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VADERLANDSCH

WOORDENBOEK.
DÀ.

DAAL,

of ten Dan!, weleer eene Abdij, buiten de Ca/hdrijne-Poort, te VIndt; zie nIARIEN-DAAL.
DAfLEM, of Dnal!um, een klein J\3steel en Steedje, In het
Kwartier van Ol'ermaas, met een Rechrsgei)ied, dat gecn van
de min!len is, en', van ouds, tot 3an het iaar I !l3\l. zijne eÎgene Graaven gehad heeft. HE"" RIK DE TWIillDe, Hertog van
BrIlband , om dat de iIiwooners den toevo~r', meer dal) eens,
benaderd hadden, ontnam, in dat jaar, den in \~'ooneren hunnen eigendom, en !lelde hen ondèr r gebied v~n Brahatld;
zO als 'men, uit de oude Gefchiedenisfl!n v~n Brobt1l1d, ziell
kan. In 1278 werd D.1af!UJ:z , of Dr.akw , daor de;) Heer
WALRAM VAN VA~KEl'iat;RG, b(!hlIlI'dhr0~der van RI!IN-ILD VAN
NASSAU, Graave van Ce/der en Zut/' l:fJ, in 't midden van den
Winter, zeer fheng belcgud, en m:t grootc wcede b(:rtü'i~ld;
;( welk te Jigter' gcfcliie"!;:n kon, ver!:Jits de grachren ro!)clsom
Zwaar met iJS bezet waren. fleer HE~\IAN' VA:-; \rITTEN redde
dil! van Dl1al'rem uit hunne benaanw.'hcid, zonder dar zullts
zijn oogmerk WJS. Hij, mer eenig volk, r."JlJdzwervende, t'I!
eeni.;e huizen .ln brand !leekende • vermoedden de PaIKel/burgers" dat de H.rwg van Braband hun, met al zijne OIagt, op
het lijf kwam; d::s lieren zij ~f van normen, en vlooden van
daar. In de maand van April des jam 1563 , werden, bij deze plaats, de' Edele Heeren MûNl'IGNIJ , VILLIERS , CARLOO, en
meer anderen, benevens rwaalf honderd man, door OR.\NJE bijeen gezameld, op bevel van IIUA, df)or LODRON en n'AliILLt\
geriagen; in welke onheilen het galltfche land van Dali/hem rij-
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DAA1.ÈM. (Httr/ijkheitl mCeJlaeht) DAALEN: (Het Dol'p)

kelijk deelde. Dit landfchap is, ingevolge het Partage-Traétaat
van 1661, tu~fchen den Koning van Spanj, en de Algemeene
Slaaten verdeeld. Het Steedje, waarvan het gantfche landfcbap
den naam ontleend heeft, ligt, op een-rotsacbtigen berg, die uit
een aangenaame valeie oprijst. Van muur en poorten zijn alleenlijk eenige geringe overbJijfzelen te zien. Het getal der huizen
aldaar is nier. meer dan veertig. Het Kasteel 1l:aat op den top
des bergs, waartoe men van dé Marktplaats den toegang heefe.
Welëer was bet de verblijfplaats der Graaven VAN DAALHEM ,
en toen ongemeen frerk. In her jaar 1664, werd het, door den
Commandant van Maastricht, ingenomen, en met Staats krijg.se
volk bezet. Ook is het. na de gezegde verdeeling, aan den
Staat gebleeven. In 1673 werd het door de Frllnfchen bemagligd ~ en- kort daarna gel1echt. De Kerk van Dafllhem, die zo
wel door de Roomfche als Gereformeerde WaaIen gebruikt
wordt. fraat omtrent halfwegen den opgang vin den berg. Het
Gerecht INtiaar befraat uit den Orosfaarr, Schout, zev~n Schepenen. Griffier en twee Burgemeefreren, die, jaarlijks, door
de Burgers verkoozen worden. Onder Doalhem behooren ze.
hooge Heerlijkheden.
Zie Chronijk von Broblintl. BAtJDART, Nas[lIu[dte OorlIJgen.

VAN HEtJRll,

hosch.

BACHIENE,

Befchrijvinll ,,/ln 's Hertogen-

Geogrophie.

DAALW. eene Heerlijkheid in de Thie!erwllllrll, nabij het
Dorp van dien naam. te~enover Loeveflein. Puuren en Doç;.
lem zijn eene Conbinatie. die door één Predikant lIediend
wordt.

DAALlltl ~ of Dlla/en. in oude' tijden een zeer aanzienlijk en
.delijk Gellacht. Eenige laatere atnammelingen fchreeven zig
ook wel DALEM. In 1353 leefde zekere DIRK VAN DALEM, of
DALEN, die Schildknaap van Graave WJLLl\M DEN VIJFDEN was.
Ook leefde nog, in het jaar 1410, Heer FLORIS VAN DALEM. De
nadere affiammelingen daarvan zijn onbekend.

DJlAL!N, of Dalen, een Dorp cn Scho\ltslm.pt in Drentlt,
••der het- DingfpU Zuidtr'Ytltl.

Daa

DAALEN, (Het Dorp) DAAM.

C.... ) DAAMEN. (Ada",) 3

DAA1.EN, of Dalen, een Dorp onder het Droiampt van
vertIen , een kwartier uurs van daar.

(,'qe.

DAAM, ( .... ) fteat bekend als I<:apitein, onder de beroemdè
grondleggers der Nederlandfche Vrijheid; een eernaam , Ran detelven gegeeven, I?a de inneeming van de,. Briel. DÀAM en
I'IjKINÜS BRANDT waren de eerfien, die, met hunne fchepen;
roor het Hóofd vlln den Eriel naderden, en binnen kwamen.
Zie BOR, VI. Boek, fol. 265_
DA.4M~N, (ÁDAM) geboren te Amftddatn; alwaar zijne ouIers gegoede 13urgers waren, werdt, tOt vordering zijner fiudie,
luitenslands op de Hooge Schoole gezonden. Dezelve voleindigd
lebben de , werd hij Priester, Licentiaat in de beide Re~
'0 Domheer te Keulen. Toen de beruchte T~EODORUS KOl( het,
and moest ruimen, in 17°2-, verzorgde OUMEN hem, te K'tulen I
wee jaaren lang, van kost en andere benoodigdliedetJ, in zijn
igen huis. Daama werd l>AAMEN tot Ptiester.Kanunnik, en ook
Jt Deke~ van de Kerk te Emmeri!r verheven. In het jaar 1707
{erdt hij, op bevel van Paus CLEMENS DEN ELFDEN, tot Algeleenen Pauslijken Vicaris der Nederlanden aan gefield , en op
let einde van dat- jaar lot Aansbisrchop van ArJrianópolis, te
~eulen, gewijd. Terwijl men, te l{eulm, over zijne verheffing
rolijk was, werden de Vaders Jefuiten, up den I8den Februa.
j des jaars 1708, voor de Vergadering der Gecommitteerde
taaten van HoI/anTi I)ntbodcn, en hun aangezegd, dat, Indien
ij niet bewerkten, dat de vrede (zijnde de twisten tusfchen de
~oomschgezinden en Jan/misten toen op hun l1evigit) onder
en, binnen den tijd van drie maanden, herfield werd, zij het
nd zouden lJ10eren ruimen. Wat DAAMEN aangaat, die lig al
~ voorbaarig gedroeg, en verzuimd bad de Staaten van zijne
IOftelJing kennis te gl!even; dezen werd, nadat hij, van KlU'n. den Rhljn Was afgezakt naar Èmm,rilr. zjg aldaar, onder
et luiden der klokken en 'e zingen van het Te Deu,,;, feestlij Ic
ldt doen inhaalen, vandaar in Holland was gekomen, vlig alle
loten gelukwenfchlngeri ontvangen, en zijn ampt aanvaàTd badt;
)Qder, gelijk wij zeiden, te de Staaten kennen, 't welk; volgens
A~
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,a. A MEN. (Adam)

----------------------------------------M Plakaaten , moest ;'ooraf gaán , den !l611en April des jaars
9, op2nlijk. bij Plakaat, de exercitie van zijn :nnpt verboden, op pcene van zwaarder fhaffe. DAAMEN, zijnen mis(]ag
te laat b"merkende,' vervoegde zig nu en dan tot de Staaten , en
bragt verrcheidene redenen, tot zijne verfchooning in; hij deed
al wat mogelijk was, om het Plak33t weder ingetrokken Ie krij.
gen; doch alles was vruchtloos.
De Vaders Jeruiten , waarvan wij llraks meldden, bragten mede alles bij ter betooninge van hunne naarftigheid, om het bevel
der Staaten (naamlijk het bewerken van den vrede) te volbren.
gen; dàn ook deze waren, reeds te vooren , den l~den Julij
I 1.08 , buitenslands gezonden.
c,3De. Room[che Geestlijkheid even ijverig blijvende, om de.
wa ige Kerkorde en Tucht in llan d te houden, die door geen
huftenlandfchen en onerkenden Kerkvoogd konde gehandhaafd
worden, en echter reikhalsde naar, den vrede, had, op den
.2911en November 1708, WILLEM DAMLOORT, Pastoor in 's Gravenhage en Kanunnik te Utrecht" 'naor Keulen gezonden. In
het volgende jnar, als het gemelde, Plakaat der Staaten nn fIo/land afgekondigd was, werd CORNELIS bTEENOVE,' mede Kanunnik te Utrecht, en Pastoor te Amersfoort, naar Ke~/e1) ontboden, door den Heer DE BUSSI. Doch in Stede van. den vrede te
bewerken, werd de twist nog heviger, ,door· dièn fommigen lig.
beriepen op en dekten onder het Jubelfeest, door Paus CLEME:"\S
DEN I!LFDl!N uitge[chreven; een gedrag, dat door de Staat en'
met zulk eene verontwaardiging be[chotlwd werd, dat dezelv'cl1
alle uitland[che Bullen, bij een Plakaat van den 14den December
J70.8 , verboden, en hetzelve bi} een nader Plakaat van den !è6ilen
April 17'9 bevestigden; ontbiedende, daarenboven, de hoofden
der Geestlijkheid voor ue Vergadering der Staaten ,op den 12dcn
November, en nadèrhand op den ruften van die maand; alwaar
alm dezelven op het !lrengst bevolen werd, de zending' van alle
Wereldsheeren en geordenden, die na den dood van GERt\RDUS
l'OT[{AMP, voorganger v~n, ADAM DAAMEN, waren ingekomen, te
Qnderzoeken, en te beloven de onderhouding van het daarop
gemaakte Plakaat, en vooral dat zij, voornnamlijk in zaaken.
die de Kerk aangingen, geene gemeelJ[chap met ADAM DAAMgN.
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zouden honden. Zekere Geestlijke te Leiden, en een ander in
't Cooi}J:md, bevonden wordende, hierop geen acht te l1aan.,
werden uitgebannen. De bovengemelden DAALENOORT en STEl'lXOVE, geen accoord met den Pauslijken Nuncius. den Heer QE
BUSS!, kunnende treffen, en DAAMEN 'uit het land gebannen zijnde •. en dus geen voordeel, maar wel nadeel van zijn ampt hebbcnde, vcrzo~ht hij aan den Paus omflag van hètzelve. Vermits dit hem a:jnhoudende geweigerd werd, deed hij, om land.
winning te krijgen. den volgenden brief, van amand, aan de
::;taati!n, overgeeven.
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ADAM DAAMEN.
" Ik .ondergefchreve16 verklaar waar te zijn, en betulge allder het openbaar geloof, dat op den Isden Augustus 17°9.
voor mij ondergefchreven Notaris der pleitzaak en en vonnisfen van het ,/\ambisfchoppelijke Hof te Keulen, en voor de
getuigen daartoe bijzonderlij~ verzogt, is verfcheenen èe
Hoogwaardigfl:e Heer Adam D(]omen. Aartsbisfchop van
Adrianopolen, Kanonik en Kapittelheer van deze Metropolil:tanrche kerk enz. En dat hij van het Pallslijk Vicarisfchap.
het welke hem door onzen aJlerh. Vader Klemens XI. over
de' Vereenigde Nederlanden was opgedragen, om redenen zijn
gemoed bijzonderlijk beweegende ; op de allerkrachtiglle wijze amand heeft gedaan. Doch als gemelde Aansbisfchop •
hierop val'! zijne H. een weigerend antwoord had ontvangen.
heeft hij, om des te grooter uitwerking van zijn afiland te
bekomen, op den 271lell Oétober VHl het voorn. jaar den
Heer Ernst Zig/er. tot zijn zaakbezorger aan het Roomfch@
Hof aangef1:eld 0 om zijnen gemeld~n afllalld, op de !l:erklle
en kragtigf1:e wijze aamedringen,"
" Daarenboven getuige ik, dat ik zelf den Brief van gemetden afiland, dewelken door mij opge!l:eld was ,. benevens
meer andere papieren en gefchriften, tot deze zaak behoorende, in den Brief; welke naar Rome moest afgaan, heb ingeIloOten, en in de handen van een knecht heb overgegeeven, om aan het gewoonlijke Posthuis be!l:eld te worden; en
v~rders, dat ik twee weigerende antwoorden, het eene van
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D A A MEN. (dtlam)

" den uitmuntenden Heer en Kardinaal Sacripanti, en Ret an·
" der WlI1 den Secreuri~ C{Ivalkris , en verder nog een derge.
" lijk antwQorGi yan den Heer Zigler gezien eo geleezen heb.
" Daarenboven verkl~r ik Nocari$ waar te zijn, dat welgemel.
" de Heer Daamen, om de toefiemming zijner Heiligh. op al" Ie mooglijke wijze te bevorderen, op den Ilden September
" des jaars 1710 nog een andere zaakbezorger den Heer Ph.
. CasteilatJi, aan qet R. !lof heert aangefield , en dat hij aan
.:: denzelven in mijne tegenwoordigheid, die zelfs de Cchrijver
~, was, n0i: een wijdloopiger bevel, om ziJn ondlaging te be" werken, gezonden heeft, voorziende dezelve met alle magt,
" om op het allerkrachtigst , zo door zig zelfs, als door de
" voorfpraak van anderen door te drij~n. pat gemelde Hoog~ waardigfie Heer dergelijke aanhoudingen nog d~kwils heeft
" vernieuwd, en dat hij bi!zonçlerlijk op den 16den November
" HIO, deze uitdrukkelijke woorden aan zijn Agent voom T
" den Heer CaS1ellan~ heefe gefchreeven: Ondertusfchen wil ilc
" niet vertrouwen, dat 'er geen hoop van mijne verlosfing
" meer overig is, van het J7icarisfchap. aan dat Hof te ver~
~, werven: dewijl het mij als een harde z4alc voorkomt, nod
" door geiti, noch do01' mi/daadige vereeringen geholpen te.
~, lwnnen worden. Indien 'er tmig middel, " wellc mmfché" lijker wijze moog/ijlt is, bedacht Iran worden, dat men 't
" te werk flelle, geef ilt mijn w80rd dat mij grooter diotJSt,
J' door deze ver/aojing gefchiçrlen zal, als met de begiftiginK,
" van het frootfle Bisdom. Verders verklaar ik waar te zijn,
~, en ik betuige dat ik gezien en geleezen heb. ver[cbeide ant·
" woordelI yan gemelden Heer Castdla·ni, met zijn eigen ban~
" gefchreeven (welke mij bekend is) waarin bij wijdloopig ver~, klaard , dat bij niets in deze. zaak heeft kunnen uitrichten:
?' en -in eenen van den ~9 November fcbreef hij.: laat de kl ach·
" ten ophol,lden, waaruit niets goeds te wachten is: het geduld
.. is noodzaaklijk , zo als dit alles kan getoond worden. Zo
" dat noch de ijver van den Aarcsbisfchop, noch de naar!lig.• , beid zijner Agenten, om het oncOag te bewerken, geen.
~, zints in twijlfel kannen getrokken worde!]. Tot ooirkonde
~, van het bovenllaande,. heb ik den tegenwoo~digen llrief ge~

" fchre.

DAAMS. (P.) DAASDONK. DAATZELAAR. (A.) enz. 7"
st fchreven en ondertekend, en met mij gewoon Signet be" krachtigt."
Zijade -deze getekend te Keulen, den uden Maart 1111,
door

DAMIANUS HERM. NynEGGEN,
Pllusfelijke Pro-Notaris.

DAAMEN, bij de Staaten , zo min als bij het Hof van Rome.
eenige gunst kunnende verwerven, fleet de rest ziJner dagen te
.Keulen, alwaar hij overleed den goften December des jaars zeventien honderd zeventien.
DAAMS, (~I.ETER) Antwerpenaar, een man van groote beo
kwaamheid, merf te Lier, als Kar/huizer, en liet ernige
fchriften na.
DAASDONK , een aanzienlijk Slot, in de Baronnie van Bnda, bij het Dorp Ginneke, naar. welk Slot het adelijk getla.:ht
VAN DAASDONK den naam voert.
DAATZELAAR, (ADRIAAN) is in 's Lands gefchiedenisfen bekend
geworden, door de ontkoming van den Heer H. DE GROOT uit
zijne Gevangenisfe op Loeve!lein; zijnde DAATZELAAR de man,
aan wiens huis, te Gorichem, de kist, waarin die vermaarde
man verborgen was. befield werd, en uit wiens huis hij, na
van gewaat veranderd te hebben, verder den w~g naar Brailantl
nam.
Zie VAN LOON, Penningkunde, II; Deel, p. 134. en andere.
DAClëRS, naam van één der oude volken, welke bewooners
waren van de landfireeken. thans bekend bij den naam van
Moldavië en Wallachije. Naderhand, en wel in de vijfde eeu.
we, werden hunne landfireeken door de Geri;pers ingenomen.
DAGHORST , een Slot of adelijk Huis, in 't landfchap Twenth,
onder de Provintie van Overijsfet , docb.~jgeuliik onder het gerecht van KI.ingen behoorende.
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DAGOIIEPT _ de eerf1:e van dièn' naam onder de Koningen van
AuJh(jfie, en daarna' van de Franken. Op 'e Arr. BEROALD hebben wij van ziJ('!f~ bedrijven, deze landen betreffende, reeds ge:
wag gemaakt Hier moet gezegd worden, wat hij verder ver·
ric~lt'e. In ~et iaar zes hond?rd twcc-en-vt:errig, of, zo ande·
rel, wilier., nog, VfOq;:;" bOllwrh: hii, in d~n midden arm van
den Rhijn, een kasteel, aan dcn Oven'aart, in 't latijn Tra.
jdtum genaamd, 't welk, aJlengske:->s huizen daarbij g~blJu\Vd
zijnde 1 tot eene Stad geworden is, di~ Wij nu Utrecht noe·
men. De fiichdng Vllt} dir kasreel gefchi.:ddc op, of digt bij d~
plaats, daar eerst /Intonia, daarna 1f7!tenburg, zou ge f1 aan
ht:bben; zie ANTO;\B, UTRECHT rn \\'JLTP.NBURG. Dit Slot Trajeétum. aç/ R,!zCIlum, of Utreelu, fchonl~ oij aan CPNIBE~T, Bi,fchop van Ket//en. Ondel Cp:MèNS WILLEBRORD hebt/en wij ge.
zien, dat dit een Bisdom op zig zelve is geworden. DAi30BE:,T
fiicime aldnr ook een Kapel of Kerk, die aan ST. TllO~lAS gewijd werd; hij !lelde 'er Priesters om de Heidenen tot het Chris·
telldpm over te brengen; doch. de bpd werdt, door die afga.
difche volken, weder afgebroken; zie verder het geene op 't
Art. van CLEMENS WILLEBRORD daarvan gezegd is. War DAGOllERT
verder berreft, de mee!le I-Iï"storiefchrijvers getuigen van hem,
dat hij, in den aanvang zijner Regeeringe. een grootmoedig.
voorzichtig en voortrelfeIijk Vorst was, maar daarna begon te
veranderen, en zig aan veele looode zaaken fchuldig maakte;
doch dat hij, op het einde van zijn leven, weder onberispelijk
geleefd en geregeerd heeft. DAGOBE'T, zeggen zij, kwam,
op den ouderdom van vijfden jaaren, aan de regeering, als Koning van /luflra(ie, of een gedeelte daarvan. en werd, zo lang
11ij zig naar den goeden raad van PIPIJN, Groot-Hofmeefier, en
van ARNOULD, Bisfchap van J11ftz , en naderhand naar dien van
CllNIBERT, Aartsbisfchop van Keu/en, fchikre, gehouden voor
een voorbeeld van wijsheid en deugd, van onthouding en van
rechtvaardigheid; maar nadat hij CUNlBERT had \"erjaagd, PIPIJN'S
raad niet Illeer wilde volgen, fpmede hij uit in yecle mistlagen.
Hij deedt zijnen oom BERNULPH, zonder oorzaak, ombrengen,
nam bij zi;ne vrouw: nog drie andere vrouwen, en veele bijzit.
~ell en bedreef meer andere [noode daaden, vOQrnaamlijk na den
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.dood van zijnen vader, en toen hij, door erfopvolging, Ko.
J1ing van Frankrijk geworden was. Hij beroofde ziine onder.
daanen. eigende zig alle hunne beziui'1gen toe, en werd hoe ouder hoe geldzuchdger. Echter betOonde hij, in [cbiin, groote
milddaarligheid aan ST. DEN,YS, dien hij een Kerk en Abdij bij
Parijs bouwde. bUÎtwglOmeen verfkr.d en verrijkt. doch alles
met goederen, welken hij die van Poictiers ontnomen had. De
geestlijke ordensperfoolJ~n begiftigde hIJ rijkliik; deed veele kerken en kloosters bouwen, rchonk :Ian dezelw'n groote goed&ren, van het geld en goed, dat hij zijnen ónderdaanen ontroofd
had; die dus bitter over hem klaagden, daar, inmiddels, de
Geestlijken hem ten hemel toe verhçften. Dit deeden, zegt
°MEZERAIJ. de Geestlijhen , om andere Vorllen mede tot milddaadigheid aanterpooren, Om zijne navolgers aftefchrikken, van
hunne handen aan geestlijke goed~ren te flaan, bedachten zij
((:egt hij verder) 0eze [abel: Bis/chop Ausfert van jJoicders,
wiens kerk Dagobert bero9ft had, om die van Denijs te veree,"en, zag, op dm lijd. dat Dagoberc jUetf, zijne ziel in een
Jèlzip, 1 egt toe regt (/an, na den ziedenden ketel van Puceanus
voeren, en dtN{r zo lang jlreng geeze!en, tflt dat Sr. Deni]s,
St. Marten en St. Nla:;ritius hem tehulpe kwamen en in 't Paradijs ,'oerden. Andere fabelachtige verhaaIen vindt men van
zijllel1.. dood in de Chronijk l'an St. Dmijs, bij MUTZARD in zijne kerk"lijke Historie, en elders. ,De dag van zijnen "dood word
ge(l:eld op den 17den of 19den Januarij. doch omtrent het jaat
is groot verfchiI; zo dat d~ een het fielt 638, een ander 647,
en verfcheiden anderen een bijzonder jaar, tus[chen de twee
gemelde in.
Zie MEZERAIJ, Chronijk vall Frankrijk. MUTZARD. VAN
DER HOUVE, enz.
de Tweede van dien naam, was een zoon van
Hij werd, in het jaar 7Il,
Koning van l'rankrijk, dat is. in naam. doch niet in daad,
alzo de magt berustte in handen van den Opperhofmeeller PIP1JN,
bijgenaamd DE DIKKE; die dat ampt bekleedde, geduurende dea
tijd van zeven-en-twintig jaaren. DAGOB;ERT overleed in het jaar 716.
DAGOBERT,

CHILDEBERT DEN RECHTVAARDIGEN.
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DAGVAART, is de naam, welke aan de bijeenkomtlen of ver.
«aderingen der Heeren Staaten dezer Landen gegeeven wordt.
Wat de Dagvaarten of vergaderingen van Hun Ed. Groot Mo.
«enden, de Staaten van Holland en WestfritSland betreft; deze'
Vergadering is niet achtervolgende, maar heefthaare gezette tij.
den, viermaal in het jaar, als 'egen den gewoon en tijd der verpachting, en bij de begeeving van ampten. welke aan die aanzienlijke vergadering fiaat: doch ook fomtijds bij buitengewooDe gelegenheden, als dan daartoe befchreeven wordende.
Deze Vergadering bellaat, uit negentien Leden, waarvan het
eerlle is, .dat van de Ridderfchap of Edelen, en de andere van
de, Steden, die /lem in Staat hel.lben; die meestal, wanneer de
-&aatsvergaderingen op nieuw belchreeven~orden, andere Gedeputeerden, uit de Leden van haare Magiftraaten en Vroedfchappen,
zenden, uitgezonderd derzelver Penfionarisfen, die doorgaans.,
als de woordvoerders, dezelfden zijn. Zij volgen in rang, uit
bet Zuialerkwanier, aldus: Dort/recnt, Haarlem, Delft, Leiden, Amfle/dom, Couda, R9lterdam en den IJriei. Die van
'het 'Noorderkwartier volgen mede den rang der Steden. Daar.
enboven hebben Hunne Ed. Groot Mag. twee gewoone Mini..
Bers, die alle derzelver Vergaderingen bijwoonen.
Voorts zijn, uit het Kollegie van de Ed. Mog. Gecommit.
leerde Raaden van de Staaten van HolkJnd en TFesffrits/antl,
twee Leden, bij bè:urten, bevoegd, om de Verga~ering der Al.
genteelileSuaten, dagelijks, bij te woonen, en om te helpen
be/luiten, en te zorgen, dat niets tegen de Bejluiten van die
vall Holland, of de Hoogheid, of het Recht van dien, gedaan
worde. Deze twee Leden worden verzeld do()r den Heer Se.
e;etarisv.an de Staaten van Holltmd en Westfrieskmd.
Het Collegie der Algemeene, Staa/en, ~t welk zijn verblijf
beeft in 's Cravenhage, en waarvan een Lid uit de Edelen of
l:Udderfcbap gewoonlijk Preftdent is, en voorts alleenlijk uit die
van ·Zuifiho/land bellaat, vermits die van het Noorderkwartier
lioofln een afzonderlijk Kollegie van Gecommitteerde Raaden
h~, be/laat uit .den Prefident en gemelde Leden, van welke
ieder der 4gt gemelde Steden 'er geduurig ten Gecommitteerde
heen, die aYen, ~ewoonlijk, om de drie j.aren ,verlUlden.
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't Is niet volkomen zeker, dat, tcn tijde der oude Hollandfche Graaven, '5 Lands Smaten op de gewoone Dagvaarten befchreven zijn; doch, zo het gefchied zij, is het enkel gebeurd
bij bijzondere voorvallen. Geene zekerheid claarvan vindt men
vóór de Veertiende Eeuw, offchoon men leest, dat de Edelen
en 1{naapen , reeds in 't JAar 1048, eene 1llgemeene bijeenkomst
hielden , . waarop FLQll,IS Dil! EBRSTE tot Graaf \'erkoQzen werd.
Ook vindt' men aangetekend, dat de Steden. in het jaar 1061.
benoolen, ROBBERT m: VRIES tot Voogd over de kinderen VIU
Graave fLORIS aantefl:ellen. Nog laater vindt men gewag ge:,
maakt van Vergaderingen, die, nu en dau, tegen den wil der
Graaven, gehouden zijn. Het is bekend, hoe dezelve Graaven, en bijzonderlijk die uit den huize van Oostenrijk, 't gez;ach Van 's Lands Staaten , van tijd tot tijd. verminderden. ea
hun het bijwoonen der Vergaderingen verhinderden. Eene me.
nigte van bewijzen zou men kunnen bij brengen, dat ze niet t~
pagvaart befchreven werden, of 'er moest geld zyn. Doch t.erwijl men zig tegen FILIPS DEN TWEEDEN begon re verzetten, en
vooral na dat, zedert de gedaane afzweering, in J 581, de oppermagt wederom aan '5 Lands Staaten gekomen was, werden do
Vergaderingen wederom in haare rechten en luiiter herfteld. Van
~oen af aan zag m~n de D3gvaarten merkelijk vermeerderen, en
op dezelven deheilzaamfl:e beO uiten , ten nutte van Land en
Volk, neemen. Het geen andere luistelrijkl! Collegien in 't bij.
zonder betreft, daarvan zal op het Art. HOLLAND gefproken wor..
~en, als mede op dat van RAAD en LEENHOF VAN BRABAND.
DALE, (ANTHONI VAN) geboren te Haarlem, den8fl:en Novem.
ber l638, werd, niettegentlaande zijnen onweerfl:aanbaaren lust tot
de lludie, door zijne ouders tot den koophandel' gefchikt. N~
d.erband, evenwel, op den ouderdom van dertig jaaren, vattede
bij, met gre,igheid, de letteroeffeningen aan, en bepaalde zig tot
de Geneeskunst, Oudheden en Godgeleerdheid. Behalven den
post van Geneesheer, bekleedde hij, zedert, in zyne Geboortefl:ad, het Ampt van Leeraar onder de Doopsgezinden. Hij
beeft verfcheiden Schriften nag~laaten, meast in 't Latijn. Meest
benoemd Qnder dezelve is zijne J)js[ertatio de QrtWllis Yetel'J,lm

or

12

DALE. (N.".) DALEN. (D.v.) DALENS. (D.) enz.!

of f7erhtmdeling OJ'er de aloude GodlPraaken.
Haar/em, den 28!l:en Novemb·~r 1708.
Zie Bib/ot. doijie. Tom. J 7. p. 309.

Hij overleed te

DAtE " (NICOLAAS VAN) e~n geleerd Ut1:e€htenaar, broeder
van ANTHONIJ en PIETER V.~N DALE; hij overleed in den j'!!are
1581. Wegens ûjnen dood fchreef LIPSIW aa: CANTERUS aldus;
1s onze Dale dan vertrokken, zonder ons ooit weer te zien. of
om I'an ons gezien te worden? ik hen 'er waarlijk Vf111 gettof
fen geweest; te meer, om dar het een fchielijk ycr/ies is,
daarop wij geen gedachten hadden.
Zie Historie I'f::11 'r Bisdom rcm Utrecht, J. Deel, p. 563.
DALEN. (DIRK VAN:' geboortig van J7er./o. in Gelderland, aan
dan lVlaasll:room, was een Geestlijke onder de Orde der [(ruisdrat/geren. Van hem zijn, in het jaar 1618, eenige fchrif[en
gedrukt.
DALENS, (DIRK) geboren te Amfle/dam. in ~t jaar J659 ,
oefende, reeds van jongs af aan, de fchilderkunst, en begon.
na het j~ar I ti? 2, !l:erke vorderingen daar in te maaken. Ten
nadcele van de kunst en wt fmarre der kUl1snninnaaren, overleed
hij naauwlijks dertig jaoren oud zijnde. Hij liet na een' zoon, DIRK
DALENS genaamd, die zig, door het fchilderen van landfchappen,
mede vermaard gemaakt he~ft.
Zie HOUBRAKEN en VAN GOOL. WAGENAAR , Befchri/rifllJ
;"an A1Iljlcldam.
DALFEN , of Dalfzen , een Dorp, onder het Drostampt van
Zallt/lld, in Overijsfel. In of bij hetzelvt! liggen drie adelijke
huizen, Reg/eren, Bredenhorst en Fèchterw{JartJI. De Para.
chiekerk van dit Dorp, welke mede voorheen onder het Drostampt van Zalland behoorde, was aan ST. CI]RACIUS toegewijd,
en werd, door den Heer van Overijsfel , van een' Pastoor voorzien. In dezelve waren vijf Vicarijeli. Nog tegenwoordig is
het een groot en 'voortreffelijk Dorp, twee uuren van Zwolle
~ek'gell; het Kerfpel daarvan is van groote uitgell:rekthcid. De
be-
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beroeping van een' Predikant aldaar fiaat aan den Kerke/naad en
zes Heeren, eiEenaarli der Hav.ezaten , die 'er ieder eene fiem
hebben.
Zie VAN DER HOUDE, Oudheden vtm Deventer. BACHIENE~
Geographie.
DAT.WAGEN, (Den) een Rijweg, waar langs de Postwagen,
bij droog weder, van Nijmegen op Utrecht en te rug, van den
dijk af, dwars door de Betuwe, rijdt.

DAM, (Del)) gemeenlijk de Leidfdendam genaamd. Onder
den naam van Dam komt' het gèdeelte, onder Stompwijk beo
boorende • VO!)f, in de voorwaard~ van verkoop, van den jaare
16,10, geraan door Jonkheer YSllR,mD VAN MERODE ; door welken
verkoop (zie de Hand:'esten )'an Leiden, p. 728 en 738) den
Dam eene Ambachtsheerlijkheid der Stad Leiden geworden is.
Het is een zeer ultgeflrekt en aangenaam Dorp, tLIs[chen Lei.
den, Delft en 's Gravenkage, fiaande. onder ver[cheidenerlei
rechtsgebied, zeer volkrijk en wel bebouwd, tot welks bloei
en welUand de dagelijkfche doortogt zeer veel toebrengt. en
bijzonderlijk voor de Herbergiers. Aldaar is eene zeer fraaije
koepelkerk, gebouwd in den laare 1651. die. redert 1657,
door een ei!;cn Predikant bediend wordt, behoorendeonder de
Klasfis van Delft en De!ftrJ11d. Onder de Gerechten van dell
Leidfdendam zijn drie SchooIen, als twee onder Stompwijk ,
waarvan het eene aan den Dam, en het ander te Zoetermeer
gevonden wordt; het derde behoort o:lder Wilsl·ee/1. De'
Roomschgezinden hebben onder Stompwijle eene Staatie, die
door een Wereldsheer bediend wordt. Eene tweede SraalÏe behoort onder de Heerlijkheid van de Vcur. Zeker is het, dat
het Verlaat, of de doorcogt aldaar, gelijk gezegd is, den wel.
fiand des .Dorpe veroorzaakt. Het eerst, dat men danrvan ge.
wag gemaakt vindt, is in eene Ordonnantie van den Hove van
Holland, van den 4den November 1$14. waarbij verlof verleend werd, om een Duiker of $luisje te leggen aan den' Leidfchendam, COt gerijf van de waterloozing van Rhijnland. Doch
bet werk [chijm eerst tot zijn beflag gekomen te zijn, op de
ver
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fergunnmg van Keizer KARtL DEN V, In het jaar 1536; waat·
bij aan die van Delft vergund werd, aldaar twee Verlaaten. met·
een Kolk, te mogen leggen. Achter dit Dorp legt een weg.
VIn ouds bekend bij den naam van Kos/ver/oopen, of Kos/ver.
/f)oren, maakende de fchelding tusfchen den DriemanspotJer en
Stumpwijk, en den Polder van Tedingerhroe1e 1 welke weg 1
welëer, behoorde aan de Abdij van Rhijnshurg, elt tot verbetering van welken, door de Staaten van Hol/and, den r gdelt
November 1593, oél:roy verleend werd aan S1'EPHANA VAN ROS"
SUM, ten dien tijde Vrouwe van Rhijnsbttrg. Naderhand is de..
ze weg overg.egaan, eerst aan den Driemanspolder , en met den·
zelven , naderhand; door den Raad en RentmeeUer der Abdijgoederen, verkocht, voor vierduizend guldellIS. Gelijk nu deze
weg oudtijds beho(trde aan de goederen van Rhijnsburg. daalJlB
aan den Driem"lIipo/der, in het Ambacht van Slompwijk , zo Is,
ook nog tegenwoordig, een groot gedeelte van den grond van
't Dorp den Dam. een eigendom der Stad Delft. reden den
koop daarvan gedaan, in 1580. Deze grond beUaat uit twee
lleaaten. waarvan de eene legt onder het gebied van StlJmpwijk,
aan de zuijdzijde van de Oas/duiker, waardoor men naar StompUlijk gaat. en die thans den naam van de Yeeneflraa/ heeft.
Op de beide hoeken van deze Ilraat vindt men een tIerberg,
. die, door· de Uithangborden, de Admiraals TROMP en DE RtJt..
TER, en de andere AMSTELDAM, welk huis, voorheen. den
naam had van het Damhouders Huis, waarfchi)llelijk om dat
daarin de Opzichter van den Dam zijn verblijf hield, onderrchei.
den kenbaar zijn. De tweede Uraat loopt aan de nOGl'dzijde
van den Dam, onder het rechtsgebied van de vrije Heerlijkheid
reur. Zij heeft geen bijzonderen naam, doch is genoeg beken(j , vermits mal door deze, val! de Ous/duiker, naard.
Heerenweg gaat.
Hierbij dient te worden aangemerkt, dàt deze grondeigendotlt
van de Stad Delft, zo min als de eigendom van den overtogc
over den Dam, waarvan fuaks zal gemeld worden, mede aalt
Delft beboorende, niets beneemen aan het recht dër Ambachtsheerlijkheid, federt 1610 aan tie Stad Leiden behoorende ; noclt
ook aan bet rechtiebied-van Schout, Schepenen en Ambachtsba-
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bewaarders van Stompwijlr; zodat met recht mag g.egd worden.
dat dit Dorp onder verrcheidenerlei rechtsgebied !laat. en dat
bet den naam draagt naar den Dam I die, .midden in het Vaarwater, lusfchen de gemelde Sleden, gelegd is; welke Dam gelegenheid lOt menigvuldige twislen, IUsfchen de Sleden Dordrecht.
Hl1or/em, Delft, Leiden en Gouda, gegeeven heeft. In oude
brieven wordt dezelven ook genaamd, de OverflllfJ. Overtocht.
Dam te Voorhurg of Achter Yoorburg, en in die van laater
tijd, den Leid/den Dam.
.
Deze Dam, meent men, dat oudtijds aldaar in de Vliet geleid is, ten gevalIe van de Stad Haar/em, of bij overeenkomat
JOet de Steden Dordrecht en Gouda, om het Stapelrecht van de
eerne, en de tolJen van de tweede Stad niet te benadeelen. en
de Vaart door die beide Steden Ie begun!ligen, of, gelijk anderen willen, om hel waler van Rhijnland, uit Deljiand komenàe.
te kefren. Door deze afdamming zou dil Dorp deszelfs naam
verkregen hebben. Dat de Dam noodig en dien!lig geoordeeld
is geworden. om Deljiand voor het Rhijnlandsch watet te beo
vrijden, bliJkt, onder anderen, uit de volgende woorden van
Hoogheemraaden van Delfland, in den jaare '587: lte11J, end6
;s waarachtig. dal alle fchepen ofte fchuiten. Itomende van
Haar/ellt. van Leydett, van Amfleldam, en uit geheel Frieslandl, Kennemer/andt en Rhijnland, willende tr6/rlren Qftl
"aaren totter Sude van Delfl, in den Hoge, Schiedam, ofle
lP Delfshaven, wederomme reizende lolf.er Slede van Leyden;
deze motten alle haare fchepen en fchuyten dQen Ire!rlcen, over
die voor[z. h6uve fydwinde , dewe/ke [.heil Deljiand emu Rhijnland, ende de plaatfe daar deze [chepen en fchuYlen overgetogen wQrden, is genaamd den Leydfchen Dllm, aldaar (mge/ijlt
meer [chepen en fchuyten overgetogen worden, da~ tit1ar VI1I1ren, door die bruggen van Ouderfchie, 't wellr al is em groot
,nge,;}f, voor de geen en, die dal1r over moeteN, ml1l3r overmUs dat Deljland meI de voor/a. fydll/ind yan Rltijnland geflheiden is J ende om rIalIet niet he/ast zal worden met het water van Rhijnland, zo moet dien Dam daar hlijven leggen.
want overmids de openingen Yl1n dien Dam zou.e Deljiand Ito1IJtn tQt IrOQt luh/lrt/eel In flhllilde.
Doch,
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Doch, welke ook de eertle reden van het leggen van dezeri
Dam moge geweest zijn, ze/ter is her, dat daardoor de Vaart
vangroote fchepen, en hijzonderlfjk c1ie, welke zwaar geladen
waren. merkeiijk verhinderd werd, vermits 'er, in dien tijd,
niet d:m kleine vaartuigen, geJij k buiten Amfleldll/ll. aan den
Overtoom en elders, met een Windäs. konden worden overgetrokken, en men dus, met groote fcheren, genoodzaakt was,
door de Goud/de Sluis te vaaren, en aldaar den Graaflijken tOl
te betaaIen ; 't welk dan ook 90rzaak w~s. waarom men bedar,t
was om den ovenogt in dien !laat te houden, Het recht nu daar.
van werd, door de Graaven, als een Leen uirgegeeven ,. en bezeeten door de Stad Delft: door welke het, nog heden, van
de Staaten vlm Holland als een Leen gehouden wordt; zijnde,
in 174~, als Leenm~n daar mede verlijJ, de lIeer D. VAN HEEMS·
KERK, toenmaals Raad en Oud-Burgemeefler der Stad Delft.
Vóór dat de Graavcn van HeIland het als een Leen uitgaven,
was het, als een vrij eigen of allodiaal goed, bezeeten, bij het
aloud geflacht der Herren VAN WATERINGEN, tot dat het, door
Jonkvrouwe WILHEUIINA VAN EG~lOND, en haaren gemaal Jonkbeer WILLEl\! V~N N~ALD\VIJK, in 14!9, aan Vrouwe JACOB~ VAN
BEIJEREN werd opgedragen; van welke zij hetzelve wederom :lIs
een goed en onver!lrrveJijk erfleen ontvingen, onder den naam
van den Overtocht tot -fóorburg,1 gelegen. In r434 kwam het
Leen op gemelden Jonkheer WILLE~I VAN NAALDWIJK; in 1483
op ziioen zoon Jonl.heer IIENDPIK VAN of TOT NAALDWIJK; deze
zonder manlijke erfgenaamen overIeeden iijnde. verviel het Leen
op zijne erfdochter. Vrouwe WJLHEUIIN.\ v~N NAALDWIJK. wel·
ke trouwde met Heer JAN, Burggrool'e "atl IIfontfoort; door
welk huwelijk dit en meer andere goederen Zijn overgegaan in
het Huis van MontfoDrt, van daar in dat van Arenbtrg; voorts,
bij wettigen verkoop, den Sden. Julij 15Po, aan de Stad Delft,
met alle appendentien • dependentien en gerechtigheden: De verfchiIIen, van tijd tot tijd, daarover ontllaan , zeer menigvuldig
zijnde, kunnen niet gemeld worden. dan volgens een aaneenge·
fchakeld verhaal, waartoe wij nu overgaan.
Nadat dan dit Leen, in het jaar J 434, op Jonkheer WILLEM
VAN NAALDWIJK was overgegaan, werd, op den J7den Mei,
tus·
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tusfcheh hem en Schout, Schepenen en Raaden van Leiden,
(de kundige Heer en Mr. D. VA'" ALPHEN tekent hierbij aan, dat
het twijfelachtig fchijnt, of Burgemeell:eren van Leiden tden nog
wel bekend zijn geweest) een verdrag gemaakt, wat haate Ingezetenen, yoor den overtogt, verpligt zouden zijn te betaalen~
Intusfchen was deze Dam, aan die van Haor/tm , Leiden. AmpFldam en Alkmaa r. zeer in den weg, naardien zij dltardoor
verhinderd werden, om hunne goederen en koopmanfchappen ~
langs de binnenvaart en ; met grootere vaartuigen, tot aan de
Maas te brengen, anders dan langs de Gouwe en den 7sftl, en
dus, gelijk wij zeiden. de Goudfche tollen verfchuldigd warèn te
betaal en ; 't geen ook voor Gouda cene van de voornaamfle in~
kom{len was. Eenigen van die Stedelingen dan, om de gunst
van Hertog PlIILIPS VAN BOUltGONDIEN tot zig te trekken. erken·
den zijn gezag, boven dat der wettige L:mdsvrouwe lAcoBA VA'N
llEIJERlN, eh gaven den Hertog, vervolgens, te kennen, het
groot nadeel, dat zij leedel1. door de groote engte van de Ha~
ven van Gluda; verzoekende te gelijk vrijheid, om, ten koste
van de Stedcn, die 'er belang bil hadden, een nieuwen vaart
te mogen doen graaven, ftrek1.:enJe uit dm Rhijn lusfchen ,u

Stad L'eydm ef1 het Dorp Alphen, dwars door hét land, lot
.an áè Houve of Hooge Zijdwinde , en daar door Vlltirl tot ;11
Je .IeMe lusfchen de Stad Delfi en het Dorp Overfth ie, om za
'Ytrder door lie Steden Rotterdam ~n Schiedam, daar men zulks
hit dimjligSf zoude vinden, in de JJfaas te kemen. Dan, fchoori
PHILIrs , in 1458, daartoe vrijheid verleel1de, is echter dezelve,

,eUjk men weet, nooit gemaakt gewordeti. Van grooter ge~
volg was het 0étroi, door Hertog Kl\REL DEN STOUTEN , irt
1473, àan de Stad Delft verleend' ter begunltiginge der vermaarde Dllffche Brouwerijen; wordende da!lrbij, midi ten haaTen koste. aan die vin Delft töege{laan, te mogen maaken een
Sluis in de Zijdewinde , bij den Ovtrtoè1rt aan den DatlZ, ten
'einde het Rhjinwater daardoop in haare Slàd te brengen. om zig
altoos behoorelilk v:ln versch water, een noodznakIiJke vereisch'te tot de Brouwneering , te kunnén voorzien; als ook, Om eell
Schotdeur te mogen 'maaken , voot den fleenen brug. tmfchell
Rijswijk en POorhurg, en ook een Schotdeur voor den fteenel'l
brug over de KerpllIIge<
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Om tot den Dam en 't leggen der VerIaaten aldaar te komen,
verdient onderzogt te worden, wat daartoe gelegenheid gegeeven hebbe. Jonkheer HENDRIK VAN NAALDWIJK. gelijk wij gezegd hebben, in 1483, Eigenaar of Leenhouder. van den Overtogt geworden zijnde, was aan hem, door MAXIMILlAAN , als
Voogd van den onmondigen PHIUPS DEN TWElIDEN, in 1487.
verleend, Oétroij, om aan den Dlfm te mogen !tellen VerJaaten.
en te maaken bekwaame doorvaarten; die, echter, eerst in het
jaar 1401 geleid zijn, doch niet zonder hevigen te~en!land van
die van Dordreckl, Haarlem en Gouda, welke, volgens hunne
eigen wPQrden, honderd jaar daarna, nog zeiden: de vooroudel'I
I/e", vertolners, hevindende illt het zoude prekken tat
RIllIr, !JeierfenisJe, en hebben zulks niet geleden, manr zijn
m~1 gelijke mllgt en gewllpenrle kand in Januario 149.1 getrokIr.e,. qp d~" Leidfchenrlam, In heJlIen tie voorfcltreven Ytrillaten gantJçh gedemo/ieert en in flul( Kejlaagen. ,Die van Delft
gaven zig naderhand veele mEI ei te , om de vernielde Verlaalen
en Doorvaarten weder herfteld te hebben; doch zij verkreegel1
dit nie~, dan veele jaaren daarna, bij wege van minlijk verdrag,
en onde~ zekere bepaalingen, die tot nog toe !land houden. In
volgend~ .tijdèn trachtten die van Gouda hun recht nog fta\1nde
te boud~n, .eD lieten den Tollenallr met den Procureur-Generaal,
den Heer VAN MONTFOORT, als Heer VAN NAALDWIJK, voor den
Hove van Ho/lantl d.gvaarden; IÜs hebbende, over zijnen doorvaart. laaten pasfeeren koopmanfchappen. den Graaflijken tol
onderhevig; in welk geval J evenwel, den Tollenaar en Pr<:lCUreur-Generaal, op den I aden Julij 1506, hun eisch en conclufie is ontzegd geworden.. Den. Dam dan, na de vernieling van
het Verlaat, in 1491. bt4ef in .dien naat tot in het jallr 1514;
in welk jaar, bij den Hove van H,lIpntl, met goedvinden van
lIeemraaden van RJzijnlatJtI, Delj1~ntl en SchieJand, op den
4den ~~vember, werd vIStgefield , dat de Rhijndijk, van Klit.
wijk af, tot aan den Heer~weg, voorbij BQrlegtaven, zoud~
worden. verhoogd en verijerkt, ten einde de landen daardoor tegen het zeewater t~ bl:Vl'ijden; IÜs Qok ,darde onkosten daara.an,
door de bruiker. en eigenaars der land.erijen, ieder voor de helft,
JoudeR ~oeten wotdenge.draagen; en dat wijder..s, tot gerief
der Ingelanden van Pkijnlllntl, om in ûjdell V.aIl-nood hun over-
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lollig water te gemaklijker te kInnen loozen, in den Leidfthen.
tJam zoude gemaakt worden, een Duiker. Zijltje of waterlei.
ding, geflooten met twee 1looten, van welke de eene fleutel
zoude bewaard worden door een Heemraad van Rhjinltlnd. elt
die van het andere flot door een Heemraad van Delf/tlnJ, opdat
het Sluisje niet zou kunl,len of mogen geopend worden. dan m~t
bewilliginge van die beide iIeemraaden. De zorg en aàndacht,
die men nam, om die van Gouda bij hun oud recht te bewaa.
ren, deed de Regeerders van Delft zeer ligt bezelfen, dat allè
hunne poogingen, tot herfiel van den gezochten doorvaart aan
dèn Dam, vruchtloos zouden zijn i des wendden zij het dan
over een anderen boeg, en hielden, om deze gunst, Itij den
landheer aan. De gelegenheid. waarvan zij zig bedienden,
was de allerverfchrikkelijkile brand, waardoor de Stad, op den
aden Mei des jaars 1536, in een puinhGop veranderd werd. Na
de bedaaring van den eerilen fchrik, keerden zig de Heeren van
de Wet tot den Keizer, KAREL DEN VIJFDEN, met verZoek om
krachtdaadlgen bijl1:and, en vergunning van ecni~e nieuw~ voor·
, rechten en vriJheden, zo tot herltèl van de Stad, als vergoeding
van fchade, den Burgeren daardoor overgekomen. Onder de
voorrechten, die de Graaf, bij opene brieven, a~n die van Delft ,
t6 Junij ell 13 Julij 1536.
1536, te Brusfel velleenue, was dit, teil
Gpzichte van de zaak.
zaak, waarvan hier gefproken wordt. aanmer~
kelijk; naamlijk , dat aan de Regeering, als 'e haar gèliifde en
bese gelegen klVam, vrijheid verleend werd, tot het maaken Valt
een niellwen yaart, flrekkende uit den Rhijn, door Zegwaart
en Noordorp , tot in de Schie; en daarenboyen, om in d~n tus.
fchemijd, dat deeze vaart zoude worden gemaakt, twu Pé,.laa~
ten met een Kçl/( aan den Leitlfthtmll1m, hij YOQrrnad, te
mogen fle/len, ten einde de ièhepen, met koorn, bier en ande·
re waaren, d.ar door gelaaten konden worden. Ook verleende
ge,melde Vorst, op den zelfdep !lMten Junij, het voorrecht, dat;
vermids de ondiepte der oude vallrt, van Delft Daar den Leidfchehdnnl, de uitfpraak. deswegelI
des wegen , tllsfcben Delft en die van
Foorburg en Tedingerbroek, reed~ te vooren gedaan,; intusfchen
20U worden onderhouden. nagekomep en in train gebragi. Waar·
om dan te recht de Heer VAN BLE1sWIJK dit -Gfuoij noelllt Je iJ,tB la
.
IJir'''i
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{prong van tie JlirisdUUe,
Jllrisdiftie, aangaande
oangaande Je
de Pedoaten
Fé1"looten op deft
aeft
Dam; en op dien zelfden grond zeiden wij, in het begin van

dit Artikel, dat dezelve eerst in 1536 haar volle beilag kreeg.
De vaart, waartoe hun kier
llÎer vrijheid verleend was, kreeg zo min
waanan wij te vooren melding maakten:
zijn beilag, als die, waarnn
want, nadat die van Delf'.,
Delft" daarmede, in 1539, een aanvang
deeden maaken,
manken. verzetteden die van Dordrecht, Gouda en
Haarlem zig daar tegen, en wisten te bewerken, dat die van
Delft.
Delft, niettegenfiaande
niettegenfl:aande de vrijheid, hun daar toe verleend,
verleend. het
aangevangcne
aangevangclle werk moesten flaaken.
fiaaken.
Het toegefl:aane
toege!l:aane Verlaat aan den Dam bleef,.
bleef.. inmiddels, een
Hollandfche Steden, waarover groote
twistappel bij eenige Holla12dfche
oncfl:onden. leder van haar ziende wat het best
moeijelijkheden ontfionden.
van de . Ingezetenen
Ingezeten'en vorderde, trachtte men zig, door minlijk
verdrag, te verllaan
verflaan ; en daaraan rchijnt
fchijm te moeten worden toegefchreeven, dat het Verlaat achterwegen gebleeven is, en toen nog
fiand kreeg, als alleenlijk in zozO" verre de vrijheid daartoe
geen fl:and
aan de Stad Delft verleend was; doch die, uit hoofde van onmagt, als zijnde geheel en al verwoest, buiten naat
fiaat was,was ~ om
Dordruht en de andere Steden te verzetten: gelijk
zig tegen Dordrecht
gebleeken is uit de zwaare Proceduuren, daarover ontllaan,
ontfiaan, mstusfchen den Graaf VAN AI!.I!.ENBUG,
JlRRENBEltG, als bezitter der Overtogt ter
.ener, en meergemelde Steden ter andere zijde;
zijde;.-welke
welke Proce~
tener,
duuren. door den opkoomenden Spaanfchen oorlog, aan den
den Dam in
jn dien zelffpijker bie even hangen. Dus bleef ook tien
fiaàt als te vooren, tot dat, eindeJijk,
einaeJijk, in het jaar 1561, de
den naat
gantfche Overlogt
Overtogt,, door de Spanjaardel1.
Spanjaarden, werd ter nedergeworpen en vernield, en zodanig bleef leggen, tot in het jaar r1574;
574 ;
in welk
jaar de Delftenaars,
wtlk iaar
Delftenaars. met goedvinden van WJLLEM
WILLEM DEN
BRSTEN,
BaSTEN, Prinfe van Oranje.
Oranje, terwijl Amfleldam
Amfteldllm en Haarlem
HIlarIem ill
in
handen der Spanjaarden, en dus afgefcheiden
afgefcbeiden van de andere Hol.
Hol,
banden
landfcbe Steden waren.
waren, zo wel ten hunnen voordeele, aJs
als ten
landfche
noodige behoef.
nutte van de legers van den Staat, die met de Doodige
ten niet konden voorzien worden , op nieuw. ondernamen,
tien Dam te openen, en in den
zei ven te fieeken
denzelven
lleeken zekere Verlaaten. en eeD
een Kolk daárcoe
daartoe te maaken, waardoor men, dagelijks,
ten,
alle Doodige
noodige behoeften
behoeften· vervoeren kon. Dan ook dit, fchoon
de
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de nood des Lands het vorderde.
vorderde t werd,
werd. door die van
vaD Dor.
DorJree
lt en GOlllla,
tlrtc 1t
Goutia, hevig betwist. De onmin tusfclten
tusfchen Steden,
zo nabij gelegen, en in een tijdflip
tijdfiip,, dat de Eendragt allernoodzaakclijkst was.
was, deed 's Lands Edelen beiluiten,
belluiten, om de tO
te
duchtene verrchillen.
verrchiIIen, ten minnen
minfien voor dien tijd,
lijd, door een
minlijk accoord yoortekolDen;
voortekomen ; zo als gefchiedde, den 7den
Januarij 1575. Het liep aan tot in bet
hEt jaar 1579. eer deezo
deeze
verfchillen
yerfchilIen en voorgemelde Proceduuren.
Proceduuren, door den Hoye
Hove van
Holland, zijn bemiddeld geworden
Hol/and,
geworden.t en tien Dllm weder gelleld
gefield
in den voorigen flaat;
fiaat; dat is
is.t de Vertaaten
Verlaaten weggenomen.
weggenomen, en
gefield en geflooten,
gellooten. zo als dezelve waren, vóór her
het jaar 157ll'
IS7!1l
en dat.
dat, op dien voet. de Stad Delft haar voordeel zoude genieten VGn
V4n den Overtogt als
lIs te vooren : 't welk te noodzaakelijker was, vermits die Stad dè inkomften
inkomnen daarvan. van de GraGra.
vinne VAN ARIlENBUG.
ARRENBEltG. geduurende den tijd van negen jaaren
jaaren.t
gepacht had.
had, voor tien honderd ponden jaarlijks. Hoewel genaakt en bemiddeld, werden,
werden. echter.
echter, de ,efchillen
gefchillen hier mede
niet afgedaan. De Regeerden
Regeerders van de Stad Delft.
Delft, al.
als in pacbc
pach,
houdende het recht van den Overvaart, keerden zig daarna tot
de Heemrnaden
Heemraaden van Delf/tl"tI.
Delf/anti, met verzoek. om.
om t tot gerief van
hunne S[ad.
S{ad. deezen Dam, door het aeeken
fteeken van twee ,verlaaNerlaaten met een Kolk,
Kolk. wederom te mogen openen. Door HoogHeemraaden werd, op den 17den Oétober "1578,
'1578, dit
dat verzoek
ingewilligd, op voorwaarde dat die van Delft den Brug
Bru, to
te
Overfchie zo wijd zouden doen uitdelven,
Oyerfchie
uitdelven. als de Schil
Sohi, was,
was.
en ook ten allen tijde, als in DliflanJ
Delf/anti hoog water was,
was. de
Sluis van
...an Delfshaven
Delfshavtn zo lang open zouden zetten.
zetten, als de nood
zulks vereiichte. Volgens verdrag van den '7den
J7den Otlober
O!!tober
1578,
1573. hebben de Hoog-Heemraaden van Delj1antl
Delf/ani de magt tot
het maaken van zodanig verdrag,
verdrag. gegrond op het voorgemelde
l)rivilegie
Privilegie van Keizer KAKEl.
KAREl, DEN VIJFDEN. 1536. Gantsch
Gamsch anders begreepen het Hoog-Heemroaden
Hoog-Heemraaden van Rhijnltlntl;
Rhijnlan4; lij
~ij oor.
deelden daarin mede te moeten zijn gekend. De twistende partijen vergeleeken zig, bij een minlijk accoord, den 16den
J6den DeDe.
cember deszelfden iaars,
jaars. zonder dat de"
de· laatstgenoemde daarbij
bewilligden in de vrijheid, om door
dQor die Vedaaten
Verlaaten,, met eenige
fchepen;
fchepen, gelaaden met koom,
kaam, bier en andere waaren en koop.
koop-
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manfchappen, te mogen vaaren; 'e welk, echter, de hoofdzaak
hoofdzaa~
voor die van Delft was; zijnde dit nog nader aan hun ont~
ont2egd, bij bemiddeling del Hors yan Holland, in 1579.
De Magjfuaat van Dellt, die, in naame der Stad, gelijk gezegJ
2egJ is, ieduurende den tijd van negen jaaren, van de Grayinne VAN ARR!NBEltG. den overcogt in pacht had, deed al wat
ten voord-eelc haarer 1I1gezetenen mogelijk wJ, in zelfs om de
inkomfien van den overtogt in voll~n eigendom te bekomen ;
het welke dan ook, na menigvuldige onderhandelingen f eindelijk, ten haaren genoegen is uirgevallen; wordende de Stad ~
d:larvan, bij koop, eigenaar, voor een fomme van agt duizend
guldens contant, en een losfe ren ce van één duizend guldens
's jaars, vol~ens gedaane overdragt van den Sl1en Julij 1580.
De Stad Delft, door dien koop, nu eigen~lr van den over·
logt tien Dom, en van geen klein gedeelte van den grond des
Dorps, fchijm dezelve dit, door de Steden Oordrechl, Haorlem en COlltla, zo lang en dikmallJs betwist~ recht van door.
~aart, te vooren fomtijds • en nu meermaaien te hebben overlreeden; in zo verre zelfs, dat zij niet te vreejen •, met daardoor te konnen verlaaten, alle zodanige fchuiten en fchepen,
Cchepen,
welke door haare grootte niet verhinderd werden, zig vervorderden, om, vermids de Duiker niet hoog genoeg fcheen te
weezen • in de maand van Februarij '589, de zoldering van
dien Duiker Ie doen rijzen.
rijzen, aan de eene zijde twaalf, en aan
de
de andire zijde dertien duimen.
duimen, ten einde ook grootere rche.
fche.
:pen daardoor zouden konnen gebragt worden; tegen wcIlce
welke on·
onwederneeming die van Dortlrecht. Hoarlem en C'Utill zig we·
der verzeueden. De twist, die vrij hevig werd, door vriende.
vriendelijke tusfchenfpraak.
tusCchenCpraak. c'ó'n weinig bedaard ziinde, is naderhand.
op nieuw, uitgeborllen, toen, door die vun Delft, de meer·
gemelde Duiker en Verlaaten, al wederom, tot eeil doorvaart
cebruikt werden. Delft en LeitIen beweerden, zelfs daarna
daarna.,
.•
dat daaromtrent, als over een zag I: , Wlm van zij zo lang 111
bezit wil
Wil ren geweest, geen twist meer moest vallen. Eindelijk, werden door minnelijke tmfchenkomst VII] anderen. de
verfchillen • tusfchen
tusrchen DDrdreeht en Delft, op den !l9fien Au·
Au,UStllS des jaars 1617, bijgelegd. in zo verre, dat de doorvaart
noch
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noch erkend, noch omzegd werd; blijtfende
blij~ende ieders recht
recbt in zijn
zijD
geheel; zijnde alleenlijk daar in toegeflaan,
toegeitaan, het
bet hermaaken
bermaaken der
Duikers, op voorwaarden van wederzijde toegeflemd;
toegetlemd; worden·
worden.
de, om de hermaaking
hermaaklng daarvan, die van D~rjrecltl.
D~rtlreç"" GDutia
G~Ut/1I en
eD
Haarlem, verzocht I daarvan infpeéiie
infpetUe te komen Deemen,
neemen , op
Haar/tm,
den 30flen
30tlen Ûéiober
Oétober 1617
1617~ Dit alles,
aUes, evenwel, ging op vert=
verte
na niet naar den zin van die van Delft. Dor"rteltt,
Dor'redtt. Hllar/tm
Hllllriem
Gouill beweerden,
beweerden. dat het verdra~
verdn, van den !l9flen
!Z9tlen Augustus
en Goudll
161 7,
7. alleenlijk gemaakt WIS,
was. bij voorraad,
voornad, onverminderd ie.
van den Duiker, waarbij ieder
ders recht; dat de vernieuwing vin
van hun zo veel belang hld.
had. buiten hunne voorkennis, was aau.
gevangen.
gevaogen, en zij dus genoodzaakt waren. zig te beklaagen aan
den Hove
IIQ/lllnti, zo over de bewilliging van Dijkgraaf
Have van lIol/4nd,
en Hoog-Heemraaden, als over bet
het gedng
gedrag der Heeren Burge.
gehandeld.I firijdig leien
meefieren van Delft. als hebbende gehandeld
tegen
het gewijsde van den Hove van Hollllnt/.
Hollanti. den 7den AUl\lstUS
AUiustus
1579. De toenmaalige
toenma.lige 's
" Lands Advocaat, Heer JAN
JAM vAN OLOL·
DENBIIRNEVELD. wist. echter,
echter. te bewerken. dat de aantevangene
gefiaakt; dat men elkander. behoudens ie.
Proceduuren werden getlaakt;
ders recht. in der minne zoude verflaan
veritaan ; hij beraamde zelfs elll
eu
dat, door de twistende partijen,
2g{len
omwerp daartoe. dat.
panijen, .Jen
Gen 2gllen
eenigen
Mei 1618. getekend werd. Sedert liet men elktnder,
elonder, eenÎien
tijd. ongemoeid. Dan, nadat, in het jaar 1636,
J 636, tusrchen
tusCchen die
van Leit/en
Leitien en Delft beraamd was,
was. het aanleggen van een Trek·
vaart.
LeitIen tot den
tien Dllm.
Dam, en van "en
tien Dllm
Dam tot Delft.
Dtlft.
vaart, van Leiden
verzochten en verkreegen daartoe de beide Steden verlof van de
Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten
Stuten van H,lllIntJ
HQllantl en Wmfrits/lmtJ.
~stfr;esillntJ.
Alles. in 't volgende
voliende jaar, in fiand zijnde.
zijnde, vond men ras het
bezwaar, dat 'er geleegen was,
was. dat
dit de Schuiten, des noods zijn.
zijnde,
de I door den in Jen
dm Dllm
DlitlI leggende Duiker niet konden door·
doorvaaren. Dus waren de beide Steden,
Steden. waarbij zig ook
ook''s$ Gr.·
Gr"·
"",hagt voegde,
voegde. verpUct.
verpligt , haare toevlugt te neemen tot Dijkgraaf
",,,hage
verzoeken, om twee Verlaaten, als
en Hoog-Heemraaden, en te verzoeken.
tltn Dllm
Dam tegen DelfDt/{een aan het westeinde van de Kolk van den
IlintJ.
land, en het
bet andere aan het oosteinde van die zelfde Kolk te·
gen Rhijn,,,,,tJ,
Rhijnlllnti, te mogen leggen; zo dat de Trekrcbuiten,
TrekCchuiten, de.
,en
uoods, zouden
zoûden kunnen
kUIlDen fchutten.
fcbutten, uit Rh/jnRhljn- in
ia 1)'/fIllnll,
LieJf/antl, en
ui,
B 4of.
ulc
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uit DdrDelf- in Rlziin!t1fld;
Rhifn!rllld; waartoe dan oo'e,
oot!, door welgemeld~
weJgemeld~
Heeren, den 20ftcn
2o(tcn Junij des jaars 1648, Oétroij verleend i~
ge.vorden, Du~ werd dan, tot groOt voordeel, en bijzondergeworden"
lijk ia
iR tijden
djden \"an
van hoogen waternood, zo als in 1651 gebleeken
Î5, deze Dam geheel geopend, en in een Verlaat, Kolk, ot'
is,
of'
Duiker veranderd. Dordrecht, Haarlem
lIaarkm en G~uda, bij meeting.
ting, ontdekt hebbende, dat die van Delft het"
het' gemaakte accoord,
courd, van den 29fien Aug\15tus
Augustus 1617, overtreeden hadden,
vervoegden zig, in 1652, op nh:U\l1
lli~u\l' , bij Hun Ed. Gr. Mag. ~
met verzoek om aan die van Delft
Ddft te ordonneeren,
ordunneeren, den Duiker
Duiker,t
volgens dat accoord, te herllellen , of hun vrijheid te geeven
geeven'
om ze te Illogen herltellen.
herllellen. Naderhand
Nadérhand olltllonû
ont{lond 'er een nieuw
Duiker, wa:;rregen
wa:megen zig de
proces, over het hermaaken van den Duiker"
meermaals gemelde Steden,
Steden. en bijzonderlijk Gouda.
Gouda, in het jaat
1760 en 1761
lï61 verzettende: doch Dijkgraaf en Hoog-HeemralHoog-HeelDra.den deed
deeden,
en , den 7den November 1761', met behoud van ieders
recht,
recht. uitfpraak,
uhfpraak. dat, met het hermaaken van den Duiker)
Duiker, niet
eerder mogt worden aangevangen.
aangevangen, dan met den eerllen
eernen Maart
1762, en dat het gantfche
gantCche werk moest voltooid zijn vóór deo
eerllea
eerflen Oétober van dat jaar. De protelleerende
protefleerende Steden daarmede geen genoegen neemende •, wéndden
wendden zig tot den Hoog~ri
Hoog~1i
Raad van Holland,
Holland. met een verzoek van mandameut
mandamcut van reformatie; dat hun ook verleend werd, den 26ften November van
dat zelfde jaar. De zaak ten
tcn Procesfe voldon&en zijnde. verwrkreeg de Magitlraat
Ma~illraat van Delft. volgens uitCpraak
uitllJf3ak van den Hoogen Raad, verlof lot
tot het leggen vnn
vlin eenen nieuwen Duiker.
Duiker,
ier hoogte en wijdte, Zil
ZQ als de voorige.
voorige, den 21 !'ten
ften Augusru.
Augustu:o
des jaars 1761, bij meeting, was
W3S bevonden. Daarna maaktelI
maakteu
de gemelde Steden zwaarigbeid,
w~.
zW3uigheid, dat de Duiker niet gemaakt wai
van zulk hout, dat belland
beiland was tegen de afllijting,
amijting, waardoor
waardoo~
de zelve wijder zou wordel'l
word eR dan ze wtzen mogt; en hierover
werd, op nieuw, een Proces aangevangen,
aangevangen. 't welk eenige j:lajaaren heeft geduurd, doch waarvan de uitO~g
uitf13g ons niet is gebleeken.

Zie de SIf1fJt
Slflf1t der Ntt/erlrmdetl.
Ner/erlanden. BROUEP.IUS
BROUERIUS VIII!t
VJll't NIDEK •,
Kdinet Vlm Ncrlerltmdfclre
m.· peel,
Deel, f"~
p!
KlÛlinet
Nederland/de Oud.!;edçn,
01ldlled~n, IlI.
87~
87·

DAM.

25

87. F. VAN
VAN JllIERIS,
JllIERIS, D, VAN
VAN ALPHEN,
ALPHEN, Be[chrijvillg va"
Leiden, lI, Deel, p. 76"-8310
DAK, een Vlek of opea &teedje. in Grmingerland. tea
lIoordwesten
lIoordwesteo van Groningen, en ten westen van DeJfziel.
Voortijds was dit eene fraaije Stad; doch de muuren
muureo en vesten daarvan werden, in ket jaar 1536, ter nedergeworpen ;
"m reden dat Dam, door de Gelder[chen. tegen Keizer KAKAREL
REL DEN
DEN VIJFDEN
VIJFDEN verdedigd werd.
KAltEL
KAltEL overweldigde hetzelve, en fpral{ 'er bet vonnis over uit. dat het niet weder verfierkt of bemuurd zou worden. Dus wordt het, door RAIJ,
RAIJ, uit
pUICI.o\RDIjN
pUICI.o\RDIjN verhaald. Om 'er wat meer van te zeggen, dient
lIleR te weeten , dat Hertog ALBUT
ALBUT VAN
VAN SAXEN,
SAXEN, door Keizer
MAXI:.lILIAAN,
MAXI:.lILIAAN, met het gebied over Friesland begiftigd. de G~o
ningers met de wapenen moest aan;asten,
aan;astcn, eer zij zig aan hem
wilden onderwerpen. Ook non den de Friezen, nu en dan, tegeil hem op. In het jaar 15'4 werd Dam, door de Saxi[,lten.
Saxif,lttn.
belegerd, Ilormenderhand veroverd en geplonderd; wordende
niemand van de Inwooners verfchoond, zelfs Di Ct die geenen,
welke hun leven in de kerkell (welëcr, als veilige fchuilplaatzen, in eere gehouden) hadden zoeken te bewuren;
bew!aren; zij werden
vóór en op de altaaren vermoord. De beruchte Gelderfche
Overlle MEINAIID
MEINAIID H.l~l nam, daarna, het Steedje, met oogluiking, en zelfs door bellel van Hertog KAREL
KAREL VAN
VAN GELDER
GELDER ,, met
zijne Deenfche kneçhten in. Daarop gefchiedde de volgende
verllerking, naar mell voorgeef[, op bevel van den Koning van
Den61narlren, die toen de wapenen tegen Keizer KAUL
KAUL had
opgevat, om reden dat KAREL,
KAREL, in Hollnni en Zeeland,
Zuland, volk en
fchel'en bijeen bragt, om zijnen zwager. don verdreevenen Koning CHRISTIANUS,
CHRISTIANUS, in zijn bezit te herllellen. HAK verrichtte dit
te mE'er, op dat Hertog KAREL
KAREL VAN IoELDElt,
IoELDElt, die, wegens Gelderland, met den Keizer in verbond moest treeden , in geen
kwaad vermoeden zou geraaken. Ook liet hij het niet bij de
overmeellering van Dam, maar Ilroopte zelfs tot aan de voorlleden van Groningen; doch hierdoor noodzaakte hij de Gr,ningers, zig aan den Keizer te onderwerpsn. Dit was nalUWlijks gefchied, of Keizer ,KAltEL zond SCHENK: voor Dam, om
,
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hetzelve te bemagtigen. HAM moest " fchoon hij de St.d, meer

en meer. verllerkte, voor 8CHENX bukken, en zigzel ven in zijne
handen Ilellen; zijne krijgsknechten konden alleenlijk met hun
zijdgeweer , harnas en witte Ilokjes in de hand, zond~r lets
meer. uittrekken. De Burgers mogten op d-ezelfde wijze uitttekken, of op genade blijven. Wat het flechten der Werkea
IIDI'.', daarvan is reeds gefproken. In den Spaanfchen oorlog
heeft Dam mede veel geleeden. In 1568 nam Graaf LODEWIJK
4at Steedje ea het Huis to Wttitle in; doch, nadat hiJ. te
'emminge., geflagen was, viel het wederom in de magt vaa
ALO, en daarna in die van den Staat.
Zie HALMA.

DAM, (Den) een oud adelijk Huis en Havezate buiten Zut.
phm, in 't Schourampt van FODrst. In een ouden flrief van UI•
• UI>, Graave vaa Geltler, van 't jaar 1324, wordt hetzelve
reeds ,!noemd, en naderhand als Heer daarvan gemeld I!.VElWl.D
VAN DA.MME.

Zie

$LIGTENHOI.ST,

nAM, (JOHAN VAN)

Geltlerftltl Gefcltietlenis.

werd. in het jaar

1660,

met een a:lOziea.

Hjke vloot, door den Heer SPEELMAN, als Admiraal. ter beteu.
,eling der MtlItasfaaren afgezonden. Doch vóór dat VAN DAM
te Makasfar kwam, geraakte hij in een hevig gevecht, en beo
haalde een heerlijke overwinning op de Portugeezen. Daarna

plaatfe zijner bellemminge komende, veroverden hij en FRUIT.
eerst het Fort Pana!tD/u, verfloegen vervolgens de Makas.
{aaren , en dwongen hun tOt clen vreden; dien zij, echter,
kort daarna, wederom verbraken. Hoe zij zig vervolgens moe,.
Jen onderwerpen, zal men zien op het Art. SPULMAl'f.
Zie Leven tier Zeelteltien • p. 400.
lef

MANS

DAM, (ANTHONIJ VAN) geboren te Mitltlelóurg. in den jaare
16h of J6i12. werd, onder het opzicht van got!de meesters en
door eigene oefening. een bekwaam Schilder, bijzonderlijk van
ZeeOagen. Niet min bekwaam was hij in de Tekenkunst. De
.trie afbeeldingen der Domburgfchl Oudheden, in VAN LOON"
dJ.

DAM. (Dl1niëlvon)
(Dl1niê'lvon) DAMAS enz. DAM ERS. enz.

~1

A/ollile
A/oliJe Historie, Il. Deel, p. 292, 294 en 297, zijn door
hem. beter dan ooit voorheen, naar de Origineelen getekend.
In het jaar 1740 gaf hij de, door hem bij een vergaderde. WIWapenkaart der Heeren Burgerneefieren
Burgemeefieren van
vin Mitldelhurg,
Middelhurg, van 149.
lot 1740,
174°, in druk uit,
ui t, met een Opdragt aan de toen Regeerlilde Burgemeefieren; waarvoor hij. tot erl(entenis
erl(entenis,J met een i, zil.
verwerk befchonken
befcbonken werd. Behalven deeze
deel:e Kaart, heeft hij
lenige Geflachttafals,
Gellachttafals, met bijgevoegde wapenen van eenige VorstJijke huizen. opgemlakt,
opgemaakt, onder anderen die van NASSAU, van
pTTO
pno VAN llIASSAU,
NASSAU, in 670
670 af, tot op WILUM DEN VWU>EN,
VWU>EN J til

'74 1•

Zie

LA RUE,

Geletttrtl
Gele/ltr:l Zee/anti, p. 482
48~ en' 483.

DAM, (OANlëL VAN) of DAMMlUS.
DAMMlUS, Doélor in de Rechten ell
filofophie,
filofopbie, werd te Wi/mar/uTn.
/Pi/matjuTn. in Frieslantl,
Fries/anti, alwaar zijn va.
der Predikant was, in het jaar 1592, geborell. In
In't
't jaar 1625
werd hij
bij Predikant in de plaats zijner geboorte, en daarna te
l)/ieuwland.
Nieuw/anti. In 1631 werd hij
hIj Hoogleeraar in de Filofophie
Filofopbie en

GriekCchc
Griekfchc TIlale Ie Franelrer,
Frrmelrer, vervolgens Onderbefiuurder
Onderbeftuurder van
vin 'e

Staaten Collegie te Lejdm,
Leidm, en, in 1641, gewoon Hoogleeraar
in de FiIofophie aldaar. Hij merf, weinige dagen nl
na deeze bevprdering,
VQrdering, op den I12l Junij van het laatstgemelde jaar.
Zie SOERMAN, ACl1demisçh Register.
Register, p. 122.
een Rotterdamsch Remonllrant;
Remonfuant;
Janszoon)
JanszDon)

DAMAS JANSZOON PESSEll,

~ie PESSER. ((Damas
Damas

DAYE1S, voorheen een aanzienlijk gellaeht
gellacbt in Hollantl.
Ho//anti. Ridder lAN
JAN DAMERi was een der zamenverbondene Edelen , tegell
Graaf FLORlIl
FLORIS DEN VIJFDEN.

of JUDOCUS) in 't jaar 1507,
15°7, van aanlallouders, te Brugge.
Brugge, ieboren.
!leboren • is algemeen bekend als
een groot Rechtsgeleerde. Wat zijnen arbeid betreft,
herreft, zijnen
voornaamllen roem heeft
beeft hij verkreeg en • door zijn geacht werk,
cetijteld
cetijreld Praé1ijlr
Praé1ij1r in CrimineeIe :&$a1cen
2$alren t waarin de IijffiraBijke
lijffiraflijke
misdaaden naauwkeurig onderz;ocht worden. Keizer UI!L DE
DAMHOUD!It.
DAMHOUDlIt, (JOOiT
(JooiT

~ienlijke

VIjl-

d

DAM HOU 0

~

(Jom)
R. (Jam)

VIJFDE fcharle
fcha.tle dit werk zo boog
boog,I dat hij den Schrijver daar.
VIJFDE
yan,
van. en om andere dienfien ,• .aan
,aan den Vorsl
Vorst beweezen, meI
mer
'anzienlijke
.anzienlijke ampten begifd~de,
begifd~de. en lOt
tot den Adelfi3nd
Adelfi30d verhi~f. In
hooger outlerdom·,
outlerdom, gaf DAJrfROuDEl
DAMIJOuDU zig &an
aan d~
do! beoeffeninge
beoetfeninge der
Godgeleerdheid
Godgeleerdh.id over
over.I e.
ea maaltte
maakte het Omwerp van een boek,
boek.
genaamd
geoaamd de
át ClJrisulijlte
Chrisldij/u Spitte!.
Spitld. De dood belenede hem hel
her
te
tt volvoeren; hij overll!ed
overilled den 20fien Jlnuarij
Januarij 158',
1581. oud vierfn-zeventlg
en.zeventlg jtaren. Behalven zijn P,."l1ijlr
P,."lIijlr CriminttJ,
Criminul , heeft hij
DOg
DOg gefcbreeven Prllflljlt
Prllflljlr Clvill;
CI"itl; Ylr'tdiging
Y,,.itáiging der
át,. W(ezen
W(tun ii
ReÏl;e
Rtize van ten
etn Christen uil
uit 'i/
iil .ltVt1l,
,Itvtn, en:.
tnz. Geduurende zijn
leven was bij
hij Diet
niet alleenlijk
alletnIijk in booge
hooge achting bij Keizer KAR!L,
maar ook· bij KonioÎr
Kooinir nLIPs, die hem, na de aanfielling
aanllelling der bijzo.dere
zOldere Landvoo,den,
Landvoo,den. in het jaar 1559 al5 Raadsheer benoembenoem·
de,
de. en in ·hel
'bet rmpt van COll1lnisCatis
COllllnisfatis der Geldmiddelen bevesiiglic.
ie. Hij was geuouwd
getrouwd meI LOUJIt!
LOUJE! VAN
VAN CHANTftATNES
CHANTlIArNES,I een Ideadeuit Ar/ais.
Ar/ois. lIij werd begraaven Ie Bruggt
Bruggt,I in de
lijke Juffer, uil
Maritlterlr
Maritlurlr,I door hem met verfaheidene inkomllen
inkomfieo begiftigd.
Zijn naam is niet alleen door zijne fcbriften
fchriften der vergetelheid ontnokken
trokken,I maar ook door eenen gedenkpenning, waarop men.
op de eene zijde, zi.t het borstbeeld,
borstbeeld. hebbende het hoofd meI
mer
een meesterlijken muts gedekt,
g.dekt, en het lijf gekleed met
me! een lib.
lab.
baard. Binnen het randfchrifc
randfchrifl leest men, in
io het Latijn:
1566.
JOOST DAMIIOUDER, GULD RIDDER '566.

Op de andtre zijde /hat
(hat zijn geheim. wapenfchild t zijntle
zijn Je
een DaPlbord, nevens de volgende fpreule, die zo wel op zijn
lIudl
IlUdl als wlpen
wapen zinfpeelu
ZONDER VAtLEN STAAT DAMHOUDERE.
gUt, op verf'cheldene
verrcbeldene wijzen
wijzen,I in prent ult.
fijn Irbeeldzel
arbeeldzel gaat,
SWEDTS, A/htnl Belt.,
Btlf., fol. 491 en 4'3. SANDEJtUS.
SANDEJ\US.
Zie SWIDTS,
VAN LOON, I. Deel. MncwoJ!.
MELCWOJ!. AD~II.
ADülI. enz.
VAN
DAMIA'rEM.
DAMIA'nN, Schoon deeze
decze eeDe
eene Slad in Aft;,.
A!r;C4 is, kunnen wij
Dlet .'voorbij,
voorbij , dezelve hier mede eeD
een pl.a" te geeveD
geeven , vermits

dB

XI.D!

pl.!.

DAlVIIATEN
DAMlATEN

~9

de eer der Hall/'Iemmers,
Haarlemmers, naar de gedachten van veel en , ander••
zins te kort zou gedaan worden; te meer, om dat wij 'er gele.
~enheid door zullen krijgen om te onderzoeken, of bun die eer
eet'
al of niet toekome. Damiata , of Damiaten
Damintm is dan eene Stad,
gelegen aan den Nijl,
NljJ, in het noorderdeel van Egipten, alwaar
een van de armen van den Nijl in de Middelandfche zee valt.
vaIr..
De Ouden noemden het den Tan.ifçhm
Tllnllifohen Uilh9e1C;
UiIhIJek; ook wel den
Sleutel van
yan Elijpte Deze Stad had, aan de overzijde, eenlD
een 111
flerken
fierken toorn; van daar,
daar. tot aan de Stad,
Stad. waren zwaare ij zereDe
ne kettingen gefpannen, die even onder water lagen; zo dat
de golven 'er over heen rolpen , en de fchepen belet werden,
hooger op te loopen. Hierdoor fcheen het, dat de Stad voor
de Christenen O:1winbaar
on winbaar was, zo lang die kettingen .iet verbroken waren. In het jaar IJ
I 191,
9 I, of, gelijk anderen willen, in
het jaar 1219,
1'219, was,
WilS, door Christen Vor!l:en, eene Kruisvaart of
Heilige Oorlog ondernomen, tegen de Saraceenen • om hun het
her:
Heilig Land of Palestina
Plilestina te ontweldigen. In dien togt hebben
zig
tig de Fritzen en Keulenaars, en eenige Nederlanders, bijzonderlijk gekweeten. Doch boven al wordt aan die van
v:m Hoarlem
Haarlem
toegerchreeven een vernuftig
vernuftilJ beleid, kloekmoedigheid en onvertzaagdheid.
vertzaagdheid, die alle anderen te baven
boven !l:reefde. Wegens de
gemelde verhindering begonnen de Vor!l:en iu
in overweeginge te
neemen • om TJamiaten
Damiaten te verlaaten. Doch die van Haar/u".
Hnar/mt,
zegt men, hebben, door eene fchrandere uitvindin~, alle de
zwaarigheden, door de kettingen veroorzaakt, weggenomen.
Zij hadden, aan de voorfievens hunner fchepeg.
fchcpeg, groote ijzeren
zaagen laaten klinken, en zetteden toen, met een !l:evigen voordewind en volle zeilen. hunnen loop op de kettingen aan; die
dus, door het fchQkken, fchuuren
fchriuren en de perzing der zaagen, gege·
holpen
!luk raakten; waarwaar.
bolpen döor de zwaarte der fchepen, aan fluk
door den andere fchepen de weg tot de overwinning gebaand
was. Daarop volgde het iOlleemen
iDlteemen van Damiafm,
Damiaten, nadat de
HQlllmders
HQ/llmders en Frieun een
cen wonderlijk krijgswerktuig op zee,
dienende tqt
t~t het uitwerpen van !l:eenen, bedacbt hadden. om
den Toren
Tortn te veroveren, daar men te lande niet kon bijkomen.
bijkomen,
om dien te ondermijnen, of te befchadigeu.
befchadigen. Zij hadden, met
touwen en balken·,
balken', twee fchepen
fcheplin aan een gevoegd, daar zij yier
mas·
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DAM
ti A M I A TEN.
T E fit.

masten
mISten op aelden,
fielden, boven welke zij een zoldering van
Yan balken
maakten. Rondsom deze zoldering maakten zij eene borst wee·
ring, met natte huiden overtrokken, om tegen het fieenwerpen
beveiligd te
re zijn. tt Geen de meelle verwondering
verwondeting veroorzaakte, was, dat dit geYl:lrte
geYllirte zo hoog WIlS,
wu, als
IIls de Torelt
Toren zelf.
zelf, CD
eJI
dat de krijgsknechten, door middel van ladders, 'er vaardig konden op tb
en afklimmen. Dit dus aangevoerd' hebbende, werden
zij meefier
meeller van het bovenlle
bovenae gedeelte van den Toren 1 en fchoon
tij
zij dit wederom moesten verlaaten,
verlaatM, door den geweldigen rook,
SarllÇunen maakten, fprongen zij, echter, aan land_
die de SIIrauenen
vernielden, met bijlen en houweelen , de poort, en werden 'et
'er
dus meefier
meeller van. Die moeite was,
was. echter, van weinig vrucht,
vermits de Christenen DamilÛen kon daarna wederom moe,..
tin. verlaaten.
Sterk is 'er getwist otrer
o~er de vernuftige vinding der Haar/emHaar/em.
1Hers. Veele en niet onkundige nafpoorders der oude Gefchie'Hers.
denisfen hebben de z~ak
z:iak niet
nIet in twijfel getrQk.ken. Het verfchU
onder hen, '('t welk anderen
lInderen de zaak geheel heeft doen omkeil"
ontkelt"
uen.
191
uen, befiaat
bellaar in den tijd. WaDt
WaDI men zegt d~t
d:n in het jaar I11.91
niet Dam;lllen,
Damillltn, maar Aeon, of" eel!e
eet!e andere Stad,
Stad. door de
Christenen. overmeesterd is, en Dllm;llten
Damiaten eerst in 1219,
1219. volgens het zeggen van den ouden GODEFRIDUS , Monnik te Klu/en;
die ook van de kettingen gewag maakt. - Een man, da:lr
daar wij beter
Ier op aan kunnen, de geleerde SCRIVERIUS naamlijk , getuigt de
copij van een' brief gezien te hebben, van SWEDER VAN RING:"
lENBERG
lENBRRG ,gefchreven in het leger voor Dam;llun,
Damiaten, in 't jaat
I !l19.
SCRI"
!219. Schoon VAN LEEUWEN goedgevonden heeft, tegen SCR!"
"wus aan, al het gebeurde hieromtrent, en wel voornaamlijk
'['t verrichte door de Hallrlemlltel
Haar/emlnel s, als fabelachtig aantemerken_
en aanzienlijke man'nen daarover te befpoueo',
befpotteu', zijn zijne rede·
redenen,
Jlen, echter, daanoe
dunoe niet krachtig genoeg. Eene zijner tegengewigtlgtte van allen is, bertaat
beilaat hierin: waarwerpingen, die de gewigtlgae
oudtte SChrijvers, die van de verovering vaa
'om 'er, onder de oudlle
Damillftn,
maakert, geene gevonDamillftn. door de Christenen, melding maaken,
Hlulr/emmers iets ge.
den worden. die van de uitvinding der HlI4r/emmers
aanmerking veràieln.
verdieut. Het
waagen? Eene vraag. die zekerlijk aanmerkIng
iegeevon wordt, bren"
breni' wet
niet veel l1etkre'
lletkte'
antwoord, dat 'er op ,egeevon
met
rneé

DAM I A TEN.
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met zlg. dlle die olJde Schrijvers.
Schrijvers, zegt men, zijn van ande·
ntJtiën, en hebben, met voordacht. dm lof vlZn de HlZar.
re nIJtiën,
lemmers ver:lwegen.
ver;,wegen, het aij uit nijd, of uit afgunsl. VAR
LEEUWEN.
LEEUWXN, SMIT, en anderen hebben. echter, den Haarlemmers
het denkbeeld der eere niet kunnen beneemen. SCRIVEIUUS zei.
HaQrlemmers ge/ooven hel,
i!t
de len hunnen voordeele: de Haarlemmers
het, en i1
'ok.
w:u'en JOHAN GEllBRANDS
GERBRANDS VAN LEIDEN.
LEIDEN, tie outle
oude Ho/"
.ole. Ook waren
Hof,.
landfche Cltronijk,
LANGENDIJK:
Chronijle, VONDEL, AMPZING, ANTONIDES, LANGENDIJB:
in hun voordeel. VAN OOSTFN
OOSTEN DE
DE BRUYIf
en mller
m~er anderen. iN
BRUY1'I
brengt, in het Eer!1e Deel zijner Gefcht't:denis{tn
Gefcltidenis{en de,.
der Stad
Slad Haar.
Hllar.
Irm, p. 42. uit een gefchreeven Chronijkje, door hem gevon·
lèm,
den achter eene oude en nog ongedrukte beCchrijving
befchrijving van Haa,.·
Haar·
/tm, welke aan
ann de Stad behoort, te voorCchijn,
voorfchijn, een verhaal,
lem,
waardoor de waarheid van
vall het geval mede bevestigd wordt. Hier.
Hier·
om zoude men denken,
denken. dat het voor de Haarlemmers
HlZllr/emmers gewon.
fpel was. Ook zou zulks bevestigd worden door eene oude
nen Cpel
]UNIUS, op den dien
gewoonte, die aldaar, ten tiide van H. JUè'lJUs.
gewoonte.
Januarij plaats had: naamlijk
nanmlijk , dat de kinderen. op dien dag,
met fcheepjes, op !lokken
vastgemaakt. tie
àe Stad rondgingen. In
ln
nokken vastgemaakt,
de manier zo als die fcheepjes, oudtijds,
oudtijds. ook in de groqte
groote kerk
plagten
plagten, te hangen, en, in 1686, door DAVID
DAVID J:OENEN vernieuwd.
ver;ieuwd.
nog hangen. Laat ons de Damiaten-lelolrjes
Dllmillten-klolrjes mede niet \'ergee.
nog. alle avonden, een half uur achtereen,
achtereeu, ge[en. die. als nog,
ten.
luid worden, zonder dat men 'er andere reden van weet te gee.
ven Ja, wat !Deer is, boven dit alles,. het Stads WapenCchild.
Wapenfchild.
IUsfchen vier frerren,
fierren , aan de Stad gebe!1aande in een zwaard tusCchen
door, Keizer FIEDERIK
FIEDERIK BARBAROSSA.
BARBAROSSA (In 't voorbijgaan
Cchonken door.
dient gezegd,
gezegd. dat deze, in 't jaar 1190, in Sijrië overIeeden
overleeden is.)
bewijzen,, die, zonder verder nadenken, als on.
Zie daar, alle bewij~en
wrikhaare ~aarheden
w,aarheden zouden kunnen wQrden
worden aang,nomen.
aang4lnomen. Dan.
wriksaare
wat baat de eer I~n Stad en Volk, zo alles niet vQlmaakt
volmaakt over.
een!1emt,
een!1emt. en men hen, die de waarheid meer dan valfche glorie achten) niet ten volle overtui~en kan? De redenen
redentn dan, om
welk,e wij, met meer anderen, in de zaak niet kunnen in!1emmen, zijn dezea.
dezeB. Als men met oplettenheid alles doodeezen
doodeez~ en
ea
gezien heeft, wat van dat verhaal wQrdt opge&eeven, ~It
~ll zal
men moeten bekenncl,1,
bekenDel,l, da~
d" het zameOiefield
zaJIlellselleld is uit de ,etuigegetuigeni,..
Di'"

3-

DAM I A TEN.

Ilisrea van gelijktijdige Schrijveren, waarvan zelfs cenigcn bij de
de
'jlbeurcenis zijn tegenwoordig geweest, en dat 'er (zo als wij
boven zeiden door VAN LUUWEN reeds te zijn aangemerkt) bij
de Schrijvers niets gevonden wordt, 't welk het zeggen van JOHAN GERBRANDS VAN LEIDEN eenigzins begunfiigt: in tegendeel
dat dezelve met die echte getul,enisren niet is overeen te bren~en. Waarop men met recht zou mogen vraagen, wie zou nu
met die oude Schrijvers, met die ooggetuigen durven gelijk
(lellen, hit zeggen van een Monnik, die lJiet vóór het midden.
of op het einde van de vijftiende eeuw geleefd en gefchreeven,
en daarenboven zijn gantrche Chronijk met zo veele fabelen op,evuld heeft, dat hij. zonder andere getuigen, die zijn gezegde
kracht bijzetten, niet als geloofbaar kan worden gehoudert? Nog
van meerder gewigt is dit: hoe komt het, dat de allergeloofwaardigfie MELIS STOKE, in wiens tijd het geval meer bekend
moest geweest zijn, dan zo veele jaaren daarna. 'er ntets van
gezegd heeft 7 Hem, een Hollander zijnde, en zo nabij Haal"
lem woon ende , kan men immers van geen partijdigheid tegen
de Haa'-/emmers berchuldigen, en vooral niet in zulke zaaken ..
die (er eere der Hollandfche Graaven konden firekken. Immers
zijn 'er. met geeDe mogelijkheid, eenrge redenen te vinder. ,
die hem bewoogen zouden hebben" om 'er van ie zwijgen.
Niet alleenlijk ten ofT!ichte nn
van hem, maar ook niet ten opzichte van eenen meester OLlVI!R
OLlVI!R VAN KEULEN, kan deze vcrdenking van panijdiglHiÏd geene plaats hebben, vermits die,
zonder den minfien fchroom, en met de grootfle oprechtheid,
den roem van het veroveren van Domiaten meese
meest aan de Fril'
:un toefchrijft, zonder tijne landslieden; de Keulenallrs, in het
minse
minst te bevoorrechten" Hij, zo wel als de bO""eIlgemelde'
Monnik GODEFRlED , fchrijft zelfs de uitvinding van het llorm~
tuig, niet aan de KeulmaRrs, maar aan de Friezen toe. Een
man. die niet alleenlijk zijne natie, maar ook zlg zeI ven geen'
meer eer geeft, dan hem waarlijk toekomt, kan nooit met reden verdacht gehouden worden. Maar' hoe is het dan te beo
grijpen, dat hij, die, van het begin tot aan 'e
't einde, de zaak
heeft bijgewoond, van zo een zonderling gewigtig geval. dat
den weg tot de verdere verovering baande, zou gezweegelt'
heb-

(Sthast;lIan)
bAMIUS. (H.) DAMMAN. (St!JilstllZan)
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bebben, daar hij van alles, wat 'er gebeurde, naauwkeurlg aari•
ouden , en 'een gamsch
gehouden,
gantsch boek zamengetleld
zamenge/leld en nage~
.tekenlng geb
laaten
katen heeft? Volgens de berichten dan van hun, die ooggetuigen
geweest zijn, heeft men zig meester gemaakt, eerst van het Kas.
Kasteel of dén Toren, eer men meester was van de Haven en Ha~
ven
ketenen ; waardoor dus 't Zaagfcbip
venketenen
Zaagfcl:lip en 't aan
aart tlukken
/lukken zeilen
der ketenen geheel ver\talt;
ver~alt; vermits, indien dit tlukken
nukken zeilen
teilen
der ketenen beweezen was.
was, het Stormgevaarta,
Stormgevaarce, bij Mr. OLtVIER
OLlVIER
en andere befchreeven,
beCchreeven, geheel onnut zou geweeSt
geweest zijn. Want
daarmede was
wis de toegang geöpend,
geapend , en de Christenen hadden.
cusfchen
rusfchen de Stad en de VoorHad.
VoorIllId , kUllnen inzeilen, en zig van
de laatstgenoemde, die alleenlijk door den Toren en Keten bewaard werd, gemaklijk meester maaken. Daarvan meester zijn.
zijn;iJe, hadden zij het vaste land onder de voeten. en een drijvend
:de,
Stormgevaarre,
Storm gevaarte , op twee Koggen.
Koggen, niet noodig gehad. Zij haddeh allen toevoer uit de Stad in het Kasteel of den Toren kun~
nen beletten; en daar Was niet één eenige van die zwaarigheden
Den
zwaarigbeden
,eweest •, die Mr. OLIVIER
OLIVII!R optelt.
optelt, Dus ombreekt
ontbreekt alle historirche
historHèhe
zekerheid aan de verbaalen
verhaaIen der ooggetuigen. Meerdere en niet
bin gewigtige aanmerkingen, wllardoor
tRin
wáardoor men redcn
reden heefr.
heen, dezb
dez~
historie van dè
dé HlI/IIrlemmer
HlIlIrlemmer Zaagfchtepjes
Zaagfchupjes in twijfel te trekken~
bistorie
vindt lIlen
BRUYN, in zijne Befçhrijving
van
lIJen bij VAN
VAS OOSTEN DE BRum,
BefohrijYing Ylln
Haarlem, p. 44-48.
Men zie VAN LEEUWEN
LEEUWEN.* VOSSlUS
VOSSIUS,, BOXHOltN,
BOXHOKN, SMIDS en aIt~
mi.
deren.
DAMIUS , (H.) in den jll2re 1619. Raad en.en- Vroedféhap
Vroedfchap der
der
HlZar/tm, was een der politike Geèommitteerden.
.,Stad
Stid HllllrJem,
Gecommitteerden. tot af.
doening der zaaken van de Noordhallandrche
Noordb(j)lIandfche Sijnode.
BUNDT, lIl.
UI. Deel, p. 33S1.
Zie BU,NDT,
Sl.
DÀMMA~, (SEBmi:A.iN)
(SI!BA~TIUN) Predikànt te Zutphen, doch meest
meese
DM.lMAN,
"fei'maard
hij
~hnaard geworden in de jaaren 1618 en 1619.
1619, in welke Hij
~ der Sèriba's
Scriba's van
vaD de Nationale
Natlonalè Sijnode was; bij de Remon·
Remonftrahten
fuahten zeer gehaat,
geha~t, olil
om dat hij (tO
(zo als zij zeiden) met groote
grooce
pánijdigheid
hen ingenoomen was. en hunne leere reeds
pàrtijdigheid te~erlte~eri -ben
Ui
W verfcheidene fébrifien
fCbrifien veroordeeld had. Bij de GereformeerGerefQrmecn--

lL Dut..
D BE t..
n

C
~

cleli
deû

U

D A-MMA N.

(SeJilstill#''- enC4f1Itllfll)

den was bij, echter, in grOOt unzien, wordende, in de Xllt
Ses!le. verklaard en bekwaam gekeurd. wegens de Provintïe
Celtltrlantl, tot Overziender van de Nieuwe Venaalin« vai
wan Geltltrlantl,
TestalJleot. Ook WIS hij een van die geenen, welke ..
" Nieuwe TestalJlent.
Jo de XLIII Se$ûe van de Sijnode, afeevaardigd wèrdeo Dur
Jn
RCDlOIlOraoten.
ien Hlltlg, om over de o~ehoorz.amheid der RCDlOIlOranten.
JO als bunne weigering. om in alles te voldoen. genoemd werd.,
h,odelen. Na dat, In de CLIU Zitting, de Pr.eûdeot ioaa~ hJndelen.
bet gebed en daarna een aanfpruk tot de t-1&
JlfAN, in de Kerk, het
fioei, en las de
J100rders gedun had, trad DAKMAN op den fioel,
van de Sijnodale Canons en duma de Artikeles voor,
voor.
Voorrede vin
lOt zo lang hem de fiem begon te verflaauwJm; \fPI'dellde '00
door l&STUS HOUIUS vervangen. In de CLXVII Sesûe onder.
nam hij
bij het verkorten der Aéten uit bet
het Dagregister, ....&fV..
bclllt werd. IJl
de voltrekking hem, door andere bezighedea, belllt
zi.ttiog werd hij
bij aangefteld.
aangetleld. om,' beneven_ ~'lV' ..
_de volgende zi.tting
fcb,eiden dat
.de gempkte Liturgl.e der Kerke natezien. Na heJ fcheiden
Politikcll,, en eMIJfSijnode, trok DAMKAN, met en benevelll liIe PolitikelI
npr 's Hllge. om no de Staw.e1J voIr.sen uit de Kerklijkon , npa'
dig verfta, te doen va~ bet verhandelde. Inmiddels ...
was bij
hij m...
op de Utr~ab,fçbe SiJnQde.
SijnQde.
c1e verfcheenen, als Gedep~teerde, oP
de voom~fie
voomwnfie bezigheden. ten
tcn ,Il.en tijde door
p~eze waren d,:
bem verricht. Wit zijnen letterarbeid tillen ~~ ae~,",ntc
~ogaat,
~ogaat. deze bc:hoOR
behoOR JQCSw
JQeSw pnder d~ r'tf~hfif~çen
T'tf~luif~çen van
dien tijd.

