, 465 en 469BINNEWljZl>N, of Bil1newijze11t, en ook wel Bmewijzen.
een Dorp onder Hoom, in Noord -Ilol/and, tllsfchen TVestwOllde en lIoorn, is grOOt 3'28 morgen 367 en een halve roedé
'lands, en heefe een getal van biJna veertig huizen en één molen,.
Aldaar is een goede Kerk, behoorende onder de Klasfis van

Hoom.
BINS.

(Anna van) Deeze jonge Dochter vond te Antwerpen
002
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haar beilaan. met de jeugd in 't leezen te onderwijzen. Doch
meer bekwaamheid hebbende. dun men doorgaans bij vrouwen
van dat beroep zoeken moet, maakre zij hnuren naam berucht
door het fchrijven van vaerfen in de V/aamfche raaI; en fchoon
dezelve opgehoopt waren met fcheldwoorden tegen LUTIIER en zijne navolgers, vond ELIGIUS EUCHARlUS dezelven. echter, waardig, om ze in de Lntijllfche taal over te brengen, in zijne dichtwerken, Rifthmi genaamd. te lasfchen, en, in 't Jaar 1529, ter
gemelde piaatfe te doen drukken.
Zie MIREUS en VAL. ANDRIl.AS.
13IRDAARD;

zie BIRDUWERD.

BmDUWERD, dat ook wel kortslaeidi>halve Birdnard genoemdt
word, is een klein Dorp, behoorende tOt de Grietenij Danltttnadeel, in 't kwartier van Oostergoo. westwaarts van Ril1Smageest, aan de E~. waarbij een goede buurt is, hebbende ecu
Kerk en Predikant, die ook Jnllum bedient. beh:>orende onder
de Klasfis van Dok/film. Dit Dorp heeft negen (temmen.
BlRl(. (De' was de naam van ce!) l\Jmmcn- en een VrouwenKlooster. Het laattle werd ook wel l1fariendoal genoemd. Zij
fionden weleer iu de nabuurfchap van Soest. een groOt uur van
Amersfoort.
llJSDO;\1:vIEN. Daardoor verfi:aat men het lund, of die landen,
\velke onder het bertuur van deeze of geene Bisfchoppcn behoo.
ren. De Roomschgezinden ijveren zeer aerk, om de oudheid
der BHchoppen, en dus ook der Bisdemmen te bevestigen. Uit
TITUS I: 5 en 7. trachten zij te betoogen,. dat ,van de tijden der
Apostelen af, de Bisfchoppen door de Bisrchoppen aangefleid
werden; en dat daarna de andere kerklijke perrü"onen. met toe{lemming van de Gemeente, een perfoon verkoozen. na dezelve
alvoorens in 't openbaar voorgefield te hebben, om te verhoeden , dat hun geen onaangenaam perroon werd opgedrongen.
luik eene keuze, zeggen hunne Schrijvers, viel doorgaans op
een' Prie!l:er of Leeraar ; ook wel op een' Dial;:en, mids hij een
mllB
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man, ware van beproefde deugd ; voornaamlijk noeg men het oog
op zulk een en , die door frandvastigheid en geledene vervolging
vermaard was. In het ampt werd hij door andere Bisfchoppen.
'Jl1et opleggingeder hanGen, als' mede door vasten, bidden, enz.
bevestigd. De eerUe Bisfchoppen te Alexa14drie, Antiochie,
YertJfaJem en Ephefe, werden door de Apostelen zelve aan gefield; .de verkiezing gefèhiedde vervolgens door de Gemeente.
met toell:emminge van de Kerklijken , of door deeze met bewiIli.
ginge der Gemeente. Dan, daar zo eene verkiezing door de Gemeente met groote beweeging verzeld ging. gebood Keizer JUSTJNIAAN ,dat die verkiezing, in 't vervolg, alleenlijk door de
Klerefy of kerkendienaars , met raad van de voornaamll:e !tedelin·
gen, zou gefchieden. Doch ook deezen werden 'er, door het
Concilie van Nicea (781) buiten genoten; en dus bleeven de
Kerklijken aJleell 'er meel1er van. In de dertiende Eeuw begonnen de Monniken, en daardade Kanunniken van de hoofdkerken, zig de verkiezing der BisCchoppen, met uitnuitinge der an·
dere Geestlijken ,aantemaatigen. Daar waren 'er, die zig ten
dien einde voorzagen van Bullen en Vrijbrieven van Pauzen, Kei.
zers of Koningen, fchoon ook fomtijds de Keizers of Koningen
zelve Bisfchoppen aanl1elden. Het is bekend, dat de Pran(che
Koningen ,van den Tweeden Stam 'er meestijds meel1ers van waren, en de Bisdommen naar hunnen zin deeden beftuuren. KAREL DE GROOTE rekende de Bislèhoppen onder de voornaaml1en
van zijn Rijk, raadpleegde met hun in zaaken van 't grootfte aanbelang. en begiftigde dezelven uitermaten. Zijn Zoon LODEWI}K
ging verder; hij noemde den Bisfchop Prins, in plaats van Opperpriester, en veroorzaakte. daardoor, dat die Kerkvoogden,
\Zo als uit de IevensCchetzen van veelen kenbaar is) paal n0ch
perk aan ,hun gezach ftelden; willende eenigell van hun met den
Paus gelijk zijn. Nederltmd heeft meermaals droevige rampen,
zwaare oorlogen, en ondraageJijke gezachvoeringen door hUil
moeten ondergaan, Wat aanbelangt de Bisdommen in deeze Landen; fommige derzelven zijn zeer oud: van dat van Arrlls or
Atrecht zeg men. dat de H. WAAST, als de eerUe Bisfchop. in
het Jaar 540 overleden is. Dit Bisdom, naderhand met dat van
Kamerijk veréénigd, is. door Paus lIRBAtlLt DEN TWEEDEN, in
OOl
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het Jaar 1°95, 'er weder afgefcheidel1. Nadat f(omerijk rot een
Aartsbisdom verheven was. werd /lrras daar aan onderhoorig.
De llisfchop van Arms is Prefidem der Staaten van Artois. Zijne inkomll:en worden jaarJijksch gerekend op· 18000 FroIJ[che
gu1deRs. Volgens eenen vrijbrief van Paus CLEMENS DEN ELFDEN,
van den 9den April .638, benoemt de Koning den Bisfchop, die
onder zig heeft vier honderd Kerfpels , welke in twaalf Landfchappen verdeeld zijn, behalven cenige andere Kapittel5, en agctien Abdijen.
Het llisdóJl1 van St. Om er werd, in het Jaar J 559. door Paus
PAULUS DEN VIERDEN, na de vCflvodHng van de Stad Terouane,
opgericht. Daaronder behooJ'cn honderd en tien Kerfprls , waarvan 'er zes binnen de Stad St. Omer ziJn. verrcheidene KatJitteIs en rien Abdijen. De illkomrIen van den Bisfchop worden
jaarlijksch (lP 3o,boo ProtI;:: Ie guldens gerchar.
Gemelde Paus PAULUS verhief, in het zelfde Jaar, Namen rot
een Bisfchoplijken zetel. Voorheen behoorde die Stad onder het
Bisdom van Luik. doch werd nu gebragt ond(!r het Aartsbisdom
van Kamerijk. Het heeft onder zig agt Steden, honderd en drieen-tagtig Dorpen in die Provintie, en honderd en vier-en-zestig
in Watsch Bl'lIband, benevens vecrtien Dekellkhappcn, vier Abdijen, verfcheidene Kanunniksdijen , en een groot aamal van Man·
nen- en Vrouwen-Kloosters.
Het Roermond[che Bisdom, mede door dien Paus, in dat zelf·
de Jaàr, op verzoek van Koning F1LIl'S DEN TWEEDEN, opgericht,
behoort onder het Aartsbisdom van JVJecheien. Dit Bisdom bevattede onder deszelfs gebied elf Steden: Roermond, Yenlo,
Gelder , Yalkeilburg, Iraclttendo/Jk, Ireert, Boksmeer , .S'tra~·
ten, Nijmegm, GraFe en Battenburg ; vier-ell-negentig Vlek•
. ken- en Dorpen, die in agt Land[chappen verdeeld zijn. De Keizer, die het reaht van de benoeming van dlin Bisfchop aan zig
behouden heeft, bedong bij den Utrechtfc/ten Pi'ede, in 17 I 3,
van den Koning van Pruisfel1, en bij 't Barriere Trllélaat van
17 1 5, wel uitdrukkelijk, dat de Bisfchop van Roermontl zijn
13isfchoplijk recht, in geestlijke zaaken, zou blijven oefenen,
over alle plaatren , die onder zijn Bisdom behooren, op gelijke
wijze als hij het onder de regeering van KAREL DEN TWEEDEN ge·
oe·
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oefend had. Ook heeft hij, bij het laatst~emelde Traél:aat, het
recht bekomen, van de kerklijke ampten te begeeven, zelfs in
plaatfen onder het gebied van den Staat; mids hij geene andere
perfoonen benoeme, dan die den Staaten aangenaam zijn. In het
Jaar 1736 overtrad de Blsfchop zijn gebied, door het doen opligt en van de Vrouw van den Heer VAN TRIEST> die hij, fchoon
zij onder het ampc van 111ontfoort behoorde, naar het Klooster
JIIJariengaard, binnen Roenl1ond, deed voeren, waarop de Staalen nict nalieten kJagtig te vallen. In een verhaal, getijteld: de
Maagdcnroof des Bisfthops Win Roermond, vind. men die gebeurtenis, met derzelver uitkomst, omitandig verhaald, en zal
ons, bij een andere gelegenheid, nader te ll:ade komen.
Het Bisdom van Antwerpen is mede in 't Jaar J 559 opgericht,
door den genoemden Paus, zijnde dit Bisdom zamengefteld uit
een gedeelte van dat van Luik, en dat van Kamerijk, en bevat~
tende onder zig zeven Stede;-:: /JnhJlerpe1J, Lier, Breda, Bergeil op dm Zoom, Tumhoift, lIerenthaIs en f!oogjlraaten ;
honderd en tagtig DOJ1lcn, zes Kanunniksdijen en vier Abdijen.
Geml werd mede op dien tijd, en door den zelfgen perfoon •
tot ecn Bisdom verheven, en geneld onder het Aartsbisdom van
Jlleche/en. Daaronder behooren zeven Dekenfchappen en honderd drie-en-tagtig Kerfpels.
Brugge, dat vóór het gemelde Jaar 1559, onder den Bisfchop van Do~rnik plagt te behooren, werd toen mede tot een
Bisdom gemaakt, en gefchikt onder het Aartsbisdom van Mechl!km, en daarollder gebragt de volgende zes Steden: Brugge,
Oojlende , Sluis, Damme, Oudenburg en jJ;!iddeiburg, benevens honderd drie-eo-dertig Dorpen en Gehuchten, die in agt
Dekenfchappen verdeeld zijn; welke innelling en verdeeliog in
dat van jJlechelen plaats had.
Doornik, waaronder Brugge plagt te behooren, is een van
de oudne Bisdommen in Nederland, gelijk mede dat van Kamerijk. Men vindt reeds van eenen Bisfchop ELWTHERUS, die
in de zesde Eeuwe geleefd heeft, gewag gemaakt. In het Jaar
1148 werd lYojOiJ van Doornik gefcheidell. Vóór de oprichting der nieuwe Bisdommen in Nederland, was dit van een
~roote uitgeflrektheid ; doch daarna bevatte het ileges agt De00 4
ken-
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kenfchappen, waarin in het geheel twee honderd drie-en-twintig
Kerfpels geteld worden" waarvan 'er vijf of zes onder één Priefler
naan.
'1'peren, dat voorbeen onder dat van Terotll1ne nond, werd
mede, qp meergemeldcn tiid, tot een Bisdom verheven, en toen
onder het A.artsbisdom van l1fedelen geHeid. lIet is verdeeld in
agt Dekenfchappen, die met elkander honderd vijftig Kerfpels ,
zonder 'dat van DlIiiJkerkclJ, bevatten. De zevende Bisfchop
van Tperen was de vermaarde CO~NELlUS JANSENIUS • wiens navolgers, ~ij den naam van Janfel/istm , in Frallkrijk en de Nederlandm bekend zijn.
's Hertogenbosch was mede een \':111 de nieuwopgerichtte Bisdommen. Onder hetzelve werden gelleld tien Steden, honderd
negen-en-tagtig Vlekken en Dorpen; !laande dit mede onder dat
van MechelC11. De Bisfchop trekt zijne voornaamlle inkomllen
uit de Abdij van To:zgerlo. Gedllllrende den tusfchemijd van 1551)
tot 1647, had 's Hertogenbosch zeven Kerkvoo~den. waarvan
de laatCte • JOSEP H DE BERGMGNE, Afgezam des Spaallfchell Konings op de MunflerJè,1;e Vredeha1J(lcling was. Spanje ~ua3kte
weinig of geene bedenking, om het wereldlijke gezach daarvan
:taU den Sta,at, in wiens magt het reeds C.:den 16.29 geweest was,
aftellaan. Grooter zwaarighcid was 'er over het geestlijkc gezach
van den Bisfchop: want hierdoor meende men het opperhoofd
van Rome in zijne eer te benadeeleH. Dan de Stnaten van Uoll<'md, oordeelden, daar men hun de wereldlijke magt afflond, dat
het geestlijke gezach een verfchil [Uslchen den Koning en den
Paus was, waarvan zij weinig zw::!urighcid maakten. Do:! Brahlwtl[cfte Godgeleerd.en rieden zelfs de SpClmzfc 1e Afgezallten.
ook dit te la:lten flippen; waarop d:m, na de fluiting van dien
Vrede (1648), dit Bisdom vernietigd werd, fellOon men 'er het
áanfielJen van cellen Pauslijken Vikaris toeHond.
Haart~m, voorheen onder Utree/u behoorende , werd mede
in dien tiJd tot een Bisdom verheven. De eer~le Bisfchop. zijnde 'NICOLAAS VAN NlIWWLAND, of Nova Terra, werd in 1562 ingewijd. Deeze was een man, die in een kwaaden reuk fiond.
Met geweld was hij voorheen Abt van Egmond geworden, en
werd door zijne vJjand.:n befdm!digd, een' dronk aart te zijn.
Groo-
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Groptentwist had hij met zijnen opvolger GOVERT VAN MIERLO,
aan wien hij het Bisdom, în 1569, op zekere voorwaarden, had
afgeftaal1. NWUWLAND klaagde dat l\1IE:RLO de bedongene pen.
ningen gchtel' hield. In het Jaar 1579 werd, door de Staaten
van HoI/aid, volgens de verklaaring van den Aartshertog 1\1.\T·
'l'HlA3 en de Algemeenf Staatel1, dit Bisdom ten niete gedaan.
Aan hetzelve waren ollderhoorig gemaakt twaalf Steden, en de
Dorren wsfchen deze1veu gelegen, welke in de PausHjke Bulle
genoemd worden.
De Abdij van Middelburg, gefield onder 't Aartsbisdom van
Utrec~t, werd tocn mede rot een llisdom gemaakt, NICOLAAS
m: CASTRO werd, van den la~ti1en Abt, tot den eerften Bisfcbop
verheeven, en, op den 4den Januarij des meergemelden Jaars.
plegtig ingehaald. Het telde onder zig tien Steden en honderd
Dorpen; doch werd kon daarna mede vernietigd.
LcclJwaardclZ was de plaats, die door het meergenoemde opperhoofd benoemd werd tOt de zitplaats\'an den Friefè!zelJ Bis.
tèhop. Doch, in het Jaar 1561> maakte die Paus, door cene
openbaare Blllle, eenige verfchikking. De oprichting van hetzelve veroorzaakte aldaar groote onlusten, die men omftandig in
de J(erklijl;:e Oud'Jeden van die Provincie zien kan,
Onder het Bisdom van Deventer was gamsch Orerijs[et begrepen; waarbij naderhand het Grraffchap ZUIp Îen gevoegd werd;
zijnde het gebied, dat de Bisfchop van lI11mfter voorheen daar·
op had, tan die van Dermtel' afgefraan. Op bevel van den Ko·
ning, of uit deszelfs naam door de Landvoogdesfe, werd de Bisfchop, door het Kapittel van DCl'e7lter, in het bezit van de Proost·
dij genei.! ; waartegen de Smaten van die Provintie niet nalieten,
hunne klagten aan MARGRIlTA VAN PARMA te doen, doch vruchtloos. Het Deventer;;: 'ze Bisdom werd zelfs tot het tweede in
rang, onder het Aartsbisdom van Utrecht, gelleld; dan ook dit
nam met het Jaar 1590 een einde.
Groningen werd, met deeze groote veral'ldering, in den Kerk·
fraat, van het Aartsbisdom Keulm en van dat van Munfter ge·
fcheiden, tot een Bisdom verheven, en onder het Aart~bisdom
van [[tredt gefteld. Onder het gebied daarvan. behoorde mede
het Land "fin Drenr/l. De Kerkvoogden daarvan waren met ver.
00 5
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baazende inkomf1:en voorzien; waarvan zij, echter, llechts tot
het jaar 1594 het genot hadden,
Utrecht mede een der oudf1:e Bisdommen in Nederland, gelijk te zien is op de Tafel van den regeeringstijd der Vorfl:en en
Bis[choppen, achter ons Eer/te Deel gev{Jegd, waarop men, op
het jaar 693, WILLEBRORD als den eerf1:en gemeld vindt. Dit Bis.
dom behoorde, tot in het jaar 1559, onder dat van Keulen; doch
werd tot een AartSbisdom verheven, en bleef zulks tot in het
jaar 1580. Onder hetzelve behoorden Haarlem, Middelburg,
Deventer, Leeuwaarden en GroJlin::en.
De invoering van deeze nieuwe Bisdommen werd, door fom,
rnigen, als eene der hoofdoorzaaken van de Spaallfche Beroer,
ten, en van den haat tegen Koning FILIPS DeN TWEEDEN aangemerkt: en niet zonder reden, aangezien de Kerklijken daardoor
in hun gezach en inkomftcn benadeeld werden, en het gemeen
van oordeel was, dat men 'er zig van bediende, om des te gemaklijker de lnquiutie te kunnen invoeren. FIl.lPS was 'er evenwel de uitvinder niet van: want zijn voorzaat FIUPS, Hertog van
Bourgondiën, infieller van de Ridderorde van het Gltld~ f/lfes,
had 'er zijne gedachten ovcr laaten gaan, en het, op zijn dood.
bed, aan zijnen Zoon KAREl, ernftig bevolen; doch deze had grooter zucht tot het handelen der wapenen, en fielde meer eer in
den toenaam van de Strijdbaare, dan in dien van de Godv/",;c't·
tige. FILIPS, de Zoon van MARIA, KAREL'S Dochter, had mede
iets anders re verrichten. Zijn Zoon KAREL DK VIJrDE toolJde 'el'
wel groote begeerte IJaaf, ja maakte' er reeds eenig~n toeftd toe;
dan de menigvuldige oorlogen, die hij voerde, verhinderden hem
zijne oogmerken ter uitvoer te brengen. FlLIPS, die hem opvolgde, zond aan de Landvoogdes[l,!, in het Jaar 1562, een en brief
van wijlen zijnen Vader, die hem zulks op het hoogst had aanbevolen, en voegde daar bij, dat, om het ontwerp doortezetten , drie redenen hem ten f1:erkfie hadden aangefpoord: voor
eerst, de menigte ,'an 't 1'olk, dat Nederland bewoonde, e1J te
talrijk was om ot:der l'ier Bisfchoppen, Arras, Utrecht, Kameril:' en Doornik te ftaall; ten tweeden: de vermeerdering der
Ketterijen; en ten derden: de raad "tm zijnen f/ader, die IJ.el1l
hnd ingeboe;:,cmd, dat dit her eenig/le middel was, om deu
Gods-
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CodsrliC1JSt te behouden. De man, waarvan FILIP,; zig bediende.
om de invoering der nieuwe Bisdommen te Rome te bewerken,
was de hoog\llocdige. doch tevens geleerde FRANÇISCUS SONNIUS.
Na eenige onder-handelingen gaf Paus PAULUS DE VIERDE 'er zijne
goedkeuring aan, en men bepaalde veertien Steden, om in dezel
wn, boven vier oude, nieuwe Bisdommen opterechren, en onder
die drie tot Aartsbisdommen: Kamerijk, Utrecht en Mechelen. De
Koning het, bij zijn vertrek, aan den beruchten GRANVELLE en
SONNlUS de zorg, om ieder nie"w Bisdom des zelfs paaIen en grenzen aantewijzen. GRANVELLE geraakte daardoor frerk in den haat;
men leide hem ten laste, dat hij daarmede meest zijne eigene
grootheid bejaagd, en 'er de Staaten daarom niet in gekend had.
De Geestlijken hielden niet op met den Koning hunne klagten
voortefl:ellen; doch il1lusfchen namen de Bisfchoppen, de een
VJor den anderen, bezit van hllnne aoelen. Antwerpen was het
alleen, dat, uit hoofde vaa des zelfs koophandel, uit!1:el verkreeg.
Doch, na de vermeerdering van het gezach der Staaten , ,'erviel
het gezach en zelfs 't aauweezen der Bisfchoppcn, in die plaatf.:u, welke men door de wapenen bedwong, gehed en al, gelijk
wij reeds aangemerkt hebben.
13ISDOMA. een eigengeërfde Staate, in den omtrek van Rien,
onder Lutkewirum, in de Grietenij /1clIlwdcradee!.
flISSCHOP.