DAlQWf, (COlNELIUS) was. in het jaar 16(6, Predikant ti
hield zig bij de Gereformeerden, en wIlt ook zijne
Gemeente zonder de minae opfchuddiog te houden. Stil en WImzaam zon hij in de twisten ~n dien tijd ongenoemd gabjeeven
beroerzijn, ware hij niet ingewikkeld geworden in de hevige beroer4
ten, OIltllaan te C,eree taldaar veroorzlllkt door het beroep van
llOMANUS. wiens vader Chirurgijn te R'!U,.I/I1,.
eenj:o ADIUANU$ 1l0MANUS.
RUMAliu.. bekend zijnde tot de ~1pODnraD~en t~ ~~,..
",as. RUMANU'.
ren, h!ld het veel moeire in. eer de KJasfis V!l~P;'''''' h,m. ia
fen,
pla~rfe van NlCOU4S DA1!IM.lN, als lid haaf Cf Verp~ÎlUt wiije
~kenn~; iij beWilliidÇ ook nic:t
niet in be~ve, ,V90l' ~t .0"'"
~keDn~;
~ultJqrp,

,JUS,
.JUS,

DAM MAN. (Corlenius)
!roS ,
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op het Stadhuis, onder handtasting beloofd had, zig in

,de,. dienst te zullen houden hij de leere der Gereformeerje Kef~e,

zo als die in de Nederlantifolze Confosfie , en Christelijke"
Clltecltismu$, als flrmulierelJ V/I" unigheid enz. glleerd werd;
~It dat hij met Comelius Damman ,lilt Preiiltllnt van de 1UIaUte/eegene plaatfe, g,eie Correspondentie zoude /zouden. Het
eerst, waardoor de moeijelijkheid omflond, was, dat RoMANUS
naliet, het verklaaren van den Heidelbergfchen Catechismus.
Door de Gemeente daartoe aangefpoord zijnde. bepaalde hij zig
tot bet derde deel daarvan, en begon 'er fcbandelijk van te
fpreeken. Daarna toonde hij zig, meer openbaar, partij te zijn',
door het uitgeeven van een fameus Jasterfchrift tegen de Gereformeerden, gefchreeven door den befaamden SLAT!US. Mondeling verklaarde hij op 't Stadhuis, dat 'er, tot dien tijd toe, een
valfche leere gepredikt was, en dat hij het licht op den kandelaar zoude (tellen. Men kan de menfchen, door hoog gezach •
.allen even eens doen werkzaam zijn; maar geene mogelijllheid is
'er Qm hen allen eveneens. 't zij in het burgerlijke, of in het
godsdienilige, te doen denken. Een bewijs hiervan zig meD ~
CBeree. Al de vlijt, alle de haatelijkheid, waarmede !.OMA.us de Ledemaaten der Kerke aldaar, tot het gevoelen ~ Re.
monflranten. zocht ovenehaalen, was, zo min als de handelwijze, die de Magillraat te werk fielde, daartoe bekwaam. De
Gerefonneerden, hem niet langer willende hooren. begaven
zig, ter kerke en ten avondmaal, te OUliorp bij DjMMAN; ze
dat aOMANUS, op het laaCit, alleenlijk voor vijf of zes 9ude
vrouwen predikte. De Regeeriog. echter, zor~e dat de Kert:
voor hem bleef. De Gereformeerden bedienden zit. nu en dan,
van het onderwii~ van GOSEWlNUS BUITENDIJK, Predikant op
Dirltsllmd, die, met goedvinden van de KlasfJS, nu en dan.
eene Leerreden deed, teB huize Vlll GUlt!T JAmZ, Ouderlin.:
te Goeree. Dan, de plaats aldaar te eng zijnde, vond de Ke~
Jtenraad, met do doJeerende Gemeente, goed, aan de lVIagifuaat
te verzoeken, voor haar, des Dingsdags, in de Kerk eene pre~ikltie te laat en doen. Doch dit verzoek werd afgeweezen, tot
nl de verandering der l\.egeering; die gefchied zijnde, en de
iaiJjuw VlD YHr", 'er meest Remonftrantsgezinden in &etrokken

C

~

Mb.
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DAM MAN. (Corne/ius)

hebbende. liepen de zaaken aldaar Een
ten nadeele van de Gereformeerden,
meerden. De helft der Regeeringe, echter,
echter. nog vóór haar
zijnde, voegde zig bij den Kerkenraad, en zondt eenige perfoonen naar tien
titn Hila:.
Hllal, alwaar hun gezegd werd.
werd, dal
dat zij unttlr~t
daags In alle jlille
flilre zouden beginnen Ie predjkm,
prediken, ofte "'en
prediken.
p,·edi/ren. Op dit raport werd, bij een goed deel van de Magiflraat
giflraat,t dat is, é~n
één Burgemeester en drie Schepenen,
Schepenen. met geheime toellemming
toeflemming van den Bailjuw en Kerkenraad, het beO
beflulc
uit
genomen,
genomen. om op Vrijdag, den 19den Januarij des jaars 161 &,
in de Publike Kerk.
Kerk, door GOSEWJNUS lIU1TENDIJK
lIU1TJU(OIJK te doen prediken, doch, indien zijne Gemeente daarin niet bewilligde, dac
men dan zoude kiezen COIlNELIUS DANMAN ; zo als ook gefchiedode. De klok, ten'behoorlijken tijde, geluid, en de Gemeente,
in alle GUte, nur de Kerk gegaan zijnde, werd 'er de Godsdienst, met behoorelijke eerbiedigheid, geoefend. Maar.
Maar, builen de
àe Kerk, wis alles in rep en roer,
toer, door het geroep van'
moot'd,
moo,.d, moord, /laa
jlaa iood! ADRIAAN ROMAI'\US,
ROMAl"US, op het gerugr,
half gekleed, op !lraat
{haat komende, riep eenige Vjsf~hers toe: 1,11.
"11'
#~ mannen, "egl
vegl nu 'Yoor
"Yoor de kerk. Tot meerdere ophitzing ~
voegde hij 'er nevens, dal zijne "jensllIlllagd
";ensllIlaagd gezitn
gezien hlld, dal
tie G,munle
G,meente in de k,,/t
ktrk "fln
van Keweer voorzien
yoorz;tn was. Door dit
oproerige redenen bragt hij een woedenden hoop. gewapend mee
fiokken, vorken, roers, pieken en ander.
ander.geweer,
geweer , op dcn been,
en de Stad in oproer. De moedwilligen
moedwiIligen hadden beOomen
beflomen,, allo
len, die in. de Kerk waren, ten getale van meer dan zeventig,
zo mannen als vrouwen, omtebrengen. Onder dien woelenden
hoop begaven zig twee Schepenen , de een gewapend met een
piek, roepende al mede; fltfI
fllI dooi, {lil
/l" dood! De Bailjuw ]OHAl'f
DE LEEUW, en de Burgem~eller KASTELYN, fchoon noch rot de
Gereforllileerden, noch tot de Remonfiranten
Remonllranten behoorende, fijtden, volgens plige
pligc en aDlpt , zo -veel hun mogelijk ware, de
beroerte, op voorwaarde dat twee van de Gemeente, over dit
iimeemen van de Kerk, in verzekering zouden genomen wor.:.
wor..:.
den; het welk dan ook gefchiedde: wordende, na het eindigen
van de Predikatie,
Predikatie. KRIJN PIETERSSR en COllNILIS
COltNILIS BOGERTMAN.
beide Diakenen, in verzekering genomen, en geleid ten huize
en in den herberg van PIETU DI WAART I die le ,elijk Scbepeli
wal,

C('ornelillJ) D
nA
DAM MAN. (romeli'lJ)
A1\1
l\'I ME.
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en, m~t
met een piek gewapend. zig bij
bii de oproerigen ge·
voegd had. Thans meende de 8ailjuw
Hailjuw dat de rust volgen zou.
roen de Gemeente op firaat kwam, en ieder naar huis
Doch toen
meende te gaan, werd zij met fieenen terug gedreeven, onder
het hehaald geroep··van,
geroep' van , Jla
jla do,d! wordende zelfs de hUIsvrouw
hUISvrouw
van den Burgemeefier M.\lUNUS
BOK met vuisten geflagen. DaarM.\RINUS DE BOK
Daar.
mede
na begaven zij zig naar de Kerk, 't welk de Bailjuw hun meds
lIier
Rier konde beletten. Daar binnen komende, (laken
fiaken zij •, met
piekeA
pieken en vorken, in een hoop firo, die in een' boek
hoek lag, meemee·
nende dat 'er de eell
een of ander onder verborgen was. De PrediPredi·
nA~lMAN, de Burgemeefier en Ouderling MARIl\'US DE
DE BOIC
BOK en
kant DA~IM'N,
Schoolmeester OILLIS 'T HOEl(,
HOEIf, werden met de grootfle
groOllle onbeonbe·
fuisheid gevange!ijk uit de Kerk getrokken. DAMMAN werd met
den dood gedreigd. De ecn
een zeue
zette hem een hooivork achter in
de lendenen, en een ander een ponjaard voor op de borst. De
moordenaars werden, echter, door anderen te rug getrokken,
fchoon de /leek van den ponjaard reeds door zijne kleederen
heen was. Hij werd mede naar den herberg van DIRK PATER gege·
{leepr,
verhleeven tOt
rot nadenmiddag , toen
EOen zij, onder
Oeept, alwaar zij verhleeveD
bet fchelden
Landverraders, Dieven,
Dieven. eM. op
het
Cchelden voor Schelmen, Lfmdverraders,
accoord ontflagen
ontf1agen werden.
werdlln. DAM:\IAN
DAM:\lAN bleef buiten de verdeverde.
re moeijelijkheden.
moeijelijkheden, die te Goeree,
Goe,.ee, tot
tOt in het laatst vaa
van de
ma:lnd Maart.
Maart, aanhielden, en niet eindigden voor dat ADRIANUS
ADRIANUS
maand
aOMAl\US, van zijn kerklijken dienst, oornagen
oDlnagen werd.
'OMAI\US,
TRIGLAND, Kerk/ijke
Kerlr/ijlre Historie.
Cantscn
Zie TRIGLAND.
Historie, p. IO~9. enz. Cantsr"
Ilnders
/ltlders ve,-ha/llt
verhalilt het evenwel
evenwtl UITENBOGAART
UlTENBOGAART,, in den
(irulr
vlln 1646.
1646, p. 920. enz. welke
we/lre zig.
zig, ttn
ten ,,~or'ee
v~or'et
drult v/ln

WIS,
was,

Remonflranttn, Ill1een
a/leen bedient van elne
etne ver·
"/t van de Remonf/rllnttn,
verLeden der 1I1agijlralll,
tie Remon·
Remonk1aaring
van de Ledtn
Idaaring "lIn
bfagiprllll/, ie
ftrllnten tltçedllan,
ttJeçedllan, en tol
tot hen heh"ren.rJe.
behtJtJren.rJe.
'
f/rllnten
Dam genaamd.
g~naamd, een Steellje
Steealje in Y/aanrJerm.
rtllanderen,
DAMME, ook wel Dllm
f)f eigenlijk onder bet
het Vrije van Brugge behoorende ,• en 'c
't welk

dezelftie voorrechten ieniet
geniet als Ooflende.
eerfie aanlegger.
aanleggers
dezelftfe
Doftende. De eerfle
daarv.nwaren
Zuuwen en
Holltmders. Kort na het jaar duidaarvan·
waren Zeeuwen
~n HolllznrJers.
zend, werden
wtrden de Eilanden. door Keizer HEl'D11JC
HEHD11X DEN
DEN TWEETWEE'
IWI, roe,ekend
ani,
roeiekend on IOtIDKWIJN
IOUD1WIJN MlT DIN
DEN BAAIJ).
BA.W>. Hieruic
Hieruit onr·
onraon.
e3
flon.
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DAMME.

ilond een langduurige oorlog, tusrchen de Hollanders en Vla.
mingen. Elk zocht zijn oud recht, uit kracht van Donatie van
J,.ODEWIJK
J,.ODEWIJK DEN 'l'WEli:pRN ,fta:ande
,fla:mde te houden. Omtrent het jaar
1171 werd 'er een vrede bewerkt, tusrchen FLORIS
FLORIS DEN DERDEN
en PHILIP!
PHILIP! VAN EL~AT~, Graave van Holllmrl
Hoillmrl en Vlaanderen:
waarbij bepaald werd, dat de Plamfngen zouden hebben het
Land van Waas, en de Hollanders WakheretJ'. met de andere
Eilanden over de Schelde; mids zij ook Graavers moesten zen·
den, om den Dijk. die hij Brugge doorgebroken was, te her:
Dellen; waartoe de l1amingen. met alle aangewende moeite ~
buiten Daat gebleeven waren. Graaf FLOltI~ zond, onmiddeliJk ~
eenige duizenden goede Gf.lavers derwaart~. die. van de plaats
if, daar nu /)amme ligt. eenen grooten Dijk, tOt aan Sluis toe.
opwierpen; zijnde dit groote wefk reeds in het jaar IJ 80 vol~
trokken. Ter vergeldinge van den ylijt ,dezer arbeideren , gaf
PHILIPS hun een nuk lands, om daarop een Stad te bau·
praaf PHILIPS
wen. Terllond vielen de Hollanders en Zeeuwen aan het werk,
en noemden de nieuwgebouwde Stad Damme of Dam, naar den
Dijk. dien zij geleid hadden. Dezelfde Graaf begiftigde de
Vl'Qemdelingen, die '.er wilden komen, met veele voorrechten,
en ook met de vrijheid van lasten en tollen door gantsch rlllan.
lieren. Op deze wijze kwam dan lf/alcheren, met de daar bij
gelegene Eilanden, die meer dan honderd jaaren onder de na·
mingen ge(\aan hadden. aan de Graaven van Holland. Veel
verfchil ia 'er onder,de Schrijvers, a:mgnande den tijd, ",anneer
dit gebeurd is, die door den eenen vroeger, en door den ande·
ren )aater gefteld
gefleld wordt. Dit verCchil is veroorzaakt, door de
,eduurige oorlogen, en dus ook door menigvuldige vredesonder·
handelingen, tusrchen de J7Jamilzgers
J71amingers en Hollanders. MARCHANT.
noemt, te recht, de Eilanden, tusrchen H~lIant/ en Plaande·
ren. Twist-Eilantler,
Twist-EilanJer,• . Van een laater verdrag Cpreekende, zegt
CraaVl van Holland was,
hij: Maar als Wilfem de Tweede, Craavt
,n die. o~le naderhand Roomsch Klning werd, heeft hij de ge·
kgenlteiJ walZrgeno";en
walZrgmo";en van "ie
die van Avenes , lIie teKen zijn
kgenlteitl
fIIoeder "ebe/leerden, in we/leet! oorlog de namingers te !cort
zeer ".(J()te fchad, leden; daarna als hij tloo4
doo4
jèhoJtn. en ze"
tI/4IIS, werd
wmi het
!tet tiIJS
tlat
dat Flori,s de Vlifde, rUjn zoon, 64
rf.,/i·

.'P,U,

(Daniël) etl2.
enz.
DAMMERSCHElT. DAMMIUS. (Donlël)

3'

"'In

,"h/~,.
Mc"/~r Win Gui van Dampiere t"tJllwde.
tr~lIwde. en meI haar zou hebden lijlel
lijltl von
van Graaf der Zeeuwfche EiI:mden.
Eilanden. Damme
de"

jen

werd. in her
het jaar 1238. met muuren omringd. en feden regelml3rig venlerkt.
vertlerkt. Na den veldtlag van Rammelies
Rammûies,, in het jau
ml3tig
Bondgenooten; doch is,
17 o. onderwierp Damme zig aan de Bondgenooteru
nadé'rhand. wederom gefleld
gelleld onder de Steden, die tOt OostenOos/ennaderhand.
ryksch
f//aanderm b 'hooren.
rylts'" naanderen
RAl], MAII,CHAND,
M~CHAND, VOSSlUS , MEIJEaUS,
MBljERUS, SCRIVUIUS
SCRIVEIIUS ea
Zie RAl].
andere.
DAMMEl\~CHEIT, of Dammeri'"
Dammerich.• een oud en ten eenenmaale
eenenma;lIe
DAMMEJt~CHEIT,
geOachte van ELMn, tUS"ervallen Kasteel, behoorende aan 't gellachte
t;h\!n Heer/e en Klimmen,
Klimmen. in het Land van
vlln Overmaas.
t:hl:n
DAMMIUS' (DANIëL)

zie

(Do

DAM (0. VAN)
nAM

DAlIIPENGEE~T. een Heerenhuis
Heerenhnis en Boerenwooning, leenroerig
DAMPENGEE~T,
;Ian de (.raatlijkheid
Graatlijkheid van Holland, behoorende
beho<>rende onder den AmAm.
.an
Ambach[sheerlijkheid van Limmen.
bachtsheer en Ambachlsheerlijkheid
DAMPIERE , (WILLEM VAN) oudfle
oudlle zoon van WILLEM,
WILLEM. Heere
DAMPIE&E.
Defter, rn
tn van MARGAllETlIA,
MARGAUTRA, Gravinne vaa
van
Vin Dampiere en S. Dejier,
naatIlÜ,.ell, verkreeg den tijtel van Graaf
Craaf ,,;rn naam/eren,
naanderen,
naat/det'ell,
door overeenkomst en overdragt , gemaakt met JAN VAN AVI!I(.
LODEWIJK, Ko~ES, zijn moeders vóórzoon. Hij trok, met LODEWIJK.
vlm Frankrijk,
FranA:rijlc, naar het H. Lanll,
ning vlln
Lantl, en werd door de Tur.
TurDllm;8Ien, gevangen genomen; hij
ken, na de verovering van Damilflen,
bekwam zijne
vaar agt duizend Befans losgeld. Kort nl
~ekwllm
aijne vrijheid voor
n.
zijne terugkomst overleed hij te Tr;rJigones,
"jne
Trlljigot/es, in Henegouwen, in
bet jaar 1251.
1251, door een' val van 't paard. Bij zijne huisvrouw
het
tlATRIX t dochter van HEND~IK VAN BRABAND, geene kinderen ververfiL\TRIX.
wekt hebbende, zo volgde hem zijn broeder,
bro.eder,

,,"n

DAMPIERR,
DAMPIERK, (GUl. of Gl,llDo VAN) die, nog bij bet
het leven VlO
zijae
JTIf1anderen werd; doende den eeel
Jijae moeder, Graaf van Ylflanderen
aan
lID bovengemelden I.ODIWlJK,
J.oDIWlIK, KoniDg
Koning van Frllnlt,ijlt,
Frllnlcrijlt, dien hij,
C+
4
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C
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DAM P IER E. (CUt, of Cuitlo V41t)

na den dood zijner moeder (I Q95), vernieuwde. Sedert dien tijq
maakte GUIDO. met de Enge/felsen en andere Prinfen. te Kamerijk vergaderd, een verbond teg~n PHILIP" DKN SCHOONFIIl. Ko·
ning van Franltrijk. Gevangen zijnde, werd hij te Compiegne.
gebragt. en nier! in het jaar 1305. oud zijnde 11gtig jaart!n. Zijne eerfie gemalin was MACHTELD. dochter en erfgenaame van ~OB
BEkT VA~ BiTHUNt, waarbij hij de vulgende kinderen verwekte;
10BBERT t de derde van dien naam, onder de Graav.en vau Ylaanderen; WILLE~l. die niet anders dan WILLE:\! VAN VLAANDERE~
wilde genaamd zijn. fchoon hij ook Heer van Termonde en
Richeoorg was; FILIPS. Graaf van Lorelte; MARGARETHA ver)oofd aan Graave FLORIS DUI VIJFI>EN, doch getrouwd aan JAN
DEN EERSTEN t Hertog van Braoand; BEATJ.Ilt, eerst verloufd
aan HUGO VAN CHATTJLLON, daarna aan lLORENS, Graave van Henegouwen en Holland; en MARIA. eerst de vrouw van WILLEM,
Graave van Cu/ik t en daarna van SIMON t Hefr van Chafeauri/lain. GUlDO trouwde t ten tweedenmaale , metlSABELLA VAN
LUXEMBURG, dochter van HENDRIK t bijgenaamd BLONDIU., Graa·
ve van Luxmburg en la Roche, waarbij hij verwekte, JOHAN.
Graaf van Namen, Heer van Sluis; GUIDO. Graaf van Zeeland;
HENDRIK, Graaf van Lode, en nog twee kinderen, die dood ter
wereld kwamen. MARGAItETHA, eerst getrouwd met AL!XANDI!R.
zoon eens Konings van Schofland, ~n daarna met RI!INOUD.
Graave van Celder ; JOHANlU, Geestelijke dochter; BEATRIX"
ji;emalin van HUGO CHATTILLON, den tweeden van dien naam;
rHILI~PE, gemalin van EDUAllD, zoon des Koninl:S van Engeland;
iSABELLA, gemalin van JOHANNES, Heer vIn Fienes; en nog &ene
dochter, kort na de geboorte gellorven; dus uit beide de huwelijken voortkwamen zestien kinderen, mer de drie. die kort
na hunne geboorte fiierven. De afbeeldzel& van WILLEM en GUlDO VAN DAMI'IUE gaan in prent \lit, onder de afbeeldzeIs v.n de
Gnaven van fïaonderen.
.
Zie Genealogie des Comles des Fiandres. O. DE WUE, Ze..
tt/s der Craaven van naanderen ~ alwaar 1ntn, of'
fol. 17 V;IU!I tJfgebet/d "rie onderfclzeidene Zegels van
WilIem, en fol. 18 vitr Vlm Guido; zijnde tie eerj14

..
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,,"n de jtltlren 1~34, 12411 en 1251, en Je tweed,
"tin 1~4S, I~S3 en 1264.
DAMRUST • een aanzienlijke Lustplaats in Zeeland, in de na.
buurfchap van het kasteel v{Jn der Booge, onder het Rechtsgebied der Stad J%ftngen.
DANlEUS , (LAMBERTUS) geboren te Drie/ins, in den jaare 153 0 •
was, in '580, Predikant en Profesfor in de Theologie te Gen,.
Den 1 3den December van dat :zelfde jaar werd hij, te Leitien, als Hoogleeraar beroepen. en vong zijne amptsbediening aan
den 1?den Maart van het volgende iaar; doch bedankte 'er voor J
ln het jaar J58~. en vertrok naar Gentl. om de aldaar ont!laane
onlusten te helpen /lillen; hij wendde· alles wat mogelijk wat
aan, om zijn heilzaam oogmerk te bereiken. Vandaar werd hij
als Hoogleeraar in Ntlvtlrre beroepen. De reden, die hem beo
woog, OIU te Leiden zijn ampt nederteleggen. was het gedra:
van CASPARUS COOL HAAS , zo als ter zijner plaa,Ce gezegd is, ver.
mits hij zien moest, dat de Magifuaat van Leiden. COOLWAAS •
tegen te Klasfis en Sijnode, befchermde. De werken van nAl)I./EUS zijn allen in folio te Geneve gedrukt.
Zie I\1EURSIJ Acad. Lugd. SOM:I1AN, Academ. Register.
't Art~ van c. COQLH.AA5, X. Deel.

"t.

DANCEi.TS, (JASPER) een man, bij wien men, wegens zijn beroep, die Geleerdheid niet zou gezocht hebben, welke hij bezat; ",'am hij, die Kuiper van de OostindiCche Compagnie ta
Midrk/~urg io Zeelllnd was, is bekend geworden als Sch~ijver
van eenige werken, die, ongedrukt, bij :zijne erfgenaamen beo
rustende zijn gebleeven. Het voornaam!le dier werken was een
folillnt, tea tiitel voerende: Triumph van tien Behrteuwfcken.
Bijhel , of Yerlrlatlring ,ver tie Tijdrekening DI Schepping der
IfTrurelli, tn BerfchepPiNg der Kerke, ieder in zes periodes,
";jnde lIe zeventIe tot rust lillarhij geviegd.
Het oogmerk van den Schrijver, en naderhand van. zijne erf.
~n~meQ, was, dit Werk bij infchdjving te doen drukken, vol.
Cs
gen.
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voorwaarden, durtoe bij eenen GALENUS MEI'!RTIUfS uitgegeeven. Het zou bellaan hebben in twee deel en , waarvan het
eerfte behelsde de Schepping der Wereld t volgens de befchrijvin, van Mom, in z.s achtereenvolgende weekdagen t en het
tweede deel, d. Historie der Kerke; te zamen beloopende honderd en twintig vellen letterdruk, en verGerd met zestien kunstprenten, welke reeds door COETS gefneden waren, en negen
Tijdrekenkundige Tafels. De Schrijver hadt, tOt dit werk, waarnft de uitvoering zou beloopen hebben drie duizend agt hol)ó
lerd eR drie-en-n!'gentig guldens en vijf ftuivers, reeds uitie.
fèhettrl Hn duizend twee honderd en zes-en-raglig guldens et)
vier lluivers: dus het zekerlijk voortgang ZOIl gehad hebben ~
ware zijn dood niet CUSfCbeA beiden gekomen. Uit een' brief
nn c~ VlTRIl'JGA, aan hem. blijkt, dat hij, in 1699, nog in Ie-Ten was. Eenige kleinere fchrifcen van hem zijn nog in wezen.
die mell ,eaoemd 'findt bij LA RUE. Gelellerd Zeeland, p. ~06.
DANellS,. of DANlU, (FRANS) bigenaamd SCHILP.\D, van gebHrte een Amfleldnmmer. en een zeer goed Historiefchilder,
die ook de kunst van Porcraiûchilderen zeer wel verftond. Zijnen leeftijd kan men afleiden uit een door hem gebootfeerd zin.
nebeeld van den tijd t in het jaar 1676, dat men nog heden in
fteen uitgehouwen zien kIn, boven den inging van. een huis
op de Heeregraft, tusrchen de Heerefiraat en Brouwersgraft te
b/feldnm, bekend door het bijfchrift: Mijn gins /OQpt rlls.
Zie HOUBRAUN. ~,h()IIW!J"rK, W. Deel, p. 315).

Dnm!LOT, diende, in het jaar J 567, als Kapitein, onder
Heer H!!l'ftlarK YAN BRED.lIIOD!; waardoor bij, fchoon een FranschJII1IR. lrijnde' een broeder' van den Admiraal CASPAll DI'! COLIGNl','
IMer crelft! plftts verdient. In bef jaar 1557 bevond hij zlg, bettefetls ~elden lijnen broeder, met het leger omtrent St. Qu;"..
ti:;'. eft' geraakte 'er, mer vIjf honderd man, bilUl4m; doth,
moest zig, met de overgaave dier Stad. nevtns a!ld~. Iteldtn ..
die ~, dood' ontkomen waren, aan de Spunfche overwittnurs
cenn,ett geeven~ D4!fClJters \lrOj:der, bij nacht, Ollder eelt!
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tent doorgekroopen , en du~ zijne gevangenis ontflipt zjjnde.
werd naar "Jntwt,.ptn
.fJntwt,.ptn gevoerd, daar hij zes weeken aan de koorts
lag, en herl1eId zijnde. zig vermaa.tte met het leezen van geCit..
lijke boeken; waardoor hij é6l der voornaamfie Gereformeerde!)
in Frankrijk werd. Jn het volgende iaar ('558) bevond DAN·
piLOT, gevlllcht zijnde, zig in het leger van den Htrtog VAlt
~UISE, voor de Stad Ka/ais. In den nacht, tusfchen den lfl:clI
~ !lden Januarij, trok onze Held, met twaalf honderd kneclJ.
tel!l, tusfchen de Duinen en de Stad door. begroef zig op dea
k:~nt van de graft,
grafe, en tapte het water uit dt-lelve, met zodanis
een vaardigheid. dat. des morgeus , de graft, omtrent de bre."
genaakbaar was. en de fiorm aangevoerd kon worden. DAl'fDII.
l=OT was mede één van de eerfl:en, die de wallen beklolUtneII"
en hielp dus de Stad den EngeIfchen ontweldigen. Daarna floe..
gen de Franfchen het beleg voor Guius, 't welk, door den
Hertog VAN GUISE, met gelijke woede al. KaltJis, aangetast
werd. DANDELOT, nadat 'er een bres gefchoten was, viel, met
een' hoop Duilfthtrs, aan, die l;mgs een brug van tonnen, me~
horden bevloerd. over de graft vloogelI , de belegerden van de
breuke te rug dreeven, en den Bevelhebber noodzaakten, den.
Hertog om verdrag te fmeeken. De beruchte Kardinaal DE GRAN·
y. LLE, die zig nog veel moeite gaf om den vred~ lUsfchen
Frank,.ijk en Spanjt te bewerken. maakte zig -zeer bevriend
bij den Kardinaal VAN LOTHARINGEN , aan wien hij te ver!laan
gaf. dat hij en de Hertog VAN GUISE hiertoe al bunnen vlijt moes·
ten aanwenden. Want dat nict alleenlijk de Turk, maar zelfs
z.elfs de
Ketters, zo in FrankriiJ{ als in de Netlerlondm, te veel voor·
deels uit dien oorlog trok~en; dat hij Kardinaal in den Raad, ca
zijn broeder de Hertog bij den Koning, 'er alles toe moesten
aanwenden, en meer doen konden, dan zij zig. mogelijk, ver..
beeldden. vermits de Conestabel van FrIJdrijlt, en de Adml~ COLlONtI, beide gevangen en van de hand warm; dat 'er
gcco
gcee hinderpaal in den weg was, dan DANDELOT, ilie, om zijne
bekwaamheid, van den Koning ~eer bemind, en alleen in !laat
!laae
\US, bel gandèie ontwerp te bederven; hebbende hij zo veel
,enea.enhtid voor
VOOl: deo Hervormden Go.J5dUnsc, dat hij. denzel..
Yin
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(Bartnoloflttus)
DANDELOT. DANKERTS. (Bnrt1tolomtus)

ven aan zijne Hop- en Krijgslieden teerde, en dus een oneindig
befmctte;; ja dat men brieven, van hem aan
getal van menfchen befrnette
COLlONI]
COLIOJl;I] gefchreven,
gefcbreven, onliierfchept
oniderfchept had,
had. in welke op een fchall.
fcball.
delijke wIjze'
wijze' van de Mis gefproken werd: dus moest m(ln,
mfin. om
Roomrchen G08sdienst
Godsdienst te
Ie behouden. vermits hij uit
uil den
den RoomCchen
Overfie DANDELOT
DANDELOT van kant helmond des Konings fprak, den Overlle
pen. De Kardinaal VAN
VAN LOTHARINGEN
LOTHARINGEN nam tlit
tilit aan, en volvoerde het ook ten deele: zuimende niet
niet, hem, om het verachten
nn de Misfe, in haat
baat des Konings te brengen; 't welk hem ook
'\'an
gelukte. Inmiddels had zijn broeder de Hertog een nieuwen aanlIag ontworpen, naamlijk, de overmeellering
ovenneefiering vlm
Vlln Diedenhoven
Diedenhovm;;
bij welk beleg DANDELOT
DANDELOT de fmart had,
bad, te moeten zien, dat
dal de
Heer VAN
VAN MONTLUK
MONTLUK in zijne 'plaats ~elleld
~efteld was. Zeer
leer waarfchijwaarfchij.
Jlelijk
Ntderlanden beRelijk is het, dat hij zig, kort daarna, naar de Ntderlnnden
«eeven, en, gelijk wij zeiden, gevoegd heeft onder de benden van Heer HENDlUK
HENDRIK VAN
VAN BREDEROm:.
BREDEROru:. Wij vertrouwen dit te
meer, om dat een man, zo bekend als hij, en bij de RoomscG.
gezinden in haat, aldaar langer getoefd hebbende, waarfchijne.
Hoedanig zijn uitlijk, zijn leven niet zeker zou geweest zijn. HoedaRig
einde geweest zij, is. zo als van meer andere Helden van di:m
dien
tijd, ons onbekend.
DANIEL , Bist. ie Frnnce,
France, Tom. V, p. 580, 584.
Zie P. DANII~L,
59 1 , 595 cn
en 600. HOOFT,
HOOFT, Ncrkr/Ilmlflhe
Netkrlan(/J,he HisTorie,
HiSTorie,
591,
p. U.
I

DANKERTS
DANKERTS ,, (BARTHOLOMEUS)
(BARTHOLOMEUS) een man, die zig, als Burgemeetler en Bailjuw van Ttr Goes, in Zee/nnd,
Zedand, zeer berugt ge.
gemeefier
maakt heeft. In Zttlllnd,
Zuland, zo wel als in Indere
andere Provincien
Provimien ,.•
beroenen, over het aanllel.
aanftelMren J in het jaar .655, merkelijke beroerten,
waren.
len dar
der Regeering.
Regeering, ontllaan.
ontftaan. Sedert het jaar 1653,
1653. waren, te
Jen
G,es, eenige lieden in de Regeering
RegeeriDg gekomen.
gekomen, die het huis valS
Cles,
()ranj,
(Jra"j, Wlren
waren toegedaan ,• en daardoor, in het volgende jaar,
bertleld, die, na den dood van WILLE:.!
WILUM DEN
DEN TWEEDIUt
TW.lEDJJ:l't
eenlge berfield.
geweerd waren. Nadat DANKERTS
DANKERTS ,• die mede tot dezelven beo
hoorde, in 1655 t tOl Burgemeelter en Bailjuw was aangefield.
OlItfionden 'er, op nieuw, merkelijke Iteweeiingen,
.ewee&ingen, die, door
®Or
OIltfionden
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de Gemagtigden der Staaten , ~ellild werden. Op het einde van
het jaar 1(i56 rees 'er verfchil, over het verkiezen van twee Rent.
meesters, waarvan de benoeming tot de jaarlijkfche Wethouder·
fchap, die in den volgenden zomer gefchieden moest, grooten.
deels afhing. De Ilemmen Ilaken tusfchen de Prinsgezinden en
die van de Loevefieinfche faaie. De eerfien wilden het gefchil
aan de Staaten van de Provintle verbleeven hebben, doch de an.
deren aan de Steden, daar zij ~ Ilerkllen waren. De Burgers
koozen mede partij, eg waakten met dubbelde wachten, om niet
overvallen te worden door Sraatsch Krijgsvolk, waarmede zij
bedreigd werden. Bij gelegenheid dat beide partijen Ronden deaden, en elkander, bij nacht, ontmoetten, geraakten zij handgemeen. GILLIS YAN DER NISS!, Kapitein der Burgerije, werd
doorfchoten, .n twee Burgers werden gewond; waarvan de eentt.
]ACOB GORS SEN genaamd, her befiierf. Het buis van den Oud·
Schepen BE)/JAMIN VAN DER STEENE, daar de Prinsgezinden ver·
«a~erd waren, werd geplonderd. De Bailjuw D.lNUI!.TS werd
Ontfchutterd, en, door de Burgerij aangetast, genoodzaakt, zijm
Impt neder te leggen. Zijn aanhang had veel moeite ge(;iaan,
om hem te doen herfiellen. DANKERTs , uit Goes geweeken zijn.
de, nam. in de maand Mei des jaars 1658, op een vroegen
morgen, zijnen Ilag waar; hij kwam, met eenigen van zijnen
aanhang en een aantal Soldaaten. door de O,slp~~rf, binnen de
Stad, maakte zig meeller van het Stadhuis, en zitte zil: op zij.
ne oude plaats I zeggende aldaar te trillen leevon en fiervelÎ.
Doch alzo hem niemand der Burgers toeviel, en de Schutterij
ter befcherming van de toenmalige Regeering in de wapenen
'kwam. moest hij het Stadhuis en de Stad welhaast wederom ver~
laaten. Sedert werd hij in een boete van vijf honderd pondea
Vlaams hellagen • en uit Gots en Zuii-Beyeland gebannen, tetwijl 'er een ander Bailjuw, in zijne plaats, werd aangelleld.
Zie YlirJerl. Historie, XII. Deel, p. 399. enz.
IhN1t!ltTS , (JAN) w:as eerst Iiotaris in 's Grllyenlrage, en,.in
den jaare 1618, te Amfttldam, alwaar hij zig zeer gerucht
aaakte, door het fchrijven van Schotfchriften, tticn " Lands

Ad.

.6 DAftRRT5. (J.) DANl'HRAPE. DANSER. (S. dt)
Advocaat VAN OLDiJD4Ilf!VZLT. DANURTS werd, op den eisch
VlD het Hof, te A_ptldam gevat, en in gijzeling gelet; doch
men weigerde, volgens de Privllegien der Stad, hem overteie.
VereD. Hij bleef dtn iD gijzeling, tot dat de Aävocaat gevat
was, WHrna hij werd losgeiweD , en eindelijk, gelijk WAGENA.U, uit utTI!.NBOGAAllD, (zonder D.ader bewijs) zegt, nog beloood, voor het geene hij gedaan en geleeden had. Wij gelooven niet, het geen DAl'CKIIl'l" aan OLDENBARNEVELT ten laste leide, naamlijk , dat hij honderd tn Iwintil duizend duleaaljes ont"a"gln ltad; doch getooven even min, dat DANKERTS , voor dit
zijn. lasterlijk: fchrijven beloond &eworden is; maar wel dat
lJITElIlBOGAA!D fierk op hem gebeeten was, om dat hij van de·
zen gezegd had, dat hil taK/ig duizend guldens. ;n goudene .11j,rlÎntn, 11 Brusftl #nlYllngen /zad; 't geen ons even onge.
looflijk voorkomt. Doch, om die en andere redenen, kunnen
wij ook het ,ezegde van utTENBOGAAJlD, zo vrijmoedi, door
WAGQUAJI. overgenomen s niet voor waarheid aanneemen : te min.
nog, om dat WAGENüI, uit UITENBOGAARD , verder zegt,
Dat men den .,ddvolaal nimmer iets, yan 't gune Item,
dezen mensclz, aangewr"ven wal, gengl6/ijlc heeft te last gelegd. Dus, bij de Rechters, als een logen a~llgemerkt zijnde ~
had hij 'er, onzes bedunkeDs. ook geene belooning. hoe ge.
lIaamd , voor verdiend. Eindelijk, kon UrrIt.NBOGAAJU) weeteo
dat hij beloond was, hij had ook kunnen weeten , waar mede,
en door wieD. die belooDing gefchied ware.
Zie raderI. HiJlorie, X. Deel, p. gOl-g03.

der
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DAMPHUPE, een der zamenverbondene F:delen, wiens naalll
verfcheidenlijk gefpeld wordt, als DAPHRAJ'E of ]4JlI'liRAPJ:. De.
ze is, tot nog toe, niet nader bekend.
Zie TE WATER, p. 331.
DANSI!It, (SJMON DE) een DordrechIenaar , en , in het jaar
J6U, een vermaard Ze.etover. Jiij had, in het jaar 1609, vier
fchepen bemagtigd, en zig daarinede Daar Maf'feiile .egeevea.
Hier wist hij de befchermi", des Ko~ van Frankrijk te hij-
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een. en geneerde zig,

eenigen tijd, met bet geleiden van Fran·
fcbe koopvaardijfcbepen. naar en van de Levant. Men meent
dat bij, in 1612, door de Turken. omtrent Tunis t gevu, ell
ÎIl de gevangenis omgekomen is.
Zie VAN MElTEREN t XXXI en XXXII. Boek.
DANTUMADEEL, één der Friefcbe Grietenijen t In het Kwar.
lier van Oostergoo. paaiende, ren Oosten. aan K~/ummer·
I/lntl en dgt Kerfpe/en, ten ZuidelI aan Tietjerkfleratleel,
ten Westen, aan de rivier tie Ee, en ten Noorden t aan de
Grietenij Dongeratlttl. In rane is zij de zevende in 't Kwar·
tier van Oostergoo, en beeft twaalf Dorpen onder zig. als: Dri.

aum , Woultrswolie, Danlumawolde, Mormerwolie, deker.
wolde. R;mmageest. Sijllrlintlahuis. Janum, lJirtiavart,
Rootikerlc, Feenwolde en Swallg.Westeinde. In deeze Grietenij
zijn goede Veenlanden; ook vindt men aldaar veel wild, als

Haazen, Patrijzen en andere.
DANTOMAWOLDE, één der Dorpen, Ol1d~r de zo even gmd.
ie Grietenij. die daarvan den naam ontleend 'beeft, konbeids
'alve Damwolde genaamd, liggende een klein uur van Dolc!tu11I.
Behalven die der Gereformeerden, is 'er een Gemeente der
Doopsgerdnden. Het Dorp is klein, maar legt zeer vermaaklijk.
Zie WlNSEMIUS, Ceogr. Wo"denóflek van Fries/anti.

DAPll'Ell, eell oud adelijk Gellacht in Hol/anti. In oude fchrir•.
ten vindt men g~meld een en BARTHOUT D.\PlFEIlT, die ver1l!~d
was ten tijM van Graave DUIt DEJII 7.ESDEN van Holland.
.
Zie HAUU.

DAPP~, (Doélor OLJ'ElT)

een man, algt'meea

be~eDd

dc«

~iinen veelvuldig~ I~{terarbeid,

als: Bt{ck,.ij"int "11# Slirie
Palestina? J6,?; Norea, 1688; Afric4, I'Z6; ebi...
J'70; d, J'l"hipel, 1688; Aftil, 16n; en druifttj 1'&0.
Geen minder naam. dan met dezen arbeid. heeft hij zij gefll.t t
.(IQQf Jijn~ fiü.~oriflh4 8efç/zrij"inz ti" SI'. d"jfl/tl(ltJl,.
d"jfl/tlfliJI,. _:,

*"
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Dollor Olfirt) DAltRrNK.
DAltRINK.
DAPPER, Dol1or

menigl
in 1664. in folio, en dus als zijn eerfie werk, met een menig~
te fraafje
fraalje plaaten, in 't licht kwam; welke Befchrijving, buiten
buited
DO~IPI!LAAR en COMMELlJN,
COMMELlJN, als de beste en volledignl
die van DO~IPJ!:LAAR
gehouden wordt. Zijn werk is verdeeld in vijf boeken;
boekel!; worden.
eerUe, befchreeven, Oud Hol/and,
HoI/anti, en Oud
Outl Amfle/.
Amflel.
de, in 't eerfie,
t1am, met derzelver Ambacbtsheerlijkheden;
AmbacbtsheerIijkheden; in het
bet tweede, de
tlam,
Gelegenheid, Vergrootingen en Gefchied~nisfen
Gefchiedtnisfen der Stad, tot
op den oyerdragt
overdragt der Landen aan PHILIPS DEN TWEEDEN;
TWEEDEN; het derder·
dl Gefchiedenisfen, tot den jaare 165'l;
de vervolgt de
165~; in het vier·
wordende. in
de, vind men de oude en nieuwe Gebouwen; wordende,
bet vijfde, melding ~mgakt van de Regeering, Schutterije,
Schutterije t
flot • eene
eelle
Poorters, Bezetting en Geleerde Mannen; en, tot !lot,
befchrijving
befcbrijving gegeeven YIn
Yin de Eilanden Urk en Èmmel,orJ.
Èmme/llort/.
D.&PPER
DAPPER wordt,
wordt. met re~ht,
recht, 9nder de vermaarde Amfteltlammer.
Amfte/tiammerJ
geteld.
ceteld.
DARlINX,
DAR!INX. ot
ot Darrij ,• een zwavelachtige ~n ziltige
illtige foort' vaIi
van
Aarde, val! een donkerbruine of bijna zwarte kleur, welke in
Zeeland, zo in de landen binnensdijks,
binnensdijks. als in de fchorren e.
op de eewllsfene
,ew~sfene llijkên
mjkeD buitendijks,
buitendijks. op de eene
eeDe plaats minder.
en op de andere meel'
mee.. fpeeten diep,
diep. met laagen,
laagen. onder din bo.enkorst
'tenkorst of klei,
klei. gevonden wordt. V~r dat men hét onöntbeeerlijk ZOut,
Zout, in zo een groote menicte,
meniete, als tegi:nwoordj~,
teg!!nwoordii, uit
Spanje en Frllnlcrijk
Frankrijk herwaards voerde, had men de gewoonte,
Nederlanden. zig te bedienen van het
hef Zout,
Zout. dat
door alle de Nederlanden,
VIn de asfche van deze en dergelijke zilte en veenachtige aarde
V\n
,emaakt werd; wordende die asfche met water befprengd, en
....
daarr uit ~en zeer helder en blinkend Zout gekookt.,
gekookt. Volgefts
VolgelIs d(!
d~
untekeniagen van TACITu'S,
TACITUS, was deze kunst bekend alln
aAn de ouáe
Duitfche volken, die langs de rivieren woonden. Naderhand gaf
Ze/barmn of Zou/hranden. Nadat,
men daaraan den naam van Ze/barnm
door Imwas
amwas van den koophandel, meer Zout, uit de boveng~
bovengelanden. berwaards
herwaards gevoerd werd, en men;
men i dalrenboveii,
durenboveii,
melde landen,
Turfveel1ondervond, dat de Zoutbranders ,• even als daarna de TurfveeI1ders, de beste landerijeft
landerijel! niet fpaarden. maar ontdolven, en tot
toC
den,
waterpoelen maakten, werd dit Ze/barnen,
Ze/harnen, ter bewaaring van
vatt
betbet: land, bij opellbaare
opeobaare Plakaateu,
PlakaateD, verboden. ',Laatst
',Laaue gefchiedt
gefchied<
,~
4'_
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de zulks;
ElIIks ; in Ze~l4ntl,
Ze~"'ntl, in het jaar IS 15.
IS. hebbende reeds Vrou.
we ~IARIA.
MARIA. in het jaar 14i 6. alle d~
de voorheen daartoe verleenverleen·
de llélroikn
l lélroikn vernieligd.
vérnietigd. De tiid. wanneer dit Darriokdelven
Darrinkdelven
en Zoutiieden
Zouliieden allereerst
allefl'erst in Zeelilntl
Zet/llntl t eh ~oornaamlijk Ie
te ZieriiZieriA:·
:lu.
2U. is aangeVangen.
aang~~angen. Is met geerie ~ekerheid
~ekerheid te bepaalen. Men
dreef à/dllir,
er reeds een
:i/dllir, in het
bet begin van de dertiend\! eeuwe,
eeuwe. •'er
.anzienli~k('n
:lanzienli~k('n handel mede: zo dat,
dat. volgens LA RU!,
RUE. de uit yin·'
ding aan WILL'
WILL- M SI140N
S!1ofON l\lARTENSE
l\lARTENSE niet kan worden toegefcbreeTen. IIèrmiis
vèrmiis die eer$[.
eerSt. gelijk hij ~elt
~e/t zegt. (p. 3 II 7.) den Snen
Sften
Februarii
Februarij 1J9t1 gèborell
geborell is. toen het zoutmaaken
zoulmaaken daar reeds ver.
boden was. Het is niet onmogelijk. dat. dezes mans overgrootvader. Sl~Ol.'f\,
Sl~Ol'f\, LEM.
LEM, zig.
zig, in 141S,
141S. te Zieriltzee
Zierikzee hecn
heen nedergenederge.
zet.
iet. If m de lelneering
Zeineerlllg aldaar te drijven. Dat dit Zelbaroe'n
Ze1l)aroe'n of
of'
deze Zelneering ,• In Zeeland,
ZeelantI t en bijzonderlijk ter gemelde plaat..
fe, zeer aanzienlijk WIS,
wes. en grOOt voordeel moet verfchaft beb.
ben,
ben. blijkt daaruft.
daaru!'t. dlit
dat 31daar,
:lIdaar • ill 15'16,
1526, zeven:en-zevemig,
zeven~en-zevemig. ell.
ef!.
in 157".
157", zesdg
zeslÎg zoutkeeten werden afgebrand. De wijze, waarwaar·
men daarmede te werk ging, was deze. De Darr/j werd,
na
ua het a raeel.en
r!leel.en van de Klei.
Klei, (van welke laatlle
laalfie fpecie men 31
al"..
daar ook Ileenen pla'gt
pJa'gt te bakken) met een breede fpade, of bot.
in langwerpige vierkante
vierbme flukken gefloken,
ge!loken, en dus uit den grond
gegraaven. Deie uirg~graavene
uitg~graavene /lukken
fiukken werden. in het ver·
band.
hoopen, lugdg
lugtig op el.
band, lOt ronde of vierkante langwerpige hoopen.
kander geflapeld
er lucht en wind, tot druog
geflapeld., oOm
o'm IIer
droog en hard wor.
wor\Vaam was om te bran.
ding,
dodrrpeeten, tot dat ze bek
bekIVaam
braD.
ding. te laaten doorrpeeten,
Darrij tot btandfloffe.
btandfloffe,
deb. De leeuwen' bedienden zig van de Darnj'
en noemden den handel daarmede,
daarmede. 1I1oerneerinl
1I1oerneerinl;i zijnde de
Darrij niets anders dan een foon Vlm
v:m Moer. Ook noemden zij
bet Brllnt/,'/ötltnmaalun.
IJrllnt/"/ötltnmaalun. Walruit men.
men, zonder onze erinnerin, ,• zien kan.
kan, dat dit bedrijf zeer veel overeenkomst beeft
heeft met
bet Veenen en Turfmaake:t In HoI/anti en Fries/anll;
Frits/am!; alleenlijk
daarin verfchiliende
verfchilIende •, dat de DarrIj
DarrJj Vllster
vaster flof dan het Veen is,
met fpaden
fplden uitgelloken
uitgeflo'ken f en niet met netten gebaggerd werd.
tot ISrche
:asrche gebrand zijnde.
zijnde, werd deDeze Da,rlj dus bereid en tOt
zelve in de Zoutkeeten, in ronde vlakke ijzefllD
ijzeren pannen, ette·
lijke voeten bree"
breed over het kruis,
kruis. en eeni~e
eeni,e duimen diep I ru,.
XI. VnL.
VUL.
D
een·
ten·
0

op
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DAR THUZEN.

DASSA. (Jacbb)

ten de· met de knnten op een gemetzelden muur, ter hoogte van
omtrent vier voeten, met Ilecbls twee of drie openingen of mono
den, om de turf d~ardoor in .te brengen, rijkelijk met zout ell
water· gemengd, tot wit blinkend zout gei1:ookt; gereed zijnde,
gaf men bet den naam van Zei. of ZiI-zout,' zijnde. gelijk ge.
zegd is, het eeniglle. dat men voorlijds in de N(lierU"lIlen gebruikte. Den handel, die daarmeie gedreeven werd. noemde
men Zelnetr;ng.
Zie ltEIGERSBRRG, aOIHORN en SMALLEGANGE, Cltron;jlt "Im
Zeellmd; LA RUE, Geletterd Zeeland.
DARTHuzm, of Dar/Izuizen. in een oud handfchrift van de
Utrechtrche kerke Dar/hiJen genaamd, was, volgens b~t zelfde
handfchrift, voorheen een Kapel, i1:aande onder de I{erk vaa
Doorn. en in die Kapel was een Kappellanij of altoosduurende
Vikarij, waarvan de begeeving, in bet jaar J 585, i1:ond aan den
Heere JUDOCUS VAN A.'VI5TEL VAN MIJNDEN. Naderhand is Dllrt~
huizen bekend geworden als een Ridderhoffiad, behoorende on~
d~r het gerecht van Doorn; bet was daa1'\'oor, reeds in hel jaar
1340 , bekend. Tegenwoordig is bet eene Heerlijkheid, gel...
gen ten westen van 't Dorp LUlfum, groot twee honderd vijftig morgen. Men vindt daar bij een Gehucht of Dorp, voorzien met drie-en-dertig huizen, doch geelIe kerk; die van Darthuizen gaan Ier kerke in het gemelde Dorp Leerfum.
Zie Oudheden va" Utrecht, Il. Deel. StRat ,'an Utreckt.
11. Deel.
DASSA, (JACOB) of zijn broeder JOHAN, die beiden behoord
hebben tot de zamenverbondenc Edelen, werd, door ALBA, iIt
het jaar 1567, gevonnisd, als fchuldig zijnde aan gekwetste Majefleit. In 1596 en 1614 was hij Burgemeei1:er te Antwerpen.,
en werd, in 1597, door den Aartshertog ALIIRT, Ridder gemaakt. Hij tlverleed, io 1615, in hoogen· ouderdom, zonder
kinderen, uit zijn huwelijk met ELISABITH VAN DItU!SiN, natllaaten:
.JAS-

nASSA.
1>ASSA. (Jan) DATIIENUS.
DATHENUS. (PttrtlJ)
(Pttrtls)

SI
sr

DASSA, (JAN) zoon van F.ERDINAND
Bi VAN ROCKOJ(
FERDlN..\ND en BAl
BAIBi
ROCKOX,t
broeder van den bovengemelde Ridder Vln de Orde van Chr;sChris'us,
jACOBA VAN CLOETINGE, merf
fiierf In 1603, en
tus, had in huwelijk JACOBA
werd te Antwerpen begraven.
WATIffi, Il.
H. Deel, p. 331
Zie TE WATU,
33I en 333.
DATH!NUS, (PETl!.US)
DATHENUS.
(PETltUS) wiens geheele levensloop berenreven
befenreven i.
door den geleerden Heer J.,. w. TE WATER,
WATER. achter de Historie der
Hervormde kerke van Gentl,
221,, doch te breedHervoImde
Gend, van p. 189 tot 221
voerig zijnde voor ons om dien geheel te melden, zullen wij ons
vergenoegen, met eenige trekken daaruit,
daaruit. om hem te doen kennen,
hier bij te brengen. Zonder ons te moeijen met den lof, over
hem uitgefproken, te bevestigen, of hem tegen den last~r,
las~r, hem
aongewreeven, te verdedigen, zullen wij de zaaken op de onaangewreeven,
partijdiglte
panijdiglte wijze trachten voorteltellen.
voortefiellen. DATHENUS, In
in zijne
jeugd Monnik te Popperingen • in If'eslvlaanri,ren,
If'éstvlaandtren, vertrok
vandaar, met meer andere mannen,
mannen. die der waarheid hulde deeden, naar Enge/llntl,
Enge/llnd, alwaar hij zig
lig met de drukkunst geneerde.
gene!rde.
EDVAIW DEN VI, tot den 'kerkkerk·
tot dat hij, ten tijde van Koning EDVAtW
't welk oorzaak was, dat hij,
dienst aldaar beroepen werd; 't
moetende zig toen meI
met hel ontierzoek
onderzoek tier
der H. Schrift he/romme·
hekomme·
ren, volgen.
volgen; zijn eigene woorden, zijn voorig bedrijf liet vaa·
vaarm,
ren. Deze beroeping moet voorgevallen zijn omtrent het jaar
JSSI.
lSSI. In Engel/mti
Engellind fchijnt
fehijnt hij vertoefd te hebben tot aan het
Oostjaar 1554. In 1560 werd, door hem, zo ik meen, in Oos/fries/anti,
friesland, uitgegeeven: Entfchuldigung der verjllgten Chrisgefehrift, waarvan Ll
Ll LONG
LONG v~rfcheidenmaalen gebruik
ten; een gerchrirt,
gemaakt heeft, en TE WATER zegt, dat de Koning van Pruisfen, in 17n.
17 n. getuigde " dat het wel waardig ware. dat het
zeld",. weder uit de asfche werd opgezocht, en wegens zijne zeld·
..
" zaamheid.
zaamheid, door den druk gemeen en bekend gemaak." Doch
GRAVEZANDE. Predikant te
re lI1iddeiburg,
Middelburg, is van gedachten,
de Heer GR.lVEZANDE,
in zijne tweehonderdjaarige eedachtenis van het eerlte Sijnode te
Wezel, gedrukt 1769, dat de Koning hier niet bedoeld had het
gefchrift, maar wel een ander van hem. gedrukt tJ S63 •,
gemelde gefehrift,
en waarvan de tij
tel was: Kurtze und
djtel
unri Wllrhafte Erzelung ,
welleer Mllsfm
Mllsftn dentn Franlzofifchen
Frantzojifchen und
unri Nederlilndfçhen
Nederlilnd[chen der
de,.
~'ahD ~~
wl1n·

S'
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lIllIhrUI Religidn hIlIhen Pérjagttn Christen, in der St4dt
Franlrfort in vierentlfunfJigzigjlm undllJlelichen folge.jen j1l4'
ren. die offentliche Prettigt Got/liches worIs, und Au[pendung
der Heilige Sacramenten in ihren [pracht verjlallet und /lUI
ilias urfachen ihnen nlllchmals fokhes verDotm iSI. lJat.lzenu$
werd, in het jaar J555, te Frllnlrforl beroepen. Weinig rÎ;d,
daarna werd bij befchuldigd van verkeerde gevoelens omtrent den
Kinderloop ; waanegen hij zig, in '559, verdedIgd heeft, ge·
tuigende o. VAN GllEVINI!:HOV.!N, dat hij, op de rechte wij~e,
de Wederdoopers bellreeden had. Zonder melding te maaken
van alle de plaatfen , daar hij het Euangelium verkondigd heefr,
zeggen wij hier alleenlijk, dat hij. volgens BOlt , (die zegt hem
aldaar verfcheidcn maaien gehoord te hebben) in '577, te Utreeht, in de kerk der Frlmcislcaanen, toen dezelve nog niet
van de beelden gezuiverd was, ~epredikt beeft. Jn dat zelfde
jaar bevond hij zig te Frankfort , en ook op de Sijnode te Dor·
drecht; zo als hij ook, in 1568, te IJ/ezel, daarop tegenwoor·
dig geweest was. In het jaar 1578 predikte hij, nu eens te
AmfteJdllm en dan te U/recht; wordende, daarna, ten tweede·
maale, te Get/d beroepen, welke Stad hij, in 1584, moest vcr·
/aaren. In het zelfde jaar werd hij te Utrecht gevangen gezet,
en eenigen tijd in he~tenisre gehouden. Doll. zegt, " dat hij
" meer door bijzonder, dan door openbaar gezag. eerst te
" nllnen vastgehouden, en naderhand te Utrec!tt in gemeene
" gevangenis gezet werd, alwaar hij, bijkans zonder reden, ne., gen weeken werd gehouden, en toen naar Amjleltlllm, en
" vandaar naar Holjlein vertrok." Na een kort verblijf, begaf
hij zig naar Dllnlzig, om, zo het hem geoorloofd werd, al·
daar de Geneeskunde te oefenen. Doch van de Wederdoopers,
bii de Regeering, aangeklaagd zijnde, als boofd van het rot,
dat Y/oonderen bedorven hael, werd hij gedwongen naar EIDin.
gen te trekken. Dan deze befchuldiging was even valseh, al,
die, waarbij bij voor een' aanklaager van DAVID JOltU, eo, na
zijnen dood, voor eell' Arillon werd uitgekreeteo; welke laat.
fie be(chuldigin~. eerst na zijnen dOQd. door de Jefuit co ST.!·
BUS, verzonnen, en door CaEVINIrHOVEN, in 1597, wederlegd
is. Dele betuiide, dat hij 1 tot tijnen dood (oe, bij de leere
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der Gereformeerde Kerke gebleeven WIS. 't
tt Geen. ten opzichte van zijne Pfalmberijming, menigvuldigmaal gezegd is.
is, verdient, daar die berijming, feden
{ederc 1773.
1773, in onbruik gemakt is,
niet meer herbaallJ te worden. Wat aangaat zijne befchuldigingen in politieke zaaken.
zaak en , niets kan daaromtrent beter fprceken,
dan zijne eigene Antwoorden, op de Vraagen, hem te U/recht
Ulrtcht
gedaan, geduurende zijne gevangenis aldaar. DATHElN zeide,
dat die Artikelln
Artikehm hem wIJren
waren toegefleId
lOtie/leid,, zonder nalJm
naam des aanlr/iJgers.
IrIl1gers, DochBaA»l~T.
DochB&A:()l~T. die bern
hem gantsch niet gun!lig
gunllig behandelt,
behandelt.
zeide dIJt
dal ~e
ze gdomen
gekomen wIJren
waren WIn
1'rln tien
tieu RIUlti
Rliatl vlln
vlm Sf/laten.
Slaalen. Vermits dezelve weinig bekend zijn, zullen wij ze overneemen •,
uit het
bet reedsgemelde werk van GIlAVEZANDK,
GUVEZANDK, alwaar ze. al,
als
de eerlle Biil'ge,
Biil1ge, voorkomen; te meer, vermits ze kunnen die..
dienen om licht aan de gefchiedeoisfen
gefchiedenisfen van
yan dien tijd te geeveu. De
'ijtel
daarvali is:
'ijeel daarvall
PUNCTEN

ENDE

ARTICULEN,

DAAROP

PETRU"
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TEGENWOOROELICK GEVANGEN, IS
GEVRAAGT GE WEEST.
E N

VERANTWOORDINGHE
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DAT
D
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fJp tiie
die Articu/e.,
drlicult., hem zonier naame zij".
Zij".
aanklager.,
t~egej1el".
aanklagers, t~egefle/ll.
Vraag 1. Berst,
&rlt, hle
h" lange hij Dienaar van C,is woord ;1
leWust,
1
liwmt, enáe
enie walJr
waar hij IJl
al gtpreáikt
gtPredikt huft
huft'
A"twofJrd I. Eer!l:elick
A"twomJ
Eerllelick verklaardt hij, dat hij nu rchi~r
fchier
XXXIlI jaren Dienaar des.
des, H. Woords geweest zij, ende In zeer
veel plaatfen
plaaeren van Over/lmál,'
Overllmdl,' Nederlandt
Netierlantil ,Engelllndt
,Engellmdl en ";,m,krranr:/!:rijk aepredic:kt
aepredickt heefr.
Vr•••
D3
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Vr. lil Wat zlïn YocafÏe is geweest eer hij 'tot de Minisleri-c
is herotptn geweest'
draw. 2. Dat hij omtrent XVIll of XIX iaaren oud zijnde,
van wegen de waarheid vervolgd wefende. hem mitter Tijpo.
graphie geneert heeft, ue.welcke hij (ond'ef Conynck Eduardt
van EDgeland , tot den dienst des Goddeliclten woordts berDe.
pen zijnde ,) verlaten re~f[; om dat hij met het ·onderCoucken
der H. Schrift hem becommeren moest;
Vr. 3. Of hij htm uil zjj,un dienst flO.1t. en heeft geahfe,.·
teert meI mna"tim, en ho/ve jallrm wtlf, ende waarom 1
Anlw. 3. Verklatrt • dat hij hem nooit uit zijnen dienst ge..
abCenteert heeft, dan uit bével ende ia lIffi1iren der kercken •
zijlIder Heeren, tlf zijn der Excellemie ,'doch is fulks altijd ge..
fchied met voorweeten'en conrent der Gemeenten.
Vr. 4. Wie hem beroepm hndd(, om mtl Hertog Cafimirus
dm u,-fie,!, locht in r!ffn~riJIc Ie tI,~e(l, ende wat hem m,·
vetrde mede ;1/ den k,-ijc" Ie IreUen'?
Anlw. 4. Den Doorlugtigften Churfurst Paltzgraaf Frederyk.
beeft hem bevolen met zijn zoon in Frankrijk te trekken, en
v~rkláart dat hem ;daar : toe' niet anders gem.oveert heeft, dan
zijns Heers bevel en fchuldiglle gehoorzaam heit.
\1,. s. Bij U'ttns lm'óup kij in " ')all,. LXn. Mer in 't
Land ;s gekomen, 'til ftf liij niel en wÜt, ,bij wie1ts ingUl'en
ende onordenynge van het hruken der hu/dm is IlJegekomm.
en of hij die n;el rael- en doel daar toe heeft gtgeel'en ?
AnIW. S. Dal hij anno 1566 van de {}eme&nt6, van Antwerpen en Brusfel, Ge'nd ende -'Brugge ende me'er indere beroe.
pen was, ende dat bij van bet Beellbteekén, niets·, we[~n conde, ovcrmids hij tot dien tijd zijns voor(z.
voorfz. Hee~~n
Heeren des Cheurvorflen Gefant was',
was, Ji:ln de Euangelifrhe
EuangeÜfrhe "'(leden
"iledèi1 in ZwÎ[zerland.
Vr. 6. If/aar hij ter ,IIier tijd gtft"ttJikt ~ttff h,innm IIt.
Landm , ende wanneer hij wederom ""ar uil is getroklceJJ ..
W/IP /zemen e(l, waarQtIJ ?
An'fVI. 6 Hij v~rcIaert: gepredikt te hebben tot Maanricht 'f
Andtwerpen, Gendt. Bn'gge. Yperen en in, veele andere plaat.
in: ook tot Vlisfingen • Middelbwg en ~lerik~eç. EDde.'g,e~
zo-np
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londen zijnde tot de Heer van Bed(rode.
Bed(1'ode. tot Ämfierdam.
Ämfierdam, ver!londen
trok eindelijk vandaar naar huis, nadat de onzen te Oost~rweel
geflag waren, als ~ijn Excellentie zelve van Antwerpen vergeOag
Irok.
"ok.
WIJt Ice,misfe hij in di!!tl,
di(!,,_ Wd .I1(~dde
.lifitltle {Jan
.aan v.ijn
ûjn ExVr. 7. Wqt
cellentie
ct/lentie hoogl. Memorie, ende wat opitJie
opilJie hij dies tijJ.s
tijds van
aijne Excellentie hadde
I
~J'"e
hadie 1
AnIW. 7. Hif
Hit verclaert, dat hij zijn .Excellentie
,Excellentie eern
eem tot
Anlw.

ISM gekent
Andtwerpen , en !iaar
lilaar naar tot Atpflerdam
Atpllerdam anno 15'6
heefe, en hadde van zijne Excellentie zeer goede opin~.
beeft,
Vr. 8. Waarom hij
wlJnhIJ zijn Excellentie geh.!ledt
geh.tiedt heeft.
heeft, en WIJn·
neer
neèr die hllet hufl
huft begonnen?
.- Anlw. 8. Hij betuygt.
betuygt, dat hij zijne Exçellenrie nooit gege·
baedt,
haedt, maar dezelven op zijn eigen beurCe·
beurCe' zo.uder
zO,uder eenige: recom·
penCe, met dnyCenr
dnyCent perijkle zijns levens. veel jaaren getro\1welijk heeft gedien'e,
'lijk
gedienr, en·
eu- dat hij God van hertett
herten voor zijne Ex·
Excellentie welvaart altijd, gebeden heeft.
Wanneer hIJ
hij en anderen in 'I
't Land is gecomen:
,ecomen: ende
Vr. 9. Wannter
,ij
/lij wiens beroep?
Altlm.
Antm. 9. Hij' antwoord, dat hij allno
auno 1578 wederom is in 't

gccommen" weCen1ie
weCen-de van de Overlandfche Clasfis , op de.
èe,
Land gccommen.,
Sijnode tot Dordrecht.
Vr. 10. Of :li;11 Excellentie
ExceJlentie in hel .Jafir
,Ja4r LXXn[l.
LXXI/!{l. van
hem niel hadde begeert, d",d"t. hij t.oud. blijven
blijvm Ie
te .t1ndtwerL'lndtwerpen, en waarom MjMj" dit niettegenftaande
niettegmflaande naar Gendt is ge.
IFDlrlcmf
IFDltlrm f
An/w.
Ani",. 10. HIJ oeKena dat zijne
Zijne ~xce\lentie
~xcellenlie LXXVIII.
LXXVIIf. van

hem begee~d
begeerd had, ~at
-dat hij ~u blijven Ie Andtwerpen,
Andlwerpen, maar dat
bij
hij de Ordonnantie
OrdonnaDlie van de gantze Sijnode heeft moeten naarhem tot dienst van
vaa de gemeente van Gendt, verver·
komen, welke heil!
ordeneen
ordeneert hlldde.
hddde.
Vr. 11. Of hij het afwerpen tier
der buijen
buiden lol
tot GerJ/it
Genit en el·
elJers
liers in Plaa»deren
Plaanderen in '1
't Jaar LXXnII. niet geftraft
geflraft heeft,
huft,
of hij het :lelfi
:Ielj's niet
n(et gevoot"dert
gevoot'dert en heefl?
heeft?
Wilt auêtorileit
aullorileit hij dal
dat detrIe
rJetrJe,, in em
cm fodanig~
fodanige
Vr. u. ran wat
.,Conjunlluure
Conjunêtuure of tijti
tijt/ en gelegenheid, dalr
datr tie Luytien
Luyt/en mei
met nnan·
.t/ere iehDDr/iclce.
iehDDrliclce, In IIt!cwaame
belrwaame miJ/eJen,
mitJieJen. ~()
7-D hij wel WUI,
wut, qls
(lIs
.tiere
D 4'"
met
.jfle
-jfle
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met fut pretlilm Ylln G~tls woortJ tntle goetle oml,rric!t/inJ!t
jeltoorm fl/rod:en en "de'Jt ft wortImP
Antw. -11. en u. Verklaeri hiJ, dat hem die on()rdentelijk~'
Beeldhreeieren , bij welke hij nooit geweest heeft. altijt zeer,
mishaagt heeft, daerom hij ook deaelve openlick en 'hejmelick.
menigmaal getlrafc heeft.
Vr. J 3. Waerom hij treclentle Ylln Genit nller Utrecht .'
çomentle ieur Lt1t1en. ·/tij jid !tuft latten yerluytlen, ial hij
raetl wlsle voor Cajimirris. "dangenie rlaenti,,"~n en Dok YQtJ
Hollantl P
Anlw. 13. Hij afinneert. dat hij nooyt zulke propoostfn,
noch te Leyden, noch elders gehouden heeft , dw begeen hij
zijne AccuCatoren tegenwoordig te hebben, die hem zulks lIJIlo
feyt, of anders houd' hij 't 'voor erdiçhte onw.erhejd~
Vr. I .... Waer hij J(1n ,'an Embize eersl geltentl 'Iuft, en
/tBe /tij lut fuklte (atiti/iadtftyt meI Item gekomm;s en of
!tij !tem noyl Ie
gekend !tatltle , eer !tij Yoor-Scltepe,
was?
Antw. 14. Hij antwoord. dat hij Emblze noyt voor het jaar
LXXVIII. gekend heeft·, engeene ilndere ClUIfe van familiari,
te1t was, dan, dar bij zijne Predikatien gaerne [cheen tC
booren.
Vr. I). ti'Eerfle oorueles, 'Wllirom E'u1bize hem tegen lut
Regimenl Yan Asptr"" emU S]ngen fle/d(1I?
MIW. IS. Hij verklaert [pt pp den dacb van. heden, nooy~
let gehoord te hebben van het Regiment VlO Asperen ende
SiJngen.
Vr. t6. 11'111 lJlur IIIJtier Comp/I' ende lIatlfolgen in jen
3tlven tij" zijn geweest?
Anlw. 16. Hij· betuygt wo geene aanOagen iet l!J!weeten te
hebben, ma er heeft gearbelt, dat kercken en fl!boolen wel
mochten befleld[ worden
Vr 17. De ruJen6n yan 'I he/tlltll (tllr) Rtligions rrttk
)01 Centlt. als il Bieren )'/ln SI. A1tlel0ntle (n anderen, 0"J
au/les hij ZÎ' nt Excellenlie fllllren f
Anlw. 17, Belangende den Religions Vreden, antwoord hij.
dat hij lIIet del) Heere vaa SJ. Aldegonde nooyt' andere redenen
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gehad heeft. dan. dat hij noit in der Schrift ofte kerklijke His.
toriën geleizen b,d, .dat eenig Chri!l~n Potenta~t die openbaro
uitgeroevde afgoden oit wederom opgericbt hadde. oft dat het
zelver met goeder conrcientie gerchieden konde.
Vr. 1 Il. Wat IWII gemoyurt heeft een disjunélie ""n th
G!n~rlfliteit
.malr.en. en door wiens ingee,'en?
AntUl. 1 ti. Hij verl:laen noit geen disjunétie van de Generfilo
ljtejt ge~ocbt te hebben. ovenpids die Arrykelen d~r unie hem
boyenmate wel behaecht hel!ben.
Yr. 19, Oj". Mi n;et en hetft.gerllde/J Hertoe" Caftmirus ui'
den Leger met zijn volk Ie onTbieden, doen hij noeklluzns
in dienst vlm tie Huren Generatie Sla eten voor Namen was,
en wnt hij tiaarme(ie meende?
AntUl. 19. l\.ij antwoord. dat hij noit in des Hertogs Cafimiri
Lejl.er. in dele Landen voor Namen of elders geweest zij, dat
bij deCelven. ook Dooit geCcLreven olf gefproken heert, nyet voor
~e Qry malJ.fldcn. die hij, deCen Landen belooft hadde te die.
nen, geë.x:pireert waren, ende hij zijn dIenst de ~ta:lten had
opgeCeÎr, ten dien '.tijd heefe hij hem tot B,'usfel, krank en qua.
lik getraéteert gevonden; dU$ volgens zijn eedt end~ Cchuldig.
plb:ht. hIj hem geraden heeft. de lucht tQ[ Cynder gezondheid
te veranderen •.en D)et z;ijn lIofgezin voor eenige tijd te Gende
Je kom.D.
Vr. ~o, Wat hij en de voorfz. Emhhe dm Hertog Ca/imi.
f"IJS wijs gemIlaItt k~hhtn, en wat zij pretendt:ertien Dm hem
te trelclten lot ti", partieuiiffen diemt vlln Gentlt ?
. Ántw. !lO.· Hij verklaert hem uyet kennelijk te weCen. dar
men zijnen Heeren yet wijs gemaackt hadde, maer dat Embize
hulpe gezogt heeft om de Malcontenten wederllalId Ie doen, die
Meenen hadden ingenomen, en het Land van Vlaenderen gaDt·
feUik verdorven.
Yr. 21. Wat beloften hij km etJ de ",orfz. Hertog Cajimi.
rus zijn gefchiJ!d, m olf die hem zijn gehouden gewust1
Vr. 2~. Onder welke perfoonen. die felve heloften zij" 14raemt geweest 1
Vr. 23. Bij wi, Embiae feaulhorifeert WilS J Dm tienfoi",
HtrtoKe te lIefIepen ?
dntw·
DS

,I!
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beloefeenisfe
Antw. !ll ,• !12 en !13. Hij verklaert van geene beloeftenisfe
'let gehoon
gehoort te hebben, noch van geene perfoonen,
perfoonen. dier dier
toe zouden geauthorifeert geweest hebben.
Vt.
Vr. !14. Wal Tijtel
Tijlel of Charge fy eindelijk
einde/ijk den voor[z. Herlo~e gtgeeven
gegeevm hthhen,
hehhen, 11a
110 dien
tijen hij dat
dalIlInIe
iIIn:t tol
lol Gendl h] fyn
Dienaaren hadde
Coniemeni hij
hadtie laaien ondervrllegen,
ondervrflegen. en wal Cot/lemenl
IIaer
tlaer van hadde?
bemygt nooit gehoord te hebben. dat zIjnen
Antw. !14' H~ betuygt
Heeren eenigen tijlel ~egeeveA geweet is,
is. maer dal hij wel weet
lilt
lIle zijn Heere anders nyet
nyee en zachte
zochte din bekwaèmheid
bekwlèmheid om
flaer huis te trekken.
Vr. !lS. Olf Hetnblze
Hemhize (Embiu)
(Emhiu) om zijn particulier oor/Bge
oorlsge
tt
te voeren,
voerm. nyel
nJet en heeft a(htergehouden
a.hfergehouden dt
de ghtmtJne
gheme]ne Laudspenningen,
y"n de Landen
pmningen, die ten
fm dienfle
tiienfle v"n
Land~n in PJllanderen,
wIlaren Dpgebracht, en
m olf
alf hij daer loe "yet
"Jet heeft
huft geraden?
Antw.
25. Hij antwoord,
antwoord. dat hij Embize nopende de Lands.
Anfw. !lS.
penningen, noch befchuldigen kon,
kon. overmids hij hem noit
noie mee
de Geldzaken becQmmert heeft.
Vr. !ltS. Of hij n:Je1 dagelijks
I1chle,
dagelij/ts mei Embize infyll
in fyll I1du,
'1'lInd
'1'lIad is geweesl,
geuws/, of [u/xs
[ulxs zijn vocatie was?
Vr. g7. Wat zoeken
zlu/ten al.tlllr
a'''tlllr gelN/clcleert werde" ill delJ
'"chttrraed,
'"chttrraetJ, en of dner
daer l1yel
n1el veel dingen {Jtortionurr
gtordoflterr en g~
g.rexpedieert en waren. en zonder ,'oorweten
,'oorwelen van de
tie gantu
ganlu
Magiflraal?
Magiflrllal?
AlflW. 26 en !17. Hij verclaen, ,dat hij tot'Embize als zijnen
Antw.
M~gillraat
M~gillraae is gegaen,
gegnen. z. menichmael
menichrnael hij van hem beroepen
wierdt,
wierde, en dat hij van geen Iclnerraedr,:.
Icltterraedr,:, behalven de Camer
Carner
vin 18 mannen yet
yee geweten heeft,
heeft. maar dat
die hij bern end.
den gebeelen Magill~at,
Magitl~at. tot bet
bee be!1eUen van
vin kereken
kercken ende
febalen
fcholen,, gerijk tot
eot verforglnge der armen dagelixs vermaend
heeft.
heefe.
Vr. !l'8.
!l-S. Wal reden hij gehlld
gelUld heeft Dm
om zijn Excel/611tie
Excelll111fie
.veral gehael
geh/zel Ie maeken
m/zeken en voor een Atheïst,
Alheist, tb [chelden.
fchelden. cu
eu
[1I1:or
[1I1.y alm eenm
t!Cnm voort/aamtn
y()ortlllamen Minijler
Miniflcr tkr
ikr Fr"lI[c
Fr"lIfc 're Irercken
lureken
.ver te
fe Jchrijven.
fchrijven. en wie "ie
tiie WilS?
was?
Anlw.
verdic:be en onwaarAntw. 28. Hij betuijgt dat dezen Artijkel verdic:ht
nchti, zij.
Vr.29.
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''lVr, '9 '01'
'Of! :lHi
:1Hj- in iien tijd als in hu
ht! Jaer LXXI/Jll
LXXnll en
tri
"~r.
LXXIX niet en heeft femadrt
femaekt eenige houcxlrens
houcxkens legen
ttgen ie re.
re·
putaJü
putatie "lVI
"1lJ7, zijw
zijtJ Excellentie, m
e/l eenige helpen
he/pen madren
mtuken enie
overfien ?
overjien?
.1nIW.
rIn/w. !l9. Mij
Hij verelaen in den Jaere LX
LXX
XVIII en LXXIX.
LXXIX,

,ebe boccxk~ te bebben
hebben gemaekt, maer alleeg
aIleelI gelransl3teert
getranslateert
geintilUleerc Wachtgefchrij • daarin
" -hebben .etQ .Traétmje . geinliruleert
lijn
zijn Excellentie lovelick bij TrlJfihu/o.
Trajihlllo. die de Repuhlielr
Repuhliek van
Tljr3DD'cn verlost heeft, vergeleecken
4tlIeenen VIJl: dertig Tljranlicn
4JlIunen
daer V1n
Vln heeft· hij. lijn
zijn ExcelleOlie
Excellentie goed Concente.
wierdt. en dier
wierdt,
lIletlt gegeven.
Of! hij
Irij niet en !reeft
!zeeft gefocht te
U he/etten,
heletten. de
dc comp.
Vr. 30. Ol'
Be
fle vlln
'Vlm ·7.ijn.·E-xcr/le"tie
·7.ijn.·E~cdlt"tie /.linnen Gendt,
Cendt. in h~t "oor[z.
"oor!7o. Jaer ;/1
;IJ
{}teem"ri
{neem"ri etl
en Ilnierma1lJ
nnierma1lJ in LXXIX tot
tol hft
het ~'ermaelren
,'ermaeken van de
H!tlh
Wellr aliae.r,
altlaer •..!so.
~o. wtl
wll 'lóbli.û/ijJr
'lób/ieltlijJ als in hel particulier,
particulier. eh %()
%0
gefclmften als hij monde. laaunde
latJunde hem.
hem, [rek
:;iinde t
wel hij ge{clmften
fielr ziinde.
4~lIlJgen
qrllagen in
itl Je··Cn/f,ue
Je··Cn"lere ,'a4
"44 Schepenen
Sr:hepenen ,'an
,'on de Cure , om Irem
hem
zulx$
ZU/XI te
fe ontrlldf'"
Ant,»,.
AnI,»,. 30. Bij
l-lijantwoord,
antwoord , dal
dat hij in 't Jaar LXXVIII. lljner
zijner
F.xrellemie
Excellfmie CQlIlp.(l~
CQD1p.{t~ binnen Gendl
Geodt noit
ooit gebindert,
gehindert, maer dat hij
te., contrarie. [ynen
fynen Furllen ende Heere, die ~ot dier tijdt tot
te,'
Gandt was,
Gendt
was. vermaendt heeft,
heeft. om [ynder
frnder Excellentie te gem oe·
te. te rijden ende Ie
te omvangen;
ontvangen; maer in 't laer
Jaer LXXIX was hJr.
hlr.
fchaon tot Dordrechc
Dordrecht gecomen
gecomeQ,• eer zijnder
zijn der Excellentie van
fehaon
!ndt~trpen vertrok en bcmycht
becuycht ~t fulxs in deft!n
deC!!n Art.
Arc. !laande.
llaande,
~dt~trpen
Il2melijk. du
dat .b\j
.h\j .crlllck
.-=rlllck fynde, hem foude
Coude hebben Juten
luten dra.
dra:ClOler, uh Schepenen van
vaD der Cure, &ancscb
eaQtscb on·
pa in .de ;ClOIer.
en.·etdillht (y.
waerachtÏi en"·ttdillht
,,,Vf.. '3h' W/J'J·
-if,.fodre· hij "lIJdt,
van zijn Exctllenti(!
!PII'J. ""rjtulre·
!rlUlde. "an
Excûlentie zoo
1'WiijtilC
~i.ij4ll U.
.,r. ".JJm.
".JJm, in Alle.
AII~ zijn voornrtme. enie
mde hem a/lts
alles op
U
t.rlloten,
"I/oten , 1ze.I':.geene
iztl':.gune hij tfit
tot "" Lantls
Lan"s dienst
di(nsl wel gelldvifeert
IUllJi,P
IUlili,
P .
.dl1fW.
Alltw. 31. Hij verclaert noy!
noyt partidich legen zijne Excellentie
gewet~t
aewet~t re.
te. .hebb~~,
.hebbl!D~. zo bOl{en
boweo Art.
Art, VIII. gezegd is,
is. en dat
dit hij

ieen
.. om fYD
ieèU cM~ weet y~ .wa
.~"
Cyo Excellentie qualik met hem
bem te
y:ede wierd, d&n
dan dat
d.t hij de baooelyoghe
haodelyaghe met den Franchoyren
FraDchoyCen
had·
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ebde Vromigheic,
badde geinprobeert , ende zijM Heeren Eero .ode
wl$, heeft voorgellaan.
fo hij fchuldig WI$,
el E",bi~e a/
IJ/ viln
Vil" 'ien
jien t/j'J
t/jjJ afgun
gu" OJrrll'
OJr,II'
Vr. 32. Oif hij eA
;flle/kgentje en hadde
hlldde met den
de" !'jand
/jllnd 1
pondentie of inttlkgelltie
AnI"':. 32. Hij ImwoQrd
lOtwoord voor hem felyen , ait hij noch ter
Ant.,.:.
dier tijd, noch ook daer nae eenige Correspondentie met den
heeft gehad, maer van henen een'
een· Vyaiidr is, en al :tijn
Vyand heefe
IIlle Tljrannen'
Tljrannen· en Tijrannij.
Jevln blijven fa) van .Ue
IYllerom hij 111 "/111
,,/ln tiien tijdl
lijdl 111, IÜI dm
den Hert.
Vr. 33. Waerom
,,"n Anjou in Heneg,uwtn
was. den/elve
war,.,
"lIn
Heneg'lIWtn WilS.
denleJvt U"t,g
U,,1I1 ,flgen
,Ugen Wil',.,
'lIer
jller hij vtm hem gun /wlt noch
norh achlerdeel
IIrhlerdeeJ en hlldde' onf,.
fongen ,
fongtn
Anlw, 33. Hij .verdaen, das hij d~n Hertog,
Hertog. V1U Aft jou
Antw,
hadde leren' kennen,dlt hij nyetl
nyell
Vranckrijck alfoo grondelick twide
COets van hem verwachten
verwachlen kODde, ZOO',
ZOO'· 't gebleeckeo. keeft •
COeu
daarom heeft hij goede lieden daer voren gowaerfchQm.
Ge!ltrlUN StatN"
SlaeNn ,gert/olvurt
,gtrt/olvurl WilS.
Vr. 34. Ende doe hij de Ge!leraeN
jen voor/z
voorlz Hertol
HerlOl voor Dtfonfeur
Defonfeur te e,,'wmen,
e,.Iwmen, wae,.Ofn
wl/erom zij de·
mtf lillen heur verm,gt"
verm'gen ugenftontle"
Ugenftontlen ,
at/ven met
vercIaere dat
dal bij te geryng WIII, om den \'00lU~
\'OOIU!
An/w. 34. Hij vercIlere
Hertoch
Herrocb te
Ie wederltartn, hoewel bij fYn .IÓn~migbe
.aÓn~migbe .15,direétdijk
.15·direétdijk
ooir Goddelii
(zijnes erach[c~Ds) 1lrljdende tegen Gods woord, ooit
'Iacbnet heefr.
'Ilchnet
JPlitrom tlie VIfII
VIIn ?/llenderen, 'Jmmers' ElI1biu.
ElI1bize. 'en
Vr. 3S. JP/ltrom
lOl GentIl
CentIl , allijts
a/lijts ttgen
/tgen di. Generatie
Generlltle R,fotJItie WIlrl1J:fliUa
llij tol
anjere Provint;en
Provintien en wiM" /I/tifls
II/Iijts 1II4I:llnlusl
ie all'ere
1II4I:llndusl
Antw. 45. Hij affirmeert,
affirmeen, da, ,bij
.hij voor ~ perfoon, fyes w~
An/w.
wed.erllètn· beeft.
tens noyt eenig generale refolutie wed.erllèln'
gun wel",/M/lp
wtll1tIM/lp hufl gel"lIb. ,.. •. '.J im,
Vr. 36. Oif hiJ geen
tltde Ptrpeftrttrl1l
hrptterttrtn an
111111 t/UJ
ItlJ per/oon1lll"
perfoOn1lll" tinz BIIi/.ftl'l,
Emhize tltdt
"lIn I1xe/en. entle
tntle wederom lIan
411n den Httrt
Httre Vft 'Bqivel
'Bqivet en
tntk
"an
..
geztlfchllp, ende ol'
ol' hij 't'IonIraden
heeft.• tntle
entlt WAerolll
",IIerOI1&
aijn gezelfchap,
ontrat/en heefl
Ovtrheid "'Jel
"'Jtl aen en gllf?
Jij 'I Overheid
AnIW. 36. Aangunde
Aaogunde den Bailjuw VlO
VlO Axelea~.;ende Boi,ac
Antw.
beluygt hij, dat noyt 't minlle woord dur .Van ,phoordhleft.
betuygt
hebben.'
Jloyt voor dat het alle meofcbett geweten hebben.

0"'"
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Vr. 37. Ol'
Off hij 't
'I nyet
nyel en huft geraden lot
lol extraordina;.
exlraordinai.
rts verm'Qe!un
ve,.mrlek~n van de Weth ,'an
"an Genit,
Genlit, by Embyze gd/un,
gedIfen ,
[onder Com';'is[arisfon.
Commis[arisfon. !Jij nllchlt!,
nllchte, enie
ende ,'iolenteIJIt
"iolm/tlyk aalt
ook een
[ondtr
ltarllngie gedaen
gedtun om %ullrs der gemeynte
gemeynle te
Ie doen goedvinden!
hartmgie
Antw. 37. Hij verclaert, dat hij eens bij omyden,
ontyden, met noch
us andere Predikanten,
Predikanten. ten huizen van Embize geroepen
'Yijf of zes
werd. daer fommige
fomIllige Sch.penen en andere van de 18 mannen,
fulcke pointen beraemden; maer dat hij daer toe nyet geradell
tot dien tijd nyet een menfche
menCche kende tot ful.
beeft, overmids hij lot
ke offici~1l
officiell bequame,
bequallle, ende doe fulxs gefchied was, ende
eode fommi.
ge t'onvrede waren.
waren, feggtllde
fegglllde dat de privilegie daer door gevioleert waren enz. fo heeft hij
bij ten besten gefproken OIJI
om oproer en
feditie te verhinderen.
Surtltlyck Ikh
ficlt huft
heeft ya"
va"
Vr. 38. Waerom hij daer naer Surettlyck
Gmdt vertraeken
verlrocken.. w(ur
waer hunen hij is getrocken,
gelrocken , en of hIJ
ltlj ,,/.
,,1_
Gendt
·jaer beroepen
bet'ofpm WIJS,
was, mie yan
van wien?
wim?
elaeren middage uit Gendt
Gende
Anlw. 38. Hij betuycht dat hij bij c1leren
vertrocken is, zijn affeheide
affcheidt te voren fchriflelyck
fchriftelyck ende
eode monde.
mondelick • die zo wel van den Magillraet, als van den Kerkenraed
lick.
genomen hebbende,
hebbende. ende dit
dat hij met zynen Furften
Furfien en Heeren
HeeTen
wederom gekeerd is, die hun der kerken van Gende
Gendt maer voor
heefe, fo al.
als
eenen tijd geleend, en daerna wederom geroepen heeft.
hij namaals op verfchelden
verfcheiden tijden gedaen
gei!aen heeft.
11'111 be/oftrn
beloften hij voor zijn vertreek
verlreek :ûjn
Vr. 39. WIII
zijn Excellentie
tedam heeft.
hufl, en of hij tiie
die "ageltqmtn
nage!tqmtn huft?
heeft?
:edam
Antw.
An/w. 3'. HIJ verclaen.
verelaert, dat hij anderl
andm niet weet •, dan dat
hij alles wat hij Cyn
fyn Excellentie heeft
heefe toegezeid. gerrouwlijk
getrouwlijk on·
onderhouden
derhouden, heefr.
Vr. 40:
en ;s
40. Ol'
Off hij niet
niel lee,mmm
~e"m"1tn en
is bij zijne
z~:l1e Excellentie,
ExeellenUe,
"Iur tlim
dien tiie
tl;e heroerte
beroerte lol
tot Gent/t
Genqt gedaen en ge/lild was. en
huft hem Ie
fe voet gevallen in fjn cnmere,
enmere. waerom hij zijn
mu heeft
hufl geconlinueerl?
ltael
nael daer 'Uit
gerontinueert?
Antw. 40. Hij betuiche
Anlw.
betuicht dat deze artykel gantsch erdicht ende
.nwlerachtig
.nwaerachtig zy.
Vr. 4'. Wal
Wat hij. in Duitsch/an.
Dui/sclt/antl zij11de, Ylor
vlor Corns
C"respon.
pon.
jentie heeft gehouden,
gehouden. mei
met de Ministers vaIJ
lenUe
vat1 lterwallrds
herwallrtls over
m,t wlllre,
w,Jlee, 'n
en Wlier
wller 10'
t(l' hij di,
tli, flchle
flchte ti
11 intillcelren?
jntlllctlren?
.n mIl
Anfw.
Antw.

.n
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~nlw.
.Anlw. 4 I. Hij vere/aert,.
vere/aere,. geen fonderllng~
fonderJlng~ Corf'espGndentie
Cor-respGndentie
met ymlnd gehouden tc hebben, heeft ook nolt anders begeerd ~'
~.
dan, dat de Arr.
Art. van de Unie, die reets wel op het papier ge.
Held
ileld waren, zo wel hadden mog:n gepraltlreert
gepraltlfeert worden.
Vr. 42. Oif
Ol' hij niel tn
en heeft geprnéUfoerd
geprnêllfeerd binnen Utrtèht
It COl11tn,
comen, ende 'I felven oen te ,'ic
,.ic 'Ilen,
llen, tlot
iat hjj Ie GtndtGendtgedoen
gtdaen /zodde,
/zadde, en woerdoor
waerJoor hetzelve ;s IIchtergeblevc,,?
achtergebleve" ?
Antw. 42. Hij antwoord dat hij in Gendt niet gedaen
gedlen heeft,
dat hij hem fchamen derf, en dat hij ook in Ulrecht noit yet
onbehoorlijk acn te richten bedacht was, begeerende dat men
bern daerCleJlen, die hem ter contrarie begeèn te befchuldigen.
Vr. 43, Oif
Ol' hIJ nyet
n'Jet wuI, dot Cnopp,,·
Cnopp,r lol
tol Warms meI
met Em"he
"etl grcommuniceerl lucft,
huft, uit den mum
nllem VII"
vnn dm Pr;nc!
bize "tel
"(Jll
'Yf111 Po,.mll?
Pnrmll?
Vr. 44. Wal
Wat hetzelve
hetztive WilS,
was, en wiler
waer loe,
loe. het flrtlrte?
flrekle?
Antw. 43 en 44. Hij vedaort
ver:laort,, dat hij lOt
tot defer tijd
lijd lOe
toe noil
een woord io
in 't goede of qllade van Co
Cnopper
opper heeft horen ver·
baaIen. en dal
dat hij dezelven niet kend, of oit zyns wetens ge.
zien heeft.
Vr. 45. Oif
Ol' hij felye
felve met
meI tie"
ien !'oor[~,
!'oor[~. enopper
Cnopper noit en heeft
/zeeft
;n C',1J1nuniclftie
CI11J1nunictflie ge·nest.
geweest. oif
ol' van EmlJize
Emó;ze oengefocht
aengefocht geweest
Dm raed op het gune
geent: zij Ie [amen tra&eerrle1J?
tra&eerae1J?
Antw. 45. Hij antwoord lestmael afgecomen te zijn ten verfoeke van de Schepeoen
Schepenen der beide Banken' en beide der Dekenen, en des ganlfche
gantfche Kerkenraads van Gendt,
Gendt. metconfent
met 'confent zyns.
FurClen
Furfien en zynder Gemeynte, voor den .. tijd van vier of vijf
maanden,
maanden. en dat hij tegen zijn wil, na experatie des voorfz.
MagiCIraat en Gemeynte is opgehouden
tyds. lOt
tot Gendt van de MaglClraat
geweest.
Wa(rom hij Ier dier
di(r Iy',
l'Jri, voor Dordrecht
Dordrechl op ank"
Vr. 46. Waerom
leggende,
leggend(. zyn
z'Jn Excellentie niet herft ge/tllueert,
geltllueert, ende Il/fo
aifo is
DYergevfHlren
DvergevfHlren ?
AnIW.
Anlw. 46 Hij vercllert
vercl_ert noit voor Dordrecht op anker gelegen te hebben • maar des morgens van Vianen comende, is,
flraks,
flraks. hebbende goed ~etijde
~etiide , doorgereist, overmids dat hij
noch brieven noch mondelinge boodfchap aan
aln fya Excellentie
hadde.
",
Vr.47~"
Vr·47·
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ht:; antlermaels lol
tot Gendl
Gmdt te
i/l
Vr. 47. Wat hij
Ie dom haide, ;IJ
zullce CO.lljunllure,
Coujullélure, en of hij aldaar van de lll/agijlratli
JYlagiflrnlit Is 111;tDlI't.
zullr.e
boden gewust?
gewust ?
Vr. 48. ran wien
wim hij eigenlijk ontboden
olltboden is
;s geweest 1
Antw. 47 en 48. DeCe
OeCe pointen
poimen zyn in
iu 't 4sIle Art. beantwoord.
wedergtcomen is.
is, [onder
fy/l ExcellenExcellen.
Vr. 49. Waer,m hij wederguomen
fonder /jll
pen, ofte CIn[u/eeren
Cm{uleeren , maer
mller continueerden in
;n fyIJ
fyll
tie oen
IIe11 te
Ie fielt,
Met!1
kaet
, Antw. 49. Hij achtet dat deze vrllge iu 't File point beantbeant.
Ceyd wydm.
wyuers, dat hij dus lange verwacht heefe,
woord is,
is. en feyd
dateer onpartijdifche
onpartijdiCche mannen, om dat misverfiand
misvertland neder te leg~
4.atter
gen, zouden verordonneert worden, zoo de leste Sijnodis, tot
Cchrif[elijk. belooft
beloof[ haddeMiddelburg gehouden, het Celve hem fchrifcelijk
te doen.
Dff hij hem doer
daer nJt
lI'Jf heeft gtmoyt
zaelcdl
Vr. 50. Off
gtmoyl met die zileken
V(I,II
Rtgierynle ende ,ndraden
tmdraden het traaatt
tralioet met den
tien HertogHerto~
v(I.n Regie,.yn!e
"Im Anjou,
/Injou • ende gefochl
gefocht {deidin:
vall de Generaliteit U
fc/~eiding Vlltl
Ie
maeclcen?
matcken?
dntw. 50. Hoewel dit point in Art. 13, 33, 34 en 3S. beo
beAnlw.
dat hij nijt tOt
tot het weder'
antwoord is, doch bekend hij wel, dit
heef[ connen raden, om dat hij Culks achtet contra.
aenneemen heeft
contrarie te weCen den woorden Gods.
Gods, tOt
tot dat hem het contrarie van·
van"
zyne meenynghe met de Cchrift beter Cal beweCen worden.
zyoe
SI. Off
Dff hij van zijne Excellentie
flonden
Vr. 51.
Exctl/mtie ten d;vtrfche
diyerfche jlon/en
huf1le{eydt,
dat het Ditlorium.
weicIc gefe,t
ge{eYI Ulerd
/zeeft lefoydt, dal
DiéloriulH. welek
werd vnn
van Paus
fyne Excellentie
Excellentie,• immers
Bonifacius , 'luadnerde
Boni[IIcius
'1uadreerde {eer
feer wel op /jne
IJ!
't {elvc
INTRAVIT
IJf hij 'I
felve noit geflit
geftit heeft INTRA
VIT UT VULPES,
REGNAVIT UT LEO.
LEO, EjICIATUR
EJICIATUR UT CANIS?
Dff hij t'andere
ge{eyt huft
van z,n
z'Jn ExVr. 52. Off
landere tyden geftyt
heeft vlln
rellentie,, dat
dllt hij WilS
was Circes, die een ieder in
;n Yerckens
rerelcens verrel/entie
IInderdm?
IInderden ?
5 I en 512.
sa. Hij verclaert
vercJaert dat hem nyet voorllaet
Antw. 51
Anlw.
voor!laet dat
Exeellentit' gehij Culcke Oitl:orien,
Diétorien. voornamelick tegen zijne Exeellentit"
bruilt[ te hebben.
hebben, daarom houd hij fulxs
Muiltt
Culxs voor verdicht.
Dff hij niet heeft·
heeft'gerlledttJ
accoort,•
Vr. 53. Off
geraede" tot particulier accoort
Coninck 'V8n
voorweten "an
•,.tt
et den Coninc/r
~iln Spanje, zonder vDorweten
vlln de Ge~
nene·

",m
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PIeratle
tot jien
'jen einde gelllatdrt
gernatckt een
ufI Bouxkln.
Bouxlrèn,
"erade StIleten
Stileren.• ende tlJt
dewdlre daarna
aaarna met fe/a:re
fe!a:re Apostille, te .intwerpen
.ántwerpen is
;s nagt·,
nagt·.
jrukt ?
'rukt?
Vr. 54. Wat hem movurde
moveerde :tu/xs
zulxs te dom
dotn ,'an tie
de Algmleetit Lands Yyand,
f'yand, daer hij niet en conde ignlJreeren.
ignoreenn. tlat jè
Religie met zulk accort moest len
ten gronde
gl'onde gaan?
Anlw. 53 en 54. Hij betuycht, dat den p'articulieren
particulieren Vrede
hem altyt een gruwef
gruwel geweest zij, maer dit
dat hij eellen generaalé
Vrede,
Vrede. met bewnerynge
bewaerynge der ?rivilegien
~rivilegien ende der Religie, delf
armen Vaderlande wel gewenscht heeft zo
zb bij
hij noch wenfcher,
ende
tnde aangaande dat Boexken met Apostille, te Andtwerpen we.
derom gedruckt,
gedruckt. verc\aert
verclaert hij dus lange het alfermlnlle
allermlnfte daar
d'aar van'
VUl
nyt gehoon te heb~tn.
hebhtn.
Vr,
Vr. 55. Ol'
Off hij nJt en hetft
huft he/pen c(meipz'uren
concipieeren de articu,
articuv,or[~. accorl,
accort , ende wie tlaer mur
meer Ills
II/S hij ovei
ave':
len van het v,orf~.
fewee.t u'as?
was?
fewuil
Vf.
fuik a(,
Vr. 56 /Pie
!Pie de
tie andere Ministers z'Jn,
Z1n, die olJk
ook tot [u/lr
(Z(tDorl
tDort geraeden' heóóen,
hebben, ende wal
wat htln
hlln daer lot
tot gemoveert
heeft,
heeft. en ~ff het nyl
nyt meest
metst was uyt
uJt hatl trgen
teget' fyn Excel·
Exctl·
lentie ?
lentie?
Anlw. 55 en 56. Hij verdaert,
verdaert. dat Doé1or
Doaor Jácobus
Jacobus KÎmáoKtmáoAntw.
ter ordonnantie des ganfchen
ganfcben MagHlraat.
Magillraat. en op
o~
nius, ende hij tef
het
bet vlijtig verfouken des Kerckenrallts
Kerckenraats in
ln de verram~lynge
verfamelynge der
twaalf mannen geweest zyn, fo lange men noch in hope gefian.
gellan.
den is, van een generaale pacificatie,
pacificatie. maar die hope gansfelik
cesfeerende
cesCeerende., beeft
heeft hij hem geabfentet'ft.
geabfentet'rt. ende heefe
beeft 'nolt,
·nolt. noclf
noelf
in de eerlle,
eerne, I10ch
l10ch lil de leste bandelinge eenige artyckelen geilelt, Ulaar
tIlaar beeft tegen de particuliere Vrede in name des Kerkenra:l!s
kenraats menigmaal ~eprotefieert,
~eprotelleert. en wat oolk die van
vIn Br"ggen
Br,'ggett
de anyckelen gelleld
gefield hadden,
hadden. daarom heeft
beeft hij de particulieren
fcbriftelyk en mondelyk naar fJti
fyo
Vreden met den Spanjaarden fcbrifielyk
vermogen helpen wederraaden en hinderen.
Vr. 57. Ol'
Richardot tn
rerrycken nyt
nyl en ,'s met tien
Off hij Richa,.dot
en rerryclren
den
eerjlen
Ie gemoete gereeden mei
pijl ooien lIan
QQn den zadel.
zadel,
ttrJlen te
meI IWft
Iwu PiJloo/en
mie
ende dat
dal in htt
hél beginzet
heginzet end,
tnd, tl/eer tenig,
IInig, treffing
Ireffing &Imllelit
waer geworden?
.Áiltw.
.Áit1W. 57. HJj verclaert. dat hij deCenRichardot
deren Richardot Doeh
Doch Vet-
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rycken noit te gemoete gereden is, ma3T
manr den Heef/:
Heen: van Manny.
Gouverneur van Audellaarde. daar toe van de MagiO:raat en die
u mannen gedeputeert zijnde, om te verneemen wat hope en
zekerheit hij gaf, nopende de exciratie van de Religie, en hier.
hier·
heeft hem een Capitein een peerdt gedaen, a:m welks za·
zatoe beeft
heefr.
delboom een verroest pi fiool gehan~en heeft.
Vr. 58. Bij Wilt middel hij uit Cendt
Gendt geraakt
gernakt ;s?
.tIntw. 58. Hij antwoordt openbaar te wefen, dat hij uit
uft
Gendt,
Gendr, met een generaele Paspoort, daar in wel :18 Predican·
Predicanten met
mer namen ende toenamen gefpecificeert waren met VrouVrou·
wen ende Kynderen, en met Soldaeten
Soldaeren te voet en te peerden
lijn uitgeraekt.
Vr. 59. Wat
Wilt [pratdrl
[prat"" hij [edert hier en daer gehoudm
heeft ?
Antw. 59. Hij betuycht, dat hem noit voorllaet, feden
federt eeDige
nlge fpnake gehouden te hebben, dan die tot Gods eere,
ecre, en
elt
des Vaderlands welO:and diende.
, Vr. 60. Off
O/f hij niet tegen "jverfeke
";verfehe tot Anitwerptn feil'er
Ylln Ryhovin
Ryhovtn lot
lOl D~ndermonde gejimulurt heeft
heeft,...
tegen de Heer vlln
'llt
illt met den COllink
COllinlc van
yan Spangje niet en e8sfe in [elrerhtit
[ekerhtit
handelen, nopende het point VIIn
vlm Religie?
handeltn,
AnfW.
verclaen, met niemanr gefimuleerc te hebben,
Antw. 60. Hii verdaen,
aangaande het accordeeren met den Conynck, nopende het O:uck
van ae
de Reli~ie, maar heeft
heefe allyt gefustineerr, foo hij ook noch.
doet,
doet. dat het nyt raadfaem is, met den voorfz. eenlchfins te accordeeren, ten fy dat de goede ingeborene van het Regimen~
behouden, en van alle de uythymfche Reglmenteurs en Soldaten
behouden.
ontflagen
omflagen worden, en meefiers vnn de fpelle blyven, gelyk die
van Rochelle en andere in Vranckryck noch doen.
Vr. 61. Waerom !tij
/zij omtrendt
omtrmd! zes wetlrm.
wetkm, lIaardjtn
l1aardim hij tot
eerst te manken
Cendt
Gendt gearriveert
genrr;veerl wos,
was, goet gev.nden heeft, urst
een Bouxken,
Bouxlcen, op die nalJm
naam va"
ya" Jon
Jan van Embize,
Embiu, daor
daar bij
hil
g~fust;neert was, "at
dat "e
de Cemeinte
Gemeinte noch Spoomc!1
SpafJIJSeh tlolh
tJolh Fl"llnsch
Fl"linsch
gefustineert
behoorde te wefen?
AnIW. 6 [. Hij bekent dat bij hem een klein Concept gefield
Antw.
'werd
'werd",. op dat het Embize
Embjze tot een memoriaal zoude dienen. om
fyn propofitie op den Collatie folcier te doen J het welck bij Schee
ScheXI. DEEL.
E
pee
pe-

~
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penen in de beide bancken overuen en gecorrlgeert werd, ende
felve ~enelt heeft om drie periculeufe debetuycht dat hij, dat feIve
(lellen, en de ,Stadt van Gendt meer en meer aan de
vifien te fiellen,
Generaliteit te verbinden.
andere raatl
raai "ij wiSI, wa,rom
watrom !tij die niet
Vr. 6~. Wat IIndere
"lIgecomen is?
zelye is geweest om de Clmeentl van zijn ExcelExce/.
Vr. 63. Oif't ze/ye
eetun anderen ~eftmu/eerden
~eftmuleerden naame?
/ent;e te vervreemtlm
vtrvretmtlm , op eelUn
Jentie
Antw. 61 en 63. Hij verdaen geen en anderen raedt geweten

vaD 't zelve Con·
Conte hebbes, dan even dezelven, die op 't eind van
verclaert is, weleke
welcke raedt niet gedient beeft om
cept, eensdeels vercIaert
Gemeynte van fyn Excellentie, olf van de Generaliteit te
die Gemeynle
diverteeren , maar fuacx ter contrarie hem op 't felve concept
beroepende.
cDrlS dllarnllllr, immers een maand
Vr. 64. Waero1ll hij cDrts
Dmtrtnt min of meer. !tuft lAaien uit8eeyen
uitgeeyen een BOllxlren ,
(Jmtrtnt
hij !tet we/lre hij geJI/Elineerl hufl, dal men mei tien COllynclc
Slan Spllngje 1tI~sle handeltn t en datter aIJders geen mid.
del was?
dtl
betuycbt, !lfe!
nfet tegenllaande hij geduurende den
./Inlw. 64. Hij beluycb!,

tijd in het XXV. Art. geroentioneert, diverfche misfiven ende
Ma,illraats, ende mi!
mit der GedeputeerfehrifLen, uit bevel des Maiillraats,
den geconcipieert heeft, die alle tot bevoreerynge eenes algenochthans noyt eenieh
eenich
meene vreden getlndeert hebben, dat hij nochtbans
gementioneen !laat, naeme·
Traél:raat t des inhouts, alfo alhier gementioneert
Conynck most accordeeren
accordeeren,, en daner
licke dat m8l1 met den Conynek
geen ander middel WIS (fyns onthoudens) lan den dacb gegeeheeft, want hij gefustiDeert
gefustineert beefe, fa
fo bij
hij noch doet. dat de
ven beeft,
dlCh, noch wel mid.
Geunieerde Provintien op den buidigben dlCb,
Conferveeren , maar ook in feer haasten
del hebben om hun te CODferveeren,
alles watter verlooren is, de faeken
(aeken wel
wederom te gewinne Illes
beleyt fynde.
beIeyt
Vr. 65. Oif hij voor hlt
het maec!u,.
maec!un of latlen
laelen uitgaen van 't
Boux/un, nitt gtften
gtfttn hadde
hIJddt etn
un BOllx/ren
BOllxlren van ,e/ij/re.
,elijke.
fe/ven Bouxlren.
gtmaeckl haddt
hlJdde Mr. Gillis Bor)uyt, groot
inhouden , 'I wellt gtmaec/rl
~mlrml drie
dr;e IJ vier
v;er /raltrnen,
kattrnen, htginnlnde
heginnInde van gel'Jlcenisfe
gel'Jkenisfe van
~mlrtnt
Tempeest in nooll ;s 1
een [chip, Ie weid iij Temptest
dlltlV.65.
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A'1fw.
HIj verclaere
verclaen,, een zulk
zulk. Traéhaeken
Traébatken gedrukt zijnzijn.
Antw. 65. Hij
de, ols
ftls hier gemclltioneen
gemendoneert {bee,
llaet, gefien te hebben, maer heeft
äanvanx
nyet geweeen;
aanvanx den Aueheur
Autheur "yet
geweten; en heeft het felven om
veele o.irfaeken nyt voor goed konnen
kannen houden.
Vr. 66. !Fal
!Fat r(denen
rtdenen iJij
!Jij hadd(
hadde om te ghe/oven dat t/(
tie Co·
.,nek
van Spa"gj, aoul, de Religi(
fO(gûluun, o/'
Dj' hy
;"nek """
Religit h(bbm
htbbm totge/luten,
h'J
"nig.
"nig' beloften geûetl hlldde
hllddè "lIn
"IIn "en
im CiJnynd ofte 'Ylln dm
Pr;nce van Parma?
Prinu
geen en anderen grondt van
AnilV. 66. Hij becuycbt
A"lw.
betuycbt glenen
vin zynder
hoope gehad ce
te hebben, dat de Conynck de Religie foude toelaaten,
iuten. dan dat Embize hem
hein dat felve, dagelijks, als wel weten.
wetende (zo hij immers zyde) voor gewis verfeeckerde, ende
eode t;lat
dat de
valt Man",
Mann, het felve ook affimeerde, indien de ProvinProvin.
Heeren van
~:en hen eendrachtelick
eendracheelick met den Conynck vergelyken wouden.
woudel1.
Vr. 67. Woerom hij de fiu/ctn
foeken VO;1
van Gendt
Cendt ft huft hdpen
helpe"
P,."dpiletren,
prllcipÎletren, en ol' hij ft/ve"
ft/YUI "')1 alleen guomen is aen
atn den
hoei teeen
tegen dm
den Fransman endt
ende ijner
hooger g'g,.
hael
jjntr Excellentie hoogtr
ti/l,hle"
tlilchle" 1P
Cemerclct dit
die ruine vlln
van de
tie Religie Jo groot
groof ttgenf(genVr. 68. Gemerclrt
fII"rtie/ick I.,
I,. als dm jammer vlln "en
tien InwO#l1deren
Inwo,lIderen te vooren
'JIlimlelick
lVIII,
was, enti,
entl, tilil
"lil d, olr/og,
o,r/ogl niel en cesfeert,
cesfeerl, milt,.
tnller al/ten
al/un vtrver""tlerl Is:
Is.' tnt/e
ent/IJ ol' hUil
he", zulcke
zulclce ende
enlü meer andere ,.edmen
,-edmen om
""dert
hem te dlvtl'lurm,
dlyerfuren, vim fyn
fjn voorneèmep
voorneèl11ep niel en :r.ijn
Item
zijn voortege"oude" geweest?
glweesl?
Alltw.
VerCJaen, dat
dae hij In de faeke van Gende
AlIlw. 67 en 68. VerCJaert,
gepretipieeert heeft. als hem daer mede
niede nyt gemoeyc
gemoeyt hebheb·
nyt geprecipiteert
gane5ch verllacen
verllaten vindende,
vindende.
mier dat de Magifiraat hem gant5ch
bende, maer
en vreefende
vreeflmde dit
dat de Ghemeynte
GhemeyDte door Hongersnood foude mogen
en den Vyand
Vylod met geweld de poorten opoproerig worden, in
dotn, is gedwongen geweest defen raedt in te gaan, daar toe
eoe
doen,
hij doch noit
Dolt raet
ra et ofte daedt gegeeqen
gegeeven heeft.
heeft, daerom hij oock
inperdnent achtet.
elen 68 Art. inpertInent
o.f hIJ
hij niet
niel mede gelroUen
getro1clcen is tot
tol twee diverfcJze
diverfc!u
Vr. 69. Ol'
reizen
van EmbiZe
Embizie builen de
tie Antwerpen poortf
poorte te
Ie
f'eizen met
meI Jan vlln
peerde, mei een Rapier
Rapie,. Nan
/lan zyn hie, meen
en een Pistolet aan de
dIJ
leerde,
zadeIe , ende aldat'r
alt/afr Inet
Inel Manny
Mann') ende andere geliantiell
geliandell heeft,
MI dezelve
tle'l.elye heefl helpeR In tie Sladt
Slatit I1rengen
/mngen ?
ltJ
Antw.69.
E s2
Anlw.6!J.

",m
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Antw. 69. Deze vrage iiiii in de <7
(7 Art. beantwoordt.
Vr. 70. Olf 't
'I fe/ve
[etvt was bij voorweten mde Con
Conftnl
font van ie
Ife
Ceunieerde Prol,intien?
Prol'intien?
wisl dat die van Gentit.
Gen/it. waren in de
Vr. 71. Olf' hIJ ,liet wist
ellde verbond 1'all
"til) Utruhlf
Unie e/lde
. Alltw.
AlIlw. 70 en 71.
7 J. Bemycht,
Betuycht, om dat hij geweten heefe, dat
Gendt mede was in de Unie van Utrecht, daarom beeft
heeft hij noit
verfiaan,, fo
Co Art. IIIl en 16
tot eenige particuliere vredell wille verflaan
gefeyt
geCeyt ·is, maer heeft met vlijt daarop gedreven, dat
da~ men aan
zyne Excellentie, en aan de Generaliteit fchrijven
Cchrijven ende fchikkeli
CchikkeIi
foude, om alfoo een generael en goet eynde te maaken van den
trbermlijke lnlandfehen
fnlandfehen Crygh.
erbermlijke
Vr. 72. Olf hij hen luiden verdant
verclanl heeft,
huft, dat {ulx
fulx naef'.
Godl 1'erboden
,'erboden was, te weten, Ullien,
Unien, Accoorien
Accoortien eni,
enti, YerGodt
vi9/eeren??
bonden te vialeeren
Anfw.
verclaen, dat bij
hij het fdve
Cdve menichmael ver·
Antw. 7'J. Hij verclaert,
toocht heefr.
coocht
Vr. 73. IFaf
Ij/at lI1annij
lIfannij beloofde
he/oofde buiten de SlOdl
Stadt Gentlt,
Gendt, nahel point vt1n
van tic
de Religie?
pende het
Antw. 73. Mannij beloofde,
beloofde. dat fao
foo de Provintien wouden
eendrachtiglyk accordeeren,
fluek van
aecordeeren, dat hen in 't !luek
vin de Religie
wegel aten , dat fy volkome oirfake
oirCake van
zo veel fouden worden toegelaten,
Contentement fouden
rouden bebben,
hebben, ende dat hij, ende
en4e die van Artois
ende Henegouwen, ook anders niet begeerden, dan dat alle
Vreemdelyngen eenmael, en dat metten eerflen
eer!len uit den Landen
vertrekken mogten.
Vr. 74. Of'
0.1'1
't geene men de Gememfe wijs 11I1111ckten,
mll/ukten, 114n/lHn·
gaande dot
dflt "ie
tlie Generalitet
Genera/itel mede in handelij"che eomen
comen [011tie,
de, ge/yek die van Gendt,. met den Prillee
Princc van Parlna
Pllrmfl., niet
fimulatien
fimu/atien en was, en van
va1/ Wlltr
wllcr f:y
fy {ulxs
fulxs hadden ,,waerom
Waerom h
fy
fulx hoopten?
Antw. 74. Hij bemyeht,
getuycht, dat hij van herten gehoopt ende ge·
nieynt heeCt,
beeft, dat de Generaale Staatpn
Staat!'n tot eenen goeden en verfekerden Vreden zouden willen verfiaan, om dat het eynd vall
van
alle Crygen, een goede \'erfekerde
\"erfekerde Vreden is, ten mintlen
minnen I>ij
alle verllandigen.
ver(landigen.
Vr. 75. Olf hij niet en Wtlt.
welt. "lIt
illt gttllluYtnde
gldl/urmde ket
ktt Befl4ndt
BeflHndt •
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6fu
~ftt Trtves
Treves tot
lol Gen't
Gendt {pecÏtuil
{pedalll Confent
Clmfent was geg{'el'e/1,
gegl'el'e11 , ,'an
,'ah de
Prince van ParmIl
Parma,, om eenige Gedeputeerden te zenden, n'Jt
11'1
de Prince
Pr;nce vlln Oranje ofte Generaa!c
Generaalc ~tt1ate/l,
~taatell, nWllr
mallr aan
particuliere perfometJ en .'teden.
.'teden, en dat die ze/l'en zonder
Rudien/;e te hebben, in Zet/and
Rudien/ie
Zeeland ofte Antwelpm
An/wClpen weder
H'eder gefotlgefolI.
jen worden?
tien
Antw.
Vercl~ert, dat de Prince van Parma zyns wetens
.tIntw. 75. Verclaert,
nyt
Dy! meer, als een generaale paspoort gegeven hadde, en dat
ook de Heer Preûdenc
Prefidenc van Vlaanderen. midsgaders Jonkheer
JOOSt
Joost de Gruytere, Gedeputeert waren, om met fyn
Cyn Excellentie, en de GenerQale
Generaale Staaten , dit lluk
!luk te Confulteeren,
ConCulteeren, maar
de handelyng van Andtwerpen heeft gemaackt.
gemaackt, dat de voorfz.
voorCz.
de Gruytere, ende andere Gedeputeerden voor uit
ui! gereist zyn.
Vr. 76. 0;[
OJ! hij dien niet
nirl tegel/flaonde
tegeuflaande altyt heeft helpen raden "oprl
den- Prince van Parma?
Parl1J11?
"oprt te handelen, met ,ünAntw. 76. Defe
DeCe point is in 't 11 en I6de Art. heantwoord.
Vr. 77,
ji:idt dat hij
}'oor
77. Ende olf
oif hij [cidt
hIJ hoopte beter accoord "001'
die Religie, of hem niet diverfche
diver[che is vOOl1fe'
vOOlt;e' ouden geweest.
'ol
dat die [aeken
fadrm in [ulck
jillek an
em w?r!oop
,'cr/oop kopJen !ouden,
fouden. dllt ~ij Rt.
Re.
ligie, Stad en al vel"lie[eIl
vel"lie[m [oude,
[oude .
An/w.
fuik een verlies en verderf
.tIn/w. 77. Hij betuycht, dat hij fuIk
der Stede van Gendt hen laet verantwoorden
verantwoorden..~ die eaufe
cauCe zijn.
dat die Stadt ende meer andere, fonder
Conder eenige bijlland of
oC omont.
f~t,
fd. alCois "erlaaten
V'erlaaten geweest. die bij
hij nyt kem.
kent, maar Godt weet
wie die fyri.
Vr. 78. Ende waerom
waero11Z hij [ulxs
fulxs nyt gt/ooft
gelooft en heeft, eer
hij de partij "Im
vall de paysmaakeren heeft "angen~men?
,,{mgen~men?
Antw. 78. Verelaen.
Verelaert. noit geen pànij
p:mij aangenomen te tlebben.
zoo in 't I11I en 16de
I6de Art. geCeit is,
is. danrom hij dit ooek bij de
:l:ltwoorden.
ll:Jtwoorden, in het voorgainde point
poiot gegeeven,
gegeeven. laet berusren.
Vr. 79. Off
Of! hl!~
he~ n'Jt
nyt tlil'ttfelylr
tlh'etfelyk gefeyd en is geweest, dat
C.'ulmpigny.
Ç.'zampigny, Boude/er,
Bouc1reler, Mr. Gil/is, Deynards, zondere en
.andere
pC/is te trachten?
.ondere gpt:ollfpireert
gpco/l[pireert hebben tot
lot zullren
zulken pllis
Antw. 79,
79. Hij bekend, dat hij van den benoemden perfoon ,
diverCa et Contraria Judicia gehoort Hadde.
liadde. maar dat eerst hij op
den "Snen: Mar.
Mar. geûen
gefien beeft,
heeft, dat Cy- niets goeds in den zin
hadden.
Vr.8o.
Vr.80.
E 3
Ililn
a.n
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Vr. 80. Of! hij ook nJI g~fl!zrw'en 'e" "eeft 'Uln Ministers,.
ende IIntiere goede /uyden. dat men E",bi:1I ",or Sç"~Ptn /tie.
zen zoude?
AnlW. 80. Verc1aert noit een letter tot dien einde ,efchreven
te hebben. aan eenig mensch dat leeft.
Vr. 81. Off hij flyl wel g~welcn hult tlill de Pr;nç~ "lItJ
Pllrma niet en beteerde Ie trllfleere~ meI de Generaale
Staat of .'taaten, maar met elke Statlt in h,t partiçu#el ,.
."ntw. 8r. Betuycht dat hij zulxs nyt geweten heefi. noch
gelooft beeft. verklaarende dat de Prince van PRrDla niel In~
ders begeerden dan een goede en genefllale reconciliatie endé
"aamaar wederom naar Spangje te reizen.
(was getekend)
PETRUS DATHENGS,

Manu P"pria &,.ipfil.
DATIIUN werd, nl het beantwoorden dezer vraagen, te
Utrechl ep den huize HII~enberg gezel, doch, na verloop van
veertien dagen, op Caulie Juf/ka loir en fidejuJloir, ontflagen.
en ook daarna, vermit5 'er niemanc tegen hem opkw31ll. van ziF
De beloften ontlast, en de Borg van zijnen borgtogt ontvrijd.
Ondertusfchen is het zeker. dat hij zig, te verre, buiten zijn
impt, met IMBlSE heeft ingelaaten; en gaarne gelooven wij, dat
hij. door de'nzelven, door valfchèn fchijn misleid is, doch nid
zo verre als hem van zijne vijanden wel is ten Jaste gelegd. Ten
minlle de onpartijdigé llEYD gelo0fde niet, dat hij bet uiterllc
geheim geweeten heeft. VAN 111EETEKEN , zijn tijdgenoot, zegt
dat hii een notabel Predikant was, en dat bem veele van 1MBUES
handelingen werden toegefchreeven: fchoon me n ook, bij llBYD.
HOOFT en anderen gemeld vindt, dat hij !lerk tegen ORAN]E héefi
uit~evlaren. Van Dantzig naar Elqurg vertrokken lijnde, overleed hij aldaar, hl het jaar 1590, in de maand P'ebruarlj, en
werd aanzienlijk begraaven.

Zie HOOIT. Nt/erl. Historie. p. 580. E. VAN 'Rrm. Netler/. Oor/olen, p. 31-35 en 87. aOR~ Ned. Oor/o-

len.

DAU. (Gerrlt) DAUU. (En8.,,,an) enz.
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,en. XIX. Boek. E. VAN MUTEa!N. p. 153. Ta WolTER, Hi,torie der Reform/ltie van Gend; Tweede Eeuw·
getij Ylfln tie Geloofibelijdertisfe ,p. 13 - 25. Refor.
matie VII" Zeeland, p. 84-89. 's GUVEZAND!.
Twee honderti jllal'ige Gedachtenis van het eerfle Sijnotie, p. 43;44. 151-171. Tweede Eeuwgedach.
tmis tier Middelburgfche V,.ijheid, p. 47 en 5~· J.
XOI(, Amfleldams Eer en. Opkomst tloor de HervorminI,
IV. BOlk, p. 38, V. Boek, P.30.

DAu, (GERRIT) een beroemd Leidsch Schilder, en leerling
yan UMBI!.AND, aan wien hij het voornaamlle van zijne kunst,
fdlOon in manier van behandeling veel verCchillende, verCchui.
digd was. DAU fchilderde met olijverwen in 't klein. Zijne
beelden, die zelden meer dan een voet hoog zijn, hebben alle
Jl1lke goede omtrekken, als of zij levensgroot waren. Doch
'er word gezegd. dat hij zeer langzaam werkte: waardoor dan
ook zijne fchilderllukken minder in getal zijn, dan van anderen.
Ook wil men. dat hij, op alles, uitermaate net en naauwkeurlg
was.
Zie PHILIP9, Lel'en der Sc"ilj'rf.
(ENGI!LBEJ!.T VAN) of VAIll DAAL!. een man. zeer vervan afkomst all van bekwaamheid, werd, in het jaar
1543. na het affierven van ADOLPH VAN DER NOOT. Kancelier van
~rabllnd. lijnen Rekenpenning vindt men bij l\1IElIS, lIl. Deel, '

D4'LI:,

maafá

:iO

P·7 2 •
DAVID VJlIll BOtJaGONDXëN. bastaart zoon van FILm. Hertog
van BDllrgontiiën. Graave van HD/~nti en ZuJllnd. de vijf~n4
viiftiglle in den rang der lJtrechtfche Bisfchoppen. Hoe deze.
door zijnen vader. met geweld, ten zetel gevoerd is. tegen Heer
GIISBERT VAN BUDI!.B.ODl':. die. op eene wettige wijze. door de
Kapittelheeren , verkozen was, is. met veele andere omllandig.
1Jeden. reed. gemeld in ons VlII. Deel. Dan. behalven dit,
omllond 'et twist onder zijne regeering. over eenige Burgers van
Utrecht, die te AmlrsfoDrt gevangen waren. De U,rec;htenaars

E 4

kwa-
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kWamen voor Amersfl".t
Amersfl"f t en fchooten 'geweldig op die Strd;
dar de nieuwe Stad ·geheel afbrandde. Bisfchop DAVID. die
zó dat
zijn vl!rblijf op het Slot
Slor Ier Horst hield. kreeg 'er fpoedig tijding van t en kwam t welhaast, binnen Amersfoort; waarop de
Utrechtenaars weder terug trokken. De oorlog hield t echter.
aan, en duurde nog eenigen tijd. tusrchen de beide Steden. De
eene vreesde voor de andere; en 'er werden veele oneenigheden
gepleegd. Bil1neu
Bil1neu Ame.rsfo/Jrt
Ame.rs[o9,-t )'errchoolen zig veele Utrechtfche
Burgers, die de zijde van. den Bisrchop gekoozen hadden. Ten
hunnen behoeve ciscl1t~
cisclJt~ hij
hij,t dat
dar de banvonnisren , tegen hen uit·
gerproken, herroepen zoudeu worden; waartoe die van Wrttht
UIr,dtt
niet genegen waren. In plaats van hem d:sarin ten wille te zijn t"
wierpen zij een Ilerk
tlerk Blokhuis aan den
deu Eem op,
op. waarin zij een.
eell
talrijke' bezetting leidden, om die van Amersfo~rt
Amers[o~rt te
tl! benaluwen.
benaauwen.
Dit gerchiedde in het jaar 1458, en dus kort na den aanvang
van zijn belluur;
betluur; hebbende hij geregeerd van 1457 tot 1496.
gewei~rd hem te erkenDe Utrechtenaars hadden niet alleen geweigerd
nen, om de onwettige wijze,
wijze. waarop hij was aangetleId,
aangetleld. lUaar
maar
ook om dat het (lree!! legen
tegen hunne Voorrechten en Privile~ien,
l~rivile~ien,
inhoudende dat
dnt geene Bastaarten
Bas/aarten unige
tenige Benejicien, of Pre/IJ/u,
Pre/a/u,
Sloe/ i" de Kerk van Utrecht
Utrtc/it
,·en,t veel mill den Bis/doplijlten Stoel
ren
mag/en
mugten he3Îtten.
heûtten. De Paus had DAVID, ten verzoeke van zijnen
'fader,
'fader. wel voor echt verklaard; doch zij floegen daar
dailr op ge~ne
gel!ne
agt. Zijn bastaartbroeder
bastaarrbroeder,, ANTHONIJ
ANTHONIj VAN BOURGONDlëN, kwam
hem te hulpe, met duizend paarden, en. verklaarde zig, met
opene brieven, tegen die van
1120 Utrecht; naderende, met zijne
bende, tot aan de Bilt
Bilt,t alwaar hij eenige huizen
buizen verbrandde 1
maar çle Utrechtenaars trokken hem te gemoele:
gemoete: zodat hij, om
,lat hij minder in l1agt was, naar ~mer.ifoorl moest terug kee- .
ren. Kort daarop volgde
\tolgde de vrede; de ballingeg moesten evenwel bulten blijven. NièuwelWisten
Nièuwelwisten o~1tf1onden
oiltf1onden 'er, lusfchen
tusfchen Bisfchop DAVID en GljSBEI\T
GIjSBEI\T VAN BREDEROllE,
BREDER allE , die toen de waardigheid van DomproOst bezat; doch zij werden, in 'e jaar 1466,
bijgelegd, op voorwaarde dat
dllt Mr. GFRRARD VAN RHIJN, Mr.
JOHAN BUND, Heer WILLEM VAN BOEKHOll.$T
BOEKHOll.~T en EVERRARD VAN
'ROIJS
tROIJS uit de Slad
Stad zouden gebannen blijven. ten tijd toe. dat
Heer GJj5BRR'JI
GJjSBBR'Jl VAN BRlIDlAO.qE,
BRlIDlAO~, e~ zijne medefianders,·
medefianders, ·h~t
h~t an~
:m~
dm
dcrs
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ders zouden goedvinden. DAVID
DAVID 'fAN
\FAN 1I0URGONDI:·~.
iOURGONDI:'N. om geld
zijnde, zocht eene fchatting.
fchatting, van één fiui ver en vieE
verlegen zijnde.
penningen, op ieder morgen lands te I.ggen; doch de gemeente
tegen, tot
tOt zo lan.
wilde 'er geenzins in bewilligen, en hield het tegen.
ge, dat llEINOtTl'
ltEINOUT VAN BRWERODE,
BRWERODE, broeder van Heere GIJSBERT f
'behulpzaame hand bood, met vier honderd gewapende
hem de -behulpzaame
mannen
tnannen 't~
'I:~ bijlland kwam, en
cn die binnen U/recht
Utrecht bragt. On.
ziJn' de diensten, bem qoor de IIREDERODEN
iREDERODEN be wee zen ;
telbaar zif~'
uiterfle ondankbaarheid vergold: waar.
die hij, echter, met de uiterfte
van wij.
wij, op de Art.
Arr. van REINOUT
REINOUT en
cn GlJSBEltT
GIJSBEI!.T VAN
VAN BItEDEItoBII.I!.DEltQ.
yan
DE, (VUl.
(VIll. Deel), de voorbeelden gezien hebben. De han:.
handelingen van DAViD
gedrag
DAVID waren ondraagelijk; wordende zijn
iijngedrag
flout .was
was op het gezach zijns vaVll·
veel verergerd, doordien hij floU!
ders, en op dat van zijnen·
zijnen' broeder Hertog FILIPS.
FILIl'S. Uit dien
hoofde was het, dat hij. firijdig met de Voorrechten en PriviIe.
Privile'giën, den Raad van U/recht,
Utrecht, naar eigen willekeur, veranderde.
·giën,
KAREL VAN
VAN BOURGONDh~N.
BOURGONDI~N, begon
Maar, na den dood van Hertog KAREL
hij voor zig zei
zelven
Utrecht zonden Ge.
Gebij
ven te duchten. Die van Uit-uh,
hem, op het 'kasteel van Wijk te Duurftede.
Dllurflede.
deputeerden aan hem.
alwaar hij zijn Hof hield ; zij begeerden '13n
nn hem
hem.J dat de
Raad van Utrecht, naar ouder gewoonte, moest belleld
bclleld worPrivilegiën, die hij nu te lang verbroken
den, volgen. hunne Privilegkn,
bad; als mede, dat hij uit zijnen Raad zou
zon verbannen Mr.
LUDOLF VAN
VAN KAMPEN,
XAMPEN, zijnen
2ijnen Vicarii,
Vicarili, Mr. DIRK UITTERWEER,
UITTERWEER, van
WDOLF
omzetten, gelijk ook meer anderen, die hen tegentegen.
zijn ampt ontzetten.
Bisfchop weigerde daaraan te voldoen. Dus namen
fionden. De Biifchop
zij Heer JAN VAN
VAN MONTFOORT
MONTFOORT voor hunnen hoofdman aan, zeczetteden
leden alle des Bisfchops Officieren af, en fielden anderen in hunne plaatfen
plaaefen aan;
lan; waaruit niet anders, dan nieuwe haat en nijd,
Eusfchen
yoonkomen; die zo
tusfchen den Bisfchop en de Stad, moest .,oonkomen;
verre ging.
ging, dat 'DAVID
'DAVID 'er ook niet meer .binnen
,binnen kwam, maar zijn
verblijf te Wijle hield.
hield, en die vaD
vaa Utrecht in den ban deed.
Nogehans gingen deeze
decze met de oefening van den RoomfchelJ
Nogtbans
onderzoek, do ar
Godsdienst voort. Ook werden zij, na gedaan onderzoek.
Bisfchop in het ongelijk gelleld~
gefield~
den Paus vrijgefproken, en de Bisfcbop
Dan hier mede was die twist niet gellild. Veelen van de Utrecht.
Utrechtfclae
fcliIe .Qur,ers
Uur&ers war~n
war~!Q hem toegedaan. Met
~et deeze maakte hij, in
ES
het
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het
bet jaar 1481 tJ een' .~DtJ.g,
.~nfl.g. om binnon
blnnsn dt
de Stld
Stad te
re komen,
komen J et1
en
zig te wreek en. De affpraak Wal, dat,
dar, op zekeren dag,
aag, een
'Ierwekt worden; geduurende de beweegiDg zou hij
oproer zou verwekt
in de Slad kolnen. De dag, daartoe bepaald, \Vu
waa de 6de Augustus. Veel en waren heimelijk geWApend, en mllaktel!
mllakten een oploop tegen Heer JAN VAN
VAN MONTPOOJlT, Hoofdman der Stld.
Doch zo fpoedig de Stads Banier ontwonden. was,
was. voegden do
meellt
meen. ingezetenen zig bij hem, en overmeellerden
overmeenerden de anderen.
De Bisfchop, verwoed over de mislukking van den alnlla~,
aanOag, zond
lREDlUK VAN I]SSEUTRIN
IJSSELSTEIN naar
nlar Ulrtchl.
Utrtclzt. die zijn best deed
Heer FIlEDRIIC
met rooven en pion
deren ; neemende zelfs eenige Burgers geplonderen
vangen. Dergelijke bedrijven konden niet
Diet naluten,
nllaaten, een opellT
open,
oorlog. tusrchen
tusfchen de Stad en den· Bisfchop , te veroorveroor·
buren oorlog,
zaaken.
ZIlken. DAVID, om het rpel eens meeller
mee(ler te worden, hitlle
hit(le
• .uIMILllAN, vader van FILlPS
FILIPS DElf EU,STRM
EU,STEK tJ tegen die van U·
trecht op. De Hollanders, meermuIs
meermaals door die van U/ruM
trechl
beloofden hunnen bijftand aan M.lXIMILIAAN,
MAXIMILlAAN , en ver·
benadeeld, beloofderi
zekerden hem, de Stichten.aars te zullen dwingen. Doch ztj
maaklen , gelijk
geliik men zegt, de rekening zonder den Wlard:
waard: wam
Wint
mllakten
zij werden, bij het Blokhuis, deerlijk'geflagen.
deerlijk 1geflagen. De Heer VAN
LA LAING, Stadhouder van Holla"tI,
Hol/a"tI, in nRame
naame VIII
Vla MAXIMILIAAN.
MAXI MI LIAAN •
blld,
bad, [ot
tot deeze onderneeming , den Hollanders
Hollander. zwaare fchauin.
fcbattin.
gen opgelegd. en al het geld,
geld. uit de Steden en Dorpen. bijUD
bijé~D
gerchrnapt, en daags vóór den tJag
flag in bet leger doeh
doen brengen.
Den flag
nag verlooren Zijnde,
zijnde, werd de rchat
fchat een bult voor de overwinnaars.
winnaar.. Dus moest 'er weder geld zijn,
zijn J wilde men voortgaan.
De Hollanders werden zo onmeatig gefchac,
gefchat, dat veel eh
en hun zij.,
zif.,
Terwerk, anderen hunne bedden en huisraad moeSlen
moeslen verkoo·
pen , om de penningen, waarop zij gefchat waren, bijeen te
brengen. De verweerders lieten
lielen ook niet ns,
nl, tot in
In her
het hart
wn
VIn Hollantl
HoI/anti te
Ie firoopen. Met eenen onverwachten
onverwlcbten aanval veroverden zij Naartltn,
Naartlt!n t dat door hun
bun geplonderd
geplond.rd werd; koopen.
koopen'
de de Burgers bet
het verbranden der Stad met geld af. De Ho~
landers ,• niet min wraakzuchtig, dan de Utrechtenaafl
Utrechtenaara verwoed
waren.
waren, deed en mede hun
bun best. met branden eh
en blaaken,
blaakeh, 1100'
floe·
gen, bij Wmhroelr,
Weslhroelt, een deel U/rult/ftltt
Utrechtftltt Burgers Jt die daarentegen nanen
nllnm bij verrasfmg innamen en pIon derden. DUi
DUi werd
bet
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liet gantfche Land een prooi van de heerscIu;ucht des onwetti.
,en Bi&Cchops. De Blokhuizen, echter, werden daarna. door
'de Hollanders, ingenomen, ter aarde toe geOecht. de Sluis in
ft\lk geOagen , en de vaart, op St. Ni,olllt1SJat, in I48~, toegedamd; waarna zij weder terug trokken. Die van Utre,lit
overrompelden, inmiddels, Rhe.enen , en noegen alles, wat zij
Jn de wapenen vonden •. dûod, uitgenomen de vreemden, die
In dienst van den Hertog waren; laatende dezelven gaan, waar
het hun goeddacht. De Bisfchop geraakte, echter, met zijne
vrienden. ddor middel van eenen geheimen aa.'10ag, binnen U.
trecht, en kreeg aldaar, fl:aande dat "er over den vrede gehandeld werd, gevangen, Heer JAN VAN HONTFOOaT, Heer DIllIC
VAN ZUYLEN, Heer GUARD VAN SOUDENBALG, Burgemeefter ADRI.AAN VAN RHYN. Burgemeeller JOHAN VAN NYEVELD, ]OHANWOUD~AN. WILLEM WOUDMAN , JUl(DRJK LAGE, AD~AN SLOOIJER en
BARENT VAN GROENEVILO; alle welke niet zeer zacht van hem
gehandeld werden. Ook bragt hij meer dan vijf honderd Hol·
landers in de Stad; 't welk. bij die van U/ruht, een kwaad
vermoeden burde. Deze tr<~kken daarop, met die van dmer,.
!(Mrt , ~nen lijR, als zijnde dezelve Inlgelijks des Bisfchops
y1janáen. Voor Ufrecht komende, werden zij. bij nacht, heimelijk, binnen gelaatln , 't welk niet zonder bloedftorting toe·
&ing. De Bisfchop, in vreeze zijnde, liet de gevaneenen 101,
'ell,maakte met hun een ver!ilrag van dezen inhoud: .. iudien zijn
~~ partij de overhand behield. zou hij hUil voor derzelver woeti de befehermeÎlJ malE in Keval die van U/redt meef1:er blee,. ven, zouden zij 't hem insgelijks doen." De Utrechtenaars
bebielden de ,o't'erhand, en zouden. In hunne woede. den~Bis·
fchop heb\'et& amgebragt, zo niet Heer JAN VAN MONTFOORT hem,
",olgen. bet gemaakt verdrag, befchermd had. Evenwel moest
~ij tig f na zeventien dagen van de Stad JIleefier geweest te
zijD, gevaogen geeven. Met bem geraakten in bechtenisCe Heer
jl.COB VAN CATi 1 Ridder; deszelfs broeder, Heer AUND VAN
CATS; HEItDEaT VUl FOIEEn', Schout van Alkmaar; NlCOLAAI
CARi.~E, Kapitein van Sckoonh~Yen; GIJSBUT PIITWZ, BaiijlSw
en Burgemeeller van Alkmaar; Mr. DM UlTI'I!I.Mna. Vicaris
van den Aanlbisfchop. en meer ander. Hollanders, tOt honderd
vijf-
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vijf-en-twintig toe. De Bisfchop werd naar Amersfoort gevoerd.
De Hollanders lieren nier af. MAXIMILlAAN te fmeeken. dar hij
hem verlosftn wilde, en de Stichtenaars bereugelen. MAXr!4ILIAAN
zond eene bende krijgsvolk vooruit, die door de Hollanders vt:rnerkt werd. en kwam, met zesrien duizend man, te Oudwi.ik,
een Klooster digt bij Utrecht; het welk araks {luk befchoten
werd, voomaamlijk de poorten en [orens. De Hollanders, dol
van woede tegen die van Ulrechl, deeden, zonder kennisfe van
'den Aartshertog, een aanval op de Stad, doch werden, met
groot verli~s, afgeflagen. Onder het gevecht riepen de verweerders: Gij yerrllderr. wilt gij de Stllrl willnm. Jan moet
~ij naJer komen. Zij noemden de Hollanders f/érraders. om
dat zij de Gedeputeerden van wegen de Stad, aan MAXIMlLlAAN
gezonden, om met hem' te handelen, tegen het verdrag. en boven het verleende vrijgeleï, hadden vastgehouden, en Jonker
EGGERT VAN CLFEF naar Ter Ooutie, en den Burgemeel'ter SOUDENJI\LSCH naar ScltDfmh,ytn zonden. De belegeraars deeden eeu geweldigen aanval, eens ell andermaal OP' de -bemuurde Weert,
maar werden even kloekmoedig afgeflagen.- 111 den derden aanval naken de Urrechtfchen 'eenige buizen· in brand, om hunne
Tijanden, door rook en Ilank. te benadeèlen, en re doen [eru~
wijken; dan de wind keerende, firekte dit [en nadeele van de
Bur~ers. De Hollanderi we~den, op den 2911en }ulij, J 483',
mee(ler van de Weert:' Maar ook deze geraakte, door den
aanhoudenden brand, die ,[wee dagen duurde, ïn asfche. Vermids nu die van de Stad zig, bij aanhoudendheid, in de wape-,
nen moesten houdeb, werden zij geheel eri -.i! afgemat, en genoodzaakt, met den Aartshertog in onderbandeling . te ;treedeq;'
die dan ook, den 11Sden Seplember, als overwinnaar, 'zijne ,intrede binnen Utrecht deed. De Stad ,m~ese duizend SoJdaarell
i1oeemen, doch ten laste van de Hollanders; die, toen zij meenden, Utrunl in eëuwigall eigendom te zullen houden, de Catha..
rijne-Poort deeden, onigraaven en van binnen de Stad bebo\wer...
ken; waartoe zij bonderdduizend guldens moesten opfchieten;:
welk geld zij voor wel belleed rekenden .. vermids zij nu van
Utrecht. meefler waren; en hoopten te zullen blijven. Dan ook.
ltierin maakten zij vetkèerde rekening, Wave; in het jaar 148,2,
her-
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•
beroverden de Burgus van Utrecht de Catharijne-Poort,
Catbarijne-Poort, nor~
!lor~
'menderhand , en dreeven de Hollanders terug; welke [Oen
wen hu!J.
hulJ.
'menderhand,
geld beklaagden.
Nadat Bisrchop
Bisrehop DAVID bijna veertig jaaren den Bisfchoplijken
Bisfeboplijken
zetel, onder zo veel onrust, bezeeten
bezeelen had.
bad. is hij eindelijk, 'in
het jaar 1496, op het kasteel, te lf'ijk
lPijk te Duurflede, overlee .
zeer veele ongeleerde lieden 'mèt
'mde
den. Hij had gevonden, dat leer
.geestlijke
.geesllijke ampten begiftigd waren. Om daarin te voorzien, ont,
bood hij alle Diaeonen ,Onderdiaeonen en Priellers, uit het
bet geheele Sticht, voor zig, en vI,md,
vund, bij het
hel toetzen
wetzen van hunne be',
beele
gantCeben hoop, zulke grove onwetenheid,
onwetenheid •
kwaamheid, bij dien gantrchen
dat hij
bij allen, behalven drie, van hunne
bunne ampten
amplen ontzette (S)~
Zij,

(§) In hit
hllt Batavia Sacra
Saera wordt dit 'edrijf
,edt';J! met andere
afgefchetst. Daarin wordt gezegd, JIU
dat lJisfchop David
lr/euren afkefchetst.
Geesllijken afzette
afzel/e ,die
, dje reuls
reeds in kerk/ijke
kerlr/ijke bedieninbedienillgeene Gees/lijken
gen bevestigd waren, maar dat !zij
hIJ zo een groot gettIl vml
vtm
verwachulingen, dat is, die na deze ampten flonden, als
verwachtelingen,
niet wilde aannemen; waarover Erasmus
hier gemeld wordt, niel
met lof van hem ~ewaagt.
tewaagt. Deze lofreden is wel watrrdig
walfrdig 11t1
I/a
Hel zal niet ondienjlig
ondienflig :aijn,
:!Jijn, (zegt hij) te
Ie
te fchrijven: " Het
Bisfchip van:
va,.
" verhaaien , wat dat aan David, voorheen Bisfch,p
Um:eht, en zoon van Philips
Pbilips den Goeden, weJervaaren
wedervaaren is;
".. Utrltcht,
geleet'd man. en wel ervaare" in de God.
God" hij was eeu zeer geleerd
gûeerdheir/, het welk
wt/k in Edellieden. en voornamelijk iIJ
in
" gûeerdheid,
" Bisfchoppen van dat Landfc,luzp
Landfc,'tap,, die tot de ooren toe in de
,t,. beflommernisfen der tijdelijke goederen flaken, voor een
" zeldzaame zaak moet worden aangezien; !zij
hIJ' had verf/aall
verf/aatl
,.
vlm gewijdm
J' dat 'er IJnder zo groot getal ",m
gewijd", zeer weinige in
wetenfchap geDe/fend
geoeffend waren. hij heeft dan de waarheill
" de wetmfchap
" der zaake nader willen
Z(J.IJI.
wil/en onderzoeken. Hij deed in de Zaal,
" daar zij onderzocht werden, een fI~eI
fllel "oor
voor zig zelve
" ut/en.
zetten, en heeft
huft hen "/tema,,l,
IIltemalil. een voor een, vragen
" voorgedragen, ntlar
n/lar maten
mtlten van het ampt
tlmpt til
tIJ de weyding
J,JO daar zij
ztj naar /londen. Zij, die Omlertliliconen
OndertliliConen zouden wor,
U'or" den,
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Zij, die de afgezetten
afgezetren hadden illg~drongen.
illg'!drongen. {lelden hem voor.
een groote fc:hande ~oor het Sliêhl
SI/éhl ""n
vlln Utrtrht
Utrtthl
" dat dit afzetten ctD
was,
" was.

tien, fieldt
fleltlt hij
/zij ligter
ligfer "rallgen
vraogtn "061',
V 061' , dlln
tlon hun
kun die Dillco" den,
nen zouden worden. Zij, dit
die 1111ar
nllor ht!
hel Prieslerampl
Pries/erampl flon" den.
tien. moeslen
moes/en op Godgeleerde "Nu/gen
vrtlflgen lIntwoordeII.
antwoordetl. Wîlt
Wilt
" gij weeten hoe hel afliep,
ojl/ep, hij WieS
wees hlln alle af.
of. op drie na.
"n Die hel opzigl oyer zulke uaken
Uaktn hadden
hadden.J meenden dnt
tlat !ul
hel
" een fchonde
fchontle "oor
voor rle Kerk zou'"
zout/e zijn, ;rdien
irdien •er maar drie
" gewljdt
plllats "an
Van drie honderd. De Bisfchop
Bisfckop
eewljdt wIrden
wtrden,, 111 plllnls
aarl. antwoordde: "nt
dat het
hel nog
Yan een
etn "uurigen
vuurigen aorl,
" zijnde "an
" grODtlr fchl1lnden zoude
zDude aijn,
ai}n, dat
dal 'Ir E:uls. JIJ noch tJQIIli/QIII" mer dlln Ezels, voor Menfchen de Kerk wertJen
wertlen ingedron"gen. ZIj,
Zij, di, gew"n
gew"" waren,
warm, daaruit eenig "oarde"
VOIJrdelll Ie
te
Irlle/cen, Jronlen
dronlert ,,"ttr
" IreUen,
,,"ltr a"n, hel vonnis Ie ye,.udten,
yeruchun,
" In
,n JIII
dal !Jij tllllsi
tIIltsl denken,
denIten , dnt
dal ilS, eeuw gltn
geen PlluJisfen
P/lulisfen
yo,rihraehl, Vlur'p
}lIm lut
nel hoyengemeltic
ho"",gnnel(k IInlwoord
" vo"ihrae"',
w""r,p "ij Jllm
"gaf. Dus w.""
w.,.,,, zij Jan
don gu/wongln,
gel/wongen, IIel
nel Illalfli
Illa/jl; jJormtuil
jlor""uil
"gllf.
" Ie
te werk
werlt te fIellen,
pellen, '"
til aij..
:&ij" •Ir
tOl gekolllen.
gdolllen. Wal
Wat is dit
dil
Ir 10'
" l,wUSI?
gtWUsl? I"tiit"
I"i;e" gij ao
:&0 munl voort 1I
te galln,
g4lln, 1Jtitiu~
zeiden zij,
motl Kij Dm" weti'e
wedde ",,."lIJgl",
ye,."lIJg,,,, ",,,iers
/I,,,iers Is
is hel
het Ollt
011' onmooge" mo,l
,. lijk, alJ"der
aonder alIIk,
all/kt Euls
Ezels te
It hejJlII11I.
hep"on. Dit jJormluig
jlormtuig huft
" tien
den Bis!e!J'!J,
Bis!e"'!J, tiie
die tol
lot "iertoe aD pal gefttlll"
gejlllll" hll".
hai. tlr
ter lIarde
aarde
geveld, d6ch
d6eh 'QIt
dil "ai
/rai hij ItlltJnell
lIfteeren , ha"
hod hij
" ge"lId,
,Qk dit
ftll"ne" ,,/weeren
" maar geatgt/:
gezegd: tie
ie IJIIt/i,
wedie w~rtltn
wortltn .iel gegeeven
g(gecyen bm
/)111 uwe ~ver·
IJyer·
dlloJ e,.
ell groolsk,itJ
groolsheitJ i,.
;11 ft
te yollen,
yollm, "'lIar
"'tJar ,tti •tr
cr mlltigliji
mlltiglijk
" d/latl
leve". en dllllrl'e
tlllllrl" :aijn %ij
zij gr~61
gr061 g6noeg.
g6nOtg. SchoD"
SChODli zij
" vfln
yan ie letJI,..
" ien Bisfchop
Bisfclzop mi,/enitn
miJ/ehien 1IIet
met gt/ljlten
ge/ijltell munt
mflnl kat/"en
!zat/dcn It~".e.
koue"
" heiIlIllen
he/lllllen,, /lil" wit"
wie" tie
ie ktrklijlte
lttrltlijlte ''''''1IIften
''''',mjlen ,ok mIlII,.
I11IJllr glgee8'guveil wierde" ,m •er eerlijlt "1111 1I
.ejlllon, en niet om ee"
" vu.
II .eftllon,
..
fIaat te !JoNtiell.
" Yorsttlijken
Yorsttlijlren Palll
"ouitll. De Bisfchop had "liS edeledd,. moediler /cunnen
Kunnen anfWo'rtiell
anlV'Olrtlell,J tIIll
tII" Ie :r.'ggen:
"'tIJgen: als
tJls iJlieden
iJliet/en
" iels
wal
nodigs ,ntbreekt
,ntbreeltl , zal het "4n
""" Ie"
len alItIeren
allderer. kant, 111 WIJl
iets nodjgs
" het tljl
flit mijn idomften
iniomjlen,t v,rg"i
SlergDci VIDri,,,,
worJ,,,, IIls
IJls mell de
tie Kerk
Ktrk
" "Dir aIIlke
allllce Eull tRil'"
mIlII' 11;,1
,,;el Iflal OtJIII'tII."
OtJIlt'III."
I'

",r.,
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" was, vermids hij, van drie honderd Priesters. alleen drie lil
" hun ampt liet blijveR, en alle de andere als onbekwaam ver~
ver4
" met; dat de bedendaagfche tijden geene PaulusJen
fen noch Hl,..
" t'on"","sfe"
f'on"",lIs!e" meer opleverden." Maar hij antwoordde hun: ift
,isft"e gune Paulusfen noch
noc/, Hieronimusfen, 60ch
tloch wil gw.
E:atls voor
vO(Jr IIfm[cJun
lI!mfchm /aaten
/aaIen glf/m.
g4'11I.
Coadjulor
Oud geworden zijnde, werd hem geraaden, eenen Coadjutor
te neemen , om zig vin den zwaaren last te ontdoen; maar hij
wees den raadgever af, met deze woorden: H~t
H~I voorbuld VIl1l
YII1I
SI. Anthon;us leert ",ij zulks t,I"tt
t,I'-tt te doen; want di~
dl~ H. Man
St.
,.'~rd tliet
tliel meer geacht, nadal mtn
ml!fl htln den nituwen St. RoC!rIlS
c!rus had tOfgevotgd. In zijnen hoogen ouderdom verloor DA'
VID zijne gewoone vlugheid van geest, en werd zo zwak van
geheugen, dat hij, het geene van daag bevolen was.
was, op morgen verbood.
verbood, In bet leven van dezen beruchten Bisfchop, befchreeven in het meer::emelde
meer;:emelde BalaJ'it1
Bil/af'ia Socra, vindt men, on.
der anderen, nangetekend. hoe de Utrechtenaars, door hem ia
in
den ban gedaan, het oog floegen op ENGJ':LBERTUS, broeder van
den Hertog van Küef;
Kleef; een Edel jongeling, bijna agttien jaarcn
jaoren
oud. wienr geleerdheid en zeden geen het minne gerucht g..
maakt hadden, en dat zij dezen de regeering wilden opdraagen,
tOt dat DAVID vrijwilligen af/bnd
afJland zou gedaan be bb en , of afgezet
zou zijn. Dit veroorzaakte geen geringe moeijelijkheid, en
werd niet benist, voor dat de Paus. de zaak van DAVrD ter
hand neem ende , een fcherpen vermaanbrief aan ENGELBI.RT
fchreef. als ook eenen aan de Burgemeelleren van Utrunt.
Utrecftt.
met bedreiglFlg
bedreiglflg van den hoogflen' vloek en ban, indien zij langer weigerden, hunnen wettigen Bisfchop te gehoorzaam en. Deze vermaaning fcheen, in het eerst, wel eeni~en vat op de gemoederen te hebben; doch naderhand fioorden
!loorden de hoofden der
oproerigen zig noch aan den Pauslijken ban. noch aan den vloek.
[nlet'dm; waarna bijkans alle kerklijke dienflen in de
noch het Inte1'diêt;
Stad gefchorst werden, en alles in verwarring geraakte. ENGEr..
BERT, om de burgerij te beter lot zig te trekken, betoond3
neemende
ende zelfs veele overloopers •, tOt
groote zachtmoedigheid.
zachtmoedigheid, neem
groole
zijnen vijand toe, weder in genade aan. Inmiddels bemagtigden
de zijnen, in J4-83, de Stad van Utrûnt; waarop hij vandaar
n;ar
naar

to
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Daar dmersflort trok. den Bisrcbop gevangen nam. en op eenel}
(nEDA zegt. een mestwagen) deed zetten, en naar /lmerswagen (HEDA
foort voeren; daar bij, tot op het
he~ hemd toe uitgerchud, in 't
bewaard. Nogthans werd bij •
-klooster van St. /Iagte werd bewaud.
.kOrt daarna, 'geOaakt, en. door bewerlring van MAXIMILlAAN VAJl'
Kabbeljaauwsgezinde Hollanders, in zijne voo~
OOSTl:NRIJK en de KabbeljaautVsgezinde
.,ige waarde herrteld. Vol~ens H.!DA was zijn gezach zo boog
.Iige
berchikte;; zelfs
genegen, dat hij alles nlar zijn eigen welgevallen berchikte
tot
lOt zo verre, dat Iiikde Magillraat aldaar af en aanllelde; waar#
mede het recht der Utrechtenaaren zeer bekort werd. Van alle
de natuurlijke kinderen van Hertog FII.fPS VAN BOURGONDIëN,
was deze DAVID de zesde; gelijk blijkt uit de GeOachtlijst daar#
van, die in deze orde volgt;
Bourgmdiën. teelde.
teelde,
FILIPS DE GOEDE. Hertog nn Bourgmdiën,

Bij Catharina Scan·s.
Bourgont/iën, Heer van BeYeren
Beveren,, StadhouCornelis van Bourgont/iën.
"'Iaanderen,
der van Luxemburg. en Zeevoogd van Vlaanderen.
gerneuveld in den Oag bij Rupelmonrle, den 16den
Junij 1452.
Bij ••..•...••.

FiJips van Bourgondiën; in zijn kindsheid
kindsbeid gellorven.
Filips

Bij Jolle
Jo"e Prel/ea,
dnthoni van Bourgondiën. den grooten Bastaart , Graaf
Gu/de Vlies,
nies, geboren in
van La Roclte, Ridder van 't Gulde
den jaare J4!l1 , getrouwd, 1459. met Johanna , erfPieler Pieville,
Fievil/e, en gellorven
gefiorven 1504.
dochter van Pieter

Bjj •••••••.•.••
Galt'lee, te Gind.
eind.
Coteline van
yon Bourgondiën, Abtdis van Golt'lee.
Bij N. N. va" Steenherten
Adliaan van
yon
Anna van Bourgondiën, trouwde, I.) Adriaan
van Kleef,
Borsfeltn, Heer van Bredam; II.) /Idolph von
Heer van Roveflein; en merf den JOden Januarij 1504;
Bij
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C~/etta (;.:ezt'gd Caslel/ana) ,'an Bosquil., die naderhand
truuwde met 'tepItanus "tm Bours,
DAVID VAN BOURGONDI~N. BisfChop, eerst van Terrollane t
in
en daarna van U/recftt. Hij overleed, gelijk
gez~gd IS, in den jaare 1426.

Bij

'4"'.

Bij •••.••.•....••

JOJlII{1

'l'tU/

Bourgondi~n,

die de vrouw werd van den

StldllOtidcr van //miëns.

Dij MOI:gare/!"(l Post.
Bo!!rgondit711 , Heer van Sommelsdij!c, ZeeR;d,!cr I'all 't (;u/tl' V,ies. in '5'7 Blifchop
"an U/redt, l1ierf d,n 7dlt/J April 1524'

Fi/ips
\'0

"(1/1

I~cl,

Bij .•••.•••••••..
Jan "~fm Bourgondië:l, Proost van St. Donaas , te Brugge, Ra:ldsheer van '{arel dm Stouten.

Bij Jo,'J.1n;;.'1 Catc1aire,
Maria ,'all BCllrg01J(!~'ëll, getrouwd, met. Pieter van
Ecccflji e/llont, Gr~lf van Ch,rrmj •

•

Bij Cntharina de Tie'forie,
BIJu:!ewijn \'an BOIII'gnncH"n de Riis{e!tZar. in 1445
bori!n , [rouwd~ Marit] Mantlclla de la Creda.

ge.

Bij N. N. Mar.catcl.
Rafael ,'an Bourg~n'iën, Abt van St. Baaf, te Gend ~
in 141 B, ft:dert B,sfchop van Rofen, fiierf 15 0 8.

Bij ............ .
'Jo/,mta, trouwde 'Jan ti' dil/], Heer van Pe'lu;gnij.
Bij .•....•....
.••..•••.•• ;.
ti •
Corne/ia van Bourgondiën, ~etrouwd met Ad,.i(lan
Toulongeon, Heer van Mornij.

v~.

Bij ............ .
Maria ,'all Bourgondiën, of Mllrion, werd Geestlijke.
XI. 1) EE L.
F
Bij

"

DAVID. ('Jan) DAVID JORIS.

~ij

•

••••••.•
••••••.••••••
II •••

Catharina "an Bourgondién. uouwde, in 14'0, met
Hu",lJert "qn Luirieux. Heer van Qul'il/e.
Bij •..••.•••••••••
•••••••••••••••
Magda/ena von Bourt:ondiën , gehuwd met Bompar ,
Hc!er van r /loge en ~an Courno.

Meest alle gehuwde bastaarten hehhen kinderen nagelaaten.
Zie de Oude Hol/ond[che Chronitlr. PONTANUS , CORTGEEN
en BOOTII. Hislorie von 'I UlrechlSch Bisdom. MIERIS, "4n de Neder/and[che rorften. I. Deel, enz.
DAVID, (JAN) een Hollander, en vermaard Vrijbuiter in de zeventiende eeuwe. Naar Jtl11Joiko gewecken zijnde, behaalde
hij grooten l1uit op de Spanjaarden, en verrichtte, met negentig
man, die hij bij zig had, !lome daadfn. Onder zijne andere
bedrijven verdient gemeld te worden, zijne ondemeeming op
Grtnodtl, op den oever van bet Meir Nictlrogua gelegen,
daar len min!len age honderd gewapende m2nnen op lagen; 'e
welk hij, echter, bellonde te plonderen • en grooten buic van daar
,·oerde.
Zie OERM!MELIN, Hist. des Indes Occid.
DAVID. (JAN) van Kortrijk, was aldaar eerst Priester van St.
ft/art en. en werd, vervolgens. aangenomen onder de Orde der
}efuiten. Men zegt van bem, dat hij zeer bekwaam was, om de
~~toaamàe Ketters til o1olerlUigen. Hij overleed, den o9fien
August.us .,61 3 ~ als Reél:or te Kortrijft • in den ouderdom van

zeven-en-zestig jawen; hebbende verfcheidene fchriften nagelaaren.
laaten.
Zie VAL. AND.
DAVID JORIS,

gerekend onder de befaamdtle Keners , die Ne •

• ,.lfi1fJ beefr voorrgebncht. en. OAl bee balteUjke zijDer gevoelens. naar de plaats zijltfl' gl"boorte, de DId'IJeJ "on Delft

genaamd. Door de kunst van glasfchilderen, die hij ramelijk
tamelijk wel
verfiond, had hij. naar den tijd, waarin bij leefde. aanzienlijke
middtlen bijéén vefgaderd, veele min~o~enden tOt zig ge.
geuok.
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trokken, en, door zijne milddaadigbeid.
milddaadigheid. die hij aan'wendde
aanwendde om
aanhang te krijgen,
krijgen. zijnen naam berucht gemaakt. Anderen,
van meerder middelen,
midJelen, hem voor ervaarener befchouwende dan
hij wezenlijk was, fchonken hem van het hunne; waardoor hij
in !laat
flaat gell:eld
gefield werd. eenigzins prachtig te leeven. Vóór dat
hij zig berucht maakte.
maakte, behoorde hij tot de Wederdoopers
WederJoopers , en
PHlLI:<S herdoopt. die hem naar Dclji
Dc!fi zond.
zond, om
was van OBBO PHlLJ~S
daar te prediken en te herdoopen. Hier mede ni.!! vcrgenoegd
vergenoegd
zijnde, bedacht hij eenc nieuwe ketterij, om bij het verblinde
iels groots
grOOIS geacht te worden': hij nocmde
noemde zig
menschdom voor iets
tien
den zevenden Engel des Heeren,
Hecren, den Geest van Go,}. ver/wo.
ver/roo.
ZUÎl'eTen en het o'rdee/
o,rdeel
ren om de aorde te j'ernieuwen, te ulil'CTen
te houden; een Propheet , wiens gelij!.:e/J
lelijkell ncoit gewust
geweest was.
den gustelijkm
gusrelzjkm Dal'id 1'001' de
noch na hem niet komen zou; dm
menfchen, door den rechten en waal"en Geest opgewekt, Onl
0111
del' Heiligen te zijn; wiem
lI'iem fchriften men ontvan.
een lidt der
I1ls vlln
van menfchen handen, door geleerden van
yan
gen moest, niet II/S
de wael"eld, mail
maarI' gekomen uit de fchoole von den Gust,
Geest, van
von
een JO/lier
jO/lier Difcipel,
Difcipe/, geóoortig
geboortig van den Hemel, die hel eeu·
eeu.
wig leven.
leven, hel lnorgenlic'J1
morgenlic'rt des eeuwigen dags geaien
geaiel1 had:
d(larom moest men het kostelijk odten,
{IC/zten, en boven alle WIlt.
ti(ltlrom
wae.
reldfc/re
reld[c/re fe/latten
felztltten houden; zijnde Christus zijn voorlooper ge!Vetst: Mozes WilS in den Poorhof,
Póorhof, Christus
ChrislUs in 'I Heilige,
Heilige. hij
fchandc\ijkheden. Hij ontin 't Allerheiiigfte; en meer andere fchandclijkheden.

kende alle werking der goede en kW3ade Engelen, fchoof het
begin zeI der zonde alleenlijk op den geheel en mensch,
mensch. zeggende
tlat
dat de Duivels niets ondels
andels waren , tlan
iIJn der menfchen
menfch(" boozI
opiniën en "egeerten.
6egeerlen. Hij was nout
fiout genoeg, den Duivel uitteuitte·

larten,
larcen, om,
om. zo bij iets vermogt, tegen hem optekomen, en zijne magt
mage aan hem te toon en. Naderhand werd het gedrochtlijke
van dezen verdwaasden mensch, die zlg boven CHRISTUS durfde
P.e:len, weder voor den dag gehaald, en het gruwelijk mon!ler
monner
met nieuwe fieraadjen omkleed. DAVID JOIUS,
JORIS, die ten fterkfien
fterkfiel1
ontkende, dat 'ir
'if Duivels waren, welke iets verrichten konden,
ten tijde als, in een
en die hij had uitgedaagd, werd, echter, tcn
zwaar onweder, zijn huis tè Bazel, op ecn
een wonderlijke wijze,
omverre
Omverre &eworpen
~eworpeQ was, zodanig verfchriltt,
verCchriltt, dat hij. op klaaréll
klaarcll

te

F ~

dag,
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dag,
dag. niet alleen durfde zijn, geduurig bevreesd zijnde
ziinde dal de
bern op de hielen Zat.
zat. ,Even bang voor de Ketter.
Ketrer.
boa ze geest bem
booze
me_fllers
m~e!1ers als V00r den Duivel zijnde, had hij zil!,
zil!. in her jaar
uit de Nederlanden 1l3!lr
m:lr B.izel
B.;zel he,'cezvclI,
he,':ezvclI, alw31f
alwa1f hij
1544, uir
voorgaf, om her
het Ellange!imll
Ellange:im,l ~Ijll
j1:ljn \'aderla,l(l
\"aderland re
te hehben m()~,
m()~' en
huizen,, en werd 'er voor·
verlaaten. Hij ltoc!x
kocbc aldaar eeilige
eejlige hIlizen
een eerlijk man gehourtelJ,
gehoudell, vermirs hij z'g uitwendig zodanig
vertoonde. Ook had hij ald~~r
zij')' na~111
naam IJ,WID
n.WlD JORI~ in dien
alcbr :!;ijol'
van JOHAN BRUCK veranderd, zen~ende
ze::,/!.cnde d~t
Ót hij een I':delm~n
I':delman lI'as.
was.
De
penninb'en, hem door de mlsl<:id-!
misleid.: Nederlanders gewnd,
gewnd! n,
pe penninben,
gelVaanden Tnllg
TnJlg Ie kunnen
gaven hem '[ vermO'~en, om zijnen L;clV~nnden
ophouden. Na twaalf j~aren
jaaren te
Ie Bflzel
Bazel gèwoond te
re hebben,
-flierf
z. fien
llierf hij aldaar, den z:
(len t\ugustlls
t\ugusllIs IJ '\56. To~n.
To~n, drié
drie jaaren
jaarcn
opcnbaJr werden, deed .ie
.i~ Magif1:raat
daarna, zijne gruwelen openbaar
opgraaven, en te
re gader met
mer dine
zijne boe·
boe.
der Stad zijne beenderen opgraave!l,
waarover zijne aan
aanhangers
nier w~inig
weinig verfchrikt
verCchrikt
ken verbranden; wanrover
hangers niet
waren; zij haddim
voor on!1erve:ijk
hadden hem'
hem 'voor
onllerve:ijk gehouden.
gehouden, en hoopten
aJs nog, volgens ziJne
zijne beloften,
belofren, op ziJne
zijne we,'er:'pf1anding,
we,'er:.pflanding, en de
nIs
vervulling zijner.
zijner, valfche voorzeggingen. Scl1erpeJijk
Scherpelijk had hIj, ge.
gedu.urende
verbuden, ooit van zij·
dU,urende zijn leven, aal!
aan alle de zijnen, "erbuden,
zij,1GRIS, of van zij;1
zij:! voorigen' !laat,.
lla2t,. gewag
nen waren naam DAVID .J0RIS,
te maaken; zelf had hij geene v~n ·zijne
'zijne lecrllellingcn
lecrilellingcn aan de
Zwilzers geopenbaard, maar fchreef aan de N~derlanders, dat
Zwitzers
iels te ver/i;an.
ver!i;an. Zijn berucht
deze. te dom war<:n, om daarvan it~Is
Wonderboelr,,en
en an,lere
anllere .[chriften,
.fchrifren. zijn dour
duur DIRK VOLKERTS COORN'
COORNWonderboek
llAfT,
IlAfT, op zijne wijze, wederIegd.
wederiegd. Dus luidt het b\!rigt
b.:rigt van
llALMA,
IlALMA, in zijn Toneel der Nederlanden.
Neder/anim. BLEI'WIJK.
BLEI.'W!JK, ,in
,in' .zijne
,zijne
Befc1trljving
Be[chrljving l'on
I'tm Delft, zegt van hem dit volg~nde: " lntegen-.
[nlegen-,
deel van
yan veele
vee/e Godvruchtige mannen uit
uil De'f[
De'ft en Delfland ge·
ge[proten , zo heeft de Stadt
Stodt (gelik onder de beste '/1'uc/llen
t/I'uc/uen
{proten
fomtijds
onl(ruid word gevonden) nok
(Jolr teil
ten voor·
yoor·
fom
tijds het [noodfle
fnoodJle on1(ruid
fc/zijn gebracht eenen,
eenen. die niel
niet ",eri/ur!
",eri/urt genoemd te worden,
[dijn
het gefclu'edde
gefclriedde lol
tot een aficlzrile
a!icltrile der nakomelingen.
tenzij dat hel
Oavid Joris, dien .v.ermatlrdcn
.vertIJaardcn Hooft/ketter, zijnde
Deze is David
gewwl
gewwt een ktmflig Glasfchilder,
G/asfchilder. l'fln
l'an wiens handwerk
hondwet'lr nog
eenige
unige (JJ'erbli;fulen
{J1'erbli;fulen te
Ie zien zijn, zij11de hij de MOII
MO" 1'an
l'on un
een
SpeebIJ{Jn,
Speebno.n, o~gekeJ'(i,
o~gekerd, geeIJe
geene laaien
tflalen kundig, behll/yen
beha/yen zijn
moe-
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moedertaa!
moed~rt(la!,• dcc 1
'1 [ce,'
[cel' eigrn"'.'Î.(.
eig('nll'lis. CII
('11 niu
nier lIIil1
/1Iin /OJS
IOJS l'nn
1'an oort;
nart;
em
~etJ groot "chijèi'
I'eil7fer,, en il/
ill k.:rke/ilke
kerlreli,ke zaaker bekl"
bek:.' dlllJ
,om om zig

na de gedfiC'I!t
gednc'tt, n l'fm
I'an alle te (c
fè likken,
,iklren, CIJ
eli ZÎI',
ZÎ?, te l'aegen
l'oegen "aar
'Ioar
tiid en gelegen ieid
icid ; niet driftig Vtm
van aart, ic/10011
[c!10011 !'on
I'tm arm·
aan·
zien, wel geil/aai.:!
gcwaakt 1'{/iJ
lijF en leden.
leden, in gebaarden en zeden
aien.
l'tm lijf
'nI
'II'el gefè
gefdikt,
'rikt, in
ill U'&or,/en
u',orl/en en omgang zeer be/eeft:
beleeft; ollder de
11Iiskidmde
If?ederd"opers, m
e/l gedut/rellt/e
gedullrencle den lI-llIIlfle,fc'tm
ftfImjJfI iden
wisl.:idrnde If'ederd"opers,
Irriig, zig (,wier
,'erlllfllgd hebbmde,
be
t!/Zrler dezelve
deull'e "erll1clIgd
hebbmde. werd door Ob
Obbe
kri</f.
Philips herdoopt. en tot Bis[c'zop
Bisfdop OYU
over de Ilerdo"pers
f1errloljpers billnen
binnen
Delft aong,
flal1g, IleU;
I/eU: ja wot
wat /IIeer
//Jeer is,
is. de zes-en·tII'hltig
zes·en-tll'Ïlitig /fposte/lpoSfelen,
Im, die !'tm
,'alJ dOl
delJ /(onilig
f(onillg der tl/erlerdoopel's
II/ederdoopns wartn
H'ortn uitö'ezon.
uitgezon,ho 01/1
0/11 zi;n
;:i;l) ";/k
riik tlithbreiden.
lIi!!tbreiden, ell
('I) !tu/,ne
!1IJ1J bloed
den
!UII,III! leere
Ieere lJIet
/liet 11/111
a(lI1b~,dtf/ te be"c!'tigen
[cdert den
o(l/Ibudtfl
bevestigen., bewardell
hell'ccrdell (Ijlwli
open/i, I~, dat [cder'
tijd
lijd "flIl
l'all Chrisrus
Chrisws,• l'ier
I'ier Prop' (eten waren opgfjlaalJ.
opgrflaall. tree
t I't:e
Wel!
IJaam/i,k IBn
Ion van Leydrn
Ley,lçn C1I
en David joris van Delft, eIl
wal CI/
C1I Ilaam/i,k
m
twee 11011l1t/i,
flaf11uli,kk de Paus van
VAn Rome en .\larren
.\1art~n Luther. Hij had.
gelijk (el,ig"1!
tei,igt'n wiJlen,
will~n, van den
del! opgeworpen Koning eenigl!
eeni;\! p~n
éidcrs volk te werningen ()IH,/(.ligen
CJlltv::'ligen •, om in Fries/and
Fries/anti en éiders
tO[ het ontzet
ol1tzet vall
ven, tot
van 11lunjler,
1I1unflel', waarin de Koning bele,rerd
belegerd
wns.
nieuwe Rijk
f~Joedig [en
ten einde raakende>
raa~el1dc',, floeg
ijl,: liJOedig
l10eg
was. Doch dat nieulve
DAI'ro JORIS andere we"en
DA\'JD
wegen in, en fchei,ide zig af van de H 'rdoo_
-rdoop~r5, verwekte, in Hilte,
p~rs,
nilte. eene nieuwe
nit'uwe feéll!,
rfél~, daar hij allren
alken het
villder van was ~ en veel gelds van trok; beijverenbeijv~ren
hoofd en de vinder
d~ 7.ig.
zig. om
0111 zijne
zijIIe o'ngehoorde leere,
leen~. zo
zu mondeling als 'féhrilte'Ièhriltevoomepl1ntèn. Hii noemde zijn gezegde !tet Woo,.d
Woord der
lijk, voorttepl1men.
Yo/komen!leid
l'ó/kollle11lzeid rI
r{ Propft~tie
ProplrNie geliik hij znlks, zonder fchroom.
in het Boek der Folkomcnlzcid,
Po/komenftcid, gezegd heeft, dat
d~t den Volmaakteil te leezen
bedekter in het groote
ten
Icezen gegeeven werd;, doch iets bedd1ter
IFonderbork. Dewijl zijne leeringen de menfchen op eenen
een en rui·
lf/ol1derboek.
\'ermaaklijken weg leidden
leidden,'" zachtkel;s
men en vcrmaaklijken
zachtkens gerU,t
gerust helden,
tlehlen, en
voorgeIleid
voor~ef1eld werden met eene zonderlinge
~ondcrlinge wijze val1
van fpreeken. :\Is
ds
of dezelven uit 'een
-een JlOogen
hoogen Prophetifchen geest
Reest voortkwamen.
voortkwamen,
en met een zonrlerlingen' fchijn van vroOlnigheid waren opgefierd •
kreeg hij ligtelijk cenen aanhang bii
bit eenvoudige en ligtlijk
ligt/ijk te
verleiden menrchen. Zijne leere ha'
ha look,
ook, boven alle anderen,
dat zijne aanhangers met Niterliike
Ni/er/iilre woorden etl
cn
dit voordeel, dot
m elliden anders mochten gedragen, don
dan
werken zig voor de me/1[c!ien
3
:l.Ij'
F a
zij
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-- --------""----------_._--- ---_.---zij in hun hart ge1'oeltlen;
ge1'oe/den; t1logendf
mogmd, zij tlut
lIUt lie
ie lPederd08.
lFederdo/J.
Papisten. Lutheronen,
LutlreralICn, en anderen, in ol/e
alle j/llkluil
jltlkkell 1'011
1'an
pers, Popislt1l.
ien Kerkelldienst
IIls de gelegenheid en
Kerltelldienst gC1l1cenfdap
gemcen[c,tap houden, "Js
tijdsomjlafldigheid ~ullrs
~ul/cs ,'ereischsen, waarin
woarin zij zig bevonden,
tijdsomjlandigheid
haore harten zijh'e woorden
wlJorden en het ge/ool'e
gelool'e bewoarellbewaa,.ell.
mids in hoare
tie. Deze verleidende en bedrieglijke feéle,
feéte, die den n2am
n3am kreeg
van Dal'I'd-jori.stcll,
DOl'id- jo/'i,stCll. door den grooten
grooren aanwas, langs hoe meer
1533,in
Holland,
ontdekt wordende, kwam, den 2den januarij 1533.
in Holland.
een Plakaat uit. inhoudende, dat, zo wie David Joris of Meynden van Embden.
Embden, Leeraal'S
Leeraol'S onder de If/éderdo()pers,
If'éderdoopers, in
i/1 gontsc;'
gantsell
Holland logeerde,
iogcerdc, zonder die
pie oonubrengen.
I1l1nubrengen, levendig
lel'e1ldig in zij,.
zijn
dgen
eigen deur zou
::'011 Jl'orden
lI'orden olgehallgen;
opgehallgen; welk Plakaat, den 2611cn
261len
Fehruarij da3r aan volgende, wederom vernieuwd werd. Tlls.
TIJs.
Februarij
fchen den 2dcn
2dell Ja!luarij en den 26fl:en
26ften F~bruarii,
Februarii. was, te Delft.
in he~hrenii
VlD JORIS,
he"h(eni~ geraa!;t,
geraakt, de moeder van nA
DAVID
JOlUS, die met den
zwaarde gellraft \\"erd.
werd, enkel om dar
dat zij
zii herdoopt was. En
[çhoon men de gewoonte had, de herdoopte vrouwen, in zakfchoon
Schotllpoorl, in 'e
't water re
te fmijten.
[mijten, werd aan haar,
ken, aan de Schoolpoorr,
bij wijze van !,'ratie,
h'l'atie, vergund, om het berouw, dat zij
zIj betounCellebroeders-kloo~ter ollthoofd
omhoofd en begraven Ie
te worde, in het Cellebroeders-klooster
gefchiedde, volgens inhoud van het Crimineel Sentenden. Dit gefchi~dde.
tieboek , waarin gemeld fiaat:
tlaat:
Op huiden dm
dtll XXI. February XV,
XF, XXXtT/[[,
XXXP/[[, is Maryt]e.
Maryf]e.
,'fan
,jan rie
de Gorters DIchter, Weduwe wylen Joris de Coman en
1l1oeder YIZII
yall David Joris. geëxecuteert metten fwaarlle,
fwaar'ile,
de Jlloed~r
herdoopt was, enrie
ende aljoo
alfoo defell'e
defelve van dien feer
overmits fy herrioopt
defe/ve executie gedaen ten Cel/ebroetlers
Cellehroeiers
penifeerde, Jo werd, tiefe/ve
peni/eerde,
ende aldaer
a/daer begraven.

heen DAVID JORIS een Apologie of VerVer.
" Twee juren daaraa heeft
antwoording in het ligt gegeeven, die nog
nQg voor handen is, ondl!r den rij
djtel
unde geprelel van: O"fclrukl DIJ"itl
DIJvi" Joris, gedaen untie
der
fmteert an
on tlie
iie Wel Geho"tfle
Gtho1'etle Yrouw, P'rOllw
FrOllw Anna,
An"a, geboretIe Gravinne Vil."
WiJl· Oldenburg
OkJe1ll!arg (J,.
&e. Gravinne
CrlJvinne lot
tot Emhtien
Emhtlen &"
&e.
71e
;11
,..,rlHNIe 'YIllfche
;/1 hel
!tel joer 1540.
J 540 , legen
tegen di,. ",,.k,,rtle
vli/Ic"e drliNilen,
ArliCfllen, fo
llefn ol'enl/'
OI'eI'al. nlll.ef,Iuu.YIn
ntlgeft:luu"lfl. tuU.e. gezelt
gezrlt hno
fJn.
lJcm
Bij
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" Bij dit gefchrijf 7.Og[
7.Og[ hij zig
lig zelven op
Op eene beleefde en de.
de·
moedige wijze te verrchOflnen,
ver[choflnen, en zijne valfche leere met dub·
belzinnige zegswi;zen te ontkennen,
omkennen, en te vergelijken. Dan dit
baatte hem weinig; wordende hij aloaJme
alolllme even ijverig vervolgd.
Schoon hij nu in gantsch
g3ntsch Nederland,
Nelier/mld. en Iljlastgelegene Landen.
Landen J
van \\'egens zijne Godslasterlijke leere, grootlijks was bekend ge.
worden, en nergens lIleer
meer veilig was, zo is hij dan na de uitgave
van zijn WonderIJoek. in het j:m
jau I154_,
SH, met zijne b·'jzondern~
b·'jzonderll~
vrienden en huisgezin heimelijk naar Bazel vemokken, àlwaar
bij onder verandering van na:!m,
naam, als een Staatelijk Edelman,
Edelman. die
uit vreeze voor de Pauslijke vervolging, uit zijn Vaderland ge.
geweken was, zig voor één' van de gezindheid der Zwinglia.
Zwinglillnet:, die aldaar bovendreef, uit~af.
'Wl,
uiu~af. Hij werd 'er dus als Burger
der Stad aangenomen; deed 'er volg~ns
volgens de gewoonte zijn eed;
rijzende aldll~
aldl1~ 11Ït
uit den geringen fia:!t
fla3t van Glasfc.hilder, DAVID JOJO'
RIS, van Delft, op, tot op den aangenomen rang van Jonkheer
JOHAN VAN BRUGGE, uit Flaanderen,
Fll1onderen, met woorden en werken
zig zo gedragende, als of hij de Religie van Bazel
Baul van harten
toegedaan was, gaande neerllig t~r kerke, en het j;ebrllik
~ebruik der
Sacramenten, doorgaands met een foort van bijzondere vroomi,;.
vroomigonderdaanig, den
held bijwoonencle: den Wethouderen was hij ollderdaanig,
armen milddaadig, de kranken troostlijk , en de norldJruftigen
norldJrufrigen
behulpzaam. Voor zodanige veinzerij bewerkte hij, dat niemand
lets kwaads van hem vermoedde, maar
ma3r dat hij gehouden werd
voor die geen, die hij in fchijn vertOonde te zijn: zuimende
echter niet om door zijne correspondentie , veele eellVoudi~e
eenvoudige
lieden van hoogen en laagen ftaar,
ilaat, in Nederland, die met zijne
verfoeilijke leeringe w:uen ingenomen, alle iaaren veel gelds af·
aftepersfen, en van goed en eere te olltblootep,
ontblooteg, en tot den bedelfiaf
fuif te brengen; voerende hij inmiddels een heerlijken {laat,
fiaat ,
kocht huizen en gronden, waamaar hij zig deed neemen , oefenende dus bij het karakter
kamlaer van verleider,
vtrleider, dat van bedrieg~;
bedriega;
zijnde zijn huishouding weinig min dan VorstIijk , en hij leefde,
leefJe ,
fchoon buiten orfraak, zeer wellustig. Drie zaQken,
zaak en • daar het
geheim van zijn bedrog in beIlond,
beilond, fielde
flelde hij zijn haisgezill
haisgezin
daaglijks voor: voor eerst, dat niemam van hem den naam van
DAVID JORIS (die iu
ia Holland en Friesland te zeer bltkcod was)
F4
op
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Ilraa[ br:gr:
br~gt: tcn
nrdl.'ren verbooJ hiJ hun te
melden, van
op fhaat
rcn nrderen
tC mclden,
wat lIaat
liaat of condilÎ~
condid~ hij was, cn wat zijn handteering in zijn Va·
Vaderland geweest was: en ten derden, d~t hij zorgvuldig acht
achr gaf.
her cedg2nolldtèiJap
cedg-:-no{Jdfcilap HIJ
v~n Zij/itZwitdat niemant (I.'
te Bazel, noch in het
zer/and,
él.! wQrd
zerland, lOt
tot de a:/nl,eefDing
aan;;ecrDing van zijn
zij" [,
f,Et.!
werd aangewcht.
nnngewcht.
waarin hij een navol~er
n:lVul~er W1S
WIS van de Wdclk,:ns.
\VelClkr:ns. die
di\! men zegt:
zebt:
dat geen fchaJe duen
d~ar zij ha.lr
ha,lr \'c:hl'jf
\'c:blrjf houdell.
bOliden.
d'len tcr plaatrc
plaat(c ~br
om voor zig te
re zeki'rder
zek('de~ te
[I.' zijIJ.
zijn. Dan, hilt'
hol' !J;:dèkt
bëde!<t zig DAVID
DAVID
lORIS
JORIS in de plaat~
pJaat~ zijlls
ziills verblijf hield, Zl)
Z<1 vel'!
ved te Illl'l'r
llJee'r ar:ki
ar~l.i 'de
bij, om zilOe
zillle leere door brievcn,
brieven, bOê~en
bocken en ouden
buden in NederNede,.land, voorttezcrtcn
\ oe.:llel te
re ge~ven.
voorrcezctten , en 'oejzel
getven. Dus vermand
vermond elf
gerustlnk re Bazel geleefd
jaaren gerustlilk
gele~rd J,cbbln,'e,
h:-bllln,'e, i, het gebeurd. dat
zijn eigen behulvd
zijr. doclwr ren
behuwd Z"OIl,
z"on, elJ
en leerlillg.
leerling, dien hij zijn
t~n
huwehjk
huwt'ltik gegeeven h~d,
h~d. zijnc
zijne kere
leere in rwijld
t\\'ijl~'1 trok, en t,'gen
r"~en
opflond: ook fcilrijvrn
ed!iè~cn dat
dar ten dien ti de uit
uir N~·
N~
hem opflonu:
fcilrijvcn edliè~en
tier/mul
der/a/lil iemant was Ol1g,
Ol1g, kO:lwn,
komen. die h"1ll
h"1JI en Zijfi
zij ti gant<ch ge·
ge·
:zin
befchreef, cld ,t,[ hij door iJ,"c
iJ,'[ overwet'gen
overl\'e<'g~l1 "all
van het
zin zo klaar berchreef,
gevaar, waarin hij w~s
COt [wijfi::lmoecwijfèlUJoe.
was,, VJn ontde!;t
onrde!;t ce
[I.' wor,kn,
wor,ien, [O[
digheid
dighcid en wanho 'p,
'P. en door die w~nhoop,
lV~nhoop. mer
met zi;!l
Zil!! tr,uisvroulV,
uisvroulV.
in een zwaare kran',[e
kran', te verviel,
verviel. die haar
baar eem,
eer,[, en.
en, kort daarna
hem, den dood veroorzaakte,
veroorza~kte, naamlijk den :6iLn
:61Ln "U~U,lUS
J\U~U,IUS
(HAD1'"
(HAD!" heeft,
heef[, hier VO'lr.
VOrlr, uit E. VAN ~lETEREN
~JETEREN •, gezee,d,
geze},d, J"n
d~n
!13flen A
lIg us: us) 15:;6,
f)r'sdatli>{,
IlLEI, WIJK
WIJ K VO:'
VI:' der.
d~r,
!l3tlen
A lll'(US:
I 5~6.
Df'sdanii{, z·!g[
Z'!gc VAN IlUW
beroelDd~n IÎ-'I'<.:r
Ii.:\'~r 2',II,:e',
Z.ill.'·e:r \1'lj l-:n;cn
z-:,gcn
was het uiteinde
uÎ[~inde van dien
di~n beroetDd~n
befaamden) Ke!:l'rfchen
beraamden)
Ke[:~rrchell Pa(ri;uch,
Patrhuch, of e('rlkl
cl:r1k:! \'adér
\'~d-:r DA',Id
D.~VI,l JO.
JO.
RISZOON ,, dien UBno
nll,:r"r,,, laln
litln (I.'
te Wdl:ll,
RISZOON
VBRO I:\l:11lU~
L:\J:v.lU~ noemt,
noe!ll[, den ali.:r"r·;r
W,I.L'II.
wel.
d~ Chnsrenen
il'd.:n is gewee,
welliee ooit onder de
Christenen re
te \'\'ÎJld<:n
gc'\'te, ; die w<:crw,dhaan en
land, zo Rls
nis hem an.leren
eIJ roervink van Nf'dt:l
IVedt:/lal/d,
an,lerell noemen.
en dk
die zi~,
zÏ!;, vo!gens
vo!gt?ns THUANUS,
THUflNUS, voor god'iji,cr
godriji;er en grouter
gruuter dan
CHRISTUS
CHR ISTUS had'
had, uitgl'~ceve'l.
uirgl'~eeve;l. Onder alle d~ bleken, dOOf
dour h",m
h-:n1
gt:khrecven,
gekhr~even, zijn [wee
twee de voorllaa:ntle.
vuortlaa:nlle, ni, ct a,\;::Il:ij',
ajl-:~Il:ij'; van
V~IJ wewe·
o,,!.:, en voo-al,
ge s hunne gr(lotheid.
gr(lO[heid, mc,ar
me,ar o"k,
voo 'a! , Wl'g,:n"
weg,:n> de oijl.on.
bijl.On.
derlil'
':~:lIjq hij zijn gandi:he
gandèhe le.:r,
le-:!, gelid,
gelirk in
iIJ ge.
derIte leedè:htlften.
leer((:hnfren, "~arid
meene
rnr:èIJe p!aa:fcn,
p!~3:reIJ, v;,'n'at
v.-:n·31 heeft:
hed!: te \Veet~n.
lVèet~n, her mCl'rgcflil~lde
me~rgcnH~lde 11'&IJfl'ul1derÓQ,,/r. en het
cer.le
dcr/;Q,'k.
hel boek v~nc1e
v~n 'cic Yolkolllen/;eitl;
Yolkolllel//leid; ziinde het
hd cer,le
hel "roo,:le
WJ!Hle';Ï1ktl~, Q,ldcr
o.ldr:r allè
alle zllnt!
Zllne bod,en.
boeken, in gr'lotgrdothet
broo::le en w.:J'lde'iilklk.
Dict ongelijk,
ongelijk. waaraan hij ver[cheiqelle
ver[cheiqeue jaaren ht!t:fç
ht!c:f~
te den Bijbel oi(!t

ge.
ge·
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gearbeid. en zi~
zil{ hCl1aarflL!d
hellaarflL!d om
on1 da: h2t
hcr ze've
7,e l ve a:le
a:l<? ziine drog.
Z,)\1 b:v.HtelJ,
b~v,Htell, l1oodi·!
noudi,! v,,,,r
v""r dc
de ziilldl,
ziilk"l1, nm daarin
gronden it, zi~ Z"lI
[~le2z~n.
hoelwJ, \\'aHill
W3Hill f1md::l'1l
f")mll~hl'1l 110~
no~ "..:elc
\\:<:'Ic jaaren na
t~
lecz~n.
Deze hodw],
zijnen dood hcmelfChe
hemeilChe verb(\r~enhed.!11
verbprf:cnhcdcll gez"cht
ge7."cht h"bJen,
hcb~en, ziin in
andel e:1 met zijn vergift
vergifr niet bCr,ll..;t,
bi.!r,nèt, zo verward
de oO,~,'n van andc,
duii1:~r, dat hd gt·fchrc·.'t'ne
gt·fchw.'t'ne meer als dro.ll~lïj;!n.
drO,ll~lïj;:l1. da:l
da:1 als
en duii1:er,
d":I):.~1ecld
d:!!:,~l~c1d'n,
'n, uit gel'
geL' nJe b,~rsll:n·1n
b,~rsll:n"n Voürtgeko'llcn,
voortgekO TJ1en, bcCchoulVd
bcfchouwd
\\'or,Ln.
\\,tlr,Ln. Went duo,di..:n
d"o,di~1l LIj
bIj dcl ardllor
ardoor dacht en hJopte
h'JOpte de werdJ
rdJ, te bedri;!gcn,
bedrkgen, en
el! I!eleerd~n
I!cleerd~n ZO
zo wel
w"l als ongeleerden
ol1gel~erden tl)t
tot zig
hl!c:f, hij) noodshalven
noodshalvl!n,, Cv:nl;i,,:..;
fv:nl:Ji..:~ !1: Ikken.
,kken, die
te trekken, zo heef.
zeer plomp en grr.f
gn,f waren. en :11
al te
Ie dom in de oo~elJ
oogen Ccheenen.
fcheenen,
z:.!er
UH!t voordacht
voord:lchl bewimpdd, en gedekt met woor fen, die niets
met
IlT zaakt'
zaake doen.
doen, aan de eelle
eene pl~ats
plaars zijn vergift lIi[.:;,'fpüo:;,~n,
lIiro;.,fpoo:;,:I1, en
ell
tlT
ot> de andere p!aats
p!aars wederom
w~derom ingèOukr.
ing~Oukr. ter v"rh,inJi
v"rh;ill.li 'sc
'sC van dell
derl
1 ,'zer.
,,'zero Als nu dnddijk die
dit wonderlijke "'iJ/Jde"
11 (JlJd," b?ek
b1ek vaardig
\1\\ ~<, h ~ert hij het allereerst, in r, 55.j.~ 22 , CII da3'11.1
da3n~,l we.ler)m
wc,ler'l11 0[>
op
n11 ;':'.I\\'
;:'.1\\' \·ernle~rdcr.l
"erll1e~rdc:r.l rn ver~)e~'tl
ver~)e,'t\ rt!,
rcl, in
il1 '5"0 in
ilJ ,I.é
,k II ,'i;::J;".:hc
,Ii;::.i::h(!
[,,:tI,
[,,:11, mct
meI fr I;ij,'
I:ij,' 1:[(
L,tt r~1l
r~11 en fi
(j ~lJl))',:i1
~1J11r;:n 111
il! dr:l
dn l, 1I·[~l':.:ee·.
11 '1L:l':,:e,:'. CI1.
CI1, o:der
o:d<!r
,kil [:jlL':
t:jrL': van 'T WO:"JDER'\()I~I<,
WO:"JDr-:R'\()l~I(, wa'lIin,
wa,nill, d..,!
,t 1'(];/
l'aa der
d,'1J
JF,;;' tI aen l'e
l'C P,ttn,
P,ti'n, geopn:!Jfluf
geopn;uIIC!'! ii.
h. üp den
del! ru;;
des iiilcibl
!Îjlclbl·ds
IF:'i"
Tl1~ dèS
'Lis
11::~l ecn
eCIl kei!, ui'
ol' urin':ld;::r.
Jrin':h.~I;::r, g,'!":]
g.'t"T ,n.erd
,fl.'l'rd "~:1
\'J:J wo"rJc'll,
',vo"rJ,'ll, vol vall
ib~~
g':,
g'~' silijk
sliiik fi.:"ijn,
fi:,lijn, \\'~armi.!de
\\'~a;11li.!de hij ",'''1
,'," J] iJ.;,!,
iJ.i.!, dl'
de [!/~heelè
g'~hcele ged
geel :Chklli5C~
:chte:ni5f<l
der Prophcèlen,
Propheer.:n, en dc:r
d,:r IIp ,st"lifch~
.'st"lirl:h~ Cc'hrif
f,'hri!' en,
('n, uit h:r lJ:m
h:\I't valt
vall
dei
d~il
d~i1 Lezer tc
tL' verd!Îi~'en.
verdJÏi~'en. Onder
()I!der ad
al:u 're
re zijn:'r in h~t hcheim
~eheim uitg ',;l'c\"
';iccv, ne fárifren, W:15 ouk
ook C,:'I
e,:11 ai!crCn:llL:lijkst,
ai!crCn:llL:lijksc. re/(e1
tege1 de leer
Jer (;d~lorm;:,Tden,
(;t:Tclorm;:\Tden, el!
J~r
ell le.;<.:n
I e:ji.!1l derzelver k"rkc'ndie:13arcn,
k"rl:L'I1:1ieI13aren, ondEr
ondtr
Oell lij;c:l
rij;,:1 van d,'
di ol1gene~·tc
oJ1ge/"lc~'lc {'l1de
eude u·dte
u·dle Preriikallten;
Predikallten ; o:ll{
o:ll{ nog
àcll
eelle
F'erk!tltl";ng ,·tln
''(Jn de Sc'1rppCili/e,
Sc 1rppClli/e, (lfm
flall U mi;'n
IIIUn beminde
uelflirlde
felle Ferk!aa";ng
j{h;dmm
j{iT:do!ren 1!nde
linde Broeder,.
Broeder·. Li,flebberell
Lilfiehberell i; '.,.i,7i al/eell
allee/l gefdrege/dre".' i1;
11; waar n o'k
0 'k g('v()J1d~1l
~\!v()l'd~1l würdr,
wordt, el'n
een T~'u(p"ank
Tl'ufp"aflk tuIden
lulden
'"
C/,ds
C,/ds r(:er;!,
:Uif, Strll1l11C
SUII1I11C /'11 tie Lirfde.
Lir.fde. tnde dm
den VerlooTen
lèrlooTeti ,'lenselz;
,'lensclz;
no,.( eell g I'p,~k
l'p'l?k tuSji.',JCiI
lusji:,JCiI een Gudf!,eleerd,
C;ud!jet'eerd , Bijbelsge/eerd
Bijbe/sgeleerd en Sono,.:
p 'Ii"ge/eel
'Ihtge/eel d. In II S41
Hl is mede
med~ van hem uiIg
uiig 'geev:n een TracTrac·
t:larJ~, b,'~itltlende,
b,>~illllende, Ern zeer goede VUIIIIWI/illg.
VUIIII1f1ldllg, of Onderwij(:latJe,
Ûlit,C
zi/;!',e 1'001'
l'oor alle
al/e God1'reeJèl7de
Godl'reejèllde Herten des (;e/oofs,
(;eloofs, l:Se;
l:Sc; als
m'~Jl'
1Il':Jl' t\!1l
tl?11 ander. Dit is den rYeg!/
IPeg!1 die denzelven
dcnzelven gaat &e.;
&c.;
ook C\:ll
el:ll buekske,
boekske, gClla:\iJld
gClla:uud Cntee
efltee Jejis,
iejis, dat is, Omierwijslijlr
Onát'rjjJijslij~
en ouk
F 5
ge~
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gt[p7"ek rtlsfchen rader en Zoon. De voornaamlle dwaallee.
ren, die hem werden toegefehreven, zijn boven reeds vermeIeI.
" Drie' jaaren dan na zijn overlijden, gelijk boven gezegd is,
zijue zAak en te Baze! bekend geworden zijnde. werd hij opge.
graavèn, en met zijn boeken en afbeêldzel, uit last van de Magillraae, buiten de Steenpoorr aldaar. op de gewoonte reehrplaa's
door Benls handen lOt asfche verbrand, den J3den Mei 1559.
na dat door de Maginraar zijn gevoelen uit gedrukte en ongedrukte boeken, cn brieven. ten zijnen huize wel naauwkeurig
onderzocht was. gelijk dit alles omflandig te leezen is, in een
verhaal, door de Profl!sforen van de Univerfireit te Bazel, in
dat zelfde jaar. uirt:(egeeven, en naderhand te Delft, tn het jaar
J 603. herdrukt. Daarin wordt. onderen andertn, zijne gedaan.
te aldus uirgedrul:t.
" Dat hij was e~n man van een eerbaar en aanfienlijk wezen.
" van fr~ajje gellalte, hehbende een geele baan, twee gr~auwe
" oogen, blinkende in het voorhoofdt, een ernslbafdge fpraak •
,. vermengt met groote udigheid, fyn gelaat en gebeerden van
" het ganlfChe lichaam, waren fo gellelr (gelijk het fieh liet aan" ÎJen) als of nier d~n vromii,!heid bij hem huisveste, in kleding
" hield hij fich deftig, doch geheel Harig; in fomma niemant
" ha'dde onders konnen feggen. als dar hij een uÎtmulllcnd
uÎtmumend eerlijk
" man was geweest. die zonder bedrog in oprechtheid omging,
" alf/) eigenlijk voegde zig alles Ie famen, de faaken die bij
" voO! !lelde, de l'erliJon die men zag. de reden die men boor.
" de, doch dal in 't harte verborgen was. zag men nier:' En
dit was, hnd Inen 'er kunnen bijvoegen. de oorzaak dat zijn
gc!:.~,t ons bedroog.
" 1\1 et het oyerblijrzel van zijn lichaam en zijne fehrifren, fchoon
verbrnnd ziinde, was zijne ketterij niet uitgeroeid; wordende.
neg verfcheiden jaaren na zijnen dood, nog defenfiën en voor·
fpraaken voor hem uirgegeeven. als onder anderen een in bet
jáar 1582, gedrukt te Stadm, onder den djtel van de Summa
~on di~ glllJtfche leeringe yon Dayid Joriszoon , in 't Irort beo
grepen, lot nUf yon de. Onparlijdigen; waarin zijne zaak ee.
beel
lIeel rchoon werd voorgefleld. In 158+ een Tegenbericht op het
i'oorgeallegeerde "OIJ de Profesforen tOT Bazel. De Leden van
de.
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de Zuidhollandfche Sijnode hadden dan, niet zonder grond, 0l'
de Siinode gehouden Ie Dordrecht, in het jaar 1608, reden om
voonetlcllen, dat mogle verhinderd worden het drukken van de
voonellcllcil,
DA HD
nn JJORIS,
te Gouda nog bezig
werken van DA
GRIS, waarmede men toen Ie
laaler Sijnode, Ao. 1623 gehouden in den BrieI,
was; en in een laafer
vastgelleld.. dat 7ii.
7ii, die tot de fdk
fdl:<.! van hem behoord~n,
behoordl!n,
werd vastgefield
de Formu:ieren,
Formll:ieren, niet gein de GereformC?erde Kerk, volgens de,>
trouwd zouden mogen worJ.:n."
worJ~n." Tot dus verre VAN BLEISWIJK.
BLEISWIJK.
wil hier bijvoegen, het geen F. VAN nllimIs,
MlilRIS, in
Nog moeten wij
Historie der Nederlandfche POrjlen,
POrflen, Ir.
II. D~el, p. 474 en.
zijne Histurie
naam!ijk,, dat de zoon van MAltlJTJI!:
MARIJTJJ!: GORTER,
GORT.ER,
475. van hem zegt, naamlijk
jO RI> CO)IAN, bij den doop JAN was gehee.
gehee-weduwe van wijlen lORI>
ten. maar met
mct ziinclJ
zijnl'n vader,
vnder, een KamerijleIer
Kamerijleier ,• ach Ier 'I land rei~
rei.
gewoonte der Rederijkers)
zende, in de zil1rp~'elell (vo!gens de gewoontt.!
verbceld~, en daarvan dien
gemeenlijk de perfooll van DAVID verbeeld..!,
llaam gekreegen had. In zijne geboonel1ad
geboorlcllad was hij, eenigen
ecnigen
l1aam
eeile prieln
priem door den tong
herwnards, gerchavottecrd.
ge(chavotleerd. en met l'ene
tijd henvaards,
O~l dal hij de Pric!1é'rs.
pricners, die het gelJaamde
gellaamde IIeilige
gellooken, om
gl'llooken.
Verbondsteken des .'\lt~:Irs
Alta:trs langs d.!
d.: tlru3t
Ilraar droegen, berispt ea
eu
Verbondstekcn
~rgoderij b~
bI.: duldigd had. Des niet te min werd hij van
van nfgoderij
ecnigell. di(!
di~ eenen afKeer van het I'Jusdom
PJlIsdolll hadden.
hadden, om het
ecnigell,
dichlen en uitgeevcn
lIilgeevcn van eenige B;jbelfch.::
B;jbelfche Liederen bemind.
dichten
zijne achting ziende toeneem
loeneemen,
het glasfchilderen,
Dus ziJnc
en , ve; liet hij hct
Gelstlij...
om. gelijk hij zelf zou gezegd hebben. even als veele Ge.stlij
ken, met luttel arbeids, rijkelijk te kunnen leven Dus flondt
ht.'t (zegt hij verder) met dezen Leeraar , wiens gedachteni,
het
gedachteni.
twee penningen bewaard werd.
door twce
Op de voorzijde van den eerllen
aaat bij
eerfien aalt
hij in koninglijk
koningIijk gewaad, en met deze tijtelen :

DAVID REX PROPHETA ISRAELlTARUM,
ISRAELITARUM,

1110
liJD

XVIII.

dat is:

DAVID KONING EN PROFEET DER ISRAELlTEN.
MOXXXVIII.