HOUBliAKtN

maakt, in zijn leven der Nederland.

(c 1e KZ:JJstfchildercn, gewag van vier mannen. wdkc dien
naam gevoerd hebb~n: peoE en zijn Broeder ABRAmM, JAN
BISSCHOP, die een ervaaren Advocaat en tevens een goed
Tekenaar, Schilder en Plaatfnijder was, en C.JRNELlS BISSCHOP:
wiens kunstllukken zelfs tot fieraad van verfchcidene Vor(l:en
dienen.
Zie het Tweede Deel.
DE

BliiSCHOP. (Rem Egbertszool1) Van deezen hebben wij,
,het An. AMiTELDAM, reeds gewag maakt.

011 der

13JSSCHOPSDAM. Een LOon van een en Dijk, door flisfchop
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n I T TER. B, L A: A K E. (RoMert)

RI!ND VAN GALEN, in het Jaar 167(!. door de Bourtanger MoeroS, nabij het Dorp ter Alphe, in de. Provincie van Groningen,
gelegd, om het beleg vnn èie Stad daardoor te bevorderen. Door
del} tijd is dezelve gezo!lk~n en t~ ni ct geraakt.
Zil! BACHIENE B, bI. 268.

BITTER, (Christina) was de Grootmoeder der echgenoote van
den Ridder p.. c. HOOFT, eerst gehuwd met ANDRIES VAN ERP, en
daarna 1llet ARNOUT FABRJJ. In de plondering van Al1tJl'erpm·
door de Spo1Zjot1rtlen, in 1576, toonde deeze vrouwe zonderlinge kloekmoedigheid. Zij en haare Moeder AGATHA OOMS, een
vrouw van hooge jaaren, verborgen zjg in een kelder. Het geweid, dat op de huisdeur gcfchiedde. bewoog de oude vrouw,
te zien wat 'er gaande was; doch juist op haare aankomst fJaat
een vaatje buskruid de deur aan !lukken, en haar zelve te mors·
felen. De pachter, reeds tus[chen de veertig en vijftig jaaren
oud, [chiet toe, en vindt, ter hanrer fmarte, haare Moeder dood.
De Soldaaten grijpen haar aan, en dwingen haar om haaren man
benevens haar geld aantewijzen. Zij nuk hun iets in de hand;
doch zulks baatte niet: de man en 't geld moenen 'er zijn. Zij,
weigerende een van beiden te ontdekken, werd met een fiuk lont
on! den hals aan een ladder gchangeu. In dezen naat liet men
haar, tot dat. zij bijna dood was. Haar toen los maa~ende, her.
haalden den Soldaat€l1 hunne vragen, en hangen haar, die bij de
voorige weigering bleef vo:barden, ten tweedemaale , en vervol·
gens ook ten derdemaaie. De wreedaarcs, op haar niets verwin·
llen kunnende, trokken de deur toe en lieten haar hangen. Een
van het huisgezin, toen voor den dag komende, tbeed de lont
af en redde haar leven, dat zij nog eenigen tijd, zeer droef.
geestig en verzwakt in 't verfiand, doorbragt.
Zie HOOFT, Neder!. lIlstorien, XI. toek, p. 472.
BLAAKE,

een Schans in Staats-Braband; zie

BERLAKE.

BLAAKE, (Robbert) een Engdfthe Admiraal, wi~ns gedrag,
en het loon da~rvoor, onder de Art. TROMP en DE WITTE, zal
vermeld worden.
DUAl':r-
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BLAARTHEM , een klein Dorpje in Staats Braband , in de
1I1ei;erij vall 's Hertogenbosch , drie vierde uurs ten Zuid-Westen van EindhoJlen. Deszelfs bewooners genieten eenige voordeden van weinige zeer goede Wei- en Hooi-landen, die aldaar
gevonden worden. Men telt 'er niet meer dan drie-en-veertig
huizen. De Gereformeerde Kerk is een middehnaatig kruisgebouw , met een torentje voorzien. De Gemeente wordt 'er
door den Predikant van Féldhoven bediend. Het Kerkhof en
de armen van Blaarthem , Gestel en Eindhoven behooren 011der een.
Zie IIACHlENE ll, p. 596.
BLADEL, of Bede/Ie, een van de oudl1e Dorpen in de Meij!rij, zeven en een half uur ten Zuid-Westen van 's Hertogenbo,c!J.
Dit Dorp is zeer beroemd geworden, door hun, die willen dat
de Frankifelte Koningen aldaar een Paleis zouden gehad hebben.
Onder deeze munt uit de Heer VAN LOON, in zijne Aloude Historie )'tm Holland, H. Deel, bI. 146 en 147 geevende daar ter
plaarfe zelfs eene aftekening van àeszelf., grondfJagen. OVDHOEVEN, daarentegen, in zijne BejZ'.'zrzjl'iilg yan de Meijerzj vtm
's Hertogenbosclt, bI. 60, getuigt wel, de overblijfzeIs van een
Edelmans Huis, maar geenzins de grondflagen van een VorstIijk
Paleis gevonden te hebben. Op het geene de Heer VAN LOON,
ter gemelde plaatfe, zegt, tekent de geleerde Heer VAN lIEURN.
in zijne Hi~torie vtm de Meijerij, J. Deel, p. 56 enz. het vol'geode aan: Ik ben (zegt zijn Ed.) vee/man! te Bladel geweest.

~n nimmer heb ik unig water, bij of omtrent de Bladelji,'h~
Kerk gezien. De grond derzell'e, en daaromtrent, ligt zo ~'er·
heven, dat het mij omncoglt'jk toeji.:hijnt, aldaar eenige graf
tea met water gevuld, Je kunnen delven; doelende hiermede
op de aftekening van VAN LOON, waarin men een geheele rivier,
met verfcheide!le gedolvene grafren , verbeeld vindt. Ik heb mil'
nerhalve11 t;'11 hoogften ~'e1'wollder". dat men de jlotltheid g;_
had heeft, dm Heere van Loon zodanig te misleiden, met hem
~ene zo geheel valfche tekent-lig overtezende/)o Zeker is het ec/'tIer, (teest men verder) dat het Hof ~'OQrlm:-iJ tf TIladel ge!reest
ze
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zij. Ik zal del'holvtn melden, !Ilot fIt' er l'an ontdekt heb. Na
lzet gemeell gel'oe!en, haft dit fllJf il1 het Dorpje Noter[el,;
ruim een lUl/fuur ~'a1t het Dorp D1adcl gelegen, geflaoll. De
naam ,'012 Neter[el wil men, dot l'on Nederzaal , (dat de naam
"tm het Ilnfgeweest is, ,'orgem van Loon, î afgeleid zij.. Het
[dij/u niet alleen. mOllr het Ï5 genoegzaam zeker, dat dit
Dorp met Bl:tdel en ReuCd, in de oude tijde11 ééne plaats geweest zij, thans makm die drie nog éélle refi,';tbonk lIit, enz.
Ik heb, Wa71nee1~ ik mij in het 'Jaar 1765 te Eerrd bel'ond,
naar NeterCel, dat' er niet ver l'an of ligt, begeepen, om na
te JPnoren, wat ik 'er 1'011 ontdekken kon. Niets is 'er echter
"011 bij mi; geyonden; en de huisl/edm aldaar yerzekerdC/l wij.
dat zij niet wiste71, dat 'cr t'tons 'grolldJlac;en yan een oudJlot
'Waren, zo dat het fchijnt dat die tlwm wegger·t/fmd ziin.
'Vaarop de Heer HUIDECCPER vraagt;
zijn zij, die dit hebben gedaan of laten dom? hadden zij de plaats nodig, zij zouden' er iets gemoakt hepen? of wilden zij de fleenen hebben?
dat .zol/den zekerltjk zo gem edele, eyenwel duure fleenen geweest zijn, 1. Deel, p. 2 I H. in de Rifm Kronijk. De gemelde'
Heer VAN HEURN tracht, echter, en niet zonder grond, te be-,
'weerell, dat 'er e'èn Hof of Kasteel te Bade! geweest is , om

rrie

reden dat 'er een Kastraale Kapelle was, en wel ten tijde van
Keizer KAREL DEN VIJFDEN, in 1555. en het, volgens zijn Ed. zeker is, dat 'er geen Kastraale Kapel zonder Kasteel kan geweest
ziin. Doch in de Aantekening aan den voet van bI. 57. zegt
zijn Ed. " Uit het verhaal van kundige lieden, die te Nete;fcl
., bekend waren, is mij voorgekomen, dat 'er zeker een Kasteel
" aldaar geweest zij, waarvan de grond Dagen , geene vijftig ja:!.
" ren geleden, nog te vinden waren. Het Kasteel moet omtrent
~, de Kerk gefiaan hebben." Dit zou het zelfde kunnen geweest
zijn, waarvan OUDENHOVEN melding maakt. 't Geen dit Bladel
of Pade/!e noch meer berucht maakt, is, dat Graaf DIRK, dien
wij dm Eerflen noemen, aldaar door Koning KAREL DEN KAAL EN •
volgens een bijgebragten Giftbrief, met het Graaffchap van Hol.
lanrl zou befchonken zijn. Men behoeft niet zeer bele~zel1 te
zijn in de fchriften van dien tijd, 0111 te weeten , hoe veel daar.
voor en tegen gezegd is. Zo men begeert d~ verfchillende ge-.
dach·
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dachten daarover na re zien, men zie mijn Amfteldams Eer_en
Opkomst, I I. Boek, bI. 6 -- 17, en 19. enz.
BLAAuw, (Tf7iJlem .Jfl71Szoon) wordt met recht onder de beroemde Amjletdfl1l1merS geteld. Bij werd in hunne Stad geborell
in 't Jaar 157 I. Den loflijken Boekhandel, dien hij. tot zijnen
roem, handteerde , vergrootte hij door de beoefening der Wiskunst; tot welke verhevene wetenfchap hij ,den grond gelegd had
bij den vermaarden TIJCHO BRAHé. De achting, die men nog heden voor zijne werken. over de Zeevaart en Srerrekunde, heef"
hoe veel die wetenfehappen, na zijnen tijd, verbeterd zijn,
doet ons zien, hoe zeer hij daarin ervaaren was. Hij overleed
18 Oaober 1638. Van hem gaat een overheerlijk Pourtrait uit,
door J. FALCK, met een Latijnseh vers van BARLEUS.
BLAAUW, (.Joan') de oudlle ZOOI1 van WILLEM JAINSZOON, volg'de zijnen Vader niet alleenlij]{ in den gemelden handel op, maar
had zelfs den roem van de vermaardtle Boekdrukker zijner Eeuwe
te zijn. Dat zijnen naam te meerder luister biizette, wa~, dat
hij, in het jaar 165 I , tot Schepen en Raad zijner geboortetlad
AmjleJdam gekoozen werd. 't Ampt van Schepen heeft hij meer
dan eens bekleed. Toen, iu het Jaar 1664, een valsch gerucht
onrflond, dat Graaf WILLEM VAN NASSAU eenen aanflag op Am~
/leidam in den zin had, en reeds met eenig volk in aanrogt was ;.
was de Heer BLMUW een der vijf gemagtigden uit den Raad, aan
. welken, benevens de Heeren Burgemeefieren, aanbetrollwd werd.
om voor de veiligheid der Stad zorg te draagen. Dan, al ware
'e ook dat de aanzienlijke rang, van één der zes-en-dertig Raaden van 't mag tig AmjleJdam te zijn, zijnen naam niet vereeu.
wigde, zijne uitgegeevene AtJas en Stedttboeken zouden dien
voor den roest des tijds genoeg beveiligd hebben. Zijne wereldvermaarde Drukkerij flond voorheen op de Bloemgraft , en werd
van daar verplaatst achter de Nieuwe Kerk, zijnde voorzien van
negen persfen , die den naam van de negen Mufen hadden. De!
zelve was aldaar flegts weinige jaaren in fiand geweest, wanneer
zij, op den 22fien Februarij des jaars 1672, door eenen ongelukkigen brand vernield werd: waarbij ook de letters en plaaten
van

-
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van de zo evengenoemde Atlasfen eII StedeboeJ.:en door het vuur
verteerd werden; wordende de fchade op drie honderd twee-entagtig duizend guldens begroor.
De Jefuit PAPENilORSCII meld, dat eenigen zulks als een rechtvaardige i1:raf des Hemels aanmerkten, wijl 'er Kerk- én andere
boeken voor de Roomfclien gednlkt werden. Maar, in tegenoverllelling van die Iiefdelooze a<!:lmerkers, trof dit noodlot nie~
alleenlijk den eigenaar, maar veroorzaakte eene gevoelige finert
bij alle beminnaars van kunst en geleerdheid. De Heer llLA.WIV
overleefde dit niet lang; hij overleed den 2ol1en December des
volgenden jaars.
DL.\AUW-HUIS, een Adelijk I-luis in Friesland, nabij het Dorp
Drollrijp, in de Grietenij 1l1::lIaldwûJCied. lIët draagt ook ,den
lJaam van GJinjlra.
BLAAUWHULK, (I-L!tJas) een Enk',lIiZl!I", en dapper voorIlander
,'au 's Lands Vrijheid, zijnde onder 'I.1e 7.ec:hcldcn v~n dien tijd
zeer vermaard. De Heer CENTEN heeft zi;; nn zijne -:l:mtel;enÎl1gen menigmaa: bediend, in het op111aakcn van zijne Historie l'im
Enkhuizen, zo als lll>!ll in dezclvcn Zkll kall.
BLiI_U:W-l\\P::L, een Buurt, een hr.!f uur gaans 'ten Noorden
van de Stad Utrcc!zt; zie OOSTVEE~.
EI.ANKMRT. CM·co!af.'s) bij .de Geleerden be.kend onder den
naam van BLANC \flDl:S, wercl geboren te Leiden, den 27Üt:11 Decembl?r 1624. Zijn Overgrootvader was Jonker STEVt,N BLANKM!:T,
Schout van I!eZ!sdC1l, enz. die in 1625 overleed, en, te Leiden.
in de St. Pie/ers A~erl{, begraven werd. Van dez;.::n) zo wel
als van Jonker NICOLAAS BLlNKAMT, geboren te Lew'en', Ao.
154 6 , Ka"tclein en Drosfaart onr S~ad en La:lden van Hemden,
en 'Dijkgraaf, overleden 3 Augustus 1612, en te llcmden,begraaven, bezit ik thans twee fraaije portraiten , door fOLKEM~ VÇl,or
mij in 't l\OjJer gebragt. Doch ondanks mijn lang en mel11gvuldig
nafpoorêll van eenige verdere bijzonderheden, om ,hen, nader te
leeren kennen, is mijne moei.te tot nog toe vcrgecfsch geweest.