Op de achterzijde ziet men de Leerlingen van CHRISTUS uitgebeeld,

911
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DECKE~. (Jor.)
(Jan)
DAVID JORIS. DAVID SO;\1ER. DECKEP-.

beeld,
beeld. naar de befehrijving
befchrijving van LUCAS,
LUCAS. (in de Handelingen,
H/lndelingen.
Cap. IJ.)
11.) toen
wen ze,
ze. op den Pinxtcrdag,
Pinxterdag. allen
alJ~n met
me! d~n
dtll I11.
i. Geest
werden; op den voorgrond leest
lees! men:
vc;rvuld werd~n;
SPIRITV SANCToRV;\1,
SANCToRV.\l, 1535.

dat is:

DOOR DEN GEEST DER HEiLIGE1Y,
HEiLIGEN, 1535.
Op het voorlluk van den tweeden, die,
die. moogliik, ia
iiJ her
het ontwerpen van 't 1I1ulIflerfthe
1I1unflerfche Rijk.
RI/k, tot
[O! eer van den Delvenaar gemaakt
DAVID, zittende op e~nen throon,
maak! is, wordt.
wordt,DAvID,
throon. met
mc! de kroon
op 't hO'Jfd.
hOI)fd. het zwaard in de regter
regt cr en d~
de harp in de flinker/linkerhand gevonden, hebbende het wapen van 't'[ KeiuTI
Keil\:fI ijk, en.
mislChien. van de Stad Munl1er,
Munl1er. op den voorgrond, en dit om·
omfchrifl:
fehrift:

I'{ DAVIT EEN KOl\EGLYK
KOl\ECLYK IIELT,
MhN HARP KLINKT AL
AL DOOR 'T GEliEELE
GEIJW.E VELT.
l\1hN
Het
He! agterfluk vertoont CHRISTUS aan het krui:;
krtli:~,, met vl'?lI
vktl~cll
seIL n
God den Vadtr ilJ dç
de wol·
wolaan de fchuuderen; ter !linkerzijde
tlinkerzijde Gud
ken, met eene driedubbele kroon op het hoofd,
hoofd. en delJ
den rijks.
appçl
appel ilJ
in de hand. Onder
Ondl.!r aan zi:n ec.r.L:e
C'.r.i~e bloorc
bloot!;' fchJt'cn
fchaF'-'IJ C'1 n~a:~·
11~3k
te menfehen.
menfchen, die, met een ladder,
ladder. Ilaal
naar CHRbTUS opl;li.nmen;
VI' dell
den voorgrond leest men de}:e WO()r<~PI1
wouro PIl valJ den
dcn Zaligmaakçl
Zaligmaakel::

NUMENT KUMT
R,UMT TO VADER, DAN DOR MI.
JOHANNES 12.
J 2.
Pcnningen
Penningen zeker zijn deze, niet min fchandelijk dan
d3n de leer.
ZIjn
Zijn al bee/dle/
beeldzei is door V~N
V... N SICHEi\I,
SICHl!:M, onder h~t
h\:t getal
getul dcr
der Hoofdkttter"n.
kttteren, in
iA prent
prellt gehragr.
gehragt.
lie
Zie VAN MEETl:.REN,
MEETtREN, HOÖFT,
HOOFT, enz.
DAVID SOMER;

DECKER,, (JAN)
(JAN)
DECKER

R01lle
R01lle b~baf

zie

SOMER (DAVID)

Flo/ln.icren. Te
geboortig van !Jomórotk,
/J/Jmbrotk, in Fiom/leren.
b!j
hIj zjg
zig onder de Ordi: dt:r Jeruite;]
d'uiteil,.,. ltudeerde uaarna
te

DEC K E R. (Jan
(jan en Jerem;lIs
Jerem;as de)
ae)
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te Napr/s) kwam vandaar te
Ie rqg in de Nttierlanden,
Nt/ier/anden, en oefenoerende 'er, verfcheidene
verCcheidene i~aren, het
hel Leeraarampt.
Leeraarampl. Naderhand werd
hij, van wegen zijne Orde, gezonden naar Stiermark
Stier1l1ark,, alwaar
hij Kancelier van de Hooge Schoole te Cratz
Gratz werd. Hij overollerleed 'er den loden Januarij 169,
16 -9, in dan ouderdom van zes-enzes-en.
jaaren, laalende
laaIende veele fchriften na. Een ander
negentig jaarell)
DECKER,
DECKER. (JAN) was Raadsheer van Braband , en fchreef, in
het jaar I ó3 I , DhjèrtatiDn(s
Di,[ertatiDnes en Dicijionts
Dicijiones JUfis.
Juris.
Zie VAL,
VAL. AND.
DECKEI\, (JERE\IIA~
(JERE\IIAS DE) door den grooten
grootcn VONDEL, een DidDie.':ter Win
,'on eene Cialijke
Ciedijke Netheid gena~md,
genaamd, was geboren re Dordrecht, omtrent
omrren [ hl,t
h~t jaar 1609 of 1610. Zijn vadèf
vada ABRAHAM
DE DECI<ER en zijne moeder MARIA VAN BR1NDEN, waren, op den
aden April des jaars 1607, in den echt
~cht getreden,
getreden. Dus zi:ne geboorte
boone niet
nict veel vroeger dan in hit
hllt eersrgemelde
eerslgemelde iaar
jaar k~n gefleld
worden, en ook nièt
nièl veel laater: vermits hij elders, in zijne
Rijmoefenil1gen,
Rijmoefel/illgen, te kennen geeft, dat zijn broeder, die in het
was. De vajaar /620 geboren werd, ~oen nog verre te zoeken was,
der van GIlzen
Gnzen Dichter h~d
had,, in zijne jeugd, den krijgsdienst
waargenomen,
\v~s als Vaandrig tegenwoordig geweest binwaargenomen J en was
nen Oojlmde,
Oojlende, toen hetzelve door den Aarrshertoc~
Aarrsherto; belegerd was.
Daarna had hij zig te Dordrec ~'I
:'1 neder~ezet. lig aldaar in dell
echt begeeven hebbende, en nadat deze zijn ZO·):l
ZOoJ!1 hem aldaar
geboren was, begaf hij zig, met
meI zijn hui~g'ezil1,
hui~.:ezin, mar
ll1ar Amf/elAlllfleldam,
da/l1, ahvftar
alwaar hij zig op den koophandel fchiillr
fchijm te hebb~n roe·
toe·
l!,clegd.
l!.ele!!d. Doch ongelukkiglijk daar in geil lngJ
wg-J zij:Lic,
zii:Li~, geneerde
hij zig als ~1akelaar, waarmede hij, door niiverhcid,
hii
ni;verhcid, hè!
hd Ilodig
nodig
onderhoud \'oor
huisgezin verfchafre.
verfchaCte. DJt
DJl hij dezen post
voor zijn huis<;eziti
b!ijkt uit de volgende dichtrcgekn
dichtregden van J. DE DECDEC·
bekleed heeft, blijkt
XER,
KER, in zijne Rijmorfollingen , Il.
IJ. Deel, p. 322, daar hij zijzij.
nen vader deze woorden in den mond legr:
legt:

'k F.n IlOel'e.
Iiocl'e. op afgeleefde bemen
hemen
lóortat1n
Foor/aan niet
11 iet meel',
meer, door [neeuwen
rl/eeu!v en lijk,
LaIJgs
La/Jgs W'rIter.
IFflter. Dotn
Daln ell
e/I Nieuwendl/k,
Nieuwendijk ,
Om kkenen 1I1oA:eI/oon
lIfolrelloon Ie
fe loopen.
Ook
Oole
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DEC K E R.

(J~rmJil1l
(J~mlJil1l

de)

Ook fchijm het. dat onze Dichter zijnen vader daar in geholpen heeft. Nog maakt hij, in verfcheidene zijnet verfen • g.ewag
gewag
van den ijver en
cn bekwaamheid, om hem, in zijne vroege jeugd,
in de Taaien, in den Godsdi~l1st. en in 's Lands Gefchiedenisfen te onderwijzen: dus zingt hij, Il. Deel, p. 312.
/idaes! 't hedril{
bedril{ der He/den,
Zult gij voortriff}
voor/riff} niet meer
Op'roela.n
Op'raela.n nog ons me/dm,
Irat f}!reterm
f}!reterctl v:e/iit:r
v:e/ëer
H'at
Heeft op 't papier gezet,
HÏlI
Hat Bor ons~ef[t
ons~efft grgeel'ett,
gl'geel'etl,
JFilt Froi[ard heeft gefchrw'en,
gefchreel'en,
Jrilt
CONI11Jin
CON1111in en MOTlflreJet.
MOTlflreiet.

Dat JEREMIA! zig niet alleenlijk met naken, den kooph:lI1dcl
koophandcl
betreffende, bezig hield, is gebleeken uit zijne kundi~heden , zo
in de Latijnfche, Franlèbe, Engelfche als Italiaanfche TaaIen.
In het
hft jaar 1661 gaf hij eelle overzening
overzelting uit het Fransch in het
licht, van MATTHEUS, Historie van .lElius
./Elius Sejanus, en, eenige
jaaren laater, zijns vaders vertaaling. mede uit het Fransch, van
FLORUS en EUTROPIUS. Niet alleenlijk verfiond DE DECKER de ge.
melde taall.'l1,
verbetering
taalell, maar hij arbeidde ook nllarf1ig aan de verbetcring
der Nederduitlche taaie, waarvan bij, voor zig zei ven , eene
Spraakl,unst vervaardigde. Nogthans WaM de edele Dichtkunst
zijne anngenaamfie oefening. Na BUCHANANUS, nAPTI~TA,
DAPTI~TA, of
het Latijn overgebragt te hebben, gaf hij deze zijDooper, uit bet
ne vertaaling, in 1652, in 'e licht. Zijn uitvoerig Hekeldicht.
de L(,[
Lcf d,'" Gdt/zIJc,'rt, werd eerst na zijnen dood uitgcgeevclJ.
uitgegeevcn.
Voons zijn 'cr, in den)aacllen druk zijner RI}llIorjèniflgm.
Rijlllorjèningm, die,
in 17~6.
1;,~6, door 8R(JUERIUS VAN NIDEK zijn uitgegecven, veele Coor·
ten
len van gedichten, die in de voorige Uitgave niet te vinden zijn,
en onder dezelve eene verzameling van Puntdichten, in welke
hij de heste Ned.:!rdui,rche
Ned.:!rdui,Cche Dichters, zo niet overtrof, ten min.
fien evenaarde. JEREMIAS DE DECKER overleed in de ma:lI1d
ma:md De·
cember des jaars .666. Zijn afbeeldzei gaat in prem
prent uit, met
zcsregelig vers, van den Heer B. VAN NID~K, die
dit volgend zesregelig
ook 's' mans
mails lev.:"
lc\'.:o voor zijne Rijmoeftllil.'gen
Rijmoefcllil.'gen geplaatst heeft.
DE

DEC K ERE. (Atlrillan
(Atlriaan tie)
tI~)
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DE DECKER, dit, op 't
" [poor vlln
YOIt VONDEL,
VONDEL, latlgehrelten
ft1t1g~brtlten
1e
gilet 1 tn
7~ keer go~'
en ;11'1
in', Dieht
Dich, het
hel [choonfle
fchoonf/e Duitse 'lIeert fpreeken,
fpreeken.
f1agpen oen tie wiek der ed'Ie Poëzij
IJie flagpen
Die
Her/uft in deze print, na er RL:MnRANTS
~'ilderij;
U\lnRANTS fe
fc Wde,.ij;
Foor
Di.kteren >Il( voor wien
wim heht
h~bt gij te
Ie zwichten?
roor wim der Didztertn
yerf/ant en koust "Q/Illoeken
~'QI1Il/1eken zijn
zjjn gcdidutn.
gedidlltn.
Natuur, verftant
I

D~cKERE ,, (ADRIAAN
(ADRIAAN m:)
m:) geboren, in' den jaare J S66 , te Oofler.
Oof/erD~CKERE
fluhurg,
fouhurg, in de Provintio:!
Provin[i~ van Zee/and,
Zet/anti, moet, met zijne huisvrouw
yrouw l'ETRONELLA
l'ETRONELLA PIETERS
PIETERS ,• den Hervormden Godsdienst
Godsdicnst toege·
daan zjjn
.. iden, volgens inhoud ,der
zijn geweest: want
wane zjj
zij b,
b,-,id~n,
'd::r Crimi.
CrimilIeele Sententie!,
Sentellli~, tegen hun uitgcweczen. befchuldigd zijn ge·
worden van medepligtlg te
le zij'j
zij" geweest aan de lleeldllonning.
lleeldl1orming.
aldaar geoefend. in de maand van Augustus van het
hel gemelde
2dell Mei J 569, tegen
legen hen. was
jaar. De Sententie van den 2den
:lIs volgt:
als
geinllitueert ende
" Naerdyen zeeckere CriminecIc Pro~esren geinflirueerc
..
., voldongen 2yn geweest voor Eurgemeellers
Eurgemeeflers en
cn Schepenen der
Stade l\1iddelbuq;ch
Middelbur.:ch in Zeelandt , hy ende' tusCchen
tus[chen Jonckheer
" Stadt
.. Philebert
Phileberc van $erooskerke.
Serooskerke. Rentmeefier
Remmeefter Bewener
Bewefler Scheldt.
Scheldt ..
>t
" van wegen de Co. Majeft.
Majell. aenleggere ter
Ier eenre, op ende teil
teB
" laste van Adriaen de Deckere , eertyds
etrtyds Schout van
vaD OollerfouOoller[ou.
burgeh, en PetronelIa , Pietefs
Pieters dochter. zyne
zynl! Hnisvrouwe
" burgch,
..
l'U]t dJ'Ct1
ler ander!!
auder~ zijde,
zijde. "U]t
dJ'l:t1 de l'OOI[Z.
"~OOT/Zo cevfln.
ceVfln" gevanghenen , ter

de "oor/eden
"genen hem ven'ordert Ilebben , etl dl!
l'oor/edCII trovbelen.
" Bee/dftonllil1ghe
Bet/df/onnitJghe ende breeckiJI{J
breecr.ÎJig '-c
!·c derft/J'er
derft/J'o' gebeurt ;/t
iw /Ju·
Aun~,ges/us
gesfus 1566. in de
l'flU Oojle: fouhurge.
tie PorfJc.'Iic
Pl1rQc.'lic /(ereke
f(ercke "flil
fouburge.
oldluF pujènt
pujèllt zynde.
zynJe, en hulptl'$
hulptl's va/I
v(m de VOOI[Z.
voo/[z, brte
breec.
••
" hen aidlIeF
" kers. ellde
alle
zelf'> handtuIige
hond/uiige geweest te zyn, breeckende olie
ef/de zelfi
,. die heelden,
111 'YifJ/ec,-enrie
"i~/ee"i!1If/e en prOpllilncl!1'mde
prop/lI1neeretJde de voorfzo
voorfze
beelden, en
" kerke ," enz.
enz, In gevolge van dit Vonnis w~rden
wcrdt!n beiden ver.
vertmrJu te hlidddhllrg
h/iddeJhNrg gebragt
gebfagt en gellrnft
geflrnfe te
om op de markt
weezen •,om
worden m~t
milt de ~ (met de koorde) tO(
tot 'er de
d~ dooJ na
lil! volg~1Vee uuren gehangell
gebangen t~ hebbePt,
hebbeft • gebragr te worden
de, en na '?lee
buiten de Noorrdampoort
j!;alge gehangen teNoorrda.mpoort •• n :IoId1JM'
:H.d~ alm
mm efflC
eefle galge
w\Hd~n; met
mee Confiscatie van alle hUtlne
hUtJl~ goeder~n.
goeder-:n. Dit vonnii
vonnis
W\Hd~n;
lel' uitvoer gd>f3
gd>r3i;E
den 3lien
aden M:.!i
M~i d~ gemeld~ll
gemeld:!c jaars.
j:lars.
werd ter
bE dl!n

Zie
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DEDGVM,
Zie

MARCUS

enz.

Sen ten tien enz,
enz.,, bi. 360. enz.

DEDDINGE
DEDDINGE., een aa:1Zien 1ijke
jjke Duurt. in de Friefclze
Friefc!te r:rietenij
Stel/ingwelf
Stel/ingwe,f Oosteill(je,
Oosteil1tJe. onl~cr
onder het
h~t J(
I( wanier
wartier van d~
de Zeyenwol·
Zeyenwolti, n, bdlvorel~de
bdlvor""dc onder b:.t
b,,[ Dorp OlJL'bel
OM' bel koop.
r , reeds feden
DEDEL. een a~l'zicn1ijk
:t:1l'zicn1ijk Ge(]clch
Gc(],lrhr.
federt veele jaaren.
:zo ilJ
i!] 's Grt/1'e1I.'1age
(;ra"ClI,1age nis te /llI!jlc/danl,
/lli!jlcldanl, b~kend
hekend ,• en waarvan
w~arv:tn
zo
V'h,r:lnnmc ma:L:en
ma:J:en in wezen 7ijn, die zo in
nog w:fch,'id~;le Vlh,r:lnnme

Staats. a's Stadshc:runr,
Staclshe:lul\r. en in den I\rii;.:<di 'nst,
'mt, dl'n
den Lande aan·
aan.
Staats,
merkJijl,e
merklijl,e di
di~nf1en
.. nflcn h~;\'(,(,7.en
h::-'\'(,(,7.el1 E.en Lid
Ud van dit Geliagt, tenvi
renvi I \\ ij
fèhrijl'en, in )J 7:l3,
7BIl, c!e !Jeer ABRAllA~1 DEDEL, bc:k!t'edt
b~k!t'edr thans
dit fchrijl'en,
1l1f!c rd~m
rclnm dl.'
d,,' n,1l1~cl;:eencriijke.
D.lrgclnee!1criijk,>. een
e~n aTid~r, de fleer
Heer WILI.E'1
WILLE~r
te A1l1f!,
GEit RIT DEDEL
DElJEL SfI!OIllCnsZ,
Sfllol!lcnsz, de nud.l1urge'meeflerlijke
(lud-flurge'mee!1erlijke waardigheid.
GERRIT
Van de :\lanhafrighcid
:\lanhafrighcitl \'an den
dell ScholH.hi;.Nacht,
Schollt-hi;-Nacht, broeder des
laatstgenoel11de~,
1:l3tstgenoemde~, h-:bben
h"bhen wij de blij
blii ken verhaald
verhnld op 't
'[ Art. BEN'
"IIr'-!t,
'Jlf\![, onJer
onJcr het beritjt
beriilt \\"cgdlS
\\'Cg.:rlS den !lag op Duggersbllnlr.
Doggersbillnlr.
rEDEr.!,
LEnEM,

Ol!d .adeli:k Geflacht,
Ge(]acht, o'HfprongJijk
olHfpronglijk uit het Graaf.
ecn ol!d
ree is bekend
bekt:nd feden
federt het jaar I j69, en nadèr.
nadt:!r.

fchnp Hetit,Jem
Heti/,'zem
fch~p

hand, met hd
het be::in van de zeventiende eeuwe,
eeu\\'e, ilJ
in de Provintie
'Yan
van Gelderland, h~t
h~[ kwartier van de re/uwe, en ilJ
in de Provin·
Over']sjd, op de Land·
Land- en Kwarti~r.dagen,
Kwarti~r-dagen, onder de
tie van Ol'er]sft',
Riddertch,óp belchreven.
dl! Gt.'JlacM!ijst
Gr?Jlfichtlijst daan'an
daorl'(Jn hij
bij P'ERWtRDA.
P'ERWERD ....
Zie de
DEDGUM, een DMp
DNp in de Friefclte
Friefde Grietenij lf70n/crodeel,
IYonfcradeel, on.
onKwani.:r vall
\'al1 If(:stergoo.
IfI:stergoo, h~ef: Kerk
Kl:rk en Predii,anr, in
der het Kwankr
Cûmbinatie met Tierkll'erd.
Ticrkll'erd, onder de Kla,(is
Kla,(ls van /Jolswel't.
lJolswel't.
Cumbinatie
DEEL,

ee:Je Heerlijkheid
éIeerlijkheid in de Thie/erwoard.
Thie/erwoartl.
eene

DEEUN, een adelijk Huis, waarvan een oud en aanzienlijk
Cddcrsch
Celdersch ge(]~('ht
gefheht den naam draagt. Het legt een groote mijl
van het ['orp OUerlo,
Ot/erlo, op de Veluwe,
Pe/uwe, en word thans tot een
Berbêrg gc:bruikt,
gc:bruih:t, als ook tot een Ph:i11erplaats'
Pleil1erplaats' voor de H~sli:.
H~slè.
Berbag
karren en and~re
andére Voerlieden.
Vo~rlieden.
Zie Gcograp,1ie
GeogrllP,1ie "Iln
,'on Gelderland.
Geitlerlllntl.
DZEDEE'

treELEN. (ddel. HUI's) DEELÈN. (Wou/el")
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DtEL'ilN; (De GtJlfldllijs/ von) zie dezelve bij FERWÎ!RDA;
In 't dddijlc Wopenboel ..
DÉELEN, (WOUTER) of anders GUALTIJERUS DELiNUS , en ziln
I'IETER DEELEN, beide uitmuntende mannen, die zig, in
of omtrènt het jaar J559, te Midddburg onthielden, zo men
meel1t, om de lIèfvorming, door vermaan en en prediken, voortgang te doen krijgen. Vulgens TE WATER meende meti dat wouTER en zijn zoon, die hem in geleerdheid evenaarde, geboortig
van AI/mlflor waren. De zoon word gezegd te hebben uitgemunt in allerlei wetenr~happen, en bijzonder in de Griekfehe Taa.
Ie:, w~aruit hij het Nieuwe Testament, op nieuw, in het Nederduitseh hielp vértolken. Het gerucht van zijne bekwaamheid
verbreidde zig niet alleen door gantseh Nederlond, maar zelrs
tot in Enge/ond; houdende de Geleerden van zijnen tijd. en in·
zonderheid ALDEGONDE en BUCERUS, eeg gf'fladige briefwlsfe'ing
met bern, zo over de Reformatie als over het Kerkbefluur. Dus
was de zoon niet min uitlleekende in verdienáen. dan de vader.
voor den zuchtenden kerkllaat. Ook was bij één der eedle PredIkanten van de NederduitCche Gemeente der vreemdelingen te
LDnden, onder de regeering van Koning ElJUARD DEN VI, ja zelfs.
fcboon heimelijk en met gevaar van zijn leven. onder de bloeddorfiige re~eeriDg van MARIA. Eindelijk genoodzaakt zijnde Lon·
dm te verlaaten, begaf hij zig na.1r Embtlen, en predikte aldaar
eenige m:l:llen. Doch. in het jaar 1556, werd hem, op bevel
van den Vorst van Or;sl!riesltmd, zulks mede verboden. Daarna
vindt men dat hij naar Fronlrfor/, en vervolgens te Antwerpen
beroepen werd. Het blijkt niet dat hij aan de vriendelijke uitnodi,ing van die van Harmflede voldaan heeft, maar wel dat hij. door
die van Emhtien, naar Frieslond werd gezonden, vanwaar hij
zlg weder naar Londen begaf. llier bleef hij, van het jaar 156~
OOt 1570; in welken rusfchemijd de Geloofsbelijdenis der Gereformeerden aan hem mDet overgezonden zijn. Dit is ook bet
laatlle bericht. dat men van bern heeft, behalven het getuigenis
van den ~oogleeraar SCflOOK, die van hem zegt " dat hij was
.. een allergodvruchtigst hooggllieerd man. die in zijne dagen,
" wegens zijne .zeldzaame geleerdheid en ijver, boven anderen
XI. DEEL.
G
" was

Zoon

98 DEENEMARKEN. DEENEN. DEENENBERG. enz.
" was te fchaeten, en die, zo hij gelee ft had tot de tijden der
" grootae
grootlle Nederlandfche beroerten. zoude hij met zijne Nes.
Nestors, of zeer wijzen en vocrrzigtigen
vO<1l'zigtigen raad,
raad. de goede zaak bebeo
t, lors,
" hulpzaam hebben kunnen zijn." Van hem is overgebleeven
zijne vertaaling uit het Latijn in 't ~ederduitsch, van de zes-en·
zes-entwintig boeken van SLETDANUS.
SLEIDANUS.
Zie J. w. TE WATER,
ReformAtie van Zeeland; Tweede
Twudc
WATER, Reformtltie
GRAVEZAND.a:, 1I1itl·
MM·
E.euwgetij der Geloofsbelijdenis. 's GRAVEZANO.a:,
E,euwgetij
de/burgfche Yrijheid.
de/burg/che
DUNEMARKEN,
landflreek,, tus[chen
lUs[chen de Boven·
BovenDUNEMARKEN, eene kleine landllreek
uitgellrektheid,
Yteht
vecht en den dmflel, voorheen van grooter uitgeClrektheid,
toen de NO,rman11en.
NO,rman11m, voor de tweedernaai
tweedemaal , daaf
daar invielen,
[Oen
wanneer zij, ter verovering van
vall Doesburg, den RhiJn op·
opvoeren.
Zie AlTING,
ALTJNG, en verder op 't Art. DEMMRRIK.
DEMMRRIK.
DEENEN, welke, met andere Noordfche volken, tot in deze
DEENEN,
gewesten afgezakt zijn, en fchrikbaare verwoestingen aangerecht
hebben, in de negende eeuwe. Van hunne bedrijven, zo iu
Hol/and als Zet/anti, zal op het Art. NiJO.iMANNEN
NuOKMANNEN gewag ge·
geHollal1d
maakt worden.
DEENENBERG,
DEENENBERG, één der twaalf Dorpen, onder de Heerlijkheid
Ra··enflein, in de Meijerij !'an 's HertogenIJoseh; zijnde dit,
Ra"enf/dn,
met vijf allderen
anderen., aan het gebied van den Bose.!,
Bosel, onderworpen.

DURSUM, een klein Dorp, in de Friefche
Priefehe Grietenij Rfiliwerder.
Rauwerder.
DEERSUM,
Hemdijk. ten zuidwesten van Rauwerd, hebbenhem, aan den Hemdijk,
aemmen. Den rijweg, van Snede
Sneek naar LeeuwIlar.
Leeuwaarde vijftien fiemmen.
dm, vindt mi!n
men ald~ar
aldQar aan de rechtethand;
tien,
DEEST. een Buurtfchap,
Buurtfchap. die zig,
zig. in de langte, uitftrekt , langs
DEEST.
Waaldijk , tusfchen Druten en Winfen.
Win{en.
deu Waflldijk,
DEIL,
DEIL, een redelijk groot Dorp en Heerlijkheid, in de ThieItrwaard.
Itrwnard. Op den grond dezer Heerlijdheid fl~an twee oude
adelijke Huizen, B"llrenflein
B"lkenflein en Palmenflein genaamd.

Dm,

DEIL. (Huisde) DEINUM. DEIVELSBROEK. enz.

99

DRIL. (Huis de) of ten Dei!, in Rhijnland, en wel in de
Hooge Heerlijkheid Wasfenaar en Zuidwijk.
DElNUM, een D-:;rp, in de Friefche Grietenij van MffJtJldumadui, naauwltjks een uur gaans ten westen van Luuwaarden,
aan den Trekvaart; hebbende een zeer vermaaklijke ligging. en
zes-en-dertig fiemmen •• De Kerktoren is van een zonderling
maakfel.
DElVELSBROEK , een Polder, met het recht van Ambachtsheerlijkheid, in het Land van Putten_
DE[{A~IA en HANIA, twee Edele Staaten , in de Friefche Grietenij van Baarderadcel , aan den Slachtdijk , nabij den Sneekertre!rvaart, welke beiden in de binnenland{che beroenen,
door de Vetkoopers verwoest zijn geworden. Het geflacht van
DEKt\~IA was voorheen in Friesland zeer vermaard en uitgebreid.
en. door huwelijken, vermaagCchapt aan de aanzienlijkfie Stamhuizen van die Proviniie , als aan !.LBADA , !.YLVA, BURiIANIA,
OUD-CIlMINiiA, CAM INGA , CAMSTRA , EYSINCA. O.\LAMA, GOSLINCA. GROUSTINS, HARINXl\IA, HEEREMA, LYCKLIIMA, ROORDA, enz.
WIN'R~lIUS maakt, op het jaar I 0olS, reeds gewag van eenen JULrus DEKAMA, die, door Keizer HENDRIK. in veele gewigtige
GezamCchappen gebruikt werd; hij ugt dat deze te Or/eans
overleden is. Van eenen anderen van dit geflacht zegt hij: " de
" edele DEKAlItA en BEIJEM (1313) voor Florenct gefiJeuveld •
" werden, op bevel des Keizers, naar Pifa gevoerd. en aldaar
"begraaven." SCHOTANUS maakt, op het jaar 12'0. gewag
van FRANS DEQUAMA. (DRKAMA) en zegt, dat hij in dat jaar, om
's Cands zaaken. naar Keizer OTTO DEN VIERDEN gezonden, en
dcor dien Vorst zeer minzanm ontvnngen werd; blijvende zijn
ZOOI!. JARICH DEKA~lA. ten Hove bii den Keizer. De 5taate van
Dekall1a lag te Je/lum, aan den Borndijk. Maar zij, onrustig
zijnde, hebben te If/tydum ook gebouwd, en de befiuuring van
't Dorp, bohoorende aan VIGLIUS Hi\NIA, die welëer een geleerd.
maar tBI en vreedzaam man was. tot zig gebragt. Omtrent dien
zelfden tijd was mede zeer berucht JUW DEKAMA, zoon van HETG 2
TO
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DEK.

A

M:
M·

A.

te Baard; welke JUW ongemeen oorlogzuchtig van
be~af hij
aart was. Om zijnen moed en geaardleid te voldoen, be,af
niets te doen vindende, naar Bra/"lnd, al.
zig, in Friesland niels
waar hij zig aan het Hof van JAN DEN TWEEDEN, eenigen tijd.
tijd,
O.Jk is het waarfchi;nelijk, dat hij gemelden Herto&!
ophield. O.lk
verzeld heeft, bij zijnen inval in Zuidholland
is
Zuid/tolland ( 1303).
J 303). Zeker Is
het,
het. dal
dat hij met denzelven , kort daarojt,
daaro" naar Engeland
Engelalld is over.
genaken, en dat DEKAl'tIA
genoken,
DI!KAMA Koning EDUARD DEN lERSTEN
EERSTEN behulpfchijnt
zaam geweest is, in den oorlog tegen de Schot/fit.
Schot/en. Ook fchijnc
hij in Engeland
Enge/anti gebleven te zijn, tot na clen dood van EDUARD,
vermits 'er, in de Friefche
FrieCche Gefchi~denisfen,
vermics
Gefchiedenisfen, vóór het jaar 130a,
13011.
geen gewag
gewait van hem gemaakt wordt. Geduurende den tijd, dat
de twisten, tusfchen de Schieringers
FérlroQpers,, op het hee.
&/tieringers en Verkoopers
heeviist waren, en dat de Vrijheid der Friezen den doodfnik fcheen
vigst
te zullen geeven, waaraan veel toebragt het Verbond,
Verbond. dat de VelVetMAXIM)koopers met die vin Groningen gellolen hadden, zond MAXIMJLIAAN. als Keizer. zijnen Gezant OTTO VAN LANGEN naar Friesland,
lantl, om de zaaken
zaak en aldaar te onderzoeken,
onderzoeken t en. ware het mogelijk, tot een gewenschl
gewenscht einde Ie
te brengen. Hij kwam, in den
aanvang des jaars 1492, in Friesltmd,
Fl'iesltlnd, en deed eene Vergadering
tusCchen bet Flie
beleg~en van alle de hoofden der Re~eeringe, rusCchen
--beleg~en
en de Lauwers, op een~n
eenen Landdag te Sneek. De vergadering
bijeen zijnde, bevestigde hij, uit naam van den Keizer, alle hunne voorrechten en vrij heden, fchold de achter!tallige fchatting
fchatrinit
kwijt,
kwijl. en vermaande hen, meI
met .mand
smand van alle
alJe land verdervende
panijfchappen,
parcijfchappen, die hen bijna ten
een gronde toe bedorven hadden,
hadden.
een POlej/aal
Potef/aal te kiezen; met bedreigioge
bedreiginge ,t dat de Keizer, in
f;evalle van hardnekkigheid, hen onder het gebied van eemen
eellen
~evalle
Vorst zou fiellen,
!lellen, die weinig werks van
vaD hunne voorrechten en
vrijheden maaken ZOII.
zou. De Schieringers.
Schieringers, toen
tOen de zwakfie
zwak!le partij
zijnde, lieten zig ras beweegen, en koozen den edelen JULIUS
JULJUS
den eerfien
eer(len Adel, en H~er
Ht!er van Baard.
Baard,
DEKAMA, als een man van deR
lOt POle!lafll.
POTe!laflt. Doch de Vetkoopers , fioU!
fiom op het gemaakle
gemaakce
tot
.erdr~g
~erdrag met di~ van Groningen, weigerden
weigrrden hem te
ce erkennen;
hunne woede ging zo verre, dat 'er vreemd krijgsvolk komen
moest.
moest, om hen tot onderwerping te noodzaaken:
Iloodzaaken: bij welke geI~genheid het gellacht
geOacht van D!KA:\'IA
DlKA:I'JA groote nadeelen
Dadeelen leed.
I<!~enheid
Zie
TO DEKAMA,
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DUENS. Deze naam werdt gegeeven aan hun, welke men,
()m
bekleedden, in het kerkliJke.
kerkliJke, Ma/de/.
MuieheJ.
om het ampt, dat zij bekleedden.
Bisfc,'zap noemde, als benaande
beftaande daarin eigenlijk
pers van dm Bis/dop
bunne bezigheid. Want,
WaDI, doordien het den llisfchoppen niet mo·
hunne
geiijk: was.
was, overal te zijn, of acht op zlle&
zlles te kunnen geevell JJ
en ook, naar maate hun gezach , en dus ook bun hoogmoed
aan\\'ies~h,
aanwieseh. minder acht op de kerklijke hefluuringe
helluuringe gaven, zo
was bet noodzaakelijk, dat anderen zig daar mede bemoeiden.
Van hier zag men
men,J van tijd tOt
Cat tijd, verfcheidene Amptenaars te
voorfchijn
voorfcllijn komen,
komen J die voor hun
bun de zaaken waarnamen, en alles
op naam
nlam van den llisfchop verrichtten. Ieder Bisfchoplijk Sticht
Dekenfchapptn. In eene Or·
was verdeeld in onderfcheidene Dekcnfchapptn.
regtmati •
donnantie daartoe leest men: ".. Wij hebben het als een regrmati.
.. ge zaak bevoolen,
bevoolen. dat ieder maand, op' zekeren dag, te wee·
wee.
JO
eerfte van de maand, de Priefl~rs
Priefi~rs van ieder Dekenfchap
'. ten de eerne
" bijeen zullen komen, en van de zaak en • die in hunne Paro·
" chicD
chieo voorvaflen.
voorvallen, zuflen
zullen fpreeken" (Zou men ook,
ook. In
in na·
na.
volging hier van, de [{Iasfikaale
Klasûl;aale kerkelijke yergaderingen
vergaderingen hebben
ingericht?) Deze Dekens dan, die ieder hun bepaald gebied had·
den'. waren, waarfchijnelijk, d~zelfden met de Land-Dekens,
waarvan men overal het zelfde gemeld vindt; doch deze waren
Lllnti.nlrarisfen onderCcheiden.
onderrcheiden. Want daar de laatstge.
van de LllnJ.nlrarisfen
noemden
noemqen meest het bewind voerden over het tijdelilke
tijdelijke van de
kerk
kerk,•. waren de andere. waarvan wij hier fpreeken,
fpreeken. voornaam·
voornaamlijk aangelleld, om het opzicht over de Priesters te
re hebben,
hebben. en
'r geen de kerklijke za~kell
zaaken aanging. leder van hun had,
had. binnen
't
de paaIen van zijn Dekenfchap, zijn rechtsgebied, ook in de
gemengde Procesfen
Procesf~n:: en dat niet alleen over de Geesllijkheid,
maar ook over het
Comtijd&, hoewel dit een
her gancfche
gantfche volk; romrijdi,
misbruik van hunne magt was,
wa5. breidden zij ook hun geza~h
over wereldlijke zaaken uit. Want, onder voorwendzei dat vee.
vee·
Ie zaaken,
zaak en , als eedzweeren , zijn .egeeven woord niet houden,
de geheime huwelijksverbintenislèn,
huwelijksverbintenislèn. bevestiging van den trouw
vierfchaar behoorden, zo
'en dergelijken • tot den gee~tlijken vierrchaar
~rongen zij lig
zig overal in; en, uit dien hoofde, Wli
wai 'er naau·
G 3
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welijks eenig verfchil of verbintenis I of deze geestelijke Rechters maati~den zig 'er de uitfpraak over aan. D~ NotatÎsfen. of
kerklijke beamptfchrijvers. de eenigfle. die in burgerlijke onderhandelingen de pen voerden. (en bij gebrek van dezen. de
Prielleri en Pastoor.) fchreven, doorgaans. in de Aéten. dat de
partijen zig door eed en verbonden hadden; ja. al werd 'er van
geen eed gefproken. 't was genoeg. dat de Brieyen of Aéten
door een kerklijk perfoon ondertekend waren; en deze kwamen
'er bijna altoos in te pas De hoogachting. of Iievçr het ontzach, dat de Gemeente voor hen had. was oorzalk dat zij overDI geroepen werden. Bijaldien 'er dan een hapering voorviel,
nopens de uitvoering dier verbintenisfen • waren. gemeenlijk, de
KerklijkelI de eenigfle Rechters der virfchillen; en niet alleenlijk deeden zij de uitfpraak da:lfvan , maar -vorderden ook de
tienden. jaargelden en kerklijke boeten in. die. nadat zij 'cr het
hunne hadden afgetrokk~n • naar Utrecht werden gezonden. Ligt.
lijk vermoedt men, dat de Ingezetenen, door die geestlijke
Rechters, veel te lijden b4.dden. Want niets lieten zij onhe.
proefd, om alles voor, hunnen rechtbank te fleepcn. en voor
hunnen vierfchaar, of te Utrecht, te doen berechten. Groote
voorfianders waren zij van het gewaande recht der kerken. en
zelfs van de kerkhoven. de vrijplaatfen voor de misdaadigers.
Veele fchuldigen, die hun de handen vulden. bleeven ongefuaft; waardoor. -noodzakelijk. de wereldlijke rechtbank in
kleinachting geraakte. Daar zij zjg meest op toeleiden • was.
het vorderen van zwaare geldboeten. zo op de geheime huwelij.
ken, als op het overfpel, en over het werken op hei:ige dagen;
ook als 'er. bij ongeluk. een kind verdronk; en op eene mee·
nigte van andere voorvallen. De nadeelige gevolgen. die-hkr.
uit. voor 's Lands Ingezetenen. veroorzaakt werden, worell,
echter. in de eene Provinrie meer dan in de andere kenneliik.
T~t het Dekenfch~p van Friesland zullen wij ons eerst bepa.
len. om den Leler in (bat te fiellen, om zelf te kunnen oordeelen. en den wereldlilken Rechter. die zjg veeltijds genoodzaakt vond. zig tegen bunne fchraapzucht te verzetten, te moeleB billijken.
Jn de Provincie Fricslflnd waren den GeEstIijken , in het kerk.
lij.
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lIjke Recht, verfcheidene wetten voorgefchreeven. De Deken,
die door den Bisfchop was aange!l:eld • of deszelfs Gemagr;gde,
die op de gcwoone
gewoone kerkvergadeling bevestigd moest worden.
mogt geen uirlander of vreeAldeling
vreeRldeling zijn, maar moest zijn een
ingeboren, vrye en welgeboren Fries. Ook moesr
moest hij de zoon
van een Leek, (lIJ
&1 uit een weuig huwelijk geteeld ziin. en
geen zoon van een' Prieller,
Prie!l:er, in overfpel g(lwönnen,
gcwönnen. De- -Bisfchop zijne vergadering houdende.
houdende, moest, drie dagen na den
l1anvang van de Siinode,
Sijnode, zodanig een Deken verldezen
verkiezen ,,die
,die
aan her voorgemelde voldeed; en deze moest des Bisfchops ban
behcorelijk uitvoeren.
uitvoeren, op verbeurti
\'erbeurte van drie fchellingen. -Den
·Dèn
Deken verkoozen zijnde, uit het getal der omliggende Prtesteren
Pri:esteren
van ieder Dekenfchap.
Dekenfchap, moest, vervolgens, zijne gezette ,teeht-rechtdagen houden, dewelken drie weeken vooraf bekend gemaakt
werden. Ne vees den Deken werden nog, tot de waameeming
van het kerklijke recht, gekoozen een Prie!ler en zekere wereld·
Iijke perfoonen,
perfaonen, die uit her
het midden des volks, en door het volk
aange!l:eld, en, even als de Deken.
Deken, vl'ye Friezen,
FriezetJ ,
zelf, werden aangelleld,
welgeboren en zo :mnzicnlijk
aanzienlijk \':In middelen en mngt 'moesten
zijn, dat zij in !laat waren, de uitgefprokene vonnisfen van den
l3isfchop ten uitvoer te brengen,
brrl1gen. Deze aangeflelde Rechters
werden, vóór het :langaan van den Kechtdag, door den Deken
onder den eed
ced genomen.
genomen, en daarna in hunne bediening toegela.
ten. Voorts mogt niemant aan deze gezwoorenen eenig geweld
of onrecht pleegen ; of kwaad van hUil fpreeken.
fpreeken, om de waar.
t\'aar.
neeming van hun :llnpt;
ampt; zijnde, wegens den geHaafden eed,
een ieder van hun gehouden, hunne aan!lellingen
aanaellingen te erkennen,
l1Unne perfoonen in waarde te houden.
houden, en, op alle mógelijke
wijzen, in de wanrneemitlg
wa:uneemitlg van hun nll1p!
ampt te onderlleunen
onder!leut1en:: ten
ware zij.
zij, met woorden of daaden, zig te buiten mogten heb.
ben gegaan; in welke gevallen het den Ingezetenen .. geflerkt
met vijf van hunne g~buuren • vrij !tond, het wangedrag der ge·
zwoorenen :lan
aan den dag te brengen, wanneer derzelver misdaamisd'oladen
den,, even als die van andere Leeken •, geOraft
ge!lraft werden. Door
welke wetten, als ze wel onderhouden werden, der Rechteren
magt, en het misbruik dcrzeLve,
derzelve , t:lnlelijk
t2melijk beteugild werd. Ook
waren 'er zekere oepaalingen gemaakt, omtrent het ampt
amp! v,an den
G 4
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Deken en van de Rechters. Want, in tijden van
vin hooggaande beo
roeringen en verwarringen
verwarringen,, voegden verfcheidene
verCcheidene Gemeenten.
zo Get.'stiiJken
Geestlijken als
lIs Leeken , zig te zamen. om de noodige mid.
delen te beraam en • tOt
tot befcherminge
bercherminge der onCchuldigen,
onfchuldigen. en om
de kwaaddoeners te vervolgen en te ltraffen;
fuaffen; bij welke gelegen.
Deken en ver,iere
ver.iere Geestlijke RecHters
RecAters nieuwe of verver.
heid de Oeken
nieuwde wetten voonchreeven,
voorfchreeven. volgens dewelke zij zig in de
bedieninge van het recht hadden te gedraagen. Zo hield.
hield, in den
jaare
[waalf , de KerkKerk. en Landraad van
jure veertien honderd en twaalf.
LuuwtllJrden. met de Leeken en Geestlijkheid
Ltcllwtltlrtien.
GeestJijkheid van Wirdum.
Wirdum,
WlJt'lenll en Grouw.
Wtlt"lenll
Grauw. eene Vergaadering. waarin agt-en-twintig
punten,
Dekenrecht • en den aankleeve van dien,
punten. nopens het
bet Dekenrecbt.
opfchrift daarvan was:
beraamd werden. Het opf~brift

lJ!)ilfterran
.ilfttrran

be~
b~~

Oefiflen'.
8eftfttn'. In Nomini
Namini Domini.

"'ir
~ir flnt
fint rna
tDa punten / tnbt
rnbe rDa
tDa entnfJil
tninfJil / Dur bac Ue
~e ..
fltu/
film/ eube
tubt [bi ~tftrltn
~ertflen fan uowardeta
Leowardeta Sindftal/!!,
Sindflallt:, f.lll
r,1I1
lI/il doem. Wat'tena
W(Jf"tena enbe
ower een bèt~lql
Oér~lcn
U/i'
tllbe Grouflens, owtr
fint.
aanllelllng der DekeneA,
Dekenell, hier
Nog moet. ten opzichte van de aanl1elling
,emeld
«emeld worden, dat dezelve, in het algemel'n.
algemel'n, wel gefchiedde
gerchi~dde
(loor
~oor den Bisfchop,
BisCchop. doch niet overal
o~"eral en altijd. Hoe dit gefchiedgeCchiedde,
OIJ,'lergo. is niet wel te bepaalelI
de. [en
ten unzien van Oo//trgo.
bepallell.• dQordien
de grenzen der Deken~cJappen.
Dekenrc~appen. en derzelver inllellingen.
infiellingen, ver·
vermist zijn. Dat ooit
ook dit
die deel van Fritsltlnti
FriesllJnd zijne Dekens gehad
he~ft, is zeker. Want 'er.
be~ft,
'er, nu en dan, in de f,efchiedenisfen
C.eCchiedenisr~n
ml"ding van gemaakt wordt: als van eenen
melding
een en WILLEM, Pri~ster te
Hu;!um, al.
Hu;[um,
~Is Deken van LftUWllllrtJen;
Ll'euwflllrden j vlln
van eenen SJOEIlD.
$JOE~D. P.rieRriefier op de Geest. als Deken van Co/lum.
Col/um. Buiten twijfel 2;ijn
7;ijn 'er
nog meer in Oof/trgo
Ooflergo geweest. ll'tslerg()
l.pesterg~ had zijnen vasten D;!D~
ken: docb
doch deze behoorde.
behoorJe, voor het grootst gedeelte, !liet eigenlijk onder de rechtfpraak
rechrCpraak van den Utrechlfchen
UtrechtCchen Bisfchop, maar
onnrr den Proost van St. Jllns
onclrr
Jans Kerke aldaar. Deze Proost fielfiel·
de zijne
zijDe Dekens in ieder DekenCçhap van (YeSfcttJo,
r.peltergo, beh~lvcll
beh"lvCll
te
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(e
te Staverm. dat. met Catlflerlantl.
Ca,,(lerJanti. onder den Proost \'an St.
Salvaror behoorde: zo als WorkutR
WorlrutIl behoorde onder den ProOI(
Salva/or
van Oud-Munf/er, die daarom den Deken aanllelde. Het ampt
yan
'Van Deken was zo aanzienlijk en voordeelig,
voordeelig , dat zij,
zjj, die be~
bet
bezaten, of andere aanzienlijke mannen. niets onbeproefd Iie.
betzelve op hunne kinderen te doen overgaan; waarten, om hetzelve
van in Cr~ningen
Crmingen veele voorbeelden voorhanden zijn. Eén van
\fan
:dlen zal genoeg zijn om dit te bevestigen. GEYKO. Deken
die allen
Farnfum, was, volgens KMO,
EMO. in alle wetenCehappen
wetenfchappen wel erle Farn[um,
vaar~n, en daarbij van een godvruchtig leven. Hij overleed in
vaar.?n,
uU23.
23, en werd opgevolgd.
opgevolgd, eerst door çcn
een zoontje van ROBNE,aus, dat
dae DOg geen veertien jaaren oud was; welke opvolging
.lUS,
aanleiding tot groote opCchuddingen
opfchuddingen en beroerten beeft
heeCe gegeegegli:even. ROBNERUS had het, bij den dood van GAYKO, bij den BisBiifchop van l'rlunfler zodanig weeten te bekuipen, dat de Pastorij
Dekenfch~p van Fllrm[um
Fllrmfum aan zijn zoontje voornoemd
en het Dekenfch:tp
gegeeven werden. Dit was hem te gemaklijker geworden,
gelVorden. verm3agfchap was.
was, en de Dekenfchappcn
Dekenfchappen van
mits hij van GAYItO'S m~agfchap
naaae erfgenaamen, plagten
den vader op den zoon, of op de naane
ovenegaan.
overtegaan. WlI.B&RTUS RPPINGA , ook
ook,, zo wel als ROBNERm,
ROBN'!RU5,
magrig aeer.
meer. en bij zijne landslieden wel gezien. en voor\fOoreen magtig
B.0BNERUS. kon dit met gcegeeheen reeds een vijand van gemelden lt0BNKRUS.
ne goede Dogen
oogen aanzien.
a:mzien. Eerst woelde hij onder de hand, fpreeDe
kende 'er met dezen en geen en over, en kreeg daardoor,
daardoor. onge:voelig.
verkoopen. zeide hij,
een groûten aanhang. Het koope!l en verkoopen,
voelig, !!en
\'an Geestlijke ampten Wlli niet langer te dulden. De heerschzocht
heerschzocbt
:van
en geldgierigheid van den Bisfchop, en de ondeugendheid der
Geestlijken ,• waren even onverdraagelijk. 't Was hem alleen te
doen om het volk uittczuigen
uittezuigen en re
te overheerCchen.
overheerfcben. Men moest
'er, bij tijds, een fèhot
lèhot voor Cchieten:
fchieten: want,
wam, zo men langer
wachtte, wu
wachtte.
zou hec
het niet te verhelpen zijn. Hij kreeg het volk aan
zijne zijde. De Etmlanll~rs
Etmlan'~rs en Oldtl11Jptflers
Oldamptf/ers kwamen mede in
bet fpel,
~If befcbuJdigde
het
Cpel. en ook die van Broekmeer.
Broe1cmeer. M.!NCO
MENCO :lelf
befchuldigde
de Dekens, dat zij 't volk, door het afperfen van boeten.
boeten t op
~ene buitenfpoorige wijze plaa,den. Het volk zamengefchoold,
deed de Dekens en bunne
hunne medeftanders
medeftinders vermaanen. dat zij hun
~edrag te verbe~eren, en zig binnen de paaIen van ilunnen pligt
G 5
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te houden hadden, zo zij niet wilden zien, wat 'er van kom~n
z~u. De Dekens, ziende wat 'er gaande was. en buiten haat
om zo een groote menigte te wederfiaan, kwamen tnt een mond·
gcfprek, zetteden hunne kinderen te pand, en beloofden, het
aan de uitfpr3~k van goede manneR te zullen verblijven. lotusfdJen bragten zij de zaak voor den Biifchop, en keurden de goe.
de mannen, die gekozen· Waren, af. De Ecm/aniers, die dit
voor d~aijeriien en .ultvluchten hielden, vergaderden wederom,
!laken de huizen van de Dekens in brand" et! noodzaakten hun
zelfs, het land te ruimen. Op den eiseh' en bedreiging van den
Disfchop van Mun/ler, duar tegcm gedun. verdedigden zij zig,
met deze woordetJ:' de Delcens, die verirel'en zijn, waren
tlitzuigers van tie' Gemeente. hadden 'Vrouwen en kindeun •
maakteN hunne ampten erfliJk, dat tegen 'alle kerlr/ijlu 1"e~els
flreed; zii u'oren tloor gune behoo! "Yke verkiezing tot dat
limpt gekomen, noch 'wel/ig daarin bel'estlgd.
De nllam van Deke/)':lIler door in haat geraakt zijnde, werden zij naderhand" zo aldaar als elders, Proosten genaamd.
De eerfie der Dekens ,: dien men van het Bisdom van Del'enter
gemeld vindt. was, in 't' jaar 1140, GERBOLDUS, en de laatll:e
LUDOLPHUS BRUNESIUS, in 'i jaar 1665. Te Utrecht droegen zij
ook den nllam van Prol'ijobfs. Ook was hün gezach aldaar altl1.
zienlijker. dan dat der. Pmosten. Want in den eed van den
Proost fiond duidelijk uitgedrukt: II/S ik door mijnen Deken.
of door het Kapittel, ten Knpiud zat getoepen zijn. za/ i/:
tiaar verjèlltjnen , tet) ware dal ilr ten wettig 'bl!l~t mogl h~b·
ben. .somtijds bekleedden zij daar het ampt, van Vikaris. Hun
aanzien bleek in dc,'openbaare omgangen; gaande de Domproost
aan de rechter. en de Deken 'aan de flinkerhand van den Bisfchop. Wat hunnen oorfpi'ong aanbelangt; men zegt dat ze eerst
in de kloosters zfjn bekend geworden, daai zij het opzicht hadden over tien Monniken, en daarom Decon; genaamd werden.
Van trap tot trap is' dit in de' Utrechtfche kerken opgeklommen
tot de hoogtle waardigheid, naast den Bisfchop • zo als gebleeken is. 'daar zij zelfs de magt hldden, om. uit naame van het
Kapittel, den Bisfchop. iièvens alle Ingezeeenen en Ridders,
voor het Kapittel te ontbieden. Keizer KAREL DE VIJFDE maakte
eene
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eene bepaaling, hierin bellaande, dat voortaan geene Dekens
Qver de vijf Kapittelkerken te Utncht zouden mogin verkoozen
worden, dan die hem aangenaam waren. FILTPS, KARIèLS zoon.
ging verder, en benoemae zelfs den Deken van de lIfaria's
aldtar, zonder zig te !la
!looren,
Kerke aldtnr,
oren , of dit den Kanunniken aan.
genaam ware of niec.
provlntie van Zee/anti werden zij aangelleld door ,den
In de Provlmie
Domproost van Utrecht, in wiens naam zij daar het rechtsgebied
oefenden, en 'er een /iroot gezach voerden. BOXHORN geruigt,
vnn Middelburg kennis Dam van de gefchillen tllS.
dat de Deken van
fcben de ~tedelingen en Landlieden, en dat hij de Proct'sren'
Dekc!1fchappen, als dat V3n
uitwees. In Zull?nd waren vier Deke!1fchappen,
lFalcheren , van Schouwen, van ZuidbeJ'eltmd, en van,
van· &rs.
[den.
C;rollijk ,yalJ
W:u Hollanti a~nbetref(, SCRIYr:RlUS, in ZijA C,rolJijk,ya/z
Holland, zegt p. 11::1: dm Deken vall Holland, wiens geMg,
wellr in Zuid
Zuidholland
uitflrelrtte, en·
oper de Groore Waard, welk
holland zig uitflrektte,
de was onderfcheiden vall de Dekens "all
\Ia/I Maesland, Westluge,
Rhijnland, Kenemer, i\mrlelland en Betuwe, enz alwaar dezel.
Noordholiflnfi
ve mede groot gezach oefenden. Doch die van Noordholianfi
I1immer, zo als blijkt ujt het gl!cn wij hier tot Oot
maakten bet I1iminer,
zullen bijvpegen. Oi1dli!r het Dekcnfchap van TV(slfriesl~ntJ beo
EnHz:izen,., Medenblile,
Medenblik ,Ouddorp,
hoorden Hoor", EnHz:izen,
Ouddorp , SI. Pall.
Otter/iek, /(oe~ijk, Sc!JlIgen,
Sc!JlIgen. Oude Nip'op, Nieuw ~ij·
cras, Otter/iele,
"op,
,'op, Jf?ijnckeJ, Peenhuizell, AI'enhom, Schaerdawl, Hau·
werl,
werf, BerchIJut,
BerchIJUI, Opdam,
Opda111 , Heynshroek,
HeY1lshroek, ~panbroek.
~panbroelc. Lecle.
Leek. WfI(,~
Wae.~
',rijt, SiJbeker/pel,
Si;heker/jul, ~c'llurwoude,
~dacrwoude. Hoogwout , Opmeer, Wogge.,
Wogge •.
Nubixwoua'e, Benllingbroek,
Benllingbroelr, Lammershage,
La1lZ11Iershage, /Jbbekerk,
f1UtIZ, Nubixwoude,
Twijsl, MitiwgvtJ~,
Mitiwg"a'~, Swaeg, OoSltl'
OOSttl' en IFestcr
IFester Blo/cker,
Blokker, ,"cheI·
Twijst,
Wydenes. Bove'1/urfpel, fYesteynd, flilwewy.
/illkw~utl, Hem, Wydenes,
Oostil'oud, Wa1fq;'Jshoel'e en, Opperdo~s.
zent, Oostivoud,
De Deken van IPestfriesland werd gekozen door het K:ltfJc.
Utrecht. Zijn gei
geiach
dat de
draale Kapittel van Ulncht.
ach was zo groot, ciat
moest af.
Proost zijn ampt, indien de Deken zulks begeerde, IDOc't
!laan. Zij lieten 't bier bij niet berusten. maar gingen de l'aal~11
V:.lD hun ~ezach zodanig Ie
te buiten. dat Henog
Hertog ALBRECH't- ,VA~
.VA~
IlEIJiRDl die van Hoom en de omleggende fueeken moest hand.
ha.
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haven en beichermen.
befchermen. tegen de onmaatige afperlingen der Dekens. Ja zelfs Bisfchop RUDOLPH' VAN DJEPHOtrr moest, in het
jaar 1434.
I.~J.4.. maatregelen daar tegen beraamen. Om te weten,
waarin hun onmllatig gedra« meest bellond. dient men te wee.
ten.
ten, dat. wanneer zij <ie Ingezetenen, bij wege van r~ht, mets
konden afpersfen , alsdan bezetteden . zij de koeijen en beesten
op 't veld, of zij befloegen hunne renten. De MagHlraat van
Hoorn viel daarover klagdg
klagtlg aan Graave WJLLF.M
WJLLEM DEN ZESDEN.
ZESDEN, die
den Deken.
Deken, door den volgenden Brief, wel ernllig belastte.
belastte, de
Poorters van Hoorn met vrede te laaten,
laalen,
WILLEM, hij "er
tier gma"e
gtnode Co"s,
Gods, P"lIsgraven
P"lIsgrovtn 'P
den Rijn,
WILLEM.
,p "en
Crllve
Grove van
von Henegouwen, van
von H,I/antl
HII/antl en Zee/anti.
ZeelantI , Heere
Hure lIa11
VOf1
Frit~"'m",
Fritsltmil, laten u Welen tien
den Deken vlln lFest-Flies/antl,
Wtsl-Frieslanti. of
!lwen Stetlehoutler.
Sletlehouder • hoe tlat
dat ons getoont hebóen oltftn
onfen getrou.u'en
fommigen lijden haaren
d.t Kij [ommigen
bI/Oren poor.u'cn Stetle
SletIe van Hoorn, tI.1
teren tlaget,
daget, en met rechl
recht loefpreelrt,
loefprukt, en [00 W4nnur
W4nneer gJ hen
niet afwinnen meugt,
mlugt, [0 be3etlet
be:ellet gy
KJ Illur
haer Iroe/j'en
koe/j'en en beesten
beeslen o~
D~
het veld, en ani/ere
anllere l/tJa,'e Lantlrtnten,
Lantlrenten, tlae,.
daer KY hun grooter
grooler
kraft
kmft en hintler met/e
mede tloer,
doer, boven recht, als wij verf/aan:
verjloan: tlnl
dat
ons vrumt
vreemt geeft.
geeft, en or.s oole
ook I1let
filet f/allt
jlOlit ti
ft /ijtlen,
lijtIen , tlal
dat mm
men on·
ft enderfnun
snderfattn voorttJan f,,/leen
fll/ken Ieraft
kraft en motije"jsfen
moeije"isfen boven
redt
ruht doen {lil,
flll, Wllllrilm
waarilm wij u ombietlu,
ombieiu. en Delle/ell
hevelelI ,• met len
fen
eerf/en,
urjlen. tlnl
dot ghy onfe POM'leten
POM'tnen van H~or.".
HoortI. mtle anderen mon{tn
fen ,ntlerftJlen,
onderfaten, ,'oor/aan
,'oor/na" fu/lren on/uSI
onlust èntle mDeijenis{tn
moeijenisfen ver.
"raechl.
"raeeh/, dit laet
/ael in gJtee;ter wijs.
wijs, [0, tlats
dats hun geen nool
noot m
I!f#
=1, ens meer dage
cltJge dlur
dller van
von Ie
te doen.
Was gedagtekent I,? Augustus Allno
Anno 14(9.

Uit een tweeden brief van Herrog
Hertog JAN VAN IIEIJEREN,
IIEIJEREN. ren
ten ge.
valle van die van Hlorn,
H,orn, in het jaar
jaar' 14124. blijkt, dat de Deken
voortging met de Ingezetenen te benadeelen; datelve WIS van
den volgenden inhoud.
JOHAN.
JOHAN, bij
hij tier
der ghenl1t1en
ghenl1den Gods Palmsgrave
Paltnsgrave op ten Rltijn,
Rhijn,
Htrtoele in be'jeren.
bt,jeren, G,."Vt van He11egouwen, HoI/anti en
Herloele
Zu/ani
Zee/llnll en;,.
en:ll, Doen conti
cond tillen
allm ludm,
luden, dlit wi om lieff/e
liefjle en em
sm
gun-
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iunjle.
zunJle. die wi hehben
hebben tot
lol onJer
onier goedm jled~
Jled( van Hoirne.
Hoirn(. di~
di(
felve ftde glugheYfn
!elve
glugheven ende gheglzonne hebben. geven end~
end(
defen br-itji'e alfu/cke
alfulcke punten ende vrijheJen
vrijhuJen tot
lot
gmnen met de[m
iag "en
'1en durenden • als
IIls hur nae
np( befchreven volgt.
eeuw/gken tlag
eerJlm, waert
Wil uI fll/r~,
fillre, d'!t
dlJl ymant tot
lot enygher tJt
Iyt binnen
Indien eerjlm,
,ür /lede van Hoirne voir[c,eyen
voiricreven cnich
cnkh /rint
Irinl verloer
ver/oer,, in Yellr
yellr
der
waler of tInderfins met enighm ongeyalle
ongevalIe olf
oif ver[ume.
of! in water
nisfe dat binne [tm
nisJe
fien reven
[even jaer wa er • dfur
dner flll
fal die De~en of
Provifor va"
van Vries/ant
VrÎes/pnl mil
mit fyn Clerck, niet meer of! hebben
heb/un
ProYifor
dlln die Poirters
Poirten vlln
van Haer/em daer ~f gevtfl.
gevet/.
dan
wout [ake.
dpt :imp1/1
pnt/cre Mime/ijk trouwfake. dat
yml11lt den andere
Item waert
den , of trouwe gegh~,'en
gf~h(,'en hadde, drur en Jel
lel di~
di( Ddun of!
oJ!
Provifoir
Provi[oir voir[creve1l
voir[crevell met fynen Clerc
Clerc.• niet meer
m(er olf
oif hehhen
hebben
Poir/(rs van Ilperlell1
oif ghtvln. dat is te we·
w(·
dan die Poirlers
flaer/el1l daer olf
Boddragtrs. die Deken olf
oif Provifoir en die Clerc
len negen Boddraglfs.
tén Botldrager.
Boit/rllger. Zie van deze munt op 'e Arr. BODDRAGER.
BODDRAGER.
Poirler van
vpn Hoer/U
Ho(rtJe den anderen toeItem. foe ft/ gheen Poir/er
oif moeijenisftn
modj(nisftn dom.
doen. voer
vo(r den G.'zees/elljiun
G,'Jeestelijken Rechter,
/preken olf
hDere enick
enich ,'on dien twien, die faken kuren
a/fo verre. als h~ere
wilde oen
lIen den
dEn waer/icken
waerlicken rechte,
rechte. dan foe felien de Burgemeesten
ters miUen
milten musIen
musten dee/en
deelen "f111
"tm de gerechten. die faken on
an hem
"iemen ende [.eiden
[ceit/en • die by der meesten reden ende besten
beh(Jert, a/foe verre als die ["ken
f"ken alfulck
alfu/c1e fyn
rechte als dat behoert,
dat
dPt mm/e
menfe mil waerlijlre rechten herechten
berechten mach. Ende want
dufe punten ,'oerftreven
,'oerfcreven ende eiken bijzonder onfen guwij dure
den luden van Hoern
Houn voerfcreven die nu 15n
jjn ende namae/s
van, ons ende van ,."fe
,nfe nacome/ingen
nacomelingen ,'ast, Jlejlewefen [uilen.
fullen. van.
de ende ~nverbroken gehoilden wille hebben.
hebben, Jo hehben
hebben wij des
oirconde on/en
onjen Zeghele
ZegheJe hier oen doen hanghen.

Deze Brief doet
doee ons klaar zien, dat de Dekens.
Dekens, in fiukken,
die wij hen voorbeen,
voorheen. iR Frieslllnd,
Friesland, tOL
toL zig hebben zien trekken. en daarop zwaare boetens fiellen.
fiellen, in IYestfriesland
Irestfriesland moeten
zijn nagevolgd. Niet alleen waren de Ingezetenen daarover genadig mee hem in twist; maar ook [omtijds
fomtijds oncfiond
onrfiond 'er twist
lU5fchen
luarchen den Deken en de Steden.
Steden, over den vrijdom der kerkhoven. Ie
le liofJrn ging het miibruik van dezen vrijdon: •, omtrent
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treilt de Jaaren 1458 en 1459,
'459, zeer in zwang. Eenige brood.
dronkene of baldaadil:e gasten,
gamn, die ~et op 't pleegen van aller·
kijen moedwil, j:t op rooven en doodflaan
doodtlaan toeleijen
toeleiJen , gebruik.
ten de kerkhoven voor een veilige fchuilplants, daar de Schouten
of Stads Overheden, vervaard voor den g~e5[:ijken Vierfcliaar,
hen nict durfden
durrden mo~ijen of aantasten. De boosdoenders, daar·
tioor te meer aangemoedigd, liepen, bij nacht. met verboden
en fchcrp geweer door dl! gantfche Stad, bel10rmden
bellormden de huizen
van hunne vrienden, of van vermogende lieden. en fielden dikwijls clc gaocfche
ganrfche Stad in roere. FJLIPS
FILIPS VAN BOURGONDlëN, toen
Graaf
Gra:\f van Holland, toonde zig zeer
Zeer te onvreden, over de flap,heid van den Schout, en liet een brief afgaan aan den Schout
en het Gerecht van Hoorn,
Hoorn. Doch hoe !lerk
Ilerk het Plakaat van
dien Vorst, ten nadeele van. den Deken, ook zijn mogt, durfde
hij
bij of zijne navolgers zig daar tegen niet verzetten.
In het jaar
janr 1518 olltflondt,
otltflondt. over deze zelfde ~aak.
~aak, een zwaa·
re twist. De H<!eren van den Gerechte hadden een en ARENT
ROOI(, om zekere begaane
beganne misóaad, van 't kerkhof laaten haal~n.
baah::n.
cn in de gevangenis doen ze:ten. Dit namen de Dekens van
lIéstfricsland
lI~stfricsland en het Kapittel
Kapit!el van Vlrtdl
U/rtc!u uer euvel, in ver·
fland zijnde.
zi;nde. dar hunne gerechtigheden daardoor teil
ten hoogflen
hoogfien
verkort en verminderd waren. Zij zonden dan e~n fcherp bevel,
OR]
ORl del] gevangenen weder ter
tef plaat fe te brengen, daar hij van
daan gehaald was, of in St. Pitter.
Pitters Dal benelleD.
bellellen. Den Raad
naar dat bevel niet luisterende, werd ae Stad flraks
firaks in den ban
gedaan; welke,
welke. nagthans • op hoope dat zij zig naar de begeer.
re
te van '[
't Kapittel zoude fchikken, eerstdaags. geligt
gelige werd. De
inmiddel5 ic
icts
IS wn
ten Hove te verrichten had, gaf de
Raad, die inmiddel~
zaak aan den StadhQuder en den Raad van Hollnnd te kenneu.
Diet los te laaten.
laaten, maar, volDeze geboden, den misdaadiger niet
gens Land wenen, te recht te !lellen.
fiellen. Ook lieten zij het Kapittel weet
en , dat ze die vanHoorn , over deze zaak, ongemoeid'
weeten
hadden te laaten ~ of dat zij,
zij. bij gebreke van dien. de goede·
ren en renten.
renten, die het Kapittel in Holland had leggen, In beOag
zouden neemen. Thans werd de Stad Hoorn mee
met een nieuw I~.
'terdikt gedreigd: ja het Kapittel geliet zjg.
zjg, als of 'e't het Hof en
eantsch Hoillmd even eens wilde handelen. Dit gefchil
ge[chil duurde
twee

DEKENS.

DELF. (DE FIV EL)

JII

twee of drie jaaren, .en werd, door tlIsfchenkomst van goede
mannen, en het opfchieten van eenige penningen, bemiddeld en
afgedaan. Doch voor dat deze tW~st geëindigd was, werden dl!
Westfrie::'l!n, door hunnen Deken JAN MICHJEL-'Z WALDRINO, on·
eindig gehveld, met het vieren van veelvuldige Feestdagen, die
lii i , in grooter getale dan andere .. invoerde. Dit kon niet da:r
ten nadeele van de Ingezetenen flrekken, vermits alle de bandwerken, op de Feestdagen, moesten fiiHla:m; en indien 'er zaaken voorvielen. die onmogelijk geen uittlel konden lijden, moesten den Proost de handen gevuld worden. fomtijds met meer
penningen, dan de ambachtsman met zijnen ~rbcid verdiende.
Die naar geen' Proost omzag, en zijnen arbeid verrichtte, werd
gedagvaard en in zwaare boeten ge(]agen. Die van Enkhuizm,
dit moede zijnde, wisten van den Bisfchop HENDRIK VAN BEIJEREN , in bet jaar 1524, eene Ordonnantie te verkrijgen, waarbij
bepaald werd, dat men eenige Feestdagen, die min plegtiglijk
gevierd werden, voortaan niet op de Markt, maar in de Kerk
vieren zou; de onderzaaten van hun Proostdijfchap zouden, op
die dagen, hun handwerk mogen doen, en kooph~lDdel drijven,
zonder iets aan den Proost of Deken te verbeuren. Hoe zeer de
Deken vorderde, dat de H. dagen zb uden gevierd worden, fielden de Stadhouder en Raaden van Hoillmd zig daar tegen, gelijk te zien is bij VELIUS , Chronijk van Hoorn, BRANDT en CE...'iTEN, Histqrie van Enkhuizen.
DELF, (DE FIVEL) Fivela, een traage en kleine rivier, die welëer, aan dezen kant van We rum , zig ontlastte in de Ree of Haven van <.Ie Eems, die van de Romeinfche vlooten dikwijls bezocht, en welke de Monniken, in de landtaa! , de Ee11lderhavm
(E11IethetJfim partum) genoemd hebben. Toen deze haven, door
de menigte van modder, die 'er zig in opgetlopt had, en in vette landerijen verauderden, bevonden werd niet meer bekwaam
te zjjn tot een vaart naar de dijken, waarmede de Nieuw/anden
(zo als de Abt MEl'jCO bet nieuw a3ngefpoelde land noemt) befloten waren, heeft wen deze moeten verhelpen, met een grift
of flatling, die 'van het woord Dt/ven , dat is uilgraaven, den
naam van Deifgekreegen heeft, in kwaad Latijn, Fos[n/u111 genaamd.

In
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DELF. (DE
(DE FrVEL)
F'rVEL) I>ELFLAND.
I>ELFLAND.
DELF.

naamd.' In
In deze
deze grifc
grift is,
is, inin het
het jaar
jaar r~72,
U72, in
in die
dit nieuw
nieuwaange.
naamd.·
aangewonnen
wonnen land.
land. een
een SchUInui,
SchutlJuis geleid,
geleid, die
die de
de Sanderjluis
SonderJluis genaamd
genaamd
werd.
werd. nur
nllr een
een voomaame
voomaame hoeve
hoeve of
of boere\voning,
boerewoning, zijnde
zijnde een
een
van de
de zes,
zes, ,die
,die wclëer,
wclëer, toen
wen het
het nog
nog een
een haven
haven was,
was, aldaar
aldaar
van
:lan het
het noord!lrand
noord!lrand lagen;
lagen; doch
doch die,
die. van
van 't't boerevoik.
boerevolk, n~ar
n2ar al·
al·
:18n
Ie plaatCen
plaatCen of
of bo/trewooningen,
bo/trewooningen, zonder
zonder onderCcheiJ,
onderCcheid, DOIpJlerDo/pJlerIe
zijl genaamd
genaamd werd
werd Maar
Maar als
als de
de landen,.
landen,. l1:!derhand.
l1:lderhand. door
door de
de
zijl
3anCpoeling verder
verder uitgebreid,
uirgebreid, en
en de dijken.
dijken. tot
lot :lan
aan den Eem.
Eem.
aanfpoeling
flt-oom,
J/r-oom, uirgeleid
uitgeleid waren. zo
zo blijkt
blijkt het
het daaruit,
daaruit, dat
dat de
de kil
kil van
van de
die tot dien tijd toe buiten de Sander/luis geweest wa~.
wa~.
Five/, die
daar die van FiveFive·
ook de benaming van Ddf gekreegen heefe. d'lar
Iir.go.
lir.go, naderhand,
naderhand. de drie Sluizen of Zijlen, die een grooe
groot 1l:1Ik
!luk
!londen, bijeen getrokken hebben.
hebben, doch
weegs van malkander !londen.
d,ü DelfZij/tn
Delf Zijlen genoemd worden, vermits
die hedendaags de drie
bmsfchen
htusrchen een van del drie den naam van Dorpfluzijl
Dorpflerzi;1 b{'houdr.
bC'houdr.
ook voert een Dorp,
Dorp. op den kant van de Eems, met de !lerkteOok
die 'er om ligt,
ligt. den naam van DelfziJl, waarvan wij Il:raks
fir:lks mel
tling zullen maaken.
ding
Zie HALMA.
ll

aa!1gen~amfie en bekooreliik!le L:mdftreeLandftree.
DELFLAND , één der aangenaam!le
ZuiderkwarlÎer.
ken, in het hart van Holla"d,
Holland, en wel in hel
het ZlIiderkwartier.
oudrijds onder Nool'dholland
fchoon men wil dat het oudtijds
Noordhol!tmd behoorde.
Ten noorden grenst Delf/and aan Rhjnland.
Rhjnland, ten zuiden aan de
Mans, en ten westen aan de Noortlzct,
Noordze, . Gelijk het, door deze
Mans.
nabuurfchappen, ongemeen veel nut ontvangt. deelt het ook
rijkelijk de vruchten der bekoorelijkheden aan de omliggende
landllreeken mede. Wat aangaat den naamsoorfprong; zeker is
het,
hee, dat dit landfchgp
landfchap dien van de Hoofdtlad
Hoofdltad Delft onrleend
ontleend en
verkreegen heefe: zijnde de Ilaam
naam van Dflf/llnd
Ddfland zo oud niet a!s
als
die van gemelde Stad: want deze wordt Diel
niet gevonden vóór het
midden van de dertiende eeuwe.
eeuwe, waarin gew~g gemaakt word
Van
van het befl:uur
bell:uur der Heemraaden
Heemr2aden van Delfland
Delf/and,, en van eenige
Ambachten en adeliJke Huizen, wen
!Oen ten tijde bekend. Dat dit
Iandfchap
llllldfchap vroeger dezen naam zoud gehad hebben, !leunt op ~is
~is
fingen zonder bewijs. Wat de grootte
grooue of uitgeOreklheid
uitgellrektheid aan.
asngaat, de
de oudfl:e
oudfre Schrijvers
Schrijvers zijn
zijn daarin z~er
z~er verCchillende. Som'Som~
gut,
mimi-
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vQorheen beo
migen beweeren, dot een groot deel van Deljif111d
Deljial1d voorheen
Rhijn/and. VAN LEf
LEFUWEN
boorde onder Rhijnland.
UWEN , in zijne Costtlmen van
Rhijn/Nnd,
Rhijnland. zegt dat Monfler, Ter Heide; Wateringen, Lür
Lier
en Rijswijk onder Rhijnland
Anderen willen een
Rhijn/and behoorden.
behoo~den.
gedeelte daarvan onder Maaslartd
geileld hebben. Uan dae
Maas/artd gefield
deze
fieUing is, met zo veell!
veelc bewijzen sf wederfproken,
wederfprokell, d:J.t het onon.
fleUing
noodig is •, daarop eenige
aanmerki!Jg te maaken. Doch,
ecnigc aanmerking
Doch. wat
eveng,emelde plaatfen aangaat, ;er is reden te gelooven,
de zo evellgemelde
misgeta't heefr. Ten ::anzi~n
'dat VAN LEEUWEN daarin niet misgeta<t
~anzi~n van
Rijswij'*,
onderhoorigbeiJ aall RhijnJand,
Rijswij*, evenwel, wordt de onderboorigbeid
Rhjjnland,
Il)et meer reden kun.
kunmet grond, in twiifel getrokken Men zou 11)et
nen zeggen; Q&!
Qat Rijswijk, oudtijds.
oudtijds, een Baljuwfchap op zig
zelve g<!ween,
Rlrijnla'ld bçho.,rd
g~wee.t· j;',
~', ;tonder ooit !Ot
tot RlrijtJla'ld
b~ho"rd te' hebb<!n.
hebb~n.
DeIflNn.d, zegt men, befia~t in zes·en·derrig
zes·en-derrig
De grootte van De!jllin.d,
duizend morgf'lJ .lands, wel wrflal\.l1de
wrrlaande van De!jlanri
Delflanri in 't
'e a!gea!ge"
meen, en niet :van het Hecmraadrchap.
- Deifland
DeijlanrJ .1s~
.1!0~ langs den. oever van de Noordzee; op.fommige
met::zallddmnen
bezoomd'gewee~[, doch die thans,
thans.
plaatfen , met
....zaildduinen bezoomd'gewee~t,
langs dEIn
den hook"
hook. ~all Hf>!illnd,
H<>/iand, zo.
zo, nÎel
niet geheel verdweenen',
verdweenen", ten
~ngs
rniiJflen van ·weinig
-weinig belang zijn; een ollheil.
of:lheil. ten
len uiterllennadee·
uilerllennadee·
minnen
lig voor de 'Hollandfche
'Hollandrche tlranden
ftranden en
en, ·dijken.
'dijken. zo als wij, op het
Alt. DUINEN
Langs
DUINEN,,'~zulfen
·:zulfen aanlOonen.
UOIOOllet1.
Lang~ den k3nt'
k31lt' dcr
der .ft-Joqze
l~fflqze
heeft: l)e!jláM·.flevrge
het oog
l)elflàntJ",nevrge dijken. Blllnen~lands
BItmemlands verlustigt
verlustigt,...het
zoer vni~hlbaare wei.
wei- en ziailanden, waarvan de 'menig.
"menigzlg:in zaer
ti
t. van kellrfijke Delffche Boter alleen.
alIeeD, genoegzaam [en
teil bewijze
bewijae
firdt. Ook IS .de gründ 'er rnim zo'goed als elders, [er
ter voorEvoonbrenginge vilD:boOmvruchten;
van :boómvruchten ; die 'er.aIlerfmaaklijkst
'er.aJJerfmaaklijkst zijn. Naar
kane. van'
van" Rhi;nland en SclJieiand.
Sc!tie/aT/ri.. zijn zeer goede Veengron·
Veengronkant.
me.rllgte van
vall reeds uitgeveende plasfen
plasren.• ,
den, en een mtnlgte
Delflond, welke
w.elke tevens geene Hpog~.
HpogeAlle' de. Ambachten van Deljland,
. ._.Alle'de.Amhlchcen
of.HalsheerJj~ell
.zijt;.. ~'of Ditt
nitt olJd~
onder eellen bijzonderen Bailof',Halsheertijtiheden ,zij
juw. !taan,
naan, die,
die ..door' s labds
lands Staaten
Staalen wordt
wordl aangelleld,
aangefleid , behooren
bebooren
luw>
onder het
bet Hóóg.B~ilju.wfchap
Hóág-Bailjuwfchap of den Hoogen Vicrfchaar,
Vicrf,haar. .anders
,aDders
het Hof van De/fland
IJe/fland genaamd..
genaamd,. Veze Vierfchaar wordt gefpan·
gefpanBen door den .'Uoog-BaUjuw
Uoog-BaUj uw eo
en dertien welgeboor~!le
welgeboor~tle MannenMaon~n.
Schoon 'er, reeds io
in het jaar 1100,
I !lOO. vao' Heemraaden gewag ge.
gemaakt wordt,
\\lordt, zijn, eohter,
eobter, de eer (ie
{ie bewijzeIl
bewijzell vao
van 4it Kollegie
~l.
H
van
oX.l. Du
DXE L.
L.

den
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WlLLEM VAll HENEGOU'''
HENEGOt1~
van het jaar 1316. Een brief vaD Graave WILLEM
\\rEN. dien wij bier
bedoelen,
is
ingericht;
an
on[tll
Baliu
",,,,
hier
011['"
"""
De/flant en Schielllnt, die nu is of hierna wefon [al. Waamit
SclriellmtJ, ten diell
men zou mogen opmaaken , dat' Delf- en Schiellml,
tijde,
tijde. door é~n Bailjow
Bailjuw beheerd is geworden; doch men kan het
ook afzonderlijk verfiaan. Want, in een volgenden' brief vaD
van dlell
die.
zelfden Graave, van den jure 1323, wordt gefprooken regen
tegen den
Bailjuw
Blliljuw van Delflantl,
Deljiand, zonder hem te gelijk Bailjow
BailjDw van Schi,.
/IInd te noemen, Wederdtn
"md
Wederci1iJ in een anderen, van 1339, wordc·
wordt'
tREDRIK VAN BOECHORST,
BOECHORST. uitdrukkelijk, Bailjuw van Delf- en
:tJtEDRIK
Sck/elnnd genaamd. De vetdere beampten aldaar zijn een Se.
Sch/elnntl
cretarl5.een Stedehouder van den Bailjuw, en een .Bode. Over
cretaris.een
I:ebeel Delflantl,
Deljiand, zo wel ten aanzien yan
Tan 't H<>og-HeemraadH<>og-Heemraad.
~eheel
fchsp,
fchap, als vin
van het Heiog·Bailjuwfchap·
Heiog-Bailjuwfchap·,... eB de bijzondere Bail.
Bai!.
wieD! ampt beftalc
beftalt in bet
het nl"
]uwfchappen, is een Landdrost, wieD'
fpooren. en in hechtenis bezorgen, vatl
vaCl zulken,. waarop men
fpooren,
eenig kwaad vermoeáen heeft. Ook heeft deze Landdrost een
SubflItut. Het Collegie
Collegte wotdc
V(otdc gobouden
gehouden ~ alleveenien
BlIeveenien dagen.
SublUtut.
des Maandags voord~nmiddlg,
voordC!nmiddag, op de Wllt6rjlfJOlfçke,
Wat6rjloolfohe, of SI.
Po,rl, te Delft. Ook beeft
heeft de Heer Hoog-1:Sailjuw
Hoog-t:sailjuw hec
het
Joris Po,r!,
recht,
recht. zulks begeerenrJe
begeerende,, om op deze Poon
Poort te woonen.
Dllji"ntl is, fchoon de aanvang
Het Hoogbeemraadfchap van DlljI"ntl
is, zeer ouli,
oui. en al bekeod geWee8« in ~et' j.aaI:
ÎHl'
'er van onbekend is.
hOnderd negentig, of daltomtrent.
daaromtrent, Waut
Want de brief, waar·
waartwaalf honderd
In 'er van gewag gemaakt
gemakt word. is VlOr
vao r Gtaa'te
Grane ~OIlIS. en gedagtekend op het<k>ot ·MID gelUchte
geftichte huls ti6 l'igtlfonlt. Dan •,
de woorden, daarin
daQrltn"~mltJd,
on. zien
zimdac
'v'~m1tld, doen '00'
die de Heemruden
Heemraden
roen reeds in wezen "'.reu
Gliafzegr daarin.
daarin ~ tiat
tlat hij
warelI ::. want de Gráaf.zegr
kun alinc ende oFgeg'eve"
nFge(eve1l Ju"IJell
/uhhe" ,,/Ie
hun
II/Ie Ik ftltDtlwif'8m
fo/toulViflgm en I{(II·
kDlNngen.
41 R't
Q't tie
Ik•. H,,,,,,.I1_·,..ltt.e.
f"ingen. entle
ende fe 'he'r'edttm,
-her"efflfm, al
Httm,.111111' rldl'_e. te
Ie
ft10geti /roeren tot
vJln ./J.eJfl4I1lL~,-.i"
tnogen
lot onfer 1u/dm
1ultlm YJln
./JdfkulIl..:hJtIrf..:.i" .à/lt.n
Ä/lè.n
Sletlfn en Dorpen.
Dorpen, heleg"'"
helegltm i"
Delf/tlml • "/III/r6rl
,id' tI.rJor
tItJor
Slet/i"
j" DelfJlI'ml
Jllwlfwl ,,"d'
hl in onftn
den Ha~e
Uitgéllrekt.
onfen huifrn
hu;/fn en tien
HaKt InÛ
mtU 't $4ntk~ De Uitgellre.ktheld
heid van het Hoogheemraadfchap van· D6/fWn4
Dtillim4 was, in ouder
tijden, even groot uls tegenwoordig,
Doelt daarbij moet in lUIntegenwoordig. DochlUIn·
JJrerking genomrn
genomen worden.
worden, dat Hoogbeeniraaden geen recbtsgeurerking
·~.sdijk,
bî'ed !rebben
hebben over '.nden butten den ·M
••sdijk, al•. enkel de Ka-

"ti

.
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den. die de uitwatering van het Hoogheemraadfchlp
Hoogheemraadfchap bepulen.
Oost.
10 vervolg van tijd is het Hoogheemrudfchap verdeeld in Oosten Wf.st--fmbachlen;
Wf.st·-fmbachlen; welke Ambachten weder verdeeld werden
in der/im
dertim Sluizen.
Sluizen, die. echter.
echter, alle niet meer aanwezig zijn,
liggende de nog overig zijnde in den Maasdijk • tot
tOt uit- en inlaainlaa.
ring
ting in den boezem van Delfland.
Dtlfland. De Oosl-AmhachUfl
OOSl-Amóadl/tfl fiaan
flaan
van vijf Sluizen, die.
die, in het iaar 1587, tot
op een verdeeling "an
éénen Sluis gemaakt zijn, welke men vindt msfchen Scniedam
Sdtiedam
rtlluriinKen. en IIls
~ls nog den naam van de vijf Sluizen heeft.
en YllluriinKen.
De vijf Ambachten,
Ambachten. die door dezen SIui5 uitwateren,
uitwateren. en in derder.
zelver laSlen
lasl~n gelden, zijn I.) Pdjenhan;
Pdjenóan; 2.) 'I
" Hol
Hoi van Delft
met Poor/llJlfd;
Poor/llmd; 3.) Bucket,
Bere/rel, waaronder oolt Schieveen; 4.)
Ktttl met Nr;ordrJo,-p;
N(}ordrJo,'P; en 5.) Pijnalter
Pijnder , en daaronder Aklterl/llrlrtrl.
Keltl
'ijk.
"iIc. De omOsgen
omOsgeu van de Sluisgelden worden. in de OoSI./!t1J1,
Oost-~ml,
bachlUl;
bachtUl; gémaakt
gèmaakt bij Morgentalen van twee duizend morgens.
voor ieder Hoofd-Ambacht;
Hoofd·Ambacht; zodat Oosl-Deljland
Oost-Deljland hieruit gemeenlijk begroot wordt op tien duizend morgens.
De fl/ést-Ambac ';Ien
'Iten van Delflani,
Deljland, gemeenlijk West/afJri
WestlafJti ge.
naamd, zijn, ten 'aanzien van het Hoogheemraadfchap, verdeeld
in agl
agt Sluizen,
Sluizeh, ieder vab welke men fchat op zes-en"twintig honderd morgen
Morgen lands; zodat voor 't geheele .Westland
.Westlalld twintig dlJi.
zend en agt honderd morgen lands mogen gerekend worden. De
naam van de Agt Sluizen is, ten aanzien dezer verdeeling , nog
in gebruik,
gebruik. offchoon 'er thans
Ihans niet meer dan zes Sluizen zijn.
In het jaar 1652 werden drie tot één gebragt ,.
, zijnde beo
kend met den naam van de Boonerjluis. De Hoofdambacbten
Hoofdambachteft
yan het Westland, die, met opzicht tot het WaterCchap,
Waterfchap, ook
Sluizen genoemd worden, zijn I.) De roo, ;urgfche
Iturgfche Sluis.
waaronder bebooren
behooren Tedingerbroek, met 's Gral'eznnden
Gral'eZflnden binnen
óinnen
en buitén:
óuitén: !J.)
2.) De Naaldwijk/cne
Naaldwijkfche Sluis.
Sluis, en onder deze Lier.
WeslWest- en Oosl-Kamp,
Oost-Kamp, twee Polders onder 't Ambacht vin
van EiEi.
lunduintn:
lunduinen: 3.) De MaQslandfche
Maaslandfche Sluis; geldende deze drie
Ambachten tot de Boonerjluis,
BODnerjluis, die ten westen van het Dorp
MaasllJndjluis
Mallslimdjluis geleegen is.
De overige Sluizen zijn.
zijn, naar
de volgende Ambachten: 4.) De MOl1f1erfche :!!luis.
:!t/uis, en onder
Honsnolrediilc en 't Kleine HDf
H~f I'an Delft: ~.) De Wa/eWatedeze Honsltolredijlr
,·jngfclte Sluis" mede op Ma(Jslandfluis,
Mallslandfluis, aan de zuidzijde van
"jngfclte
H
H2
de
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de MonflerJluis; de andere drie leggen nevens elkander, in den
Dijk, als men Vlaardingen van de landzijde "inrijdt. zijnde bekend bij de naamen van de Rijswijk!clte; 6.) Vlaardingen bin!Jen: 7") Schip/uidm. de twee laattle ieder met haare Ledemaa.
ten; doch Rijkwiik heeft 'er geene, en Cs dus gehouden, alleen
ten dienfte van Deljland een Stuls te onderhouden.
Behalven deze aloude dertien Sluizen. is •er nog een aan de
Oranje-P()lder. de Oranje·Sluis genaamd, die, in het jaar 1673,
op gel11eene ItOsten van De/fland, gemaakt is. in den Maasdzjlr,
aan het Amersgat. om. langs een vaart, naar HfJnsltolredijll ,
die toen mede gegraven werd, versch water te bezorgen in de
vijvers van de lustpla:us van Koning WILLEM. Naderhand heeft
deze Sluis mede begonnen te dienen tot de uitwatering van Delfland, nadat men het /Jmersgllt verdiept , en de vaarten • di~
derwaards heen liepen, gereinigd badt. Dijkgraaf en Hoogheemraaden, benevens de Hoofdingelanden van Deljland t hebben, in 't ja"r J 675, bij een Verzoekfchrift aan den Heere Prinfe VAN ORANJE, als Sta~houder, getracht, zig. voor een gedecl.
te der kosten, van het maaken en vervolgens van het onderhouden van de Oranje.Sluis, te omflaan i gevende. ten dien einde,
aan hoogstgemelde zijne Hoogheid te kennen, dat 't Hoogheemraarlfchap van Sc)Jieiand, in de uitwatering van dezen Sluis,
mede zoude bevoordeeld weezen I en verzoekende dw, dat zij.
ne H<logheid geliefde te verklaaren , dat de onkosten, zo wel bij
hc;t Hoogheemraadfchap vaa Sdielond, als van Deljland, zouden gedraagen worden. Doch deze zaak is onbeOist gebleeven.
Ieder van deze Sluizen heeft zijnen bijzonderen Sluiswachter,
die. volgens eede. verpigt zijn, hun ampt. waarteneemen naar
de algemeene Keuren van Delfland.
,
De diJksl~stcn. voor zo veel den Matlsdiik aangaat, 'wordell
door de Amb:chten gedraagen, tn ook door bijzol,ldere leden.
Te weetcn, de hooftfbgen en verhoogingen van den dijk gefchieden door de Ambachten, die ied(!r hunnen paal op den dijk
hebben , en ook door ecnige aangelegene landen. Duitler is
het, waarom de Ambachten nict alles droagen. of de bijzondere
alles, len zij men dit wilde zoeken in het onderfcheid der Sluizen. De Zudijk wordt door het KbUe,ie onderhouden, Pil uit
de
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de Gemeeten.
Gemeeten, of uit den buitengewoonen omflag
omOag van Delfland,
Delf/anti,
betaald. Onder de dijkslasten wo'rdt
wo"rdt uok g-erf'kend
~erf'kend het onderfcbeid van ele
de landfcheiding of hoeve Zijd!vinde.
Zijd:vinde, tusrchen
tusfchen
fcheid
Rhijn- en Deljland,
Delf/and, waarvan ieder i\m~)acht zijn Blnwerk heef[
heefe ..
volgens a1nwijzing der paaIen op de Zijdwinde , uiq{enomen
uitgenomen
Berclrel,
Berde!, dat alleen de I~s[en
I~sten draagt van deszelfs 1:l11drcheiding
landrcheiding
tegen Scltie!and, alwaar geene paaIen zij'.
Het Kollegie
Ko1\egie van het Hoogheemraadrchap
Hoogheemraadfchap beflalt uit den (lp0pperdijk~raaf en vijf
viif Hoogheemraaden. Het ampt van Dijkgraaf
is, zo verre men 'er van gemeld vindt, altoos gehecht
geh~cht geweest
aan dat van den Bailjuw van Deljland;
DeJfitmd; doch [en
ten aanzien der geenen, die hetzelve van ouds hek leed hehhen. is men, tot aan
den iaare
janre 13'2~,
132~. geheel in het onzekere. De lijst der Hooghecmuaaden
heemraaden gaat ook niet hooger; el!
el) men weet
weec r.iet,
niet, of hun
getal. vóór het ianr '39',
'39 I • meer of minder
r.linder geweest is Doch
in dat jaar heeft Hertog ALBEIIT
ALBEIlT VAN BE:1JI!IIEN,
BE:1JI!IlEN. bij Handve't
I-Iandve't van
200en Novemher, eene fchikking gemaakt, hierin herlaanheflaanden !JoGen
de, dat de vijf Heemraaden, die hij aanflelde , gelijk ook hunne opvolgers, in hun ampt zouden blijven, geduurende
geóuurende hun lemet magt, om te keuren en te vonnisfen tot 's Lan<k
Landsven lang; tuet
oorbaar , zon,Jer zijn of iemands tegen zeggen ; en wanneer ieie.
oorbaar,
mand der Heemraaden kwam te overlijden. zouden de overigen
een' anderen kiezen, dien zij wilden,
wilden. mi1s
mUs dat
dIJt deze lot
tot ,'iiftig
morgen lands glgoed zij. Ook zouden zij den nieuwverkozenen
in eed neemen. Alle 't welk tegenwoordig nog plaats heeft,.
heeft ,- wel
verflaande reden
federt den Siten
Slten D;:c~mber
Deci!mber 1655, op welken dag
Heeren Hoogheemraad~n van De/fland,
De/f/and, zo wel als die van
R 'zijnland
'lijnland , door de Heeren S[aaten
Staaten van f10llfmd
flol/and en lrestfi'ieslFestfriesJrmd,
/tmd, in hun voorig
voerig recht her!teld
herlleId werden,
werden. waarop Keizer KAVIJFDE eenigen inbreuk gemaakt had.
dienc hierREL DE VIJfDE
Nog dient
bij in aanmerking genomen te worden, dat, onder het getal der
Jlleemraaden,
leemraaden , altoos een uit de veertig Raaden der Stad Delft
zijn
Zijn moest.
Tot dit Kollegie behoort een Secretaris, die door Dijl:graal'en
Dijl:graal'ell
en Hooghee!l1raaden
Hoogheeplraaden wordt aangerleld.
aangefleId • en drie Penningmeefters;
Penningmeellers;
een over de OoSIOosl- en de andere over de West-dm/;tJclzten.
Wést-dm/;tJc/zten.
de ecn
Ook heeït
heeft het Kollegie twËe
tWfe Advocaaten. De mindere b(!dieub(!diCIlH 3
den
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den zijn een Landmeeter • een gezwoorene Klerk, drie Boden"
twee Kasteleins op de Gemeene-l,.andshuizen van Deljland, hec
eene te Delft, en 't andere te Maas!aniJlu;s. Deze bedienden
worden aange(leld door den Diikgr:taf
Diikgr:tllf en Hoogheemraaden: welke Heeren hunne gewoone vergaderingen oouden
ooudcn op den eerflen
Donderdag in ieder maand, in het gemeene Landshuis te Delft,
uitgezonderd in de maand van Augustus. Met die zelfde uitzon!
dering van maand, vergadert ook bet Kollegie in d~n Haag,
in de SI. '}oris Doelen, op ieder tweeden Maandag, die na dell
~emelden eerflen Dondcrd3g volgt. Ook heeft hetzelve 't recht
om op 't R:radhuis in 's /lalfe te mogen vergaderen,
De gefchillen en oneenigheden, die, weker, in bet Hoog.
heemraadfchap van Deljland ontflaan zijn. hebben aanleiding
gegeeYen fot het oprechten van het Kollegie van Wel Edele He~
ren verkoozen Hoofdingelanden van Delf/and, die. gelijk in andere Hoegheemraadfchappen t de~e waardigheid niet bekleeden t
uit Iloofde
lioofde hunner landgoederen. maar tOt dezelven worden ver,koozen en aangefleid , door de Staaten van Holland en West.
Wes/friesland en andere Kollegiën en Steden, die hiertoe recht verkregen hebben. Men vindt van deze verfchillen reeds gewag·
gemaakt vóór den Jaare 1453; in welken tijd zig de BurgemeeBurgemecfif!rs vau Delft, die in hct befluur vlln
van Delfiond zeer veel belan~
badden , tot Herwg FILIPS v~~ l!ouaooNDJiiB, toen Graaf van
Hol/ond, keerden, met verzoek om herflel van de ingeflopene
misbruiken. Hierop volgde, den 6den Mei des gemelden jaars,
eene Sententie van den Hertog, waarbij verfcheidene
verrcheidene zaaken
werden afgeda~n, en andere gelaat,en aan den Stadhouder en
Raaden van Ho"tltmJ. Deze verhoorden partijen, namen kennis
van naken, en flomen hunne verklaaring, op den 16den Mei
1454: en deze werden, door den Graaf. op den !lIllen dier
Ipaand, goedgekeurd. en, tien dagen laater, uitgelProken. In
'I jaar '5 18 bekl~agden de Ambachtbewaarders der Ag' Sluizen
zig aan Keizer KAREL, en verkree~en eenige uitbreiding op de
bovengemelde Sententie en Verklaaring. Niet lang daarna, iQ
het jaar 'Su, keerden zjg Burgemeelleren vin Delft. in naa~e van hunne Poorters, Geërfden en Gebruikers vaD de linden
in Deljlnnd, gevoçgd met eellen qema~tigden van de Ambachtbe-
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bewaarders der Agt WestJlu;zen. mede in naam van de Ingezetenen der Ambachten. wederom tot Keizer KAR~L, met een Ver.
zoekfchrifc. waarin alle de punten van verlchil bijzonderlijk wa.
ren· opgenoemd. Dit geCchriCt werd gefield in handen vm den
Prefidem • één' Raadsheer van den Have van Hol/and. en één'
Meefter van de rekeningen. Het vertlag , welk deze Gemagtig.
den, na onderzoek van zaaken, aan den Keizer deeden. werd.
door hem, te MecMle'n, op den 9den Maart des 15!l~, ge.
makt tot een Ordonnantie, waarip, op ieder der bijzondere
punten van oneenigheid. fchikking gemaakt werd. In vervolg
yan lijd reezen 'er nieuwe verfchilIen, en uit deze veele zwaare
procesfen , tot merkelijken last Vim het gemeene land van Delfla"d; het welk, in de maand Juni] des jaars 1589. door Am.
bachlsbewaarders en andere Ingelanden. aan de Staalen van Hol.
14nd en Westfr;eslllnd werd vertoond. Waarop de Hé~eren Staaten goedvonden, eenigen van de voomaamlle Ingelanden voor
zig Ie doen befchrijven , en bij dezelve eenige Gemagtigden te
voegen, zo uit de Gecommiueerde Raaden, als uil de Rekenkamer. Deze zouden te zamen middelen trachten uinedenken.
waardoor de zwaarigheden zouden k~nen worden geweerd en
weggenomen. Om bier aau Ie voldoen, leverden de Ingelan.
den en Gemagtigden eene Vetklaaring In, v~n het geene zIj
meest dienllig oordeelden, tot wegneeming der gefchillen, en
tot welweezen van het Gemeene Land van Ddfland, De Slaaten
\'3n Hol/and namen daarop. den Ilden Julij des jaars 1589.
eelle Refolutie. welke, den 19den Oétober van dal zelfde jaar,
bij herziening, nader bevestigd werd, en, in de meelle deelen,
overeenkwam met de VerkIlIaring der Ingelanden en Gemagtigden. Daarbij werd vastgelleld, dat de Sentend ~n • Ordonnantiën en Verklaaringen, van de juren 1454 en 1512, zouden onderhouden worden. De verkiezing van negen perfoonen, tot
Hoofdingelanden, zou worden ingevoerd. gelijk dezelve, bij
de beCchreevene Ingelanden en Ge'lolmagtigden, begreepen was.
Naar dit begrip zoude. bij voorraad, voor den lijd van vier
jaaren, zig laaten gebruiken één Heer, die door de Staaren van
Holland ctn Westfriesland zou worden verkoozen: één uit de
Rekenkamer t voor de belangen van de Domeinen van H~II(in",
H 4
één
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Prinfd
één van wegen zijne Doorluchtige Hoogheid den Heere PrinCè
ORANJE;i één wegens B
Burgemeeneren
ééd
VAN ORANJE
llrgemeef1eren der Stad Delft; één
dl! God;huizen
God~huizen dier Stad,
Stad. en één wegens de Stad
Srad SchitSeRiewegens de!
ten dien tijde,
tijde. gevoegd wordelf
worden
dam. Daarbij zouden nog, len
Jonker JACOB
jACOB VAN EGMOND. Heer
lIeer van Kenenhurg,
KenenhUl"IJ. Jonker lACOS
JACOB
VAN "'IJNGAAltDEN
"'T,INGAAltDEN,, Raad Ï'1 den
del1 Hoogen Raad, en Mr. DIR\(
DIRK:
LEEUWEN. Raad in den H,;ve van Holland; dc!welke
d~welke gelast
VAN LEWWJ!.N,
%ouden
zouden worden,
wnrden , om op de onderhouding der gemelde Sententiën,
Ordonnanrië'l en Verld:ming~n
VerklQaring~n Ie
te letten,
letten. de ovemeeding
overtreeding te wee.
Ordonnantiëil
ren, de proce~Cen,
proce~fen, die tusCchen
tusfchen Hoogheemraaden en Ambachtbewaard,rs
zou.
bewaardt rs zouden mogen ontnaan
omnaan ,• te bemiddelen i~ ja zelf zoU.
den. zonder voorkennis van Hoofdingelanden, in vervolg van
den,
tijd,
tijd. geene procesfen bij Hnogheemrlladen
Hoogheemraaden of Amba~htbelVaai'
AmbachtbelVaai'ders mogen worden a~ngenomen.
aqngenomen. Ook werd, op dien zelfden
tiJd,
lijd, door gemelde Heeren Staaten • goeclgevonden, dat zekere
Keure van Hoogheemraaden
I-Ioogheemraaden van Delf/and.
IJelftand. wegens den blaas·
Jl,laasdijk,
dijlt, omtrent nal1rdingen.
nallrdingen. en de Maas/nnder
Maas/ander Sluizen , die.
die,
ten dien tijde. door d\!
Ambachtbewaard<!rs.• zeer be?:waarlijk
bezwaarlijk
leD
de Ambachtbewaarders
werd geoordeeld,
opger~hort. of gematigd worden.
geoordeeld. zou blijven opgef~hort.
De verkozer.e Hoofdingelanden zoud~n. in andere zaaken.
zaak en , lIelijk
gelijk
gezach gebruiken, als aan Hoofdingelanden
Hootdingelanden v!ln
v,n Rhijnland,
Rhijnkmd, in
liet
1549. was toegeOaan
bet jaar 1549,
roegellaan •. De Convocatie of Befchrijviag
Befchrijviog
der Vergadering van Hoofdingelanden zou. vooreerst. gedaan
worden bij Bur~emeeOeren
Bur~emeelleren va'l
va'1 Delft. Hoordingelanden zouden
de Hoogheemraad,>n
Hoogheemraad.'n van Drljlnnd.
Ddfi(lIId, in her
hit bedienen hunner
hunper amptcn. volgens de
d\! gemehle
gemel,fe Sentemiën
Sententiën en Ordonnantiën,
Ordonnanriën. allen eer·
eerbied en gehoorzaamheid doen bewijzen ".. cn hun van hunne dag.
daggeldt:11 doen bel aaIen ,• op den zelfden voet. als Hoogheemraageldl:l1
den van Rlzijnland
Rhijnland belaald wcrden.
werden. De Stuten
Staaten fielden
tlelden deze
vergad~ring
vergadc'ring in,
in. tot eene proeve. voor den tijd
lijd van drie jaaren.
om, volgens na,ler bericht. dezelveli
dezelven' in fland
tland te houden. zo als,
als.
len
ten meesten
meeSlen nutte van het Gemeene Land van Dtlf/an(l,
Drlftan(i, zoade
bevonden worden te firekken.
Ilrekken.
Uit kracht van dezell
dezen last dan. hebben de verko7.ene
verkozene H,)ofJillgeland~n
jngeland~n de zwevende
zlvevende verfchillen
verfchiIJen bellist
beflist en vereffend.· In het
jaar
jaaf 1621
J 621 werd deze beraamde orde. voor den rijd
tijd van tien
ticn j~3.
j~:1.
rep, verlengd; en
en,~ in 1632,
1632 t zijn de HoofdiDgelandel1,
Hoofdingelandeq, zonder
beo
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bepaaling en voor altijd, aangefleId.
aallgefleld. Ingevolge deezer oprechoprech.
~aaliog
Hoofdingelanden
den eene breede Refolutie, naar
tinge, maakten Hoofdingelan
van 't Hoogheemraadfchap. door Hoogheem.
welke de zaak en vao
Slijk-Heemraaden,
maden, Ambachtbewaarders en Kroos- of Slijk
raaden,
-Heemraaden,
zouden worden beflllllrd;
befluurd; welke Refolutie
Refolutie de Staalea
Staatea van HolI(lnti
Ignd en Wesffriesland,
Wesffriesland. op den 12den
1 2den }allUarij
Januarij 1591 , bevestigbevestig.
diem als nog tot een richtfuoer voor het belluur
befluur van
den. Zij dient
Delflanti.
De/fland. De inhoud daar van, zo als dezelve tc
te vinden is in
PIa1taqtbodc, Il.
!l999, is aldus:
"" .Groot
Groot Plalra4tboe1c,
H. Deel, fol. !1999,