Hun-
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Hunne kleeding fielt mij iets groots van hun te vooren , gelijkende dezelve ongemeen veel naar die van de Edele BATENBURGERS.
In de Befchrijving van Heusden, door OUDENHOEVEN, bi. 186.
vind ik Tonker STEVEN BLANI{AART gemeld onder de Geleerden,
met deeie bijvoeging: "fm wfen wij benedefJ meer zullen melden.

Zo ook bi. 188 lees ik, " Jonker Jo 'Jan Blanleaert, in Ju're, Literis, Historiis, Poejii. en andere Scientien (wetenfchàp.
pen) treffelijk ervaaren, Hoofdfchout van 't kwartier van Ooster.
wijk; val) {kezen Heer llaat beneden (Jok te fpreeken."
't Geen ik "an hem vind. is, dat na de Hervorming aldaar,
(1578) NICOLAAS BLANKHRT Schout werd, bI. 194; dat hij, 1588.
de mui~erij !l:ilde, bI. 195; dan dit is het ook alles. Indien iemand mijner geëerde Leezers, meer beleezen dan ik, door zijne
:lanwijzing mij dez e perfoonen nader konde leeren kennen, zou hij
niij daarmede ten hoogften verpligten. Zo veel weete ik dat gemelde STEVI!N BLANKAART een Zoon naliet. CORNELIS genaamd,
die ter Vrouwe had ADRIANA· TIERLING, Dochter van NlCoLAAS
VIERLING, wiens Grootvader Raad van Prins WILLEM DEN EER·
STEN was, en wiens Vader, 1581, ten tijde der afzweeringe,
mede tot de Regeering behoorde. De Grootvader van deezen
NICOLAAS BLANKAART , van wien wij hier als Hoogleeraar fpreeken, had in huwelijk ALIDA BOL, wier Vader Burgemeefter til
Utrecht was; uit welk huwelijk voortkwamen drie Zoon en : JO·
1ihN, STEVEN en KORNELIS, waarvan de tweede de Vader van deezen BLANKMRT was. STEVEN, Vader van NICOLAAS; fiieIf als
Schout van Heusden, door den val van zijn paard. Zijne we.
duwe keerde, mee haaren Zoon, eot haaren Vader. den Heer
HEEMSKERK, Burgemeefier te Leiden, alwaar zij, 1663, aan de
Pest overleed. De jonge NrcOLAAS had tot Voogden, Heer WIL·
I.EM SERJANSSENS en JOHAN VAN LEEUWEN, beide Schepenen dier
Stad, die met alle zorg den jongeling deed en opvoeden, en waarvan zij ook de gewenschte gevolgen zagen. In het jaar 1645
werd hij, in het Graaffchap Benthem , tot Hoogleeraar in de
Philofophie beroepen, en huwde met de Dochter van den Goe{chen Burgemeefter EVERSD1JK. Van daar werd hij als Leeraar in
de Historiën en 'e Staaurecht te Middelburg beroepen, en tevens
VI. DEH.
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nLANKAART. (Suph.) BLANKEBITL. ("oh.), enz•

aangd1:eld tot Hîstorierchrijver van Zeeland. Te Hard"'wijk
verkreeg hij den tij tel van Dot/or in de Geneeskunst. In Zeeland
gebrek ~an leerlingen hebbende. begaf hij zig naar Franeker_
alwaar hij. Aa. 17°3, als Hoogleeraar overleed, nalat~nde zijne
fchrifren, die nog in achting zijn. Zijn afbeeld[el ziet men zee.
fraai in zwarte kunst, door lENEIE.
BLANKMRT , (Stephamts) Zoon van NICOLAAS, werd, op den
!l.1.ften Oé1:ober 1650, te l/tliddelbnrg geborc:n. Hij oefende mede de Geneeskunst te Amfle/rlam, alwaar hij, 23 Februarij
1703, overleed, nalaatende een aantal van agnien ollder[cheidene werken.
BLANKEllJJL, (Jolt.) een man, op wiens geboorte Tsfelflei;~
roemen m~g, van wegen zijne geleerdheid. Als Roomsch-Priester fleet hij drie·en-vijftig jaaren van zijn IeeveIl te kluiden , en
Qverleed in 1701.
Zie Histol-ie ya11 Utrecht, II. Deel.
BLANKENBURG , of Kadier, een Heerenhuis in het Land van
Oyernzaas, een weinig ten Zuid-Westen van het Dorp /(adier.
BLANKRNBURG,

een vervallen Slot bij Betmingen en Ewijk>

in Gelderland.
BLANKENBURO,

eene Heerlijkheid in Gelderltwd, onder Beu.

1ûngen behoorende.

een Polder in de lVIaas ) aan het Eiland Ruc.
Het Dorp van dien naam werd, in het jaar 1727, dour
de Staaien yan Holland verkocht. Zie hiervan breder op Or
Art. hOOZENBUlIG. Blankenburg behoort thans aan den Beer D~
ROO, Lid van de Vroedfchap der Stad Delft. Dcsuifs uitgei1:rektheid ziet men best op de groote kaart. in 172.6 daarvan
gemaakt.
BLANKENBURG,

z~nbu1"g.

BLANKENHEIiVI , een Dorp aan de Zuidzee ~ tusîchen Btokz~:;
en de Kuindcrt.
Zie BACHlENE B, p. Il7'
nl,.~:'\-

13LANKENHEIM.(hedr.van) BLANKERSHOEK, enz. 581
BLANKENHEIM , (Fredrik van) de opvolger van FLORIS VAN
WEVELINKHOïEN, en dus de een-en-vijftigfte Bisfchop van Uttecht.
Hij regeerde van 1393 tot 1423. Zie zijne le\'enfchcts op 'e Art.
FREDRIK VAN BLANKENHEIM.
BLANKERSHOEK. Hier werd, aan de Zuid-Oost kust van Walaan den mond der I laven van 1I1idddburg, het Kasteel
gemaakt, dat daarna den naam van Zeeburg kreeg, en nu Rammekcs genaamd wordt; zie RAMMEKES.
ChC1'e/Z,

BLANKEWEER , is de naam van een Blokhuis, door 13isfchop
l'REDRIK VAN BLANKENHEL\I. in het jaar 1400, in de Groninger
Omlrmden gebouwd, om de Stad Groningen, aan de landzijde
naar Dref1t'ze, daardoor te bedwingen. Graaf EDUARD bediend~
zjg mede van die Sterkte, in het jaar 1505. In het jaar 1516
maakten de Groningers' er zig bij verrasfing meefier van, en flechtten dezelve. De Graaf VAN RENNEBERG deed de Sterkte (1580)
wel wet!er herfiellen; doch zij is eindelijk daarna geheel vernietigd.
Zie SCOTANUS, Historie l'an Friesland, p. 508.
13LANSAART, (Jan en Abraham) deelgenooten in den beraam.
den moord van Prins M.IURITS, in 't jaar 1623, waarvoor zij,
benevens anderen, na gedaane Confesfie, onthalsd zijn geworden.
Elders zullen wij gelegenheid kriJgen, om dien aanflag der vloekverwanten omflandig te verhaaIen , wanneer wij tot RElNIER' en,
WILLEM VAN OLDE~EARNEVELD zullen gekomen zijn.
13LARECOM of Blaaren, een der Goof/andiche Dorpen, bijna
één en één half u;)r gaans ten Zuid-Oosten van N,-zarrlm. Het
getal van deszelfs huizen is honderd en agt. De Kerk, die een
ouden vierkan ren toren heeft, wordt door den Predikant van Llia,'en bediend. De Roomschgezinden hebben 'er eene Sraade,
die door eenen Wereldsheer bediend wordt.
BLEEKMEER , eene bedijking onder de Heerlijkheid Haring, of
l!r.rclJkarjpel, hl Geest1l1er-Ambtlcltt.
Pp z
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BLEGNIJ. (Het Dorp) BLEIJD~N.

BLEGNI} , een Dorp in 't Land van Overmflas, ten Zuiden van
Daalhem , in zig bevattende dertig huizen. en eenige buurten.
Aldaar is een Gereformeerde Waalfche Gemeente, die, fchoon
flechts uit zes huisgezinnen en twintig ledemaaten beOaande, ech~
ter door een eigen Predikant bediend wordt. De Kerk wordt
door de Gereformeerden en Roomschgezinden gemeenzamelijk
gebruikt.
Zie JilACmENE B, p. 1~87.
BLEIJDEN, een foort van fiormtuigen, waarmede. in oude tijden, fl:eene klooten of kogels uitgeworpen werden. VONDEL,
in zijn verzierd Tooneelfpel, Gijshrecht van Amflel genaamd,
eerfle Bedrijf, derde Tooneel, doet 'er den loozen VOSMEER van
gewaagen, als hij hem doet zeggen:

'Ie Had fomwijl door de gracht, biJ duisternis cefwommen,
En at de wacht hefpiet, en 't groot rondeel beklommen.
Dat aan den hoek van 't ruw fterke ftad hewaart.
Hier lagm blijden in, en ander krijgsge}'aart.

Jonker

VAN DER HOUVE, in ziin Handyest Chronijk, en GOUI)..
in zijn Hollandfche Chronijk, ge even ons eene afbeelding van die flormmigen, waann!'!de fieenkogels van wel drie honderd ponden konden geworpen worden. !VIet zulk een fiormtuig
deed Hertog WILLEM VAN BEIJEREN, in het jaar 1350, groot geweld op het Huis Roofenhurg, te FóOlj~·hoottm. De rekening
van de aanvoering van dit en andere vindt men bij gemelden VAM
DER HOUVE, bi. 129, en GOUDHOEVEN , bI. 80. SUCHTENHORST
geeft 'er, in zijne Gelder{che Gefi:ldedenis!en, de volgende befchrijving van: ZIJ beflaan uit een enkele doch ftev/ge kalk, di~
zo in 't gewicht gehragt werdt, dat /zet fwomjle einde om laag
getrokken zijnde. het h~venfte dunder deel, uit of door de touwen aan wederzijde als uit eenen flinger, een zeer zwaare,J
fteen ter wederzijde uitfchoot, VIII. Boek, bI. 158. Doch veritaanbaarder is het geen SCHOThNUS 'er van zegt, in het vijfde
boek zijner Frieflhe Historie. bladz. 60. Dit ware~ balkm
(zegt hij) in de aarde gaet, of op em bafe f!aande, aan dewel-

HOE\'EN,

BtEIJENBURG. (Mrs. Adr., Datnas à, en Adr. van) ,enz. 5 g3
welken boven dwarfe balken in 't evwwicht opgehangen waren ,
~t cene einde door de ligtheM losgelaten naar vove;l /p'·ingen.
de, en het ander door deszelft zwaarte ter nedeIJ!,"a(Jnde lIfet
het hooge,. einde werden de flemen opgeheel'eli en uitge,.o'pen ;
als men door middel van een windäs, in een behendige fiJe/1; iJ,
het zwaarder eind optrok; de /leenen werden in un lederen
huis, fcheede of fak gedaan, zijnde voor het gat "tm de fak
een klink gefto~ken, om te váhinderen, dat' er den fleen diet
voor dm tijd, of ,'oor dat die de behoorlijke hoogte ,lad., ttit~
')I/oog. De [chutmeefter moest kundig en vaardig :ûjn, om zo
[poedig als het windäs getrt;kIren werd, ook de klink te trekken,
op dat de /leen, behoorlijk gef/illgerd, zijTJe werking deed. VAN
en OUDENHOVEN zijn van gedachten, dat het geDacht
van Blt/enburg zijnen naam hiervan ontleend heeft.

r,EWWEN

BLEIJENnURG, cen Sjot cn Heerlijkheid, niet verre van Gennip ,
dat door verfcheidene belegeringen, nu eens door de Gelder(c!1e12, dan weder door de ....paanfchen, vermaard geworden is.
Eenige bijzonderheden daarvan zijn te vinden bij SLIGTENHOllST.
Gelderfche Gefchiedmisfen, p. 63 en 547. enz.
BLEII!NBURG, (Mr. Adriaan) Heer ddriaaHszoon, Heer van
Schobbelallds-Ambacht. Schout der Stad Dordrtcht, wordt,
door BALEN. in zijne Befchrijvinl, onder de geleerde Mannen
van Dordrecht genoemd, en voorgeUeld als een vermaard Dich-

t~r en Rechtsgeleerde. Hij overleed, volgens aanwijzing, op bI.
208, in het jaar 1599. In het jaar 1572 was bij, wegens zijne
geboorteUad, ,tegenwoordig op de eerfle vergaderinge der Staa.
ten, aldaar gehouden, en verdient dus den naam van een voorflan der der Nederlandfche Vrijheid geweest te zijn.
Zie BALEN, bI. 124_
BLEIENBURG , (Mr. Damas iJ) die het ampt van Waardijn der
Graaflijke NIunte te Dordrecht bekleede, was, volgens gemelden
Schrijver, mede een goed Dichter, zo als hij hem ook (bI. 22.)
onder de Geleerden van die Stad opnoemt.
13Li:IENllURG,

(Mr. ddriamz ,'an) Ridder van de Orde vall

Pp 3
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B L E IJ E N 13 U R G. (.ddr/a(m i/on)

St. Michiet , Heer van Naaldwijk', Schollt van Dordrecht, en
Waardijn der Graaflijke Munte aldaar. Welke beroemde mannen
dit gellachte, ten nutte van het Vaderland, meer voorrgebragt
heeft, is te zien op de Tafel daar van, bij DALEN, p. 989- 995.

BLEIJENBURG, (Adriaan van; Zoon van den laatstgenoemden
Heer ADRIAAN, 1l:rekt ten bewijze V~11 't geene wij zo even gezegd hebben. In het jaar 1572 was hij Oud-Schepen der Stad
Dordrecht. Toen in dat jaar de grondilag der Ncder!andCche
Vrijheid, met het inneemen van den BrieI, gelegd was, kwamen
de Watergeuzen zeer onverwacht, met eenige Schepen, te Papendrecht, voor Dordrecht, ten anker, voorgeevende de Spanjaarden uit Rotterdam te zullen jaagen; doch zij waren reeds
met eenige Dortenaars in onderhandeling, hebbende met deze!ven 's nachts buiten de Stad raadilaag gehouden. De vermaarde
JACOB MUIS VAN HOLTJ, een der jongfl:e Raadsheeren, 1l:ond aan de
poort op fchildwacht, toen de brief van Prins WILLEM DEN EERSTEN, aan de Magil1raat van JJordrec.'zt, uit Dillenburg gefchreven, aldaar gebragt werd; in welken brief zij bedankt werden,
wegens hunne genegenheid voor de goede zaak, hem bij lVIlsfive
bekend gemaakt, met belofte van 's Prinfen kant, zig ter haarer
hulpe te zullen fpoeden. Die brief in den raad gebragt zijnde,
ftonden de Burgemeefters, van dat alles uDkundig, ten uiter1l:en
verbaasd, en deeden den Ondraad vergaderen. Bovengemelde
Heer ADRIAAN deed die verbaasdheid verd wijnen, met opentlijk
te verklaaren. dat hij het was, die aan den Prins gefchreven had,
halende tevens de Copie des briefs voor den dag. Ligtlijk vermoedt men, hoe zijn Vader daarover ontzet was, fèhool1 die
mede de zi:de der Hervormden toegedaan was. en daarom het
nmpt van Schout afge:taan had. Voor't oog, echter, fcheen
bij nog Katholijk te zijn, hoewel de Zoon, die Gene~'e bezogt
had, 'er openlijker voor bekend was. Na gedaane bekentenis t
trad hij behendig ten Raadhuize af, wordende door MUIS VA:-1
HOUJ gevolgd. Beiden deeden zig aan boord der Schepenen zetten, vertrouwende op den bi]fl:and der Burgerije. Weder van
boord gekomen zijnde, had één van hun moeds ge:lOeg om in de
Raadkamer te treeden • en te begeeren dat de Watergeuzen bin-
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nen gelanen zouden worden. De toenmalige Schollt DR~NKWAART.
gevraac;d hebbende, wie hem zo flOM 11Jaakte, om zonder ')I(rlof binnelJ te k01l1e1J? ontving tot antwoord: Ik mij ze/ve, en
die daar buiten flaan. De IIeercn, de menigte ziende, hielden
zig fiil. Illtus[chen naderden de Watergeuzen, op welke de
Schout beval vuur te geeven: waarop één der Schutters hem toebeet: Zo gij 110a;" buite11 vuur geeft, zul/en wij het naar binnen doen. Staande die verwarring voer Heer CORNELIS VAN BEVEREN , met de Dekens der Gilden, naar boord, en trad met
BARTEL ENTES in verdrag. Na het vervaardigen van eenige artikelen, gaf de Stad zig aan ORt\NJE over, en verklaarde ALBA voor
vijand; waartoe BLEIJENBURG den grond gelegd had.
Zie bH IlAL'N, Befchrij~'ing ')Ian Dordrecht, bI. I 24.'s mans
afbeeldzeI.
BLEIF~STm:'i' , of BoleijelJ(lein, een Dorp in het landfchap van
Drenthe, waarvan de Predikant onder de Klasfis van Westcrve!d
behoort.
Zie PICART, Alltiq. bI. 289.

een IIo!!tndsch Dorp en Heerlijkheid, onderSchi,~
Va!l Graaf FLORIS DE" VlJFDEX, van I 2S 1 ,
draagt het den naam van B!eeswijk. Thans is het bekend als een
der voorna3i1;fie Hooge Hc~rIU;heden van Sc!zie1al1d, zijnde
voorzien van een groot Ambacht; het grenst ten Noorden aan
JJloerkapel, ten Oosten aan de Rotte, tcn Zuiden aan den Berg!enh.j"k, en ten Westen aan de landfcheiding tlJs[chen Delft en
Scltie/aml. De grootte des lands bcOaat 2310 l\'Iorgells en 200
roeden; waarvan +5J! Morgens voor verveend aangetekend
naan, welk getal iaarlLks grooter wordt. Men telt in dit Ambacht
meer dan vier honderd dertig huizen. Het Dorp, dat vrij aanzienlijk en wel betimmerd is, ligt twee UlJrell van Rotterdam.
Men ziet aldaar een dertig gebouwde Gereformeerde en nette Remon!!rant[che Kerk. Bleiswijk behoorde welëer aan de oude
Heeren van Bu/gerflein en We1Ia. De Stad Rotterdam kocht
het van den Heere VAN BRONKHORST. van wien op 't Jaar 1635
PP4
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sg6 BLEISWIJK. BLEIJSWITK. (Mr.J. en Jac. Jacobsz. van)
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gewag gemaakt wordt. EPISCOPIUS en
beroemd gemaakt.
Zie Staat van Holland.

SLATlUS

hebben zig aldaar

BLEISWIJK. Delft heeft verfcheiden aanzienlijke mannen van
dien naam ten voorfchijn gebragt. De eerli:e, dien wij, onder
de Geleerden, gemeld vinden, is Heer CLAAS VAN BLEISWIJK, de
vierde in orde, onder de eerfie Kanunniken van het Kapittel van
St. Pancras, of de Hooglandfche Kerk te Leiden, aldaar in gefield in het Jaar J366. Uit eeu oud Register. welk in die Kerk
bewaard word, blijkt dat deeze te Delft geboren was, en tevens
dat zijne voorouders aldaar het eergefioelte bekleed hadden; als
ook, dat hij den tij tel van Dottor in de geestelijke rechten verkreeg. en tot de oprichting van het gezegde Kapittel veel toegebragt had; als mede, dat door hem het leven van St. Pallcras
befcnreevcn is,

BKEIJSWIJIC, (Mr. Jan van) Priefier, wordt mede ond!!r de
geleerde De/venaars genoemd, en heeft zig kenbaar gemaakt.
met het fchrijven van een boeksken , over de kleinachting yan
tijde/tjke Rijkdom. Hij was bij zijne tijdgenooten bekend als
een oprecht, vroom, eerlijk en godvruchtig man, trad,te.ude
boven alles zijn leven met zijne leer te doen overeenftemmen,
BU:ISWljK, in zijne Befc.'zrijl'infJ l'an De/!t, zegt bI. 772. dat
zijn afbeeldzei , met zijn boei,je in de hand, en de [preek Lefr
Sterven daaronder> nog in wezen is. In zijne jeugd had .hij
Spanje en FrankrIjk gezien, en kwam in 15°7, oud zijnde
vier-en-twintig jaaren, van daar te rug, Hij overleed den 2sflen
Augustus J 565, juist op dien dag, dat te Delft de befaamde
J3eeJdftorming gefchiedde. Zie verder de gemelde Bejdrijvillg
op de ::angewezenc plaatze.
BLEIJSWIJK, (Jacoh Jacolm,. yan) vindt men op de Hjsten van
Schout en Schepen der Stad Delft, Aa. J388 vermeld. JACOB
)ACOBSE VAN BLEISWIJK,

14°3.

KLAAS jACOBSE,

1444,

JACOB,

1445, 1447, 1448 , J449, 1450 en 1451, als Thefaurier. JACOl! GEJUUT~Z, J45'2, 1453, 1454, 1455~ 145 8 en 1460 , Schepen,

BLEIJSWIJK. (Mr. Jacob Jacohsz.
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pen; 1402 , 1463, 1464, 1465, 1467, 1469 en l4ïO, Thefaurier; 147I, 1476, 1477 en 1478, Burgemeefier. JAN, 145Z
en I.4.60, Ther.'\urier. JAcon JACOBSZ. 1459 Burgemeefter. DIRK
DIRKSZ, 1466 en 1467. DIRK jACOllsZ, 1470 Thefaurier; 1471
Schepen. JAN SPLINTER VAN BLEISWIJK JACOBSl, 1474. JACOB,
I492 Thefaurier; 1498 , 1499, IsQO, 15°4, 15°5, 15°7"
1509 en 151 I Schepen. ADRIAAN DIRKSZ FIJK VAN BLEISWIJK, 1603
Schepen. DIRK EVERTSZ VAN BLEUiWIJK, 1614 Schepen, 1615.
1616, 1617, 1627 en 1628 Burgemeefl:er. DIRK ADRIAANSZ,
1619 en 1621 Schepen; 1623 en 162-4 Burgemeeftcr. EVERT
ADRlAANSZ, 1633, 1635, 1636, 1631 en 1638 Schepen; 1642.
1643, 1649. 1650 en 1651 Burgemeel1er. EWOUEl EVERTSZ.
1639 Burgemeel1er. EVERT EVERTSZ, 16,p Thefaurier. EVERT
D1Rli:SZ, 1646,1647,1648 en 1652 Schép~n; 1657,1658 elI
J 660 Burgemeefter. JAN CORNELISZ. 165 r, 1653 en 1654 Schepen; 1655 en 1656 Burgemeefler; 1661 Thefuurier, en 1664_
1665, 1666 en 1667 Burgemee!l:er; 167° Thcfimrier. Mr. HE~
DRIK EWOUDS, 1669 en 1672 Sc::hepen; 1684, 1635, 1689,
1695. ]698 en 1699 Burgemee!l:er. Mr. DIRK EWOUDSZ, 1673
Schepen, en 1675 Burgemeefl:er. Mr. HUGO FRA[\;SZ, 1675 en
1682 Schepen. Mr. FRANCO EVERTSZ, 1683, 1684, 1685 en
1687 Schepen; 17<il3, '7°4, 1707, 1708, I7II en 1712 Burgemeefl:er. Mr. EWOUT EVERTSZ, r684 en 1685 Schepen; 1703.
17°4,17°5, I7IG, 1713, 1714, 1717 en 1718 Durgemeeaer.
REIJER ]ANSZ, 1690 Schepen; 1691 Thefaurier; 1705 en 1706
Bur'gemcefter. FRANÇOIS WILLEM, J699, 17°1, 17°2, 17°3.
1704 en J7Gl5 Schepen; 1721 en 1122. Burgemecf1:er. LAURENS
.... BRAHAMSZ, 17°3, 1704, 17°5, '7c6, ! 7°7, J 708, 17°9.
1710 en t71l Schepen. Dr. ABRAHAM COllNEUSl, 17 2 3, '724en 1728 Schepen. Mr. MAARTEN FRANKEl\'SZ, 1725, 1726 en
1728 schepen. Zedert dien tijd tot heden toe hebben de afaammelingen van dit geOacht, binnen Delft, deeze en andere aan~
zienlijki ampten bekleed; en niet alleenlijk aldaar, maar den naam
V:ln RLEIJSWIJK, of BLEISWEIJK, vindt men ook onder de Gecommitteerden in de vergaderingen der Staaten Gencraal, onder die
van 'e Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit op de J./;Jaaze en in
~ee/{mi; in de Generaliteits Rekenkamer; onder de GecommitPp 5
teer-
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teerden in de Staaten van Holland en West-Friesland; onder de
Bewindhebberen del' O. J. iVJaatfchappij, en in andere Steden.
Nog ~egenwoordig bekleed, feden het jaar '777, de Heer en
Mr. PIETER VAN llLEIJSWIJK. den gewigtigen post van RaadpCllfionarls van Holtand.
13U:TJsWljK, (Dirk of Theodoo:o 1°,111) El'ertsz., boven mde
genoemd, beving de lust, om, zo als door zijn Ed. zelven , in
de Voorrede, gezegd word, de befchriiving zijner geboorceflad
te ondernecmen ; om reden dat hem daartoe meer gekgenheid
openfiond, clan wel aan anderen; aangezien hij meefier was van
de voorrechtten , keuren, inzettingen, oudegedcnkflukken, hem
van zijne voorouderen toegekomen. Als men d0 optelling van
de hier bovenfl:aanden nagaat, wordt de waarheid daarvan ten
volle zeker: als ook om dat, door verfcheidene eerampten, door
hem bekleed, hem de toegang tot de Stads Archiven vrij Hond.
Zij, die belZ!ners van onze Stads befchrijvillgen zijn, weeten hoe
wel uitgewerkt en nuttig die van zijn Ed. is. In twee deelen,
in 4to. verlierd met traaije preIJtverbeeldingen, is de?:elve in het
jaar 1667 uitgegeeven. Het afbeeldzei wan deezen Heer V"N
gLElJSWIJK, dat men voor fommige afdrukken vindt, is in ZW2rtC
kunst. Uit het Olnfcbrift daarvan blijkt dat zijn Ed. overltcd in
1671, in den olldcrdom van dertig jaaren.
Na dit werk kwam, in het jaar 17~9, eene tweede befchrijving van Delft, in lolio. met plaaten, ten voorfchijll, bijeenge. bragt door verfcheidenc liefhebbErs en kenners der Nedarlandfche
Oudheden. De fchaarsheid van de eerstgenoeiDde, zeggen de Z3men HelI ers van deeze, één der redenen tc zijn, die hun daartoe
aangefpoord hebben. Ook zeggen zij, het voetfpoor van den Heer
VA~ llLEIJSWIJK gevolgd te hebben, en dat zij hunne nadere ontdekkingen op de behoorlijke plaatfcn hebben ingevoegd. Schoon
men nu in deeze veere zaakCll vindt, die men in de cerHe te vergeefs zoeken ,zou. blijft, echter, bij de boekbeminnaars die van
I!LEIJSWIJK het meefl:e geacht, en de hooglIe in prijs.
BLESDIJK. Eén der twintig Dorpen van de Grietenjj Stelling..
wcrf lf7csteindc, onder het kwartier van Zcvmwolden, draagen-

de

BLESKENSGRAAF. (Het Dorp) J3LESSIO. (H.) , enz. 589
de den naam naar een Riviertje, de BIesje geheten, waárdoor
dit van het Dorp Pepe"gaa gcfcheiden wordt. Beide Dorpen
worden bediend door éénen Predikant, behoorende onder de
Klasfis van Zevenwolden.
BtESKENGRAAF,

ook wel Bleskijns en Blaskensgraave genaamd,

is eene Ambachtsheerlijkheid en Dorp in de Alblasferwaard, ten

Noorden van Streefkcrk, ten Zuiden van Wijngaarden, ten Oos,
[en paaiende aan Brandwijk , Gijbeland en Hofwegen , en ten
Westen aan Atb/as. Het wordt begroot op 968 morgens, en
het getal der huizen op honderd en twee en één Koornmolen. Dit
Dorp is zeer aangenaam en wel bebouwd; doch de Kerk is een
oud gebouw, met een muur van 't Kerkhof omgeeven; de kerktoren is gedekt met een vierkanten fpits. pe Ambachtsheerlijk11eid beboort aan de Vrouwe van Brantwijk en Gijbeland ; zijnde }OHANNA EVERW1JN, weduwe wijlen den Wel Ed. Gefir. Heer
en lVIr•.mRlAAN STOOP, in leven Burgemeefl:er en Oud Raad der
Stad Dordrec!tt. De Predikant van dit Dorp behoort onder de
Kla,fi, van Dordrecht.
BLEsslo , (H.) een vermaard Schilder van Antwerpen, wiens
leven en afbeeldzei men vindell kan in het Schilderboek van
DE BIE.

BLEssrus, (H.) een vermaard Theologant onder de Roomschgezinden, in leven Pastoor te Noordwijk; hij overleed te Am·
{leidam l673.
Zie Oudheden van Rhijnlal:d.
BUSSUM, een der twaalf Dorpen in de Grietenij Menalduma·
deel, onder het Kwartier van Westergoo, gelegen in een fchoone en vruchtbaare Landilreek. In dit Dorp ligt het adeIi,ike huis
Wisfema. De Predikant, die ook Boxum bediem, behoort on·
der de Klasfis van Leeuwaarden.
Zie WINSEMIUS en SCHOTANUS.
B~IKKEN~URG,

ook wel BlijkenDtlrg L{cl1aamd, is een Ridderhof-
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BLIRrCK. BLITTERSWIJK, enz.

hofllad in het Overkwartier van het Sticht van Utrecht. Voor4
heen behoorde dezelve aan een jonger tak van de Heeren van
ZUlLEN VAN NIJITVELD, die zig daar naar ZUILEN BLIKKENBURG dee.
dea noemen. De mchtingstijd van deeze Ridderhofaad is geheel
onzeker. Op eenigen affiand van het huis te Zeist, ziet men
van hetzelve nog eenige overblijfzelen , naamlijk een zwaare vier4
kante poort, met een rond koepeltorentje. Op de plaats van het
llUis fiaat thans een Boerewooning. Het is een leen van Utrecht.
BLINKTLIET , een Dorp onder het Ruwaardfchap van PutteIl t
in Holland; zie ZUIDUND.

13LIalcK, of Bterick, een Ge/dersch Dorp, onder het Kwar.
tier van Roermond, in 't Drostampt van Kesfe!. Toen, in her
jaar 1574, gantsch Getderland, met het Graaffchap Zutphen.
gefchat was jaarlijks op 75000 guldens, droeg het Kwartier vall
Roermondt daarin 14074 gl., Kesfei 3433 gl. 10 ft. en 7 penn.
en dit Dorp 228 gl. 16 ft. 4t penn.
Zie VAN DER HOUVE., Handvest Kronijk, J. Deel, fol. 81.
ELITTERSWIJK , ligt in dezelve fireek van Bleriek. In de bovengemelde fchatting droeg dit 196 gl. en II 11.
Ibidem.
BLOEDRAAD; (Spaan[che) zie RAAD v/.N BEJWERTE.
BLOEMAART, (Abraham) werd, 1564, binnen Gorkom geboren. Zijn Vader begaf zig van de eene plams naar de ~nelere, en
zette zig eindelijk te AmJfe!dmn neder, alwaar hij als Stads Bouw,
meefter aange!l:eld werd. ABMHAM van Parijs te rug gekeerd
zijnde, onthield 'er zig mede tot na den dood van gemelden zij4
nen Vader; begeevende hij zig toen naar Utrecht. Men behoeft
niet te zeggen, hoe groot een meel1er hij in de fchilderkunst was,
zijAe nukken zijn ten bewijze daarvan nog overig. Zijn boek over
de Tekenkunst is nog in achting. 's Mans afbeeldzei gaat op onderfcheidene wijzen in prent uit. Over zijne meel1ers, en den
.t;ijd van zijnen dood, is bij VERMANDER en DE BIE veel verfchil.
Hij

BLOEMENDAAL.