Refolutie· da
der negen !'erkooren
I'erkooren Hoofd-lil.
Refolutie'
Hoofd-Ingelanden l'an
!'I1n De/fland, raecketJde
"
ratcketJde 'I
Heemrael[cltnp van den ftlven
Hooge Heemraclfc!zop
fell,en
Londe •, met Approbatie Winde
I'fInde Edele
)'an Hol.
Ho/.
Groot Mogende lIeeren Staten I'an
landt ende West -Pdeslandt. In dato
den u
Jilnuari;'
1!1 J
IInuari/ 1591.
I S9 I.
" De verkooren
verkonren rngelanden van Delfhndt.
Delfl'lndt, gefi<!n
gefit!n ende rijpeIlIck
J!lek ge~xamilleen
geáamineert hebbende"
hebbende de St!ntentien
Sententien ende Verklaringen
vande jaren 1454. ende 1522. gelllemioneen
gementioneert inde Afte
Aél:i vande
v:lOde
Heeren Staten van Hollant in
io dato den een en twintightlen
twintighllen Julij
}ulij
ende negemhienden
negenthienden Oft'Jber
Oél:'Jber 's Jaers
}aers 1589., ende 't gene van
wegen de Jlooge
Ilooge HeemraJen
Heemraden van Delflandt in ghefchrifte daer
tegens is owrgel<!vert,
owrgelèvert, de beamwoordinge
beantwoordinge van de Ambachtsbewaerders van Delflandt , midtsgaderi
midt~gaderi het vorder gheduceerde
foo 'lande voorfz. Hooge I-It!emraden
Heemraden , als vande AmbachtsgedJen, end~
eod~ naar
bewaerders by monde ende gcfchrifte daer op gedJen.
onderlinge conferentien ende' cJmmunic:uicn
c;>mmuoic:uien daer op mette
roette
feeckevoorfz. Hooge Heemraden gehouden, ende vifitatie van feecke·
re generale ende gheconcipieerde Keuren by de voorfz. Hooge
Heemraden
Heenlr:lden overg,eleven,
overg.elevert, ende 't'[ geene van wegen de voorfz.
Ambachtsbewaerdcrs
Ambachtsbewaerders is gheallegeen
gheallegeert hebben tot beOichtinge van
alle uytgaende
uylgaende verfchillcn ende differenten • ende omme
om me met
goede ordre 't Landt van Delflandt inde f.1ecke het Water[chap
Waterfehap
Heemraetrchap, metten aenkleven van dien aengaende.
aengaende, tea
ofte lIeemraetfchap,
mel:nea
me~llen dienst eg~e minne
minlle koste Ie
te doen bedienen. volgende
HS
cl,
d~
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end-e lWodic'h "de voorCz. Sententien ende Verklaringe goet end"e
vonden: Inden eerfIen, dat Dijckgrnve ende Hooge Heemraden
Delfl:andt Cullen ghedoogen, dat de Ambachten van DelfiaDt
Delfi:aDt
van Delflandt
fullen kieren ende nemen hare Ambachts-bewaerders daer mede
fy bewaert zijn, midrs dat die Cullen woonen in 't Dijckgraeffchap van Delflandt , Conder dat Dijclegraeff ende Hooge HeemAmbachts-bewaerders yets
raden bij Keuren opte qualiteyt vande Ambachrs-bewaerders
fullen vermogen te ordonneeren, ofte den Ambachten te pre·
fcribeeren, ende indien gebreek in den Ambachts-bewaerders of.
te den Penniagh-meefler, daer van hier naer gheCeyr fal werden,
valt, van de betalinge van eenige belleden ende opgenomen
Wercken, de Dijckgrave fal dat uytleggen, ende 'tfelve verha.
ofte -heurluyder
len op den Ambachts-bewaerders ofte"
heurluyder Ambachten
t'fynder keure. die haer verhael fullen hebben aen den Penningh·
indien den Dijek.
meç!ler, Co verre 't gebreck by hem is. ende indièn
verCocht zijnde als 't behoor!,
behoort, onwilJich ofte In gegrave des verCochr
breecke ware uyt te leggen, fo fullen Hooge Heemraden op
gelijcke recht ençle executie 'Ifelve mogen uytleggen ende in·
winnen.
" De Dijckgrave van Delflandt Cal mede over bet Keuren
weCen mette Hooge Heemraden, ende In 't felve Keuren ral hij
Heemraden,
Ilemme ende opinie hebben als een vande Hooge Heemraden.
Dijckgrneff.ende !-looge
Hooge Heemraden niet Keuren,
ende en Cullen Dijckgrneff-ende
fonder daer op den f.mbachts-bewaerders daer vooren te roepen
dl! relve ten beteyckende"n
beteyckendeon dage niet
als 't behoort, ende indien de
baer plaetfe fenden , fullen Dijck.
en komen, ofte een Volger in haer
grave ende Hooge Heemraden als dan mette Keure voortgaen
mogen: Desgelijcks fullen Hooge Heemraden mogen doen, in·
dien den Dijckgrave niet en compareert, ende die Keurdagen
gheordonlJeerr ende geleyr
geleyt worden bij den Dijckgraeff ende
fullen gheordonneert
fullen Hooge Heemraden in
Hooge Heemraden te ramen; ende Cullen
ende over bet Keuren weren ten minnen over Zeedijek, ende
dl[ buyten Wercken ncngaet drie, ende in biunelandtfche ge.
ofte nieuwe Wercken twee.
meene one
" Ende ral van nu voonaen in plaetfe dat de voorfchreve
Keure bij een Bode plach gbemaeckt Ie werden,
werden. den Dljçkgra.
ve met een vande Hooge Heemraden, ofte in abfentie van DIjet:.
gra·
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grave, twee van de Hooge Heemraden de felve voorkeure maecken, de welckQ..den Ambaches-bewaerders acht dagen voor den
Keurdach in gefcbrifce Cal worden over chelevert, omme de
feLve te over6en. ende daer op Commierlick fiellen by gefchrifte
het geene fyachten voor de Landen diellllich te wefen, 't welck
Cy luyden tydelyck opten Keurdacb Di]ckgraeff ende Hooge
aecmraden lullen over leveren, op dat in 't keuren daer op
gbeleth mach werden nier behooren : Ende indien Dijckgraeff
ende Hooge Heemraden opren keurdacb bevinden noodicb tO
wefen min ofte meer WerckeD te keuren, als by de voorkeurelI
,eraemt zijn, 't felve (uilen (y den Ambachts-bewaerders opten
Dijck opte plaetren daer die keuren Villen fullen. (alwaer mitsdien de Ambachti-bewaerders felrs , ofte hare Volgers ghehougbehouden fullen wefen te compareren) aengeven. om me hun
bun advis daer
op te verfiaen, ende daer naer keuren met meellen nuue
nutte ende
dien !te vanden Lande: Alle welcke ~euren den Ambachts-bewaerders binnen acht dagen daer naer in geCchrifie authentiicquelick fullen werden overgelevert. ende indien de Ambachts-bewaerden daer uyr bevinden, datter eenige nieuwe Keuren van
groote W~rcken. als Sluyfen, groore Hoofden, ofte Ellfe Dam·
men I groote verfwaringe olie verhooginge vinden Dijck. ende
andere diergelycke Werken van importantien le feer befwaerliick
;ijn gelJlaeckt, fulhlll
Culhlll het felve binnen thien dagen daer naer
mogen remonllreren aenden verkooren Hooft-Ingelanden. om me
byde felve daer op gheleth. enda by den Dijckgrave ende
Hooge Heemraden t'famenclijck by ghemeen oftI! de mee!te·
aemmen vande Comparanten foo van Booft- Ingelanden als
Heemraden dier op gedaen ende geordonneert te worden naer
behooren.
" Ende fullen Dijckgrave ende Hooge Heemraden voornoemt
keuren ende fchouwen alle Wercken opten Maesdijck. SantJijck,
buytendijckfche Wercken, de Houve Zijdtwint,
Zeeduynen,
Zeeduynen. alle buytendijckfcbe
Landtfcherdinge
LandtCchefdinge op alle getneene lanûche Vaerten, Vlieten ende
Wercken, die tOt laste van 't ghemeene Landt van Delflandt I
zy vonde West- ofte van Oost-Ambachten gemaeckl ende
onderhouden werden, ende berechten alle ~uetlieu ende gefchillel die ter
tcr faecke vaode felve Wercken fullen mo,eu vallen ende
op-

I,
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opkomen, V3n
van gelijcken alle quefiien vallende tusfchen twee
twee"
ofte meer Ambachten ofle Polders. Item, fullen boven dien
alle Werden die van nieuws tot het voorfz. Waterrchap
WaterCchap dienen,
ende tot laste van eenige parliculiere
particuliere Polders ofte anderen fullen
gemaeckt werden.
werden, als nieuwe Molens.
Molens, Bruggen.
Bruggen, Heulen,
tet
Wegen, Zylen. ofte diergelijcke, voor d'eerrle reyfe !Iaen ter
Ordonnantie van den Dijckgr3ve
Dijckgrave ende Hooge Heemraden voor·
noemt. ende in alle andere binnelancfche Wercken,
Wercken. 't Water.
fchap oCre Heemrecht van Delflafldt, ende den aenkleven
aenkl~ven
van dien aengsende, fullen inde refpeétive Ambachten ofte Polders achtervolcht, onderbouden end~ gbeëxecuteert
gheëxecuteert werden by
den Schout ofte
ofle Molenmeellers. melte
meue Schepenen, Gefwoofens,
rens, Croos- ofte Slijck-Heernraden
Slijck-Heemraden de Keuren ende Ordonnan.
tien daer op hen luyden Ie
te leveren. fonder dat l)ijckgraeff ende
Hooge Heemraden hen dies fullen bemoeyen, ten
tcn ware dat de
felve
Celve Schom. Molemee:lers, Scheren en ,• Gefwoorens.
Ce(woorens. CroosHeell1raden,
Heemraden, Slijck·Heemraden.
Slijck·Heemraden, nfte andere die het aengaet in
ghehreicken waren, in weleken
welckell ghevalle D1jckgrave ende Hooge Heemraden de fdve Schout ende Gef\voorens
Genvoorens bevelen fullen
daer
dacr inne te verGen binnen een en feeekeren bequamen tijr, die
fy de felve daer toe fullen nellen;
(lellen; ende indien Schout,
Schout. Molen.
meeOers,
meefiers, Schepenen.
Schepenen, Gefwoorens,
Ceflvoorens, Croo~- ende Slijck.Heemr~dçn,
r~dcn, ofte anderen die 't felve aengaet, als dan daer af noch
In geèreken
J?;eheken blijven, foo fullen Dijckgrave eude Hooge Heemraden 't felve als dan fel ver doen beHeeden ende maeclten, tot
kosten vanden genen die '['e behoort naer Dijcks-rechlen.
Dijcks-rechten.
" De belleedinge van gekeurde Wercken fal by den AmbachtsAmbacbtsbewaerders ende PenninghmeeHers vande 0011
0011:" ende Wellfluyfen
fèfpcétive gedaen, openbaerlijck naer voorgaende Kerckgebo.
den ende affixie van billietten
biJlienen,, op fekeren korten dach by
henluyden daer toe te beramen, ende fal de be/leedinge gbe~
fchieden (en
ten overllaen vanden Secretaris vanden Hooge Heem~
raden . om daer van Contrerolle te houden,
houden. fonder dat Dijc~.
grave ende Hooge Heemraden eenige bellèedinge rullen doen.
ten
teu ware de Ambachts - bewaerders dès vermaenc
vermaent welènde, 't
felve verfllymende
verfuymende waren
wareu te doen,
doen. in weJcke ghevalle de
Dijckl:rave ende Hooge Heemraden de befieedlnge
betleedlnge fullen dOe"n
lot
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tot laste van de fdve
fclve Ambachrs
Ambachts - hewnerders. ende als naer de
tweede eerfle
eerfie Cchouwe
fchouwe de Wereken
Wercken ongemaeckr
ongemaeckt blyven, Cullen
fullen
Dijckgrave ende Hooge Heemraden de Celve
felve betleeden
befleeden tot laste
"ande Aennemers ende haere Borgen, ende in Cubfidiuffi
fubfidium tOt
l:Iste
laste van de Ambacht~-bewaerders.
" En Ie indien Diickgrave ende Heemraden' bevinden eeltige
Vuyrwercken noodich, Cullen
fullen de felve keuren, ende fullen by
den Arubachts-bewaerders beflelt,
befielt, ende tottet maeeken
maecken der Celfelver geproeedeert
geprocedeert worden,
werden, Culeks
fulcks als vande principale gekeurde
Wereken
Wercken is geCcyt.
gefcyt,
" Dijekgraeff
Dijckgraeff ende Hooge Heemraden voornoemt Cullen
fullen de
Ambachts
Ambaehts -bewaerders laten begat'n
bega!'n in 't innen der penningen
die de Wercken kosten CulIen,
fullen, elck
el ek inden Cynen
fynen olDme
oIDme te
flaen ende te gaderen , fonder ter contrarie van dien eenige
keuren te maecken , Cullen
fullen oock
ooek ghedoogen, dat d' Ambachtsbewaerders, enQe een yegclijck
yegelijck van hen hare penningen, roo
foo
wel de Wercken van Dijckagie
Dijekagie als de Binnewercken aen·
aengaende, mitsgaders
mitsggders haer MargengeIt inne winnen, 't zy voor
Dijckgraeff
Dijekgraeff ende Hooge Heemraden, ofte binnen den Ambach.
Ambachten, ofte elders daer Cy
fy het Celve
felve best Cullen
fullen weten te krijgen, Conder
fond er 't felve meer te verbieden op de boeten ende
correétien.
" De Ambachts
Ambaehts -bewaerders Cullen
fullen mogen bevoorwaerdea in
't befteeden van hnere Wercken,
Wereken, dat men het Hout, YCer.
Yfer.
Steen,
fioffe ende materie tot de Wercken noodich.
Steen. ofte andere floffe
van wegen 't Lant niet en Cal
fal betalen, maer dat fy van 's
Lanrs
Lants wegen, midts betalende den Aennemer, vorder quijt
ende ongrhouden fullen weCen
wefen tegens den Crediteuren van den
Acnnemers,
Aennemers, aengaende de floffen
fioffen ende materie die de Aenne.
Aenne·
mers t'borge (uilen
fullen halen,
halen. ende aen '~ Landts Wercken verbe·
verbeCelve Ambachts -bewaerders ofte Pen·
figen,
figen. ten ware dat de felve
Penninghmee!1ers die of ghefproocken, ofte daer vooren geCeyt
gereyt
ofte gelooft hadden, op d~ltet
dllltet mer
met eerder betalen qllijt mach
weren, 't welek
welck alfo openbaerlijck ten 'dage als men 't belleet
fal
[.'11 verkondicht worden.
" De. Ambachts-bewaer~ers fuilen volllat:n,
volllatn, doende jaerlijch
jaerlijcks
reec-
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reeckeninge elelt
reeckeniflge
elcx in heuren
beuren Ambacht
Ambacbt by den Schout, ScbepeSCbepe-

Den,
nen. Ingelanden ende R ijckdom Daer
na er ouder ghewoonte
gbewoonte voot
de!) eerften
de!!
eerllen Februarij: ende fal den dach
daeb: ende tijdt
tiJdt dat fy
f1
reeckeniagb fullen doen. verkondicbt worden op.nbaerlick
reeckeniilgb
openbaerlick to&
t~
alle pla~tfen daer 't van OUIS
OUtS gebruyél
gebruyé'l: is gJ!eweetl.
gJ!ewee!l. ende ia
io
plaetre vall
plaetfe
van Smaldeelders fal voortaen eenPenninghmeeller
een ,Penninghmeeller over
de Weil-Ambachten,
Weil-Ambachten. ende een Peaninghmeefter
Penninghmeeller over,
over- de Ooft·
Oo!!gehouden, ende bij veranderinge uyt drie gequalifi.
gequalifiAmbachten gehouden.
ceerde gheOOlllneerde
gbenollineerde vande Ambachts-bewaerders
Ambacbts-bewaerders vin
van de We(f
Weff
ende Ooll-Ambachten refpeéUve,
refpeétive, by de.
de -verkooren
verkooren Hooftgecommittcert ende ge-eed,
ge-eed~ werden.
werden, wiens werck
Ingelanden gecommirccert
wefen fal te doen,
doen. 't gunt voonijdts
voortijdts de Smaldeelders plagen
Item. fullen de Penninghmeeners
Penningbmeellers pennin'gen ontfante doen. Item,
gen ende uytgeven ,• 'ende fullen 'de penningen mogen inwinnen
'E
't zy voor Dijckgrave ende Hooge H:emraden, ofte anders
foo fy de felve beft fullen weten te gekrijgen. Item,
Item. fullen
fulleR'
opte be1teedinge
ópte
befieedinge Van
vande
de Wercken de AmbachtsAmbacbts -bewaerders
bewaerders afli.
affi.
fieren. ende harer admlniftratle
fieren,
adminifir:uie jaerUjcx'
jaerlijcJ:' voor de verkooren
- Ingelanden beboorlijcke
behoorlijcke reeckeninge ende bewijs doen
Hooft -Ingelanden
binnen Delrt of inden Hage, ende dat atle jaers voor den
teD over/Iaen
overllaeu vande Ambachts-bewaerders ende
vijfden Januarij , ten
andere Ingelanden die daer by begeeren te compareren, daer
daet
toe
roe den dage
dl~e v,nde
v.nde reeckeninge acht dagen te vooren inde
Kercken vande Ambachten fal werden verkondicbt,
Kereken
verkondicht • ende voor
haere
baere adminillratlé
adtniniLlratle fbllen
fiJIIen de voor
voorrt.
ft. PenninghlJleellers
Penningblleellers ftellen
flellen
borge. te weten den Pennlnghmeefter
boree,
Penninghmeefier ftndè
wsdè Weft-AmbachleD
Weft·Ambacbten
voor vier duyfent ponden,
ponden. ende vlnde
van de Ooft-Ambachten
Ooll-Ambachten voor
duyf'ent ponden,
ponden. ende
eóde follen
rullen de felve Penningbmee!lers
Penninghmeefiers
twee duyfent
den AenDemers
Aennemer! der Wercken,
Werden. op de Cedulle van de opoeopneminge der felver
fe/ver Wercken,
Wercken. vanelen·
vanden 'Dijckgraeff'
Dijekgraeff' ende Hooge
Heemraden gehouden
gebouden wefen
weren te
re bellleu,
betlleu. ende d'ordlnaris
d'ordinaris gagie
vanden
van den Dijckgraeff, Hooge Heemraden, heuren Advocaet,
Secretaris.
Boden. Landmeeter •, ende antiere
anqere ordiSecretaris, Procureur,
Proc.-ureur, Boden,
naris lanen
lasten fullen
rullen lY
fY mede betalen Eer
ter ordonnantie
ordonn:mtie Vlnde
vande Hooge Heemraden. ende de emaordlnaris,
eKtraordlnarls lasren
lasten bij keQniffe ende
ter ordonnantie vande verkooren Hooft-Ingelanden.

" De
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It De ach, Weft-SIuyfen
Weft-Sluyfen van DelBandt
DeiBandt fullen voortaen veru
fcheyden onde ghefmaJdeeJt blyven elck op f\'!s en twilltich hondert margen • gelijek
gelijck van oudts te wefen plaeh.
plach.
" Ende fullen de Ooll-Ambachten mede ge[lIlaldeelt
geflilaldeelt blyven
naer ouder gewoonte.
" Oe Privileglen van Hooge Heemraden voornoemt , en [uI.
ful.
len geen fladt
Iladt grypen in aJ[ulcke
aJfulcke pointten daer inne by dl!
SemeDiie vanden jaere 1454. eenfamentlijck de Verklaringe vall
den Stadthouder ende Raedt van Hollandt daer op g~voleht
g~volcht •
ende de Sententie van den jaere 1522. (in de poiutten hier
vooren gheroert
gberoert Diet
niet gemodereen) , ende in deren
defen alldere geordonneert.
Sullen Oijekgrave
Oijckgrave eDde
ende Hooge Heemr:Iden
Heemraden jaerlijeka
jaerlijcka hou.
,. Sul/eD
den drie Rechtdagen nasr de oude ghewooDte,
ghewoonte, daer van den
eerllen
eer!len fal wefen den eerllen
eerflen <!Ieh naer den Ker[daeb,
Kerfdach,'° den
tweeden den eerfteR
eerll:ea daeh
dach naer Odolph! fehouwe.
fchouwe. ende den
derden den eertlen dach naer Jocobi fchouwe, ende quame
. eenige van defe dagen op een Sondach, foo fal het weren
daechs daer aen , cnde fullen Dijekgraeff'
Dijckgraelf ende Hooge Heem·
daeehs
faeekell voor benluyden
henluyden vallende termi·
termiraden t'eleken .da!e de [aeeken
neren. ten minnen ten Jaellen
laenen dage vande
vlnde voolfz. drie Rechtdagen • dat
dac dan alle
IIl1e parthyen
panhyen ghe[cheyden
ghefcheyden zijn : ende [uilen
ful/en
Dijekgraelf
Dijckgraeff ende Hooge Heemraden omme d'ab[enlÏe
d'abfentie van een
ofte twee van hen.
hen, de felve
feJve Rechtdagen niet mogen verfetten ,
maer fullen d'andere gehouden zijn voorts te procedeeren.
ende de Reehrdagen
Rechrdagen' tO houden;. Ende [ullen
fullen parthyeo die Le
.e
rechte op eenigevande
f!enigevande voorfz. Reehtdagen
Rechtdagen gheroepen wer·
wele aen benluydefJ
henluyden Per[oon,
Perfoon. ofte woonllede
woonnede
[len, daer af de .wete
faJwefen •, ~ellouden wefdn
,edaen faJwefeD
werdn te compareeren ofte ge·
gemacbticbc.
macbdcbc. te !enden. of verwonnen ende vervallen te weren,
we1èn,
ce . naniplifeI'Aen
nanipllr~n de fomme daer fy. geroepen fullen wefen
weren ten
minilen
minllen op ·caUiie.·
·caUiie.
" Ende fgllen in
In Deliiant
Oelîlant geb ouden worden drie ofte vier
Boden, dacr van den Dijekgrave.
Dijckgrave. d'eene. belft.
helft. ende de HoOi_
Heemraden d'andere.
rl'andere. helft.
helft, of an~ers
anders by °beurte
'beune de verkiefioge
verkiefiDge
hebben flllleo:
flllleu: Endo
Ende fullen
fulleo foo wel d'eeDe
d'eene als d'andere aen
behoorlijcken eedt
den Dijckjr&ve ende. Hooge .Eleemraden den behoorlijeken
doen.
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doen. Item, ful/en foo wel Dijckgrave ende Hooge Heemraden. als Ambachls
Ambachts -bewaerders van Delflandt , milfgaders
rnitfgaders den
Stadhouder ende Preûdenten validen
van den Hoogen ende Provincialen
Raden. hen gehouden wefen naer de voorfz.
voorCz. Poinal!lI.
Pointtl!n. midlSmidtsgaders de Sententie ende Ver~ringen vanden jaare QS4. ende
de Sententie, van den jaare 1522. inde poinéiC!n hier vooren
niet ghemodereert te reguleeren. ende tegens den geenen die
daer tegens fullen
Cu 11 en doen. decerneren alCulcke
alfulcke provj(je van
}ufiilie.
}ufiitie. als naer Rechten fal bevonden werden te behooren ..
ende als men in gelijcke faecken gewoon is
Ti te doen."
" Den Dijckgrave ende Hooge Heemraden van Delflandl,
haren Secretaris, Boden, ende den Lalllmeter.
LalHmeter. Cullen
fullen by pro.
eertlkomende', voor haren
viûe voor den tiJdt van drie jaren eertlkomende'.
dachgelden vacerende in 's -Lants
'Lants faecken,' getraéteert ende belaelt'
taelt' werden tot laste
IUte van 'r Lam van ,DeJflandt, volgende
d'Aéie daer van apart ghemaeckt, ofte
ofee noch te maecken."
,.
" Aldus gedaen ende eendrachtelick
eendracheelick gerefolveen
gerefolveert bij den
voornoemden verkooren Ilooft-Ingelanden,
I looft-Ingelanden, in den Hage den
lwaelfden
twaelfden Janllarij vijfthienhondert
vijfthienhonden een 'cnde
'ende megeatich.
megeotich. Onder llondt.
!londt. Ter Ordonnantie vande H<lofc-IngeJanden
H<loft-IngeJanden voorn.
Ende was geteeckent,
N. FJouli/et.
Staten van Holtandt.
Holtandt, Gèûen
Gètien hebbende de R.:queCle
R..:queCle by
D EHooge
Heemraden' van
ván 'Del flam op hüyaefl
hûyaefl gepreCenreerc,
geprefenteerc.
ende daer op ghehoort, 't'e rnpport vtflclë
vtfldë 'gekoOren
'gekoO!'en Hooft",
Ingelanden van Delflandt
Delfiandt,, van 'e gum biTbenluydell
biTbenluyilen was ghew
beCoigneert
befoigneert ople
opee voorgaende IJst
IJse ende
enlle COlDmiffie
Cotnllliffie van
vande
de Staten ..
tot go et beleydt ende weillant
welftam 'vande faecten vanden Heemraet.
fchap
fcbap van Delflandt voomoemt,'
voornoemt,' ende ,daer op 'geften de Poinéten
ende Articulen die tot dien eynde by den,,'=lven
den..tÏ!lven Hooft-rngelal).ó
den eendrachlelijck
eendrachtelijck goet end~
ende noodich bevonden waren,
WI~en, den
Staten voornoemt overgeleverr,
overgelevert, hebben DGer'
DQer' rijpe deliberatie
1IIet goede kenniffe van faken verkla,ert' ende ' ge~)fdonlleef[
ge~>rdonlleert •
verklaren ende ordonneren by defen,
deren, dat.
dat niet jegenfiaendede
remontlrantie van de Hooge Heemraden, vOOn'loemt.
voon'loemt, ghekooren
Hooft-Ingelanden voorfz. volgende haerluyder ,voom.oemde
,vooru.oemde 1ILl
.kLl

enen·
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ge.
ende Commiffie, in haerluyder befoigne fullen continueren ge·
geflelt ende gheordonneerc. Endé
duyrende den tijt daer inne ge!lelt
Ilfoo de Staten de Poinéten ende Arti<:ulen voornoemt mede
.Ifoo
hebben goet ghevonden ende gheappröbeert.
gheappröbeert, Lallen
Laften ende or.
or~
donneren de Staten, dat dien felven bij provifie
provi(ie geduyrende den
felven
[elven tijdt achtervolcht ende onderhouden rullen werden.
werden, AlfAU'ngelanden van Delflandt van
thorilèrende dèn voorfz. Hooft --IIngelanden
wegen de Staten voornoemt , de Proceifen ende andere Aétien
/aa ende
inden voorleden jare 159°. in prejuditie van haàrcn Ja!l
Commiffie begonfl:
begonfl ende gepleecht, tegens allel1 den genen die
Cornmiffie
't felve aengaen mach •, bIJ alfulcke beveel in ende interdiétie
Pamael. als Cy
Pc:enael.
fy luyden Cullen noodièh
noodi<::h bevinden, af te doen ~
ende voorts
voort. by ghelijcken beveelen den innehouden van haet
ruyder voorfz. Commiffie, ende de voorfz. overgeleverde endé
geapprobeerde Poinéten ende AttÎCulen
Ardcu/en by allen ende eenet1
eenetf
t4
yegelijken des noot zijnde, den voorCz. tijdt geduyrende te
Contraven'.
doen achtervolgen, ende jegens den onwilligen ende ContraveD'.
voorfz. beveeleti
reurs van wegen den Staren tot executie der voorCz.
te doen procederen, nier
niet jegenfiaende eellige
eenige OppOl
oppo~
ende penen re
fitie ofte appell:ttie
appellàtie ter contrarie. Gedaen ih den Hage onder
voornoemt , hier op gedruckt
gedruc\\[ den twael!"!
twaelt.
't Zegel vanden Staten voorttoemt,
den }anuarij Anno J59I. Onder !lont,
flont. Ter Ordonnantie vad
geteyckent,
de Staten. Ende was geteyckem,
C. dl Rethteren.
Rethleren.

De gewoone vergadering van Hoofd-Ingelanden wordt, jaar:
ja:xr:
njks,
n)ks, gehouden in een der vertrekken van Gecommitteerde Raa~
Raa::
den. ih 's Gravenhage, op den laattlen
D'ingsdag in de maanct
den,
làadlen Dingsdag
Mei,
Mei. zo tot het opneemen etl
en fluiten
Ouiten der rekeningen, als tot he~
Slliis- of Morgengelden. Verder
bepaal en der omflagen van de Sll'lisvergaderen dezelve,
dezelve. io dikmaals alS zij, dooi'
door DijUgraaf en
verzocht worden, of dat zij dezelve verzoeken;
Heemraaden , verzacht
tef
ter aanhooringe van de verfchillen of klagten der gezamentlijk!
gezamentlijkê
Ambacbesbewaarderen,
Ambachcsbewaarderen. of ook wel vab eeoig Ambacht
AmbaCht in 't bi?
bil.
f:onder.
~onder.
In den Ring vlin
vin Deljlonll,
DeljlonlJ, als men
Men 't, zonder opzicht tot bit'
het'
moet aaml1erken,
aaml1erlten, 11gg'e1f,
Iiggel1, ~
bijkgraaf- en, Hoogheemraadfi:hap ntoet
~(.
DEEL.
f
bat,;
Xl. Dut.
hat. .
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~ven DIlft.

al. de Hoofdlbad , thans twee onbemuurde St• •
d'R derdg zo Hoo,e lis AllJbechrslteerlijkheden. die, or
I)JId• • er hooge Bailjuwfchap, of andere bijzondere Bailjuwel
bebooten. met derzelver Dorpeo , Buurten en Gehuchten•
. De twee onbemuurtle Steden tijn Y/lll1rpinKNI ell ',Grill/ISlIm/en. Onder f7611rtli"K'" behoort YI411rtli"gtr-tt",bllt!zt;
ondtr " Grlll'Iunie. ZlIntl-.tfmIJluht; OJJd.er Delft, de IlBdnruk P,orl/linJ. De Dorpen en Ambachteo zijn:
Mlilliflllis, SC!tip/flitl"" OJlerft;,;e ten opzichte van Stltieyt,,,.
Wwp, Pij""ler, NHJtI,rp, Berkel, K6I,I, D,rp-.tfldllelzl,
/fotltllpijl, SI. Mllflrtensrecllt, Wolltl-HI1I't1I1"h, H,t H,r t'a.
D,Ift, Yrijedlm, RuivI" • Bi's/flntl,
~1I,.j'N
"lder, SjItIlllnrJ en GrtM",Ytltl, Niellwlll"tI, &rllll"i en 's Gr6.
tltlllnti. en, bebllven deze, nog drie Dailjuwfchapptn: 11'11/'"
ringtn tri 4aaronder ZlIIt",ten, Lier en .tfj/Sl'tc!t,. De Roo.
Ie &trlijkbeden zjjn Rijswijk, Mini/er met held/jk, Ter H,i/lil, I/liJf 1A"tlui,un, Nlltllill'ijlt, ',Huntl,r/lI"tI. i, T,,,,·
lel en NitIl1llYU". In D,ljIllllti li,t ook no, 't Ambacht Ai.
*,rulijl of YrluW,lIrtçkt.
De kerkeu, die in D'/fl,,"ti gevonden worden. beJlOonln Ditl
oeder eene en dezelvlJ Kluft, i doch moeren ,cbter de meesteJ1
.nder Dtift- en Dtlflal1lll ,~teJd wordeD. De Predikanten VIII
's GrllVtZlllulen, Monfllr, Ter H,itlt" t ultlSlmirl6n el! Wilt",
ringen iijn l.edetl VlD de Klasfis V3n 's Grllyenhllge. Uitgenomen P/llllriingtn, Delfshtl"", en Mllaslandjluis, worden alle
de GtDieenten iedér door één' Predikant bediend. De ROOOJsch.
,ezinde Statiën zijn te Yl611,.tHng,n, MllfJs/6fJ11 met MIlIiS/••"
luis t lYaterlnle., Poeltiifi, S,hipltJii,,,, Pijlllllctr, NfNI.
dorp , Btrlctl, K,tel, Ni'lNvtt. ~ Rijsw;jlt; wel,. laMRf
alleen door eeD' PrleCler d9l' JllÛeDi'teq be:dieu4 wordt.
Men vindt verfcheidene Kaanen van DelJ"M. die zeer coH
zjjn; doch de beste van etJen zijn die. welkt. jo bet ;111' 1111.
op order van de Wel Edele Heeren Dijkgnave ell H~11tJ
den van Dtlflllnd, gemeeteo. en in 'e koper gebl'lCt lijn, op Yijf.
en-twintig bladen, en voorzien met de Wapens van HIm WIfII
Edelen, door de Geadmiteerde Landmeet~ ..,couu tIJ lM»'
•• X\l00J,II. VOQlaf p~ twet IpIll1CI, bfbc1Mqdt de. cijltI.
lIJeeI'

M"a,""I.

1I",lv"",

IQ
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en een derde ket Hoog Heemraadrcllap
Heemraadrcliap van DdjllllJd
DdjllllJa in 't &:4';
beel.
Aitltls.
Het lile Iluk gaat van den hoek V2n Holland en de Altl"s.
Naordilmti en de Nituwt
NjfUWf MtltmJijlt,
MtltwJijlt, en
~n van de N1JflnlN(J(ml·
tet het Noord!lmti
su tot aan Straaldui/le/l;
Strooldui/le/l; begrijpende een doel van het Noord.
N,ortJ.
'"nd, van de CI11itttlduilltn
CI11itteldllilltn en van de Nituwl/l1Jdfcke
Nieuw/andre"e P,lder;
eer·
met deszelfs Buitenlanden en GÖls%en, enz.; zijnde dit bet eerne blad van Z'mti-Al/llnultt.
Z'mti·Al/llnuht.
lle
lIStuk; van het NQBrll1ud en de Nieuwe Mt1f/Sliijlr, tot de
NIIJIïI·polaonfolzf Stetg
Stefg en de Poe/dijk, en van
vlln de Noordzee,
NIDl'i-Pol/lonfolzt
Potláijk; begrijpende de Stede 's CrllGriltot aan Het Opfllil en den Poeláijk;
Heidt en de Pot/tlijlt,
PoeitIijlt , een
"e:wnrJ." l1e Dorpen MOI1f1er, Ter Heide
Capittet en 1Yesldll;~,n.
!Yestdll;nln. van 'I Noor'l/lná,
Noor'laná, 's Cr
Grildeel van Capiltel
...
"eZIJnde binneN, de Polder de POt/gust; :zijnde dus het tweede
"'ZIJnde
Zand·A.iac;'t, en bet eerfie van M'nfle"-Aml,,""'.
M,nfle,..,dmj,,,,h',
blad van Zallá-Atn;aclrt,
Naait/wijlt, en van het Kwsrtier van Arllllráijk.
Acllllrdijk.
van Na/llt/wijlt,
Noord-Palaan!,h, SteeK en Poe/dijlt,
Poeláijlr, tot aan
un
IU Stuk; de NóorrJ-PlJlaanf,h,
Ltijwecll, on van de Nooruu.t
No(m/su tot
Kloosters 1f'llgms/(uh en de Ltijwlcll,
Hoogwerff, begrijpende het Dorp Lóosd"inen.
LóosrJ"inen.
aan Poe/dijk en HOQgwerff,
West· en Oost.Mtp,lier,
Oost-Mep,lier, een deel van de Westde Poe/dijk, Wistlluintn, van Dijk TtUIJhoft en fYwltn11lp(c'"
fYw!rn11lp(c'" PQIt/,r;
PQIt/,,.; zijnde
lluinen,
bet tweede blad V:lll MOl/fier-Ambacht, en het eerlle .an s«iWert-Es'cll1llp •.
lmJd: en Wert-Es"cll1llp
Klmtm WngenJlllth en de Lûjwtcfz IOC
toC aati. de
dé
IV Stuk; KImters
OosldMineN en Waelsdorp,
N,Q,d:.Îe tot HlOgwe,r ea
OosláM;neN
IPaelsdorp. en VIn de N,Qrd:.'e
CrlJvedalen, begrijpende de Dorpen Sc!uvenillgm,
Sc!uveningen, E,iln.
E,iln~
's CrlJvedlllen,
julnen, het Me,,,t/e en het Kleine Yeentje, niet een deel VlIIl
OOS'UI"811 en 't Bell~ordl1lk'ilt: iljnde het tweede blad
de Qosiul"ell
Segjroelt, en het etrile van HlIlIg-t1ml1lJcltl
HlIlIg.t1ml1lJcltt cn Oost-.
Oost.
van Stljroek,

"et

aan

Esc/l,.p.
Stl~k; VIID de fcheiding tusfchen OostOost· en Wtsl"uinm,
Wtslduinm, tot
V StI,lk;
gtrllu"e DIlin, en van de N99rd2e1
ftheidlng van het 0051 gerllu"t
Noorder Klillgetl,
KIi"gen, begrijpende de
tot aan KJinglmlaal en de NoortIer
OfJsttluilltN en Wtilisdorp,
Wtilistlorp. en de Waterkeringen tusfchen RItij".
R"ij".
0061"u;1l'»
en DelfWllá.
DelfWlltI. door Du;n; zijnde het tweede bhid van
nn Hallg.
H""g.
Zuidwijlr.
fm,Qclll, en het eerlle van Zuidwijlt.
'Tl Scuk; nn .de M.lIs tot de NUl/we MtI"6áij~,
MtI"s"ij~, en van M

~

I~

h~
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huizingen op Strllelduinen
,~trllelduinen tot aan de [(orte
Korte - Kruisweg in dè
Orllnje
Oranje Polder.
Polder, b~grijpende Stae/duinen,
Staelduinen, lJet
het Zuider Cors,
Gors, à~
Llmge
Lllnge en Korte Bonnen, een deel van de Oranje
01"an;e en NieuwNieuw·
IIlIIdrcht
Iweede blad van Znnd-dmbacht.
Zand.dmbachf.
/Imdfch, Polder; zijnde her tweede
en het eerUe
eerOe van de Oranje-Polder.
Orallje-"'o/der.
VII Stuk; van de Nieuwe Maasdijlr
tot :ran de Pot/dijk
Maasdijk lOt
PoeMijk en
de Broelt/cade.
Broelt/rade. en van 'I Opf/al
Opflal en de Pot/dijk
Poeldijk tor
tOt aan het voer·
voet·
Zuid!roenderlol1d cn
en de Zweta.
Zweth, begrijpende hct
het Dorp
pat in het Zuidltoender/al1d
NaaldlJl/ik,
Hontholredijk. de niet
Pol·
Naaldwli!r, llonthoked/ïk.
Fliet en Nieuw Broeker Polder, met een deel "/an
Lier- en Croeneveldfo·
',an de Hooft- de Oude Lier·
Groeneveldfo·
Zuid-dmbacht, het tweede
Polder; zijnde het
bet vierde blad van Zuid-dmbnchl.
Dijk, het
eerll:e vali
van
yan Naaldwijk en 't Kwartier achter den Dijk.
bet eerlle
bet Hoemier/and.
het
Hoetllier/and, Lier, Walermgen en ,roul
Irout Harnas.
Poelt/ijk en r.roelt/cade
r.roelt/rade lot
Leyweg eÀ
VIII Stuk; van de Poe/dIjk
tot de Leywcg
Sehaope
Sehallpe W'ysmoolct:jloOI,
Wysmoolet:jloot, en van de Poe/dijk eu Hoogwetf'
HoogwerÎ tot
aan de Zweth en nietwcgh.
JYateringe.
Flietwegh, begrijpende
begnjpende het Dorp Irt/teringe.
de Wip en Oude Broelrpo/der,
'I Uithof.
Broelrpotder, een deel van Dijk en 't
West - Escamp,
Escamp. Oosl
Oost - Esca1ll1,
.Escamp , Oud en Nieuw Wateringen en
WaleringerJ'e/t, SclTnpewij
Sc!rapewij en Hoekpolder
Hoelrpolier;; zijnde het
Nieuw Waleringerl'elt,
derde bInd
blad van Monf/er
Monfler en het [(wartier
Kwartier Ac'rterdijk,
Adterdijk, en het
·tweede
Wa/eringen, van WeslWest. en OOSI
Oost - E!camp, en !ret
!rel
"tweede van Wateringen.
eerfle van Rijswijk.
IX SlOk;
Stuk; van de Leiwegh en Schope
Schllpe WijstllolenJlool
Wijs11l0lenjloot tor aan
1Pervelaan
f/"oorburg., en van Hoogeweif en 's Ct"aJ'enaage
JPerve/aan en Foorburg
Grtll'enhage
Plietweg en de Pliet, begrijpende 's Gravenlzage
GravenhalJe met dè
tot ni~tw~g
Dorpen P(Jorburg,
Poorburg, de ZU$Ur
Zuster en Noordpolder
Noordpo/der,, een déel
dèel van
Oosl
Scltapewij en Noordcnhout. reen èn Blnlthorper:.
Oost Escamp, ScJ,apewij
Blnlthorfter:.
pfJ/der; zijnde het derde blad van HllagHaag. dmbochl
dmhflcht elt OoS/~
Oost~
p(Jlder;
Escllmp,
eerUe van Yoorburg.
Escl1mp, het
bet tweede van Rijswijk, en het eerfie
f/oorhurg.
flaan en Yo"bllrg
f/o9rhurg tot over de Hoeve Zijt.
Zijf.
X Stuk; van We,
Welflaan
",ind
Klingendat11 en Noorderkliflge'.'
Noorder!cliflgen
wind" of Landfcheiding, en van KlingendaaJ
tot
f/o(Jrhurg en deszelfs Oostbul/rl.
Oos/buurt, begrijpénde
begrijpëDde het Dorp Yoorlf/oor'rot Yo,rburg
hurg, een deel V9n
VgO Benoorder HtJutveen
HDutvem en Binlrltorf/erpoJd~r;
Bin!chorflerptJ/dtr;
burg,
Haag - Ambatht.
Amhacht, het tweede v:rn
zijnde her vierde blad van Hallg
v:rn
f'óorhurg en Zuidwijk.
Zuidwijlt, en het eerfie van Wasjimtlar
Wasjènaar en ~ur~
Yeur:
J'óorburg
XI Stuk; van de lJfatls
toC aan de hoekwoning bij N~twe/t1
Nllweg;
iJ111as lOt
eu
MatlsltmrJ, en vlln den .dlr,1
.dfrlJ aanaaD- de K~"le
cn aan Matlsla'lrJ,
K~,.le KrllisWtI
KrllisWtl in
de

en
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de Oranj~ Po/der tot aan Maasjluis çn Maasland, begrijpende
bet Noord Nieuwland , een deel van '[ Hoender/and, de Oranjege Oude-Camps- en Dijk-polder; zijnde het tweede blad van de
Or/mie Po/der en 't Hoender/and, en het eerfie van 't Ambacht
van Jlfnaslaud.
XII Stuk; van de hoekwoning bij Notweg , en van Maasland
tot aan Hoogeheidm en Schipluider Koornmolen, en van het
voerpa[ van '[ Hoender/amJ en den Zweth [ot aan lIfaasland en
de Vogelkoij jn Duifpo/der, begrijpende het Dorp Lier, Kro,
lil/gen en Dorppolder , met een deel van de Hoef, Oud~ Li~r.
Croenel'eld, HodenpIjl , Oude CtfnJpsdtjk, Commandeur Duyf
en Zoutel'eenfche Polder; zijnde het derde blad van 't Hoenderland, het tweede van 111aasland • Lier en lf/outhllrnacn, en
lIe[ eertle van Sc 'ip/lliden, DOlp cn Hodenpij/.
XlII ~[UI,; van de Hooge Eftu/ en Schipluider Koorenmoolen
tor aan Sc/wpen lI'ijs11lolClijloot en de Stad Delft. en vaA da
Zwelh en Ylietw{'g tot KeTl.enburg en Delft, begrijpende een
deel der Stad Delft. de Dorpen Sehip/lli en 't T11iT1t, de 'f/outha;'naselz en HodCllpiitfe }'o/der, een deel van de Ollde Broek.
Oud en Nieuw lP'ate1"Ïl1g, P'e/tltoek en Naspoel, Zoutel'un;
f/oordyx. Hoorn, I{,'lIckeel. Papfou en Kerkpolder ; zijnde het
derde blad van JVateringen, RijSWIjk en Woutlrartlase J. het
tweede \'an ~chipluiden en HodeT/pijl, en het eerfie van het
/lIl I'all Delft, Ft-ijenball • Delft, Poortlalld en St. Maartenruht.
XIV Stuk; van de Je'1tlpen IJTijsmo!enjloot en de Stud Delft
tot Voorburg cn het Huis te NieuJween. en van de Ylietweg
en VI.et tot de Stad Delft en de achterbuurt vnn Nootdorp, beo
grijpende de Stad Delft, de Dorp~n róorburg en NootdolP,
de uude.
XV Stuk; van f/oorburg en 't Huis te Nimwl'een over de
Hoeven Zijtwillt of Landfcheidinge, en van Voorburg en deszelfs Oostbuurt tot aan 's Gravenweg • begrijpende de Dorpen
Yiorburg. de LeiIJfchendam; 't kleine Plaspoe/reke Poldertje.
'een deel van de Tedingerbroek. als ook van Nooddorp , Heegt
en Nieuwveen ; zijnde het vierde blad van J/oorburg, het twe~
de van TedinKerbroek enz.,
bet eerfre van Stompwijk en

en
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XVI Stuk; vin de Mals en 't
'I S,hell/r
Sche.,. lOt
tot lIun
lIan 11laflsllmi,
111allsllmtt et\
~
GrHneweg, cn
en VlR
van Maasj!rtis
Maasflfl;s en MalIslIltlIl
Malisli"JliI tot IIn
Iln de Groote.
Groott.
de Grlenewe!,
Lltcht, lan
aan de Mllas4ijt
Mllas4ijk en CNCntWeg,
GfVJc",weg, begrijpende de Dor.
DorLI/cht,
pen lI/atlilaJUljlllis
Jl/iltlilaJUljlllis en 1'4!z4slantl
il!kJIIsiand,t de SIJ/is en Tt,;nen ScheJ/rpolSchell1"poJ.
FoppetlplJlti~,.. A,,~
d,,?
der met een deel valJ Dijk Commandeur en FoppmplJltkr.
kret
krel littmen en ""iJen,
' '11"1'11, 't'e Eiland RII&ed.rg.
Ri&ed.rg. Blankenhurg en
van 't Ambac.ht van Mails.
MailSRlligpJaat; zijnde bet derde blad Vin
/4/111, en bet
kim'.
het eerlle van Ylliartliqtr
I;'llIa,.t/i11le,. dm~IIc1",
Am~lIc"'.
XVII Stuk; vin lValisilltJj
GrmletVeiJ tot un
Byf/er1IIallsI4116 en de C"enetVelj
allO B'Jfler.
Yrijlusf, en Valil
JJ1/fdlsltmj en de Vogelkooij in DJ/is.
Du;s,-elI en Yrijlust.
VII1J 11111",/0111/
polder tot de Groeneweg
Croeneweg en DrieRlli:&en.
Dritltlli:cen. begrijpende MlIlIsilmi
MlJilsllmi
~ ZOJIte'l1ecn.
ZOIIlel1un, een deel van CI1I"lIa1iieu,·
C'1II111a,!ieut' Duif, Zou/eveen,.
Zoulevun,
Hollerlt~lt, Broek,
Aa/ketl bllite"
/"ÛW. en Foppenp6Jier,
Foppenp~ier, met de
Rolle,.h~lt,
Brod, AaJkett
VJletlanden
Maasla.nd. het tweede
Vliet
landen i zilnde het vierde blad van Mallsla.nd,
van ntlllrdingen
I/Itlllrdingen en het Dorp Ambacbt,
Ambacht. en het eerlle
eerfle van Zou(eveen
tevetn èn Spilt/and,
Spilt/and.
XVIH Stuk; van Blj(lul'ell
f'i'ijllisl lOt
Rljllen'elt en Yrijllist
tot de Stad Delft en
Koelrkoeltshertl, aan het zuidt!indtt
zuidt!indc: van De/kau en Keunenhurg,
Kelmenburg •
en Delft
De/ft tOt
lOt over de rttil1f"fJillger
F1"tU·iinger JFolJtweg
IFolltweg en Koek/t,eks/uul;
Koekk,eks/ltul'Zuidhllu/:t bulten
bUilen lJd[t,
Schie,, een deel
begrijpeude de ZuMhMlll:1
Dd[t. de Schie
nn de Kerlrpolr/er,
Kerlrpoltler, Pllpfoll,
P"pfoN, Zoutereen , Holheerhoek
Holhecrhoek., NoorlNoor/van
ketel,
ketel. Delfgaufe
DelflflJufe N'ip
HIp en ZUil,
Zuit, met de dderiiJk/o
.dduiiJkf() Polder;
2ijnde
:zijnde het derde blad VlIn
van Plaardingm,
Plaartlingm, S.hipluhlen,
&hipluillcn, Dorp ~
/Joimpijl, Yrijenb4"
rrijenban en Dclf'Poor~kmd,
lIoitl1pijt,
Dclfipoortlallll, het tweede van ZI1IlZbN.
te!'een,
le!'un, Sp/Jelt11lti,
Sp/Jelt11ltl, Hef 1'1111
~-(111 Delft en St,
St. Jlfanrtenregt,
Jlfaartenregt. en
bet eerlle van dutsreg!
Abtsregt , KettI,
Keftt, RUJven, rrouwenregt
rrouwm"~gt en
Pijndcr,
Pijnder.
XIX Stuk; vlln Delf en
en Kock/toelcshflll
Kockkoeks/mll tot aan Brasfershof
Brasfersnof en
't WindafJs
St~'ikkade,
St~·ikkade, CH van Del!ien
Del/ien NoodtiorpsllchltrNoodtiorpsllcnttr.
buurt tot Koekkoeksheul en de Hoog,
bllur'
Houg, begrijpende de DOfpen
DOfpeu
Pijnder tot Delfgcm,
Delfgall, met ~SLelfs
rlesz.elfs NO~/polder,
No()rtpolder, een deel van
de Biesliltulfche
NooJtiorpfclte-,
Biesltltulfi/ze IPip.
Wip. Zuid-,
ZUid-,
Noodtlorpfche-, Pijnder!che.
Pijnder!cheen:
.
lJerkelfche
lijnde het vierde blad van Yrije1l611n
Yrije,,/Jan en
eu.
./jerlulfche -polder; zijnde
Delfspoorlillnd,
Delfspoortllmd. bet
het derde van " Hof vlln
vlm D,elfl,
D,elft, het tweede
van Biesl.nti,
Bieslllnti. Nooidorp,
Noot/dorp. H()()gtveen,
HOfJgtveen, Abfsre,ht,
Ab/we,ht, ~uJvtn ell
Pijna;;er,
Pijnai:er , en'het
het eerlle van Berkel.
XX Stuk; YIn Brllsfirsluf
B,..!hrslur[ ea bet Wi"illlZs
Wi"ill/zs op de SfrilclrlZle
Striltlcale
lOC
lOt over de Lanifcheidinge,
Lrmifcheidinge, en
eu van 's'$ Gra'YetlWtK tot over ~

op

en

en·

~triJ:.
~tril:.

D

~
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S".;~kllil
PisfenltlJ"',, bet:rijpendlt
begrijpend!! Kelilm
Kell/m -en Katwijlt
[(afwijlt , m~t
met
Str;/t/tllil en PisfonklJ'"
.en deel van de Polder van ND,il/Orp,
NIJ,illorp, HDogeVetn.
H~ogevet'" Niruwyu,..
Nüuwyun.
Pij,.lII:er
Pijnder en B1ritljè
B1ritlfe bltier;
bIder; zijnde het derde blad van IlHJgt
IlMJgt•
.,.,,, en Pijnder , het tweede van lJirkeJ
lJtrkeJ en Soet~r11Jetr, eo
bet
het eerne van Setwaart.
Stlwaart.
S,hell" en de Mails aan
Hn de GroeIJBwe:
GroefJ,,..e,
XXI Stok; van Hel S,heut'
en de Z"illhuNrlfe
ZIIülhuNrtfe Afrlll, en van de Groote LNcht
L",ht en de GroeGrol"Neg
"tw'g tot Iin
aan de MOIIS, begrijpenIIe
begrijpende de Kle;n,
Kleine retten
reUen Oor",
Oor".
de JonK'
Jonge en Grqoten
GrfJ8ten r'lIen
r,lIen OorII. Aa/ltut
Aa/iut hi,,bi,,·
~ deel van do
m
tri builen,
builm, de Eilanden R,ofonburl
H.6ofonbllrl UI
en Blllnlunilurg.
Bladln"urg. en
Rllil,lflllf; zijnde bel vijfde blad van MallsÛlnrJ
Malis/ilnrJ en het vierde R"it,iflllt;
de van Ylaardin:en.
J71aardinlen.
XXII Stuk; van de GrOtneWIK.
GroeneWtl. en de Maas tot de Hurtwef
HetreWel
Ift
Torendijlt , en nn de Croeneweg en Driehuiae1l
Dr;ehu;~1J tO\
tot de MIlIlS.
Mllas.
~ Torelldijk.
Sdietillm
SclIieJllm en Schie/antl, begrijpende de Steden Schiedam
SchiedtnIJ ttt
elf
rlllllrdingen,
Ylliardingen. het Dorp Ketel, de BarbiersBarhiers- en Harg-polder,
Harg -polder,
een deel van
,an de Grolten
Groeten Yll1tn
Yeti", Ogrd,
Oord, vin
van West-.1l1ts'z,ller.
Wtsl-.1hts'z,lier.
!toelt,
Noordketel en NleulIINl"dfohe
NleulllitllJdfthe Polder; zijnde het vijfde
ADelt. NlJOrtiA:tltl
blad yan
"an Ylaardinge". he!
her derde van Mute."""
Mule)!"" en S/Jal
S/Jalll"i.
.. ni.
het tweede van Ketel,
Ktttl, en het etfRe
etffie van Barjers}q/d"
Barjerspu/der In
en h.

•,t"

.,tI
.1"

NittIWland.
Nieuwlantl.
Stuk ~ Ylln
van Ha"~t~
Ha"~et en Torendijk toe aan de K,dlt,eltsK,dlt,elts.
XXIII StUk;
'uuJ en den Tempd.
Tempel, vin
van de Ylllarliingtr
"ful
I'laartiingtr Woulwlg en K~1t
ItDtksheu/ tot aan Schie/and.
Sehie/antl, Overfohie
Overfthie en Doenlrade , begrijpenbegrijpen·
Imksneu/
de de Dorpen 0 verfohJe.
verfchJe. de OQst-AbtsOQsI-.dbls- en SchieveenfohepolSchieveenfthepol.
ier.
ier, een deel van IYest
IFut holiersMelt.
noliersMelt, Nooriketel,·
Noorikelel,· Arltertl;;ltftheArlte'tI;;ftfohe.
en Berkelfohe-pqlder;
Berkeljèhe-PDltler; zijnde het
net zesde blad van nll.rdingm,
yt,,"rditrgm,
bet vierde van Spaill"d
SPIIIII"d en het H~f "1111 Dt/ft.
D~!ft, he! ~e va
Vatl
vin Yrouwmrec""
Yrouwmreehl, en het
bec eerfle
eerfie vaD
van RfItk""
R~""
Ketel, het tweede van
rijs

Over[,hie.
en Ovtrfthie.

KóeU,dsheul en den Tem,el
Tempel rot de
XXIV Stuk; van de KóeU,ekshtul
$triUak
$lriUak en SwemA:Dop,
.swemlt~op, van de KoeUu/ts!teul
KoeUults'uul en de flDol
fiOOl tot
over de LII,ulfcheirJing,
L,mtl[cheid,'ng, begrijpende en Dorp B"/ul,
Berltel, een deel
Gver
Btr1eelfche-. Pijnalle,ftlte-.
PijnderftlJe., Aciertlljlt{clteAcimlljltfche- en Delf
Dtlfna de Berkelfche-.
'4uw{t:Tte-Zuitlpoltkr; zijnde het
bet vijfde blad van het Hof va"
VII,.
'lIuw{t:Ttt-Zuid,oltkr;
Delft.
Dt/ft, bet vierde vin
van Pijfltlkn.
Pijnllkn, her derde vu
VIJl 'wltl
lJwltl en RNy_
RMy_
tweede VlD
VaD Rodtn"s.
Rot/In" r.
"., ~et twct4e

l.
••

1J,.
1X.

Ja6
I;a6'

DELFGAU.

DELFSHAVEN.

XXV
xxv Stuk; van de Slrj/r!rade
SlrJkkade en Swemkoop
Swemlroop tvt
tot aaD
aan de Br;mBrim.
"lrker,
~kker, van de Striklradi
Striklrade en Pisjenkade tot over de LantlfcheiLandfchei.
Berlrelfche Polder; zijnde
dil1g, begrijpende een deel van de Berkelfche
zijode
net vierde blad van 't Ambacht van Berkel, en het tweede van
liet
Zegll'aarl.
Zeg1l'aarlo
Delf/anti, die zeer zeldzaam is, (waarom wij
Deze Kaart van Delf/and,
'er ook uitvoerig verflag
ver1lag van gedaan hebben; welk verflag
ver1lag,, be~
halven dat, dienfiig
dienrtig is, om een volmaakt denkbeeld van
vaD deze
a1ngenaame en uitge!lrekte
land!1:reek te formeeren)
uitgellrekte landflreek
formeereo) is zeer keumeeflers T. DOESBURG,
rig in koper gebragt door de beroemde meellers
L. VAN ANSEN,
ANSl!N , JOHA:>I en JNCOB
JtlCOB DEUR en P. SLUfTER,
SLUiTER, en met kunstrijb
rijk.: ornamenten verfit!rd
verfi.:rd door A. HOUBRAKEN.
DELFGAU, een klein Gehugt.
Gehugt, eell groot kwarti~r
k\Vaeti~r uur valJ
Delft, behoorende onder het Hof "/in
)'/in Delft.

DELFSH.~VEN,
DELFSHo~VEN, of Haven van Delft, gelegen twee uuren gaan~
tusCchen Rotterdam
Rotterdflln en [chiedam. In het jaar
bezuiden Delft, tus[chen
1394,
J 394, den ~lten
l!tlen van de maand September. [chonk
fchonk Hertog AL·
AL!lERT
BERT VAN BElJEREN.
BEIJEREN. aan die van Delft, de vrijheid, op dat ze
hunne
hunr.e bieren en andere koopwaren, gemaklijker, uit OYerfchi~
OYerfc!ti~
en de Maas zouden kunnen brengen, aldaar een graft, tot een
haven, te mogen fchie~c:n.
Cehieten. De voorrechlsbrief
voorrechtsbrief \fas
'-ras van dezen
inhoud:

,.
" ALBRECHT.
ALBRECHT, hJ
h] Gods genade Paltsgrayç op ten Rhyn,
Rhyn ~
fler/oge
flerloge ;" Bei;eren, Grllve
crllye van Henegouwen, ,'an Hoillmd
Ho/llmd
entle Heere "I1ft
,oalt Frieslandt • doen coodt
cODdt allen
en Zee/anti, emle
Jpyden,
J\lyden, dat wij geoirloft ende gegeeven hebben.
hebben, oirloven en
geven onre
onfe lieve en gelrouwen
getrouwen Stede van Delft, om eenige
~rouwe
lrouwe dienst, die xij
zij ons eR
eA onfen voorvaderen gedaan heeft
heeft,~
ende ons en onfen
onren nakomelin~en
nakomelineen noch doen zal, cen vrije vaar~,
gaende Uter Slede
Stede van DeJffl,
Delffe , tot inde Maze uten
llten in te' vaeren,
va eren ~
met
,net haren goeden, wclcke vaert
vaeet fal gaen uit onfer Stede voor~
fchreveo,
fchreven, die Schie langes, voor bij de Dorpen van Ouderrchye
Ouderfchye
_c:n~e
.çn* oomyaeqs van eepep
eepell Hoflladt,
Hoffladt, die men hiet Sterreoburgh,
Sterrenburgh,
(00
foo fulkn oore
onre goede Luyden vaD' Deurt
DeUrt graven doir deD
den Dijk

v*4
viA
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..,an
nn der Schijevaan, en van den Dijk zullen zij graven tot lell
aell
l\1aesdijk, op ten Oosthouck van MathenesCer
MathenesC<!r Dijck.
Dijek,
den ouden Maesdijk,
daer oirbaerlijkst gegraeven is,
is. en dan zullen zij graeven buiten
tusfchen nijeuwen Landen en' Schoenerloo tot in de Ma~
Ma:dijk rusfchen
toe.•
ze roe
..
Voorts fullen fy maken buiten den Dijk een Spnije.
Spuije. ende
" VoortS
in de ouden Maesdijk een goede Sluyre,
alfa aerk ende al[o
alfa
SluyCe, die alfo
is. dat ons en onfen Raede ddunckt,
unckt, dac
dat het
land''er
er we.
wel
vast is,
bet land
mede verfeekert is
is.•
fiercke brug:?;e.
"., Voorts fullen fy leggen een
ecn aercke
brugge, met een goede
fchotdeur in den Scheydijck,
Scheydijck. daer fy eerst beginnen te graven,.
graven_
ende defe vaert zullen fy ma eken zes roedell wijt drijvens, ende
van de aerden die uitter vaert valt, zullen zij ma eken op elcken
voeten boogb,
hoogb,
zijde een Dijck, beneden twee roeden wijt, zes VOetèn
~ijde
en boven zes voeten breet, tweedeel loops buiten,
buiten. en het der.
der..
dendeel binnen,
binnen. tot den ouden Maesdijck toe, ende vande,:
vander
Maesdijck [Otter
ek op
totter Spuije toe zullen zij maekclJ
mael;en eenen Di
Dick
eIken zi;de vlIJder
vander vaert, beneden drie roeden wijt, en agt voeeiken
ten hoogh tweedeel loops buiten, en 2e$
zes VO~ten breet. voor~
vaan
fullen
rullen fy eenen
eellen wegh houden
bouden op eiken zijde vand\!r
van der vaert uitter
Schie ten ouden Maesdijek
Mnesdijck coc
toe twee roeden breer.
breet.
" Voort zullen fy graeven cen
een Colk van der
dt!r Spuije tot in der
daer fy die fchepen in bergen mogen, en die aarde die
Maze. dacr
'er ulc
uit valt, zullen zij leggen als hun het nutst dunkt,
dunkt. ook mogen fy haeifden
hoeifden ende palen m;J.ken olf
off (zo veel) zjj
zij willen, en al
't land fy bier
hier toe behoiren, dat zullen zij gelden, den geenelJ
geeneq
'c
waert is, en of daer
die 't toebehoort bij goede knapen, dattet wam
in eenig fcheel viel, dan foudeu zij 't gelden COt
tot ons, en onfea
onf61
Raedts zeggen, of die geellen,
geenen, die wij 't beveelen.
beveelen •
VOOrt mo'gen
mogen zii de voorfz. vaere
vaert en de Schie diepen tQt
".. Voort
Dellft
Deltft toe, alfoe dik
dit :t hem oirbair dunkt.
woonen op die vaert hinnen
binnen bonden
honden
" Voort en zal niemant waoncn
cn die geen en die de
roeden nae, dan die nu ter ~ijd wonen, en
~Iuizen
~luizen , Speijen en Bruggen bewaarcn
bewaaren zullen
zullen,, en
eD niemanc
niemant zai
jlnders
Jnders geene neering doen. binnen die bondert
hondert roeden vaorfz.
voorfz.
dan Lanmeeringe, uitgezeit die geen en , die woon en op bet
l)prp
verfiaen tusrchen
tusfchen die hoeJe, die.
di~
l}prp Ouderfchie, dat is te verftaen

IS
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JltIJ
JltII vtert Wt
tot Rotterdam, en dit werteynde van de kercke te
Ouderfchict,
Ouderfchi~, en defe Vaen, Dijeken en Wegen, Sluizen
Sluiun enele
&puljeD met baer toebebooren, en fal
f.l niemant
niemllnt 1chouwen, dall
onfè Schour
SchoUf en Schepenen van Deltft
Deltfr , en dil!
die mogen fchouwen
alfo dicke hen nuttOl
nutti ende oirbaer duncken fal, ende wIert.
waert, daa
'wij of onfe Raden vernl~en, dit In
in dere
defe blulfen, ofre roabe.
rOlbe.
"ooren, eeni«e Yl'tefe van ons lint lenlage.
aenlage, dat fouden wij 011te goede Landen nn Delfft alfo
Ilfo doen btteren. dat om
Onl en
ell onra
Rade dochte', dat ons Land daer mede verfeken
verfeKen "a
waer
er.•
,.
.. Voort en men tusfchen Deltft en der Maze op defe voorfz.
'\'Ien, en binnen haren we, floren
'\'ten,
floten •, op veertien
veOt'tieD roeden breee,
op aUe Sluizen, Brugren
Brug,en.• Spoljen niet mogen beJetteD, dan
die Schout van Delff,
DeHF, ende die Boden die hij daer roe Jent,.
Jeut,.
pl. behoudende den Ambachtsbeer haer recht en fo wie ~let
MIet
word, die fat
fal mee recntevoort een onvenogen recht doen, van
den ,een
geen en. die hem dier befet heeft, na rechten vin onfè
ome SleSII!Ie 'In
"In DelfTr.
Dellf'r.
jJl der
" Voon alle breuken, die in de beteykende Landen of in
vaart vallen fullen. fiaen totter Schepenen proevinge, en die zal
men berechten, naer onfe Steden recht vin Deltf,
DeUr, mir wie
vecht of misdoet, binne de Dorpen van Overfchie dit fal be.
rechten, die Sehout van Ouderrchie, als gewoonlijk is.
" VOOrt
VOOT[ zullen wij eenen nagel doen tlaen
flaen in der Spofje t
de Spolje niet op te doen, eer die
dje nagel bovtn water
wlter is, en
waert fulke,
fulke. dat iemant hierin boven die
dje Spo/je
Spoije opendede , ~
fbude hij ons beteren, bij ons, en bij onfe Raede to.t ont;:
OflM
wille.
,.
'" Voort .waert
.waen dat wij iemant namaels
namaeJs gunnen wouden, dem
defe
dere vaert te varen, en daer inne te komen, die rouden
fouden ftae9
tot onCe
onfe wette, cn dat fouden
rouden zij gelden rederijken kost met en·
{en Stede van Deltf,
Delff, tOt
lOt taxeeren van ons en onren Rieden, en
om dat wij onre
ODfe lieve getrouwe Slede
Stede van Deltf
DeUr defe voorfz. Pun.
ten belooft hadden,
ltadden, en beloven voor ons, ende ollfe nakome·
JIngen tOt eeuwigen dl~en wel vast en ftadè
ftadë te boude, ende
hem daerroe
daertoe helpen. dat fy voongank hebben furren
fulfen al9
119 vOOtf
voon...
is, fo hebben wij In ooirkonden, hIer
hier of ~(eft brieven beze.
ttlt
~tlt lDet
lIlet ons Ze~t IJ gtgeeyen in d~ ~ge, op OIIzer
onzer Vro~
WIB~
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wtndag
wendag Nativitls,
Nntivitas. in het jaar ons Heeren ,• dui%ent drie honderd
en nelen ende tachtig."
Deze gunstbrief wordt gehouden, den oorfprong
oorrprong en opkomst·
opkomst
gegeeven te hebben aan Dç/fih."f;/.
Sommigcn
Dç/fih..
Sommigen willen dat do
de
Delfrelitlors
Delftelitlors deze gun!te verkreegen hebben,
hebben. als
nIs eene beloonin:
beloonin,
hadden, iu
in
voor den dienst, dien zij aan den Hertog beweezen hadden.
een' veld/lag
veldllag tegen de F,it3t",
F,it3ttl. waarbij zij oorzaak
Oorzaak geweest waWIren van d<!.overwinnilJg,
deoverwinnilJg, die de Hertog behaalde. Dan zij, die
zuil!!
zul!!s !lellen. hebben grovelijk misgetast. Wam
Want deze hulp, door
de Delftenaars, Ban
lIan den Hertog bewezen.
bewezen, is eerst gelèhied ia
in
het jaar 13~, en dus zeven jauen
ja;u-en laater,
Isater, dan de giftbrief
gifrbrief ge.
,~even was. Zo wel als BOXHORN,
BOXHOJl.N, 1!1
i!1 zijn Toonetl
Tooneel vtm
vlm Hollanti.
Hol/anti •
hierin mistast, zo rekent hij ook verkeerd,
verkeerd. als hij zegt.
zegt, dat de
voorgemelde brief eerit verleend is in 't jaar 1404,
1404. Die van Rotle,-dllm.
te,-dfJm, jaloersch op dit voorrecht, zochten de De/fttnaaren.
Delfttnallren.
op zekeren tijd.
tijd, heimelijk, te benadeelen,
benadeelen. door het leggen van
!!fn
~n neen en h'eul,
hOeul, of een anderen laat:en
Jaat:en brug over de Vaart.
Vaan.
om den doorvaart van groote fchepen
rchepc:n te verhinderen. Doch de
Heeren van de Wet der Stlld
Stld Delft,
Del/i, het voor hun nadeelig oogulerlt
nlerle van die van R'lIerl/tiNt.
R'/lerdtlNl, in tijds, omwaar
ontwaar wordende,
wordende. hebben niet gezuimd, om dit bezwaar voor te komen en te verhil)o
verhinderen. Om voor dergelijke aan/lagen
aanllagen •, in 't vervolg, zeker
%eker te
to
iijn,
~iin, kochten xij,
zij, voor eeuwig en ervelijk , van den Heer van
SfHJngen,
S~ngen, een gepretendeerd recht, Olu
OIU eellen
eenen brug over de
do
Vaan te mogen leggen;
l\!ggen; door welken koop zij zig mett1:er van
de Vaart mukten.
maakten.
_Deze vrijheid dan de oorfprong
oorrprong van 't th:ms aanzienlijk DelfsIiflyen
l4'lyen zijnde. i~ zij ook tevens
teveDii geweest de ooruak
oorzaak van den
aanbouw van huizen, waarmede dit Vlek, van lijd
tijd tot
lot lijd, verver.
&wot
&rQOt is. Niet alleenlijk
aIleenlijk vond men daar, in 1631
16JI ,• een aantal
Van vijf honderd en negentien fnaije
fraaije gebouwen, die, na dien
lijd, nog veel vermeerderd zijn, maar ook een aanzienlijk Raad.
buis, en eene Kerk. waarvan de Pastorij, door de Graaven vall
lioiHInd:
&1J4,,,1: plagt' begeeven te worden. Het aan !tellen
nellen van deJ1
deJt
flmoor
falwor t1:ond aan de Aartsdiakens van Utreçht.
Utreçlzt. De kerk zelve
WIS
was ,ewijd aan ST. 4NTHOliU
4NTHOlllj , die daar als Befchermheilig
Berchermheilig gege.
teld
terd werd. Aldaar was mede eene Vikarij, die.
die, ZO wel als ~et
b,ec

,'en.
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Kosterfchap, door die van Delft begeeven werd. Kort nl de
Reformatie was het getal der Roomschgezinden , te Delfshavtn,
Zo gering. dat zij, geeneD Priefler kunnende ondcihouden , door
die van Rolterdllm bediend werden. Dan, in vervolg van ti d,
is bun getal wederom zodanig toegenomen. dar zij eenen ERASMUS VAN BROEK, als den eerfien na dien tijd, wederom aannamen. Tegenwoûrdig zijn 'er twee Priesters.
Veele noodlouigheden heefe dit Vlek, dat fommige, om deszelfs uitgebreidheid, onder de opene StedeR tellen, onddgaan.
In het jaar 1.428, nadat de Hoek(i:/ren • onder Jonkheer FIIA",S
VAN BREOEJI.ODE, Rotlerdam inge~omen hadden. en vandaar naar
Delfihal'en getrokken waren, werd hetzelve in kooien gelegd;
doch, door den bijfland van die \an Delft, fpoedig herbouwd.
Geen minder nadeel leed her, in her laar 1572. Wam de Walergeuzen zig nld:rar neergezet hebbende, kwam BOSSU, met zijne ~panjaarden. uit Rotterdam dezelven overvallen, en richttl!
'-er onmen(chelijke wreedheden aan. Doch het Hof van fJolianrJ
gaf, op den 29flcn Julij van 't \'olgende jaar. bevel om de plaats
met allen I'lijt I'ast en (Jer!.' te maken, Of 'cr toen wel zo veel
rpoed mede gemaakt zij, als ce vooren , heeft men reden om tI!
twijtfelen. Naderhand evenwel heeft de goede gelegenheid der
ptaarfe dezelve merkelijk in wel!land doen ·toeneflmen. Geen van
Ilie deze onheilen was re vergelijken bij den ang,t. wnarin de
bewooners van De!fshtll'en gebracht werden, door den verkhrikkelijken florm en wa,ervloed van den 14den November, en
daar aan volgenden nacht, van het jaar 1775, waarvan wij een
naauwkeurig verhaal vinden in het 11. Deel van d~s Heeren J. H.
HF.RING'S BelPiegeiingen over Neér/tllJds WoternolJrJ, zijnde van
den volgenden inhoud I
" Op den 14den November begon de wind des 's morgen,
om vijf lIuren, zig uit den zuidwesten zo /lerk te verheffcn, dat
inen tcgen agt uuren reeds een zwaaren Ilorm had. De wind in
Jen vroegen morgenllond niet recht· in het watergat zijnde, had
~iem:lOt alhier vrees, dat het water zig ongemeen zoude OPZetren. Maar van tijd tot tijd met groot gewelt breder uitfchieten_
de, veroorzaakten dat de flraatcn om negen uuren reeds onder.
gevloeid waren. Het grootlle gedeelte der huizen, die zig bij
ho~
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llooge vloedcn
'hooge
vloeden vrij
vrii rekenden, waren op dat uur onder water gezet, zommige laag:
laage gebouwen fionden tot aan de eerfie verdieonder.•
ping onder
..
heinio" Akelige vertoon in gen van vernielde thuinhuizen, heininfchuttingen , en drijvende genever!l:ukken in de haven,
gen, fchutdngen
eerfie vloed
waren de aankondigers, van de vernieling die de eer(le
reeds veroorzaakt had. De wind fC100t op den middag breed
in 't westen, blijvende met groot ge welt aan het woeden.
woedl!n.
,t Alle de llurgers buitensdifks woon ende , waren den gant,.
fchen dag, door het water, zo van den ander gefcheiden, dac
dat
den eencn
een en buur den alxkr
ander niet kon bijfpringen, doch ieder
hoopte door de ebbe ontlasting te ktiigen.
kriigen. Maar deze was zo
gering, dat 'er zelfs bij het laa~il:e
laa~fte water nog een ongemeene
vloed aan de wnl
wal bleef. Dewijl 'er nu bij di!
di ebbe zo weinig
~et even groot geweld
zakking gekomen was, en de wind tljet
woedde, en van·
van' tijd tot tijd nog breder uitrchoot, vreesde
vrees~
men
DIen niet zonder reden, voor
Voor een watervloed, wiens gelijke niemand beleefd had. En ook bij de uitkorn!l:e
uitkomll:e bleek, dat deze
vreeze niet ongegrond was: want het water begon des avonds
om agt uuren, zo hevig op te zetten, dat het meest al de bran..
,èerijën, op de haven flaande, indrong, en ter hoogte van vier a
.derijën,
:vijf duimen overvloeidde, lijnde
zijnde die in den ··ogtendvlo.=d
"ogtelldv\oc~d nog
",ijf
bevrijd gebleeven ; dit vero',rl.aalae
aanmerklijke fchaade,
fchaade.
vero',rl.aa!ae eene aantnerklijke
o:n dat het voorhande zijnde gedisreleerde,
gedisteleerde, in extra groote kui.
flaande, met overvloed van brak water befmet
pen in de grond l1aande,
·werd.
" Het was op dit uur,
uur. dat het werk onder de kransmuur zig
begaf. waardoor het water zig een weg baanden, de firaat.
lIraat. onou.
!l:oning de kolk ras vol zette.
dermijnde, en met eell ijsfdijke !l:orting
Om dit wel te begrijpen, behoord men een levendig denkbeeld
der ge!leltepisfe
gelleltenisfe zo der kolk als der t1uiz.en
fluinen te hebben.
Bo()ge Zeedijk loopt door Dclfi!;(JJ'en.
DelfthtZ1'en. Tot gerief der
,. De Hooge
ha~.eb .fclreid.
vaart is aldaar een fpuije, die de Scbie van de ha9'.e'Il
Over dezen door·vaartdoor.vaart· is een ophaalbrug',
ophaalbrug '. bij of onder dezen
dezel1
fluisdeuren nOQt.Qwaards, en twee even gelijke
genjke
brug zijn twe~ t1uisdeuren
deuren zuidwaards , bIj of omtrent de herberg het Melltméi$j,.
Mel~mrisjt.
Xusfchen dez;e
de2;e deuren is een ruime!!
ruimcj: van ewee-en-zevemig'
twee-en-zevemig' voerett
voeren
1'ua[chen
leng-
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viltr-en.twinti~ voeren. Deze ruimte
ruimIe
leagte, en een breete vin viltr-en-twinti~
bekwaam om e~n groote bmbantfche pleit te kunnen fcllu!t,n,
Is eigenlijk den de voorfchreven fpuiie. Dan beeft men de kolk.
gemalin iJ, lang cil'Cl drie honderd en zestig
die ov~al5wijze gemalkt
voelen,
voeren. breed In het midd~n honderd en twintig voeten.
voelen. Duit
Deze
nIim genoe, , om een lanrll vaarcuigtn te kunnen berkolk dan mim
Oerke Ouisdl!urcn gitgen, is wederom van de !!aven.
\!aven , door twee nerke
feheiden, die dtze kolk voor de vloed befchutten; tot gemlk
fcheiden,
der bewoonders , i! over dele Oul.deuren een overgan,. zijnde
WlIer IIn het vloeijén is, wordoll
ten draaibrug. Wanneer het Wller
roegezet , en daardoor ae kolk voor de vloed_
vloed. berleze deuren toegezet
fchul. Dewijl nu voor deze tluisdeuren der kolk, die fXtra
" avonds, zo als cezagd
,ezagd is, buihooe en zwaar zijn, het watet '.
(land, en deze
rlezc kolk no, wel zes Voeten Wllft'
Wltlt'
tengewoon hoog nond,
per·
meerder konde dulden. zo moeit 'er noodwendi: door .Ie perClng aldaar, ieu droeYigt voorvallen. Dil g~beurde ook, Wint
finII!,
hel Wlter ondermijnde de krlnsmuur, en bOQrde door de finlll,
tot bij of omtrent de floepen vin de
die ze ten deelc meltnam, lot
huizen aidair gelegen, makende zi~ een geweldige doortoKt tet
IIn da kolk. Aldaar veroorzaakte het eeq ijsfalljke fioning,
waardoor de kolk ras zo vol werd gezet, dal de Ouisdeurell
omtrent de gememelde Herberg, meer din twaalf dulmtn
bij omrrent
overliepen.
" Ieder kan zig gemakkelijk verbeelden, hoe fierk de perfing
dalromia fo een bevi~en vloed, op den deurtn en hel werk dalrom.
gelegen, geweest is; te meer ~ wijl de fchutplaats, bif'r
trent gelegen.
twee-en·zevtntig voet JOI'Igte.
lengte. andermaal
voor btfchreeven, vin twee-en-zevtntig
onvoorzien wal, vin het nodige water, OID dua het werk bJ~
Den wurd., voor bet ,ewald van buiten te onderfcbragen: d~
geenen, die. daarolDttent. den vrijen fO~lItg hadden. beving
WlIter wel twaalf da'da'·
een kille vrees. dewijl zij zagen, dar het WIlter
flui5deuren, bij meergemelde Herberr !teen
Gen ltoog over d, fluUdeuren,
fproOl een voouigtlge waarfèbouwing aan de Builiep. Daar uit fproat
Stblekanr woonende , om zig bij
ger., binnendijks, of aan de Scblekanr
vandur te be~ven, Cfr borglng
berging van
vin hun leven. dewijl mGIJ
tijds vandaar
openlijk betuiide, dat ber werk bij of omt1e!lt de voorzeide
ellherftetblll'e
dewco in "vaar !lood van zi, te beft.Yen 111 een ellberftetblll'e
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doorbraak te veroor.zaakea. De ontfieltenis was Il'oot: bet ,eloei
weid. bat
..an het vee, dat in de duillerbeid den dijk opgejaagd weid,
,eringe licht, het bruisfeben van 't invallend Wit er , en he, ,.fchreeuw van allen, die 'er tegenwoordig waren, vermeerderde.
in alle opzigten, de naarheid van dele akelig. toelland.
Slui,wachter. door dit onverwacht toeval verllagen
verflagen ••
ti De Slui.wachter,
zijnde. vcrvoejtden zig bij COlUfiLI. COFJIUAG. Wijnkoradeloos zijnde,
per bij de brug woona,tlg,
woona,tlg. om In deze omfiandi,heden hem bij
te fpringen~ ell wlllrlijk niet zonder reden: want bet voorgtval·
oorzaak om te vreezm,
vreezlO,
leDe un de kransmuur gaf geçoade ooruak
dat het geene aleaar wu voorgenllen, hier in.geliJks zou ge-beuren. COllN1US COIBIJllG, na alvooreDs
alvoorens HINDIUJt HOO' aao,l'aanfiond, bereid alle nodige hulp toe te breu·
brenroepen had, was aanfioRd,
,eD, vervoegden zlg ter platre daar bet gevaar hulpe nodig had.
JUU!lDB.IK HOOS, Kastelein 10 de gemelde Herberg het Me/km,;",
JUU!lD1Ut:
j ••, een ladder toegeworpen zijnde, fchoot
fcboot over dezelve
deze lVI in.ge.
j.
toe. om door onderling beraad en hulp, dit ,evaar
lijks ijlings toe,
ce voorkomen. Zonder lang te draaien begreepen deze Brave
fc:butplull
Burgc!rS de fcbolen op te balen, en dut doende, de fc:hutplull
water. tot ooderfcvagin, van het glntfcb.
b't benodigde water,
werk,
werk. te voorzien.
voorzien •
aanllond, nn
,an hun verricht,
verricht. en was door d«J
de
"•• Dit werd aan/londs
Goddelijke voorzienigheid van dat gewellscht gevolg, dat alles
Ilaat gehouden werd. Geen minder nut
aan en bij deo brug in /laat
deed de valling van vier duim water,
water. welke onverwachte valllog
valling
w.arfchijnUjk veroorzaakt werd door de Inbraaken van de dijken
elp de Eilanden R~(Jzenblirg en Blankenburg ,• in Ol'ermllZt en
.!derll, dat
dae merklijk toebracht aan het blIhoud van de Iluizen
fluizen alf!derll,
begrijpt. dat het reeds in " feUle det
hier. Want ZQ men eens begrijpt,
was, toeo ter hoogte vnn twaalf duimen,
duimen. de voornoemdo
.Ioed WIS,
onrfuoomt wierden; indien 'er nu nog vier duimen wa4eurea onrfiroomt
aers meerder bij gekomen waren, welke een magtige perfiDl zou
veUln".
zulks veroorzaakt hebben; dus kwam deze onvtrwagte v.Uln",
hiuT zeer gelukkig, vermids andun
anders de fluisvan vier dnilllen hiur
eer hoogte Yin twintig duimen hadden kUDDtIl
kUDnea over.
.uren ter
AroomtO.
cAt' verbaal vol,d dal VlD JCIf.
JCIf, dat bet ophaal.ft
".. Uit dit cit'
dir
der
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der fchoten al/een
alleen niet in llaat
/laat zoude geweest zijn, dat geweld
gewel<t
te keeren. maar dat de nood:ouige
nood:ottige ongelukken onzer nabuuren,
ren. deze plaats buiten alle verwachting zijn te flade
/lade geko.
'men.
" Daags na deten
dezen vloed, zijnde den Isden November, zag
1Den de v~nvoesting, die door dezelven veroorzaakt was. Bijmeo
'Jla
"!la geen gebouw in het westen llaande,
/laande, ,was bevrijd gebleeven ;
van den nag van het water, heiningen, fchuuingen
fchuttingen , vengIlers
vengfiers ;,,',
deuren, waren meest aan ddier.
ier. kant al vernielt; lleeneo
lleenen en houhou.
ten thuinhuizen om ver ~efpocld,
~eCpoe1d, het westeihoofd
weste,hoofd ten eenemaal
venvoest. en de lange houten brug, over de oude haven leggen-de, door de persfing uit zijn flaaode
llaande paaIen gelièht,
geliCht, en ten deele
weggefpoeld.
" Op de fchans',
Cchaos, alwaar de meefie
meelle lustthuillen leggen, zag
bet
het 'er deerlijk uit; een ieder zag met aandoening
aando'ening hoe ellendig
deszelfs vruchtboomén enz. geteistert waren: ja twee vischfchuivischfchui.
ten van Schiedam,
Schiedam. waren v:m haare touwea losgefpoeld,
10sgeCpoeld, en ge
ge~..
dreeven
clreeven over l\1aaskade,
l\'Jaaskade, in het Westland, waarvan de eene ver~
wart raakte in een klein boschje , maar de andere wel vijftig
creeden
rreeden verder ~edreeven
g-edreeven zijnde, boorde door de heggen valt
de thuin. alwa~r dezelve in het voorname gangpad. tot ieders
verwondering nog een wijl tijds zijn blijven Irggen, welke al/es
alles
bij een genomen, zo men ligt vermoed, groote fchaden veroor.\
veroor"
taakten,"
taakten."
Dan ook van dit onheil heeft men zlg aldaar herfield
herlleld,, err,
elT;
door vlijt en naarlligheid, 3'IIC5
:rlh~s wederoln in deszel/'s voorigen
flaat herIleId.
herrleid.
Behalven de twee voornaa:me gebouwen, het Raadhuis en de'
Kerk, vindt men aldaar een derlig
dertig Magazijn der Oc1stindifche
OJstindifche
Maatft:hapij, gebouwd aan den Scheeps-'fimmerwerf van de Ka,;'
Ka~
mer Delft. Voorrijds l10nd
aond hier ook een Huis nevens eenige
Pakhuizen van de Groenlandfche Maatfchapij,
Maatfchapij.
De Gereformeerde Gemeente is 'er zo talrijk, dat dezelve.
ioot twee Predikanten bedi~l1d word. Voorb'een behoorden dede.
zelve
llelve onder de Klasfis van Schielfmd;
Schie/rmd; doch flaan
naan nu onder die
di~
van Delfland,
Delfland. Ook is 'er een Stadsf.:hool,
SradsC.:hool, en meer andere nO'o
n~
èige inrichtingen tot
tot' OtldePboud der JloodUjdollden.'
JloodUjdenden.'
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oe Handel der Ingezetenen van Deifsltaven berlaat, genoegvischvangst. en in he'
tRam eenlg en alleen. in de zeevaart èn vischvangsl.
maàken en bereiden van het geene daar toè behoort; wordende
uitge.
'ldaar v~rfcheiden Haring1miien en Zoutenvischrchepen uitgeals ook ter verfche vi,chvangst. Verder vindt men 'er;
rust, al~
e~nige jaaren l1erwaards, verfcheidene ]eneverfiokerijën.
]eneverllokerijën.
tèdert eenige
Zotltkceten j en verdèr allerlei
Branderijën. twee aanzienhjke ZotHkceten
grootelijlis onUeetingen en l1andteeringeri. 't Geen Delfshavtn grootelijks
ge·
derfcheid van andere' Dorpen, en waardoor het, zo als wij gezegd hebben, door fommigen. onder de opene Steden geteld
1Yordt, Is. dat ald:lar eene Kompagnie Schutters is. die haaren
Kapitein; Lieutena:nr. Viandrig; vier Sergernten en àgt Corpo~
Wa.chtmee!ler. die door de RegeeraalS heeft. Ook is 'er een Wa.chtmee!ler,
ring van Delft wordt aangetleld; welke Wachtmeeller' te gelijk
zijl} 'cr ; tot
lOt de Regeering;
Stads -Kastelein is. Behalven dezen zijJ}
vier Commisfarisfen van de Wet, bij welke, als vijfde, de gegefield is, om de burgel'lijke
burgemjke taaken
Zaaken te helmelde Wachtmee!let ge!leld
pen waarneemen; doch hij is, als ~èhriiver, de minne van hun.
ver·
Verder is aldaar een Subnimt-Schout, een Gerechtsbode. en verfc:heidene La\1d, , Adllliraliteits- et! andere bediend~n. Jaarlijks.
ten tijde vin
van de begeeving der kleine ~pten, !lellen
fiellen de Heefen
tcn
van Wet de gemelde vier Kommisfarisfen, uit de gegoed (te en
yreedzaam!le IngeZCèten en Schutters, àan. De Kommisfarisfeli
door.
kunnen aUe jaaren b'un ampt nederleggen ; doch zij dienen, doorgaans, twee jaaren. terwijl 'er jaarliJks twee aanblijven, en twee
bebben,
lfgaan , Wanneer de geen en ; die twee jaaren gediend hebben,
flil zitren. In gevalIe van !lerfgéval
frerfgêval vln. eenen de·
twee ialtren fli!
belluur. wordt de plaats, door
zer, geduurende den tijd van hnn be!luur.
bovengemelde Heeren, vervuld. en bet gebroken jaar voor vol
,erekend Vier gewoonlijke Rech~dagen worden, jaarlijks, door
Kommlsfarisfc!1 gehouden, 's morgens ten tien uuren.
uuren, op de
Kommlsfarisfe!1
eer!le Maandagen in Februarij , Mei en November, en op den
It'! die vcrgaderingea·
vergaderingea·
laatt1:en Maandag in de maand van Julij. Ió
zit een Heer uit de Wet v:tn Delft voor. Op den eersrgemelden
hand,.'
Rechtsdag bedankt hij de Kommisfarisfl!n, en bevestigt bij hand-tlsting
tasting de aankomende in den diunst. (lp
(lp deze rechtdagen gege·
Ten Kommisfarisfen verlof van inwoQning,neèmen nieuwe SéhuC'·
SèhuC'·
Tcn
D u·i..
Xl~ o
K

u.r..

ter'
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ters :lan en bejiedigen deze~en. Ook begeeven zij 'alle de Imp.
ten of Officlmpla31fen in de 5=chutterij, en neemen toezicht op
ie geenrn, die tot de Urandfpuit vereischt worderf. De voor.
'~cbten, welke deze l:eDÎL't~D, zijn, dat zij, als Kommlsfarisfen
YIO de Wet. geduurende bUD
bun beftuur , boven de andere Inwoa.
liers, zilling in de regeeringsbank in de Kerk hebben, eD vriJ
VlD Wacht en Stads Excijnzen zijn.
BefeltrijJling vall Delft. Outi,j,ie" V"tI
Zie BLEISWIJK, BtfeltrijJling
Zui"/zg/Ia,"I, ena.

DELFT, eene zeer aangenaam.
aangenaamt en zindelijke Stad, de derde
HIJ'''''''', de Hoofd.
fn den rang der l1:emhebbeade S~eden van HIJ/"''''',
JlI:tRts
JlI:tRIS vaó Delflanó,
Delfland, waarin zij ,enoegzaam in 't midden gelegea
is; een groot uur gaans ten zuidoosten van " Cr"aytnlzage
Cr"ayenltage I twee
uuren ten noordwesten van Rotltrtinm.
Rotlertinm. drie len zuiden vaIl
Lelden, en vièr Duren ren westen van Gout/a.
Goutla. WtC à. dndel""
ke nerhetd dezer Srad betreft, dezelve is veel toe re fchrijveo
IIn de ligging der grachten en firaaleD, doordien zij lillen eeni.
vallelde Teien.
reien. dezelve al.
gennaate daal ende ziin; zo dat de valle.de
wlIsfchen, en de vuili~hetd in de grachten en riolen doen atrpoe.
len; wordende de overige vuiligheid dagelijks, door den d,!Jttr.
Alhier.
zo _als men dien daar noemt, met fcbuiten
fchuiten we~gehaald.
weggehaald. Een
Fran<ch
Fran.ch Reiziger zegt hieromlrent , in hel verhaal zijner reizen"
liet volgende: Wij k''''lmtn
k''''lmen It" %tS
:zes uuren te Delft, wt/ke
we/lre omringt
do,rfneden ;s met watergraften , wij troUtn
troltlren .'"
·'er htlllstig
", do,rfntden
"DIJr: :u/~s
:u/ks dat ik
ilr w,;n;g
wtinig kimde
Irlinde agt getven
geeyen op
(lP tie "ttfigheitl
"etligheitl
"DIJ':
/I"aaten, tie fraaihtid
fraaiheid van tie
de hu/am. ru/aangena".
vlln tie /I"aattn,
mer is
;s 'U al,
als te Rotterdam;
Rorrerdam; !Jovend;~n
hovendi~n Jat mtn II/tillar
II/d"ar [clto/Jfle grafttn huft.
heeft. mtt
met rijt" "an mustal Lintkboomen op
DP de
lamt beplant. Eenige dagen daarna verhaalende , dar
dat hij van
den Haal weder re
te D~!ft kwam. zegt hij: tien 7"m Äugustu.
",er i/t.
ilr. "ut
met tie Schuit. in geaelfchap
g~aelfchap van
yan N N. "IJ')r tWtt
twee
Jluivers de man. Wij yef'!4'lJIItierden
yef'!4'lJIIderden ons over
oyer d~ fr/lailzeirl
frllailttid vall
va"
tie !1raaltn.
!1raalen, Izaare
Itaare !Jreetu,
hreetle, menigte ,'an Waltrgraften en ge.
bQOmtt,
bQomfe, die haar "er;iert, û/nrlt
û/nde rle
de wl'gen /lilt
IIII~
relt
rtll et, re..
ge/maatig,
gelmaatig, dat men d~ulvt
d~ulve I,rf/oml Junt. De Rl3msoorfpron,
van Delft, en niet DtJff'"
Delf" zo als fommigen, verkeerdelijk. gCir'

*'

fcbr. .

ti'-

b ~'E L F 1".
T. Outlfttil.
Ou/Tuil.
b·

r ..'.