(J. van) BLOEMENSTEIN, enz. 591

Hij liet na drie Zoonen: H!NDRIIC, ADRIAAN en KORNt:LIS, die al.

Ie drie met roem de kunst geoefend hebben.
BLOEllEN ; zie TULPHAND!L.
BLOEMENDAAL, is reeds door ons befchreven op het Art. AALnECKTSBERG ; zie Il. Deel.
BLOEMENDAAL, (J. vtm) ook wel BLOMMENDAAL OfBLUMENTHAL genaamd, was, volgens TE WATER, Raad van het Gulikfche,
en Amptman te Wasfenberg. In 1558 is hij getrouwd met ELISABETH VAN GRUITHUlZEN , en zou mede tot de zaamverbondene
Edelen behoord hebbeu.
BLOEUENSTEIN, weleer een Slot aan de Rivier de Lek, behoorende onder het Graaffchap Kuilemburg, en daarna, door koop,
een eigendom geworden van de Stad Nijmeegen. In het jaar 139°
overweldigde OTTO VAN ARJtEL de Twallifde dit Slot, en fIoopte
het tot den grond toe; waarna het nooit weder opgebouwd is.
KEMP, in zijne Befchrijving der Heeren VAN ARKEL, en vomus
in zijne Jaarboeken, noemen eenigen van het gefIacht van liLOE:MENSTEIN. Bij den laatfl:en vindt men, dat Heer JAN VAN BLO!:MENSTEIN de Kabbeljaauwfche partij was toegedaan, en dat hij,
door Hertog ALBRECHT VAN BEIJEREN, in 1358, als Baljuw van
Kennemerland , van dat ampt ontzet, en l!.EINOUD VAN BREDERODE in zijne plaats aangef1:eld werd.
BLOEMHOF , een Mannenklooster in Groningerland , ook wel
/,fTittewierum genaamd, dat, geduurende de tijden der ISeeldftorming, onder den voet gefineten werd.
BLORMKAMP, was voorheen een Abdij van de Cisterjienzer Orde,
nabij Bolsward. Zij had den naam ontleend van eenllloemhof, ten
Westen van de Abdij gelegen; naderhand droeg het den naam van het
Oldeklooster, welken naam het ook behouden heeft. Deeze Abdij
l1am, in het jaar I 181, haaren oorfprong uit die van Klaaf'kamp.
Drie broeders, TITHARDUS, HERDl\iIDUS en SEBALPlJS, fchonken

daar
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daar aan alle hunne roerende en onroerende goederen, en bega.
ven zig onder de Kloostertucht. nisfchop BALDUINES DE TWEl!Dl!:
gaf vrijheid tot de oprichting daarvan, en in 1192 werd TETHARDUS als de eerne Abt aangefield. Het bleef in ftpnd tot het jaar
1572, in welk janr het, door JORIS SCI!ENK, belegerd, en door
DIRK VAN BRONKHORST ingenomen, geplonderd en onder den voet
gefmeeten werd. Volgens Wli'\SEMIUS was dit het ûerlijkl1e en
voonreffelijkfl:e gefiigt van geheel Friesland, zo aan inkomllen
als anderzins. Toen, in het jadr 1537, zegt hij, de l}!akkulTJmerzIjl vennaakt en vastgemaakt werd, werd 'er een verbaazelld
lIalltal menfchen en beesten .in de Abdij onderhouden.
Zie Oud/leden vtm Friesland.
BLOIS, Ba/ois, Bdoiis en Bu!!oijs, is de verfchilIende benaaming van eene Polder en Heerlijkheid, (zonder van een Dorp
voorzien te zijn) gelegen naast aan ZO!1nemare en Bommenede.
De Baljuw en Schepenen van Bommenede oefenen over dezelve
het hooglle rechtsgebied, [choon die Heerlijkheid, ten aanzien
van het burgerlijke, haaren eigen Schout, Schepenen en Secretaris
heeft, die door den Ambachtsheer van Blois aangen:eld worden.
Dit Blois, [choon in Zeeland gelegen, en ouder Schouwen behoor€nde, is een Leen van Holland.
BLOIS, voor zo verre het van BeJ'erwijk onderfcheiden is, maakt
een uitgeflrekt Baljuw[chap uit, waaronder ver[cheidene Dorpen
behooren, waarvan de meefl:en bij en om de Zaan gelegen zijn.
Onder de vroegere en Graaflijke regeering maakte dit met Beverwijk ééne Ambachtsheerlijkheid uit, die onder den naam van Zaanen of Zaanden bekend was; doch, vernits Heer WILL,lII VAN
ZAANDEN mede [chuldig was aan den moord van Graaf FLORIS DEN
VIJFDEN, in het jaar 1296, werd ook die Heerlijkheid verbeurd
verklaard. Eenige jaaren later [chonk WILLEl\f DE DERDE, bijgenaamd de Goede, als Graaf van Holland en Henegouwen, deéze
Heerlijkheid, zo wel als het land van Blois, bij Gouda, aan zijDen jonger broeder JAN VAN BEAUJ\wr;T. De dochter van deezen
trouwde met LODEWIJK VAN CHATILLON, Graaf van Blois, in
Frankrijk; en door hem gelooft men dat de naam van Zatmen
in
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In die van BMs veranderd is. Uit het gemelde huwelijk kwamen
voort drie Zoonen: L0DEWIJK, JAN en GUIDO. wier goederen,
bij verl1erf, van den eenen op den anderen overgaande , zijn,
behalven Blois in Frankrijk, als mede de Heetlijkheden van
Gouda en Schoonhoven, ook deeze Dorpen aan de Zaan in
Noord'Holland te beurt gevallen; de Stad noolen aan Beaumont
in Henegouwen. Dan de jongf1:e, GUIDO, met alle die bezittingen, nog in fchuldC'n fiekende, was hij (1391) verpligt, zijn
Gr~af(chap Bluis in Frankrijk te verkoopen, aan LODEWIJK, Hertog van Or/eans; waar na hij den naam van Blois op deeze in
Ho!!and gele~el1e goederen overbragt. Hij, in 1397, zonder
kinderen fier\1ende, keerden alle die goederen, met behoud van
den naam van Blois, weder tot de Graaflijkheid van Holland, die
daarover bijzondere Baljuwen aanll:elde.
A. MIRlEUS befchrijft het geflacht der Graaven VAN BLOIS aldus:
Burchert van Avenes , Zoon van Heer Jacob en van Ameli.
na de Cuize, heeft bij
Margretha. Gravinne van Vlaanderen en Henegouwen, gewonnen;
Jan en BOlldcwlJ"n van Al'mes. Boudewijn , Heer van Beau1I10nt in Henegouwen, bij Felicitas de Coueij. gewonnen ééll
Zoon,
Jan, en ééne Dochter Beatrix, die Moeder was \\1n Keizer
IJendrik den Zevenden ; Jan heeft bij Agnes van J7alence geteeld, Jan en Boudewijn , die jong gellorven zijn.
J(/n van Avenes , Zoon van Burchert en llfargretha, heef,
bij Alcidis, Zuster van Graaf Wittem den Tweeden, gewollnen
Jan, Graafvan Henegouwen; Bm"chert, Bis/chop van 1I1ets;
Jan, Bisfchop van Kamerijk; en Cuido, Bisfchop van Utrecht;
.Floris, uit wien voongekomen is Machteld, de Vrouw van Lo.
dewtjk 1'an Bourgondiën.
Jan, de oudfie Zoon, Graaf van Holland en Henegouwet1 •
heeft bij Philippa, de DOChter van Hendrik, Graaf van Luxemburg, geteeld:
Jan, bijgenaamd zonder genade, die zonder kinderen gefrorvl!n is; Wit/em, Gmaf van Holland; Jan, Heer vau Befiumo11t;
Hm-
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Hendrik, Kanonik te Kamerijk; l1Jargretha. die lllet Robbert
den Tweeden, Graaf van Artois, gehuwd is; Ilabella, gehuwd
in Franknjk; A/eid, gehuwd in Engeland; en 111aria, ge
huwd aan Lodcwijk den EerJlen, van Bourbon.
Wi/tem, Graaf van Hol/and, enz. bijgenaamd de goede, had
jn huwelijk de Zuster van Koning Filip van Frankrijk, waarbij
hij verwekte
Wil/em den Tweeden, in J 345 doodge(]agen; Margretha,
gehuwd met Keizer Lodewijk; Johanna, gehuwd lllet den Graaf
van Cu/ik; Philippv , de Gemalin van Eduard den DerdelI ;
en Elifabeth, ongehuwd.
Jan YfI1J Henegouwen, de Broeder van IRl/on den EerJlm,
Heer van Beattmont, van het Eiland Thoolen in Zeeland, van
ter COllde en Schoonhove enz. in Ho//and, had ter Vrouwe
Mat-gretha yan Soisfom, Doc!1ter van Hugo> Graaf van Solspms. De erfgena:une van deeze was:
.Tohmma, zo als hiervoor gezegd is, gehuwd met Lodewijk
de elzastil/on, Graaf van B/ois; van de drie Zoonen. hier vóór
genoemd, overleed Lodewijk ongehuwd, in '372. Jan, Graaf
van Btuis, had ter Vrouwe Mctl-gretlza vtm Ce/deren ~ hij over·
leed 138 r , zonder wettige kinderen na te laat en ; doch verwekte, bij SopJzia ~'an Daa/tem, afkomllig uit den huize van Arkei, twee natuurlijke Zoonen, Jan en Gui of Cuido. Uit Jan
zijn voorttiekomen de Blois van Tres/ongs, zo als hierna zal gellleld worden, en uit Gul, de Blois van Haaften.
Jau, dus zonder wettige nazaaten overleden zijnde, kwamen
de goederen op den derden Zoon Cuido, die gehuwd was met
ilfargretha }'on Naamen; zij hadden flegts één Zoon, Lode'Wijk. die vóór zijnen Vader (r391) overleed. Zijne goederen
in Hol/and geraakten (gelijk wij zeiden) weder aan de Graaflijk.
heid. Wanneer wij tot de befchrijving van Schoonhoyen en Gouda zullen gekomen zijn. zullen wij zien, welke voorrechten die
Steden van de Graaven VAN BLOIS verkreegen hebben.
Om nu tot het Baljuwfchap van Blois weder te keeren, zo
dient gezegd te worden, dat daaronder behoort Wijk op Zee,
Wijk aan 't Duin. Spaarnewoude, Krommenie en Kromme'IIiedijk, IfTestzaa13 ~ Zaanda'fll, tie Ko~&, ZlIl1ndijk, Wor~
d
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111erveer. Knollen dam en Asfende/ft.

De hooge Vier{chaar van
dit naljuwfchap wordt gefpannen in de BeverwIjk. door gemelden Heer BalJUW en zeven Leenmannen, die door eenen Secretaris bediend worden.
BLOrs VAN TRESLONG. In het boven!l:aande Art. hebben wij
den oorfprong van die geflacht aangeweezen. als afkomilig van
JAN, Graaf van ChatilloJ1, of, gelijk anderen fchrijven, CHASTILLON, en SOPHIA VAN DAALEM.
DLOIS, (Jan van) de olldfie van twee Zoon en , was Ridder.
Hij voerde het wapen zijner Moeder, zijnde dat van Danlem,
met dat van C/zastillon in den hoek. Door zijnen Vader was hij
begiftigd met Treslo;;g, in Henegouwen, waarvan hij den naam
aannam, benevens de Heerlijkheden van Benthuizen en Cabau.
in Holland, het land van Stein, met veele Tienden in het land
van 7'hoolen, in Zeeland, hoog en laag Vosfemeel', en eenige
Tienden in het land van van Haastrecht. In het jaar 1396, trok
hij, met Hertog ALBER T VAN BEIJEREN, tegen de Friezen; ook
was hij Raad aan 't Hof in 's lJage. Zijne Vrouw was "IARIA VAN
HEEMSTEDE, waarbij hij verwekte zes Zoonen en drie Dochters.
Zijn wapenfchild beflond uit de agt volgende kwartieren: C'zt/s.
til/oll, Daa/hem, lfmegouwen, Brat/kei, Heemflede, Po/anc;:
lItm der Lek, Duive7woorden en Brt!:derode.
I. ADRIAAN VAN BLOI5 VAN TRES LONG , Ridder, h~d van zijnet1
Vader de Heerlijkheden Tres/ollg, Fósjèl7leer en veeJe Tienden iu
'e land van ThooleJ1. Van deezen zijn afkQ1nfiig de TRESLONGS, in
Henegouwen. In 1418 trouwde hij ISABELLA DE HENIN, Dochter

van BOSSU, of Bossur, nalaatende twee Zoon en : A. LQDEW1IK VAN
ELOlS, Ridder, Heer van Tres/ong, YoSlt/eer, enz. wiens Vrouw
was ]OllANNA VAN LIGNE, waarbij hij verwekte LODEWJJK VAN
BLOIS. Heer van Treslol1g, gehuwd aan CHARLOTTA DE HUiVlIERES;
hij liet na: a. LODEWI]K; zie van deezen VALERfUS en FOPPi!NS; b.
BOUDEWIJ'" ; C. JAN; die de een na den anderen Beeren van Treslong geweest, doch zonder kinderen overleeden zij n; d. I"ODEWIJK. Ridder, Generaal van 't gefc1lUt van 's Konings leger, voor
Bt/uren en SChOOI11z~)'C!1, Aa. 1575; deeze was gehuwd aan AN'lONE.TTA VAN MERODE, en l1ierf mede zonder Kinderen; e.LOUISA,
VI. DEEL.
Qq
Erf.
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ErrJoehter van Tre,!ol1g, was de Vrouw van LOD'::WI]K VAN MERO.
nR, en liet na PHILIP VAN MERODE, Heer van Tres/ong, enz. zijn
Vrouw was URSEL SCllEfFERE VAN ~IEI\ODE, waarbij hij verwekte
PHILIP HER~BN VAN MER ODE , die, in 162g, de eerfl:e Marquis
van Treslong werd; in 1617 was hii getrouwd met ALBERTINA
ALEXANDRL~ VAN ARENllERG, Duchter van den Graave van dien
naam, en prins van Reheque, enz. Uit dit huwelijk kwam voort
ALBERT VAN MERODE , lVIarquis van Tresloug; zijne Vrouw was
lIlARIA, !3aronesfc van Rûij, enz.; f. JO,!ANNA VAN BLOIS VAN TRESLONG, had eerst ten Man FBlLIP VAN UNIJ, I-leer van Bealtyois.
Gouverneur van Middelburg, en 1573 Admiraal van Zeeland,
ten dien(le van den Koning. in welk jaar hij overleed. JOHANNA
hertrouwde daarna met PHILIP VAN CROI], Hertog van Áarjè,10t,
en overleed 1605. B. GERRMtD, de tweede Zoon van ADUlAAN ,
was Heer van ')urllignies in Henegou:ven; zijne Vrouw was MARmmTA VAN HEr,Ii\', Dochter van BoudeJl'ijl1.
H. GUl VAN BLOIS VAN TRES LONG , fiied' zonder kinderen.
13. lU. LODEWI]K VAN ULO!S VóN TRESLONG, volgt
IV. GERRIT VAN BLO!. VAN TRESLONG , zonder kinderen.
V. JAN VAN BLOIS VAN TRESLONG ,Heer van het Land van Stein,
KanunI1lk en Thefàurier van 'e Oude ,Mlm/ler te Uteecht.
VI. JAN VAN BLOIS VAN TRES LONG , had ter Vrouwe MARIA VAN
NIEUVLIET; hij overleed 1439, nulaatende JAN VAN BLOIS VAN
TRLSLONG, Rirlder, die troU\vde CATIURINA VAN OPPENDORP, tot
Leuven, waarbij hij naliet JAN, die zonder nazaat. iu 1506,
overleed.
I. JOHANNA VAN BLOIS Vt.N TRESLONG, eerst gehuwd met Heer
JAN VAN FAUTIGNIJ, en daarna met JAN V.~N NOORDWIJK. Zij overleed zonder killderen, in 1470.
2. MARIA VAN BLOIS VAN TJ\ESLONG, trouwde r-Ieer JAN VAN
CRUININGEN, en liet na twee Zoonen en drie Dochters.
3. ELISABETH VAN BLOIS VAN TRESLONG • was Religieufe tot fl7ijk.
B. LODEWIJK VAN BLOIS VAN TRESLONG ,de derde Zoon van JAN
en MARIA VAN HEEM'TEDE, was Raadsheer in den Hove v3nHol·
lalld, in 14+8. Hij !I:orf 1470, en had ter Vrouwe MARIA VAN
IIADISTEDB, Dochter van Ridder RAES VAN HAE~I9TEDE, waarbij hij
verwekte de elf voigenoe killd{f~n ••
a.