IChteeven hebben, word af!!eleid van her woord Dtiven,
Dtivtn, ander.
IChl'eeven
~ez:egd GrIlven
Gravtn.• zo als die woord in Zulllnd
Zulilnd no,
na, gebruikelijk
lelegd
noot een Delft noemt. Waaruit din
dan
Is, alwaar men een graft of Ooot
Volgt. dat, vollrens meest alle
alfe oude Schrij vers, deze Stad buo
te'l naRm
teil
naam gekregen beeft van de Gracht, die door de Stad loopt,
hallre oudheid, het Olltlt
Ollit Delft geen nog tegenwoordig, om haáre
noemd wordt; zijnde de zelfde
Zelfde gl'acht,
agt-en-veer.
gtacht, die, in het agt-en-veert1gfle
jaar na
van DOMinUS
tlgfie iaar
nl CRRISTUS'S geboont!,
geboorte, op bevel vin
DOMinus COIl.
COft..
BULO, den Romeinfclfl!n
Romtin/clttn Veldheer j aldaar
lidaar gegraaven is. Pil.
CLU\lUrus heeft dit zo bondig beweezen,
(IVI!"
CLUVIUITUS
beweezen. in zijn boekske (I'Itt'
il'i~ Marlt/eli
Mandelf Ylln
dit 'er geen de mintl~ tWIjfelin
rit t1l'i~
van tien Rlzljn, dat
dl8romtrenr
d18romtrel11 over blijft•
. De meellen
meefien onzer Nederlandfche
NederllndCche Schrijvers Ilemmen
ftemmen genoeg.
overeen. dat deze Stad, door Henog GOVUO, bIjgenaamd
bijgenaamd
zaam over~en.
mtt de Bult. getlichr
",et
getliche zoude zijn. Alleen MELIS ~TOKE en BEU
maken 'er geen
/!,een gewag van; mur
maar zij fpreeken ook van de (lich.
flich.
ting der Stad
Slad in 't geheel niet: de;
dei hun zwijgen geen voldoend
be .\·Ii~ regen
tegen aile
Ille andere h.
Is. Moeilijker is het gefèhil,
gefchil. of de
dei
be.\'li~
ga ·((eht!
áanleg van Delft aan hem moet worden toegefchreven.
·!leh,! 1I.nleg
dan of op dien zei ven grond, reeds te vooren , een Gehucht of
diln
Dorp,
Dotp, bij den naam
nalm van Delft bekend, geweest zij. Men leest;
leest.
In eC'n
e"n oud Chronijk.
Chronijk, gefcbreven
gefchreven bijna in het midden van de z:u.
lea~
tipn.le eeuwe, dat Hertoe
Herto, GOVUD nIet
niet alleen de Stad Dslft
Delft gege.
ti?n,le
fticht
fiicht heeft,
heeft. maar ook dat hij een VolkplaDting
Volkplanting Vin
van Brabtlf!deri
Brllba"deri
Î'Jude ontboden hebben. om zijne nieuwe Stad te bevolken; .*'lude
zoudl!n. volgens dien Schrijver,
Schrijver. de Delfte"aars
Delftetlaars 'be'!Je.
en hierom zoud!!".
fchaafder en beleefder geweest zijn. dan de Ingezetenen van IU'
anHollandrehe Steden. Dan alzo niemand van de ouden viut
Viut
dere Hollandfehe
meld, of dit zijn gezegd:
gezegd~ waar of valsch is, lai.
IIi.
zijnen tijd ons meld.
ten
ren wij dit zo het is; fchoon het niet onmogelijk zoude. zijn ge~
dal de Hertog.
Hertog, die, ter zijner verzekering,
verzekering. Delft.
Delft, Stadj.
Stad-.
weest, dat
mnuren en poonen
poorten ver!lerkte,
verilerkte, eeni~e
eenj~e Brabandert
Brabandel1
gewijs, met muuren
~wijs.
kOn gelokt heBben.
hetiben. Intu!fchen
Intusfchen is 't verre vindaar • daé
dlé
derwa3rds kon
MET DE
DE BULT.
Bin.T, zou ten voorfchijn ,~
,,.
Delft, eerst onder GOVERD MET
dllt is. dat 'er te vooren nOl.'h Gehucht, noeli
noch
lIomen zijn; dat
Dorp,
plalts geweest is. Want bet
het is zeker, dae
die
Dorp. noch bevJlkte plaats
ie ween is,
Is, vóór de aankomSt Iran Hertog GO'
'. al eea Delft ceween
K.
vld

ge-

t,1
t ...
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deze landen; dat is.
Is. v6ór het iaar
jaar 1071. Want Gruf
in dt>ze
Graaf
tot 106l,
daardie regeerde .van 1048 lot
Jotb, deed dwaan,
an. zo als wij flraks
firak! zullen zien,
zien. reeds eenige gefchenken. Die
lIiet
maar zelfs ten lijde
tijde van Gl'lve
Grave AlNOUT
ARNOUT,, den derden
niet alleen, mllr
der Hollandfche Gl'laven,
Graaven, die, van 't jaar 988 tot 993, regeer.
regeerLUJTGARD, WI.
wa. den naam van Delft al
de, en van zijne vrouw LUITGARD,
bekênd,
ia uit hunne giften dn
aàn de Abdij van Elbekend. gelijk kenbaar ii
El·
.ond, wordende daarin meldinge gemaakt van zekere Tienden,
tusfchen Delft en SdlelIJnd.
St:hltland. Waaruit ten klaarfln
klaarfien blijkt, dat
ele nUIl
n81l1l van Delft, veel vroeger,
vroeger. dan die van meergemelden
de
Henog
CIOVEJlT, bekend is geweest.
Benog GoVEltT.
geween. or bet toen ter
tei tijd eeD
een
Dorp, ,elijk
gelijk fommigen willen,
bet mlar
willen. dan or
of het
maar een Gehucht of
Scerkte,
Srerkre, of iets anders ware,
ware. is met geene de minfie
minfle zekerheid
tè b~paalen.
brpaalen. De kundige BLEISWIJK beweert Ilerk,
nerk. da!
dar het,
te
bet, vóór
het
j.ar 107°,
1070, eht
dllt ",
Is, vóór GOVERTS tijd, een Dorp was. De
bet jaar
Dit
redeneJl,
kij gee·
reden ep , die bij
hij daar voor bijbrengt,' zijn deze.
deze, om dat Rij
ne melding gemaakt vindt. dat Delft ooit vergroot of uitgelegc
De
uitgelegt
Is, én het niet te denken flaat.
naat. dat men,
men. van den beginne af
1&11, zo een groote Stad zoude aanleggen,
aanleggen. indien 'er niet reed.
huizen geaun
geliaan hadde,
badde, die binnen de nieuwe
een goed getal van buizen
van
vesten en muuren konden betrokken worden; welk gezegde vall
BLWWIJK. echler,
echter, door anderen, wordt tegengerproken,
tegengefproken , zo als
.LUSWIJE,
lIlen
Jn de Niell"e
,,/ln Delft,
men zieD
zien kan in
Nieuwe BefthrijYi",
BefthrijY;1f8 "'In
Ddft, In folio,
bi. 7~
Zonder teeen
Cpreéken, of te beyestigen,
teren te fpreeken,
bevestigen. dat Delft,
Delft. vóór
dar
rot een Slad
dat bet, door Hertug GOVElT,
GOVEltT, tot
Stad gemaakt werd,
werd. eea
een
of goen Dorp ware,
ware. zo
zu moelen
moeten wij. ten aanzien
Dorp, orgeen
unzien van het
pzegde van ALTlNG,
ALTING, het volgende hier bijvoegen. Deze wil,
wil w
dat
dit bet,
het, ten tijde van AARNOtTr,
AARNOur, en zelfs nog vroeger,
vroeger. niet meer
clan een Rent, of Pachthoeve, of MIJ,,!lIs
Ma"[lIs wa..
wat. Dan eens geàan
Reld. dit
(\ft Delft.
Delft, In het jaar 888
888., niet meer dan een Hoeve was,
Reld,
daarom. tusCchen
tusfchen 888 en 988,
988. dat is, in honderd jaakon bet daarom,
fen tijd.,
tijd•• tot geen Dorp zijn aangegroeid' 001G bewijst de brief.
feil
dur
zi~ op beroept, niets ten zijnen voordaar dl:
de geleerde ALTING
ALTrNG zig
etll.
deele. Want in denzelven
denzeJven flaat Iliet
niet dat Tne,1{
Tne'l{ (Delft) een.
H"",
Hit'" in
TnefJl{, of iJelft;
H'tvt WIII, maar tiIJor
tiaar IIJg
lag nne
eene Hl''''
;n ThtDI{.
Delft;
Scboon wij
wIj parnt
parne toea.mmen.
dar, bet ,eeae
leelC .LII'WlJI:
IL.Ii.WJJIt bij..
biJIcJ200n
toea.lDIDen. du.
VEilT
\rEIT

nORts DE EERSTE,
FLORIS

),reDit •
~reDit.
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brengt, om te bewijzen, dat het voorheen een Dorp was, ook
lIiet meer din gisOngtn
gisOngin ziin. Ook zijn .wlj verpligt re erkennen,
erkennen.
dae het gezegde von dien anders naauwkeurigen naCpoorder van
bet geene zijne geboorterlad betreft, ten aanzien dat Delft nooit
ver, rJot zou zijn, indien 't juist is, dat de laatere Schrljveren
geen volkomen regt zouden geltad ·hebben. hem daarin tegente~
fpreelcen. Neen; deze had daarto.e het volkomenlte rechr. Want
Hol/andfthe Chronljk leest men, dat de Stad Delft
in de Croote Hol/andfche
joor KDnilfg W;LLEM vermeerderti en vergroot Is, wiJzende de
woorden, lIugere & ampllare, meer en beter aan het uitzetten
van muuren en vesten, dan het vermeerderen van buizen; welt
laatlte ook eigenlijk meer het werk der Ingezerenen, dan dat.van
den Vorst was. Dit dan daar laatende , zij het genoeg, d"t het
Delft. In het jaar 1070, reeds bekend was, en
eo
vast {laat,
naat, dat Delft,
lf(Jlianti •
dat Hertog GOVERT, of GODEVAARD, de magt , die bij in HIJ/land.
door het zwaard, verkreegen bad, willende behouden ~ Delft
els de plaats zijns verblijfs koos, en, om daar meerder veilig t~
zijn. hetzelve, aan het zuidelijk gedeelte van het 'Oude Delft,
plaatCe. daar nu de RotterRoiterlI1et Wallen deed omringen; en ter plaatCe,
illmfthe poort {laat,
illmfche
naat, eene vesting bouwen, en 'er dus een Stad'
ziet. als
van maakten; dOQr welken aanleg Delft, zo aJ.~ men ziet,
i~n der oudlle HollandCche Steden moet worden aangemerkt,
Geheel on3:eker is 't, of gemelde Hertog, zo als men wil, ten
00zelveo tijd aldaar een Kasteel beeft doen bouwen; en even onz.eker is 'r J zo ja • waar het gefiaan hebbe 7 De mee(le Ouie ChrDnijlt~n ltemmen in het eerlte overeen; zo dat wij weinig reden hebben daaraan te twijfelen, Dan. al wat mep vlnde
gisfen:
van d~ plaats, daar het zoude geltaan hebben J is en~el gisfcn:
des wij ons daarmede niet zullen bezig houden.
. Dit van tie Oudheid de;er Stadt gezegd hebbende, moeIe
moete..
wij haare Grootte aanwij~en. Men rekent dezelve te beGaan omuent vier duizend fc~reden. In het jaar 1631 werd het getal del
trent
Voorltedeo , begroot op vier duizend drie
buizen. met die der Voorlleden
honderd en drie-en.rwintig. Honderd jaaren daarna JJ Dtlfilult~lde men vijf duizend 1I~.en-dCl'tlg.
~en daar onder gerekençl, telde
1ndjen de lelling thans gefchiedde, ZQU &en het veel verminder.
TÏijden', wijl J felilert ecni~e paren, door' het verval der rabrle•.
K J
toa,
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B,wQ/Jntrs. en!.,

ken. zo van Plateelbakkeri:~!l als Brouwerijën. de fmalle Ge..
meeme
meente aldaar zeer is toegenomen. De hQizen.
hl1izen. zo "in
'in l\,uur als
tn
ln waarde. zo zeer verminderd zijnde. heert men eene gJOote
meenigte. in tlraaten en !leegen
fieegen,, welëer vQlkriik
vqlkrijk bewoond, tot
afbrellken verkocht. cn
en in tuinen verllnderd; waar tegen, ech"
.fbreuken
Ier.
Ier, de .Heeren
,Heeren van de Wet. op aanzienlijke
aanzien\;jke &lanen,
&Iaflen, en in de,
beste tlraalen.
tlraaten. de noodige voorzienin,
voorzieoini gedaan hebben. De vuovuOrige 'bloei van
V!lll D,/ft
Dt/ft kan worden opgell1aakt, uit bel
het ge~n" va~
Stads wegen. aan belastingen werd opgebragt,
opgebragt l Van het jaar
jaar.1$06
$06
~t 1514,
15'4, vindt men dat aan den G~aaBii"en
G~aaBiiken Rèntmee!ler.
Rèntmeefier, iu
~Hllllff.
~ Bllllff. waren opgebracht 371.13
37'4'3 ponden en 11
(I fcheJling:1\
fJollandsch.
fJolli!ndsch. Van 169($ tot
tOt 16'3.
.6'3. was
was 'ér.
'ér, van bet Gemaal ea
~e Bieren, uit Delft eD
ea De/fll1n(/.
De/flI1"(/, opgebragt
opgebra,gt 18i
18ioOO
000 guldens.
van 't Zout 285)000 -guldens. en van de Turf 234000 guldens i
hebbende.
hebbende, volgens bet
het oordeel van BLE.lSWIJI:.
BLEJSWIJI:. aJle de andere ImpÓsten. met malkanderen wel agtmaal zo veel als dezen.
dezen, opg~
"ragt; Zo
zo dat 'er. binnen Delft en D.t/flllntl..
D.djlllntl., in zeventien JUJaaren tiJd$. 11guien
aguien millioenen • negen ho.nderd
hO,nderd en vier duizend
,uldens waren op,gebl'llgt.
suldens
op,gebragr. Bij de laatfle telling werd bet
het getal
~er Inwo<.lners gerekend op ruim tw~e~eu twintig duizend. De
verdeeling van de Stlld
Stad is cefchiéd in zes kwartieren.
kwartieren, die ieder
verfcheiden Wijken hebben, v.an elf tot zevemÎ.en
zeventien toe. V0lgeD.
0Jgen.
~et Quohier der v~rpoDdiDge.
v~rpondiDge, dat bij dç
de laltfie
laatae opgave bedroec
~8819 guldeO$
age
guldeD$ c:n 13 fiuivell.
fiuivcl1. weTl~
wer~ de Stad verdeeld io
in age
tw~ieren.

Oudtijds werd D~1fr !\lede ooder
onder de nerke
tlerke St,den van Ho/"
geteld. Uit dç ~og ove.fÏ~e t~en~ op de .wal~n.
.wal~n, die.
die,
d,oor een fievigen muur, plagten "neen eehegt re zijn, blijkt
het, dat de Stad ter verdediging ",1$ aa~gelegd.' Van baare muo~
mun~
ren is ~ij tegenwoordig genoegzaam geheel ontbl~ot~ zijnde en~
~el. al~ een gedenktekell der oudheid,
oodheid, ~og eeoige rondeelen of
O,veng. Het getilldet
getlll'deI Poorten, behlll.
beha!.
,ogenallmde Krui~tQrén. O,verig.
~eri eeolge uitwateringen. tot
rot doortocht
doorrocht van vaarttligen
vaarlt1lgen dienen.
~e
~e.t is zeven; zij zijn deze: de fl4l1g~'
fll1ag~' f;',r H411.cflhe-poorl;
Hall.cflhe-poorl i de
SÇ~q,~pDOr~;
SçltfJ,~poor~; de WaterjJootfthe-. de
de' Sçhitdlll11ftheSçhitdtlmfthe- en Rotter.
Rilt/er.
~mfthr-p~or.t,
~m(tlwp~ort, de Oos~ .. en de KO~#PQort.
KOHoort. De Hl1l1gft.1u
Hl1l1g!de,-poort..
,-poort..
~~. o~li~. vençhtldeue
vençhcIdeue ~,en
~,eD hIId.
had. ala
all de l\;Q{J!'i-poort."
l'{flP!'i-poorl.,.
((Jf
.f,(In~
.f,(I,,~
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of NODrddorpt"-poortltllis, of de Plort "an 'I N,ordtn, heeft
'wee uitgangen, zijnde de Iweede en minsrgebruikte de Wou.
ringfc I;e_poorl, welke. in vroeger tijden. van elkander gefchei.
den. doch naderhand vereenigd zij 11 , en wel in d~n Spllanfchen
l)OTlog. Toen Prins WILLEU zijne Hofhouding binnen deze Stad
hielJ, werd 'er eerst e~n 'H ave lijn gelegd. tot defenfie van de
Hallgfolte. en Watering{clte..pno, ten. en daarna de beide Poor~
teR. met ~in tlerk gewelfden brug. die a's nog. des nagts. met
eeD Ijzeren· hek geflooren word, aaneen gehegt. om door eenen
weg, Ie weten, dOOF de Trang.! van de Hoog-poort. achter her
voorzeide Ravelijn heen te gun. Op dezen brug, die. naar
ultwij~ing van het jaartal, van binnen boven de boog !taande.
in het jaar rS7 ( fchijnt gemaakt te zijn, is een bekwaame Wachtkamer. die, welëer, voor een Corps de Guude voor de Soldaa.
ten diende. Hel bovenlle gedeelte daarvan is. in laater tijden.
~eel vernderd. en diênt nu tO[ de wooning Yin den Poorci.!r en
tot andere gebruiken. De Schoolpoo,·t, eene van de kleine SladsPQ'lr~n, heeft, waarfchijnelijk, haaren naam gekreegen van het
Groot of LOlijnfohe School; biijllende niet allern uit den !lala
Yan de Schoolflrnnt, maar ook uit de arbeelding, die men bo.,en den ingang ziet, een Scholier verbeeld~nde. Boven dezelve
Is mede een wooning voor den Poortier • met een ronden Ilee-nen toor~n daaraan. Onder deze is een Gevangenhuis of kerker,
Waarin, ten tijde van de Inqui{j(ie, veele ongelukkigen zijn omgekomen. of die van den toren in het water geworpen werden.
Oudtijds was deze alleen een Waterpoort; doch is thans voorzien
Ile~ een bekwa2men Valbrug, Onder lndere munt vooral uit, de
WIlleI flootfoke-, ofwe!ëer genoemde St. Joris-poort ,zijnde deftiC
in bet vierkant opgeIiaaid , en met drie fraaije fchoJorJleenen, en
eeoen Oerlijken voor· en acblergevel voorzien. Op het Art.
DEU'LAND is ge~egd. dat aldaar de hooge vierfchaar van Delflllnil
M>rdt gefpannen, en de Stadhouder van den Bailjuw en Dijk·
I1'laf ald'nr mag woonen. Ook zIjn op en in d<,~elve verfcheiclene bewurplaalfen, voor misdaadigers. Alle kl!nners befchou·
wen deze als een der fterltfte poorten van gaDtsch Nederland.
De Zuid. of Schiedamfo~e.. doch meest de Ktttl.pslrt gelIPmd, nUl' de Ambacbtlheerlijkheid de Ketel. is
die zijde
K4
wao

aan

J.5~

onEL
ELFF T
T.• .1ttrkft
I/trilt t1f
t"

p~l}rttf'.·
PMr/t"~·

•

~n d.
de Sta"
Stad gelegen. Buiren
Builen dcne
dl!ze Is het Veer la
10 'fd
1Ild YAn
Yin de
VlIn
ROlltrtlll",fcht
ROlftrdamftlu als S,mtû.fcltt
SrlHtiÛUII!dtt havenrchuiten,
havenfchuilen, ea word daar.
om ook wel, doc~ verkeerdeiIjle
verlceerdelljle.• de ROllçTtk:lm(eh,.,.ort
ROII(ru",{elte"'Drt genaamd. Zij is wel een oud, doch Ilerk gebouw, voorzien mee
een klok eD
eo twee uurwijzers. UaarQp volgt
VOlgt de eiteenlirk
ei,enlirlc eezegcje Rol/tl
Rot/tl 40",[';/u·poor/,
damfi;ltt·p{)orl, alleenlijk door bet
bl!t water
Wlter van de Schil
Scltil
van de voorige gefcheiden,
gefcbeiden, eo genaamd n:aar
n:rar de Slad ROlurdllm.
Rol/triam.
VOJrheen
Vo )Theen had ze den n~am van de SI. JI1(OOS
JII'O~S poort.; ook wenl
went
:Je
:ae wd de Willt
Wille I/rou.vm·Poort
J/rouJVtn·Poorl genaamd.
genaamd • naar den uirgllng.
ui/gllog.
yan C,ni1fCsC,ni"gsdien men daardoor bad. naar de vermaarde Abdij Yin
",/d.
'Ycld. De gedaante. dezer Poon
POOrt is regell1latig
regell111tig vierkl\lt;
vierkillt; hebben·
de een voorpoort. die,
die. met muurwerk eD
en gaUerijën
gallerijën van
VlO correscorres·
pondentie, rer
Ier wederzijde vin den doortooht heenl<XIPende,
heenlOQPende, aan
,In
de principaale poort v~st eehegr
gehegt is; welke
welke· doortocht.
doonocht, reden
feden de
laartle
laaltle inkwartieringen
inkwanieringen derSoldaaten,
derSoldllten, van binnen WIS toegemaakt.
toegemaakt,
en tot
lOl een wachtpla~rs
wachtpla~ls diende. Dit poorrhuis. dar
dil mede zeet
ell
liegt en !lerk
Oerk is,
is. pronkt.
pron!;l. aan de)zelb
de)zells bovenflen
bovenaen biooeDgevel
binneogevel.•
mer
met eene zeer wel~eliJkt'nde
wel;;eliJkt'nde afbeeld·ng van den Hmog
Ht'AOg v~ ALAL·
.A, in zijn krijgsmans gewaad In voori;c:
voori~t' rijden
lijden hielden op betzelve de
oe Redenrilkers
Redellri,kers hunne biJeenkomllen.
bijeenkomtlcn, welker venrek
vemek thlo,
thln,
tot een Schippers Gi!Jekamer dient. De Oost. of CIlIM,,/nt.
ül1/wriine.
;oou
pOOI 1 worelr
worelI '1oor
voor dè
de ouJOe van allen
al/en gehouden, wijl dezelve,
dezelve.
noodlouigen bralld
bral1d ~er Srad.
Stad. niet alleen echeel
gebeel en onbe-.
in den noodlottigen
fchadigd is gebleeveo. maar nog die zelve gedunre
gedaante heeft, die
fpufe torens.
lorens. langs
ze te vooren bad; ma,kende baar.! twee rpufe
hC'r
hC't oosreinde
oosleinde te zien,
zien. geen
geeo onaangenaam gezicht uit. Het onder·
Ile gedeelte
gedeehe van deze poon
poort plagt mede tOt
tot een Gevangenplaat5
Gevangenplaa15
voor de Soldaaren
Soldaaten re
te dieoen.
dieneo. Ook plagren
plaglen,• io de voorpoort,
welëer, Schorbalken
Schotbalken Ie h~ngen.
h:lngen. Recht voor de principl2le poort
Jag,
lag, wel.:'er.
wel.:er. een hoo&e
hoo,e bauerij of Ilormkar.
Ilurmkll, die mede veel VIIl
VIQ
paare
voorige gedaante verlooreo beeft.
beeft, eo
en genoegzaam nniet
~aare vo~rige
iet meet
kenbau is.
kenbaar
iS. De voorige (lerkte
flerkte van dez~
dez~ poort ziet men echteç
nog.
nog, in den
d~n doorgang of bionenruimte,
binuenruimte, tus(cben
tus(cbeo de beide ruimten,
ren, als
lIs zlg niet
nier reébtl!it
rec:husit Orekkende,
Ilrekkende, q\ur
q1ur met eeD
een half ge~.i
gedJ'uiden bocht rond loo~nd«:i
loo~nd«: i ~o
zo daç men iIJ
ip den ctnen
etnen (laaQde,
(laaQQe,
door den
d~n Iweedeo
tweeden niet
nict zien ~~n; op de zelve wIjze .Is de fJaqriI.,,,,,r.,Otrl
iI.,mtr-potrl ~e d",j/tltlillfl.
dmf/tltlll11l. De X"-Pllrl. zo wei de kJeinO,
kleinn,
all
.Ja

K".,,,,,,
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ais laame, loopt. eveo als de S'Hool-pool'/ , onder litn MI door,
is, blJVl n, van een kleine wooning vpor den Poonier voorzien. Zo wel als de laatstgenoemde, heeft zij een goeden Op~ulbrug, en is, federt w~ioige i,aren, ljIerklijk verbeterd. Het
getal df!r toorcn$, un de Stads wailen, die wij zeiden meest
vtrnietigd te zijn, was vOOlheen vier-eo-twintig.
Onder de {«(Tldljlre Gtbouwtn behooren ~IIereerst genoemd te
worden de: drie: Gereformeerd~ kerkeQ ,zijnde de Oude, de Nieuwe
en de GIJS/huis /(erlr. De eerne, of Oude 'I. Hippo/itus Kerlr,
meent men dat in he:iaar 124°, noor een en BAlITHOLOMEUS v~
DU MADE, genicht is. Het is een aanzienlijk gebouw, hebbende,
in 't midden. etn Kruiswerk van wilten arduinlleen. en eenen
zeer hooge~ toren, die van boven vijf fpitren heen, welker
middelfle hoog bov~n de vier anderen uitlleekt ; zijnde, tot un
de lpitft!n toe, recht vierkant, waardoor dezelve minder hoog
fchiJnt , dan hij wezenlijk is. Van onderen heeft dezelve een
yooruitlleekend portaal, van witten arduinlleen. Binnen ~t! Kerk,
aan de westzii~e v~n h~t Groote Orgel , is een ruime gallerij
voor de Weeskinderen. Op het groote Choor, aan de zuidzijde ~ heeft men' een Kapel, die, met een ijzeren dC4f, van buiten is afgeOooten, en tot een comptoir der Ker kmc. ileren dient.
In deze Chooren zijn verfcheidene prac~tige graflleden: als dat
v~n den icehcld PIETU PIETE.RSZOON H!Il~·. Ten einde vaa het
Noorder Choor, ziet men de gr.mede van ]onkvrouwe ELlSo\.
BET!! ~ AN MARNtx, dochter van FILIPS VAN MARNIX , lIeer valt
St. AJdtgondt, Huisvrouw vtq den Kolonel KÀREL MOI\GAlI;
van welke !LI',SITJlVAN MARNtI " wij~bD het GeOacbte Vin
'W1GONiJ!, in ons If. Deê\, badllè" \'l!I'Ztl'IlIId melding te mu.
ken. Op het Voetttok, tltat een' GrafTcl1n~r, in 't latijn. 'e
welk, in bet nededllitscb I dltfte kennen beefr:
~D

Getltnlt'(tlttn van fit Wel Etl. J'rouwt
ILISABE1H V,.~ M~RNIX.
Hitr ,.... ,._ Ij. ws-ms, "-brouwt
."Q8 MOIOMf,

'S

c~

._---------

Kerl/ijltl GtJoulVm.
GeJouwm.
DEL P T. Kerllijlt,
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------- - Gebroo!ell
Gebrooten lIil
lIit een d,,{tig
óeftig a/oud
aloud Gef/llchl
Gef/lldll~
,en DtlClzltr
,tIJ
Dqç!tler van MARNIX : ,en
een naam, dl,
tlle "Iei
"Iej
wllertld is.
onhdend in de wIlere'"
tmdanlts de lijden,
tijden, zal 'njier/liilt
,njierfliilt "lijven.
ó/ijven.
En, tmdanles
gonoeg mijner "eugden,
deugden, dal ik
ilt eenen EclzlgenUl
EdtgenlU
I Zij gono'8
lief en wflardig
waardig WI1I.
WIII,
Weil, etne
eene &0 dierhaar,
dierbaarl liefj, V()fr
YfWr mij
beluigde.
IJeI1Iig'e.

En verder:
Dm dllergoeijlen
dllergoeiflm tIJ
en ~ller,,(JogJItn
~ller!,oogJIen Gotl
God
ter Eere,
Ier
_ En Ier
vlln
gedllcbltni>fo "Im
ter gedllcht,ni'fi

ELISABETH VAN MARNIXo
des
óes Edelen Heer,
Heert
P H I LIP S V A NMA R N I X'S t
')11In
"/In ST. A! DEGONDE,
DEGONDR, Dochltr.
Dochter.
I.,n, H,08
H~~K Ei/ele
Edele "rouw'e,
"'rouwe, CIWenschle
ClWenschte ell
en, &rQtJllr,
E.erQtlllrl
1.'11e
G,,,,alinfu,
Ctllltllinnl, Godvruchtige
COdYruc"li~e etl
eD IIl/erlti/e,.jI,
/ll/ertederlle
MIJder , heeft
Moder,
I

C ARE ~
L

MOR G A N, RiJi".
Ritl/"..•

_t,1 ""1I"n
!z6/1re~ opent/ijleen
opent/ijlt", /,[ iezen
iezer. jI,m
pee"

_t"

gelegd.
lzei lelltftl,
Kellefi, g'tlJjA:
g'tlJjlt gij I~tft, en lij
,ij ~ult jI,rJlm,
jlerJlm,
It h,i
il l,jlo"",fI
gefto,.",. len.
~"s ik
bi
DJ !Jet
lul jllllr 1608.
uSo8. ien
tien lot/en VII".
"/I,,. Sprollr.llllllllllti.
Sprol!r'/"/llInJ,
itIJ- rllthr
YlitUr elll
tllI Do~!Jltrljl
DlJç!tlerlj# ~
",,'"It1.i,
1IIIIIIIe"i, "tIJ..
i..
AN NAM 0 R G A N.
,en ./te",etlle
.ltemttll' wel, iie beveelt
j,vetll ,elloren
,eboren ti
tI word,.
'Er is ""

'"111'

fI'''''".

tn
tIJ Ie
Ie jie,."".

Jf"".

voedluk , WIlrop
\9'I8rop 4ete regels,
re~ls, met go_egoUdeiJer letteree-.
letteree-, tlMIS
ttMII
Dit voedh*.
uitgedrukt.
uitgedrukt ~ dratgt
datgt vier. Kolommen. maf. roètelleenen
roett!letnen fchafren.
fchaften,
welke een wit manneren ver&emeke
verbemeke onderlèbraagen.
oDderlèbraagen, waaronder
Jo.u,'4ouwe ,'m
J' fD .cn wasfcn
wlsfcD kleed,
mlichaam VlD deze Edele lo~Yiouwe

mei

DEL F T. Kerl/ijlte
Kerllijlte Geh,ulIf,n.
Geh6ullfen.

rn
r$S

lJlet ontbloot 21niczicht,
aangezicht, band\!n
band~n en voeten.
voeten, lunillg
I unfiig t van wie
1Ilet
~armer. is uÏ!:reb·Juwcn.
uit:reb,}uwen.
Ularmer.
aanzIenlijke. grafplaatfen
grafpla8lfen,, in deze
Do overige, min of meer aanzienlijke.
Kerk. zijn die vaq
va~ Wil/tm JIlnSZ.
JllnsZ. dil Brllsftr,
Brllsftr. en zijne huls.
huts.
vrouwe
vrOllwe ./kJchu
.dacht( !f7Qulers;
If/Qulers; Corneiis ",m
van der HfJoge;
Hloge; Mill/llell'
Mlll/lIellS
O/gersz. 1'. d. How. en zijne huisvrouwe MIlIrtgen
Mlltt'/gen t Jllcob,
Jacolls
Olgersz.
doch!ii~r; CfJrntiis
C,,.,/tUS. Huig(1:S:1.
Huig(lIs:l. van
vil" Ri/clt;
Ri/ek; Lijshet!z
LijsDe/!z JII"'7"
Ja",;;, eedl.
eedl,
doch!er;
huisvrouw van
vnn .'asJ,iut
,'aS;iut Cornelisz..
Corne/is!&. "lIn
"an der Dusfen
Dusfen;; Dirclt J/III
JII1I
Boltels
Boke/s;; Vincent JI1l1muz;
ll'illmuz; Jlln
Jan Wil/eml.; Adrialln
Adriaan Yrllnlte&
Yrllnlte.
t'an der
ti" Mter.
Meer, en ~iine huisvrouw Kl1thr~;n
KI1/hr~in Dirks:.;
Dirksz; CI1r~/;s
ClJf"nelis
"an
Ad,.iaa~sz
Adriaa~sz 1'an
Win der Mrtr;
Meer; Ag"is!n.
Ag"is!m Yrllnltl;
Yrllnlt,; Dr. "an
van tier
der A
.dlI
Cornrli. EtJ{{elbrechlsz
Efl/{e/brtcltlsz "an
van Maasllmj
Maaslllnj met Sophia
SfJphia Matheus
MathelIs •i
Dr. Engdbrtc1/
Engdbrtc'zt Corne/is;
Corndis; Dr. johan Bafius
Baftus met Sip,'till
Sip,'tia VIID
~aflsl,~nti;
Itfaasl,~nd; ,811ertgen
.Bllertcen ERIe/IJrtc
ERIe/brec 'lIS
~/S vlln
van Malls/fltui
Maasland met Ger4rll
Gerarll
Jansz Graswin/ul
Jamz
Gras~'in'rtl;i h~t
het graf van Sasboul "an
van tllr
tier Dusfen
Dusftn;i ..d
A.·
••
Mon; Boni Jaeobs,z
Jacobsz en SOllje
Soetje Arentl.:.
Arends2; dochter, zijne huisvrouw.
huisvrouw;
tJzonj
llij,,,.ijclr ,ttlamsz
,1tiamsz v. j. Burch;
Buren; Junius Overfchie; Jlln.
Jani
llij"rijclr
SÇ"OI;
Schal; Ttla
Tt/a Djn,d,.
Dirxdr van Heemskerlt; Wouter dtlriallnsz.
ddriallns;; ._
ti.
Jleuzen;i Arnoul,
Arnout. "an
Dllivenyo()rden ; A/bert
Albert Ht'Jndricz
Hryndri,? VII"
v.,.
Jltuzen
van DllivenvolJrdm
Agne. Bruinm;
Bruinen; Jacoh
JaC()D "an tier Dusfen ; }ulfr.
Julfr•.'
Leuningen en Agm.
C/lira
van Sparwoudt;
C/Ilra "an
Sparwoude; Ger,.it
Gert'U Meerman; Adrianus
Adrionus van OverOv""
1'lIn Ad, iCMm
ie,"m;i Cornelis
Con/e!is VIJn
van tier
der Overgaeu;
Ovel"gaeu; Fratlëi
FrlUl~
ft ~-ie 1'an
ll.tijersz
dtr BlIre"
Bllrch en AgIJI
Agat '-a
"a van
Ylln tie
de HOfffi Maria '"
th
]l.eijersz van tier
:piJe
]Jijt en Frans Meerman; Corne/isz
Corntlisz Lambrecltts
Lambrec1tts van der
de, Wel
en Cltrifli1ltl,
Cltriflina, dO,chter
dO.chler van Pieter van DiJck; 'Jan
Ja" Jacoi
Jaco"
GraswinlreJ RfJfJl;
R,Pt; Johan vau Lodejlijn;
Lotiej/ijn; Petrus Iieinftus;
Iie.inftus; Mr.
Graswinlrel
Johanues
joltanues S/alp/ml
Slalpllrd i Hendrik Yocltejl4erl;
Pockej/4ert; Albel
AlbeJ Arnoltli
Arnolti; VIW
v.
Graaff11 dtl,iaa"
Ad~iaatl van COfJ/w!/l:;
CooJw!/~; Corne/is
Corrulis "an
"on Berefteiit
Bereflei•
jer Graaff
,n
• n Corvina
CorYina lJoft/ijlt.,
/J~f#jlt. zijne huisvrouw\!; Jan "11"
"0" LfJtlr!lij,.
Lstir!lij,. eg
,ijne mQeder 1J-h,~'14
Ma'i~ van R/eiswijk;
Hkiswijlr; Jacobus Yallenjis'.en
Yollenjis-.en ,zij.
. zij.
aijne
Ie
Je vrouwe Mar;. t'IJn
I'an Clootwijlt
Cloo/wijlt;i Jacoh
JacoD Pllauw ; Johan ti.
ti"
Sallelllre? Rei;"
Rei;er F"adensa
Sallt.,rt?
Fraden~ "an
yan tie,. Bureh;
Burch; Margaret"'"
Marga"t"'" tic
"tlCf Jel Bllar/wljlt;
Baartwijlt ; EwolltJ
Ewoud van tltr
jer DIlsfen en zijne blri~
hui...
""lt
lWuwe
vrouwe ClltluuilJll
Ca/hari"/I van tier Hoe!,;
Hoef/'; Marten
Marlen HorpU'tji
Horpertfi r"mp;
Tromp;
6.wollil E"lrlsz
E"lrtsz "a" B/eiswijlt;
Bleiswijk; Dirk
Dirlt, vlln
v.n tltr
tle~ Dusfe.
DusfeIl ; Pielw
Pieter
~IIIQII"
'lil"
tlII" Sa"le,,;
Sa"ten; Jaloll
Jat()b 'VII"
vall Dtlff
Delff en Anna van Hogenhouclt; GI<1
G~
~(lrIj I/(lJhtJluif
1/(1JhtJM,,, i Ctal"
Cia•• v.. tier
til' Mfl#
Ma# en ~ijue
~ijlle huisvrouw.
huisvro\lw'
Rmi

V"

ç~
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CatJlIzriu
CatJtlzriu tie
de ~raaff;
i:raaff; Jotlb
JaeDb Junlus
Jun/us;; Dirclt
DircA: va" t/er
tier Lu
Lee;;
Pieter IJDgenhouclt
IJDgenltouek en Calharina
Catharinn v"n
vlln RlrJven;
RM,ven; A",/lion
Atirillan An.
Rieter
thDflirft
thnzir[e Heinjius en Maria Brn,n'
IJrn]n! 4,..
41'. lJnIrl; Ed,arlllld
Er/rara"
Hei"fius
Hti"jius en Mllrhl
Mad" Heinfius;
Heinjius; .,Allrth,/OflteUS
.,/Iartlt,lomells van der
de,. Masl
Mast en
,SlIbina Lie[ting
Litfting en Sufllnntl
Sufllnm, Franfoift
Françoi[e Rogert;
Roget't; Mr. Bartho.
Bar/hD'
lomeus
iomeus Bogtrt;
Bogert; Dirclt Gulianus vlln Blei·wijlt en Gulianul
GlilianuJ
""n
,,"n Bleiswijl:
Bleiswijk 'fnz,;
!enz,; til Ac,/uet;
Ae'luet; Mr. Antlllnij
Antll,n/j Taten;;
TNen;; Ja.
JacDbtis Sdll~tn
Sc~fllm i; .Ar"us
Artius vlln
vlm Heli; S. F. H.; Alltkonii
AlltltDni/ van
cobus
Leeuwennotk
ueUllltnnotA: en zijne dochter; Dirlt
Dirk Sc
Sç ~,I; Pttrus
PtlrUs Cribbiul;
R,dolf V'1n
Vlin Kinfchot
Kin[chot en vrouwe M"rla
M,,,.la Det/eI;
Dedtl;
Mr. Gaslar Rlt/olf
Mr. Nicol"lls
Nieoillos Djerkens;
Dierkens; Mr. Wil/tm van Asfe1tdelft;
Asftndelft; uonar.
ills tie
de YODgt
Yoogt en echrgenoote Ma";11
Morilz van Zánten ; Jonkheer
AnthDt1io
AnthDnio Mouriqut;
Mourif/ue; Arno.t
ArnoJl Bere/lein
Bere/lein;i D/rlt
Dirk van Sinne.
Sinnewaart ; vrouwe CItIrli
CItIr~ van Sparl/lout/e;
Spof'Woudt; Mr. Wil/em
WI/lem van Bleiswaart;
en, meer anderen.
fl'ijlt, en.
tl'ijl:,
Oroote Markt /laat,
allt, Isis een groot
De Nieuwe Kerlt, die op de Oroole
en ianzienlijk gelwuw,
gelwuw. eertijds aan ST. UIUU,A
UIlSELA ~wijd. Hu.
Ha.
ecrtle
eerfle aanlegwas
aanlegwl5 van hout; doch, in het jaar 1383, we~d dezel.
ve van {leen
neen gebouwd. In den feilen
feIlelI brand, van 1536, werd
dit gebouw geweldig befchadigd. De fraalj~
fraaii!! vierkante toren b
iJ
dlt
geheel .an witten arduin- of hardlleen
hardfieen opgehaald, tot omtrent de
hoogte van drie honderd voeten,
voeten. zijnde van bo~n
boV<!n met vier klei_.
klei•.
ne torentjes omringd. Deze, zo wel als de OUM
OUH Kerk, rust.
rust,
van binDen, op twee reijell
reijen pIlaaren , gefchikt n.ar
naar de Gothifcb,
Gothifch,
wijze, zijnde met een fraai
frul orgel vooriien. 'ttt Geen deze Kerk,
Kerk t
in de Net/erlllniffl,
Nederlanim, meest beroemd maakt.
maakt t is, de overheerlijke
",ftombe
rraftoDlbe der Prinfen vlln Oranje, ten leoste der Stalten
Staaten,, in het
jur
jaar 1609.
1609, ter gedachtenisfe van den Edelen voorrlander del'
der
Vrijlleid
Vrijlaeid,, WJLUM DEN EERSTEN,
E!RSTIN, opgericht; welke Tombe, dool'
door
Keizer lOSErH JUN TWEEDEN. in den
deo j.ar~
iaar~ J17·&1.
7·& I , bezooht is !c.
~e
worden.
wordeD. Buiten deze, vindt men in
io dezelve de grafp/aatfen van
umbreekt Arenl:
Arent: en Maerlgen i.Ilm"r,t.
Lambrtll zijne huisvrouw.;
uml1recht
\1110 Mr. Cia".
CIIIIlI Barlnout"
BartnDuts, C,meli,
C,,.,,t/i, Rofo eD
en JlleD"
JlleDb Rofe,
RDft, T,.....
VlD
fIIlJS Tillius,
"'liS
Til/luI. COl'ert
Co"erl Willenrfo
Willtmfe BI'asftr.
Bf'lJs[er. Catha';n.
Clltharinll van Be4'
Be.
"4Itin,
Chrifliaan Anthonis:.
Anthonisz.. ".n
"lIn Tigl,lI"n.
Tiglellt'Jn. Jon
Jan Blirents;,.
Blirents:c,
t'4iein. Chrij1iaan
van l'Dorburg, AiI'illatl
"lIn
AtViaa" Hlt/tnpijl,
H,denpijl. Air/aan
At/rilliJn Ttt/inl
Teding Berchoul.
Berehout.
UttfJhlllt en zijne huiauouwe
hulsvxouwe EIiJ""flk
EIif,IIJtllz UUIJII4e,
UltIJII4t, Pre.
Pre..
Dirk UUfJhAge
tirjj
drij

DEL
DEL FF T.
T. Klrlclijlct
Klrltlijlu CiSotiwt;'.
CtJotiwû,.
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tlrilt
tlrilt Ut",lzagt
Ut",!tag~ van
van ltuy,'m
ltuy,'m en
en Cornt/ia
Corntlia d~
d~ Prifs,
Pries, Paulus
Paulus B,B,rtf/tin
en Póllt~ra
Póllt~ra Niç()lai,
NiçDlai, rra'!lt
Pra'!lt van
van Di~men,
Di~m~n, Jaeoó
Jaeob ti'
ti'AsAsref/tin en
lignij
Mi(!titl Baalde.
Baold~, Frans
Frans Gerri/sz. OuwejHn
OuwejHn en AeltAeltfignij enz., Mi(!tit/
Itn
len Arens
Artns van
van Gijp/11I1t.
Gijp/allt, Jlln
Jon van
van Op 'Jo"en,
'Jo "en , Miclziel
Midlit/ IPIIlemfo
Reinhardus Widerlzolt.
W,ürholt, Jong".
Jong".
lemfe vlm
van de' H()ef,
Hoef, Georgius Reinlzardus
fles
'UI GordonÎlls
GorrJonilis ,, Adrianus
Adrianus Ravef/ein,
Ravef/ein, Wil.~t/mina
Wil.~t/mina LlJilz
Luifz Kitt~fltin, Joltan
Joltan V/In
van der
tier Cijs,
Cijs, J~lzan
J~han "/In
,'an Bin/(vliel,
Binkv/ief, Mr.
t~fltin,
km de Groot en zijne
zijni huisvrouwe /JliJ"
A/hl" Graswinlttl.
Graswinltel, Maria
"lIn
""n Leeuwen en Mr. Jlln
Jan de Groot
Groof haaren man, Mllrill
Mar;'l til
dl
Croot
Croof huisvrouw van Fudrilt
Fredrilt Wolp'iert
Wolp~"rt Van
van Over[c'ri/!,
Over[dil1, AHda
tie Groot, Maria de Groot.
Groot, Franfoife
Prançoife lie
tie Groot, Lamóert
Lambert
Willem ,'an Porlman,
Porfman, Callzarina
Cafharina Lodef/eyn , Gerrart vall
Asfende/ft
Hoppef/ein van Lutlwtm
Lte"w~n.• Dirlt
Asfendt/ft en Agnieta s'an Hoppef/dn
van Rltiswijlt, en meer andere van dit
die gellach!e; Claes
Cl/us Co",.'
",ertfe "an
",an der
d~r ftfaNr
ftfarlt en Eli[aóellz
Eli[abefh Thomas S'tln
,'on der Molm
Mol",.
•
Gerard ven tier Wel, Ja(oó
Ja(ob Graswinltel,
Graswinltd, Guiell11us
Guie/mus van lier
tI~r
Bur(h en zijn~ huisvrouwe Anfon;a vlln
vtln de .Casteelen.
.Castee/en, At/riaall
Adriaoll
Bureh
"an
""n Bleiswijk en zijne echtgenoote
echegenooee QJûrina
Q]lirina van Wel, Maria
Armfs Tou, Marill
Moria Jlleoó!
Joeobs vlln
van der Burg, Wil/em
Willem A/hreg/ft
Albregtfo
Perbllrgh.
Droot, WiJhe/mina
Wilhe/mlna Joeoó!
Ja(obs van Noorden, 1 heodore ?eróurg".
Drool.
A~rfsz BuisrtJgge, Gerrit Diresll.
Dir(s:&. vlln
van Rh,on, en A""d
HlliK der/sz
"an Schagen. Alle deze zijn, zo wel als in de Oude Kerk,
kennelijk aan hunne opfchriften
opfchrifcen en wapenkasfen , waarmede da
muuren er. pilaaren
piJaaren geheel en al bedekt ZijD.
zijn. Tot hiertoe pla~
de grafplaats van den vermaarden BOOO DE t.R ,OT, voor bllll,
blln, die'
dezelve. met eerbied voor 's
'5 mans
maDS gadelooze geleerdheid,. wiJ,.
den naderen, alleen aan eene opgebangene
opgehangene Wapen kas kenbaar te
zijn, pronkende met 's mans W~pen in 't'e middén, en aan weder..
zijn.
Zijde de agt kwartierén,
kwartierén. zo V~tl " vaders als moeders zijde; be.
(laande in de wapenfchilden van Dit GROOT, HEEMiiDRK,
HEEMiiKiRK. COlt-

mi.

NETZ, VAN
vAN ALPIlEN, VAN OVERSCHIE, VAN ADRICHEM, VKN DRa
NETZ.

Reeds kort na '5
's mans overlijden, had
men in
In overweeging genoomen, om hem, te Delft, als de praat.
zijner geboorte, een Srantbeeld.
Scanlbeeld. even :115
:lIs die van Rotterdam
Rottertla,.
voor ERASMUS gedaan hebben, op te
re rigten. Dan dit achter-'
prachtige ·Tom...egen gebleeven zijnde, beOoot men, hem een prachtige,
verYaar"i~en,~ in het C,hoor liter Niellwl Kerft; waanóe
waartóe de
k te verYllar"i~en
DU5SEN, VAN WOORD.

Stads,

H'

.· t> E t F T.

Ktr~lijlt·
Ker~/ijlt Cetoilwt;r.
CihollWlPt.

'Ierteende. . Maar ook dit
Stads Regeering volkom ene vrijhei ..I1 verteende.
bleef bii her omwerp. fchoon hetzelve 'er. [oe
we vervaardigd en Irt
il1
prent gebmgt
gebl'Agt was, zo lIs
als men zien kan In 's mans Leven \ il1
iri
folio. en een kleinder ,• bij Allw"ade,
Alkemarle, Cerrmón;erl
Ctrtmón;e~1 tie,.
tier Bl'g,.l1tJBtgrn4fi";s/t,,. Doch de eer daarvan, om wat reden, !J
11 ons
(ms onbeonbe'
fi"is{t".
kend, fcbeen voor onze t jdgenooten bewaard te zijn. In het
jaar van 1781 werd het Choor dezer Kerke vernerdveruer! met eeil
een zo
fcboon
fchoon als konmijk
konstrijk gedenkteken voor dezen beroemden DdYIDdvl,,,,ar, op last en kosten van bun,
bun t die zig kunnetl
kunnet! beroemen.
".ar,
van
VlD zijne nog overige maagfchap te· zijn. De plaat.
plaat•. .dllr
,daar dezeldezel.
ve gelleld is, is ter zijde van de Vorllelijke graftombe. De gedaante bellaat uit een
ecn antique Architeétuur.
Arcbiteétuur, yan
YIn fraai gepolijst
Ilduinfleen,
arduin
!leen , in zig bevattende eene balf
half ronde niafe
nisfe of holte.
waarin eene piramide of nlald
naald van zwart
zWire marmer, met een tluijet
fluijet
Waarin
van wit marmer
Ql8rmer omgeeven. Voor dezen· naald
nalld {lalt.
flaat, op een ver.
verbeven voetlluk
voelfluk., in het -midden, eene Urne of Lijkbusfche, met
omvlochten; ter rechterziJde eell
een
een krans van cijpresfebladen omvlocbten;
hebbende eenen omgekeerden uit~e~
uir~e.
Genie of Kinderbeeldje , bebbende
bluschten fakkel in de flinker. en het wapen
Wlpen van HUOO DE GROoT
in de regterhand. Ter flinkerzijde
Oinkerzijde 's mans beeltenis,
beeltenis. In een medaillon.
daillon, met een lauwerkrans
lauwer1<rans gekroont, ruHende
rUHende op zijn alO1ll
alOTll
lie Jure Rem
Bdli IJe
tiC pae;"
paei, , (Ktchl
(Keehl des Oo,.logs
OfJrlqgs l'n
tn del
rie,
beroemd Werk Je
Yrtt/es
fchriften, wBarond~r
w~arond~r bijzor.der uity,.etles terwijl zijne overige fchrifien,
Bew/ïs "00"
,'()or den C.r,ri>lelijken
c.~r;)/elijken Gotl
Goli dient, ilJ
ill het 00'
OOI
munt zijn Bewijs
vallend'
dwnevens liggen. Het geheeJe
valJend'... __
-40
geheeIe werk boven aan 't
ffoDtirpi"~e.
ffOntifpi"~e, en doorgaande met eenige verdere fieraaden. wel.
nig in getal, om het eenvoudig fchoon door ovel ma~t
ma' I val!
vall hijDiet te on
onluisteren.
voorzien i {laande
!laande hetzelve geheel op
werk niet
luisteren • voorzien;
een bordes, drie treeden hoog,
boog. door eln
een ijzeren hek afgef1otl!ll.
afgef1ot\!ll.
voetlluk zelve is een
eeD toblet van wit marmu
marmH geplaatst,
Voor bet voedruk
liet bet volgende opfchtjft:
opfchrift:

HUGONI

GROTIO

SACRUM.

p,.ltilglu", Europ"
Prllllglu",
Europt6,, IItJtU
iDfI; Hupor
/Illpor un;ru!
un;~lIr or!lis,
Drhis,
NII/tJr" 'auluft";"
'IIuluftllÎII fi
fll1irlllllis OpUI:
R,llIJ,."
/i {lIlirll,,'is

t)
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Ktrltlliltt Cd6Wltl.

•

J",tnn ctlllejl;1
ctlllejlil ape!'e,

,';rtull, ;,,,al',
Cel/ius hU11Ia,,1I
hU11la,,1I eondititJne decuI:
Cu; peptr;1 Uban; lellas de yertitll ceir"
Df!enr", vertil Religion;s honor:
Ia"ru
Qpem Ia"
..u MIIYtJrS, Pal/as de"rafJ;t
dUlrafJit O/;YII t
Q:lum bello &
publica jura dIlrei
dIlrtl :
f2pem Thllme(i' BafllYtil mirtJc!um & SffjUII".
PiJerlll.
Piierlll. IIdforuit SlIeo,,;s
SlIto,,;s au/a lihi:
GROTIUS !tic (itUI ejl: tu mul, tii/çedite, fjU(lS
fjUDS "(111
"DII
MII/.rum fi ,.tri",
,.tritll ft' J,jdus
J';dus urit IImor.
PETRUS BURMANUS SECUNDes.

,.d

t,""

'e Wdk. in 't Nederduitseh, hierop uitkolllt:
TER. GEDACHTENISSE
V

H U I G

DE

A N

G R

OOT.

Euro".s wonder. dllt ge/eerden
ge/eerdm doet verflommen ;
net
nel prodflulr, waar Natuur J;il
J;;I :zelve (nIert,.,!t;
(nIert"fl ;
Het beeld der Deu[d, 'I yerftand, lol 's Hemels top
10p ee,ltl4m",tll 'I
'I Ciuaad, dat bOl'en 't
'I lot
101 des menschdoml zie verheft,
Dien' wau re Godsriie1lst, voor \Vlens eer !tij flreedt,
flreedl, b,lotJ1ltl~
b,lo01ltl~
Met
MeI de dille cederen, van Lióans Irrui"
Itrui" gehaald,
Die" Pallas mei o/i f. en Mars mei Inu,yren kroonde
Itroonde t
Toen hij de wet ~'()Or Fred, en Oorlog heeft
heefl bepaald;
TIltems en Seine,
Seint, qm
om fldjd een wmienyerk
wmienyerlt belede.
Die" Theems
Ne/rland.
Nelrland. dien de Zweed zig tigmde als GeztJnl,
DE GRGOT ligl hier. IFijkt
lJ'ijltt )'an dit
dil grafmet [neIIe fcllretktt
fc;'ret/et(ii
Gij. di, door rllde,Iandi· noch \Vi;lheidl-liefde
\Vi;lheidl-iiefde lIrant.

r".

Die roemwaardig en kontlig gedènkfluk is vervaardigd. door
Mr. B~eld· en Steen. houwer te Delft y
die ook beloofd beeft, helUlve in " koper te zullen Ilaten

IInIrUNUS VAN ZWOL.

~eD,eD.

Wilt

'J6b
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Ke,ItIIjltt
K~,ltl'iltt GebDfllIl".
GthDUIIIl".

Wat nrder het gebouw dezer Kerke aangaat, zo als de andere
aldaar, het wordt ook in een zeer
zeet goede order
Stads gebouwen aldaar.
onderhonden ; blijkende·
blijkende' dit uit de verbetering.
verbetering, gefcbied
gefchied aa'D
aa'n deá
voorgevel en ingang op de Markt.
I;>Sl.
Markt, ft:den het jaar 1;>81.
Geme.ente,
De derde Kerk der Nederduitfche Gereformeerde Gem~entet
is die van het Gasthuis,
Gasthuis. waaraan dezelve
dezelge i~ vastgehecht. Het is
een ruim en zindelijk gebouw, pronkende, welëer, met een
ee~ fierlijk torentje van duiffieen.
duiffieen, doch 't welk, met de geheele verbeetering deter
'er "fgenomen
dezer kerk. om deszelfs bouwvalligheid,
bouwvalligheid. 'et
IIfgenbmen
is. Deze kerk wordt door eeo
bediend, welke
Is.
een VISt Predikant bedIend,
!liet
van:
Jliet onder de Klasfis behoon, maar door de zes Regenten valt
bet Gasthuis verkooren,
verkooren. en,
en. na bekgmene goedkeuring van Burgemeefieren. beroepen wordt.
de gemelde Oudt
Oude en
In de tijden vÓór de Reformatie, waren de:gemelde
Nieuwe K~r1cen
Kerken de Parochiekerken der Stid. Huite'rl
Huilen dien
ditn wawa~
Nituu't
ren 'er nog veertien,
veertien. die aan de Kloosters· behoorden; onder
Mill1Jerb, oerJtrs,
oedtrs, /I'txill~
/Jle xiII';
welke in groot aanzien waren. die der Mi'lIltrb,
Hit!ronim;anen, het
bet Klooster van ST Uil"
Uitnen of CtJitbroeders,
"en
Ctllebro~rJers, Hitronimianen,
SULA,
SULA. vin ltLARlSSI!!,
KLARISSE. 1'3n
nn ST. ANNA,
ANNA. ST. AGNl!!S,
AGNItS, ST. AGATHA'S' ~T.
BARBERA'S,
BARBERA'S. 't Bagijnhof,
Bagijnhof. Sf. Anthonits
Anthon;u Kapel,
KaprIt Oude
Oudt! Gast.1uis
Gasduis
Stad. het Pesthuis, dat
dilt mede door een
Kapel, en; buiten de Stad,
bediilJd werdt. De Leezer
Leezcr verwachte
ve;wlchte vaa
van ons geene be~
Priefier bediend
khrijving van alle de menlgvulèi~e
menigvulèige mirakelen, die aan de Oude
~rijving
en Nieuwe Kerken, of liever aan die geen en ,• wallratn
\Vallraan deze Kerzijn. worden roegefchreeven. Om va~ deze gebouken gewijd zijn,
"Wij nog,
nog. dit beide de Kerkcoreils
KerklOTeils voor..
wen afteflappen , zeggen wij
zien zijn van zeer goede uurwerken en uitmuntende
uilmtlntende klokkenfpellen.
fpeIlen.
dlenne van de Gereformeerden, werden te Delft,
Delft. van het
Ten dlenfie
begin der Reformatie :rf,
\faame PredIkanten
Iff. bek
bekwaame
Predikanten ber,)epen.
beroepen. Hun'
getal was, in den,
den. jaare
jltare 1588 ,• vier; in 1601, vIjf; en federt
letal
164°,
1640, zes. In 1767 werden zij vermeerderd tOt
lOt zeven,
zeven. buiten'
buiteft'
dien
ditn van
vao hel Casth:lÏs,
Gasthuis. welke 'er no: tegenwo·,rdig
tegenwo· ,rdig in dienst is.
Verder is aldaar een Wa!fche
Wtllfche Gemeente,
Gemeenre, en daartoe twee Predigenoem..
kanten. welke den Godsdien$t verrichten in de van ouds genoem"
de
ae Sf.
St• dalft
.dalft Kapd,
Kapd. fiaande op den
deo grond van !Jret pr;"fenhofi
Pril1ftnhof.;
De Llitherfollln hebben 'er ook. zo wel als de Remonfitaalen.
Remonfitaacen.
Ile
10
t.
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ieder een aanzienlijk kerkhuis , en elk één' Predikant. Oe Doopsgezinde Gemeente, welke men 'er plagt te hebben, is, al voor
lang, uitgefiorven. De RoomsclIgezinden , en bijzonder de Jan.
{enisten, zijn 'er vrij !lerk in getal; hebbende de Janfenisten 'er
twee Prieflers, en de andere één' Prie!1er, van de Orde der
Minderbroeders, die een Kapelaan onder zig h~ft. Wat verder
de Godshuizen aangaat, deze zijn het Gasthilis ; Pesthuis; Ouile lJlant/en en rroull'enhuis; Weeshuis; Meisjeshuis ; het Hui5
-van de Vrouw VAN RENSWOUDE; de Kamer van C!taritate of
Charifaatlrllis; en, buiten deze. verfcheidene Hofjes of Armbuisjes: als het Hofje van Ol'erfchie; het Hofje, van Gratie;
de Huisjes l'f1lJ Arend Sasbollt van der Dusfen ; het KlllusHofje; de Huisies ir. de Romkamspoort ; het Hof/e vlln van der
Dusfen; 'r Roomfche IJTeeshuis en drie Armfchoolen. Ook iS
aldaar een Tugt- c:n DQlhuis, en een zeer aanzienlijk Llltijnfche Scho,l.
De WERELDLIJKE GEBOUWEN zijn het Stadhuis; Prinfenhif;
Gemune L'ondshuis van Delflal1d; Oorlogs Mllgaziin van HolJunrJ; Oos/indisch Huis; Waag- en Boter-huis; rleesehhal;
LIlkenhal; Saai-, Greine- en Stoffe-hal; Slads Doeie; Anatomie of Ontleedkamer en Bank van Leening: :alle gebouwen.
die bezienswaardig zijn" zo om hunne oudheid als gedaante en
fierkte.
De REGEERING dezer Stad belbiat uit vier Burgemee!leren, één'
Schout of Hoofdofficier, zeven Schepenen, en veertig Raaden,
één' Raadpenfionaris en twee Secretarisfen , als zijnde de voornaamae amptenaars ; verder, één' Thefaurier, drie Wees- en twee
Haven-Mee!lers.
De Heeren Veertigen of Raaden .der Stad Delft zijn het, die
de benoeming doen der gemelde Heeren van de Wet. Dit Kollegie van Raaden of Vroedfchappen is aange!leld, den 7den September y:an het jaar J445, door Heflog FlUPS, bijgenaamd DIN
GOEDEN; de voornaamfle inhoud daarvan is deze:
Dnl die rroelJehap en Rijekdom de,. Stad zouden /riefen •
.bii htJaren uden, die fy dair toe oirbair/ijelr ioen [uilen,
.)'cel'liglz Pèrfoonen, di~ rijxjle , eerb(li~fle, notabeljle md,
vrederijkjle der Stad, om tien pek,,, tin volgende jllllren t,
,XI. D u: L.
L
lii,-
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.ju"n,
.iu"n, en gultlflreltde "in.
"ien lijd belttnd til
"' gerHltn
gerHlen Ie wefe"
in liJ/er {lleken zijner en ie Stlul (unKtJenr/e.
Verder moest dele VroeGrchap. jQarlijks, benotmen twintig perfOonen, waaruit de Greaf, of deizelfs Cemagtlgde\l, zouden kiezen' vier B~rgemeelleren en zeven Schepenen. Blijken
zijn 'er menigvuldig voorbanden, dat deze verkieulli door de
StadltUudel"l in der lijd, en door bet
Landvoogdesfe , duor de Stadltuudel"l
Hof van H()/land gedaan Is. Dan '. deze Handvest van mIPS,
moet. onzes bedunken" eerder worden aangemerkt, als dienenter bevestiging van de verkieoting der Heeren Veen~en, dan
de tef
wel al. waarbij de aan (lelling- van dat Kollegie eerst in wezell
zou gekomen zijn. Want bij DE RIEMU, in zijne Befc'zl"ijl'ilJf
's Gravenhage, 11. Deel, p. 9 r•
Vlln 'sGravenhage,
' • vindt men een brief van
het jaar 135 S, waarvan het boofd is: In Sckolil, Scnt'pentn til
.Rlletsmannen der Stule van Delf, tWen
lillen lilde" nf:&o
V~1l
Ook maakte WJLLEM DE ~ESDE, in het jaar 14oH, al gewag vall
Raar/en; door welke geene anderen. dan de Veenigen of Vroed~
verllaan wordea: of men moe< !lellen.
fiellen. dat de
fchappen konden ver!laan
Vroedfchappen in plaats vaD de Ruden gekOOl:i!n ZijR.
. Dit aanzienlijk Kollegie houd j:;arlijks vijf gewoone vergadeofindien
ringen: de I. op den 16den December, of
indien deze dag op
Sondag, of op Donderdag,
Donderda« t zijnde de Marktdag, invale,
invalt, op den
17de:l; in welke vergadering de opellilaande "roedfchapsplaat{en,
aemmen t vervuld worden; de 11.
U. op
fen, bij meerderheid van aemmen,
!l4fien December.
December t in welke een aàllbUjvend Wee..
den !l3 of !l4aen
lDeeller, en om de zes jaaren een Tb(;faurier, wON ulIgefleJd;
ulIgefieJd;
.lDee!ler,
jaaren t tot
ook gefchied alsdan de keure, Toor den tijd van drie jaaren,
een afgevaardigde in het Kollegie van Gecommitteerde Raaden.
eR in het Collegie ter Admiraliteit op de iWIIaz,; de Itl. op
den 3o(len December, wordende alsdan, bij meerderheid van
Jlemmen, eene
eeue benoeming der Heeren van de Wet,
Wet. voor bet
jaer t gemaakt; beaaande
befiaande de Nominatie uit agt
age perfooperro<>',volgende jaer,
Burgemeefleren, en veenien tot Schepenen; den 31 fies
nen tot Burgemeeileren,
welke. onder eene
eeue Stadbouderlooze re-rew
December de JV., in welke,
geefing. de Ileétie uit de gema.kte Nominatie gedaan wordt;
geefing,
laatUe Vergadering,
ju het begin van JlllOlrlj, zijnde de V. of laatfie
&rgemeeOedoeb wprnn de be;aaIde dag VIID de keuze vao !mgemeeOe-

C9""
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ren afhangt, word beflooten tot de aanflelling van de aankomeneu Afgevaardigden ter Dag.
de Weesmeefler~n, Havenmeellers cu
vaard van Ilol/and.
/lol/ani.
De Scbout word, om de drie jaaren, op den eerfrcn Maandag in November. benoemd.
De Burgemeellers fchi'nen aldaar eerst te zijn aangelleld door
20llen
Vrouwe JACOBA VAN BEljEREN, hij een Privilegie van den 20flen
vat1 Schepenen Is aldaar veel
December '417. Het Kollegie vaI1
vroeger, even als in andere Sledeu,
Sleden, bekend geweest; doch het
Ilict altijd op ze\',,:n bepaald geweest te zijn, maar
getal fchijm uiet
nu eens meer, en dag eens minder. In een brief van den jaare
1260 wordt van dezelve al gewag gemaakt.
De Thefaurier, waarvan mede al melding gemaakt wordt op
het jaar J 448, wordt, zo als gezegd is, verkoozen door de
Vee ni gen.
Onder de STÁDS VOORRECHTEN verdienen de volgende opmerking: die van het jaar 1246, waarbij de Stad, door Koning WIL.
LEM, begifiigd werd met Voorrechlen,
Voorrechlen. het Burgerbellier betref.
betref..
huur. en cijnswinninge; I1116S.
!l6S,
fende. als mede vrijheid van huur,
vrijheid van Tollen, haar verleend door Graaf FLOIUS; 128o~
den Muddenpenning ; 1295,
1295. het recht voor een Broodbuis en
'301, het
Vleeschhaile, en het rechtsgebied over de Geer; in '301,
verlof om een Haven te mogen fchieten, door Henog ALBERT eri
WILLRM VAN BEIJEREN; vri)heidsbrief ten voordeele van
vin de Brouwers, ten opzichte van 't betaaien van het Gruitgeld ; 1342,
een vrijheidsbrief VO'1r
VOflr die van Deljiond,
De/flani. fchenkende aan de
Stad bet
het Schrijf-Ambacht, het recht tOt het opbouwen en hou.
den van een
eeh Lombardhuis , de Lakenmaat , de Botermaat ;
Jaar.markt<!n , Kaas- en Paarde.
Schoole, Vismarkt, Week- en Jaar-markt<!n,
markten, het Boderecht , enz.; 1394 het recht om Poorthuizen te mogen maken,
maken. Deuren dadr in te hangen,
hangen. Vesten te
diepen enz., l1itbreidin~ van des Stads
Slads rechtsgebied tot op dertig roeden , de Visfcherij in de Stads graften; 't Poorterrecht
betreffende, dat niemand, 't tij man of vrouw, zijn lijf e11
goed niet meer dan zestig ponden, en in geval van dOddOag;
dood nag ;
niet meer dan tagtig ponden en zijn lijf verbeuren mag ~ dat
alle zaaken aldaar zullen berecht worden door Schout en GeL
rodj·
Ls
rocl1·
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rechte der Stad Delft; verder bevestiging van alle de ~oorige
Privilegiën, en meer andere, die men alle vermeld vindt in de
Nieuwe Befchrijl'ing "tm Delft, in fol 11. Hoofdrluk.
GILDEN
GILDEN zijn aldaar dertig in getal. als: het jchiPpers, het
Fleec.l- en Sptk-verlroopus, Brouwerslrneçht Busft, Timmerlieden. Turfdragers, Mllndemnlrers, .schoenmakers, KuiPers,
'I Komans. Kleeremaalurs, Metze/aars en Leyde1r1rers, SmUs,
fFarmoejiers,~Lindweevers. Bierlrl uijers, Collegium Med.; Chi,urgicum , ~a1r1rers, St. J1fichiels, Schoenlappers, f7slroopers,
Lllkenbereidet·s, SI. Lucas. Tappers, K'loo,malrers. OH;j1f1OHifla.
gers, Hoedemakers • Gorters. Lakenwerkers • en Wijn- en
Brandewijn-verkoopers Gilde.
Van de SCHUTTBRI}
SCHUTTBRI} is de Broederfchap
Broederfehap van de Hrmdhlls,
net eeniglle genl)utfchar. dat van de oude Dllffil1l Schuuerij
DOg
DOg is overgebleeven. Zij houdt haare ver~adering in eene Zaal,
in de Stllds DDden. op den eerllen Maandag van ieder maand.
Op deze bijeenkomllen ziin de Leden verpligt, mer de handblls
te fchieren; zijnde, ten dien einde. naast de Zaal. een kunflig
fchietlluk gemaakt, alwaar ook, jaarljjks, op den eerllcm .Sarur(]ag iu de maand van Oétober, naar de Gans gefchoten wordt.
Hij, die dezelve afTchiet, wordt voor SchUiler Koning verklaard,
~n door de Diel)6tmaagd uir de Doele een blaauw Lint over de
fehouders gehangen, Ban het welk een gouden penning is.' die
bern door de Broederfchap vereerd wordt; geevende hij daarentegen eene vereering aan de Dienstmaagd. Ook is hij, het
gamfche jaar, vrij van Stads pachten. De tegenwoordige SchutSchut.
terij is v~rdèeld in agt KompagniEn. twee in ieder der vier
kwartieren, waarin de Stad verdeeld is. hebbende ieder Kompa.
&nie haaren K~pirein, Luitenant, Yaandrig. Hoofdmannen en
Rondasûers, en zijnde verdeeld in drie rotten. De kwartier.:n
zijn onderfcheiden door het Vaandel, als het Groene rwee,
Oronje twee, Wille twee, BltltluWI! twee. Niemand wordt aldaar als Schutter aangenomen, dan die van zijn eigen goederen.
beroep or ambacht befiaan kan Ook heeft de
dt! Schutterij het
voorrecht. dat
dae niemand lOt één der Veerrigen of Vroe.:lfchappen
mag verkoozen worden. ten
len zij hij onder een der agc Vaandelen is ingefchreven; waarvan het fpreekwoord, dat eln Sc/tuiter
valJ
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"an
van De/fi zo goet
gaet ;s, als
nIs een JTroedfchl1p
f/roed[chnp van aflde,
fmde, e l'en lniweinig geringer Meden, zijn oorrprong
oorCprong genomen heeft.
heefe. De SchutSchueheefe, bij plechtige gebeurcenisren.
gebeunenisfen. als inzonterij van Delft heeft.
derheid bij de begraving van een der PrinCen
Prinfen van Oranje,
Oronje, zig
altoos roemwaardig gedraagen.
alcoos
Het tegenwoordige Wapen V:IO
v:m deze Stad is een zwarte paal
pool
lP een wit veld; welke zwarte paal men.wil, dat een loopend
'p
water verbeeld, ter aanduidinge van de oude Delft of unige
Uilige
tfndere
vinde men nog een ander
,mdere gegraa,'en
gegraa1'en vaart. Echter vindt
Wapen. met Nee
twee overeindjJoande
overeindjloonde of klimmende Leeuwen in
het rchild,
Cchild, in pla:lts
planrs van torens of burgten , op zeker Stads
Seads
h~t
Zegel, h~ngende aan een open' brief van het jaar 135'
1351 , als
ook op eenige Duiten, geO~gen
gefl~gen in het jaar r1545
545 , voor den
armen, waarop, ig
ia den rand. te leezen (laat,
Ilaat, DEN ARM EN
GELT IN DELFT, cn aan de keerzijde, in het midden, de·
Latijnfche woorden, DANS ELEMOS!NAM LARGITER
ze Latijnrche
FIDELIBUS, dat is: af/n
ofln de Ge/IJol'igm
Ge/ool'igm mildeliJk
mildelijk dalmoes[en
,do/moesJen
uitreilrtntle. Men zegr,
zege, dat 'er ook Stuivers van die zelfde
uitreilrtmle.
munt aldaar geOagen
getlagen zijn. Nog een ander Wapen is 'er, waarwaar·
op men ziet een onderlle gedeelte van eeR ouwerwtt[chen
ouu'erwetfchen Toren
Burgt, welke veel grover en zwaar~~t
zwaar~~r van gebouw rchijnt
Cchijnt
of Burg!,
poort van dezen Burgt vertoont zig een
dan anderen. Uit de pOOrt
uieCprir.gende, houdende, met
mee den vooraen
voorflen
brullende Leeuw, uitrprir.gende,
poot,
poot. een Schildje, ,tRIJ
!'RIJ een 'Uit
\Iit of zilver ,'eld,
!'eld, hehbende
hebbende in 't
"midden een reg/opgaanden zwarten Paal, ongehroken.
ongebroken. Dit
'midden
Wapen, veele jaaren in gebruiK
gebruik: geweest, wurdt
wvrde nog hedendaags
gebruikt COt
tot publieke zaak en , en als bet
net zegel der Stad.
Wijd en bijna door de gantrche
gantfche waereld,
w:lereld. mag men zeggen, dat
Delft, oudtijds. vermaard was door haaTe Brouwerijën en WolWol·
genaamd, in de
leweevèrijen; zijnde de fijne lakens, Delfts puik genaamd.
dertiende en veertiende eeuwe, zeer vermaard. Dan deze tak
van bellaan
befiaan is aldaar
aldoar geheel en al te niet gegaan en verloopen. De
ee wijten
wij een aan
n:m de drukkendrukken.
Brouwerijen hebben haar eerlle verval te
ae
ae en bezwaarende lasten, door Keizer ltAREL DEN vqFDEN en
daarilp gelleld.
gefield. In het jaar r600
1600 telde men 'er
2ijnen Zoon, d2arep
twet.en.cagtig, waarvan 'er tegenwoordig naauwlijks ticn overig
lwe,.en.ugtig,
zijn. Wilt het gevolg zijn zal van de Branderijen, waarop
wnarop men
L 3
zig
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KfJophl1ndd fn
fn Nee: illge.
--------._-

lig thans meer dan tt'
t<' Vooren
voor,'n fchii
Cchii lt
It IOC re
~ l6>g/.!l'll, %al Je djd
lijd
moeten leeren. Var. ~eell Jr.",der
mInder 1'11< van h~(b:l:l
f',~(b:l:l "oor d,: Del.
venaaren ,• namrli]k dl' Plate('!hakkerijën
Plate('lhakkerijën , ""bben wij reeds ge,
fprooken op h::t Art. AARDE'"
AAROF" ERK, in ons I. Dec]; wa~rbij wij
hier alleenlijk voegen. dat dcszclfs legem\
legeO\\ oordige
oordi6 c !laat eerder
te :,cemCIl,
:,eemel), en ru,;
l1tl ó mee: bloeie,)
bloeÏl',) zou, indien
fchijnt toe dan af IC
de Meefiers è:é'r [ab:
Cab: i 'ken I:onden goedvinden,
goedvinden. hl!11ne
hlmne al ~)eiJs
lieden edelmol":'lger r,' beh~I,:den,
beh~l':den, cn,
en, !L,I
tL" OpZI hte V3n de
Commercie. een rUImer cr,-,lit
cr,-dit Rail
aall hunne Corre,pondemen
Corre,pondeliten te
verleenen; waardoor
wurdoor deze nog eenige hoofdtak van bellaan.
bellaan, onverdt'r in wellland zou loenecmen.
getwijfeld, verdtr
toeneemen. Verder is te Delft
een zeer aallzienlijke
aanzienlijke handel iu Delflè,'le Boter en Leidfclte
Kaas. Vee word 'er, weeklijks. op Donderdag, den gewoon en
Marktdag,
Marktdag. in overvloed tef Markt gebrag~. Zeer aanzienlijk is
'er mede de groolC
groote en kleine Kaasmarkt, waarva!1 de eerlle
eerfle gehouden wordt op den eeraen Donderdag in de mR.nd
ma.nd September,
ber. en de tweede op I,et
lIet dnde
('inde van de maand O~ober. Niet
min verdient in aanmerking genomen te worden, de jaarlijkfcbe
jaarlijkfche
PaardelOarkt. op den 7dèn
7den Junii en twee volgende dagelI. De
Paardcmarkt,
Koophandel is Ier thans mede niet zo aanmerkelijk als welëer.
Nogtbans
Nogthans is 'er
'cr een neue en zindelijke Markplaats
MarkplaalS VClorde Graan.
hand,!!laars, die, des
de$ Donderdags. van R~/ttrd~lII
R~tttl'd~lII en S,chiull1l11
S,rhiulolll J
hand~laars,
derwaarts komen. Doch, nlar
naar mate dat de brouwoeering alda.ar
vermindert, verllapt
veraapt ook deze handel. Verder ceneereb
eeneereb 'er zi,
ziJ
de Burgers met de gewoone handwerken, die tot net daagdqagIiik~ch
liik~cb befiaan
befiaall benodigd zijn. Vraagt men h"n, wa"rtum
watlrtum htt
hit
l'erl',ll I'tln
I'tm hunne
huntIl handwlr~en
han(/wlr~en ;s
is toeffjèhri/ven
toelfjèhrlj'ven I lIanaanmeeste l'erl'al
gezien het bun
hun nocb aan ijver, noch aan bekwlII\!Iheid',
bekwaamheid·, Doch
aan vriendelijkheid ontbreekt 7 zij antwoorden: wij zijn fe
Ie digt
(/igt
bU
bU den Hoo$.
Haag. On~e gnJo(e
gnJote en aant.ienlijke
aant.ien/ijKe lui l/1oeten
moeten Qlltf
al/eJ
uil d,n
din Haag
Hoat hebhen , of hel deutd
deUK" niet;
n;eI; fchoon
jèhoon wij zelter
zeker
te w,rÁ:e".
wlrÁ:e", dan
dIm ~""
lilzi;n , hier zo goed en tot minder prijs Ie
'Ilar.
Dat het deze aloude Stad nog niet ontbreekt aan bekwaame
en 't ook nooit ontbroken heeft, all\l
111\1 het
he~ voortbre~
Mannen, en't
gen van de zulken , die in geleerdheid, kunfien en wetenfchappe~ hebben uitgemunt, en hun Vaderland \IJ
~ ',t i.l,emeen,
i.l,emeen. en

b.UQb.UIl-

\
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Geiloortelbd in 't bijzond.er,
bijzond.er. tOt
tot ter en roem vernr~kt
bunne Geiloortellad
uit de naemen van "un. die wij hier doen volgen,
hebben, blijkt uil
en op de bijzondere Artikels nader zullen leeren kennen. Ondie' groote meni.te munten uit, de mannen van aanzien:
der diePREn.lJ[ tlE:IlDll1:
IIE)lDIII: VAN ORANJE; de vermaarde Zeeheld PLtPrins PREDIUI[
TI!E PIETEItSZOON
PJETl!llSZOON HEIN, fchoon
echoon te Dt!/fihavm
D~lfihaytn geboren, niet
nie,
TU
zonder reden, onder de Delvenaars geteld.
10nder
Onder de Geleerden en Stl2tsmannen
Stl2tsm2nllen , CUES VAN BLEISWIJK,
DIIIR VAN DEU'T.
DEL",. EGIDIU>
EGYDIU> DELPHtUS,
DI!LPHtUS, JOIlANNES
JOJlANNES DELfHIUS,
DELPHlUS, FMNDlltR
SONK, MAftTINUS D0RP.US,
D0RP,US, JODOCUS n.SBOLDUS,
MSBOLDUS, ADA!'!!
ADA~I SAS·
ÇOIS SONlt.
l'OLT,

cu;;

ADRHAN VAN DER MEER,

L1TI10DOMUS,

FRANS VAN DEN BERG, WALRI'

A 'RT VAN DER GOES,
HUGO BLOTIU';.
BLOTIU~.
HVGD

VA;>; DER GOE~.
GOEÇ,
VA:-'

J.

ISER~IAN, ADRIAAN
AORIAAN
G. ISER~IAN.

J.1N VAN BLEISWIJK, HAR'
l\1r. 1.1N

a-JANU~ SCHI!\'KEL,
a-JANUS

JACOB VAN DEN EYNDE,
EYNDE. IJERMANUS VAN OVERjACOB

$CJIIR, CORNELIS
CORNl!L1S
$CJlIF.,

~IUSIUS, BARTeL
BARTel VAN B,JDEGEiI:I
B,JOEGEM ,• _CflftISTIAAN
_CflIlJSTIAAN
~IUSIUS.\

Wl>PENVELT, .6!tENT
AI\l!NT SASBOUT,
SAsnOUT, CHRISTIAAN
CHIlJSTIAAN VAN ADIIICIIEM,
ADIHCIlE.'d,
WI>PENVELT,

po~
PON-

TUS HEVTERUS.
HEtJTERUS. LCCAS
Lt:CAS All OP~IEEIt,
OPMEEIl, 1l0LANDUS QE!
OEI PHlUS
PHIUS,• .t.RNOLtoRNOL'rUS

Ot'.

Dl"

CORr;ELIt,
COR1'\ELII,

TIU'.
TIUS.

MATELlEF DE JO"G~N,
JO:XCI!N, CORNELlS
CORNELIS GItO·
CJI,O'
MATELTEF

CORNEI.JS
CORNEl.JS

LI':ONIIRD VOOGHT,
LI!ONARD

ShSBOUT VOSMEElt ,
SIISBOtrI'

l'YNDlUS.
JACOBUS l'Yl'iDIUS.

PJETI':Il VAN DER ME!R,
MEER, ABR.\M
ABR.~M VAN DER l\lEER,l\IICHIEL
MEER, \\IICHIEL VOS:.tEEB,
VOS;\IEER,
PIETI!R
JOIlANNES Jt&GIUS,
HAGIUS, TIELE~IAN VOSMEER
VOSMEER,• CORNELIS
CORNELlS PIJNACKER.
PIJNACKER, JAN
JOHANNES

JU'-Z<)(}N GRA.WINKEL.
GRAiWINKiL.
JAI"Z'){)N

FjtEDRIK VAN DZ
n~ lIIE\".
lIIE\',
F~EDRIK

Y1'lDE, PETRUS
EY1'lDE,
PETI/.US A NAALDWijK,
NAALDWIJK,
E
G[l/. DIJK,
GCI!.
G~OTlUS ,
~CHOT,

MAJ\TINUS
MAltTINUS

HOlTENTlU. •,
HORTENTlU.

GROGT.
WILUM DE GROOT.

HUOO
11U00

DIRK VAN BUlSWijlt.
BLUSWijlt.
DAVID JOIl15.,
AU)Ofns., AU·

JOl\f,
VD8UJI,G, WILLEM
DAMëL! V
VAN
PIl.
jOl\I, VEIBUItG.
WILUM DAl\IëLs
AN T~TTRODE, PIII..

zoon,
de SmÎts
Smits zoon.

LANGE JAN,
JAN.

FRANSZ..
LlNGEN, ARPI.:R
ARllli:l FRAN$Z..

CHRISTlAAN !AN~Z. VAN BlEUCHRISTIAAN

JACOB
Hl'BERTU.
jACOB WILLEMSZ VAN DE~FF, l1l'BERTU'

GRI:\!ANI. PlrTER
PIETER CORNE! ISZ.
lSZ. VAN P.IJCIt,
P.IJCK,
JACOI

f

ORASWINKEL. CHllSTOPlJOIU,JS
CHIUSTOPllOlU,J$
DUtK ORASWINKI!.L.

YA'N LEEUWEi\HOJUt,
VAN
LUUWEi\HOli:lt,

en meer anderen.
enz
Onder de Kunllenaars,
Kunflel1aarl, als Schilders.
Schilders, el1Z
TEl.
TU

BURFI1I\NS BUll-

JOHA:·NES
lolEIJRSIUS
jOHA:·NES r.JEt:RSIUS

DEIl MADE.
MADE, NICOLAAS
SIMON GROENEWEGEN VAN DI!Il
~IICOLAAS KIN'

DELPHIUS. AN'I'HO!lf
ANTHOIllI
PELPHIUS,

CUSTIJIII
GUSTI]"!

JACOB VAN DUf
)ACOB

ROLANDU;,
JACOBUS ROLAr'mU;,

WOUTU

VOSMEU,
VOSMEU.

PALAMEOES,
PhLAMEDES, STEVElS,

MIeHIIL
JAN~Z. MIERJtVELD,
M.ICHIIL JANSZ.
MTEREVELD.

PJi'l'Q
PIE'l'Q

GlUtllmz. MOll.'1'fOOtIT,
SE CLUYT.
MO])I'I'fOOtl T, PIETEJl
PIETE.Il DIRK
DIRK.E
CLUYT, WILLEM VAN DER

VLlE1I.
VUE'P, JOHAN VAN NES, COJlN!US
COIINEUS WILLEMSZ. VAN JUTTEriSTEYN.
XITTEriSTEYN.
~IEL

UUlCIUS
IAUlClUS,t

PAV1D
VAVID BICI:,
nel: f JtVIIJlT
JtVU.T

L",
L
-4

en

Wl\.LII'4
~LII'4 VAN A4L~T.
A4L~T,

JAJA-

J6S
JAC OB DEIn'

D 'E L F T. Onlteile••
enz.,

PI~TER

VAN BlONKHORST.

ADRIA~N

VAN DEK

enz.
Onder de Onheilen',
Onheilen-, dezer Stad, in vroegere juren, overgekomen, verdient hier melding gemaakt te worden van dezulke.
welke door zwaare branden veroorzaakt zijn; en wel eerst vall
die van het jaar 1536, waardoor veel van de Stad in een puinhoop veranderde, bliivende 'er niet meer dan drie honderd huizen overig. De bloeiende {b3t der Brouwerijen, in dien tijd,
werd alngemerkt als de oorzaak, dat dezelve, veel fchooner al.
te vooren , uit haare asfche verrees. Andermaal ,,'erd zij, in
het jasr 16111, lJlet gelijk noodlot, door den brand in bet
het Stadhuis, gedreigd..
gedreigd,. ~ordende dat gebouw getloegzaam geheel in
kooIen
kooien gelegd. Grooter dan dit.
dit, was bet nadeel, dat de geheele
Stad leed. op den lilden Oétober van het jaar 1654, door hec
{pringen
fpringen va!l den Kruidtoren , die, des voordemiddags om half
elf uuren, met meer dan tag tig duizend ponden Buskruid , in de
JUQ/ll vloog; zo()at 'er niets van overig bleef, dan een tlinkpoel
met vijftien of zestien voeten waters, De naastbelendende Iluizen werden verplet, of geweldig befchadigd. De gancfchi' llrall
en de omliggende Dorpen daverden en dreunden; wordende de
(lag tot op Texel,
Ttxe/, en nog verder, gehoord. Veele menfchcn
kwamen daarbij om 't leven; andere waren, op de deerliJk!1e
wijze, befchadigd, Eene menigte van bijzonderheden, die nier
.an fchr:k en medelijde!!
medelijdelI kannen
konnen veroorzaaken, worden daarvan
verhaald Het getal der omgekomenen werd rusfchen de vier en
vijf honderd begroot. Van viif honderd huizen, waren 'er twee
honderd geheel verwoest, en de overigen merklijk berchadigd.
Op den 4den December van het jur 1665, floeg de blixem in
den ouden Kerktoren; doch de brand werd gelukkig geblu~C'ht,
geblu~C'ht.
In het jaar '7~3 leed de Stad, wederom, groot nadeel, door
het fpringen eens Kachels vnn de Kruidmakerij , een v;erd~ uur
ien westen van de Stad
Slad gelegen. Maar op den SlteD F~bru~rij
des jaars '742, was het gevaaT en de fchade merkelijk grooter,
grooler,
toen die zelfde Kruidm.~erij, des nademidda~s om twee uuren.
me! twee geweldige flagen , als eerst die van het I\orrelhuis, en
danrna de Kachel, in de luéht vloog; waardoor agt molen, ver·
vermorzeld, -en
en verfchciden paarden gedood
nield, vier arbeiders vermorzeld,'
werVENNE, CHRlmUN VAN KOUWFItIlERG,
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werden. De brand was reeds in den
deD hooizolder geOagen,
gellagen, doch
bij gele.
werd gelukkig gebluscht; waardoor ook de twee naast bijgelegene Kruidmagazijnen bewaard bIceven. De Oag,
!lag, intusrchen.
vernielde alle de omliggende Warmoe~fiers tuinen, en rukte de
boom
en ,• daaromflreeks,
boomen
daaromflreeks. met wortel en al, uit den grond. De
fchade, aan huizen, zo binnen als buiten de Stad, was niet gege·
fcbade,
onheil, van een gamscb
ring. Een onbeil,
gantscb anderen oorfprong,
oorrprong. dreigde
de Stad,
672. De anderzins vreedzaame en regee·
Stad. in het jaar]
jaar 1672.
ringminnende Burgerije werd, ter gelegenheid van de verkieverkie.
Hoogheid. Prinre
Prinîl! WIRUM DEN DERDEN, in 't
zing van zijne Hoogheid,
di Regenten, het ge.
harnas gejaagd, en haar ergwaan tegen dil
vaarlijkfle,
vaarliiklle. dat ooit voor den welfland
wellland van alle Ingezetenen kan
bedacht worden, ingeboezemd,
ingeboezemd. door de zulken •, die hunne
grootheid bejaagden. Zie hier het middel, waarvan men zig
haatelijklle gevolgen, welke het na zig Oeepte.
bediende, en de haatelijkfle
Een hoop Visrchers en Boeren, vergezeld van eenige Burgers I
uit de naaste
nallSte Steden, trok, op den 30fl,!n
30 1l <!n Junij
Junij van dat ijaar.
aar •
regt toe regt aan op Delft. Na de Poort.
Poon. in een oogenblik,
bemagtÏl:d te hebben, bewijl men 'er op niets bedacht was, bemagtigd
gaven zij zig naar 't Stadhuis, en dwongen de
dl! Wethotlderlchap'
WethouderIChap'
eene fchriftelijke
îchriftelijke belofte af, dat zij den Prins tot Stadhouder
20ude verklaaren. Goede raad duur lijnde,
!ijnde, gaf de WethouJcrWethoulcr·
ann dette mllitzuchtigen
muitzuchtigen genoegen; waarmede zij vertrokvertrok.
fchap a:lO
wieD 't Stads belluur was toebeken. H~t gezach van hun, wien
t'ouwd,, hiermede een aanmerkIijken krak gekreegen hebbende,
trouwd
kostte het minder moeite, de Ingezetenen in het harnas te brengen. Dit affchuwelijk vuur van tweedracht
tweedracht,.
" tusfchen
tusîchen RegenRegen.
ten en
cn Burgers, fmeulde,
îmeulde. egter,
egter. tot in de ma2Rd van AuguslUS,
lUS. eer het uitbrak. De reden, waarvan men zig bediende,
om openlijk te doen zien, waarop het
bet gemunt was, was deze:
JIJen
Rotterdamîche Poon,
Blen zeide dat in twee Herbergen,
Herbergen. nabij de Rotterdamfche
eenig oorlngstuig
oorl0gstuig gebragt was. De Burgers, voor een der Herbergen bijeen vergaderd
verg2derd zijnde,
zijnde. vraagden,
vraagden. wat men daarmede
onpasîe îpijtig
Intwoord maakte de gemoede·
voorbad? Een ten onpasfe
fpijtig IIlJtwoord
ren gaande; men viel op den Herberg aan, die geplonderd
geplondcrd
"'-crd. Dit îpoorloos
fpoorloos bedrijf verricht zijnde,
zijnde. verzocht de Bur·
Buraerij, den Prins,
Pries, nu leeds
Ieeds Stadhouder zijnde, îchriîtelijk,
fchrifielijk, de·
WetL5
Wet·

17S
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en Ce/Hie'enis[tn.
F T. 'O'Nui!en
'OtJlttik" til
Gefo·~itilmisfo",

Wethouderfcbap te willen onrO
••n. Deze, Yrijwilllg.
ontIJaan.
vrijwillig. .mand
amand
bebbende, gefcbiedde de buirengewoone ver.ndering
gedaan hebbende,
verandering der
RegeeriDg. aldaar. op den loden
vin de maand September.
RegeerilJg.
Joden Vin
September~
Wijslijker gedroegen zig Stad, Ingezetenen in de jalren
jaaren JJ 747 en
J 148 , zijnde
JUS.
zijode 'er alles [Oen
toen zonder groote beweeging toe,egaaD.
toegegaan.
als men de beroerten
beromen vin
van dien tijd, in
en wel zodanig. dat all
In de
Bollandfche
fr.
Ho!landfche Steden.
Sleden. bijeen neemt. Dtlft
Delft ongenoemd blij
blijer.
gelegenbeid dat de Vlaamingen • om
0111 nU
IIU iers van de CeGe'
, Bij
jij gelegenheid
/c";ttl~;sfelJ
melden, onder J'Jf
J':N DU
D&~ TWJ!lEDlN.
TWI!!EDBN, io
in den jure
/c"ittienis{t1J te melden.
J 304.
SlId.
13
/lq/l,",' verdreven werden. viel 'er. in deze Stld,
0 4. uit Holland
eene bloedige aagting
voor, De plaats. daar dezelve
tlagting onder hun voor.
gefchiedàc,
gefchiedde, beeft als nog den naaM
naam van tie
ie YJll4meprfl6f.
YlII4111e/lrflllf, en
de brug,
fiand hielden.
brug. waarop zij !tand
bielden , dien vin
vaA Blililbrul.
B/etilbrllg. Onder
AL8ERT VAN BB!JaREN,
B1!!JEREN, cern
eem Ruwaarr,
Ruwaart •
de regeeringe van Henog !LOERT
/f1J1/ami, leed de Stad
Slad Delft.
Delft, In
in bet jaar
en daarna Graaf van !lq/lani.
. J 359. zeer veel. De Delvenaars hadden zig driliig tegen zijne
aánaelling,
aánllelling, als Ru\\'aard,
Ruwaard, verzet,
verzet. en zonden zelf,
zelfs volk tegen
tej;en
de IIoeksgezinden;
Hoeksgezinden ; welke uhgezondenell
uirgezondenen groote
groore verwo~stingen
IInrcgtten. de floten
Ooten van PQ/flnen
Po/anen en Bink 'ió,-jf
pion derden ; ja ,•
IInrcguen.
'iorst plan
wal meer is. zij haalden. in 's CrllJ'enltlllt.
11'11
Grllrenltllge. de gevangenen
gevangenell
Graaven gevangenis, en voerden ze met
m~t lig naar Delft.
uit 's
'5 Gruven
De Hertog, daarover zeer verbhterd,
verbitterd. belegerde de Stad
Slad zeer
gefueng, geduurende den tiJd
tijd V:lD lien
weeken
\\I,8arna de bele.
gefireng,
tien week
en i; \vaama
,erden
serden moesten buigen,
buigen. en zig. door tusfchenfpraak van Rid.
der WALRAVEN VAN BORNE.
BORNE, alln den Herrog
Hertog overgeeven.
overgeeven, mida
midi
beboude.de lijf en goed. - Din, tevens kwam 'er bij, dat zij,
behoudelde
lot
tot afkooping van de plonderinge.
pJonderinge. aan den Hertog zouden bebeo
nalen veertig
veerlig duizend oude fchilden.
fcbilden, of, volgen.
volgens vOSSJUS,
VOSSIU5.
nllen
fieUel) vast, dat de tien duizend pon.
zestig duizend. Doch wij aeUel)
B:JXHOIN gemeld. een drukfeil is. en zll
zal moeten zijn
den. bij B:JxaOBN
zes-en· yijlri 6 fiuivers.
zestig duizend, ieder van lles-en·vijtti
nuivers. Daarenboven
eQ wallea
wallell
moesten zij om vergiffenis fmeeken.
fmeeken t en hunne muuren ea
.fbreeken.
afbreeken. Eenige jaaren durna
daarna (1396),
(J 396). de Ef.gtlfoltt~.
E.,eJfohe~. iQ
in
dienst vin den Hertog, door de Frf,am
Fr/,.", bezet zijnde,
~iinde, en i~
gevaar van verflagen
vertlagen te worden
worden.t verzocbt
bij.t eer" die! .,a~
,evalr
verzocht bij
Dordrecht. daarna aan die van
DocQ
Dortlrtcnl,
VIn HIlari,,.
Hallr/,,,, ,• om bijfiand. Docb
deze weigerende, Ji,
ftelle~ I
JÎ' yoor
voor de ÜI!Ift"'.
E.8tIfc"'. in de bra et
ce fielleJ:l.
deed
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deed I,ii hetzt"fde verzoek van die van Ddrt; waarop een van
de Oe!\'Cnaarcil hem ant\9o'lrdde: dlho{',re/ .... ij. terw:;;1 de fmdere Jtl'lle~ of onwillig of bevrf{'lt z~i/}, en met ree '" ook w'ij
defeN biflnnt mogen 'jJei~eren, te meer. dnar wii zo eene harde helegering vtm U hehhen 111ft/en doof/laan, en Ol,ze StndruJiJlien O'l/verre geworpen ziin, z'llIen wij ec "ter loone/l, dat
de wel"tiart ,'(m he: algl'lJJeen ons meer ter harte gai1t, da",
het gt"fJtl "tm ge/eedetJ flliaat. en den -/roo" ons 'aangedaan.
z.al hij ons Zo ,'ui niet gelden. dal gij U il) uw ven.oek zult
bedro?m vtndCl1. Wij zullen caan , om de Engel/clten lIit
hunnen nood, en UIII lIit UWt hekommemisfen te vlrl05fen. Ook
zal hu ons. aan onze m'lgt onthreelrtn, of gij zult OverwilJ~
naor zijn, in/lien maa,. de Engelfthm zo vul moed will6 lJefoonen, dat, wanneer wij tot het ontzet nadere•• een uitval
willen doen. Illaar ook verzoeken wij. deze we/dalld niet te
,'ergeeten • maar dat ze ft,. zijner lijtl mag vergoldm
dell. Zo dra deze Ddf;che Redmaar zijne rede geëindigd had,
maakten zilne iladgenoocen zig gereed • en vloogen • fchoon
weinig in getal, \laar de Friezen roe, die zij, na een hardnekkig gevecht, Ooegen, en dus de EngeIfchen , in de ilerkte.
waarin ziJ belegerd waren, ontzette. Voor dezen dienst verleende hun de Hertog, bij opene brieven , vrijheid, tot het
wederopbouwen van poorten, muuren en vesten, de graften tct
verbreeden en te diepen, en meer andere voorrechlen.' Het ver.
fchil, dat 'er ontnaan
ontHsen is, over de jaar- en dagtekening van dezen vrijheidsbrief , is, tal
tOl op hede ... onbellist gebleeven. Zou.
der ons in een vcrfchil. waaraan geen einde te maaken is. in te
hIaten, merkCfl wii hierbij alleenlijk aan, dat deze Giftbrief • in
ecni.~e lieeJen, getirel:kig was. wijl bun daaruij geen vrijheid
verleend was. hunne muuren met wrens te verilerken; waanoo
hun eerst verlof gegeeven werd in 't jaar 1448. door FIWS,
Hertog van BONrgondiën.
In den aanvang van de Nederlandf.:ke beroerten. en daarop
volgenden Spaaofchen oorlog, hielden die van Delft zig als on..
verfchillig weigerachtig. hoewel zij, zo wel als die van andere.
Steden. naar vrijheid haakten. om handen aan het werk te fl.an.
~D de verdrukken der nijheid te verjaagen. Maar toen zij ZI.
gen,

w,,...

DEL F T. (Mr. Dirk wm)
,'an)
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kwam, begaven zij zig mede in de
gen, dar 'er meerder luchr kwam.
Unie; zij zeiden, dar her
het re vooren hun ongeraaden voorkwam,
andere verbindtenisfC!n
dachverbindéenisfcn aancegaan.
lIanteg1l3n, en dat zij
zij., in tegendeel, dach·
~n. dat het raadzaamst was, zig aan de vrede van Genli
Geml te
ten.
houden. Dan, in dit vermaarde Vereenigingsverbond getreden
zijnde, hebben zij hunne daarbij gedaane beloften alroos
altoos onge.
on ge.
fèhonden
gemen. na deze ge·
khonden bewaQrd en nagekomen. Ook vindt men,
beurtenisfen,
beurrenisfen, weinig {toffe.
froffe, om van Delft re gewagen. AlleenAlleen·
lijk heeft het ook, in de bekende gefchillen van rlen
cI.en jaare 1787,
ror
rijkhjk zijn deel gehad. Als bijzonderheden voegen wij, cot
hierbij. dat binnen derzelver munren.
muuren, op den
flot van dit Art. hierbii,
loden Julij rs84, (ie beruchte moord, door BALTHAZAR GERGER·
ARDS,
ABOS, aan Prinfe WILLEM
W/LLEM DEN EERSTEN begaan, en de Vorst alal·
aaar begraaven werd; zo als nnderhand aldaar mede met groore
groote
FRIDRIK
begraaven zijn, de p.
P, inren
infen Mht:RITS
MAl:RITS,, FRI!DRIK
plechtigheden hegraaven
M.NDRIK, WJLLPM
HINDR1K.
WJLLPM DE TWEW!,
TWEWr:, wrLLUd
wrLLEld DE VIEIWE
VIERDE en zijne GeGe·
malinne "'K/fA,
.Al'NA, en, in flitte,
fiilre, eenige kinderen uit het
her VorfleIijk
Vorllelijk
huis
buis van O,-anje.
Oranje.
wm Delft •,
Zie BLEISWIJK, en tie Nieuwe Btfchrij,·ing
Befthrij"ing vtm
enz.

was een voedllerling van Hertog AALdie hem, ten zijnen kosten.
kosten, deed onder.
jn de Theologie beo
wijzen, tot zo verre.
verre, dat hij tot Doétor in
bevorderd werd; 't welk, in dien tijd, iets
iers zeldzaam was: om
welke reden hem de Hertog,
Herrog , als zijn begunfliger,
begWlfrige.r, een jaarlijksch
penfioen,
tor een premie, coeleidde,
en, om zijne zonderlinge
penfioen. tot
toeleidde ,en-,
gaven en geleerdheid,
gelE'erdheid, daarenboven, tot zijnen
lijnen Hofprediker
aannam. Men ziet
zier her
het bewijs van dit alles in dezen volgenden
brief.
allen luyden.
luyden, want wij Mr.
" A/órecht
Albrecht enz., doen condt aJlen
" Dirk van Delft, van der Predicaren
Prcdicaren orde ter Jacobijnen te
re
Utrecht, jaarlijkr
tot fcoolen geholpen hebben, alfo lange dat
,~ Utrecht.
jllarlijkt lOt
" hij Doétor in Theologia geworden is, dat men beet
heet meetler
meefier
dc Godtheid,
Godtheirl, daar ons fonderlinge lieve toe is, want geen
.i,~ in de
,~ ander in onfe landen is, als wij vernomen hebben, ende om
.~
" dat wij hem
bem nu nier
'lerJaaten, lIa
niet wille ",erlaaten,
na den voorfz. grarie.
" die
DELFT,

(Mr

DIRK VAN)

IRECHT VAN II[IJEREN,
IRECrfT
BiIJEREN,

DEL F T. (Gil/is en Johannes van)
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die hij als ons wail aangebracht is, met gromen arbeide ende,
koste verkregen heeft. Soo hebben wij Mr. Dirck voorrz.
om ontfanlycken dienst, die hij ons gedaan heeft, ende noch
of Godr wil alle dagen doen mach gegeeven ende geven mit
deren brieven xx ouden fchilden jaarljJks, LX grooten tot
eenen fchild gerekend, die wij hem bewijs hebben. ende
bewijzen jaarlijks te ontvangen, uit onren Theforij binnen d.
vier hyligen Kersdagen naastkomendcn, ende ontbieden en
bevelen ollfen Theforier, die nu is. of naemaels wefen fal,
dat hij Mr. Dirck voorrz. de voorfz. wedden alle jaaren op
den tijd voorfz. ui try ken en bdaalen , ende daer af neem en
fyne brieven van kwijringe, om voor ons daar mede te re·
kenen, fonder ,meer gebods of beveelinge van ons daer te
hebben, vooirt ontfaen wij Mr. Dirck voorft:. mftt defe brieven voir onfen dienair ende familiair in onft! Capelle voir ons
te leeren ende te Prediken, alst wel Goddelykende leerlyc is,
en beveel en alle onfe Huisgezinnen, dat fy denfelven Mr.
Dirck daar voir houden ende Ilerken. dit fal gedeuren tot on·
fen wederfeggen • in oirconde, gegeeven in den Rage op den
17dcn dag van December, Anno 1399."
Zie BLEISWIJK, bI. 755.

DELFT, (GILLlS VAN) of, gelijk men hem noemde, EGIDIU&
DELPHlUS, was een uitmuntend Hoogleeraar in de Godgeleerd.
heid, begaafd 111et veele zonderlinge bekwaamheden, onder an·
deren met die van de edele Dichtkunst. ERASMUS getuigt niet
alleenlijk van zijne bekwaamheid, maar zegt, dat hij. ten naas'.
tcn bij, de geheele H. Schrift in verfen gebragt heeft. Hij bloet.
de in 't laatst van de veertiende eeuwe. Bij SWEERTIUS vindt
men zijne fchriften gemeld.
Zie BOXHO RN, Toneel, en BLEISWIJK.
DElFT, (JOHANNES VAN) of JOHaNNES DELPHIUS, mede dus. ge·
naamd naar zijne vaderlijke geboonellad, is veele jaaren, Wil'
Bisfchop te Mralltshurg geweest. Hij heeft gefchreven, in de
Latijnfche taal, over de magt der Paufen; over de ken\eken~n
der

174 DELFT. (F.
(Po R,Jllndlis ti,
à, Llmge
Lllnge j. viln
v4n I en j.Wil/emsz.)
j.lPil/e11tsz.)
der wure
waare kerk
k~rk enz.; welke fchriften
fehriften na zijnen dood gemulu
geclruln
zijn.
Ibidem.
DELfT, CF.
(F. ROLANOUS
ROLANDUS 11) of O&LFIVS,
J)&LFIUS, ook wel Broeder JWELAND,
Minderbroeder te
Ie Utrecht. BOXHORN roemt dez!!n D!!lvenaar, als ten man van zonderlinge zedigheid en geduld, onder
de Monniken van zijne Orde, die zelfs, ter zijner eere, h,1
ill
hunne Kerk, een loflijk graffchrift
graffehrift gefield hebben, van dezel1
inhoud:
'WIS
was

MEMORllE
MEMORIlE SACR.
ROLANDO DELPHlO
DELPHIO Oh.D. FRATnUM
FRATI1UM
1tllNORUM MODESTIA ET P~TIENTlA
P'\TIENTlA
AD MlRACULUM
MIRACULUM PRlEDITO.
PRlEOITO.
MONASTICARU:\1
OBSERVANTORl:1M
MONASTICARUM OBSERVANTORl:JM
LAUDI
LAVDI NATO
lETERNO DAMNO DENATO
HUNC TITULUM ET 'I:UMULUM
HUNe
MOEST! poss.
POSS.
IIospes pree/!
prue til/!
me vivus juva, 11Iorluus
11torluus jUI'abere.
jUl'ab/re.
cb.
eb. I:>.
I:l. ClIo
CII. Septb.
DELFT, (Lang/!
(Lange JAl'f
JAN VAN) was een zeer goed Schilder, leer.
leerling
1ing van den vermaarden Mr. CORNELIS VAN HAARLEM, doch
die, om de kunst ten toppunt te brengen, te vroeg gellor.
gelloryen is.
DELFT.
DELFT, of D!I.FF,
D!LFF, (JAC OB WlLLEMSZ)
WILLEMSZ) mede een goed Schilders, van wiens kunstllukken • op de Stads-Doelen, nog te zien
zijn,
ZijD, fchoon, door den vernielenden brand, bij het
bet fpringen van
~s lands Kruidmagazijri, deerlijk gehavend, doch, door toezicht
van dezelfs kleinzoon, den Heere JACOB VAK
VAN DJ!Ln',
DXU~', weder bij.
bijgevoegd en bertteld.
berlteld. JACOB overleed, den sden Mei 1601. Hij
heeft
hetf'i: gehad drie zoonen, allen in de kunst zeer wel ervaaren.
Een VlD
VIII· die, COlKWS,
COlNWS, WIS een leerling
leerIiDg van hem
bem,t en daar van

COlco...

. P' T. (J6cd)
(J6("')
DEL 'P'

r7S

CORNEt.lS VAN
VAN HAAlltEM.
HAARLEM.

De tweede. KGCHUS,
KGCHUS. VAN
VAN D!LFF.
D!LFF. was
Pomaicfchilder. gelijk nog te zien is aan de afbeeleen goed Pomaitfchilder.
ding van de Officieren van het Or:t~je
Ora~je Vaandel, in de Blaauwe
fiuk, mede. op verre na.
na, die
Zaal. op de Doele ,• fchoon dit {luk,
heeft,' die bet had vóór bet
het fpringen
fpriDgen van het Kruid.
grootte niet beeft,'
magazijn, waardoor het deerlijk befchadigd is geworden. De
WILtEM ,, die, als Vaandrig van 't Oranje Vaandel, in,
inderde was WILtEM
'bet Worfz. fchilderij mede afgebeeld fiaal.
fiaar. Deze, een zeer
pI.atfgirder. te veel bekend om iets ten zijnen lof te
uitmuntend pI.atfoirder.
meldew, was gebuwd aan de dochter van r.IICHIEL'
"'IICRIEL' MIERÈvELT.
MIERÈVI!.LT.
wiens afbeeldzeIs
afbfeldzels van vooroaame perfonaadjen hij meest alle in
't koper gebragt heefe,
heeft. en die. met geen geringen luister, onze
Atlasren en Vaderhmdfche
Vaderlandfche prentverzamelingen verfiereD.
verfieren. Wa.LEM QEl.fF overlet:d den IIden April J638, oud zijnde agt-en.
agt.en.
LEM
vijftig jaaren.

DELF'. (JACOB)
(JACOB) zoon van den zo evengenoemde WILtEM
WILtEM DELFF,
DELFF,
en
fn van N.
N. MIEREVBLD, werd Dit dat huwelijk geboren den ~4tlell
~4nell
,Maart
.Maart 161,9.
161!). Hij oefende zig mede in de kunst van fchilderen.
onder het opzicht van zijnen grootvader. Daardoor, en door
fiukken die van
ijver en lust. bragt hij het zo verre, dat zijne {lukken
MIEREVELf)
MIEREVELf) genoegzaam evenaarden; gelijk 'er, onder anderen.
~n van hem te
te, zien is op de Doelen. in zijnt geboorteltlld,
geboortelbd,
wrarop
wà'arup alle de Ó1iciers
O1iders van het Witte
WÎlte Vaandel, ten voeten uit.
gef1::bilderd zijn; het blngt
hlugt aldaar tusfchen
tusrchen twee flukken
/lukken van zijJA COlt
ne beide Grootvaders, zo VaR vtders als moeders zijde. ]ACOlt
was Raad en Htvenmeetler
Htvenmeeller der Stad Delft, en overleed den
ANNA VAN
VAN HO.
no.
uden Juni; J66r, hebbende ter vrouwe gehad ANNA
GEI!fHOUCI[
GENHOUCI[,t welke, na zijn overlijdeD.
overlijden, ter zijner eere, door den
kunfli(en
kunfii(en Beeld- en Steen-houwer. een fierlijk uitgehouwen {leenIleenwerk,, boven zijn graf,
graf. in het ChoQr
ChOQT der Ouie
Oude Kerk
Kerk,J heeft doen
werk
opricllten
opriCbteD I met dit latijnsch
latijnsCB opfcbtlft:

DEO

DEL F "T. (jacob)
(jacoh)
DEL

J76

DEO OPT. MAX
ET
ET
~j,e
~itt

JAC

Memorie Ampl1ffimo
Ampl1f!imo yir#
vir,
0

BOD E
ELF
BOD
L F F,

Qui
Qpi StJ1ator;a
StJltZ/fJria .tfdi/iá'lue
A:di/iáque , in urbe
urhe De/finji,
De/finJi, tiigni/ale
tiignila/e CUIJI
CU/ll
laude funêlus,
funêtus, priti, lIJ.
/iJ. JIIn.
Jlln. /In"
An" C,:>.
C.:>. lee.
Jee. LXIO
LXI O•• .lEta/is
./E/atis
vero
XLUo. yila
vita cum M#r/e
M,r/e commu/ala.
commu/a/a. dejidetifJideYlro ju,.
Ju" XLUI>.
heatorum refurre!Jionem hic expeêlat.
expeêtal.
ralam beatorum
lof A RI T 0
MARlTO

C HAR O.
CHARO.

H OOG E N HOU C K,

A N N A

A BRA H A lof I
ABRAHAMI

1/ I L I A,
i'ILIA,

Mlnumentum MIZ/'e,ns
MlZre.ns pofuit.
pofuil.
Hoc Mlnumen/um
S EQU A Il
SEQUAi.

TE

DI LEC TIS S I lof E
DILECTISSIMIt

CO NI UX.
CONlUX.

dat is:
Allergoetiflm en Allerhoogflen Codl. en Ur
Eerlijlr.e
Dm /JllergoeJjlen
ur Eerlijke
gedIJch/misJe van den
dm Heere ]ACOB DElFF, die de waarwIJargednch/enisfe
Havetlmeefler in
;n de Mad
digheid van Raad en HavetlmeeJler
jlnd DELF!',
met veel 111{
hetliend; ell
en op den
dm lIJdelf
l'Jdelf van
vIJn Somfl
I"f heefl betiiend;
1661 , in tim
tien ouderdom van 42
mermnllnd des jaars 1661,
jllIJren, hef
heefl ver-wisfeld
jaaf'm,
he, leven
leyen mei
met den do,d huft
verwisfeJd,t 'IerlIeropflantlinge. Voor
roor haare"
wachtende alhier een zalige op!lnni/inge.
haaf'eM
HOOGENHOllCK, AbraAhrageliefden Echlgenool heeft ANNA VAN HOOGENffOtTCK,
h"ms Dochter,
mei bedruletheid
gedenlrftulr mer
bedruktheid
Dochter. dusdanig een gedenlrftule
gl'fteld. 0 Alkrwaardfte
Echtgenoot! ile
gefte/d.
Allcrwaardfte Ech/genool!
ik zal u volgen.
yolgen.

Op den grafzerk leest men:
SEPULTURE

JACOB DELFF,

VAN

DEN

HEER

IN ZIJN LEVEN

Rt\AD
RAAD

DER

DELFF,

STADT

ENDE

HAVENMEESTBR
HAVENMEESTER

STAlIn'
5TAlIFF DEN
DIN 12 ]~IJ,
]~I], ANNO 1661 OUDT 42 ]'uUl'I.
]'uUN.

Ot
D.

ti

tE L
L F
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De afbeelding van dit Gedenkteken vindt men op de zevende plaat, pag. 40,
40. in de Perzarnding
Perzamding ,'alf G~denlcftulclcm
G(tienlcftulclcm van'
VIUI'
Nederland,
Netierland, door P. TIMARETEN.
TIMAREUN.
DELFZIJL,
OELFZIJL, eene fierke
Clerke !,'l'eote SCh:IOS,
Schans, of welbemuurd Steed.
je • in het Oosterdeel van Groning~r/and,
Groninger/anti, aan den mond van
de Eerns,
Eems, vermaard door de Haven, daar de Tyl'tI
Tyl'eI in de Eerns
E(ms
loopt. Deze plaats werd den Gdder/dm,
Ge/tierJdm, door SCHENK, ODt-"
oot-"
nomen, om dat zij aan H.:rtog
H.:nog J(~RlL van Ge/der. als hunnen
Erfheer , deed eed gedaan hadden, zo :lIs nader, op 't Art.
aI\Or;INGEN,
aI\Ot\INGEN, :I:1llgewezen
aallgewezen zal worden. ALB!,
ALBA, in de Neder/an.
dm
tim gekomen zijnde, was ten uiterfien
uitedlen verbitterd op die van
Emden, om reden dat hunne Stad de fchuil- en bergplaats
voor de Geloof,genooten was, en zij dezelven noodwendigheden toezonden
toezondeu en in alles behu1pzaam waren. Hierom nam
\lam
hij voor, om van Delfzijl eene Stad te maaken; waartoe hem
de gelegenheid der plaatze, zo ten aanzien van den Koophandel als anderzillts,
anderzints , zeer dienOig en gefchila
gerchikt fcheen, om die
van Emden geheel te onder te brengen. Terllond deed hij
eene afperking maaken, van wallen, graften en bolw~rken, en
trok het Dorp Farn[um
FartlJum daar binnen.
binnen_ Ook had hij beOoott>tl
beOoott>!1 •
deze zijne nieuwe Stad .Marsburg
ft1arsburg te noemen. Ook had hij
reeds, door den nieuw aangefielden Bisfchop van Groningm.
Groningen.
]OIUN KNIJF,
KNIJF. een gedeelte van den grond.
grond, tOt het bouwen van
een Parochiekerk. lamen
lanten wijen,
wijen. daar hij zelve beval een Misfe op te doen. Doch die van G,.qning~"
G,-qning(n vertoonden heUl,
hem, dat
het maaken van het Dorp Delf
Delf.. ijl tot
lOt eene St:ld,
Stad, hem veel meet
dan die van Emden, ten nadeel zoude Ilrekken; ook dat bet.
l1rijdig
Clrijdig was met hunne oude Voorrechten. Dus bleef dan dit
on:w~rp achterwegen, voltrekkkende ALBA
ALBA alleenlijk den Schans,.
Schans"
ontwerp
dien Graaf LODEWIJK
LODEWIJK VAN NASSAU daar had begonnen te maaken,
voor dat hij. dour de Spanjaarden, bij Jemmingm
jemmingm ,l:eOagen was.
De Groning,rs naderhand aan de Staaten gekomen zijnde, begeerden deze,
deze. dat de Sch:mli,
Schanli, als tegen het verdrag ftrijdende.
ftrijdende, zou
geOegt worden; 't welk hun. door de Landvoogdesfe MARIA.
werd toegeUaan. Maar vermids der Provintie v:ln
van Hol/and
Ho/lanti zeer
veel aan het behoud daarvan gelegen was, werd zij, op nieuw.,
in
iu plaats van geOecht
geOecht,J ver!terkt.
XI.
Xl. DUL.
D u: L.
M
llÎ

1
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Delfzijl, door den vemderlijkerr
werd DelfziJl,

WJ1~IfE1!.G
WJl~IfE1!.G ~ belqerd en ingenomen; in 1$89 door Graaf Wll.>o
JuHj van bet
LEH, te vergeefsch aangetast. doch. den ~den JuHi

jaar 1591.
1591, door Prius MAURJTS overmeesterd. Daarna de-~
den die van Friesland dea Scbans groottr.
grooter. maak en en ver!lerken;
tlerken; zelfs poogden zij daarvan eene Stad te maaken;
.och dit, zo we! als bet oogmerk van ~LBA, bleef onuitgevoerd. In dell IlCIcht van den· 12den Februarij des jaárs 159+
meenden die vu Groningen een aanllag op Delfzijl ten uitV()el' te brél1gen;
bréngen; doch die van bronen
bhmcrJ dit tijdi5 gen
genoeJ
onl·
voer
oe,; onlwaar wordende. werd 'er, aan weerskanten, wel een uur
lang, hevig gevochten. Tot geluk van hun, die 'er binnen la-"
,en, lag 'er zeer nabij een wel gewapend fchip, dat, nader
(lukken, h~vig befchoor;
komende, de Groningers, met zestien fiukken,
vijfzodat zij met fcbade moesten af(rekk~n, Zij !l~ep<en wel vijf..
. en-dertig fleeden JIIet
JIlet dooden met ûg, en lieten 'er nog zeven
achter. Die van binnen verlooren daarbij één Kapitein, één
'Yaandrig, één Sergeaqt en negen Gemeenen.
Grooter was het nadeel,
nadeel. dat zo wel Delfzijl, nis IlIldere
andere
Scbanzen reeden
leeden , door een ZWeIren Water~loed,
Watervloed, op eten laden
18den
AIigU5tus
Augustus Aan het Jaar 1598. Van geen minder belang was het
mdeel , dat,
dat. door dergelijk ongeval, op den 22llen
2Sll~n Februari;
ym bet jaar 166•• als ook den lOllen
:tollen Oaober
Oél:ober van het
her zelve
vm
jur. aldaar geleedelI
geleedeR werdt. Nadat de Bbfchop
BÎifchop van Mllt/fter.
J/lIllnfttr.
ll1 het jaar 1672. Gf'(Jningen
Gr.fJningm te vergeefsch fireng
llreng belegerd had ,.
Wilde hij oot, terwijl bij dMrmede bezig was. Dtlfzij'
Dtlfzijl oplokken. M_ wat gebeurt 'er? De Netierlond(c!u:
Netierlond(c/le Ous/-IilijOus/-Illi;·
ftlw CDmpagnie ScJzllpen,
Sç/t.ptn, op eene zonderlinge wijzi!.
wijze. de roofroof·
fthe
2ucbtige klaauwen der Enlelfohen
Enfttfohen onrfnapt. en bij Degg,rs.
Dogg,rsunt voormjgezeilt. en . aldaar geland zijnde,
zijnde. voorzagen de
Vi!sting Vlm genoegzum gefchut en andere oorlogsbehoefien
oorlogsbehoeften Ï'
Wlllrdoor
waardoor dan , zo·
zo' wel als door de mislukking van het innee.
men vin Groninge",
Croninge", Delfzijl verfcboond bleef, Ook moet.
ri!r eere Y3B
vau die van Groningen,
Groningen. niet verzweegen worden,
ra fpoe<fig zij den a:mOag van den Bisfl:bop ontwaar
dat tij, 1'0
Wétden, alTe
aUe behoorlijke zorge
lorge unwendden , om deze Sterkte
ftll
ftn bet DOodige 'te 'voorzien.
·"oorzien. Wijl de ComlDlndanr,
Comtntndant, bij fom_tien,
in
vermi)eden
WIS,
dit
bij
vera.ad
~ij'and
.1len,
verfillad 11ft tten ~ijllDd
bieh!
biihi.•
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t
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bieJd,,ZG
·ZG b~'4'erkten
be",erkten iij.
hield
iij, d;.t
d~ 'er een ander in ziJne
zijne plaats ge.

ae
1.:1 ",erdL
w.erdt.
aeld

Het UIlt
nIIt van
yan d~ze
dt'ze pllr.lts
pla~lts is oorzaak geweest, dat men dezeldezel.
ve. dOQl'gll!lSlS,
ve,
dOQl'gL'ISIS, wel veraerkt
verlterkt heeft
beeft gebouden.
geb ouden. MENNO, Baron
YIJN
;'1111 CoelMN'h,
Coe!tpH-IJ, heeft
heeft''er,
er, iu
in 't begin Vill
vin dez~ eeuwe. de laatlaat·
Il.e hand
SChalIS is nOl
1U!
nand &,IQ
a,aQ gelegd. De oude Schalls
no, ia ,wezen gebleven, en verOrekt
ver!lrekt genoegzaam
genoegZll3IU .tot een Citadel;
Ci(~del ; dezelve is. aall
aalt
c:1e
'n~ordziide. met een dubberen
de 'noordzi;de.
dubbelen boven- en belledenwal omom·
,ev.ea,
~I/oeft , die
óie vijf
yijf b()h~rken
bo1Werkell .Oeffi:,
,lieeft. Mnevens
~nevens eene goede gracht,
gracht.
en,
~D, .1111
Uil de overz.ittie
overz.iiQe van het water,
,water, een Hoornwerk.
Hoornwerk.•.,dienen~
dienen~
de ·GIJl
,GllTI den Br~
Bru~ te
re dekken. over w~lken
welken men van Delfzijl
naar Farnzlut/1
Farm/um gnar.
gaar.
Deze plaats heeft
beeft drie Poorten. De haven is
is redelijk ruim,
ruim.
111
ftl gerlriijk
gerietlijk ~m wt en inteloopen. Des noods kan dezelve ge~
dekt warde.
ow
wBl'dn door het ge(èhàt
gelchut ,der twee Bolwerken,
Bolwerken. .die,
,die. oostwaard!.
waards. hun uitzicht op den mond van de Eems hebben.
T,weemaal is deze hav.m.
T.weemaal
havilll. of lie.ver
liever Ree,
Ree. die
~ie maar even buiIeR
bev.eiliging de~
teil de it.,en
ilaII1rn is. van zonderling nut
uur geweest,
geweest. ler
Ier bev~iljgjl1g
Nederlandfche Scbepen;
Schepen; de eerfte
eertle relze
reize in 'e
'E jaar 166S.
1665. toen de
l.dmiraal
DI!. RUITER,
RUITER. met de .gebeele
,geheeIe Weslindif.he
JYestindi!clte Vloot.
Vloot, en
Admirul DE
BertÎg genomene
01li,,4 terug
rerûg gekeerd,
derrig
gooomene Engelftltr:
Engel/de fchl'pen,
fchrpen. uit Guin4
gekeerd.
de
ele rijandRjke
njancIDjke Vlom,
VloOt, die,
die. een .geruhnen tijd, voor de zeegatea
,/ ,
op hem gewngt
gewagt had, gelultkig
gelulrkig ~ntzeilde.
<lntzeilde. en,
en ,door
.door het
bei: Gat van
VAn
de Wc.
Wc, ter-Eems
ter-Eems.,'. den f.áe.l
6de~l December. vo·or
voor DelfzH)1
Dclfûjl ten anker'
kwam; vanwaar
Cr..
v:!nwaar de rijke buit terfiond ontfcheept,
omfcheept, en,
en. door Grtlringen,
n;ngen. uaar
lIaar Ho/lllnd
Ho/llmd gevoerd werdt. Het tweede geval gebeurde in den jaare 1671,
1671. toen deze StNt#,
Stllqt. tegen se
de Engelfclzm',
Engel[chm",
F1"Imfcht!~ -en den Bis!dop
FI'lInfch~"
Bis[dop van 1I1unfler,
MunJler, tegelijk in oorlog was;
tijdllip , de zo evellgemelde
evengetiielde Oostindifcbe'
Oostindifc~'
in welk ongelukkig tijdfiip.
fchepen, tot veertien in getal,
j~ Detfoi;1
oeveilig4
getaT, zig zei
iel ven in
DelfziillieveiJig4
den.
den, en daanlli
daallla door den zo' evengenoem-den
even~enoem"den Admiraal DE nutRut.
it. vandlar
ij!.
VlIndaar gèhaald,
gehaald. en behouden binnen Texel gebrngt
gebragt werden.
werJen.
Otrcboon
Offchoon noch in,
in. noch bij Delfzijl, eeDige
eenige zodanige Erfgronden gevonden worden, die het recht geeven,
geeven. o'm,
o'm. onder de
Omniellindm
OtmIJe/llnlim , ter Landfchapsvergadering. te verfciJijnen.
verfcilijnén, was.
eëbter,
~hter. dit
dat recht aan deze plaats toege(laan, als zij, in het ial1'
iur
J6Sg
J65~".J mede
medè onder de Kerfpelen van Fi"eI;"go
Five/fflgo geplaatst werdr;
w~dt;
M
WW.
M 2'SZ'
ww-

.
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DELFZIJL.
DELFZIJL, DELPHICU;.
DÈLPHICU;. (Cltrijlophorus)
(ChrijJophorus)

waartoe Prins WILLI!M lRlmRllt
lREnRlIt van Nas[au
Nasfau Di~st, als Erflladhouder, benelTeIl
beneven de Hèeren van de Monllering, in 1661 de
dispenfa'ie verleenden. Dnn,
er tijd.
Dan, ter"'ijl
ter\.\'ijl dit recht, in laat
luter
lijd.
den Ingezetenen, meermaaIen • is betwist geweest, zo werd, in
't twaalfde Artikel van het nieuwe Reglement, ontworpen door
Prins WILLEM DEN VIl!:RDEN,
VI~RDEN, verllaan , dat dc
de Illg~%I!ter.en
Illgezetenen van
J)rlfzijl,
Orlfzijl. die een tigen
l!igen huis hewoonen.
beij'oonen. en Iro~fdh0 1fd- en haarfleehaarjJeegeIJ hetaaien
betaaien •, "oortaan
voortaan ecreel/figd
eereehtigd zijn,
ûln, om één of twee G~·
Ge.
,'olmagtigdtn
fm /andfc
,'olmagtigden t1 tm
landfe 'tap
~ap te zenden,
zenden. doclz
doch niet mur
meer ge/ijk
gelijk
in antiere
moor ééne [tem hehhen.
hebben.
anJere Kerfpelen,
Kerfpeien, meI hun heiden,
beiden, mallr
de. De fomenroeping
fomeoroeping der Ingezetenen.
Ingezetenen, tot die verkiezin~, werd
door den Hopman dir Schutterij gedaan.
De Kerk is, op kosten der Provilllie,
Provimie, in het jaar 1614, ge.
bouwd, en aangelegd naar het getal der Inwoonderen van dien
bouwd.
iid ,• en dus niet groot, doch echter van een goed Orgel voor.
zien. De Gereformeerde Gemeente, daarna merklijk vermeer·
derd
clcrd zijnde, is thans de grootfie
grootlle van de Klasfis van I1pPingaApPinga·
dam. en word bediend door één en Predikant, die, zo wel als
de andere kerkbedienden , word aangefleId
aangelleld door de Edele Moj!ende
leeren Gedepmeerde
J:ende IIleeren
Gedeputeerde Staaten
Stuten van die Provintie. Ook is
'er eene Ver~adering
Vergadering van Doopsgezinden. Naast bij de kerk, ten
noorden van den Schans of Citadel,
Citadel. fiaan
flaan de meefle huizen.
De Straaten
Straatcn loopen 'cr
'er zeer regelmatig, kruiswijze elkanàer
-doorlhijdende.
doorfi',ijdernle. Het overige gedeelte, hoewel minder bebouwd.
-is
,is mede regelmatig
re/{elmatig in ilraaten
ilraalen verdeeld.
In vredensrijd
vredens1ijd befiaat 'er de krijgsbezetting, gemeenlijk, uit
één Detachement van twee
rot
Iwee of drie Kompagni~n, behoorende tOt
Gunrnizoen van Grollingetl;
Groningetl; welke Bezetting. jaar om jaar,
'het Guarnizoen
word afgelost.
afgelosr. De Milirairen
Militairen hebhen vrije wooning in de KaKa.
fernen
bij den Wal flaan.
(laan. De Vesting
Cernen en Barakken, die bii
Vesling fiaat
onder bevel van' een Kommandeur en een Major.
Zie rONTANUS,
MEE.Tt;:REN, 1I11!!:
MIE<IS,
WI~SE~IIUS;
PONTANUS , VAN MEE.TEREN,
<IS. BaR,
BOR, wI~SEmus;
BACHIENI!., Oudheden
(Judheden Vlin
Grunil1gtn.
VALK~NIER. BIICHIEN!!:,
vlm Grunil1gm.

ge'"

D!r,PHtCUS, (CHRiSTOPHORU-)
(CHRiSTOPRORU-) Burggraaf en Graaf van Dhonll;
D!~PHtCUS.
Zwuden, Marfchalk Generaal van
Koninglijke Rijksraad van Zweeden.
Krij,smacht, en.
en, in
io het jaar 1667,
J 667, EXITllordinaris
Extraordinaris Am.
deszelfs Krij~smacht,
bas·
bas-

DELSTRAHUIZEN. DELWI]NEN. DEMER. enz. 181
basCadeur van wegen dat Hof, bij den St23t der P~reenigde Netier/tint/en, werd geboren te Delft, en naar die Stad genaamd,
bij het ontvangen van den H. Doop, waarover de Heeren Bur.
gemeetleren a!sgetuigen genaan hebben. In gevolge daarvan,
werd deze Graave, aldaar, den Isden Maart des gemelden jaars
1667, als een doorluchtig Burger en Inboorling. plechtig door
de Magiflraat onthaald, en ter Stad ingeleid. onder het gelui
van klokken, en 't losbranden van 't kanon; op welke inhuldiging
een latijnsch vers gerilaakc werd, door NICOLAUS LtLlUS à WES·
TERHOVEN.
DEL~TRAHUIZEN, één der agtien Dorpen van de FrieCche
Grietenij Schourilltl.d, in 't kwanier van Zevenwolden ten zuidoosten van de Tjeukemeer.
I

DELWI]NEN ,een Dorp en Heerlijkheid in de BOII/meien/llla,-d,
niet verre van Kerkwijlt • één en een halve mijl van Bommel gelegen. Aldaar is een Gereformeerde kerk.
DEMIlR , de lJe ... er. of De/nere. een riviertje in Nederllfnd,
in 't Hertotdom Brllhl1nd, dat iijnen oorfprong neemt in bet Bisdom Luilt, nIet verre van ·illallftricht. en bet Stedeke Bilfen ;
loopendervoorbij .!.ichem. Hasfelt en Ánrfc/Jo/; waarna bet
zig vereenigt met de Dei/e, en vanda~r voortvloeit nallr en door
lVleche/en, alwaar. het fioot aan' het rivjertj~ Ne/hen • . Volgen$
GUICIAItDIJN beeft de Demer z!jnen oorfprong bij TQngere.n, in
bet land van Luik, en westwaards vlietende. loopt bet door
Bi/fen, Hasfe/f, Ditst, tot in de Deile.. In dezelve valt ook
de rivier de..f}ttt.
Zie lI.AIJ en. G\JlCJARDIJN.
DE:\IMEIUK, van ouds eigenlijk Denemarken genaamd, een
Dorp in het Nederkwartier van 't Slichr. REGruS PRUMENSIS heeft
al op het"jaar 880 van dit Dorp gefproken.· Toen de Noormannen of Deenen in deze Landen ~evallen waren, hebben zij deze
plaats naar hun vaderland genoemd ~ welke vervolgends in Dem.
riele verbasterd is. Hedendaags is het een zeer kleine fireeks
1\1 3
lallds,

la!:

DENAlN. DENDERMONDE. DEN!tN (P.

~.)

lands ~ tlulèhen de Opp,;yccht ea den ÁIIIJlIi ~ die .zoooer twijf~l te voottn veel grÓOter W:lf. De lVo/}rtlJllnnesJ vi.~k:R daaria
ten tweedtrnaale, na de be81agriging van Duisierg; waam3 zij
dl'll Rh,jn-kwamen opVIeren. Naderhand wH men dat het 'eeR
erfgOt'd geweest is van een door~tH:hlig genacht • net welk VA~
pENEMARUN getlllamd wenk; van wdk gcf1acl1t ~n ~ok wil
dat de viet-én-veertiglle Bisfchop van Utreel/ af!wmllig was.
DFJIIAIN, welë:!f ~ene vermaarde Abdij in de 1VuJ~r/t11Jden,
t\1sfche~ FI1/enèlJien en Douay, door ST. ADELBERT, Graaf VJlQ

posten'anl, en de~elfs Gemalin, die een nicht van den KQ'
lIing PIPIJlI' wa~, geflklK, tri die alft htmQe gaNcn'en 1 :I8n
aan rieq
Dochr.e,. eg 4e cerfre Abdisfe, fchonkea. '-!lij Ueze plaats werden de Bondgenooten, onder den Gr:lave·vA~ ALBElURL!., op
den 14flen }ulij J7I2, door den Marfchalk Dit VILLARS, gcl1a.
gen.
DENDERMONDE, een - Stlld· -in de Ntd~r/A"lkti, bthoorende
onder Oostenrij/rscn n"omlerm. dour natuur en kunst zeer
fierk. Hgitnde Uil . . DhI"~,; . In bet jl2l' t41r1 kregen d~
lJrabaDdfl'.sde SI ad met H~I in. In J57Q • • ze~ door OU~
lt, geptonderd; hl I ~8 ~ door de Fr""fo"- ingenomen. en
dllàrrta door de
1'rié1J,. onderèen lIeriog van 'ARM".
l\eroverd. In den jallte 1706 ging De"tkr1lf'n.d~ • .tI;r ein bele,
van twee dllg~n , :lao dl! Btmdgenoocen over.
Zie OuSclUOIJN, LllmMlUS, 1l1IIlJtUS en -EotnunJlllDWs.

S,,,"j...

DENVN. (t'1l'rE~ PIE'Î'!1lSE) of VAN NEIN, geboren rit Ltltltn.
den 16den December J597. leerde. in zijne· jOlJg~'jaare"" de
Steenhouwerij. Dan zijn geest dreef'· bem rot de:: Nl.thelllw~
Wecenfchappen, en verder tot de Bouw- en Doorzichtkunde;
wauia ,. ec=htff, "iilne ~erihge middelea bern beletten voorrtetaan. Door GllVeTmoeide arbeiázaamheid bracht hij het zo ver·
re. dat hij 'i!l float werd. :.an· eerstbeginnenden. -eenig onder.
~e.
Wijs te r;eeven. Hierdoor «etlllkte bij ond~·de.
ond~·de. liefhebbers VIQ
~ie wetenfchap behnd, (!ft bijzonder onder de Schllders. I~
.unne kunst vord'fdebij zo verre, dil- hl} 'er zijn befiaan mede.
kreeg,

DENrCHEM. DENNEtIER. enz.
DENENBURG. DENICHEM.

1"83
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l:reeg,
lreeg, oe(eneJl~
oe(enefak daarbij
liet
~et jur
jaar J63!2,
J63~, het geluk

de Steenhouwerij; waarin hem,
hem. Ïlt
ilt
zo verre gunfiig was, dat hij Stad.
Stad,
Steetmouwer werd. Dit bedrijf. en ook de Schilderkunst
Sdlilderknnst t
()efende
e>efende hij tot
tOt zijnen
zijneo dood. welke voorviel in den jaare 1639.
HOVIUtAKltN, I. Deel.
Zie HOOIIUKltN,

D!NIN!!VIIC,
" SIi&ht van
DENIN!!lJIIG, eea
een Lu'tplll2ts
Lu'tplHts in 'I
"I1N U/redtt,
Ulr~dtl, onder
de Heerllj.\beid
Heerllj.\heid van
WIl Drieóergm.
Dllllo'JCHIW. een Ov~rij·ifelsc"
Ov~rij·ifel$(h Dorp.
Dorp, onder het LanddrostLanddrost.
DBlIo'JCHEM.
alJlpt
arnpt van Twent. De begeeving
begeeviog wn de PaHorij
Pa»torij gcM"chi~de,
gcM"chiedde,
weleer, bij beurten,
beunen, nu door de Oppermacht. en dan door
deel BisfcllOP van Devmur.
Devmttr. 111
In dezelve waren tweo
tweG Vlcui]ëe
VIClÄJÓIl
ceflkht. de eene vall
vaa ST. ANTHONIJ.
ANTHONlj, en de andere van ST. C."
,efiicht,
THARJ)!A
TSARINA A<;N!5.
A<lN!S. Thans heeft het
bet den num
naam van De1lelrllmp.
D~"e!rllmp.
Zie Olldlldm
OlldntlillJ van !kv61JIer,
!kv61JIer. 11. Deel, p. 355.
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DE~N!'J'Tn,
DE~N!'J'TD, waarfehijnlijk
waarfchijnlijk Ifkomllig van het r;efllCht vu
J>"!N1UTIERES,
vOOflgefproten uit dat van ABBEVILLJ:
t
D!N1nTIERES, vOOI"lgefproten
ABBEVILLI t dat I' f"

hooglten
liooglten. tOppuDt
toPPUDt vin
van aaolien
aaolÎen is opgeklommen. LOMWIJlI"
LomIWJJII"
WIS in dioost vaR den Prinfe VAN CHIMAIJ.
CHINAIJ. In llaqdri
IlaQdri
van 'ARMA -vallende, verliet hij de parti; der S,altl"cken.
Staadè))en. Doelt
Doek
~ICOJ.MS DiNNETiER
DiNNETiIR.t die lOt
tot de zamenverbondene
:umenverbondene Edelen be.
hoorde.
fchijm daarbij fiandvastii
fiandvas1ii gebleeven Ie
te zjjn.
boorde. [chijm
Zie "'R~D4;
"'R~D~ J"'Ir~kt.
,"'Ir~ke. '111IN
VliR IJNlUe; Ta
Ti: WAW1l, bI.
332.
33 2 •
NITIEll
liETIEll

DlNtJ:
Dnit!:,t (LA)
(LA)

mooglijk uit het
bet Vlaamfdre
Vlaamfehe geOaoht VlD
VlD niJl(niIl(dit,
dat, eeuwen lang, Ie
te Cmt In de Regetll'inge
Rege8l'inge geweest iS.
il.
LA DENII was meQe
mede een ~r ondertekenaars van het zo evengc.
evence.
lOeide
melde verband.
Zie 'IE WATU, Ibid.
lilt,
lIJ,

DJ:)lIJS,
DUIIJS, (JAN) ~n der Gendfèhe
Gendfi:he Hoplieden
Hoplieden,t welke zlg, in
&ien jlare
jaare 149!2.
149~, geduurende de onlusten in rJaanderen,
rJaanóeren. ~~r
lien
tlerucht
tlerueht IDIlkten.
mtakten. DENtJS en BOLLAART , zamen vereenigd zijnde r
werraaten,
wem. ten , met een hoop Gentenaars, in een fuenge
fifeoge koude eu
M 4...
illi.
dlli.

VERHOUT. I!E
PE RJJK.
RJjK. (Pieter)
J8+ . DERGMEER. DERHOUT.
duHleren
duifteren nacht,
nacbt, in de maand Januarli. de Sead
Stad Dixmuiden. Zij
bedienden zig van dat rijdllip,
tijdtlip, wijl zij wisten dat ~e Edelen valt
lIet
~et 1'rije "an Sluis 'er vergaderd waren, die bun
hun grooten buit
moesten verfchaffen. Dan, ,_de Graaf VAN NASSAU bad 'er zo
t.~Ds[ geen bericht van. of hij zamelde alle,
alle. de krijgsmacht. die
bij wist te bekomen, bijeen, rukte derwaards , ea plantte firaks
gefcbut voor de Stad. 'Den
. Den Gentenaars, bevreesd voor
zijn gefchut
florm, deed dit den moed OIitzjnken,
ontzinken, en terftond
terflond tot een verdrag overgaan. Zij keerden wel veilig terug. doch
docb den bekobekOo
buit moe$letl
moeiten zij acbterlaaten,
achterlaaten , en de Stad in banden
handen van
menen bllit
NASSAU !lellen. ].0
lo dra DE1'tIJS
DEl\IJS binnen Cmtl
Cm. terug kwam, werd
lIij.
bij. om het -verlaaten
'Verlaaten Vllll
van DixmuitJm,
Dixmuillen, van plichtverzuim beo
befcbuldlgd. Hij zig dUJ
dIU niet veilig achtende, vluchtte,
vluchtte. met hon·
~erd van de zijnen, naar het
bet Slot- te Hosdom , alwaar bij
hij zig
met roven en plonderen zo lang geneerde, tot dat de HoogBailjuw van- Cmd,
Gend, JORIS
JORIS JAN :VAN SCHOONHOVEN,
SCHOONHOVEN, en GILLIS
GILtlS VAN
DEN BOSSCHKN,
BOSSCHItN, Hopmlln
Hopman der Witte Kaproenen.
Kaproenen, hem. met macht
DEN
VllI1 volk. belegerden, en met eenen norm
florm het Slot ontweldigden;
waar na zy bet in kooien
kooIen leiden, en niemand van de bezettelingen
Iingen Cp.arden,
fp.arden. dan den Bevelhebb~'1'
Bevelhebber llOI'lTMORENCIJ.
KOl'tTMORENCI], en den
Hopman JAB
De eerstgenoemde werd aan FILIPS
JAN DENI.S
DENI.S
HUPS VAN
VAN
SLtiE7 gezonden. en DENJJS
DENJ)S op de markt te Cendonthalst.
Gmd onthalst.
SUIl'
,k Excellente CnrQlIijl:
ChrQt!;jlc vtm Y/I1ptuleren,
'.27'2. '
FIa(3tu1eren, fol. 272.
Zie ie

bedijldng, in of oDder
onder (Jlld·Ke,fpel;
(J"ti·Kt,.fpel; zie
Dl!RGMUR, eene bedijldDg,
flUD·li:ERSFEL.
flVD·li:ERSFEL.

DnHoUT,
DnHOUT, een nllllm
naam van, etJijke
etlijke mannen, die ouder de Edelen. in het Sticht van
von U/recht, en onder de Geestelijken
.vermaard geweest zijn. COR'NELlUS
CORNELIUS DERHOUT , de oudlle
oudfte broebrocder van FRANçlsrU5,
FRANÇISCUS, was eerst Kapelaan op het Bagijnhof te
Delft, daarna Pastoor te Emmenes en ,te
.te NtHlrdetl.
Nfltlrdell. :rIUNÇ
lRANÇ
was Pastoor te Ttlclrop
Telclrop en Kolunge.
Zie Qudhdm
Qudhtl/tn "tm
"on Utrecht,
Utrecht. III.
lIl. Deel.

p! IUJK, (PIETER
(PIETE\!.)) (lf VAN
VAN RIJK,
RIJK. een vermaard Schilder, gebooflÏ, van Delft. Zie JIJK.
IlIJK. (PlETll VAl")
Dl ••

DESMARETS. (Jllcobll$) DESMARES. (Samuë/)
CSamuEl) enz. 185
t 8S
DESMARETS.(J.tlcobIlJ)
DEsMARETS ,, (JACOBUS)
(JACOBUS) een JeCuit
Jefuic te
Ie An/wtrpen.
Antwtrpen, zeer door.
DEsMARETS
Griekfche en LatijnCche
Lacijnfche laaIen,
laaien, waarvan
waarvall zijne
~jjne fchrifleerd in de GriekCche
ten getuigen zijn.
V.AL. ANDREAS.
ANDREAS.
Zie VAL.
DESMARES; (SAMUEL)
(SAMUëL)
DESMARES;

MAUSWS.
zie MAUSWS.

DESSEN lUS ,, (BERNIIRDUS)
bijgen~amd VAN
KROl'<:!NBURG, gebo.
DESSENlUS
(BERN"RDUS) bijgemamd
VAN ltR01'<ENBURG,
J 510. !tud
eerde te
ce Bono1/;in
ren te Atnf1eldatn.
Amflddam, in het j~ar
jaar 1510,
lludeerde
Bononiën in,
in"
de GelleeskulIsc;
GelleeskuRsr; In welke Wetenfchap
WetenCehap hij, daarna, te GroninlaaIgenoemde
Ktu/m ~ Hoogleeraar was, en 'in welke laargenoemde
gen en Keulen
Stad hij, in 1574,
J 574. overleed.
Van zijnen arbeidzaamen aart
zijn zijne fchriften
fchrifien de fpreekendfte
fpreekendlle bewijzen.
Zie VAL.
VAL. ANDREAS;
ANDREAS; VAN
VAN DIR
DIR LINDEN,
LINDEN, Deftr;p:.
Dtftrjp;. 111ed.
1I1ed.
DEURHOI'F.
DEURHOFF. (WILLEM) werd.
werd, in de maand Maart de5

jaar~

Anzjlddam geboren. Zijn vader was AIlRAIIAM'
AIIRAIlA!\!' DWJ.DI!:U~
1650, te Amf1eldam
Hon,
JtOlT, en zijQe' moeder JOHANNA
JOHANNA SENGUARO.
SE;NGUARO. eene zuster
zU5ter van den
Hoogleeraar AI\NOLDUS
AllNOLDVS SENGUARDIUS
SENGUARDlUS,• beide eerlijke en onbefproo-'
onbe'fproo-'
bellaan van dezen hunnen ZOOD
zoon ~ was
wa~
ke ,lieden.
lieden. Het burgerlijk benaan
het maaken en verkoopen van koffert.
koffert, waarmede
waannede hij zi~,
zi~. in de,
Je,
Wl1rmoesfl,.aa~,
WartnofSjlraa~, rijkeliik met zijn
aijn huisgezin geneerde. Ware
DEtlKHOFF in 'zijne ,denkbeelden, omtrent Godgeleerde zaak
z:nken.
nEtlKHOFF
en ,
thl en bezadigd geweeSt.
geweest, als in zijn beroep, zijn naam zou .'
zo fit!
na zijnen dood, min berucht geweest zijn. Dan, daar DEUItROFI'
eene hijzonliere
bjj~n"ere Godge/eerdheiJ.
Godge/eerdhfiJ, enkel
enkd 6P
~p loutel'e
/Outel"t denkbte/denlrbtelzig een/!
tien, el'en
t)'en als ;n
in de
dt Philo{op ~;e
~ie op die
dit van Sp;/foza,
Spjnoza. gebouwd,
Zjlmenfielde.
zjlmenllelde, en dat zamenftel
zamenllel niet alleen
alJeen fmeedde, naar de beSPINOZA en DItSCA1TES,
DE,CA1TEs, maar 'er openlijk mede voor
voor,
grippen van, SPINOU
dag kwam.
kwam, veroorzaakte dit hem groote moeite met,
met.den
den deg
detl
Am~eldamCcben Kerkenraad" welke oorde.elde,
oordeelde, tegen.
tegen, de verAm-neldamfchen
DEURHOF" ,, die een Ledemaat van de Kerk
keerde begrippen van DEURHOF"
begeerde te zijn.
zijn, te moeten waaken.
waak en.
"" DEURHOFF
DEURHOFF had noch kennis van taaIen,
taaien, noch van eenige
~choolfche
SchoolCche geleerdheid,
geleerdheid. en was alle zijne kunde, grootendeels •
verfcbuldigd
y~rfcbuldigd aan bet Jeezen van eenige vertuIde
vertallide werken van.
~ËiC~lTi5.
DEiCIIJ.Ti.5. Hei
Hel zamennel
zauiennel zijner Godgeleerdheid was door hem
M 5
uit

116

1)!!
D!!

U R HOF P. (lPIllnn)
(lPIlltm)

uit den ~nd opgehaald,
opgebaaId , met betooging
betoogiag VIlT
Vlm zaaken, dl~
die ..Jo 2.0
lIs hij meellde,
meende, bunen
buiten de ."ba:rrlng
óflellba:rrlng kenneliJk,
kennelijk, doch I.n de H.
Schrift :lIs
als w:I:lrheden
w:larheden veronderCleId waren. Zijne fchrjf[en
fchriften wer.
den eem door hem zelf, in zes Clukken tn :fo, van 1684
168~ lOt
tot
1702,
17°'1, bij gedeelten uitgegeeveD,
uitgegeeveo, en in hetja:lr
het jaar I71S
171$ bijeen gefmohen,
fmolten, in twee dikke deel eo In 4~o, onderonder den
den tij tel ván DeurGodgeleerdheid. Terwijl die
"off's Godglleerdheid.
dit werk in zijne gtboorte
geboorte was,
liid hij, Intosfchen, onder de hand, aan~ijne V(Îenden
y(ienden gegee.
yen een gefchrift"aangaande
gefchrift,.aangaande 's
'$ Men/dun I'erlosjinK.. Dit Werk,
door veel nafchrijvects.
nafchrijverts. gebrek kie geword~n zijnde. werd 't
zelve.
zelve, in den jaare 1694, door hem met den
d~n druk gemeeh ge.
maakt,
maakt. Dus in handen van den AmCleldllinrçhen
AmCleldllinrçJ!en Kerkenraad ge.
lomen
~omen zijnde, genakte
geraakte hij
bij daardoor lIIet denzelven in onderhán.;
onderhan.
deling en proce•• waarvan hif zelf een
eén omllandlg verhaal gegee.
ven heefr, in een boekske.
boekske, onder den lijtel: de go,de aaalc ,'all
Dturltoff,
Deurhoff, tJf G,IOfJ[sfJtliltrNtA
G,lotJ[so"iler1lltA vanvan" de E,;.wlilSr"
E,;.wlllSr" K,,.;,.,.llllti
Ki,.;,.,.,ulti I
in 1695.
Niet alleen de Kerkterud. Inaar
IDlar ook anderen veneueden
vtrlettedeD zi,
legen hem. De Proponent jOHANN2S
jOHANNI!!S ~UHI!ll
~UHU kwam legQn
IcgQn bem
op, in ~
eet! gefchrlft,
gefchrlft. onder den tijtel
tijte! van ClopfJnll,
ClopfJn/, D,urt
Dlurl 'fOl
.tol
., H. Cotlgûu,.tI'ltid;.
Cotlgelu,."'u;d;. 't welk
wtlk door nEURHOFr
Y>WRHOFr beaorwoord
beanrwoord w~pd,
weN.
ondér
onder h~ opfdbrift vin de
ie O.,trluigtntle
O.,erluigtntle k,.ticht
krticht ',,../Yl1l1r!ui'tJ.,
tltr/Yl1l1r!ui'tJ.,
BUCHUg, Ptofesfor VAN·TU'
VAN.TU'
Dalml bntten zig t~en hem Doétor BUCH1l9,
en HALMA.
HALMA, die hil wederleidde met è~t·
è~t' boekske,
boekske. getiiteld
getiileld:i iç.
~lJ!lIgt't,t .AflanglijA:!teiti
ÄflanglijA:!teiti "Ik,.
alk,. Sehtpultts
Schtpukts Vlin
Vlin tlt
tie teuwige
uuwigl (JorBor~lJ!tlg('''t
ullh". in J 702. Ook hebben tegen· hem, doch met minder
voordeel, gefchreeven.
gerchreevtn. )ACOB
jACOB J:OELMAN, )ÀCOI
JACOI ~Cfrirrs,
~cHiJTS. eH meet
DIeet
anderen, die hij niet naliet te beantwoorden. Dan, zijn voor·
aa:tm(}e
aaam(}e tegennander
tegenlbnder was de Hoogleenlar T,
T. H. VAN D~8 ·HoNnT,
'HONDT,
en wel bepaaldelijk in deszelfs Werk, de
ie Wllarochtige
IYllaroclttigt Wegt"
IYtCm
II. Deel, ~n
wn pag. 51- J 73. -DiuRHOFF
"DEURHOFF meende hem
.olll.gen
Tolflagen beantwoord te hebben, ineen bijvoegzeI
bijvotgzel van
Vin eeni,e
Brieven, in 17°7; wlartegen VAN DER
DIR HONDT'wederom
HONEn'" wederom uitpf
uhpf,,
D,urhoJls
DturhoJls Hllr'ntlr1rightid
Har/nek/figheid In
en l'el'kgenltcid;
l'erkgtnltcid; waartegen hil wecferom In 1708, achter zijn boek van il
ie Godvrllcht
Godvrucht der OudeR
Ou/eR ~
deed ten voorfchijn komen, een aanhaDgzel, onder den tijte1 vali
Állnmtrlringn,.
Állnmlrltingn,.
Val

'ç.

,m&.,
,ms.,

D

~U

1l HO·
R o· 'F P'. (Wil/tin)

rl,
rIl

Vat!
Vm alle de fcbrif{et'!
fcbrif{e\'! van deun mI?
mil. word, als bet
het
beft
beste pullen.
puden. tijDe
tijne Yerk//llzdite
Yerkt4lJrlite Ol'" den
tie,; Twudelf Bl ft'
;81
,.n hrtrtlt1;
Pn'trtJtj; el
ea voor het verfiandig/'lc,
verftancKgAc, fchoon meest onrechronrecht"..,.
%innigte
~nnifte,, rijn Boelc
Boek J~b. waarvan
waàrvan de lIÏ1gave
lIi1gave g~btelijk
gereclnelijk be~
bekt
lt' is gewordetl.
geworderJ. Zij t die het
bet zlchlfie
zlclllfte oordeel over hem vellen,
teggm.
:eg~. dit hij. door het beflrljdèn
beflrlidèn Van ~PINOZA.
SPINOZA. ongelukkig
een rolnagen Spinofisl
Spinofist geworden is. Andere. en wel de mee·
Ile'
Ue van zijne Leezers, berchuldigett
berchuldigetl hem, dat hij zijne
lijne gevoe~9;
left9; altoos. achrer zijne woorden verfchoolcn heef!,
heefr, en dat
dilirdeor
diUlrdeor tiine zooderllnge
zonderlinge denkbeelden over dt
d~ GtWm
G~(stm , en
elf IlIm)lImfje ielllugingtn,
"e
ielllugingm, onverfiunbul'
onverfiunba:rl' zl;n geb!eevcn.
geb!eeven. Eenigen,
Ecnigen. dio
die
bern meènden ca verllaan
verfiaan ,• en dus zijn gevoelen
gevoeren omhelsden ~j
kteegen.
ltJ'eegen. naar hl"m ,• den Ilaam
lIaam vin:'
Vlin;' Dttlrh6vÎtllletr,
D~tlrh~vif1IJNr, die, zó al.
hel
het doorgaans gaat, nog vreemder tfeIlingen
ffeIlingen geflaafl
gefulaft en verbreid.
bebben,
hij zelve. Dit evellWel
evellIVel erkennen zijne groollre
groollte tehebben, dan bij
getlllanders
gellflanders eenpanrig, dat balie
in alle zIjIIe
zIJIIe fchrl eten
nen een graole gods.
vruchc
vrucht doornnlalde.
doorfirllalde. Me! di!
dil geltlig(!nis
geruig~nis is hij ook gefiorven,
getlorven. ia
ilJ
bet
het jaar '717; in welk jaar het eerfle deel van zijne O"ulla.
Ollu.a.
ttlurltumJe
trlurltumJt! in het licht kwam. Als zijne
Zijne verdere tegenfchrijveI'l
tegenfchrijvers
kan men hier nOl:
no, bijvoegen WITI1CHlUS.
WITl1CHlUS, ANDAU,
ANDALA, VAN fJfUSDD.
fJfUSDIDI.
enz. Na zijn overlijden kwam t(!n
ten voorfchijn zijne Lttr
Leer ~" Eur
&I'f
,'erdeiigd. ffgm
ugen alle
IJI/e foort
foort van Dominees,
Dolltint~s, Pr~d;kar.ten,
Predikar.ten, PerFérmaners.
tflllt/US. K r,,,,ltbezQtlurs,
,.4H1tb'ZDtlttrs, enz.,
tnz., in eell wel geemge,
geeflige, doelt
doclt mil.
mlll
godvruclJtige
godY'ruclJtige ZlItntnfprnalt,
ZII'l1tlffprnafr, tusfchen ALETOPHILUS VER!I)ICUS e~
cene Deurhov;lIa"rde
Deurhovillfln!de Dame,
DIlme. waarvan IIls
als Schrijver werd gehouden F. BURltAl'f.
BUR~IAlt. Zijn afbeeJdzel fiaat
tlaat voor zijne Godaeleerd.
Godaeleerclheid.
Zie COEREK,
GOEREE, HUBNEJ., BA YLE,
TLE, enz.

DEUlNIt en

LIESlL.
LIESIl..

twee· afzonderlijke H(!erIijkheden,
H~erliikheden, ia
lil

$lfltlfSch-Braband,
Slaalsch-Braband, onder Pul/nntl
Pul/nnd behoorende , die beiden on.

den één Heer flaan.
fiaan. gelijk ook de beide Gerl/formeerde
Gerl!formeerde Kerken
aldaar te zaa:nen
zaa~en vereenigd zijn; ook worden ze te zamen als
ats
ééne Heerlijkheid aangemerkt. In het jaar 1397 hadden
badden dez~
Seerlijkheden
Heerlijkheden (toen
({oen mur één
é~n zijnde) niet meer dan een laag en
Oechts
Oechu middelbaar rechtsgebied, waarna, in 1559. het hoot
boot
ol hals&erecht givolgd
giVolgd is•. In den jaare 166Q
1660 werd de verpanvtrpm,
ding,
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ding. waaronder de Heerlijkheid Deurne fiond ,., wel afgelost.
doch maar alleen voor eeukonen
een konen tiid, terwijl de Heerlijkheid·
DOg in dat jaar erflijk verkocht werd un
a:an ·den Heer ROGID.
ROGTD. Ba.
Baron van Lufdtla/.
Luldnal. Niet lang daarna, in 1678,
J 678. hebben Hunne
Hoog Mogenden Deurne en Liefe/
Liefel yan elkander gefcheiden.
gefcheiden ~
Heeriijkheid verklaard
en elk derzelven voor eene bijzondere Hlleriijkheid
hebbende.
bebbende. lan
aan de eigenaars daarvan vergund.
vergund, in ieder van dezelve een' bijzonderen rechtbank aanteftellen; w:larvan. echter,
laatstvoorgaande
eerst lang daarna gebruik gemaakt werd. De laatstvoorgaandebezitter daarvan was de Heer THEODOOR
Tm:ODOOR DE SMETH.
SMETH, die te ge.
lijk Heer van Alphen,
Alphm , in HBI/anti.
H6/1llntl. en Oud-Schepen der Stad.
Amfleldam
Amjleldam was. Hij bad
had aldaar bet
het recht van aanttelling
aanllelling van
Drosfaan,
Drosfaart, Schepen. Secretaris. Vorller
Ver/ler I Schuner.
Schuner, Koster en
Scboolmeesters;
Schoolmeesters; en in de beiqe Dorpen, lot
tot de Heerlijkheden
behoorende , bet
het recht van de Jagt, Visfcberij
Visfcherij , Houtfch:1t
Houtrch~t en
andere Domeinen. Ook is de eigenaar van dezen grond, Heer
van een gedeelte der Heide, aan de Heerlijkheid
Heerlij~heid onderhoorig.
kracht van deze grondheerlijkheid is het, dat de Heer van
Uit kracbt
Deurne en L;efel.
Lit/fel, van ieder morgen der ingegraaven
ilJgegraaven , en tot
bouw- en weiland bekwaam gemaakte Heide. jaarli;ks zes /lui.
fiui.
vers cijns trekt. .
underhalf uur gaans ten zuidoosten
Het Dorp Deurne ligt anderhalf"
van He/m,nd,
Hel1lllnd, hebbende- een tamelijke gr.oote
groote Kerk, met een
geoletzeJden
genletzeJden Toren, die met een I.oogcn
toogcn fpits voorzien is; welq,its, in 't jaar 1734.
173 .... benevens een gedeelle
gedeelte van den Toren,
Toren.
ke ij,its,
door den blixem, in den brand geraakte,
gerlakte, waardoor de klokken,
klokken.
gelijk wascb,
wasch, ~molr.en;
fmolr.en; doch kort daarna is alles in de voorigc
ged:Hlnte
ged:l3me berOeld.
berOeJd. A.ldaar
Aldaar was, een
cen tijd lang.
lang, een volledige
Kerkenraad; docb, door gebrek van bekwaame mannen, is de.
1760, tOt op een hal
huiven
ven gcfmolten.
gefmolten. De mans
zelve, in bet jaar '760,
Ledemaalcn
LedemaaIen na dien tijd wederom toegenomen zijnde, werd,
volgens Re[olutie
Refolmie van HUllne
Hunne H. Mog. dezelve, den ~9rten
~9nen
Julii 176
1761,
1, wedel.om 4crfield.
4crfielà, en heeft als nu
IlU het recht van·
vrije beroeping.
weIl. er ééne zeer oud
Euiten het Dorp naan twee Kastéelen. well.er
en vervallen is. lIet andere is ook oud, doch, door den tijd,
zo zeer veranderd en verbeterd
verbeterd,J dllt
djlt bet tot
tot een fraai cn
en ge\l1ak.
gemak.
lijk

DEORNR.
DEURNE. DEUSINGIUS.
DEUSINGIVS. (Anl.s)
(Ant.s) DEUTEKOM.· 189
IR9
lijk woonhuis verllrekken kan. Het naat een vierde uur gaans
oostwaard van de kerk, is allerwegen omringd met breede watergrachten •, en beefe fierlijke tuinen en plantagiën.
plamagiën. Beide Kas.
Kas(eelen
teel en werden, in het jaar IS J!I,
1 iJ, toen Deurne.
Deurne, door de Gelderfchen, verbrand werd, mede in een
eell asch- en puinhoop ver.
~~.
.anderd.
DEURNE.
DEURNE, een ander
IInder Dorp van
vin dien naam, mede in StlllJtsch
StlllJtscfz
BrabanJ. doch onder de Heerlijkheid Rtlye!1ein
Brnhand,
Rave/ldn beboorende.
behoorende.
Dgorne geDeze beide gemelde Dorpen worden ook wel D(}orne

!laa,md.
~aa,md.
D.wSlNGIUS.
DruSJNGIUS, (ANTHONWI)
(ANTHONIUS) werd, den 1I sden Oél:ober 16
16" I2
u ,,
te Mtut's
Meurs geboren, alwaar zijn vader.
vader, als Vaandrig in dienst
van den Staat der rereenigde
f/éreenigJe Nederlanden.
NeJer/tlnJen. zig [Oen
toen bevond.
ANTONiU5 tot de Weetenfchappen opgeleid zijnde, oefende zig
ANTONIU5
aan de Hoogefchoolen.
Hoogefchoolen, te Harderwijk en te Leiden. In
Tn bet
het
jaar 1637 werd hij
bij tOt Doél:or in de Medicijnen bekwaam verklaard.
klaard, en, in het volgende jaar.
jaar, Hoogleeraar op de lIIuslre
Illustre
School Ie
te Meun; kort daarna, in de Filofopbie,
Filofophie, te HtlrJerHarder·
wijl,
J 639 ook in de Geneeskunst. In den jaare r6~7
wij~ • en in 1639
r6-t7
bekleedd~ hij die waardigheid te Groningen. 111 1652 werd hij
Lijf-Am
LijfAnz van Prinfe WIIJ.EM
WJllEM FREDRIK
FREDRJK VAN NASSAU. Hij heen
heefe een
menigte van fcbriften
fchriften nagelaaten,
nagelaaten , waarvan 'er' veele gedrukt
·zijn.
zijn.
Zie M. ADA~lI
ADAMI ntte
Fitte Prof. Groningte, en VAL.
VAL. ANDREAS.
ANDREAS.

DEUTEKOM,
nEUTEKOM, Dellfechem,
Deufechem, l)eutichem,
l)tuficfze11l, Doetinchem,
Doetinchem. Dotinc/Jem,
DOlechem, en oudtijds Duiktingen • of, gelijk 'er
linchem, DO!echem,
(hat in de Brieven,
BrieveIl , die het Klooster Bctlehem betreffen.
betreffen, DilDittinkhcim genaamd, was een Gerechtsdo'p, in de landtlreek
landllreek
L eemerike
hiertoe. en nog
umuike of Limerfche, die, eertijds. tot hiertoe,
verder.
verder, zig uittlrekte.
uitllrekte, zo als blijkt uit een
eencn
en Gifrbrief
Giftbrief val!
van het
jaar 838, bij HEDA.
HltDA, in het leven van den Bisfchop ALFRICUS,
ALFnICUS,
bijgebracht. Over den Ilaamsoorfprong
lIaamsoorfprong worden vecle gedachten.
gedachten,
beo
bij deze en geene Schrijvers, opgegeeven; doch dezelve beaaan in giifingen.
gbfingen J en kunnen daarom worden voorbijgegaan.
yoorbijgegaDn.
liet
!let
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l> E U T E KOM.

nn ZUIp ~ell • plegeri'
plegeR
Het is 4e JerJe Stad van het KWlftler van
«Ie rJvier den OJ#/en 'nftl,
fift/, .ie" .iJIeR
lab de r~cbterzijde van de
..'Yan
an ZIII;lien • en lw.ee van D9tsiur~. De Stad H vrij volkrijk~
meur en een tlubbekle .gracbt eR aardoo wal
en 1I1et eeD iteecec mour
onuingr. In voorige jaar.en z()uden 'er ,eeniF peoningelil, vall
2eer oude !loffe , zijn uitgegraven, waaruit men wil opma2keu.
opma2ken.
dat 'er, in oude tijden, ook Romeinen geweest zijn. lij heeft
GrJlit -., de IIlW1ln'''gr,..,
IIlW1hu'-gr,." de WalerJlTaler- ,eg de
vier poorten:.de GrJlit-.,
me;,:
Huftn- of lüifen-Poort. Boven eene vin dezelve leeS! meu,:
Yérzint UI' je hegiltt. De Ir.woonder~ zijn ~roo.tc liefhebben
van de jacht: zodanig, dat meI! vIn dezelve, met THOMAS Dl(llIUS. mag zeggen:

Tu",
,"epOJU4tI,
TUnI a-itl11J 6tfefo
itfefo Th,ro cum tlw,urll
tltUI1,jrll '"t/OJU4tI,
A~lens 100JJen
111men ,ft'
'"' SJ/ya·s
S,/Vt1S et
el [ua
{ua Juftrli
'u-ftr~ redil.
zijfl'
'\Vijders verdienen r.ij het geGMigenis, dat zij .hoas dclpper zijl!'
.l\1.,.tgeweest. Toeu de Vorst lIan CleY~, in dienst YIH1 Keiur .)\I.,.t,fngeflolen 'hield,
IIULIAAN. in JJ 499~ ciezc plaal:6 eelligen bijd ,fngdlolen
moest hij zulks ilaken, om dat d. GeWerrchen in zijn eigen
land gevallen w~ren.
,den Brie/ hadden overrom,
In 15711. toen de Wll!erge~n ·den
peld, nam -de Graaf VA.~ DEH IIEAG, .behalveJi "eele andere SteGtiderJoIIII, On,-;'/s[d
OJ'erijsfol en Zutpben,
Zutphen, ook ,deze plaats iD.
in.
den in GdderJo1l6,
Admirant VAN ARRAGON over den Rhijn geIn 1598, (Oen de Admiranl
oiT! Dotsh./lrg
Doesb/lrg Ie belegeren, en daardoor .gelegen.
J.:omen was~ oin
Ie kri.igen
kri,igen om in de re/uwe te vallen, trok hij eerst op deheid te
ie Stad aan. cn
en nam dezel~, den derden
derdim dag bij verdrag in.
vertrol<ken zijnde. tastte Gtaaf wn.UM LOD~
Wederom vandaar vettrol<ken
WIJK VAN NASSAU de Stad aan. en werd dezelve, -lil eeD hele,
van vijf dagen. machtig. In den jaare 1 ~99, den 7den Augllf'
l'érul1ilde NederlmuJen gehechr.
gehecht. Toen.
Toen de
tus, is ziJ aaft de l'érernilde
Neller/anllen kwamen-.
kwamen. deeden de
Franjèhen, in 167!1, in de Nelltrlanitn
Stilten eellige Vestingwerken om deze Stad maaken, die meer
dlli dertig duizend guldens kostten. Hoewel nog niet voltrok-'
MOLCKMAN d~
ken zijnde, bood, nochtans.. de Commandant MOLCKBl'])l
vijand. outler bevel 1an l!4o~. 1>& ~vr5&.
~vrh. op:dqn
••!!erenden yjjand.
.,
9den

.E U T E KOM.
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Jdeil JWlij, met zijne nieuwgeworvene l{ompa:nkn,
Kompa:ni'::a, zo veel
tegMllsnd,
tegoolland, dat eenl,e
eenl&e befprlngers (en eeraen
eerClen onder den
deo vot.t
voe,t
geraakten,
ge1'Aakten, en hij ze~r
zeer eerliJke voorwaarden bedong. Toeu
Toen
1.reeg
jfrmflersch Guarnifûen.
Guarnifoen, onder het kommaDdo
kommando van
vaa
kreeg de Stad IfUJljler.sch
den Overtle
Overfte POST.
POST, tot dat de FrRf1Ifthm
Frallfèhtn hunne overwinningeu
overwinningen
io
Nederlanden moesten verlaaten.
tD de Nederlqn"en
verlaaren. Sedert ziJlI de vestingen
~nigzins
~nigzil'ls vervallen. Men houd aldaar thans een klein Guarni.
(Oen.
foen.
Oudtijds
Oltdti}ds was 'er een Kerk. aan de H. CATHARll'iA
CATHARl~A toegewijd.
tfie
lfie een Pastoor kreeg uit het bijgelegene Klooster Bel/them
Betlt,1lcm •
.wiens
...
iens Proost het rech~ van benoeminge had. 1h:ms
Thans word dezelve.
Eelve. door twee Gereformeerde Predikanten bedieO<l.
bedicoo. 'Er WI.
wa.
"oortiids een GRfthuis
Ga.<thuis Kerk.
Kerk, il,gewijd
voortiids
ittgewijd op den n:lam van de ".rie
irie Konillge.
KonilJgt" ~ die tba.ns
tb:ms niet meer gebruikt wordt; zij Ihat
flaat bij
~et Gasthuis.
Gasthuis, in hetwelke de Burgers hunnen kost koopen. MeI!
Mea
lIetft
geflioot.
heeft hier. VQor
voor weinige jaaren, een Lmherfche Kerk getlioln.
el
~ Dlet
met een Predikant
Pr~dikant voorzien. In de Stad zijn veele Roomsc~·
Roomsc~'
{laat buiten dezelve.
dezelve, onder het ~e
~ezinden; doch hunne Kerk /laat
vin 's lIeerenberg.
lIeerenherg, en word bediend door een Waereldlij.
WaereldJij.
bied van
ken Priester, die Diet
niet d~9
daR met verlof van Burgemeeaeren
BurgemeeCl~ren in de
Stad mag kornel!.
komen. Aldaar is ook een Latijn[cbe
Latijnfcbe School, flaande
fla:mde
onder het
bet be/luur van
\I1In een Reétor. L'€rtijds
E'€rtijds waren 'er twee
Nonnen, en één voor Monnike;]:
Monnil,en: het ee·
Kloosters: één voor Nonnen.
ne
Ile w;s
was binnen de St:id,
Stad, en het lmdere
:l11dere even buiten dezelve ge~
ge"
tlicbt. Het eerac
eerCle /lond
fiond onder de befcherming van ST. ANTO·
ANTOlticbt.
Nlus
NJm en AGNES, en had den naam
naa111 van Sion aangenomen. Ze}OIlANNA, weduwe Vlm
v:;n GERARD
GERARD VAN
VAN HEKEREN
HEKEREN •• word voor
kere JOIlANNA.
flichreresfe van dit Klomter gehouden. Hcti$
Het is reeds voor
de fiichteresfe
lange vernietigd. Het tweede, dat bui:en de Stad /lond. en
eu
ST. LAURENTIUS
LAURENTlUS toegewijd
wegcwijd was,
w~s, werd Belle!u1IJ,
Betle/u1IJ, of
öf door
eloor de
wandeling Bi/heim genoemd, en van Reguliere Kanunniken
Kanunnikel1
fin sT. AUGUSTIlWS
AUGUSTl)1US Orde bewoond. HENDRIK DE lI!JtSTE.
teRS're, Graaf
nD
.an Gelderland en ZUlp/m"
ZUIpkm, als hij in 1179, uit IttfJiën,
JttlJiën.
.on
U!DRIK DEN 'TWEEDEN. tegen de Mili1llee{nz
Milimee{nz gediend
daar hij FUDRIK
had, te rug keerde, had
h4d het gel1icht.
gellicht. Hei was een
eell zeer beo
beroemde Proostdij , en is, in JIS~ 9, geIleebt.
,/laat 80'
ge/Jecht. Daar
Daarflaat
8°1
K/~~sler genaamd.
ienaamd. Het is bekend.
bekend, dat
een Boerenhuis, het Klmter
ill
Ïll
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D E VEL. (De) D E 'V ELS TEl N.

In het Graaffchap Zutphen en elders in de Provintie van Gelderland, in d:!n
d:m grond een zeker Yzer-Erts
Yzer· Erts of Oer wordt ge.
vonden. Deze Em.
Errz doet zig hier omflreeks ook op. GezuiGezui·
verd en bereid zijnde, worden daarvan, in een Yzermolen, omtrent deze Stad gelegen, Handgranllten,
HandgraOluen, Bomben , Kogels en
veelerlei Yzerwerk, tot huislijk gebruik, gegooten De Heer
KRAljENHOF,
KRAljENHOF, in zijne Korte
Korre Historifthe en Ceographifthe BeJèh"~;l'jng
Jèhl'~;l'jng des /lardlrloots, vergist zig, wanneer hij, bI. 397,
397 t
fchrijfr, dat deze Yzermolen in de Stad gelegen is; doch dezen
misflag
misOag had HUBNf.R. dien hij Cchijnt
fchijnt gevolgd te hebben. vóór
'hem ook begaan; het geen mij verwondel\. dat de Heeren BABACHIENE
CHIENE noch CRA~IERUS niet hebben opgemerkt. Te Deutichem
worden, jaarlijks, vier Marktdagen gebouden , op welke veel
volks zig la1t
Ja1t vinden, als zijnde voorzien met dingen. die teil
platte Lande het meest van dienst zijn. De Inwoonders genee'ren zig he[
het meeste met de veefokkerij en de bouwerij. De Regeering yan de Stad Deutichem
Deuticl.·em befiaat
beOaat UIt zes perfoonen, waar·
van
VlIn twee Burgemeeileren,
Burgemeefleren, en de overige Schep,~nen en Raaden
zijn. Hun is een Secret:tris
Secretaris toegevoegd. Het Richterampt
word 'er door een Richter, die d')or den Landdrost van het
GraafCchap
Graaffchap Zutphen wordt aangelleld.
aangelleld, over het omleggende land
waargenomen. Twintig Gemeensluiden waren 'cr eertijds, tien
uit de Burgers. en tien uit de Gilden. en veertig Gecommit"
teerden, twintig uit de Burgers, en twintig uit de Gilden;
die, voormaaIen , de Burgemeefieren. volgens een Refulmie
Rerulutie
van de Heeren StaRten
Staaten van Gelderland, van den 4den Mei
des jaars 1719,
'719, verkooren. doch d:1t
dat thans ophoud. De Ad·
miraliteit te Amfleldam boud aldaar een Commies ter recherche.
Zie Geographifohe
Geographifthe Befthrijving van Gelde, land.
DEVEL, (De) een der binnewateren van de Zwijndruhtfcll<;
Zwijndruhtfçlzf;
Waard.
Wa~rd. Uit den loop, wijdte, diepte en oevers. houd men
dit voor een kil of buitenl.:reek. alleen door indijking (1331)
een binnewater geworden. Ten einde van Jllurden'ont,
JllurtieTJ'ont, aan
dm Devel, !laat
(laat het flot
OOt Del'eI.
DeJ'e1.
DXVfLSTEJN,
DiVfLSTEJN,

behoort, met zijDe Tienden en andere gerech.
tig-

:DEVENTER. Noolnsoorfprong m Oudheid.
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tigbeden • onder Zwijndrecht. Oudtijds was dit Slot zeer fierk
en zwaar van muuren. zo als nog. aan de grondQagen , te zien
is; liggende op een hooge werf, met hooge graften omvangen.
De fiichter daarvan was Heer WILLEM VAN DUVEN· of DUIVENVOORDE, Ridder, die dit Dtveljlein als eene adelijke Homad
bezat, en als een Leen van de Graaven, tot in bet jaar 13 I 5.
Naderhand is het, door andere geOachten, als een Onleen beo
zeten. In het jaar '594 i$ hetzelve ten deele wederom opgebouwd, en uit de overblijfzelen van den brand. in 1572, ten
voorfchijn gebracht, met verbetering van plantaadje.
DEVELKERK!.

Zie

LINDEKERKE.

DEVEI\JTER, eene fierke en welhewoonde Scad, in het
'Zulderdeel ten westen van de Provintie Overij,fel. Van deze
vrije Keizerlijke Rijks· en door den koophandel vermaarde Stad.
is van meest alle Schrijvers met roem gefproken. G. SIJLYANUS
zegt, in zijne Korte Befchl'ij"ing daarvan: Deventer is cent
der Keyferlyken vrym Han[en .'leden, ghe/egen op die riviere de ffel, de tierden en noordJlen )'on den Ryn, in cene
opent g/ze[ontle lucht ende van goede landouwe , zijnde aa"
die eene zijde langr die ril'icre mee t ui/weerden ende wylantien, de rest landwaarts in goede Iroornaklren.· Sy iJ de eef"Jle en voornaomJle Stadt in 't Land van Overysfel, cent der
drie HoofdJleden des /elven Lands, een wel gepolicydt en WtJ
gebouwde Stad, die door hoore lroopmanfchllPpen W]t e"de
~erre vermIlort is. Zie daar, in weinige woorden, alles wat
tot lof nn eene Stad kan gezegd worden. GUICIARctjN maakt
het echter nog korter, als hij zegt: de Stal is groot en U''Jlt,
ViJl van allerhande [choone huizen, [00 wel gemeine als byfondere, en de Hoof"Jladt des gantfclun Lands. Wil men nog
nadrukkelijker woorden, zo wel toe lof van de ~tad • als haarer Ingezetenen tlrekkende" men leeze bij I\EIJD. in zijne Nederlandfe/te Oorlogen, in het VI. Boek, deze woorden: op deft wiJfe
;s de beroemde Sied Deventer, wefende bIJ velen naost "-.ntwerpen ende Amfierdam, V09r de derde Coop!lad ,'an alle de Nelieri'fnde1l geacht, ~erloQren, na dat fJlien jaar langh door
Xl. DEEL.
N
!rail-
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DEVENTER. Nf1a"m~rfp"ong en Oudlûid.

hatlre eigene BorEhers was -heu'tltlrd geworden, [onder unigh
garni[ocn, met foo goede ",afht et] orde, als in gunen tlnderen jteden ond('r de Borge,.en g/zel'onden wordt. E. VAN
~IETER~N noemt haar meJe: em ,'iicke Koopjlad, zynde in het
,'erbondt du Hom!en. Ook ROort relde ha~r. noast Antwerpen In Amflerdam, ,'oor de derde -Koopfiod in de Nederlanden.
Uir SIJLVAIIo'U>, hier boven gemeld, hebben wij gedeeltelijk ~
plaats dezer Stad, als liggende ann de rivier den 'niet, gezien.
/1.. ~100NEN lOont ons dezelve nader aan, als hii zegt; De urjle
dezer Steden is Deventer, tlon tie rechlc zijdl des as/els, drIe
uuren henedm ZUIphen en zes boven Zwolie.
Zeer verfchilIende werdr, van (AIds, de naam dezer Stad' ge.
fchreven, en wel zo verfchilIende • dat 'er van andere Steden geen
voorbeeld is bil te brengen. Men fchreef: Dahentrio, 'Davontria. Davantre, Dal'enter, Doyentrio , lJave1ltre, Devemetria, DavoTJlur, Danonlr;a, Dauanlria, Deventria, /Jevmlen, Del'enteri. DI!I'l'ntre, Deve1IlUriUln, DelPfnler, Dauen.
II icum, TI/ventri, TCll'enlr;enjis.
Zo verfchillende als deze
fpeldi~1gen, zo verfchiJlende 'zijn ook de gedichten over den oor·
" fprong daarvan CLUVE[;IUS is de geene. die het fterkst gepleit
, hee ft, om den naam en oorfprong van deze Stad af[eleiden Villt
.de oude Nabalia, of NIJl'a/ia; grolldende zijn bewijs op de
kaanelJ van PTOLOMEIJS. A. SCHOONHOVIUS wU, dat D,,'enter
haaren naam en oor:prong zou vcrfchuldigd zijn aan de oude
Tenflers, zeggende: PIJn dil! jlroom tif tol aan de Pecht loe;
lagen de Tentl:ers, nnhuuren. ,'an hel Granflc!t4p Benthem :
deze z'jll arsl TeveUlCfS gcnOlmd, waero11l hun Hoofdflad, ,:ze.
de oon den rs(el gelegen .. iolt dm naam !!RH Tevenrer, of Deventer huft. Waarmede IIERMANUS COMES NUENARIUS en GREGOo
RIUS BRAU:'I overe('nl1cmm~n, Van die zelf~ ·gedachte is genoegzaam PONTUS HWTE"m. IJ. JUNlUS wil dezelve hebben afgeleid
vau de An[uario S; wederolU andere van de Oude Catlen, die
zig aldaar bij AI'Oll1uur zouden hebben neer{,''eflagen, en daarvan den naam Dal'O/JIuur zou gekreegen hebben, naderhand
veranderd in Deventer; zo als men, volgens de vert!aling' van
..1. MOON!':N, een La!ijnsch vers leest, in den gevel van de mid.
denile BrinkpeDrt. ooder het afbeelrlzel van hea Fortuin'l luidenJe aldus:
DI

DEVENTER. Naomsdolfprong
Naamsdolfprong en Oud/leid.
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De f{at dOlJr OprO(f
opro(r uit zijn f/aderlar.1
f/ader/ar.t gevaareJI
gevaarelJ
gewest,
Befloeg op mijn ge/eij dit onbewoont gewtst,
En flichte em kleine Stad naer meer ion duifent
riuifent jaartn,
jaaren,
riees' "est.
,'est.
En noemde DA VEN eigent naer mijnen naem dees'

ongenoemd Schrijver eigent den oorfprongt of !lich!lich.
Een ander ongelioemd
ting der Stad toe aan DRUSUS, zeggende, dat rlie Slat DevenDeven.
ter, eille
eine feer olde
o/rie Staf fie, is gheil1ll1 twijvel ae., weftnde
wefende
,ine der ClIsteeien
Cn.steden dllrc!z
durc!z DruCus
Drufus all
al1 den R/iijn
R!lijn gebouwt. Dan,
deze heeft de woorden van FLORUS, lib. 4. cap. 12. niet
nict wel verver·
DRums, niet aan
{laan. Want kenlijk is 't, dat de kasteden van DRUIUS,
deze, maat
maar aan geene zijde van den R/lijn zijn aangelegd. WeWe·
derom anderen zoeken dezen naam afteleiden van een vermogend
man, onder de Saxers , DAVO
DAVO genaamd, dien zij dan, fchoon
ten onrechte, voor den fiichter houd~n. De geleer.:le ALTING
ALTING
had mede hieromtrent zonderlinge gedachten, meenende dat DeDe·
yenlet' zo veel betekende als D(-enter Stad; hij zegt: "den naam
" meine ik ontleend Ie
te zijn van het eerCle deel of En/e
Ente des 'OpHoofdflad is, zijnde door tus[chen" perflichts , waarvan ze de Hoofd!1ad
i, werping van de letter
lener P, uit ue-enter,
ue-entu, welluidendheidshalve
wcfluidendheidshalve.•
" gemaakt D(venter,
Deyenter , of van de evenc/reden,
tvenetredm, of Om'ons/rede."
lJal'onstrede."
Ook worden 'er gevonden, die dit nog anders
and.:rs plooijen , en zeg;
g€n
g€ll dat de naam van deze Stad nict
niet moest gefpeld worden Deyen/el', maar Deven/e,
Del'ente, als zaamgeftel.j
zaamgefiel.j uit het lidwoJrdeke de,
en het oude bekende woord vente, betrekkelijk tot den koophandel, die da.ar voorheen gedreeven werdt, zeggende zo. veel
als de Markplaats , Warkplaats, waaruit men gemaakt heeCt
heeft DtlVO'1
Davo'l
Yente,
rente, of lll/arkt
JYlarkt van Dal'o. Dan, de gevoelens van deze alal·
wil/en, dat deze
len zijn minder zwak, dan dat van hun, die willen,
Stad haaren naam zoude verCchuldigd
verfchuldigd zijn aan het geOacht van
VAN DEVENTER.
DEVENTER. Want niet alleen dat dit gcOacht
verre na zo
oud niet is, als de Stad, maar ook om dat men niet kan aamooaanroo.
nen,
Den, dat de affiammelingen
amammelingen daarvan zig aldaar ter neder gezet
hebbetJ; veel mln vàndaar afkomflig zijn. Breder over dezen
naamsoorfprong, hebben wij ons hier, dan wel elders, uitgelaauitglilaa.
ten, wijl dit konde dienen, om zo wel als de onzekerheid daardaar.
van ~ 't welk deze Stad met veele
reele anderen gemeen beeft, als ook
N 1I
der.

op
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0I) E VEN TER. S/ukte
Stnlrte tn
en P~orUn.
PDorUn.

derzelver onbepaalden ouderdom a:mtetoonen.
a:mteroonen. Dit dan is het
dt'rzelver
hebben, dat ze een zeer hoogen
eenige, dat wij hieruit geleerd hebben.
en grijzen ouderdom bereikt.
bereikt, en dat haare Larijnfche benaaming
DfJl'rntria is.
is, zo als men ook nog in 'tjaar 16~3 op de koperen
DfJl'rntril1
munt, aldaar geflagen,
gellagen, geIlcId
ge!lcld vindt.
afhangt, 'is,
De Gedaante der Stad, waar de Sterkte veel van afhangt.
volgens de beCchrijving van SIJLVANUS, ovaalswijze aangelegd,
h~bbende veel overeenkomst met de gedaante van een Eij, dat
h=bbende
aan de eene zijdc
zijde ingedrukt
ingedn:kt is.
is, en wel meest aan de landzijde,
daar de Brinlrpoor/
Brinkpoort is. Rondsom is dezelve voorzien met veele
goede Torens, die met hooge en dikke muuren zijn aaneen ge·
hegt. Achter die muuren zijn goede aarden wallen, en twee
bolwerken, welëer zeer aanzienlijk: 't een is bezijden de Brink·
poort
poort,I rond, en met een muur uit den gro:Jd
gro:1d opgetoogen
opgewogen en
omfingeld; welke muur, beneden, dient voor het afzakken, en
defenGè \'31l
\'all de graclH; het ander
alJder bolwerk, veel
van boven tot defenliè
graoter, en hoekig, met rechte flanquen, legt aan het laaglle
grooter,
uiterfle gedeelte van en om de Stad, daa~,
daar, welëer, de Ts·
en uiterfte
{<'Ibrug
aan hegtte; van den grond af opgebaa!d
Flbrugaan
opgehaa!d met graauwe {lee.
!lee.
n~n,
n-!n, daarna met tichelen, en eindelijk met aarde
narde opgezet. Van.
daar af terug gaande, naar het IlOoJlle
Iwo~l1e einde van de Stad.
Stad, 't welle
welk
d.:
dl! Bergpoort is, zijn ruime en diepe gracb[en,
grachten, ter wederzijde
opgezt:t met hooge muuren.
IDLiuren. In 't miJden van deze grachten is
opgezet
een aarden wal gelegd, in de gedaante van een eiland, waarop.
waarop,
van ouds, en nog tegenwoordig, eenig vl!e zijn vdedzel vindt.
Vandaar af nederwa~rds naar den 11fel gaande, is een groote ea
breede haven, tusCchen de Stad en de zo evengenoel!lde
evengenoemde Weide.
die voor ecn gracht
~racht dient, en de Cchepen, daarin' leggende, des
winters.
winters, bewaart voor ij~gang en and\!re
and~re ongemakken. Langs
Haven voorbij een Poon gegaan zijnde, eindigt de tweede
deze Hnven
in den 'lSfel,'
'!'slei,' die, vandaar af. de rest van de Stad omfingelr;
omfingelt;
fchepen. waar men wil , langs de halve Stad.
zodat de fchepen,
Stad, kun.
nen laaden
Inaden en IasfeIl.
losfeIl. Tusrchen de Stad cn
en de Haven, en voorts
IUsCcheu
'l's[eI, is een breede Wèn.
Wen. of We!le.
tusCchcu de Stad en den 11fel,
,hebbende voor zig een dikken muur, uit den grond van de
Haven en den 'J'fel
'Tfef opgetoogen, van blaauwe ileenen
fieencn en gebakken klinkers, llaande
flaande op een rooster 'van elCen
elfen paaien,
paaien I die tegen
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D
D EE VEN TER. Sterkte tn Po,rten.
Po'rlen.

welzanr.• zeer va!t
va~t in de aarde. geheid zÎ'n.
zi:n. Zo ook is.
is,
gen het welzant
tegen den aandrang des waters, van de Haven af. nederwaards •,
befchot van ingeheide eiken balken. en met gelijke
nog een beCchot
balken, van bO\'e~,
bo\"e~, aan een gehegr,
gehegt, om de fchcpen,
[chepen, zo wel
regen de aeenen, als voor den iisgang, te
voor de aanwrijving tc;:en
befchcrmen. De~gelijke
beCchcrmen.
De~geli.ike Werf word noch aan den R."Jin,
RSjn, noch
aan de Waal gevonden. Deze balken aaan bijna 'anderhalven
'anderhaiveIl
voet honger dan de muur,
mnur, die met
mel de flraat
/lraat van de werf gelijlt
gelijk
is. ter \'erhoe,ling van ongeluk van menCchen
menfchen of beesten. Dit
is (zegr onze Schrijver de oude Fortificati~.
Forrificati~. Maar nu zijn 'er,
'er.
builen
buiten dit, nog zeven nieuwe aarden BéJ!
B:>!werken,
werken, re
te zamen ge·
Corcijnen, \';ln
\';!!1 ongemeene dikte, hebbellde
hebbeude
voegd met aarden Conijnen,
buiten tig.
en nog een
zig, op de harm.
harm, e~n
ecn faulft:brai,
faulftbrai, en daar bui
buien
hreade diepe gracht, en cOlHre[charpen. Dit werk btgim
begim vall
hreede
IJsfcloever boven
hoven de Slad.
Stad. zodat het de Haven mede omden IJsCcloever
êindigt aan de Noordbe'gerpoort,
Nool'dbe'gel'poort, daar het gcm ,engeeft, en eindigt
[cbap heeft met
fcbap
m~t her
ht:t voorgemdde
vourgemdde oud-: bolwerk, dat her
het achrcrae is. De grachlcn
grachlen zijn zo diep, dat ze het water uit den grond
krijgftn.
krijgf/n. Buitcn alle deze, zijn Ie
te Del'enter, in
ir. het 1anr
lanr J1702,
702 ,
door den vermaardt:ll
vefmaardtn !inrun
Baron VAN
VAN COEIIOllRN,
COEUOORN, nog v~rCcheiJcne
vcrfcheidcne
Buitenwcrken afgeperkt, en daarna 1I1t;[
IDt.:I het nieuwe
nit:uwe concun·
andere fluitcnwt:rken
teg(;11 Ichoeizel, vo:[wkkcn.
vU:lrukkl:o.
trefcharp, of teg"ntèhoeizel,
!reCcharp,
Zonder ons langer
lan~er met
m~t de befchfljving
befchnjving van
v~n StadsStuds- en Landsweeringe bezig te houden, zulkn wii ovt:rgaan
overgaan lOt
rol dt!
de Stads
Slads PuorIhans z'!ven in g~lal, waren, in vroeger dagen,
ten. Deze, thans
agnien
agltien binnen en drie buiten" die ieder haare bijzondere Poortwachters hadden; volgende malkander in dl!ze
deze orde: I. IjUJNI,JUlNPOORT; 2. Dijkpoort ; 3. Perwerspoort; 4. l\1l~LKSTER
POORT; 5. SANTPOORT; 6. Ra(l;npoort;
Raf/;npoort; 7. Heeftpoort;
8.
B. llERGPOOI{T;
llERGPOOHT; 9. BRINKPO()H.T;
BRINKPnORT; 10.
la. NOuRDERPOORT; I11.
u. Sc!;oelllllp!rerspoor';
I. Pee,p01rt;
PeelpMrt; Ill,
Sc!zoeIl1IJP/eerspoort; t3. PulIerspoort ; 14 llfuJè.'zelpoort;
l11l1[c,'zelpoort; I).
15. groonpoort;
Kroonpoort ; ,tl.
I~. Croole
Croofe
lenpoort;
J1schpoort; 17.
KLEIN~: VISCHPOORT en.rB.
poort.
Pischpoorf;
'7. KLEIN~
en. IB. Pijpers
Pi/pmpoorf.
Die met kapitaale
kapitaaIe letteren !laan
/laan uitgedrukt, zijn nog in wezen,
en waarvan wii
wij iNt
iw meerder zullen zeggen. De drie builen.
buiten.
pOOTten
poorten waren de buitenfie
buitenae B/!I'g-,
Bl!rg-, Brink- en l\'oorderberf{poorten.
J. De
N3

'3.
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DE VE.NTER· Oude en Nieuwe verdee/ing der Stad. enz.

I. De DUlN-. DUIM. of DUEMPOORT, [choon verkeerdelijk dus genaamd, werdt, in het jaar 1626, geheel vernieuwd.
Zij had den n~am van de mJINPOOR T. nanr de daar tegen
overgelegene Konijne - Duinen, in de vijftiende ecuwe gcOecht.
:z. De MELKSTERPOORT , opgericht aan het eind(! van de
MelkfIcrfIeeg, hebbende hnaren naam ontleend, om dat de meefie Borremeiden, door deze Steeg, naar de Weide gingen om
Ie melken, en niet \'!l1l het Vl'er te JI/elk /cdm; welk Veer, in
bet jaar J 465, door koop aan de Stad gebracht werdt, doch
't welk beneden Deveflter gelegen wa5.
3 De SANTPOOR T, in onderfch~idene fchriften Xantpoorl genaamd, en
aangevang~n in het jaar 1394, was nog in J 578. gedl1urende
bet bLleg, een der fchoo1Jile Stadspoorten, d'lch werd toen
van haare hooge fpirze op de vier hoeken fiaande torentjes beo
rooft. Voor dar het POI,~ooft in wezen was, plagt daar een
vaartuig te leggen, waarmede men de haven overvoer. 4. De
DERGPOORT, of, zo als anderen die noemen. de BURGPOOR T, gebouwd aan den voet van den Berg, waarop, in
vroeger tijden, de Oude Slads Burgt, waarvan niets meer ovcrig is, gebollw~ was. S. De BRINKPOORT , tot welke beo
naaming de BI ink. waaraan dezelve grensde, gelegenheid ge·
geeven heeft. 6. De NOOR DERBERGPOüRT. hebbende
haaren naam ontleend van den Noorderberg , al voor lang geflegt. 7. De KLEINE VISCHPOORT, in tegenoverilelling
van de Groofe Viscllpoort welke mede. zo wel al~ deu. aan
de Viscbmarkt was. Deze ll/eine Pischpaort is, in het j~ar
J 616., geheel v::n nieuws af lIit den grond opgemetzeld. Wat
de drie Buitenpoonen :l3ngnat; de Noordbergpoort is gebouwd
in het jaar 1606, de Brinkpoort in 1617, en de Bergbuilwo
poort in 161 C)
In het KerkIiike behoorde Deventer, allereerst, gebeel onder
de Lie1'e Vrouwe Kerk; doch naderhand is het, met toeilcmmillg
van den Bisfchop v:m Ufrechz, verdeeld in twee Kertpelen ,
door den Brir.} van elkander gefchei:len; zijnde, door de Priefiers van de Liel'e Vi·o/ne Kerk, aan die van 'St, Nicolaas
K~rk overgela~tcn, het ker4.lijk belluur niet alleen over de geheeIe Bergzijt dezer Stad, maar oQk over de Bliurtrch~ppen l100ge
I

cn

Kerk/ijke Cehouwe".
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tR Laage
Looge Weterillgm, OrteIe
Orlele,, Esfen
Es[en en Overlo(),
Over/o(), in de Provintie van OJ'edisfel gelegen, benevens de Bllunfèhap
Bllllnfèhap EPfe,
behoor~nde,• voor hem en ziine
onder het Graaffchap Zutphen behoorende
be{l:llur over het
nazaalen; behoudende voor zig het geemlijke beO:uur
ander gedeelte der Stad, als ook over dil Buunfchappen Rie,
Rie·
Ie. Lette/e,
Ltt/ele, Linde, Ockenh/'oek,
Ol'erloo, Rande,
ie,
Ock I!11h roek , Ol'edoo.
Rallde. Tieuce en
Bgrgd, daar
daDr om hef
Bargd,
heen0 geleegen : o\'er welke Buunfchappen,
Ep[e alleen uitgezonderd, naderhand ]"et
"et
nevens de voorige. Epfe
aln den Pre.
toezicht, in het kerklijke, alleen toevertrouwd is a3n
dikant van Diepem'l!ell.
Deventer, in 't
Diepem'cen, Tegenwoordig is Devmter,
getal der Predikal~
Precliknl~
Kerklijke, verdeeld in vijf deelen, naar het gelal
her Waereldlijke, werdt Deventer eerst
ten. Ten aanzien van het
verdeeld in de Land- en Water-zijde,
Water-zijde. vervolgens in Berg- en
Vaandels, en ge·
Hof-zijde, en eindelijk in agt Wijken of Vaandels.
Ilaamd naar de Straaten, de
d~ POljlf'flllt,
Poljlmat, Enge(lrllol,
Enge(lraal, A,<[02(1;'oal,
AS[Cfl(lrolll,
Daamd
Bisfc 'Iopsflraal,
Cf'oote OJ'eljlrOtlt,
OJ'erflraa!, Smcdoj/;-oat
Smedelj/rotlt
'Iopsflraal. !{jeine
!Urine en Cf'oofe
nndcrs l'ol(lraat.
J>o/(lJ'llat, IVateljlrallt.
lfl'aterflraat, Norenbel
NorenDel gen den Berg, of r.nders
Engeflraat, Bis[c!lOpsftraat,
Bis[chopsftraat, Overftraat,
Oycrftraat. Bcrgftraot
Bcrg[traal
flraat, Engeflraal,
en As[mftraat.
Asfmftraat.
Onder de KERKLIJKE GEllOUWEN
~EN
GEBOUWEN EN GODSDlENSTIGi
GODSDIENSTIGJi: GF.STJCH
GP.SllCH~EN
verdienen aleerst genoemd Ie
jt. LehtJnus,
re w,xden,
w.,rden, de St.
Lehu/nus, ,f;t.
Jlt.
Nic%os
Nico!aas en O. L. Vrouwe f({rken. Wat den fiichting~tijd
fiichting~[ijd van
de eer{l:e
eerO:e aangaat, deze word ni~t
niet gemeld. Zo dit donr LEDUlNUS gefchied zij , kan men zeker gaan, dat het reeds voor
BUINUS
het
he! jaar 785 moet geweest ziin,
zijn, ziinde
zijnde .het
,her ja3r, waarin LEBUILEBUll'\US
r;us ge{l:orven
gellorven is. Zelfs word 'er verzekerd, dat de eerile
eerfle
Kerk, die hij zoude gefiicht
gellicht hebben, reeds bij zijn leven was
afgebrand,
:lfgebrand, en dat de tweede door beF.}
bern zelf zou zijn opgebouwd; '['t welk gefchied zoude zijn met de verwoesting van
V3n
Deventer, door de Sn:re/l,
Sa:l:en. in het iaar ï60; het welke, ten
tweedemaale , wederom door hun gefchied is in het jaar 780;
i' 80 ;
waarna de Kerk weder opgebouwd is door LUDGERUS,
LUDGERUS, toen
Pastoor dier Kerk, en naderhand Bi~fchop van Jl1un[ter. GePast/Jor
BisfchoppelijL:e regeerlng van nERNl;LP,
BERN~LP, van 1010
) 0 10
duurende de BisfchoppelijJ.:e
tot ,o~7,
I 0!27, en weinig te
Ie vooren , fcheen het de heerfchende
beerfchende
fm aak te zijn, dat men
Inen de oude Kerken,
Kerken. fchoon hegt
heg! en
fmaak
fierk, afbrak, en nieuwe in de plaats bouwde; 't welk een
N .J.
bui-

IlflO
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buitenlandsch, lOen in leven zijnde Schrijver deed zeggen: omIrent hrt jaar 8003, is her gebeurt, dut de kerken, doo,.
ganffclze waereld, maar vooral in [(alri en Frankrijk,
de gantfclze
{dtier tIltemaai
tlllemaal l'ernieuU'd
!'ernieuU'd werden, hoewel ze meest Illtemaal
[eitier
in een hehoorlijken [taat
flaat waren, en zulks geenzints vlm n~
Chr;;te1len, zo het fcheen, [treeden
deD haddm. De Chr;;/e1Ien,
flreeden leg'"
fraai[te kerken te hebhen : 't wal
elkander om prijs. met de fraaifle
tl'en eens als of de waereJd htulr
hallr zelve uitfchudde, en den
e"en
ouderdom de zak gol. om de kerken in 't wit te kltedel1.
Einde/ijk hebben toen de ge/oovigen bijna alle de kerken der
Eindelijk
Bis/doppe/iJke Meden, midsgaders de !drmters
Idrmters van ver[cheiyer{cheiBis/doppe/IJke
YeI·flltde Heiligen, en kleiner Dorp kerken, in beter kerken Vel·flltderd. BI!RNULP dan fchecn ook deze heilige jaloersheid te beDel'enfer niet zo wel een nieu·
zitten, en kon niet dddcn, dat Del'enter
we Kerk zou hebben. als andere Steden. Zijn voorzaat zelf
bad te Utrecht wel een nieuwe Domkerk doen bouwen; waarom hij dan ook dezelve deed afbreeken, en van nieulVs opbouwen. Zij bleef in dien Haat tot in het jaar I ~oo; in welk
jaar dezelve genoegzaam geheel en al verbrandde. Weder oplOl, in het jaar 1334, W)J1WJIlgebouwd zijnde, trof haar dat zelve lot,
neer, op den :! dIen Julii, door een vervaarlijken brand, ne·
vens twee derde deel en van de Stad, deze en ouk O. L.
1416. in
r. Kerke, in de asfche gelegd werd. In bet jaDr 1416,
alle rondsom leggende Steden en Vorpen, penningen, tot den
wederopbouw, ingezameld zijnde, en de Stad ook het haare
toegebracht hebbende, werd zij lierlijker opgebouwd dan te
vooren. Bij die wederopbouwing, was 'het voorneemen • om,
te maaken,
ten noorden en ten zuiden, 'cr een uitfiek aan tI!
gekregcn hebwaardoor zij de gedaante van een Kruiokerk zou gekregen
ben; doch dit is alleen volbragt aan de noordzijde. Deze Kerk,
is. is een zwaar gebouw. hebbende omtrent de
zo als zij thans is,
tengte vnn drie honderd. en de breedte van honderd en tien voetcn aanzien van het gebouw, niet zeer
ten. De Toren, die, ten
eem daarna, op kosten van de Magiflraat. gegroot is, werd eerst
her jaar 16 [3 is op dezelve eea nieuwe agtkantige
bouwd. In het
heeft, meest
Kap geplaatst. die een zonderlinge fraaije gedaante heefe,
van Bentbemer Ueen,
neen, rustende op agt
a~t pilaar.en, hebbende van
lIan
.
,'b~
biu.