--
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a. JOIi 1'011 Blois Ffl12 Tres/ong, die volil'r.
b. Roes l'on JJlois 1'an Treslong , volgt na hem
Joris 1',711 B/ois 1'on Tres/ong, flierf zonder kinderen.
lFillew Fan JJlois 1'011 Tres/ong, voor zijnen vader zonder kinderen overleden.
AdriaoIJ 1'011 Blois 1'011 Treslong , med~ zonder kinderen.
Jan Blois l'on Treslong , Priester in de Abdije van Egmont.
Come/is Blofs 1'a1l Tres/ong, diende als Kapitein onder Jonker
FRANS v ilN BREDERODE , en fneuvelde voor Gouda, Ao. 1489,
zonder kinderen.
IYlaritl van Blois von Tres/ol1g, was Nonne te Rlzijl1sbllrg.
Johanna van Bloi, van Tres/ong, Nonne te ter Lee, of Leeu·
U'eI1horst.
iWargretha van B/ol, van Treslong , was Nonne te Gouda.
CATHAIUNA VAN BLOJS V.!N TRES LONG , trouwde met NICOLAAS
RliIGROK, bezitter van het huis van de lVer1'e tot Rijswijk, Raad
in den Hove van Hol/and, liet na z~ven kinderen.
3. JAN VAN BLOIS VAN TRESLONG , was Heer van Cabau, had
tef Vrouwe SOPHIA VilN DER BOUCHORST. Zijne Heerlijkheid lchijnt
bij zijn leven verkocht of veraliëneerd te zijn. Hunne kinderen
waren:
JASPER. VAN BLOIS VAN TRES LONG , die volgen zal.
LODEWIJK VAN BLOIS VAN TRESLO:\G, Raadsheer 'lil 's Hage, en
Schout van de Beverwijk. Zijne Vrouw was N. N. eH daarbij verwekte hij JAN VAN BLO;S V.... N TRESLONG , gehuwd lllèt N. N. en
won daarbij één Dochter, STEPH,1NIA, die tcn Man had ALS. VAN
llRANDENBURG. 2. Wilhe/mina 1'an Blois, Nonne te Noortwijk.
3. Anlla van Blois, Nonne te /{rol1enburg. 4.1Waria Fan BIlJis.
En 5. Margretha 1'an Blois, die beiden mistrouwd zijn.
Adriaan van Blois 1'an Tres/ong.
iWe!chior 1'an B/ois van Treslong.
Balthozar van B/ols van Tres/ol1g, en
COJ'nelis van Blols 1'an Tres/oug, allen zonder kinderen.
c. }ASPER VAN BLOIS VAN TRESLONG , was, in het jaar !5Z7,
Schout van Haarlem, en 152~ Baljuw van f(enlJemerlol1d; hij
had ter Vrouwe CATHARINA VAN WIJNGAARDEN, en won bij haar
vier Zoonen ell twee Dochters.

Qqz
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Jall l'all Blois Fan Tres/ong werd. in de Spaanfche beroerten,
(1563) te Bmsfi'!, zOl1d,~r kinderen na te baten, onthalsd; men
zie zijne Scntentie van A/ba, bij ~IARCl'S, bI. 73.
YSBRAND VAN BLOtS V.IN TRESLO~G, trouwde N. N. en won
daarbij drie Zooncn: I. Jasper , ~. N. N., 3. N. N.
ABRAHAM VAN nLoIS VAN THESLONG, Kapitein en Gouverneur
"all het Fort St. Andries, in de BOlllllle!erJiaard, trouwde [en
tweedemaale met J0l-lflNN.~ VAN nRE~JPT, waarGij hij veele kinderen verwekte, als: 'Tsbrtmd, Comelis en N. Jall, Catharilla,
Soplzia, Abraham, eene Dochter N. Ba!t.lazar. en eene Dochter van 't eerae bed.
lJ7itlem l'tm Blois Fall Treslong ,de oudl1e van dien naam, l1ierf
zonder kinderen.
WILLEM VAN fiLOIS VAN TREf LONG , Admiraal van Zeeland; zie
van hem in een volgend Art. hier moeten wij alieenlijk zeggen,
dat hi; ter Vrouwe had ADRIANA vfiN EG~ION1', oudfl:e Dochter van
01'1'0 ViN EGlIIONT, Heer tot KeJle12bttlYJ', en van /lGNES CROf,>
SlNK, ,jacobs Dochter,' Heer van Belitilllizcn; haare vier kwartieren waren, EgmoJit, CroejiJik, Hcerlllr!ll en CruningCIJ. lij
ftierf 1587 en hij l59+; hunne kinderen waren:
d. CASPP.R VAN BLOIS VAN THESLOXG, die vedgt.
lVii/cm Karel 1'tln BJois Vtm Treslong , (Herf ongehuwd in
FIt/anderen, den 24!1:en OCtober 16°4; Ctltlzaril1fl, jonge Dochter, overleed te Groningen 1602.
d. CMPZR VAN IlLOlS VAN TRESLONG, geboren '576, was Heer
van Olide!: :001'11 en Pctegulll, Kapitein ten dienHe deezcr LanJen, Commandeur van LOlJl'cflein, trouwde eerst met LUCRETlA
DE SALE ~ en daarna ADRIA "A V,IN OTEENHU1Z2N. gefl:. 1650, nala.
tende V1\1 cl\! ueri1e Vrouwè: e. WILL'.:\l. die volgt; f. JAN; daarna PHILIP ROlll3ER1', Kapitein. Adritllla was getrouwd met Mr.
Fll~NÇOIS CCPIJS, Predikant te Leiden. Uit het tweede huwelijk,
WILLEl\1, l\'laj(Jr van een Regiment Voetkne:::hten, fl:orf 1767. CA1',j,\Rr-:A, gel1l!w met WJLVoM VAN STEENHUIZEN , Kapitein; haar
Nicht AG:\li:S trouwde MAXIMILJAAN S1'ECNHUIZEN, Broeder van WILLEl\I, mede Kapitein, en ADRIA:\A, ongehuwd gel1orven.
e. WILLBI VAN BLOIS V/IN 1'RESLü:-<G, Kapitein ten dienl1e deezeI' Lund\.:l1, trouwde AN:-1.1, Hertogin van O'8;illflJe, cn lier
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na, g. JAN en orro, ge[neuveld in den ZeeOag tegen de Enge/feiten, 1/;65·
g. Jan van Blois l'an Trcslo71g, Major van de Garde, Land..
Commandeur van de Duitfi',~ê Orde, was gehuwd met N. l'alJ
félfen, !lorf 1633 zonder kinderen.
f. JA:'>I VAN BLors VAN TRES LONG , tweede ZOOI1 van CASPAR ,
trouwde i\1AGDALENA DONKER, uit welk huwelijk voortgekomen
zijn:
g. GASPAR VA~ BLors VAN TRESLONG, die volgt.
Anna van Blois van Treslong , gehuwd met Pieter van Ge;:derdcuTm; Catharina, gehuwd met Ca1'10 Bt<1tokin; en ilfagdaleJla, gehuwd met f'ieter van Genderdeuren , Neef van den eerstgenoemden, en Comelia, gehuwd met JllartitU!s. Broeder vau
den g'2melden Pjeter.
g. GASPAR VAN BLOfS VAN TRES LONG • had ter Vrouwe ELTSABETH,
de Zuster van meergemelden PIETER en MARTIN US VAN GENDERDEUREN • en liet na: h. JAN BAPTISIA. die volgt.
Elij'debeth van B!ois ,.an Tres/on:, die de,Vrouw was van Jtremias Hagens ; i71ágr/a!ena , gehuwd met Anthonij Steffens;
JIJaria ; in Antwerpen gehuwd met Gaspar Canjued.
h. JAN BAPTIST v,m Bl.O'S VAN TRESLONG , had ter Vrouwe JACOilA ~lENTON, en liet na twee Zoonen •
. i. GASPAR , die volgt, en Dal'id, die ongehuwd overleed.
i. GASPAR VAN BLOIS VAN TRESLONG ,gehuwd met LL"CRETIA VAN
DER HE~T, had, behalven vier kinderen, die jong ge!l:orven zijn,
Laurem, Ligatlul en Jalt Baptifla.
b*. RAES VAN BLOIS VAN TRESLONG , Ridder, tweede Zoon van
Lor/eH'ijk en lIfaria wan Haamflctle; hij liet na: k. LODEWIJK,
(lie volgt; Dirk, een Kathuizer l\1onnik buiten St. Geertruidenberg; MARGRETA, getrouwd met Jacob l'afJ Noorden, die een
Zoon en Dochter naliet; en LiglIes • die ongehuwd overleed.
k. LOD!.èWI]K VAN SLOIS VAN TIlESLONG. Ridder, Meefierknaap
van de I TolJtvesterij van llullantl, Hoogheemraad van RhiJ'nland
1521, getto 1526. had ter Vrouwe ANN,\ v,~ 'i ASSENDELF1', Vrouw
vm V:!whuizCIl, Docbter van ALBRECHT, overleede111540' Zij lieten na zes Zoonen.
I. Raes 1'1171 B!~is Fan Treslom; , Heer van JTeeuhlll!etl, dat hij
Qq 3
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affiond aan zijnen Broeder Albrccht; hij overleed J578, als Kanunnik van St. POl1cras.
2. ADRIAAN VAN BLOIS VAN TRESLONG , trouwde EVA VAN DER
~Ef1.TS, genaamd OPJ!,CER, was Baljuw van de Houtvesterij van
Brederode, en overleed 1573, hebbende verwekt: J. Lodewijk,
2. Ht/go, 3. C01'11e!is, 4. Beatrix, 5. Alt;t, 6. ANNA en 7. CHRISTINA, waarvan de twee laatllen alleen gehuwd waren: 6. met Reinout
,Jan Ojen, zonder kinderen, 7. met JACOB TAETS VAN AMERONGEN,
waarvan twee kinderen nableevell.
3 ALBERT of ALBRECHT VAN BLors VANTRESLO:\'G, Heer van rem.
lmizen, had in huwelijk CATHARINA VA~ BERKENRODE ; zij f1ierf en
liet na eene Erfdochter van Treslong , die ten man had LANCELor
VAN BREDIRODE, Natuurlijken Zoon van Heer REINOVT VAN BREDE.
RODE, die in 1573, door de Spanjaarden, omhoofd werd, en
liet kinderen na; zie BREDERODE.
4. Joris van Blois ,'an Tres/ong, trouwde eerstPetroilella van
Bloemendaal van der COlde, en daarna Eva van Schagen. IIii
woonde en fl:ierf zonder kinderen te Haarlem.
5. Armt van BMs van Trellong, was Kanunnik van St. Panerlls te Leidm, overleed 1532.
6. HVGO VAN BLOJS VAN TRESLoNG , was Meefl:erknaap van de
Houtvesterij van Holland, van 1555--- r 576, gehuwd met CATHARINA VAN MEERENSTEIN, waarbij hij verwekte:
Otto 1'an BMs van Treslong , KUllul1nik ten Dom te Utrecht.
geit. 6 Febrnarij J 600.
Lodewijk van Blois jlIJn Treslong , Hofmeefl:er van Hertog EHICII
VAN BRUNSWIJK, Baanderheer van IPóerden en LieH'e/t, florf ongehuwd.
Hligo van Blois van TreslolJg, fl:ierf in Italiën ongehuwd.
Albert l'an Blois van Treslong , fneuvclde ongetrouwd in h"c
leger voor Haarlem.
Dirk van Blois VIJn Tres!o1!g, Commandeur van 't Duitjóe
Huis te Utrecht, overleed 1612.
Bartholomeus van Blois 'JIon TreslolJg. is in 1594 te Regenshurg tot Ridder geflagen, en fl:ierf, 1595, als Kanunnik van OudlVIunller te Utrecht.
N. N. yml Blof. Win Tres/ong 1 overleed olli:chmvd.
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ANNA VAN BLO IS VAN TR~,SLONG, gehuwd aan ~llCHIEL DE ROSCH,
wien zij eene Dochter naliet, dill de Vrouw van JAN DE WiTT te
.I1mfleldam wa,.
lJilaria van 1110is 1'an Tres/Gng. Nonne te Konil1gsvcld.
CATHARJNA VAN BLIOS VAN TRESLONG , werd de Vrouw voln Ai,lEUS
VAN ZUlLEN NIJVELD, dien zij kinderen naliet.
B. LODEWI]K, waarvan wij hiervoor gewag gemaakt hebhen ,
had, behalven zijne elf wettige kinderen, nog drie basta3;t Zoonen, en ééne natuurlijke Dochter. Van de Zoonen fl:ierven 'er
twee zonder kinderen. en Comelia was Geestlijke Dochter buiten Leide1l. Van den derden Zoon PlETE.R VAN BLOI~ VA' TRE~LONG,
die Baljuw lOt Noordwijk was, en ter Vrouwe had N. N. is nagebleeven.
I. PO,\T1AAN PJETEllSZ. VAN TRESLONG , die g<:huwd wns met N.
N., en waarbij hij verwekte Mr. JA~ VAl' TRESLONG , eerst i\dvocaar, en daarna Prefidenr van den noogen Raad "an Holland;
van dien bleef na PiNer yan T:'cslong, die in 1626 ongehuwd
gel10rven is. 2. Thcodora Piefers wm Trcs/oug, overleed zonder kinderen. 3. ~IA:{[A 1'1E'I'ERS VAN TRESLONG, gehuwdnanDlRK
JAI;OBSE VAN LEEUWEN, waarvan ver[cheidene aanzienlijke mannen
nagebleeven zijn.
DLOIS VRN H.~"FTEN,

afkomflig van GUl VAN BLots en SOPHJA
Deeze, die door zijnen Vader met Haaften begiftigd was, had ter Vrouwe CLARA V~N BOTLAND. De kinderen,
van hem nagebleeven, en die bekend zijn, waren:
OTTO \ AN BLOIS, Heer van liaaften, wiens Vrouw was N.
VI\N BELMR, en hUllne kinderen: JAN VAN DLOIS, de eer!l:e Heer
van IJtJli/ften, wiens Vrouw ]OSIJt\E VAN HARAl'.T hem baarde WALRAVEN VAN BLOIS, Heer van Haafteil en Loel'eflein, die, in J437,
trouwd~ met l\BRGqETHA VAN VARICK, Vrouwe van Herwijl1C1J,
waarbij hij verwekte één Zoon en drie Dochters, als: pN DE
TWEEDE, HEt\DilIKjE, de Vrouw VUIl HENDrUK RANST, en ELiSABE111, de Vrouw, I. van JAN VAN ilROSKHlJlZEN, 2. van GERRIT
':;lN FLODORP, 3. van WILLE,r VAl'< ASE.wIJN; en BEATRIX, de Vrouw
van JAN VAN [,OSSUM. .IA1\ DE TWEEDE, yan B/ois 1',1/) llallftcn
t'l! llerwijnen; had ter Vrouwe DIRKJ!'. VAN Llr~R VàN ni~lEI(SEEJ,;
VAN ûAALHEII!.

l:wllne

kinde,~11

WarilIl ;
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BLOK. (B., '.R. enS.) BLOKHOVEN. (G. Yt7n)enz.
'VAt RAVE

VAN BLors VAN HAAFTEN , 2. DIRKJE VAN BLOIS VAN

HAAFTEN ,die

gehuwd was met Jonker FLORIS VAN BREDE.RODE, die
kinderen nalieten.
WALRAVI!: VAN BLOIS VAN HMFTEN, Hellewijnen en Herrewijnen ,
was eerst gehuwd met JOANNA VAN ZEVENHUJZC:N, en daarna met
GRAD.~ VAN HONSELAAR; bij de eerl1e verwekte hij WALBURG , gel1Uwd met JASPER VAN WIJSE wt Pechtelt , en bij de tweede:
JOHAN VAN IlLOIS VAN HAM TiN, enz. die trouwde met ANNA.
SPANGEN, en verwekte daar bij:
WALRAVEN VAN BLOIS VAN HAAFTEN, Heer van Haaften, enz.
zijne Vrouw was PHILEBERTA VAN HLMERSEEL; en N. VAN HAAFTEN, gehuwd aan DIRK DE Bm.
BLOIS, (il1aximi/iaan van) te Brusfel 1578 onthoofd; zie COK
VAN NEERIJi~EN.

BLOIS, (ml/em van Blois van Tres/ollg) Admiraal van Zeeland,
in het Gellachtregister reeds vermeld, vorden, om zijne dienfien, den Vaderlande beweezen, eene uitvoerige levenfchets, die
men te wachten heeft op 't Arr. TRES LONG , (IFil/em 1'an BloÎ.
"aIJ) onder welke ben aa ming van TRESLONG, in meest alle gefchiedboeken van dien tijd, van hem gewag gemaakt wordt
BLOK, (Benjamin) ecn vermaard Kllnstfchilder, van wiens bedrijven men bij HOUBRAKEN bericht kan vinden, tI. Decl.

BLOK, CJaCllJ Reugers) gel1eld onder de vermaarde Schilders
van Gouda.

BLOK, (Simo71) een dappere Zeeuw, die, na meermaaien zjin
leven voor het Vaderland gewaagd te hebben, eindeliJk, als Kapitein onder 't Efquadcr van den Luitenant-Admiraal KORNELIS
EVERTSEN, in den bloedigen Zeellag , Aa. 1666, tegen de Enge!fche1J. op het bed van eer gefiorven is.
Zie BRANDT. Leven van de Ruiter. bI. 475 en 496. ANToNIDES , Gedichten, bI. 235.
BLOKHOVEN , l Gijsbert "an) gebooren te Utrecht, werd daarna Monnik te Kculm. Hij heeft een verdediging nagelaten, voor

1'11-

'ûLOKHOVEN. BLOKHUIS. BLOKKER, (0. en lP.) enZ. 603"
1'IETER VAN LEIDEN,

gezegd

BLOMMEVENNA;

dezelve werd te Keu-

len gedrukt, 153 8•
BLOKHOVEN , weleer een Ridderhomad in 't Sticht, waarvan
niets meer overig is, dan een Landhoeve , liggende over Hans.
IPijk.
BLOKHUIS. betekent. wanneer men het op eenige oude kanrten vindt aangcweezen, een Sterkte van hom of fteen gebouwd.
In 't jaar na het beleg van 1650 bouwden die van Amf!e!dam, zo
als bekend is, 'er twee aan den Amflel; doch om dat zij den
flroom te veel verhinderden, werden ie weder afgebroken. Meer
anderen vindt men op deeze en gecne kaarten aangeweezen, en
bijzonderlijk op die van Friesland en Cro;zil1gen. In Staats
Braband nabij de Peel, vindt men een oud Slot van de Heeren
VAN LISSEL, dat voorheen mede den naam van Blokhuis had.

BLOKKER, (Ooster- en Wester-) twee Dorpen in Noord-Holland. lastende onder Hoom, liç;gènde in de Streek; zij worden
beiden door éénen Predikant bediend.

BLOr:UND, of Blok/andfche Polder, wordt door de Kromme
lJlijdrccht ge[chciden, ten Oosten van Mijdre.·ht, en ten Noorden door den Drec1tt, van de overige Proostdijlanden ; paaIende ten Zuiden en Westen aan het Hollandsch gebied.
BLOKLAND, (De Heerlijkkcid van) in 't Land van lI!ontfocrt.
onder het Sticht, benaat in een f1:reek lands, die zig van den
Jf7 11Hskopperdijk. bijna twee uuren gaans, uitftrekr. Aan den
Blok!andfchm Dijk legt een Duurt, die ook Blok/ani genaamd
wordt.
BLOKLAND.
Een Dorp van dien naam vindt men mede in het
Land van Arke!, en een ander in de Alblasferwaard.

BLOKL.\ND.

(Het HZ/is) Neder- of Ltlng-Bloklnnd, in onder-
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fcheidinge van Hoog B/okland, was voorheen 't verblijf van de
Heeren van dien naam. waarvan niets is overgebleeven.
Zie VAN LEIlUWEN. Bat. I/I.
BLOK LAND ,

(H. van) een vermaard Schilder, geboortig van

Montfoort.
BL0KZ!JL, een Steedje of Vesting en fl:erke Schans, in het Noor·
derdeel der Provintie van Ove1"iJsfcl, daar bet Riviertje de Aa,
:aan de grenzen val1 Friesland, in de Zuider Zee valt; liggende
tus[chen Vollenhol'c. de Kuinder en Steenwijk, alwaar twee groote
Sluizen of Zijlen zijn. waardoor de gemeene vaart, uit de Ol'erijsfelfche en Drenthfche Veen en , naar de Zuider Zee en Ho!land is. Toen RENNENBERG , in het jaar 1580, SteenwIjk bele·
gerd had. en die belegering tot in het volgende jaar uitllrekte, ten
dienfl:e des Konings, na dien van den Staat trouloos verlaaten te
hebben. naderde. op den 2den Februarij 1S8 J , IlONOlJ met eeni·
ge Schepen en Soldaten Blokzijl , en wierp 'er met 'er haast een
Schans op. die naderhand tot een fl:erke Vesting geworden is,
waardoor RENNENBlèlW genoodzaakt werd, Steenwijk te verlaaten.
In het jaar 1672 kwam Blokzijl in de magt van dell Bisfchop van
1I1unjler. Doch des zelfs Inwooncrs waren het. die, in dien
oord. het eerst dat haateIijk juk van hunne halzen wierpen. Ecni.
gen van hun hielden heimelijk veraand met het Krijgsvolk van
Friesland; en daar door, zo wel als door hunnen moed, rukten
zij zig uit des Bisfchops magr. Dit geval veroorzaakte de grootfte verwondering, om reden, dat, daar de aanflag aan de meèl1e
burgeren bekend was, niemand verllaauwde, of, door vreeze ge·
dreeven, zulks aan de Mtmjlerfc Je/I bekend maakte. De Kommandant TWIKELO merkte wel, dat zij begeerden van het juk Ol1t·
flagen te ziJn; doch hun waar oogmerk bleef voor hem verborgen. Hij deed de wallen wel hooger ophaalen. en hier en daar
met fiormpaalen verzekeren, zelf IlU en dan een loos alarm maa·
ken; doch de Burgerij wist zig voorzichtig te gedragen, en bezette de aallgeweezene pOf,een, bewust zijnde dat het de tijd nog
niet was. De Kommandant bleef, echter, in achterdocht, en
vorderde van hun den eed van getrouwheid. dien zij allen, nier
Yr~·
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wezencte voor zijne dreigemellten, eenpaarig weig~rden; welke
weigering hem tot nog meer nadenken brugt: en waarom hij ook
nog meer volks ontbood. Dan al zjjn bedrijf fpoorde hun ce
ll:erker aan om ontflagen te worden, en hunnen toeleg hoe eerder
110C beter ten uitvoer te brengen. Eindelijk kwamen de Friezen.
waarmede zij verfiand hielden, vier honderd vijftig man fierk.
met goede fchepcn, met oogmerk om, in den nacht tllsfchen
den !l J en 22tten April, Blokz!)1 te verrasfl;!n. Zij kwamen onder het geleide van Dr. BRANDT, Gedeputeerde Staat van Friesland, en Knpittin HANIA; doch de flilte belettede hun; dus bleven zij den 221ten op Zee, buiten het gezicht van B/okzijl, tot
den volgenden nacht leggen, wanneer zij te Blollkenhalll, een
uur van het Fort, aankwamen; hier traden ze tot hun middel
door het water aan land. In orde gefchaard zijndè, ondernamen
zij d<!n aantogt op de wallen. Maar TWIKI':LO inmiddels vemit~
ti gd dat 'er Friezen te Bla12kellhtlllt gekomen waren, trok hij,
met drie honderd man, en zes veldfl:ukjes, naar B(lflr!o, en posteerde zig aldaar zeer voordeelig in een fchuur; doch J<! Friezqn
drongen op de 11fllnflerfchclI in, en joegen hun naar Blo,bij!,
vervolgende hen zo (hel, dat zÏ! ter naamver nood de poort
b'~rciktcn. De Burgers. die in het geweer !londen, ziende dat
hunne helpers voor het gefchut bloot fl:onden, en vreezcnde dat
zij te rug mogten keeren, zeiden tegen elk:mder: lYlannen, mi
is 't tijd courdgie te tOOiJeJ1; laat Ins toch deeze gelegenheid
11I'et oll/flippen. TWIKELO. bij hen komende, verzocht dat zij
als getroll~;;e Burgers hem wiMen bijflaan ? 1Ftj hebben, gaf
een voor allen ten antwoord, geen Hoo/tl-Officier om om aan te
'JIOel en. Zo haa3t was hij niet van hun gefcheiden, of een ander
zdde: Za WilJwe1J! ik zal u voorgaan, ,'olg maar lIJstig. DllS
gingen zij naar de Kilinder-Poort, doch vonden anjerweg een
dwarsfl:raat met Ruiterij bezet, De aanvoerder beval àaarop Vlm
te ge even , zo als gefchiedde. Eén der Ruiters onder den voet
raakeGcb, koozen de overigen het l1aazepad. Aan de gemelde
Poort komende, vonden zij den Kommandant, van wien zij begeerden, dat hij zig met de Friezen verdraagen Zal!, en hLln
Blokztjlovergeeven. TW1KfcLO zig daartoe ongenegen t(lonende,
greepell zij hem aan, ontweldigden hem zijn degen, cn riepen
te-
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tegen de buitenfl:naIJde Friezen: Vil'ct Orallje! kom ;;/(f(Jr binnen, het is al ge'!OIllICli. Nadat de Poort opengtbroken wa"
kwamen zij ter vlucht binnen. De .11i:IlJlcrfc!lC11 ontvloden het
door de Zuider /'00;"[. De Komm:l1ldallt omkwam de ecr!l~ beroerte; doch aciFcrhnald zijnde, \\'crd hij met de Kolf van een
-Musket ter l1cder.;cihgen, en weder willende opl1aan, l'oor[choten. Zestig of zeventig man werden gevangen, waaronder twee
Luitenants en ~én Priester.
Ter beloninge van deezen h11l1110lJ moed, werd, in dat jaar,
aan Blakzi;'! (tads gerechtigheid verleend, zodat het eene eigen
regeering bekwam; deeze beftaat uit drie Bllrgemeefleren, vier
Schepenen en é6n Secretaris, mids, volgens de Ordul1nantie van
dien tijd, jaarlIiks cene Nominatie aan den Stadhouder te zenden.
Doch de vestingwerken zijn in lateren tijd vervallen, en de !1:erkte van bezetting ontbloot. De Gereformeerden hebben 'er twee
Predikantén; ook zijn 'er veele ille;molJiten, die hunne Leeraars
hebben.
Zie nOR, Neder!, Oorlogm. SIJLVlU" Férvo!g op Aitzema, IV. Deel. VALKEI\IER, !'i:rward Europa, p. 804
en SQS.
Bl.orvnIERSDTjK, (Oost- en TJ7est-) maakt een gedeelte van d~
Ambachtsheeriijkheid Kool uit, gelegen onder SclzielalJd; zie
lWJL.

BLO:lIl\lEVENNE, V'etrZls) in het jaar 1466 te Leiden geboren;
een man, vermaard in weten[chappen, als men zijnen leeftijd
nagaat. Aa. 1489 werd hij te Keulen Kathmjer Monnik, en
kefrle ald:J.ar agt-en-veertig jaaren, waarvan hij 'er negen-en-twintig Prior geweest is. Hij overleed '539. VALElèms en FOPPEl\'~
hebben zijne fchriften gemeld, waarvan' cr cenigen te Kelllell gedrukt zijn.
BLONDEL, (D,lJ'id) voor het einde van de zestiende Eeuwe te
Cl/a/om in C:zaJlipagne geboren. In het jaar 1614 werd hij Pre-

dikant, en kort daal na gaf hij in Frankrijk ver[cheidene werken,
ter verdeediginge van de Gereformeerden, uit. 'Er wordt van
hem
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hem getuigd, dat hij zo een ftcrk geheugen had, dat hij alles,
wat hij bij oude en nieuwe Schrijvers geleezen had, op zijn tijd
en plaats wist te pasfc te brengen. In 16, I w~rd hij te Salt:ll1lY
als Iloogleeraar beroepen; dan dat beroep had geen' voortgang.
Na den dood van G::RAllDUS JOHAN:\J';S VOSSllJS werd hij te .d:l!jietdam, als HooJlceraar in de IlïstorÎ\.!n, op de lilu,tr~ Schoole beo
roepen; hij ":lllvaardde dien post in 't ja:!r J6Sc. Vce!e van zijne fchriEen voldeedcll 't al;emeen niet. Kon daarna werd bij
blind, en overleed den 9,1en April 1655.
Zie HOOGSTRAATE:N, TVoordclivock.
13LONKEnl}L, (Jeroen) fc1lOon een Scheepstimmerman van zijn
handwerk, maakte zig, echter, in zijne gcboorteaad FlisftlJgen,
eenen naam, met ter verdcdiginge van de eer der Gereformeerde
Kerk te fchri]ven, tegen eenen A. VAN UlTTERSCHOUT, over het
al of uiet beflaan van den Satan. Hoe gemagtigd hij dit verricht
heeft, kan men na:2u:1n, als men in de Voorrede leest: Ik zal'er
met dc bIjl ill Jak/Iell, dat' I!r de JjJtltJnders afl'liegm. Ik voor
mij geloof dat de le~r der Kerke. door zulke en dergelijke ver·
dccdiócrs, weinig eer toegebragt wordt.
BLOOT, (l1ui5 te') gelegen te Rijswijk, behoorde weleer aan
het geflacht der PEiNSSEl\S; het Uuis zelf voerde ook den naam
van UOliCu!Jpij!; bij anderen wordt het ook wel B/ootmburg ge·
noçmd. In later tijd behoorde het aan den Heere NOBELMR.
BLOTlUS , (Hugo) of lIuig Eloot, waarfchijnelijk afkomfHg uit
het edel geflacht van dien naam, waarvan, Aa. lIS?, reeds melding gemaakt word, onder andere van eenen PfliLiP nLooT, SchildJmu3p; van eenen BLOOT (1390) die mede deel had aan den moord
van ALlJD VAN POELGEEST , waarvoor hii, eenige jaaren daarna ~
een en voetval in den Haag moest doen, om zig met de Vrienden van ALlJD te verzoezen; en van nog een anderen van die!l
naam, in 1407. Deeze HUIG of I-IUGO was te Weenen Keizerlijke
TIibliothecaris, welk beroep hij tot het einde van zijn leven (1608)
waarnam. De~rt draagt roem op zijne geboorte en geleerdheid.
Zie BLEISWIJK, bI. 582.
EUj
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BLIJ.

BLIJHAM.

BUJKZICH'I'.

BLIJT

----,-

'---

BLIJ of Bletj, één der Dorpen van de Grietenij Ferwerderadeel, in het kwartier van OostergM. De Predikant, die ook
Hoog-BeintulIJ bedient, behoort onder de Klasfis van Doklmw.
BLIJHAM , een der Dorpen in de Gronil1:er Ommd(mden, henoorende onder de Klasfis Vfln IYesterve/d. Zie wat op RELLlNGWOLDE gezegd is.
BLIJKZICHT , een adelijk
lIet Dorp Dreifshoor.
BLUT

Huis in de Provimic Zee/muf, onder

of ten Blet, eene Heerlijkheid in 't Land van 0)'('1'-

waas, bij het Dorp St. Geertrl/id.
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De eerJle Kolom wijst Olln d~ noamen der Steden, Dorpen us
tlImmerkelijkJle Plaat1èn, op deeu KAARTte vinden. De
tweede Kolom. getekend met de Letteren A. a. enz. doet zien,
in welke Ruit ieder Plf/ats, die men begeu't te weeten , te
"inden zij. Bij voorb. men begeert te weeten , waat' POP!.\GAWIER in deeze Kaart legge. zo zoeke tneJJ in deezen Naamwijzer
op de eerJle Kolom onder P. en zie daar tiaast op de twude,
door men zien zal E. h. in deeze Ruit zal men de begeerde
Plaal$ vinden; etl op gdijke wijze alle andere.

A.
Aa!fUlU.
Aarum.
Abbega.
Abt. (de)
Achlum.

B.

1U.

D, e. f.

E.f.
B. e.
D. e.
C. Ol. n.
C. e.

ACHTKERSPELEN.

Adelen.

R.

F. k.
n. i.

AENGWIRDEN.

Aegum.
Akkerwolde.
Akkrum.
AIlingawier.
Almenum.
Anjlln.
Anna Parochie. (St.)

C. I.
E. i.
E. e.

ë. d.
lt n.

B. g.

Appelfche.

Arum.
Ausbuir of Lutkewolde.

Au!tijns of Augufiinuii;a.

•

G. o. p.
D. e. f.
C. n. o.
D. Il. O•

B.

2
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D.
Baard.
Backhuizen.
Bajum.
Balg. (de)
Balk.
Ballastbank.
Band. (de)
Bant.
BARRADEEL.
BAARDERADEEL.
Barrahuis.
Beers.
Beest.
Bcell:erwaag.
Beetgnm.
Beintum.
Bekhof.
Bergurn.
Bergummerheide.
Bergummermeer.
Berlikurn.
Betterswirt.
Beuil.
Bierurn.
BILD. <. 't)
Bild. (oude en nieuwe)
Binne der Schelling.
Birdgard.
Iileslhm.
Elesdijk.
Blije.
Bolswerd.
Bonifacius Capel.
Eornbergermeer.
Bornfwaag.
Bornwerd.
Boxem.
Bozum.
ljrandaris.
Brantgum.
Breberg.
Breezand.
Britfum.

D. h.

G. d.
D. g.
'). b.
G.f.
B. C. d.
A.n.

F. k.

C.
D.
D.
D.
E.

f. g.
g. h.
k.
h.

m.
m.
C.h.
B. k.
G. n.

t.

D.I.
C.I.
D. m.

C. g.
B. i.
G.n.

B. o.

C. g. h.
B. g. h.
B. d.
C. k.
D. h.
H.I.
:f3. k.
E. f.

F. n.
E. I. m.
F. h.
B. I.
D. h.

E. h.
A. d.
B. I.

F. o.
F. a. b.
C. i.

13rit-

N

A A M

W

IJ

Z

E

R.

.3

D. g. h.
F. k. I.
F. k. I.
C. f.
F. f.
C. n.

Britwerd.
Broek.
Brongergua.
Buer.
Burgwert.
Bllitepost.
C

B. c.
A. c.
A. B. f.
A. B. f.

Caap.
Caap. ( Groote )
Coggediep.
Coggediepsgronden.
Do

C.
C.
E.
E.

DANTUMADEEL.
Dantumawolde.
Dedgllm.
DeerCum.
Deinnm.
Del!trahuifen.
Deurswoude.
Doenjum.
Dokkum.
Dokkllmrnerdiep.
DoniagaQ,
DONIAGAAWERSTAL.
Donkerbroek.
I:oove.
Drierllm.
Drogeham.
Dronryp.
Dwars in de weg.

k. I. m.
m.
e.
h.

n. h.

G. i.

E. o.
C. f.
B. I.
IB. m.
I G. h.
I F. g. h.
F. o.
D. a.

I

IC. m.
\ D. n.
C. g.
B. c.

E.
G.
G.
D.
B.
C.

Echten.
Echterveld.
Edt;!ns.
Ee.
Ee. FI. Berdraad.
Eefl:ergaa.
Ekmaryp.

h.
i.

g.
n.
k.
G. g.
F. i,

* .2
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ElaahuiCen.
Elsloo.
EngIlllU.
Engwier•.
Engwierum.
Ern'Non1e.
Exmorra.
EzumerzijI.
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F. f.
G. o.
C. h.
E. d.
B. n.
D. k.

E. e.
B. o.
F.

Falom. (de)
Farum.
Ferwerd.
FERWE.RDERADEEL.
Feenwoude.
Ferwoude.
Finkegaa.
FinkiutU.
Finkimu.
FirdJuUl.
FIkland
Fliefiroom.
Flieltroom.
.Fliefiroom.
Flieilroom. ('t Oude)
FliusCenmeer.
FoekezyI.
Fochtele.
FoUegaa.
FoIsgaare.
Fouchgum.
Franeker.
FRANEKERADEEL.
Friens.
Friefche Vlaak.

C.I.tn.
C. f. g.
B. i.
B. i. k.
C. I.
E. d.
G.m.
C. i.
B. h. i.
C. f.
B. a.
C. b.
D. b•
E. e.
D. a.
F. e. f.
G. g.
F. p.
G. h.
E. f.~.
B. I.
D. f
D. e. f. g.
E. i.
F. b.

G.
G\mt.
(Jna,t.
Ca~lstmeer.

GAASTTE[(LAND.
\iaIiih:en.

C.
E.
F.
G.
C.

n.
d.
f.
e. f. g.
i.
Ga·

N A A M W
Garyp.
Gnw.
Geldplaar.
Geellum.
Gennaarr.
Gerkcs Kloo!l:er.
GerOoot.
Giekerk.
Goningaryp.
Goinga.
Gorredyk.
Goutum.
Greenterp.
Grind.
Groenbuiteland.
Groningerland. (ged. v.)
Groningerland. (ged. v.)
Groningerland. (gcd. v.)
Grou.
Grumbach.

IJ
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D. I.

E. h.
B. b.
B. k.
C. i.

B. o.
F. J.
C. k.
F. i.
E. h.

F. I.
D. i.

E. e.
B. e.
B. n.
C. p.
D. o. p

E. o.

E. i.

r.

C. h.

H.
B. I.
F. k.

Hajum.
Haskerdyk.
Haskerdykhorn.
IIaskerhorne.

F. k.
i.
i.
i.
h.
n.

F
F.
B.
C.
F.
B.
B.
D.
G.
D.
D.
C.
E.
F.
F.
F.

fIASKERLANO.
H~llum.

Hammeren. <. de)
llamryk.
Ilantum.
Hantumhuizen.
Hardegaryp.
Harich.
Harkma op-einde,
Harlingen.
Harlinger Tetting.
Hartwerd.
Haule.
Heeg.
's Heereveen.
Heezlum.
Beiden Zee.

I.
I.
I.
f.

n.
e.
c.

f.
p.

g.
k.

E. e.
E. a. b.
G. e.

Hemelum.
• 3
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HUIl!.LUMERJ\DEEL.
Hemmema.
Hempens.
Hendrik Tjeertsplaat.
Hennaard.
HENNMRDERADEEL.
Herbajum.
Hermana. (GroOt)
Heyde.
Hidaard.
Hilaard.
Hium.
Higium.
llilldeloopen.
I Iilldelooper~Ree.
HitCum.
Hobbeplaat.
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G. d.
C. g.
D. k.

C. c.
D. g.
D. f. g.
C. f.
C. g.

C.m
D. g.
D. h.
D. g.
E. f.g.
F. d.
F. c.
D. r.
B. b.

HolwcrJ.

B. I.

I-Iommerts.

F. g.

Hoo~e.

B. k.
D. n.
G. p.
H. I. nl,

Hoogeveen.
Hoogeveen.
Hoogeveen.
Hoogtwoud O. en N.
Hooikooijen.
Horn fl:erfwllllg.
Hujum.
HuiCum.
Beylaard.

G. k. 1.
B. a.
F. I. m.
B. i.
D. i.
D. h.

J.

Jaanum.
St• .1 acobs Parochie.
St. Jamgaw.
Idaard.
IOIIARDERADIlEL.
Idskcnhuizen.
Idzega.
Idze!!ahuizen.
Jelfum.
Jelfum.
Jerwerd.
JettIm.

B. k.
13. g.
G. i. k.
E. i. k.
E. i. k.
F. h.
F. f.
E. d.
n. k.
E. i.
D. h.
D. h.
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E. c.
F. g.
F. f. g.

Iglehoek.
list.
Indyk.
Infchot.
JOrtyp.
Joure.
Joure.
Jouwer.
Irn[um.

. C. b.

F. g.
F. i.

n.l.

B. m.

E. h. i.
E. g.
F. 1.

1ten~.

]ubbega.
K.
Ka Gat.
Kamperzand.
Katlyk.
Katlyk. (Groot )
Kiebaard.
Kimswert.
Klaarkamp. kl.
Klokflag van Hilliopell.
Klokflag van Workum.
Knype.
Kollum.
KOLLUMMERLAND.
Kol!um1l1er[waag.
Koningsdiep.
Kooten.
Kornwerd.
Kornjum.
Kortehem.
KorteCwaag.
Koudum.
Kouderwoude.
Krommebalg.
Kulltzertplaat.
L
Laaxurn.
Land of Oofler Zeeveld.
Langedyk.
Langethou.
*.<{-

B.
A.
G.
G.

c.
B. f. g.
I.

I.
D. f.
D. e.

a. k.
F. d.
F. e.
F. k. I.
C. n.
C. 111. n. o.
C. m.
E. n.

D. m.
D. d. e.
C. i.

F.
F.
F.
G.

m.
I.

d. e.
e.

A. n. h.

C. d.

I

G. c. do
G. H. h. i.
F. o.

E. e.

Lan-
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D, k.
F I.

Langemeer.
Langefwaag.
Langwkr.
Langcriand.

F. h.
C. c.

D. c.

Lan~erzand.

Lau~ver-Zee.

A.o p.
B .0. p.
C. i.
H. g.
G. k.

Lauwer-Zee.
Lekkum.
Lemmer. (de)
Lemmer. (Nye)
Lemmer. (Oude)

G. k.
G. g. h. i.
G. g,

LEMSTERLAND.

Lemfterhoek.
Leeuwaarden.
LHUWAARDERADEEL.

Lich[aard.
. Lidlum.
Lieve Vrouwe Parochie.
Linde. (de)
Lijons.
Liiuenfens.
Lippen huizen.
Loynga.
Lndillga-Kerk.
Lunjeberd.
I,utkewierum.
Luxwolde.

o i. k.
C. D. i.
B. k.
C. f •
B. h.

G. m. n.
D, h.
B. n.
F. I.
R. g. h.
O. e.

F. k.
I~. g.

F. 1.

1\1.
Makin~a.

F. n.
A. c,

1\1akkelyk oud.
lVIakkul1l.
Malltgmn.
Marridlgaard.
,Marrum.
Marrum.

D, h.
B. i.
B. i.

Meep (de)

C. c. eI.

Meinertsga.
Meldum.
MEN ALDPMERDEEI,.

C.
C.
C.
C.

Metrelwier.

B. m.

Midland.

A. d. e.

Menaam.

E. d.

C. h.
g.
k.

g.
g. h.

Micl,

N A A M W
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§

D. e.
D. e.
G. I•

Middelgrond.
lVJidlum.
Mildam.
Mirns.
Mirnferklip.
Molkweerum.
Morne.
Mummelwoude,
lVIunllikebuiren.
.Munnikezyl.

. G. d. e.
G. d.
G. d.
B. m.

C. I.
G. H. i .

C.p.

N.
A. m.

Nes.
Nes.
Nicolaasgl1a. t St. )
Niekerk.
Niie. (de)
Nije. (de)
Nijegaa.
Nijegaa.
Nije Berkkoop.
Nijehuizen.
Nijehaske.
Nijehaskerfchoor.
NiJhorne.
Nijkerk.
Niiland.
Nijeholtpade.
Nije Mardum.
Nijc Sijl.
Nije Wier.
Nije en Olde Trijne.
Noordzee.
Noorderdrachten.
Noordwoude.

E. i.
G. b.
B. m.

G. k. I.
H. k.
G. e.
D. I.
G. n.
F. e.
F. k.
G. h.
F. 1.
B. i.
E. f.
G. m.
G. f.

B. h.

n.

m.
G. k.
A. a.
E. m.

G. n.

O.

F. g. à.
C. k.

Oele.
Oenkerk.
Offin~awier.

E. h.

Oldeholtpade.

G. 1.

•5
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OIdemer Klif.
OIdehllske.
OIterterp.
OOSTDONGERADEEL,
Oofter Bierum.
Oofterend.
Oofierlittens.
Oofiermeer.
Oofierwierum.
Oofierwoudc.
Ooflerzee.
Oofierzinger.
Oofirum.
Oofihem.
Op einde.
Oppenbuh:e.
ûpperko oten.
OPSTllI\LAND.

G. è.
F. i.

(jPSTERLANIJ.

Op Twijzel.
Oude Berkoop,
Oude Boom.
Ollde Diep.
Oude Flie.
OUDE FER!:>.
Oude Gtla.
Oude Gaa.
Oude Gall.
Oude Gaa.
Ou de Hötll.
Oude Hollepoort.
Oude Kerk.
Oude Kloofier.
Oude Mardum.
Oude Ouwer.
Oude SchOot.
Oude Hotttlwoude.
Ouwfierhaule.
Ouwfter Nijega.
Overijsfel. (ged. v. )
Overijsfel. (ged. v. )

DEEZEN

E. Dl. n.
B. m. n.
C. f.
D. e. g.

D. g.
D. m.
D. h~
F. e.
G. h.
G. h.
B. m.
E. f. g.
D. m.
F. h.
E. m.
F. I. m.
E. n. o.
IC. m.

i

G. m.
E. k.
D. a.
a.
F. e.
i G e.
: F. f.
! H. k.

ID.
I

D. I~
F 1.

B a.
C. k.
E. f. g.
G. e.
G. i.
G. k. 1.

C. n.
F. i.
G. i.
H. k. I. m,
G. o.

P.

N

A

M

A

W

IJ Z

E R-

H

P.
A n.

PIlazen.
Panneplaat.
Parega.
Peins.
Pepergall.
Peterfyl.
Piel:plant.
Pietersbuirell.
PinjulU.
Pollen. (de)
Poppingawier.
Pijd:Ull.

B. b.

E. e.
C g.
H. I,

C

B.
C.
D
B.
E.
E.
R.

Raad.
RAAUWERDERHEM.

Raawerd.
Ree.
Ree van ter ScheIling.
ReintulU.
Rcifum.
Ried.
Rinsmageest.
Ripcl.
Robbcplaat.
Robbczam.
Roodkerk.
Roodeklif.
Roodahuizen.
Robelof Neuga.
Ropta-Ziil.
Ro!l:erhaule.
Rottem.
Rlligehuize.
Rlligelhollem.
Rijperkerk.
Rijs.

p.
d. e.
c.
e.
g. h.
h.
d.

r

1. i.
E. h.

E. h.

n.

B.
B.
B.
C.
B.
B.
A.
C.
C.
G.
D.
G.
C.
G.

b.
c.
k.
k.
g.
k. I.
c.
c.
a.
I.
c.
i.
i.

c.
i.

F k.
G. f.
D. e. f.
C. I.
G.- e.

S.

IS
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S.

Santforde.
Schalfum.
Scharnegoutum.
Schans Oostmahorn.
Schar!.
Scheiding der Fr. paaien.
Schelling. (der)
Scherpenzeel.
Scheurega.
Scbcttens.
SchUlaard.
Schingen.
Schorregronden.
SCIIOOTERLAND.
SCHOOTRRLIIND.
Schooterrchans.
Schraard.
Schuiregat.
Segerswolde.
Sers.
Seurig.
SEVENWOLDEN.
SI!.VEl\WOLDEN.
Sibraudebuiren.
Sibr:mdabuizen.
Sionsberg.
Sixbuunun.
Slappelerp.
Slenk. (de)
Sloot. (de)
Slooten.
Sloorermeer.
Slijkenburg.
Smallcbregge.
SMALLINGERLIIND.
Sneek.
Snikf\\'aag.
Sondel.
Sonnega.
Spangen.
Spanjen.

Staveren.

F. 1.
F. f.
E. g.

n.

11.

G, d.
~. o.
A d. e.
H. i.
F. I.
E. e.
D. h.
C. g.
PI. b.

F. m. n.
G. i. 1.
G. k.
E. e.
B. e.
D.I.
B. 11.
D. d.
G. f g.

F. h.

E. h.

n.

I.
Tl. m •
. E. f.

C. g.
n. b.
C.II.
G. g.
F. g. f. g.
H. i.
F. g.

E. k.
E. g.
F. i.
G. f.

G. k. I.
H. i.
D. f. g.

G. c.
Steen.

N

A.A M

W

Sreenplaar.
Steenkerk.
Steggerden.
STeLI.INGSWERF. (OOST)
STf!.LLli,GWERF. (Wlor)
Suiderdrachten.
Sumeer.
Surhuizen.
Surwoude.
Swaag Westeillde.
Swartwich.
Sweins.
Swichum.
Sij gers wolde.
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E. c.

F. k.
H. m.
G. k. n.
F. n. p.
E. m.
D.I.
D. n.
D. k.
C m.
C. i.
D. g.
D. i.

E. o.

T.
Taljeberd.
Taljehuizen.
Terhorne.
Ter ldzerd.
Terkappelle.
Terleege.
Ternaard.
Ter Oele.
Terwispel.
Ter Zool.
Teerns.
Tietjerk.
TIETJERKSTl!.Rj.DEEL.
'fIETJERKSTERADEEL.
Tjeemarum.
Tjergaasr.
Tjerkwerd.
Tjeukemeer. ( de)
Tjum.
Tirns.
Troffel.

F. b.
E. f. g.
E. h. i.
G.l.
F. i.
F. i.
B. I.
F. h.
F. I.
E. h.
O. i.

C. D. k.
C. k.
D. I. m.
C. f.
G. ,.
E. f,
G. g. h.
D. t:
E. g.
B. k.

U.
Ureterp.
UTTINGERADEEL.

I'EE. i.n. k.

Uitwe!linl:!cr;;:a.

,F.

~.

V.

t4-
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V.

IC.B. o.n.

Veenkloofier,
Visvliet.
Vrouwe KIOQfier.
Vuurbaak.
Vuurbaak.

'\B'A. o.c.
B. a.
W.

Waard,
Waaxens.
Waaxens.
Wanfwert.
Warrega.
Warns.
War11:ens.
Wartel/a ..
Weidum.
WESTDOlNGERADEEL.
WESTDO.NGERflDEEL.
Weilergaast.
We11:ergo.
We11:ergo.
We11:ergo.
We11:ergo.
We11:el11l€er•
Wetl:ens.
We11:hem.
We11:workum.
Welteilld.
Wier.
Wierum.
Wiewerc;f.
Wilsrijp.
Winfum.
Wirdum.
Witmarfum.
Wolfum.
Wolvega.
Wommels.
WOl\SERADEEL.
Wons.
Workum.

1D.B. k.
lt.

D. f.

B.
D.
G.
D.
D.

k.
i.

d.
k.
k.

D. h.

B. k. I.
A. m.
e.m.
G. a.
F. e.
D. g•.
e. g.
F. i.
B. m.
E. f.
F. e.

A. d.

e. g.
A.I. m.

E h.

f g.
g.
i.
e.
E. f.
·G.I.
E. f. g.
E. d. e. f.
D.
D.
D.
D.

D. e.
F. e.
Wouds.

N

A

M

A

Woudseind.
Wouterswoude.
Wykel.
WYNBRITZERADl!EL.
Wijnjeterp.
Wijnaam.
Wijns.

W

IJ

Z .t

I

R.

F. f. g.

B. I.
G. f.
E:' f. g. h.

E. n.
C. e.
e. k.

Y.

lF. f. g.
IE. g.

Ypecolsgaa.
Ysbregtum.
Z.
Zandduinel1.
Zandplaat.
Zuider-Zee.
Zuidhoek.
Zuid wak.

G. o. p.
H. d.
H. e.f.g. h.
e.g. h.

Zwaanebal~.

D. d.

B. b.
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