Kel'klijke GeÓouwm.
Gehouwtn.
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kunllig klokkellfpel. Op de vier zijden.
zijden, be:1eden
binnen een kunfiig
den Kap, !laat,
tlaat, met vergulde letteren,
le[[cren, op een zwarten grond,
in {leen
!leen \litgehouwen:

VIGILA, CO:'JSULE, FORTIUS
FORTlUS AGE.
FlDE DEO, VIGILA.
plcin, rondsom deze Kerk, droeg, van ouds, den Dum
naam
Het plein,
dat het eene vrijplaau
vrijplaats was, voor die
van 'I rrijlhof, ten blijke uat
gecnen.
geenen. die a31
aa1 manOag , of andere dergelijke misdaaden.
mi5daaden.
«;huldig, en aldaar,
aldaar. voor eenigen tijd, vrij war~n.
fchuldig,
Parochiekerken van Deven/er, gewijd aan ST. NICONJCOEene der Parochiàerken
LAAS, (laat
tlaat aau het zuidoostelijk deel van dt!
de oude Stad. Deze
is, gelijk men wil, geOicnt in de twaalfde eeuwc. In later tijd
ii,
(doch onzeker wanneer) te klein bevonden wordende, werd zij
afgebroken, en een grooter in derzeh'er
derzel\'er plaats gefield. Zij verlOom zig, als nog, als een fraaije Kruiskerk.
Kruiskerk,pronl<ende
toom
pronkende met twee
[bande Torens. Op eene hoogte, nahiJ de
nevens elkander [laallde
Betgpoorl.
Be,gpoorl. !laande.
tlaande. word
wOld zij daarom de Berglrerk
Rerglul'lr genaamd.
l iel'e
;el'e rrouwe Kerk,
Kerk. waarvan
De tweede Parochiekerk, is de L
de fiichting mede aan LEnUINUS
LEOU INUS wordt toege(chreeven.
toegefchreeven. In 'e
't
eerst was zij niet meer dan een houten loots Na de ver·
verde.
woesting, in 1334, werd 'er cene andere gebouwd; doch deze was ook zeer gering: zij werd in de vijftiende eeuwe afgebroo\:en.
gebrool:en, om plaats te maaken voor eene.
eene, van grooter en
fraaijer gedaante. De Nieu!Ye
Nieuwe Lieye
Lieve rrouwe Kerk be{ioeg,
belioeg, in
de lengte, honderd en twintig.
twintig, en in de breedte zestig voe·
voeten. zijnde dit het zelfde gebouw,
ten;
!\ebouw, waarvan het muurwerk
Zeder! de Reformatie niet me;!r
me~r noodig gege·
• nog in wezen is. Zeden
Godsdienst gebruikt
acht wordende, om lot den opt:nbaaren Godidienst
G,.ooll! Kerk.
Kerk, is dete worden, wegens de nabijheid van de Groote
zelve tot
lot een Arfenaal, [er
ter bewa~ring
bewaaring van Kanon, enz. aange·
legde Behalven de' Collegiaale en' deze twee Parochiekerken,
legd.
Devenler, in voorige tijden.
tijden, rijkelijk van Kloosters.
Kloosters, en
was Del'etJler,
daarbij (laande
tlaande Kerken, voorzien. Men vond 'er, namelijk.
dllarbij
Mannen- en drie Vrouwenkloosters.
Vrouwenkloosters, zijnde, onder de
drie Mannen·
laatfie,
laattle, mede gerekend het Bagijnen.klooster. of Oude ConCon·
,'ent, dat, in 1580,
1580. in een Arm.Kinderhuis
Arm·Kinderhuis veranderd is. De
N 5
ove-
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overige zijn, ten deele. afg~broken, of tot andere eebruilceo
bekwaam gemaakt. Zo werd de Broeren, welëer de Kloos.
terkerk der FrOI/CÎîcflnen, eerst d0<;Jr de Gereformeerden, bij
de invoering van de Hervorming aldaar, in 1579. gebruikt, en
thans nog door de Waalfche Gemeente, die lIldaar één Predi.
kant heeft.
Ook hebben de Lutherfchen, Doopsgezinden en Roomfchen.
aldaar zeer welgeregelde vergaderplaatzen , ter oefening van hun·
nen Godsdienst.
Als een der Stads Voorrechten, berchouwt men aldaar bet /I..
lustre S.hool, opgericht in den juare 163 J, zijnde mede van
een der voorgenoemde Kloosters daartoe bekwaam gemaakt;
waarnaast men de Stads Openbaar/! Bibliot,'Ieelr vindt. Ook is
'er een LtltijlJfc/le School.
De verdere 'Godsdienfiige gefiichtcn, waren, voorheen, me·
Digvuldig, en wel deze: het Bi.1chops-Hof; het Kapittel ,'tin
Lebuin; de Proosldij; het Prio,flol; de f{opel/e ,'all liet !Jei.
lige Sacrament; het Rijke en Arme Fr4urhuis; Heilige
Geest., .5t. Eltrabeths·, St. Jrmills., St. Geertruids- en lJoe·
"inks-Gaslhuizen; het Oude Atol/huis; Ha ,'erhuis ; Sncrtlmentslzuis; Burgerweeshuis; Spin/mis. en verder een. menigte
van l !otï~s.
Onder de WM.R"LDLIJKE GEBOUWEN, die 'er, welëer, en als
nog, gevonden worden, muntte uldaar uit het Raad/mi., zijn.
de van buiten met een fchconen h:mfieenen gevel, in 1691,
merklijk verbeterd, en van binncn Illet zeer ruime vertrekken
voorzien Hieraan grenst het gebouw, den Brllinctlberg ge·
naamd, in hct jaar 1364, d'Jor dc Stad gekocht, voor vier
honde~d Brabaod[che Schildcn.
Dit gebouw dii.!l1de voorheen
om 'er openbaare verpachtingen en verkoopingen, a~s ook za.
menfpraken en onde, han~elingen met uitheem[che Gezanten hl
te houden; cl\Jch legen woordig dient het lOt eene vergaderplaats voor de Gedeptlteerde Staaten der Provinrie van O,'er·
ijsJeI. Verder komen daar in aanmerkingc 'I Stads WIjn/lUis;
'I P/eeshuis; de p,"ol/z"ant·Schuuren; 't eruit luis; Je Boterwaag; de Groote WllafJ; de Krijlwaag; de J7ederwaog; de
Rosmolens; de Polijs/molen; r/e S/ijpmolm; de TimmerplafJfS;
!zet

Markplo(Jlfen en Regeer;lIg.
Regurillg.
DEVENTER. Marlrploalfen
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het Oude w
fn Nieuwe Turjfzuis;
Turfouis; 't
'1 Stads
Slads Leijenhuis
LeijenhtJis;; ~ Oude
Cildehuis; de Oude ROllk
Rtl/Ik van Lcening.
Leening. reeds opgericht in
Gildehuis;
1546. Ook zou men hier nog kUilDen
kUIlDen bijvoegen. ile IJskei.
{ier en Bakjlo9"en.
Bakflo@IIen. In het jaar li74 werd de vermaarde
tier
Noorderbergertorm,
Noorderbergertortn, welë~r een der voornaam{ltm
voornaamllen Il:erkten
Ilerkten van
de Stad, die reeds lang tot een Kruidmagazijn gediend had,
had.
geheel en al weggebroken.
Brink.
De openbaare MARKTPLAATSEN zjjn deze. 1. De Brink,
~ijnde voorheen een open plek voor de Burgt. In bet
het jaar
zijnde
kleiflecnen befiraat,
bellraar, en bet
het opzicht
1392 werd die plek met kleilleenen
daarvan gegceven aan een en ,• dien men Brinkgraaf
Brinkgr.oaf noemde.
houdende zijne wooning lusfchen
lUsfchen de bdde n,.inkpoorten.
B";nkpoorlen.
T}1ans
T.hans dient dezelve, om van de vrije Jaarmarkten, Osfen· en
Leder-matkten,
Leder-markten, die aldaar gehouden worden, geene melding
te maaken,
m.aken, tot een verzamelplaats van allerhande Waaren, die
aldaar. op de gewoone
gewoonc weeklijkfchc
weeklijkfche Marktdagen, des Woensdags en
cn Zaturdags,
Zarurdags, van buiten,
buiti:!n, met wagens en karren, wor·
den ingebracht. De
Oe tweede, de thans genaamde Nieuwe
zevelltiende ecuwe,
eeuwe, veel
J1Jarkt,
JlJarkt, was, vóór het einde van de zevellticnuc
kleiner van befiek.
befiek, dan tegenwoordig; doch is, door een ge·
Bisfc,~ops-l1(jf, merl;\Jjk
merklijk vergroot en, in den
deelte van het Bisjdops-flllf,
jaare 160::, opgehoogd en met kleifieenen
kleifleenen bcll:raat;
bearaat; in diervoegen, dat het vallend water daar gemaklijk van afloopt. Se·
tijd worden daarop de Kermiskraamcn geplaatst; en
dert dien lijd
wecklijkfche Marktdagen, markt men aldaar
op de gcwoone weeklijkfcbe
met Koom, Boter, Groeme,
Groente, enz. Verder heeft men 'er de
Visclllnarla
Visc\llnarla , StrooSrroo- , TurfTurf· en' Hout-markt.
Hout-markt, wdke, in voorige
tijden. zo vermaard was. dat men lot een fpreekwoord had:
Hft
Ha is 'er zo druk als te Deyenter op de Houtmarkt.
floutmarkt.
Wat de REGtèl!RING
REGZI!RING betreft; deze bellond
beflond , eertijds, uit vier.
tW3alf Raaden: welk
en-twintig
en.twintig Leden, als twaalf Schepenen en tW3a1f
getal nog plaat~ had in het
bet jaar 1591. Op den 4den Junij
(oude fiijl)
fiij!) van dat
dal jaar, Prins MAURITS,
MAURlTS , met voorkcnnisfe van
en Steden der Provimie
Proviulie van Over;js[el,
Ol'er;js[el, de Ma.
R idderfchap cn
veranèerd hebbende, werd goedgevonden,
goedgevonden. het
gifiraat aldaar yeranèerd
getlll
gettll der Raaden te vermi deren tot op vier. Dus werd het
getal
,etal der RegeeringsperCoonen gebracht tot op zestien. Wan·
Wanneer

~04
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Burgemeetlers, of. zo als men daar zegt,
neer de lIaam van Burgemeefiers,
BOlgtmeefltrs, thans aldaar g.'meen aan Schepenen en Ra3den,
Ra3den.
is ingevoerd, vindt men, mijns wetens,
welCns, nergens gem~ld. Dit
weet men, dat ze, in het jaar 1:,65,
IZ65, aan de Heeren
Heerell in der tijd,
dut is, die lOen regeerden,
regeerden. (vindende men in het
hel Stads recht,
dat
Jat jaar gemeld. f. Deel ~ tit. I. § 2.) bij de twaalf
op dat
tWllalf Schepenen /ut
lut ge/teele
ge/zcde jaer
jller /olIinge ill
ilJ .re;'
Je;' dee/en geJcelt, alfo, dat
tleil
Sdupenell, un
ten oudf
oudt ende jOllck Schepen, ol;
ol. Burgell1eeBurgemeetwee Sdupenm,
fleren in der tiJdt, /Wee
Iwee maenden
mllenden in regteringe
reguril1ge zijn.
papieren vindt men ook gewag gem3ukt
gem3uk! van BurBur.
In oude Stads p3pieren
gcmeeflers bij
hij de Nac ':t, waardoor men verftoncl,
verrtond, de zulken ,
die,
die. in tijden van onlusten, en inzo',derheid a's de vijand zig
omtrent de Stad liet zien.
zien, het Huurd
Hó(lrd of d~
de Leuze, zo wel
voor de Burgerij,
Burgerij. als Bezetting,
Bezening. gaven,
gaven. en die ook, des avonds
en des nachts,
nachts. hetzelfde gezng
gez~g voerden, als de Heeren
I-keren in der
Nllcht.
tijd. Zij droegen ook wel den naam val! Raad bi; Nacht.
Het Schoutsampt, fchoon' dit alddar
aldaar door een bijzonder perLon, zo als elders in gebruik is,
is. b.:kleed
b,kleed werdt,
werd!. is niet meer
fvon.
in wezen; wordende thans waargenomen door den oudllen
Heer Burgemeefier.
Burgemeetler.
Sedert d.:n
den tijd dat Keizer HENDRIK DE DERDE ,• (die regeertot 1056) zijn recht. dat hij binnen
den van de juren 1039 [Ot
deze Stad had.
li2d, aan de Ktrke van Utrecht affiond,
amond. werden de
Schouten van Devenltr.
Deven/I!r, door de Bisfchoppen in der tiid,
tiid. aangefield,
getleld, doch waren, echter, gehouden.
gehouden, hunnen eed te doen
in handen van de MagHlraat der Stad.
Stld. En indien de l\Jagififaat
firaat daarin eenigzins vertraagde,
vertraagde. werd zij. door de GezwooGezlVoorene Gemeente, daartoe aangezet.
aangez.;t, blijkens de onderhandelingen. in 1538
153B en 1574.
1574, daarover gehouden. Op dit recht
l1iemand. vóór Bisfchop DAVID VAN BOllRGONDIëN •,
zocht ook niemand.
eenigen inbreuk te maaken. Dan, nadat door dezen, in den
ARENT VAN 8EVERVEURDE,
BEVERVEURDE. tot Schout was
jaare 1475, zekere "RENT
aangefield
aangetleld,, en die.
die, volgens Stads recht, eed aan de MagHlraat
had •..fchreef
fchreef ~emelde Bisfchop. aan de Stads Regeeringedaan had,
ge, dat hij vtrflaan
verftIllIn had,
had. en dot
dat hem mei beyreemtling
bevreemding wo.
Wil.
yooren geioomtn,
gekoomtn. dot de
dl! Mag j raai van
vlln Ment
Arent van Be.
BeIe vooren
tiseltten e/!tml
tUIen zonderlillKen
zonder lillqm eed, vo~r hel
het ("Invaar("lnvoa,.verveurde, eisrhttn
den
dm
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den ,'an het
lut SchlJu/nmpt
SchlJu/ampt binnen Deventer, waarin niel
nitl konde
/conde
noch wilde bewilligen,
hewilligen, ja, dat
dal voljlrektelijk
voljlrektelij/c niet verjlond,
vujlond, dat
Arent van Bevervéllnie
Bevervèurde gemelden eed afleggen zoude; en in
gevnl
om1ermoedclijk de eedleist/ng donr hem bereids moch/e gegeval onl1umoedclijk
[eMcd
[eh/ed û/n, de Magijlrnat
Magijlraat alsdan dezelve daarvan weder
wder ont.
OIJt.
flaan zouden, en zo niet, zij zouden vallen in zijn ,~oogjle onger/aden.
gtnaden. Nadat de Maginraat
Magillraal daarop, aan den Bisfchop,
BisCchop, ge.
amwoord had, dat
dal AR!NT
ARENT VAN BEVERVEUltDEN
BEVERVEURDEN aldaar in naame zij.
ner Hoogwaardigheid het Schoutsampt bediende. en dat de eed,
gdlaaCd had, geene andere was, dan dien de voorige
dien hij gellaafd
Schouten, vóór lileer dan hond~rd jaaren, gedaan hadden, en
zjjner
dat zij hoopten. dat zijne Hoogwaardigheid, ingevolge zijner
Cchriftelijke belofren,
belofcen, gedaa9 bij zijne blijde
zo mondelinge als fchrifrelijke
inkomlle (huldiging), hun zou willen laaten ln
inkomfie
in het gerust bezit
van Voorrechten en Privilegiën, vondt de Bisfchuo
BisCchuo zig verplicht.
daarvan aftezien.
aCtezien.
Wat de magt of rechtsilefening
rechtsoefening dezer Schouten betreft, de.
zelve liep. voortijds, en in den aanvang hunner bediening. al·
Cchuldzaken, zo als zelfs het woord Schout.
Schout, afgeleid
leen over lèhuldzaken,
van Schuld, te kennen geert.
geeft. Eerst in laatere tijden, w~rd hun
het opzicht over Iijffiratfelijke
lijffiratfelijke misdaaden. 't zij van Vreemden
of Inwooners
Jnwooners.• zonder onderfcheid.
onderCcheid, zo wel 'van misdaaden buiten als binnen Deventer,
Devtnter, aanbevoolen en toebetrouwd. Het is,
echt~r, zeer waarfchijnlijk,
waarCchijnlijk, dat hun
hUil gezag, nadat Deventer tot
echtflr,
een Stad verklaard, en onder de n.ljksfieden
HJjksfieden erkend was. veel
verminderd is; ten minllen nadat de lijmraffelijke rechtsdwang
rusfçhen de Magillraat en den Schout, de·
verdeeld is geworden tusfçhen
wijl, van dien tijd af,
af. de MagiOnat
Magillnat het vonnis Ilreek over de
misdaad en , binnen de Stad begaan, en de Schout, met zijne
Keurgenooten • twee Schepenen uit de Stad zijnde,
Keurgenooten,
zijnde. alleen over
'misdaaden daar buiten gepleegd. Die verdeeIing
verdeeling had reeds fe·
den het jaar 1362 plaats gehad. De laalfie,'
laarlle,' die aldaar tot
aangelleld,
gefield , door FJLlPS DEN TWEl!DJtN. in 1571,
Schout werd aan
was WILLEM DOI}S.
zIjn geweest.
geweest, is bui·
Dat Schepenen aldaar van..ouds bekend zijn
ten tegenfpraak. Zelfs vindt men, te Deventer, al van Sche·
penen gewag gewaakt op het jaar 777; doch men is buiten
naat
fiaat

!Jb6
!J06
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fla:u
fla:lt te bepaalen,
bepaalell, hoe groot hun getal geweest zij. Zo :vroeg
men 'cr mekling
melding van vindt, was het getal twaalf. Ook vindt
men, van dicn
dien tijd af, bewijzen, dat z(! door den Gr:laf en
het Volk gekoorcn werden, uit de Stads
Slads Burgers, naderhand
door het Volk alleen, en eindelijk door de Gezwooreue
Gezwoorelle Ge.
Gemeente;
meen te , en wel, zo verre men kan nagaan.
nagaan, altoo,~
allOo,~ voor één
meI die uildrukkelijke bepaaling, dat die tot Schepen ge·
gejaar: mee
koren werdt, zulks niet mogt weigeren: want in het Hedentit. I. art. :i0.
~o. /laat:
tot
tlaags(h Slads
Slad; Redt,
Recht, I. Deel til.
(laat: die lot
tiaagsch
Schepen of Raedt
Raedl of
(f ter
Ier gefwore gemeente op Pelridag
Petridag geko.
geka.
[Bo
,-en zijnde, zulks weigerende, defeb·e
deJell'e fal men "erJ'o/gen
,'eTl'oigen [00
lange hij binnen
hinnen Deventer goet
goel is hebben ie: ende Jo hij dan
"tugtig werde, zal hij de plaatfe des Roels
"Iuglig
Raets nachle
nochte dtr MeenIe,
fe/ver
Ie. nimmermeer bejitten.
bejitten, noch, binnen de Stadlof
Stadt of derJe/ver
wa8Ilell. Ten opzichle
opzichte van het Schepensampt, moet
Yrij1/Cid
Frijheid W081lell.

denSchepenfioel
hier ook nog gemeld worden, dat, oudtijds, denSchepenfloel
onwaardig geacht werden die geenen, die 's Heerm
Hefren Iclederen
Ic/ederen
tlroigen , (dal
(dat is, de zulke, die in dienst van den llis:chop,
tiroigen
O,·erijsfe/, waren,) en 'i
'5 Heeren
als Heere van den Lande van O,·eriJsfd,
Raaden waren; die geene vaste goederen binnen
gezwoorene Ralden
g.egoed waren; wijl men
Deventer bezaten rt of niet redelijk gegoed
tot Overfren
Over{ten van 't't Volk te zetteo,
zetten,
niet oorbaar dacht, lOt
die geen brood noch
uoch kleed in buis hadden; die onecht,
ooecht, of
manflacblig
manflachlig waren: die lijfeigenen waren; welker vaders of broebroe.
ders in den Raad zaten; waarbij, naderhand, nog gevoegd is,
lies jaaren gezeten Burgers moesten geweesz zijn.
dat zij zes
aldaar, van oudsher, n aaden, in het
Buiten deze waren aldaar.
COlf[ules genaamd. Hun oorfprong is mede onzeker.
Latijn Co"fules
Dan, in brieven
l>rieven van de dertiende eeuwe worden ze al mede
gemeld,
gen1eld, doch niet in dat gezag en waardigheid, als wel
wei jaajaa.
ren daarna. Men vindt dat aaD hun was toeverrrouwd,
toevercrouwd, te
fpreeken over het oude Stads Recht, 't'l opzicht over de Bruifpree'ken
loften,
loften, Kinderbedden, Begraafenisfen
Begraafenisft:n -en
'en dergelijken ; doch niet
over Stads Vesten
Ve~ten of Gebouwen
Gebouwen;~ waarover Schepenen het opzicht aan zig
lig hadden gehouden. Dvch
D.>ch zedert 1566, wijl hun
gezag reeds zo verre was.
was, toegenomen,
toegenomen. dat het genoegzaam
Schepene,D ~eljjk
~e]jjk ftondt,
nQndt, werdt. tus[chen die bei.met dat Yin, Schepene,n
den,
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den. op den J 8den Mllarr, eene overeenkomst ,geOootell.
waarin hun reeds vermeerderd gezag bevestigd werd. Naait,
echter, hebben de Graaven eenigen invloe,d gehad op het verkiezen der Raaden aldaar, als 't welk altoos berustte bij het
volk, in wiens plaats naderhand de Gezwoorene Geme,-ntc
gekomen is. Reeds hebben wij gezegd, dat hun getal oud.
ti:ds twaalf was. en, in 1591, tot vier verminderd is. Van
deze OEZWOORENE GEmENTE, veeltijds onder den naam van
Cemeentsmannen, of lIIeen/e, voorkomende, is de oorfprong.
zo' hier als elders. mede onnafpoorbaar. Van haare oudheid
kan alleL'1l gezegd worden, dat ml:n haar reeds genoemd vindt
in het jaar 1336. In den beginne werden ze gekooren door
de leden van de Burgerij in ieder Wijk. die. veele jaaren herwaards. de open zijnde plaatfen vervulde. Dan, in vervolg
van tijd, is dit gelaaten aan de aanwezende leden ván de
Meente , wel ke daarvan, tot op dezen da~, in het volle bezit
gebleeven zijn, zonder dat ooit de Magillraat daarin kon of
mogt te zeggen hebben, als in een enkel geval, wanneer de
vier Straaten legen vier waren, en dus de 1lemmen /laken;
wamleer de Magillraat het overwicht gaf aan die Straaten,
waar ze zig bijvoegde. Wie nu daartoe verkiesbaar z!jn,
bliJkt. len klaarllen. uit het Slads Redt vlm Deventer, J.
Deel, tit. iI, §. 2 en 3, alwaar gezegd wordt: Ter CezwoD/'e
Gemeente [al niemant gekore" worden, (ten) fy ky drie jaaren binnen Deventer Burger geweest is, (en om hiervan zeker te zijn, hebben zij. [en tijde van de Keur, bij zig een
b.oek, waarin de naamen der nieuwe Bur~eren van ieder iaar
gefchreeven zijn,) geen eygenhorige, mllnf1aclttige, onechte,
ofte. foo meI eenige eer-roerige misdaad befinet zyn ~ [uilen
Ier GnwoD/'en CfiNlunte gekooren worden: waarom dan volgt.
wie in' een en dez~lve Straat niet kan gekooren worden, als
rader ende Zoon, of Schoonzoon. Stiefvader en Stiefzoon.
Broeders of twee Swagers ,[uilen niet Ie ge/ijle ;n elne jJ'·all.
Je geleooren worden: en hy fo verre 1Jtlderhand, door niew
hou'.l'e/yle of anders fodane verwonIfchap mochle voorvallen,
[ai rusjèhen /ódane vcrwllnttn al/eene de #oone gelroUm
)f(Jrdel1.
Wlt
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Wat aangaat hun getal; in oude tijden
lijden was hetzelve
helzelve zes-enzes-elinegentig, doch is naderhand verminderd tot
lot agt.en-veertig,
agt-en-veerlig, dat
j~.
j~, dat uit iedet der
det agt Straaten, (voorheen genoemd bij de
Stad.)
plaals van twaalf, gckogekoverdeeling der Stad
J thans zes, in plaats
uit~ehreid. - dat de
ren worden. Hun recht was oudtijds zo uir~ehreid.
lVlagillraat •, buiten hunne toeflemming •, geene van de Stads
goederen mogt vakoopen
v<'Tkoopen of bezwaaren, noch geld uitleenen.
uitleen en.
of opneemen, ten ware Schepenen en Raaden,
Raaden. op hunnen
Eed, konden verklaarcn, dat het zonderling ten voordeele van
de Stad zou dienen. Ook vermochten dezelve, buiten hun
vocirweten,
voorweten , geene nieuwe wetten of punten te [lellen in het
Stadsrecht. Zelfs vindt men, dat eenige V2n hun verzocht
zijn geworden, om de Magitlraat. voor eenigen tijd, met raa~
en daad bij te !laan.
Vermids
Vennids te
Ie Devmt~r, ten opzichte van de verkiezing, zo
van Schepenen. Raaden, als van Gemeensluiden • meer bijzongewooJ1len, dan wel elders, plaats
plaals lh!bben.
lh!bben, zal 't niet
niel ondere gewoolllcn,
zijn, de wijze, waarop zulks gefchied, alhier ter neder
dienfiig ziin,
te llellen.
Schepenen, Raaden en GemeensDe jaarlijkfche keurdag van Schepenen.
lieden, is de dag van Petri
PettO; Cathedra of Pieters Stod, of de
lieden.
A!llle van de maand Februarij.
h2are vergaEeoige
Eenige dagen· te vooren , doet de Magillraat, in b2are
dering, een verzoek af voorllel
voortlel , waarbij gezegd wordt, dat de
Magitlraat verzoekt, aaD'
aaO' de·
de vrienden van de Gezwoorene Gemeente, op den !lollen Februarij , 's morgens tegen tien uuren,
te zenden op het Raadhuis in de Raadkam~r, haue
haare Zendeboden, (zijnde doorgaans twee Gemeensluiden uit ieder Straat) om
aantebooren
aanteboorcn het voorleezen der uÎltrekzelen
uÏttrekzelen uit den Cu/dm
Culdm Ade,Adelaar, .(hehelzende tie
ie Yvorrechlen en Privilegiën tier
ier Stad
Devenltr).
Deventer). De Gezwoorene Gemeente geeft: doorgaans, daarzenden, op lijd
tijd
op lot antwoord, haare Zendeboden te zullen zend'Cn,
en plaats voornoemd. Den !laaen Februarij daar zijnde, en de
tien uuren geOagen hebbende, voegen de
klok des morgens lÎen
Heeren zig op hunne
bunDe plastren
plaatfen , en
eD laaten, met opene deuren,
terllond ,• door den jongfien
jonglleo Secretaris, luidkeels voorleezen ,
de gemelde uituekzels uit den Culden dde/gar;
ddelaar; waarna de ZenleRdede·

• or '
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'deboden der Gezwoorene Gemeente, door den Kameraar en
beide HeeTen in der lijd (Burgemeelleren) in de groole 1.aal van
't Raadhuis worden omhaald, op Spa:mfchen Wijn, Rhijnfchen
Brandewijn, enz.
Op St. Pet,·; Avond, (of, zo deze op Zondag innlt, dan
daags te vooren) 's morgens voor tien uuren, vergaderen de
Straatheeren en Straatbroeders van de Overfltaate, met Mantels
omhangen, op de Raadkamer in het Raadhuis, (àe reden.
waarom de OverOraat dit voorrecht boven de andere geniet, is
Blij onbekend) en die der zeven andere Straaten, mede met Man·
tels omhangen, in de St. Lebuinus-Kerk. op zekere bijzondere·
Zerken, door ieder Straat daartoe te "ooren uÏlgekoozen. Dé
klok tien uuren geflagen zijnde, gaat ieder Straat. bij paaren.
(voor en achter zlg hebbende eenen Stads Bode; met den Degen op zijde. en zijnen paarfchen Mantel om ,) naar haare Wijk t
om onderzoek na de Putt~n en Pompen, daar 'in !laande, met
de daarbij behoorende Brandemmers, te doen; welk verricht hebbende, zij naar de- verzamelplaats terug keeren. en, na een kaft
verblijf, aITchcid van elkander neemen. Des nademiddags weder biieen gekomen zijnde. begeedft zij zlg iedere Straat naar
haare bijzondere Herbergen, om den dag met eeten en drink~11
doonebrengen;' uitgezonderd die Straat, welker Straatheer. Kameraar in der djd is', al& die, op het.Raadhuis; op Stads kosten;
onthaald word.
De tijd van den I'leclitigen keurdag dalr zijnde. gaari, de~
morgens, de leden der Gezwoorene Gemeente, in ,het zwart ge·
kleed, en met zwarte Mantels omhangen, van het Raadhuis nur
de Groote Kerk, ter aClnhooring van de Predi~atie. Na 't eindigen van dezelv.e, die altoos op dllze plechtigheid toepasfltlljk
is, verlaaten de Gèmeensliedelt hunne plaatfen , en fchaaren zig.
·niar· den rang der Stmaten. in eene rij ,langs het Choor;, wor.
dende, kOft' daarop. gevolgd van de Magillraat, bij paaren leder
nàar zijnen rang; voor zig hebbellde vier Slads roedragende Boden, met hunlle Röeden, rijkelijk met zilver, bellageri, in d~
iliaden" en omhangen met htmne p_arfche Mantels; gaande du~
voorbij de gercbaardé Gezwoorene Geme~te, en door de deur
bij het Stads Wijnhuis t-oIld~r, het gefchal van Cornetten en BaXI. DEI Li
tuiJ

fro
tlo

1) E 'I
V E lil TElt. Cezwoornle
'Cezwoorn!e Ctfllefflir.
Cemutlir.
n

filinen. uit de
-ele Kerk ,naar het RlldtlUis
RlldilUis in de lUaAamer.
Raaelkamer. daar
dau
Ae tafel ~dekt
gedekt ftaat.
Raat. Hierop volgt de ~zwooreoe Gemeenae
te ,• paar -aan
lIan paar,
paar I naar order der Sttalten.
Stralten. 'al1gs
langs dIen zelven
zelveR
weg naar 't Raadhuis. AI groetende voorbij de Raadkamer tree:llende , },egeeft zij zig nur
Dur bollel]
bo.en op heJ Gt"06Ie
Gf'06Ie IPfll'Jtlt8,-S.
II"flGt!t8,-S. Daar
Bende,
grimmen
gritomea zijnde,
t1jnde, wotden,
wollden, door -de egt Stads DIenaars,
DIenaars. voor ia,.
ie,.
Ber
lier Straat,
Straat. getet,
gezet, drie tinDen fcbotel.: een met een kOlldeJs
kottdea
aam, een met gebakken Vooren ,• of,
of. bij gebrek van die, een
fchotet Stot"llsch,
5toblscb, en de derde cevuld
«evuld met Soupe van Vleescb.
Vleesch.
fcholet
vombeen
was dit Hariag(oup.
Hariu,t'OIlp. V
VOOrts
dnnen borden.
mt; voer
been WIS
oons twee tinnen
~én
l~n 'met Boter.
Bot-er. en ~n met 20etemelks
zoetemelks Kaafen.'
Kaaren. ' Verder i. 'er de
ruimte 'YIft wk ft!
fft ~gen. BllGod
BMod tWijn, Mol, Bier. eDZ.
In de Rllldktmerwordt,
Raadktmerwordt, ~or de
~ Magillraat,
Magillmat, opee<Uscht.
~e4{Ookt l'lundvJeescl!.
l'lurnh,JeesclJ, twee fchotels met HamHam·
,een groot nuk ~e4tookt
gebrndeLamsmescb, twee Dlet
lJIet gebakken Voomen, twee met gebrndeLamsY2eesch,
tIlen,
JenS,
mIS I twee met
filet Sfokvisch.
Srokvisch, en tweë met wit en crof 1'Jl'W6l.
1'arw.en.
wardt ol'gebragt •
broods Soope. Voor de tweede opdistiog WeMt
~,
fIaeer, 'Kus et!
eR gerocme
getMlue OsiëlODgeD;
OsklODgeD; zijnde de ~k
iiwlk even
even.
&IJ
boven cemeld ts,
45,
'boven
en é4n aaR.
vare. treedeD, doorp18s,
doorpaes, de twee
Tuslè1leutwulf eR
Wntie41reYM.
Writie41re9M. ("t is, die opzic:hl
opzicht over de Stads
Salds Weide Qcb.
~
beft; 2ljut1e
2ljuae vietÏR
yieriR g8[l1, twee uit de Mtail1raat,
~ara.t, eB twee uit
ben;
& 'GeEWOOl'e.e
'GeEwoorese Gemeeate',.
Gemeeate __
bbeode' vier .Sclwaen
,Sclwacn onder zig)
de
llèbbende'
cot elkander, en wandelen, eens of tweemaalell,
tweemaaIen , 'heelt
'Deea en weû.
web'.
tot
met
met' het IPllftlltttis
JPllftllntis IJ Waaraf. bet moeriie
O'ftlI'iie eetet!
eeten wCfdt
wcrdt (enoqen.
(enOQen.
~ dearen
deDreIl nn liet geooaade buU
buts worden dttas
dtam ,eno.ten, ft
ea
de -andere GemeeDllllidsl,
Gemeenll\lidsl, fOt
rot dus verre bewlegt lOm
om met eJkao.
elkaoder te fpreeken , begee.ea zig U'zondedijk
tfzondedijk hij
bij ImIIne
IIU11ne Straat....
...
$erst
Eerst vervoegen 'Zij
'ZIj zig
zlg bij ,de
-de Ledea ftII 4e PdlfJrlUlle.
Pdl/irlUlle. ea
d2ama bij die der zeven
ftrurea. Alle
AUe ill
ia order Ieeetea
leeet.
&tama
teven .andere lrutea.
troone lanfpruk,
aanfpruk. met dezè woorden: DI
~de, beginnen tij troont
Yr;entfm heli~YIJfJ
he/if!YM 'Yerdllcftt
"erdll,"t k "ij"
&ijtl DI
qp de lr.efJ,.
lrnIr .."" enen a.inl~
tsit1l~
I'r;emftrl
,.,ell ~ii~.Gre.,e.
~ii~-Gre,.t. DaR ~an dezdYt
dezelYt vOOr
YOOr de t~ul aUe '"
cIt
..ven
5tl'laten bftgs,
ia!lgs, zeg~e: Tif
WeiJe.Giu.e wtII'dl
wwdl 1'00,..
')IOfJr.ttI.
'agt Sll'Iaten
TIf WeiJe.r;n.,.e
"(lfJ N. W:
N: Weloig
Weloi, tijds daarna vesvoeteaJl
vervpefeBJI
flrlà de ~e"foon "Im
zig,
lig, ten derdemaaIe, Itijde &«t StrlltaD.
SUUtaD. Op heq~edlllDe~
heq~edllllle~,...
fiel, met deze
cIe~ woordft: TIl IYdM·C,""
lYeI.M-C''-;1 ifvlWlejleli
isy.,.,ejleli ',til
.

,eno.ten.

deze

,,,,.....
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P,,./io,,
Jl",foo" N. N. Htu
H~~ Dt//tllagt
Im~tI"Kt tie p"ientim
fHel/dm tie Keur? niet!
niet' te
teggtll vallende,
vallende. is h~t antwoord: tie
de Mil" is
;s goeti.
,;aed. Doch,
Doch.
echter, zelden ge-.
geindien de Verkiezing niet behaage. 't geeo, ecbter,
«ezel!d: Een heter
beur Keur.
gaan de
beun, wordt 'er «eze~d:
Hierop gaaD
lI'eitie-G"even
lI'eitie-C"even naar beneden, en laaren
luren u«
zig bij de Heeren Wd'
van'
de Magillraat
Magiflraat aandienen; dIe dan laaten
laat.ell afoeeaaen
afaeemen bel geene oog.
nog.
of tIlfel
tlfel naat,
fiaat, op hunne plutlèn
plut!èn gaan zÎlten.
zitten. en, door den joogioogOen Secretaris. de ~;ti(-Greve"
fien
~;dc-Creve" verzoeken biGnen
biDnen te ilomeR.
komen.
gekomeD; en. op verzoek vaD den oudnen
oudfien Heer in der·
Binnen gekomen;
lijd. lig ~edekt hebbende,
hebbende. zegt de oudlte vaD
van hun: dede· Gea!l'o~
Ce~ll'oD
rtlle Gemeente
},uft, in plilaft
piluur '!fan
Gemunte huft,
yan Ik" 1If8f1llndeil
Ilf8a(11l4eh lPeiM.
lPeitJeCreve N. N.,
N •• wetiero11l
wederom tot
lol If'eitie-Gref'e
If'eide-Creve ""/tHre,,
Y"!t(l9ren tien
den Ptrfo~"
PtrfoDII
Cnve
.
V4n N. N.
den gekootene
gekooreoe , door deo
van
Zo haast de naam van deo
.budllen
.oudllen Secretaris,
Secretaris. in het Keurboek is
i9 a:aniet.ekeDd,
aanietekeDd, keeren zij.
weder !Jaar
:Iaaf het JI'ont'luis,
Irant'/uis. eo
en voegea
vociell zlg bij hunne Straateu;,
Sttaateu;,
l\1agillraat, hoofd voor Hoofd,
hoofd, OYtr'
OYtr· den gekoorene
Nadat de Magillraar,
~nemd, en dien heefr
heeft goedgekeurd, wordt
\fordt de jongn.
jongIl, Secret..
~fiemd,
ti!
tiS naar boven gezonden, daar hij, de deur open gedaan zijnde
zijnde"..
met luider fiemme roepr:
roept: tit
de Heerm
Hurm Schepe"e" %ul/m
~ul/ell tlll"j/a,,'.
a.tlj/o,,'.
Jnet
hoven !romeII.
!rome". Thans zo lang vertoefd hebbende, rot
tot dar
dat Scheboven
met den oudflen
oud Oen en tweeden Secretaris
Secretaris.t in rang vin ou..ou.penen, mer
derdom,
derdom. In het IPan/huis
IPanlhuis getreden
geueden zijn,
zIjn, VQlgt hij. de SchepeSchepe.
nen. Dus met de drie Secrerarisfen
Secreearisfen binnen
binDen zijnde, voegeo zij
eerlle in rang; zeggende vooru dè
de
zie bij de Polfrraate, als de eerne
oudne
u8 ik
oudfie Heer in der tijd:
lijd: Seheptnnt
Schepennt en IUIlltk.
RIllltM" l6ofe"
I6t11en UI
hlJr Jd
Jer' Weitie-Greven
Weide-Grevtn welgevalIe",
Daanaa zi~ men, (vol.
(volhur
wc/gevatte". Daaraa
gens Ordonnantie van het oude StaJs
Stads Rtcllt.
Rtcilt, I. Deel,
Deel. tit
W....
... t
Indien''ez
er één of meet
lIlee&:
§. I.) of die Straat voltallig is of niet. Indien
Senaten afwezig zijn, of ontbreeken.
ontbreeken, treed meri
Leden van de Straaten
voort tot ele EedlIjsting.
Eedlijsting. Doch aUe
alle de Lederi vall
valS de SltIatell
SUlIatell
lohallig
Tohallig en tegenwoordig iijnde, rmijt de jOll«lle
jon«lle Secretaris zes
boonen.
boonen, te weeten vijf zilveren en é~nen
éénen zilver vergulden.
vergulden t in
den hoed. drukt dien van boven
boveo te laDlen.
zatnen. en laat.
laat, deo
den hoed
deo
om hoog houdende
houdende,, daaruit,'
daaruit " vaD
van ter zijde,
zijde. door ieder Lid YlO
Yla
de Srraat,
Straat, een boon trekken, beginnende met bet oudflc
oud!1e Lid;
IUj,
deo vergulden boon trekt,
uekl, gaat Vf>OR
V(>Ort nur begeden
belleden • ia
hij, die den
d~
IODistenklller. Ocze
de.loolstenkllllCf.
Deze boontrekkiDg
bOOl1ttekk.iDg gefchied volcem
voleens zo evenevel)o

.
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gemelde Art. van het oude Stllds Redt. waarin gezegd wordt:worde:enie {al in iege/'Jke
iege/'Jlre flrllale
flrllate fItII tiie
die ge/ykheidïn
ge/ylrheidïn 'I
't flemmen te
vermyden, die [este per/io"
perlio" worden afgehoonl.
afgehoont.
Dit gefchied zijnde, leest de oudfie Secretaris, aan de ter
Keure vetblevene
verblevene Leden, den naam van Keurnooten draagende •
lIngzallm en met eenige IUsfchenpoozingen.
rusfchenpoozingen. den Keurëed voor.
dien zij allen mee deze woorden, moeten nazeggen: Die UlJ
w'J tol
tot
Schepenen til
ftr Gemeente
ell Rallden et, ter
Gemeenle kieun
lriezen {ul/en.
{ullm. dlll
dllt
Itiefen {uilen,
{ul/en, voor de Ulljste,
wijste, n"'f/e
nUlfle ende bequflemjlewij die Itiefon
lot
tot on/er Stad, behoef, Ulefende,
wefende, yoorf/anders
yoorflanders van de waare
tot nog tse
Ise
Gereformetrde Re/ig'ie, nl1m,nt/~ik
namtnfliilr die ,lOl
Christelijke Gereformeerde
in tf.efe
tJ.efe Yerëenigtle
Yerëenigie PrOJ'intiën
PrOJ'inliën openbaariijk
openbaariijlr is geëxerceerl
geë;erceerl en..
de
tie in hit Sijn,de Nlltionaill
Nationa," lot
tol Dordrecht. dnno 16'9, geapprobeert
approheert ende bevesligt.
bI vestigt. Hierna zegt de oudlle Heer in der
tijd: de "riendes
"riende. zul/en geen zwarigheid maaken,
maaken. dit meI
met
nandilistinge
nandtllstinge Ie
te bekrachtigen. en met etie
elile nader u f/erlren.
flerken.
Door blliginge met het Iic!Jaatn
Iichaato hebbende Ie kennen gegeeven.
daartoe bereiJwilliAt
bereiJwillil: te zijn. neemt die zelve Heer.
Heer, hun, hooft.
voor hoofr,
hooft, van den oudfien
oud!len tot den jon~llen.
jon!!len. de handras!ing
handtastÏng
af, en doet ze.
ze, vervolgens, met opgefiooken vingeren. deze
woorden nazeggen: dat ik daar btloofá
heloofd hebbe.
hehhe. dat ik dat achtery~lgen
vroom man.
ter"tJlgen zal als een "room
man, en een eerlijk
eer/ijk man; ZO
WAARLIJK HELFE
HELPE MIJ GODT ALMACHTIG! Daarna voegen zig de Scbepenen
Schepenen bij de Waternrm
Waternraat., en zo vervolgens bij de
zes andere, alwaar bet
het voor{cbrevene
voor(cbrevene insgelijks verricht wordt.
Schepenen, aall
De derde· Secretaris geeft, bij bet vertrek der Schepenen.
den ou,Hlen
ou(Hlen v:m
V:lO de Polllrlllt.
Polllraat. eenen brief.
brief, waarin de naamen
der twaalf ~chepenen
Schepenen en vier Raaden van bet voorlenen
voorlencn ja~r'ge-,
fchreeven
fchrecven naan, om te kunnen weeten •, in welke vier Scraaten
of Wijken, voor het aanllaande jaaf,
jaat, RaatJell
RaatJel1 moeren ·zijn.
zijn. Dit,
op dezelve wijze, bij alle de agt Straaten. artonderlijk , verrichr
richt zijnde, gaan de Schepenen, met
toet de Secreurisfen. wederom n:!tr beneden',
beneden'. in de Raadkamer. en wQrd de deur van het
bet
Wanthuis gefloten. Alle deze omflandigheden
om!landigheden moeten in echt
genomën worden. eer men tot de Keur gaat,
gaat.
Het Stads
Slods Recht fpreekt 'er dus van. J. Deel, tit. 4-. §. 4.
flraaten, in dewt/lce
dewéllce ee,,;ge
een;ge Gemeens/llit/en
Gemeens/uit/en ont~rtde",
ont~reden, ZU~
zu~
De fJraaten,

I,.
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T :E R. Gezwoorme
GezlVoorme Gememte.

!U3
!lT3

im
Itn eerst uit de gemeene Burgerij, andere bekwaame
be/rwaame PerfolJo
Perfo~
"en Ur
ter keure kiefen
kiefen , /Dt
tDt tien
den getale
Eelale van vijf toe, en den zes
zes-o
nen
Jin daarna; en S.
§. S.
5. Wanneer het getal
gelal d,r
dr:r Gemeensilliden
Gemeens/uiden
[at vervult
vervutl :tiin,
ziin, fullen
[uilen uit ie
IIe oude Sclupenen ende Raaden',
fal
GezU'~orene Gemeente lot
tot de Regeeringe
Reguringè der Sladl
Sladt
en uit de GezU'lJorene
verkoren worden twaalf Schepenen en vier RIladen. Eer men.
derhalven •, treden mag
m~g rot
tot de Keur van Schepenen en Raaden.
moeten vooraf de openllaande GemeensmansplaalCen
Gemeensmansplaal[en vervuld zijn.
Umtrent
Umtrem deze vervulling, ingevalIe • in deze of geene Straat of
Straaten, meer 'dan één Gemeensman onlbreekt"
ontbreekt,. heefe
heeft men in
bt
Struten,
agt te neemen ,• dat in den aanvang der verkiezinge niet verder
mag gegaan worden,
worden. dan lOt dat het g'lal
g"tll der ombreekende I.e.
Le.
tien,
Gen, iA voegen als uit het vervolg naàer
nader blijken zal,
zal. yervuld
vervuld
is. en dus in dia Straaten wederom vijf Leden zijn: om reden,
is,
aJle nieuwgekorene Leden, van ieder Straat, tot het gemeldat alle
de vijftal toe, zo haast ze
xe door de Magillraat, welke van deze
keur. door de zestien
zestier. Zeudeboden,
Zendeboden , in de Raadkamer' plechtelijk
keur,
kennis gegeeven is, zijn
zjjn goedgekeurd, ter(lond
terflond door de Die.
Die1l3ars hunner Straaten worden verzocht, op het Raadhuis te ko·
n3ars
gewoolle plegtgewaad
plegt~ewaad bin·
men, en daar gekomen zijnde, in het gewo011e
nen de Raadkamer,
Raadk~mer, in handen
haDden VIn
vat) den eerflen
eerllen Prefident, Met
met
bandtastinl,ie in plaats van den eed, vooraf moeten verklaaren.
bandtastin~e
lOt
het bekomen van hunne Gemeensm:msplaatfèn,
Gemeensmansplaatfen. niets beloofr,
tot hee
dnarna , met opgefiooken
opgellooken vingeren.
of gegeeven te hebben, en daarna,
den eed der nieuwgc.loorene
nieuwgt)loorene Gemeensluiden
GemeensJuiden moeten afleggen;
zijnde
zjjnde de inhoud
inboud daarv:!n
daarv:m deze: t~t
I~t der Gemetnte, daar wij toe
loe
jat wij daar in het gemune óeste
beste tol
lot vorier·
vort/e,..
gekooren zijn,
ziin . iat
nisJe der Mad
Jtad Deventer zoeken ende doen fullen,
fut/en, ende ons
01lS zelft
"iet zoeken: ende dat wij nkt
nkl doen
t/oen zul/en om eenig pront.
noeMe
noehtt dat
dot gemeene heste
beste te laaien,
laaten, door gunst, maagfclrap.
maagfchap t
noch door meie,
mule. noch door gal'e,
ga!'e, noch door nijdt: DAT ONS
GOOT ALSO HELPE I !nn
Inn volgt de hier boven gemelde
eed ~ dien de voorige k~urnoten
k~Uln{)ten reeds gedaan hebben; waarna
boven, op het Wanthuis , worden
zij naar boven.
word~n geleid. bij hunne
Straaten. zo om de keur der nog overige te kiebijzondere Straaten,
kie.
zene G"emeensluiden,
G'emeensluiden, ;Ils
IIls V3n Schepenen en Raaden, te helpen

.wen.
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Deze dan op bunne plaat(en gezeten zijnde. vaart men voor~
met de verkiezing van de nog ontbreekende GemeensluideQ.
Ilaar den rang der Straaten. De voorzittende fiel~ eerst den zij~
nen, en daarna de an~re hgare Straaten vpor, op deze wijze.
De firaat, wier beurt het Îi, om één tot ~aaren z"sden Ge"
meensman optewerpeu, zeod 'haare twee Zendebodi!n naar den
Ring. Dit is eene plaat., tusfchen den fcboorficen en de deur
van het Wim/huis, alwaar de Zendeboden bijeen ko~en, en zig
in een kring fiellen, om de voorfiellen aan te booren. en de
",eenin~ baarer Straaten daarover te uit~n. Op deze plaats i~
vóór eenige juren. in den vloer. Q1et kopete fpijkeren, een
croote kring gemaakt, in ait gelijke deelen vardeeld, bevattende de eerfie letter van ieder Straat, naar de orde verdeeld, binlIen welke de Zendeb9den zlg plaatfen. Deze aldaar gekomen
zijnde, plachten overluid te verzoeken, dat de andere Straateq
haare Zeodebodell aln den Ring wilden zenden, om aan te hoo.
ren hun voorfiel , en. zo dit niet fpoedig gefebiedde, dan te
fi~mpen met den voet; bet laattle is nu alleen in gebruik. Dezen dan in hunnen rang tlaande , zegt de opdfie der voortlellende Stf,lat: tie Straal N. l'{. fielt VOQ/', tot hn'tJ,.m zestlm Gef11eensma", tlm PerfoD1} N N. Waarop de Ring word gebro;ken, en de Zendeboden dar andt're Straaten daarvan verOag
gaan doen. aan hunne Straatbroeders ; die voor~, ieder in de
baaren. boofd voor hoofd daarover fiemmen, en. met de
:meeste fiemmen, beiluiten. den vootgeGagenen ~erlOon goed
te keuren of te verwerpen. Nieç I~g' daa.tna begeeven zig de
Zendeboden . weder naar den R iog, en fiampen, al_s VOQl'en,
met deo voet op den vloer i waarop de Zendeboden der andere,
Slcuren. zo ras zij het belluit de~ hunne weten
weten,~ z~
zig ook aan
den Ring, op bunDe plaatfen t voegell, daar de oudfie der
voorllellende Zendeboden alsdan deze woorden gebruikt: De
N. N. /lraat /zeeft vo,rgejiûli tol' hl/aren zesden SJratllbrqe{Ier tien Perfoon VQ'; N. N.; hoe behal1gt de Yrimien tie
Keur P
p' Het antwoord alsdan ~:
~: de Man is goetl; of, bellr
Kefir. Indien 'er vijf of meer Snaaten zijn, die ~en voorgellelden hebben goedgekeurd, gaat men. op die zelve wijze?
VOOrt met de keur der andere Leden; doch indien een dooI viji
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CnWOIJwt'e
C~woorme Omzun/~.
~enle.

!H~
!lIJ

of meer verworpen word, moet die Zendebode
Zendebodct,, wiens voorflel
voorfiel
is, terftOlld,
terflond, voor dat de kring ~ebPoken
«ebroken is, zooder
zonder
eenig
eettig nieuw beraad, met de nnooe Straatbroeders
Straatbroedeu,, een anderen,.
anderen',
(zo al5
als men zegt) uit den mouw khudden, w:IIIrvan
watlrvan de Zende ..
rlllt vier
boden, weder als vooren , verflag doen. In geval nat
zeggeIl': Ik
ik Man is goed, en vier Srr:uNen
Scra:H:en een !JeU,.
Straaten zeggeIJ:
K~,. VOJ
vo, Mren,
tUre", dan gaan de zestien Zendeboden naar beneden ..
en brengen zulks, mtt de gewoone plechtigheden, hiervoor
ltefcbreeven, voor de Magillraat, elf waar
wam- deaeJYI
dezeJY6 bijvQI/cn
bijvallen
befcbreeven.
(/'legt
€zegt bet
het St,,'" RU6t)
Ru},t) UIl'1J/! 'IIerhlijft
'lIerh/ijft de zaait.
zaak. Alle de
plaatitg
plaadën,, op deze
de" wijze, vervltld
vervaId zijnde, gaat
gaK men over tot de
Raaden, waarb+j
waarb~j genoegzaam dezelfde
keur van Schepenen en R:aaden,
plecktig1leclen gebrItiklijk
gebr&iklijlt zijn, tn'
t!t waarvan wij di.t
di( allaen
alleen kone.
korte.
plec!uigtreclen
Jijk lIIUItekeDtn.
aantekellll!n. GefielJl
Gefiel4f dat de Polthaclt,
Polthaet, als de eerfle
eerlle in rang,
in het a:anftaaBdeaanftaaede- jMr
jaar twee SchepenenSchepenen moest hebben, doet
Goet zij.
400r haare Zendtboden
Zendeboclen;; aan den Ring
R iog aan:aeggen:
aanaeggen : de PoUlrf#ll#
PoUlrf#IJ#
Jhlt "Oir, tof
tot haMen 9ud/len
lJud/len SeMpen,
SCMpen, Ik" p,rfo9n
p6rforJn N. N.
Indien zij moet bebben
hebben ét!n Schepen eR é~n
~~n Ra:ad,
Raad, worda
wordt
hetzelve voortlél
voorflél ged:aan.
gedaan. Hetzelfde doen de andere ov~.
ov~i.
zeven Srrmen,
StraateD, ieder
leder op haare
halle betnt.
betut. Wanneer zij :alle
alle gtl>
gtlo
ge zeven'
koozen hebbende,
t, in tt
lIebbende, dan ftel
fielt,
'c eerfte geval, de Polfuaar,.
POlfuau,. op
dezelve wijlIe
wij2le,• haGlr~
haar~ tweeden Schepen voor. en zo ook de
:andere,
andere, daar ze olllbmeken.
ondwt~n. Voigea&
Voige1!& Slais
Sratls Reçht. I.
J. Deel,
Deel t
hr.
tiro 4, §. 11,
I', is hieromtrent
hJecomtrerJt deze bepuling
bepaaling gemaakt:
gtmaakt: dat dU
dü
"0". S~«pe"
S~~en ttr6t
trrt!t die
di4 meeste jl6mllWJ ;1
is Il/itftemJ, "6JJr
'lI6JJr
Sçhepm wiet
lII;et wrdt,.
!Vftk" dil
.tiIIi vowgejltld
vowgeft6/d ""rdm.
wIr". t'lI
1'11 zij tie 1Ju~
Gez",oo,:, Cem"",., eer:-I
ee,.,' wa,e V()(Jrge{I6/rJ.
1II1M1r t/4e
tlie "0".
"Olr
Ge2:woo,:,
vOIJrge!ullJ, 1tIlNlr
&htepefJ
trfgt/t,,.t ;'.
ZIIl "",en
mIIefJ l414f11tl
KefUfllll
Se""P!" +ft'1IIt
;1, weder tlO().f'
tlO().f' Raad ut
»'"'6n.
Zo
ZO dra
dn nll
n8 de keur geheel is
ia af'geloopfll,
afgeloopeu, word zij,
2lÏ;, door de
~tien Zencet.oiea.
IIf'guode MaP.
~ien
Zendeeoèt, eer
tel' goed~in~,
goed~in&e. au 8e
ë If'auoo~
Map
ftrIat, ill
Raadkll4Jlff ~eII,
Draat,
ia de RaadkMJ!ft
~eIl, voorr;e1lelct,
voor«e1leld, die dezelve',
Stads ReNtt,
nu inhoud vaD
van liet
het St"ds
ReMt, I. Deel, tit. 4, §. Cl.
6, niet
".
nJ mqg
mllg ",et/er/elgen
wet/er/elge" ofte 'Ie,.!eggelf
'Ier/egge" in eeniger/llmie
emige,.llIlnrJe "'(MIie·
t1Itlflie·
Fm,
Fm. ten 'lVa"e
ware dezelve
deze/oe om ~ige
~;ge P6intm
P6;nlen eade
eDde redenen
redefte1l hier
lefthreven, dlJ,"t"
dlJart.e "kt zouden mogm tlegdllllten
flegrlllflte" ",,,...
w"...
..,or lefthrwen,
... ~j dC'Zea
dezes dllI
db ~jUde:d~de- goedgekeurd,
goedg!keurd, pan de
dl: gemelde
semtlde Zen4
~,
~worpen
verworpen

",,,op

"0'"

+rUmI,

Cem",,"

SI"6,,,.

"'0"

, .. 6

DEVENTER. Crzwoorene Ce111enlfe en T/bnrruh!e!!.

deboden weder naar boven, om het goedvinden der oude Sche-.
penen en Raaden, aan de overige Leden van de Gezwoorene
Gemeente, bekend Ie maaken; die kort daarna vaneen (cheiden,
laatende de Zendebod!,!n zo lang op het Raadhuis, tot dat, door
Schepenen en Raad en" de eed is afgelegd. Imusrchen word' er
order gegeeven de klok te trekken, tot een teken, dat de keur
gefchied is, en een roed1'llg~nde Bode naar boven gezonden,
indien 'er nieuwe Leden van deze in de Magiflra:1t verkooren
zijn. om dezelve in de Raadkamer te verzotken • waarheen zij ~
afzonderlijk. door twee Leden van die" Straat, waardoor zij verkooren zijn, geleid worden, en den eed van zuivering moelen'
IIfleggen. eer zij plaats kunnen neemen.
Dan wordt, volgens inhoud van het meergemelde Stads.
~echt, 1. Deel, tit. I, §. !a, hij twaalf Sdepenen het gehuIe jaar bi; I~olitlge in us dtelen gedeeld. I alza dat twee Schepenen, één oud en één jong Schepen, als· Burgemeesteren in
der tijd, twee maanden in regeeringc zijn. Daarop gaat de
Magifiraat, bij' paaren, uit de Raad:;~mer, voorbij de zestien
Zendeboden , in twee rijen op ht't plein van bet Raadhuis gefcbaard, naar hunne gefioel!en in de Groote Kerk, om God te
danken, en om zijne gunst te fmecken, dat het lJem behaagen
moge, in het nieuw gIltreeden jnar hunner regeeringe, hen te
onderlleunen. Vandaar keeren zij bij paaren terug op 't pleitt
van het Ratdhuis, daar zij, bij beurten, ten over'naan van de
meergemelde zestien mannen van de Gezwoorene Gemeente,
in het openbaar, den eed afleggen. De maaltijd op 't Stads
Wijnhuis. die, toen de keur des voordemiddags gefchiedde,
dien eigen avond plagt gehouden te worden. is naderhand. wijl,
met voorgemelde bezigheden. deze dag rijkelijk ten avond
daalt. v.crkhoven lot den volgenden dag; en word alsdan
plechtig gehouden. De weinige veranderingen. die bij deze
plegtil!,heid pla81S gekreegen bebben. met de invoering van bet
S!adhouderfchap in 1747, zijn gerchikt naar bet Reglement van
~t jaar 1675. Wij gaan nu over tot .de
VOOJ,UIECJlTEN. Vooreerst bebooren biertoe 4ezulke, welke
in de Extracten, uit den meergemelden Cu/tien .ddt/llllr,
iaarliiks • .zo als wij zeiden. hij de verkiezin~ Yan dl! Mag~.

nraa.t
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fuut en Gezwoorene Gemeente, voorgeleezen worden, en
dim .-erder die geene. die in het Slads Recht vermeld flaan.
De eerstgemelden zullen wij, zo als ze jaarlijks worden voorge·
leezen , hier eerst doen volgen, en dan aanwijzing doen van
anderen. die zo wel de Burgers als de Stad betreff~n: met aanwijling vaJl den tijd, wannei(' zij daar mede bevoorrecht zijn.

INHOUD VAN DE EXTRACTEN UIT DEN
GULDEN ADELAAR.
Póorrechten en Privilegiën der Stad Dtyenter.

" Vooreerst is kennelijk en baarblijklijk , dat deze St:tdt voor
gie oorlogstijden met den Koningh van Hispaniën end<! anderen,
voor honderd en meer ondcnklljke jaaren, is gl?wecst een vrije
Rijksfiadt, gelijk dezelve ook a:tiid heeft gevoerd den naa!l1
van een vrijen Rijksl1ad; immediate onder het rijk behoorende.
ende tot aJle andere Rijxdagen ver[chreven; hebbende ook gelijk alle andere RiJx([eden en Stenden , haare meeste en voornaamlle PrivHegLn, vrij ende gerechtigheden van de Roomsch
Kcizeren ende Koningen.
" Ende defe Stadt heeft voor de oorlogstijden met den Koning van Spangiën, de Bisfchoppcn van Urrecll[ ende haare
Succesfeuren, gewecfene Heeren ende Souveraine van den Lal1.
del1 van Overijsfcl, VOM geene Souvraine Heeren ofte Prince
erkend, noch den f!!lven recht van ~ouvrainiteit binnen der Stats
gefach ofte vrijheid toegeGaan.
" Maar heeft den Heere ofte Prince van den Landen Vlll
Overijsfel, van onoverdenkelijke jaaren nfo niet anders aange.
nomen als haar Proteéleuren en Bafchermheeren, behoudens en
onverlettet haare vrijheid, gelijx ook verfcheidene andele Rijxfieden in Duitfchland haare nabuurige Vorflen ende Bisfchop.
pen, ofte andere Heeren VliQ den Lande, om ofte nevens haar,
voor haare Proreéleurs en Belèhermheeren te erkennen. fonder
defelve daarmede eenige Souvrainiteit toetefiaan.
" Defe Stad, heeft ook in den jaare 1527, in kct vrijwillige
o5
en

,.8
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en ongedrongene Tractaat,
Tl'lIctaat, Dlet Keizer KareT,
KareT. Hft'tOg
Herrog van
vao Bra.
bant,
Pant, ende Graave van
VlO Honant.
Honant, opgeriebc expresfefijke
expresfetijke bedongen.
gen, enele voorbehouden aHe }nare Stads rechten ende Dyk-Dykrechten, ende andere Privilegiën.
Privilegiën, fo wel van Haafe,
Hanfe, al5 andere
Vrijfleden, Pofesfiën en Costumen die dezelve
deze}ye heeft, en tor:
lJier
]Jier gebruikt, volgends Ratfficatie
Ratfficatre van den Telen
7den Jantmij
Januarij JSH
54'5 ,
cn den
deo l!6fien
2611en December 1556, welk Tractaat van den 16den
en
JuDij 1648 binneD
binneD Augsburg, door het Roomfc_e Rijk beves~
Junij
ligt
tigt is. met beding, dat die Landfcha, ende Steden, bij alle
Gerechtigbeden, Exemptien ,• der Appellatien ,
Privilegien ende Gerechtigheden.
en Jurisdictien zullen gevolgd worden.
" Dere Stadt heeft dere vrijheid van oldes af in alle haare
baare
geëxerceert, als vooreerst in die jaarlijkfche Electie
pointen geëxerceerr,
van. haare Magittraaren
Magiftraaren fond«
fonder toedocn
toedoen approbatie, ofte ealig
van
eeoig
infeggen
ilJfeggen van
vin den Heere
Hetre VIII dea
den Laden l'ft}
1'1fJ Overijsfel, olie
itmand
iemand anders.
" De Magifiraat heeft met toedom
toedoen nn
YIn haare Gefwoore GeG~
Lancler..
meente, alleen fonder infeggen van den Heere van de Laooeft.
alle Ordonnintien ende Edicten, fao in het nuk van PoUleie
Pollicie
als in die Adminitlrarie
Adlllinillratie van de Junide,
Jullide, in Civile eD
en Crimineete
faaken
naken gefullueert en gepubliceen ,wnder dat
d2t eeuige
eenige ander.
Ordonna!ltien , Statuten ofte Rechten,
Rechten. in defe Stadt hebben
Ordonna!ltien,
gtobedieen zijn
kracht of vigeur gehad, ofte aangenomen of geobedieen
«eworden.
,eworden.
" Ende indien tnsfcllen
rnsfcllen den Heer V1IFI
V1lFl deA Landm ende delè
deRt
~tad[ eenigh
eenigb misverflaooa over die PrMlegierr ende andere ge~
gt..
~tadt
bruiken , ofcQ
Oftll der Stads-recm
Stads-recht etJ
eft ,erechtigheden,
rerechtigheden, fouden Jll6gen
lItOgen
ontfiaan, moeste fuik!
fuIk! verbIijveIl
verblijveQ,, laD
aan de uitfpraltk
nitfprJK der twaalE
twulE
Schepenen, als fy verklaaren reeblers
rechlers te
Ie zijn, volgetrds
volgewds verfcàeiverfcheiverfegelin«en daar van
VlD fynde.
.lene verfegelin~en
" Onder Indere
andere Rijks Pril'iJegleil
Pril'iJegleu VIn wijheid
wijtreld Y1MJ
VlO tonen, vaQ
Vla
lltpl'esfalien
lttpl'esfalieD en van mj~ JUlllllrmn.,
Jwmarmn., is defe
dtfe Stad,
Scadl altoos ge;.
blenen,
lIlefYen, in de posfesfte
P~fte .
na
. de RijlC1JJUlKeD.
RijxmUIKea.
Nienegenflaa. die wrbiedellde
wrbieclellde Planaren van Keirtr
Kemr K~
K...
" NienegeDflaa"
lel, en den Koning
Konln« VlD
YID Hispuje,
HisplD~, NOlgenda
NOI8tnda acre YIn Keizer
Ktiz:er
fredrik van den jaare 14P6.
J'redrik
Barceren defer Sladt
Saadc lIloeleD voor
VOOf h.-r
h. bebomliiken
,. De Harceren

llich·
lth:h·
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Richter,
RIchter, zijnde de MagHtraat
Magillraat alhier, en anders nergends in
rechten betrokken worden.
StaJt wij~t fonder AppellalÏe, vo}gend~ aCle
acre van Kei.
,. Dere Stadr
~er Kar,,1 van den 7den Februarij 1544, en naar inh"lt der verkl:aaringe van den Graaf van Arenberg •, ntrens
ntfens die geheele Ridkluringe
derCchap, \lan
van elen
den 16den }anllarij
}amlarij 1551
I SS •••
derfchap,
Scholten gerichte, en van alle lege gerichten, werd
.. Van 't Scholren
geappellel:rd, aan Schepenen en Raad van dere Stadt."
,eappelle~rd,
gefchied van verfchelden
verfcbelden kleine Steden defer
" Gelijk mede gcfchied
Provinrie,
Provintie, als te (jen
fien Is in
In het boek der Appellen, (00
[00 aan defe
re vervallen.
Stadt komen te
Stade, .n niet elders.
elders, moet worden
wOfden geboldea
geholdea
" Binnen defe Stadr,
~iie
pie Provinriaale
Provintiaa/e Clarange
CIa range , of hooge bank van
vaD J
}ullitie,
u!litie, wordende ter Clarçmge
Clar9nge (of Clallriuge)
CJallriuge) ("). uit derl!
def\! Stadt
Stadr gecommitteert , vier, en uit de Steden Campen en Zwolle ieder maar tw~'e
H~eren Schepenen.
Magifiraat heeft
beeft van ondenklijke juren
jaaren in haare vrij·
" Dere Magiftraat
h.eid ende refort
rerorr gehad die hooge, middelbaare ende lage JurÏidictie fo wel, in Crillline
Crimine l.efte lIfajestalis
lJfajestatis ái"inte
dil'inte & h IItnanl.
diclÎe
JiFe pertJuiJlion;s,
perdui/lionis, als in alle anderen gene uitgezondl:rt
uitgezonden.•
f!l'~
..
" Uil:
U"u
doolcaands,, in alle tIe
de
le) Claringe betekent hier, %11 als doolgaands
LllndbrievClt.
LllndbrievClZ, de vergaderil1g vlm dm Land.heer of zij/Jen
Stadhouder, nevem de Ritlderfchap
Riàderfchap ell .'tedm,
.\tedm, we/lre
we/ke uitfpraa}
uitfprao}
t/oet. in zaden
dje bij appet daar heen gtbrncht
gebrocht zijn; of
zaaken die
eigenlijle verlrlaaring
verklaaring en uitjpronlr
uitjproalc van het , echt over cm
teil ge.
eigenlijk
tiing.
vIII "'In
Ylln hoogu
hooger heroep.
beroep. Echter is dit recht van CIatiing, in ge
geval
ringe onderfcheiden van de Hooge Dank,
Bank, wordende de Cia.
ringe
Moge aldaar niet
njet g~fpannen,
gl'fpannen, door dm
den Dingwflardel'
Dingwflarder mei
met twee
lJeurllooun, want dit heeft zijne hetre!rlrin~
betrelckill~ tot de
Je H()oge
~eu"'/ODten,
Bank, ije,
tijd tier
der CI.ringe
die, wel is lIIallr,
wallr, op de' lijd
Claringe., doch niet
op h,tzelve
h,tzû"e tijdflip
tijdftip wertit
we,t/t gehouden:
glhouden: ooit :aijn
zijn 'eae
ileae bda,
beM, aelft
3eifi
h'l O}fchrift van de
Je Lan'rechten
Lan"rechten "an
;" hit
van AUERISSEL onder.
IInder.
I,IlIit/,n. alwaar
a'wl1ar men IteSt
Imt VAN DER HOGER nANCK
fiANCK
I,IlIit/,,,.
yAN D~R CLARJNGE.

n""

l! 20
lO

D E VEN TER. Pó(),-rec!tu"•

.. Uit kracbte
krach te van dere Iiberteit
Iibirteit en boge
hoge Jurisdictie, heeft deft! Stadt van ettelijke honden jaaren,· de macht en gerechtigheid
gehadl, ende als nog toe geureert de Deliquamen, die het leven verbeurd hebben, gratie te rcbtnken,
rchenken, en het leven te geven,
waarin de Heeren van de Londen nooit inreggen gebadt ofte
hindernisfen "gedaan
'gedaan hebben: ja is bevindelijk, dat zelfs ~
Heeren
H.:eren van fle
de Landen om zulke genade voor DeIiquanten
Deliquanten te
verwerven, bij deet!
deCe Stadt
Stade geioterdiceerc, ofte voorbede gedaan
Jsebben.
Isebben.
"Hier
" Hier uit
mt rpruit mede, dat de Heer \'an deo
den Lande binnen
dere Sladt ofte
one baare
haare vrijheyt nimml'rmeer
nimmermeer bet
het recbt
recht van
\'an Confiscatie gehadt, gebruykt ofte ondernomtn bt:eft.
ht:eft.
" Uan.
Van. foo eenige goederen ilJ
in defe Slsdt waaren verbeurt,
fyn defelve omfaRgen ende geweren tot profyte
profyle deter
deler Stadt.
Stadt, die
" Jus Fifti
Fijèi heeft gebadt
gehadt ende geëxerceert
geëxerceen voor hondert ende
Jlleer
JIleer onoverdenckelijke
onoverdenckclijke jaareD.
jaaren.
",., Uit kracht van dit Privilegie heeft dere Stadt, foo haast
Iuast
door Codes genade het licht
licbt des Heyligen Euangeliums waere
~rfchenen.
~rfchenen, ende het Pausdom verlaeten.
verlaeten, door haare
baare Magillra:lt
Magifiraat
in haar rerort ende vrybeyt die macht ende die AlIIhoriteyt.
AlIIboriteyt, foo
die Bisfchoppen eode
ende Pra:laten t' onrecht ficlt hadden aengemaligt,
ligt. wederom aan haar
baar genomen; ende die Geestelycke
Geestclycke goederen tot onderhoudinge van PredicantelI
PredicaoteIl ,• Scbooleu,
ScbooIen, ende arme
StudCBten gebruyde.
gebruydt •
n
.. Welcke voorfchreven poinéten dere Stadt tegens die TyranBifche
»ifche ufurpatie van Duc d'Alba heeft
beeft gefuaineert ende voorge·
flaao,
ftaan, f~lfs lOet
Dm attellatie ende toellemminge
toellem llIinge de gebeele
geheele Ridder{chap
Cchap des Landts van Overijsfel.
Overijsfd.
"t. Daarenboven mede in kracht van dere
defe Jiberteyt. hebben
die Burgemeelleren.
Burgemeelleren, Schepenen ende Raaden
Raadea defer Stadt alleen
al/een
met confent van de Gefworene Gemeente van onoverdenkelijke
ju ren " recht ende macht geb2dt.
geb2dt, nieuwe accijfen
accijCen biDnen
binnen dere
Sl~dt ende haare vrijbeyt
vrijheyt op te !tellen, fchaningen
fchallingen op perfoonen
ofte goederen Ie
te leggen, alles·
alles' tot profyt ende voordeel defer
Stadl,
Stad I , fonder yetwes daar van aan den Heere
Heefe van deo Llnrle
Lande
wegéDs
wegëns fchattin~n pft an~ere contributien , ~ij die StaateQ
van den Lande van
vaD Overijsfel iDgewilligt, gehouden te wefen.
" Eu~

D E VEN TER. Poormltw,.
Poorru!ttt".

ut
11 t

"•• Ende 1I1s
:als de hooge nOOI
noot de Stldt
Stadt daar loe
lOe brllcht,
br:acht. dat
d:at men
tot behoeff der felve eene fommIl
fomm:a pennln&er1 moeste negotieren ,
Magi!lrut met conCent
confent van de Gefworene Gemeente
heeft de Magillraat
.an ouden tijden macht gehaJt
gehadt daar voor te obligeren niet alleen
de Stadrs Oomllinen
Oomainen ende Inkomll~n,
Inkom!l.!n, maar ook haarer Ingefetenen perCoonen
perfoonen ende goederen, ende die felve het
bet recht
recbt van represfalien te onderwerpen: hoedanigh recht of macht gheene dan
vrije'
vrije 'R
Rijck Steden wordt toegefchreven.
toegefchreven •
,t.. In gelijcke geflal!e
ge!lal!e heert
heeft defe ~tadt voor vele onoverdenke·
lijke jaaren tot befcherminge hurer vryheyt met andere Heeren,
Landen, eode Steeden ingegaan ende gemaackt verfcheyJen Aliantien,
)jantien , Traébaten,
Traétaaten, ende Vredehandelingen : hepbende
hellbende Comtyts
fomtyrs
gebruykt Gecommitteerden bekleedet met Charlléler
Char:aéter van Lega·
infaililbel merkreeken
merkteeken van Liberten, ofle Ambasfideu!s; een inCaillibel
teit,
teit. Hoogheit en Souverainitcit.
Souverainiteit. Ende daarenboven,
daarenboven. als de
}Ieeren
Heeren van den Lande van OverijsCel
Overijsfel met andere Priocen ende
Potentaten in Oorlogh waren getrt'den
getreden ,.hebben de IngeCetenen'
Ingefetenen'
van defe Stadt niet te min in der anderen Princen ofte Potet1t3ten
Landen mogen handelen,
handelen. ofte tr3fiq:leren.
tr3fiq:leren •
f
..t De Casteleins ofte Bewaarders
Dew:larders vm alle Casreelen en !lerke
nerke
geme<!ne Land, als mede AnitluiJen van Sallanc,
Sallanr,
Huifen in het gemeo!ne
/}'n geholden
gebolden
Twenthe en Vollenbove. nu' Drosten genoemr, /}rn
«ewefen van oude tijden af boven den eed,
eed. fao
foo zy deo
den Heere
van den Lande deden, ook den Steden Deventer,'
Deventer" Campen cn
en
ZwolI,
ZwolI. in 't bijzonder elk eenen eed te
te przlleren.
prr!leren.
" Als over eenige gemeene Caaken
faaken van den Lande die Steoden
Stenden
gevocceerr Cyn
fyn geworden,
geworden. Cao
foo Cyn
fyn neltens
nettens die
van den Lande gevocceert
Steden
Ridderfchap 'Ian den Lande de Gedeputeerden der drye Sreden
Deventer,
Deventer. Campeo
CampeD ende Zwoll vin
van wegen hure
baare interesCen
interesfen in
faaken van den Lande mede tot
rot de foodanige verfchreveu ende
f.aaken
ge~clmitteen
ge~dmitteerr gewefen:
tew'efen: welcke
wefcke alsdan te famen foo veele
ende {l,mmen hebben gehadt als de geheele Ridderfcbnp te fatSteden in hare Rege!
men, blijvende niettemin die voorfchreven Sreden
rfnge vry ende van defe vergaderrng gefcheiden:
gefcbeiden: fao
foo dat de RldRld.
rlnge
derfchap, ende de Gedeputeerden der Steden t' faamen,
faamen. als
SInten
StUt en des Landes van Overijsfel ieen
ieeD gefagh in orte over die
drie Stedea
Stedca hebben aehad, maar
mau .Ueme In gemeene Lands ZlI'
ZII'
ken,
ken.

-gtllr,.
rat.

u.
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ken. daar onder die voorR:breven Sreden, voor foo veele haar
resfon, gebier , ofte vrybelt fuel" t niet begrepen fyll gewe·
fen.
u Dlar door dan ook io voorrijden de voorfz. Sreden in hur
rerort ea vrijheit nilt gebolden ryn geweest in eellige beeden.
Heeren fehillingen one lIltIere· contrIbutien , fcbooll de felve
bij Ridderfchap en Gedepureerden der voorfz. Sleden iogewil;
ligt W3aren ; ge'ijk ook OrdonnantIen en Rechten foo in de p..
lilie als Idminiilrarle Vin jullhie. bij den Heere vin den Linde
van Ovcrijifc!l. met toenelDD'linge en approbatie des felven Lan·
des als van Ridderfchap en Gedeputeerden d~ voorfz. Steded
,emaakt. geen plntfe ofle kragt In duckgemelde Steden bebben geb3dr•
.. Uit het getne èan nu booven is verhnlr. foo volgt ed
blykr, dil de Ridderfcblp en Gedeputeerden der drie Sreden.
Devenler. Campen en lwoll, IUeene Stalen des LIII~' vllf
OverijsfeJ. ea Diet D'lee~ vin voorfz. Sleden I)n gewefen.
f t Dat ook de felve S:edeo van oude tijden frn gewefen vry;
ende voor den Ootloge lot bet Ryk ID'lmedlare gehoorende •
.. in fumlDa die Mlgilhaat defer Stadr. heeft alleene , fonder
Infeggeu van iemlndl die macbt gehadt. om Ibfolutelijk JU alle
Sladu faaken. uitgefondert dJe pointten, waar lil de Gefworene
Gemeenre moet worelen ,ekeur. tc dlCponeeren: IÄWI dl' Diemant, hy fy oo!, wie by f)', eenigb bodt olle verbodt mqll
ufurpeeren, dab alleene de: tlurgemeell.:reD der fdve. gelijk
~)x men even [00 veel
veel. woordeu DeJF~1lS dIe StedeD de Ridder.
fcbap heefl bekent gemaakt ia een Brief aan Hure fIoog Mo-;
~eade, in d3to den 29 Maan 1593. ende ia een IOtwoort on
liAare Hoo, Mogende, gegeven deD 4 Aprll1.S91."
Bebalvea IIlle de Porruhlt., 1111 de Stad DeYlnler behooreDde~ in bet voorgemelde Ruk gtmdd. zullcD wij DOg luteD
volgen eeni«c bijz~due l'iorncltl'''. daarin ale! vermeld. On·
~er dez.e tellen wij. Ferflelijk. de vrijheid. die LODEWIJK DE vlllrP!. in het jaar 904. verleende am den Bisfcbip RADBOUD • tQC
het vestigen van de SI ad en Burlt vin Dtftnkr. In IGl07 werd"
cklor Kei~er OTTO Dl~ .QERPEN. aan haar vergund. een Rijks.
Adelar in 't Schild ofWapea te mUiaJ voeren. la 1°40 fcboak

!fa-
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Bisfcàop
Bisfcbop KR.NtlLPHU5
IIUNULPHU5 bet PatronaatCchap
Patronaltfchap der Kerke Yin ZZ\j·tllJ~.
...'()JJ~.
het Kapittel UD
tlO De
[Nvenur;
Kei~er HENHEN,
bet
Yenur; zo als, Jn 1123, Kei~er
Vl.!lI.OIt, den Burgeren den Doop en Begraafenis vrijvrij·
IJIUI: Dl VIUOI,
100000AD Dl
Dit DUO! fchoDk,
[chonk, in 1142,
114~, lan
aan de
fchonk. Keizer KOOUAD
Kapittelheeren
Kapiuelheeren bloneR
binneR de SUld, 't Voorrecht van buiten den ritIJ
hunner KIOOi(trS
KIOOittrs geen Colleéte te moeten. ,eeven.
~eeven. Grooter ~
gifte , of bet Voorrecht. verleend, in het jaar 1217,
1217. door
de gifee,
Bisfchop 011'0
0".0 "'iNGKLD!R,
VANGILDER, aan de Collegiale Kerk aldaar,
aIdur, beOalDde
filmde IJl
hl dé
dè Tol ""n
"lIn D",enltr,
D",tnltr. die voorheen
voorbeen aan
aaa het Kapittel
"*11
WIl Sf.
St. Pin". te Ut,.,,1zI
UI,.,""I behoorde In ~~25
~ 225 de vrijheid
vrIjbeid tCl'
tClC
het oprechten VIR
vaR bet
hec Klooster flr
ftr ..Honepe.
Honepe, of Hunepe ; ea
ell de
d~
Ccbeaking van
VIII de KIl"n
KII"n Tol. door de Abdisfe,
Abdisfe. In het jau
jur Jl4-'
1141 "•
fchenking
zie 't Art. enEN-TOL.
Q'l'ltN-TOL. X. Deel. Ten aanzien vaD
van den KoophllKoopba.·
del,t bekwamen die vin
Yan Dellen/er den Voorrechtsbrief vin Graaf'
GruC
del
nou, mN VlJPDEN,
VIJFDEN, in 1178. waarbij zij werden ontl1ag~
ont/lag~ ~
noJll'
iwnne goederen te lDOtteD
de YilltJlllftlJe
PllIl1l11fthe baven,
IIIOtteD brengen
brengea
haven,
" Zwin genumd t, als kunnende zij betl,-aa met die te br~ell
~ Dtmlffl:ltt.
Dtmlffl:fII. Jo
In 's1:8
'a~ verleende Bisfchop j.AN
JAN VIJ!I
VAN DlZST.
D1nT, Vlijlleid v.
v. ToUen.
Tollen. in l'lV.~e
Tw.~e en op de
Je RB",.
Rtlll', la
In 135+
1354 kreeg
kre~ De.,Dt;
,,~~r den BisCclleppeUjken
BisfckOf'peijjkeo Tol.i.1 PaodCch!'P.
Paodfch!IP. geduurcnd~
geduutl:ud~ deo
den
"tfdtr
tijd v'a1l
VlD tieII
tieIt jllll!en.
jnnen. {Jr
iJf deu
den I+Qen
14den April deSjwS
de5.Jaars 1361,
136., fchonk'
[chonk'
lC~ur
K~zer KAKEL
KAUL DIl
Ja VIJlDE,
YlUOI, aan lito
den Bisfchop
BisCchop en ~ijne
~~ne opvoiger.~
opvoi,ert.
'Vrijbeid , om in $AlUInti
S4lU1ntl,, of TW/mle.
Twente. een Vrijllocl.
Vdjllocl. of ~
4e .rijbeid,
Gorecht
Gerecht vla
VlD Vrijgave ea
tD Vrije Sdlcpeoen
Sclrcpeuen.,J · op te richten
ricbteD.•.,In
10 ~c
jul' 1362 ontviDg
ontving het Kapiltel
Kqittel VIIl
van Dn:enle,.
Del(~nle,. VlD Bis(èhop.J~,
Bislèhop. J~,
tie inkomflen
inkomflea ckr
dtJ Tiende, VIll de nieuw bedljkte l.allde~
Landen,. Dtt
Deven/er mede onder de Hlnze-Steden bt&1'epen
bterepen was. blijkt
bliJkt uit
uic
bet
bel vredeve:rtlbt.
vredevenbt. l'IISÖen
nû:àen den Koning VIII DeMll1tJrulI
Denetl1arull eD .n•
Hmzc-Sredea,•..eeRoceo
ia 't jaar 1312.
131~ In 1385
10985 werdt.
werd!. door
•.Ie HlDzc-S~ea
eeR~ in
BisCcbop
fLOU vltlf
W!Vt.tWJcn'BlI, beVeiligd het
VoortfeIU,
Bisfcbop 'Lü!W
V/tIJ W!VtlWIavu,
hec VooIttelU,
door zij.es
YOOI'ZMA .erleeod
verleeod.,•.•. &eizer
wuauvs beve5~e.
bevestic.de.
zijleo YOO~
.&eizer WlJlC&L.lVS
til
tJa 1386, aQe
alle St
6t1~
.... VQOITeciteD,
VQOn'eciteD, en dtarO(lder
dtaroodet dat vap 's Laodl
Landl
CWiltge,
ia 1391.
1391, DOg •
beovestlgji is. gewot~
ge wor..
Clariage i weije
weijt
io
• .•
-.,b~estlP
deo.
den. Nadat.
Nidac~ In
ja i40'.
~401 • Bisfchop 'RE.Dau;
IREDIUJ: D,yftUr
D,yftftr In bet
bec ge.
go.
&wik <iet
det DlikfdÎGuw..
Dljkfdlo.uw•• clI6feben
tll6Ceben B,,~11l"'p
BriJl11l",' eJI
eJJ IUIt,u',.,'e.
/U,etl",.,Je.
twik
bewesti,d had.
bad. pf,IIij
ttf.lIij aan de Stad zijne
zijDe Reoce.
Renre. Tiende. Tol et
bewesci,d
1ci
'Gruite.
"Gruite. qÎII EtfpaçJu.
Etfpaçlu. 10
1D ber volpDde i- oznllo~
OI!ólo~ hij de But.
Uil
Uil

iJ_

!iet

.ae.
.ae,

lert
"rt

~~4
~'4
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Po()rrtd,lm m
mei/tim.
Ci!dtn.

.,

~ers

van Dtvtnttr
/!)tvulltr VIn
wn 'r
't Weg.geld.
Weg·geld. lUsfchen
tusrchen /Int
Ant en
eo CDtVtr.
Cotvtr.
Ia
In 1417 werden Ille
alle de Stins
Stans Voorrechten»
Voorrechten. en ook die
VlD
van 's Lands Claringe. doot Keizer SICISMUlfO
SIGI5M\Jl'fo t bev,slÏgd.
bev.stigd. In
111
J433 werd t door IIUOOlPH
JlUllOlPH VAlf
VAl' DIEPIlOLT
D1EPftOLT., het Voorreoc:hl
Voorrecht gegee.
ven
Ie water
Wllet" bezet t~ mogtn
mngtn worden. In 1443
'443
ven.t re land noch IC:
verkregen zij. lIn
ttn hunnen voordeele»
voordeele. mt
mI de Holla"dtrs.
Hollarllürs. die Ie
re
Del'tn/tr woonden»
Dtl'tn/tr
woonden, den Inlven
IralveD ro..-zouden
lot'l'louden belJalen;
bet311en; vuons
VuOrtS t dat
'er, nl
d3g t zig
ln zouden
na dien d'g
lig niet meer met 'er"
'er'" 0 10
zoudeo mogen nene·
derzeuen •t en dit
dat .iemand
.iem:md hunner op de Stad. Vèsten woonen
zou. Ook werd. in dat zelve jaar.
jaar, aldaar eene vergadering
vergaderinl: vall
.de
de Hollandfche Afl::ezanten
Af~el.nten der HoInze·Steden
H~nze"Steden gehoaden
gehonden,t ter beo
werking van een
eeo eeuwigen vrede met de W,ndi/"',
W,,,tli/"', H~nze.Srl.
H~nze·Stt.
den. hi
hl 1450 verkreeg /R.tnltr.
Dt.tnltr, vall
vau gemelden Bisfchop, bet
Veerfill
VeerOal over den 'lW/.
'1;ft/. ' In
Irl '4fiS
'465 verleenden
verleeoden die vao
VlD Keu/tri ea
RatNlltJntt,
Ratr7ll()1I', aan die VIn
wn Dtyt"lIr»
DeytrIlIr , ber
bet Voorrecht»
Voorreoht, vin
van aldaar
aldur
niet dan om eigen
eigeo fchulden IIlIgehouden
aallgehouden te mogen worden. la
ID
1477
1417 w~rd·,
w~rd. aan het Qagljneij.gljn,. eb
en andere Kloosrers
Kloosters,t verboden.
het
479 mec
roellemminge VIII
her aaniepea
aaniepeD van eenfgeeenlge- hu~en. Ir..
Ir. 1479
met lOellemminge
valJ
andere
aodere Sreden.
Sreden, :nllnue men.
men, te
re Dtytnltr.
Dtvtnur» Scbellina8n
Scbellinaon VaD
van twaalf
ooit dubbe4de,·
dubbe4dt>.· ·JA
·IR 1482
J 482 werd aldaar,
aldaar t nl
na beko.
.penolngen,
.pennlngen. en ook
mene vrijheid
vrijheid,t de cerne
cerlle paal
~al vin
van den houten Brug over den 'Is'lS{tI
{t/ Ingeheid.
higehefd. In 1496 verleedde
verleeri~ Keizer fl'DUIK
naoulK bet recht va
v:ut
de gouden
goudën Munte, boven
boveD dle"'o
die 'na de zil{crOD,·
lil~rell, JI\
In •1495
495 werd
nevt'1Iltr,t door UAXIMILUAN
N"AfIIllILUAN f,nr
!)!!i 111I5n,,»
ElII,nN, re
Wo""s, tor
toc een.
eene
ntvmUr
re Wo"""
tiet .vrlje
.VJlje "5teden
~teden verlelaard.
verkllard. In,
In 1507
S07 werd, door ,emeiden
,emelden KeiKei.
tier
ze~. 't'
't. v:erbod
~()oplrMldei van .ie
die vaó
van D""'1Ittr,·
DCl'tllttr.· iu
io do
Ze!.
y:erbod van toop""del
clo
Spaa,,/th,
Spaa"Jtllt Nttltrl,,;,tlttl
Nttitrlll;ukn,t ·lhpcrokkeo,
·lh~rokkeo.
D"e-P6irrtc!rltn
wtj ,• wlgens
De.p~t"'/tn geMeld
~eMeld bebbeOde.
bebbedde, meeteD
metleD .tj
~s ons plao,
pilO,
meldi~maaken
..~.u,. gevonden,
meldi~ maaken vali
VI" de OIt.Dnt
a\l~DrN.t die binnen.Dt
binnen-Det'iflul
gevollden,
en
tO'mÎn 11. ift.
tD wnrtu·:niemand
wnttn·:niemancJ •,rO'mln
ÎIt- andere StecWn,
Ste"'n, mljf
mijl wordEn
wordt:n opgeDotbl!n
geooált!n iteo zij hijhij' ltorger
lJtJrger i!,
i" liet
Het eerlte',
eerlle-, dit
dat 'Ons aldaar te voun
vor~n
komt, is liet
lier S,hrDtit".
SchrDdtrl, of Snijtl,rs G/lit»
Cl/ie, oPgeriebt
oPgeri,bt In het jaar
kOIllf.
JU,82,·
lil; verder,
verder. Il. dk'
die:' der CfI"uirt,
C(m"'-,,, of LdetHtDofJtrl,
LIIktttlt,oFrl» oPIerfcM
Op&erfcM
1300 ; 111.
ber Smttk
Smuk Gi/l
Gi".t
g~ ; 1V. het
her Sdlp,ers Gilti.
Cild, 13
'l3 Ji
1300;
liL het
,. ~ 3~
J 3~3
V.
3~+; Vr.
V" het Yltmlt!rD.,.'trs
Yltesclll,oaJVers CilJ. JIJIl+;
J. bil Gitid·
citUJ· en ZiI.,tr·r",itls
Zi/Jltr·r",itls
CiltI~·
1350, of ddurOOtlrenq
..roénll~nq VII, het
Cil.~·1350,
her S,IrD;"mllaktrS,
S,lroMimlldrrs, 1391;
VUJ.
VUI. W,IIewtvtrl;
Willeweytrs; IX. FIII/Crs
FIIJ/Crs ea
Cl f,rwm,
lI".,ers, ·QDb~Hud
QDbèKnd wanDCClr
wanoeer

tltn.
'tri.

t

&lij''''

ei"',

S,,,,,'"S

co,
w,
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rot {land ~ekomen; X. Pe/fers Gilde. T4- 6; XI. Lindewel'ers.
J496; XII. Bnlrlrers, 1497; XIII. Kistemaakers • Ldjenddt·
Ieers, lVletzeiaars en Timmerlieden. '499; XIV. Sijdekrame,.s,
met het begin van de zestiende eeuwe; XV. Brouwers; XVI;
Barbiers, '575; xvn. Lalrenberdders en Droogfc/teerders.
1576; XVII!. Patebindel's, 1'585. XIX. Glaumalurs, 161i;
Xx. Kulpe,'s t 102 t; XXI. Pisfchers. J6!.!!.!; XXII. Bomhaûjnwerkers, 1622. XXIII. Tappers, 1623; XXIV. 11{0lenaat's,
1639; XXV. Bierdt'agers, 1640; XXVI. Compagnie der 8rou.
wen, 1158,; en XXVII. dat der Kflrr:h'eden, onzeker van wac
tijd.
Deze Gilden hielden. in vroegere tijden, aldaar hunne bijeen.
komflen of vergaderingen, ten dienfte van de Cildezaaken. in
eene der Kerken, of op de kerkhoven. Maar federt de Magifiraat, op verzoek der Overlieden van het Baklrers, Smits,
Wel'trs en 1i'mmet'711ans Gilde. gedaan in het jaar 1633, om tot
hunne vergaderplaats te mogen hebben, de Kamer van Meefle,.
Geertslt/oosler, of de plaats, daar welëer de vreemde JVJunrgezeilen werkten, dit aan hun had tOegeweezen. vergaderden 'zij'
aldRar~ en hielden 'er hunne zo gewoone als plechtige bijeenkomaen. met en benevens andere Gilden; tot zo lange, dat;
dóor het verplaatfen van het Poorfter Gaslhuis,
Gasthuis, dat gehegt werd
aan het Groote Gasthu;s. zij ~e plaars moesten ruimen; wanneer
de MagHlraat
Magiflraat aan hun afflond eene andere, gelegen in dezelve
Straat., naast het Arme KinderItuis , alwaar ze hunne vergaderingen nog houden.
Behalven deze, uit Kooplieden, Kunllenaars en Ambachrslie·
den bellaande. waaronder met recht mag getêld worden het Berge vaarders Gilde, in voorige tijden zeer beroemd, do~h naderhand geheel vervallen. had men aldaar, in oude cijden, nog ver·
fcheide'ne andere Gilden of Broederfchappen. nIs Ji~ van St.
Anna 9p den Berg; SI.
St. /lnna len Broederen; SI Anna ten
ten Broede.
Kl'ogt; St. /Inthonies ,p den Berg; SI. Anthonij len
"et); SI.
St. /Jnthonij in Lebuinu$
Lehuinu$ Kerke; St. Ardens; St. AuSt. EIi(ahets; SI.
St. EWOUls len
ten Broegustijns; St. Barbertis; SI.
't Gilde van hel
het H. Graf; St Jl1cohs;
,ieren; SI. Getl tl'uids; 'I
St. JIO$IS; SI. C,U,1Ilrinll; 't Heilige
SI. Ja"s; St. Jf)/Js I SI.
Xl. D EH.
P
Kruil

§g6
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Kruis op dm Berg; 'I Heilige Kl'uis Itn B,'oede,.en; L. Yroa.
op den Ber~; L. Vrouwen op 'I Wantihuis; Jt. NicDlaas
op den Berg; SI. Pt/ers; SI. Rochus; H. ~IlCrllmtnt en St.
Thl!oh~/dus Gilde.
Cilde.

U'tn

. De eemgemeldc, die nog in fiand zijn, hebben ieder hun..
ne Overlieden en Gildeknechts. Bovendien zijn dezelve van
t;oede Keuren en Ordonnantiën voorzien. die. gelijk men wil.
I!ldaar beter dan wel elders, in order gehouden worden. Veel
Gilde.
ophefs maak en die van DevenIer Van de oudheid .hunner Gildebrieven, als vestende daarop hunne rechten. urantiën en herko~
mens; waarvan zij zig ook niets laareFl ontneemen. Eén van
die zullen wij, in de oude Landtaal , hier bijvoegen. en wel
die van het Lakenkoopers Gi/ie, gelijk wij zo even zeiden, opgericht in het jaar 1300. De inhoud daarvan is als volgt.
if?:y ''cepene ende Rait ,'alt Deumftr ferwtn heil ende óe.
lcel11Jinge der waerheit van verledenen dingen, allen luim.
die neu. ende hiinlflUlaels indertyt fin, want die huehnisfi
or/' lude va1/ der verledene dingen erll"ek ende ",,,ganclielt
v,,,ganclielt
is ; {oe is des noet, dat eeu [chrift wurde, die hoe/de dm
be/orp der warheid. Hier {)mtne fie openóaer allen luien •
dal wii Serpene ende Rait
dat
Rail vor/z. (hegeeremie
(hegeerende ) dat en eigeeige.
Iye ,'an un[en Burgheren , nae den eysfthen fynes fiaets
fiaels YIJertgà, hebhen geft1t
gerat ,'an eOl1fenr mde wil/e der gehroderen der
Cilde heit, dal die [ta/lira, die
Broder[chap, die Coma/'e Gilde
hiinwe gheteikerft flam , voer' meer in die Broderfchap
welfden gehoelden. foo heóhen wii a'lfo
"oer een C~nflumén welrden
gerat. In den yrflm, dat ten jege/ie verfoeker tlefer BroeBroe·
des Fader dal drur
datr an weu, die fal geven vocr
lle/'/c "ap dcs
allecne /Weelf
tweelf cleene penninthen ir. dcr Iydt
die velfoeking/ze alleene
DeJ'ttller ghrnglze ende '{J.'Jeve, ende of des "etfoeket'S
"etfoektt'S Fa·
in DeJ'etiler
Bl'oderfchap niet en were nogh en hat/de
hadde glu!_
g,te.
der aan detl Bl'oderfchl1p
welen , f~o
[~o fel hie den Gehroderen
Cehroderen voer tiie
riie ,'erfoekinge geugeu.
weil vierflltU'Î/zligh
vierelltU'Î/zligh [del/inge Engelfthcr penninge va1l
vall En.
ge/mld.
te/mld. I 'Oer!
atr! zetten wii dat
tlat een ege/yek van unferen RurBur.
gherrn,
gheren, die defell Brodl'rfchap derft,
de,.ft , ghun and!r gewant
vercopm ma
mach
eh dan
dlln V'amal
wtlmtll flrandoe, Egerding
Egtrding en an·
te [nede Vtl'COpl!1J
d(t's
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onlfl"Jfl1pendt is; l'oert
roert hebben wii gr[at. dat
de,'s gewant. dat onlr'"Jfl1pendt
ddr
drie unforen
fmferen Burger.
Burger, die des/e' llroderfc ~np
~ap heft, of die /ie
'Yer[oelren
'Yer[oeken wil, ijl dat hU UIl
em nnder
ander alHpt
nlHpl oefcnde is, die lil
o1lliers ghcen want
wallt ter [r.eJe
[r.ede 1'ereopen
vercopen d(m
dfm vOlfz.
VOI[Z. is, al[o
131[0
fal a11ders
fen ompt
ampt U'U oefenen. Ende welie
wetic unfrm
un[rCfI Ntlrghe/'
htlrghe/'
lange hij fien
t/esfe
jlatuta of eenieh
eenicn daer nf
af l'erbuede.
l'erbICctle, di~ (al glIe.
glu.
ties
fe unfi:e jlntuta
11'1/
11'lt werdm in hondert
honderl feellinge
fcdlilllje daer
dacr al af [oele/1
[oc/tm de SeepetlCll
Scepe/lell
"phoren driepunt ., ell
en die Gebrodl'l'fI1
Cebrodl'1'ff1 twepUllt.
twepulJt. roert h,'bben
hebben
..rij ge[at. dat em
een eygelJlt
cygelJlt llledebroder,
Jlledebroder, die jiine Brodelfehap
Brodel[chap
u'ij
J'er[malicker ver/ore, die [a!
fa! jii
jij "er[oeken
,'er[oeken van
vtm dm meeJlw,
meepm.
J'er[malieker
tilde [f/I doel'
dae,. en hIJl'en
bIJl'en ullfer
rmfer ~/adt gheven l'oer
,'oer die "erfoekill,'erfoekillellde
Voo't ,i/ehhEn
hebbEn wy ge[at, oft emig,'Je
eenig.'ze "fIlf
"alf de GeCege een punt. Voert,
IJtlgeluek gefcede inder uitl'aert
uitl'nerl toe merett!
merele oft
broederen een IJtlgeluck
'in der lI'edereompjle
lI'edercompjle 1'011
"011 den
detl merCI,
merel, dat
dnt hi gebeden
geheden Irere omIne hulpe ende ghw:e
g.l!w:e hulpe hadde ga/oen,
gu/aen, die [al ghtpY11t
ghepy1lt
werden in ea/e
eale punde, daer
dner Serpene die helft af upboren
[olim en die BroderefJ
Brodtrm die ot/dere
fIt/dere helfle,
helfte, Foert
Poert dat een eglteeghelie Wever, die in unfore Stadt wuI/en
/it
1I'lIl/en g,'rewand
g.!rewnnd wevede. dat
niet ter [tlede
[tled/! ,'ereopen [al,
[ni, mer alheel:
n/heel: lJánt mochte Ire
verwol1nen
verwonnen u'eet'dm,
u'ee,'dm, dat
dnt he dat
dnt ter filede ,'ereofte
,'ueofte,, die [al
[ni
ghep)'nt
ghepynt u'erden in enen pUf/de,
pUflde, dnt
dat [al tusfchm
tus[chm die Seepenen
SCI?penen
Cehroederen Ie geliike
geliil~e werden gedee/t. Foert
Poert feiten
felten
én de dm Gehroederen
u';;,
u'U. weer eenich ,'an
,'nn unferm
rmferm Burg(ren,
Burgtren, die dcsfe
desfe Broder·
hadde. die ,'erwonne mochte weer'len,
weer'/en. dat,
dnt, he mit eenre
fcap hadde,
richten uitgheg~'aen
uitgheg~'nen u'ere,
u'ere. ofte dat he cenq
eenq wt1ghell
wnghC1l hadden
hndden
geladClZ met miste, die [lil
{til ghep)'/:t
ghepynt worden bz
Ïll eemn
eelltn pundi,
pundG,
ge1aflm
'fiat oek als voergaende gedtylt
'tiat
gedeylt lVurden.
wurden. Up dat alle ende
een egelyk "nn
,'an desfen
des[en vOlfz.
VOl[Z. dillghen
dil7ghen Olll'trhroken
om'erbroken deurheit
vererigen ,[0
, Jo hebben wi
u'i Scepenm ende Rait ,'or[z. unfer
unfe,·
vercrigen
Stndt
Stadt [egel
fegel an desfen
desfell brief ghehangeil.
ghchangciI, in
/11 em teueII
teud allt
alle dn"
des.
gegcl'(!1J int Jaer ons Heren dufent drie
fel' vQr[z. dingen gegel'/!'J
hondert, op he/oken
be/oken der/ienden dag!z.
dag!t.

De SCHL'TTl':Rf]
SCHUTTl':Rf] van Deventer. was, vóór l11eer dan drie eeuwen, reeds in ~gt Benden, of, zo als men nu zegt, Kompagniën, verdeeld. en in Vendels onderrcheiden,
onderrcheiden. welke ieder
'hunne benaamingen
beunamingen hebben naar de Straaten, waarin de Stad
p
verP ~1I
ver·

uS
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verdeeld is, en q'aaruit de Gemeenslieden verkooren worden;
zij fiaan onder orzicht van een evengeJijk gelal van Hopmannen ,
met hunne LuÏlenaOls. Oudtijds had Deventer maar twee Vaandeis, of Banier en. zo men toen zeide. rijkelijk met goud ge{ien, en twee Banierdraagers , die, jaarlijks. uit de Magifiraat
gekoren werden; zij waren toen de aanzienfijklle bedieningen
der Stad. Naar dat de uittochten der Schunerije, in die tijden.
gelukkig afliepen, werden de Bllnierdralllers. van Stads wegen, ook rijkelijk befchonken.
De tgt Hoplieden, verplicht zijnde, met hunne onderhoorende manfchap, de Stad, tegen alle aanvallen der vijanden, te be{chermen, als mede, om buiten de Stad, daar de nood zulks
vereischte, den vijand te keer te gaan. hellonden. van ouds
af, uit de agt jongfie Leden van de Magifiraat, tot in het jaar
JSio, toen de l\1agj(!r~at, meer dan de Staatsgezinde Burgerij,
den Konin 6 van ,'panje toegedaan, zig genoodzaakt vond. dezelve Ie ontllaan, en wed~r agl all deren • uit het lichaam van
de Gezwoorene Gemeente. te kiezen; welken men toen. uit
d~n Raad, vier Over!len tllevoegcle. Dan, dit eene nieuwigheid ziJnde, en voorheen aldaar onbekend, hield het niet lang
!land. In het jaar J703 moesten de 1I0pmannen, uit het lichaam
der Gezwoorene Gemeente. wederom plaats maak en voor de
agt jonglle Leden uit de Magirlraat.
Wat de Luitenants. of Stedehouders. zo als men daar zegt.
aangaat, deze koos de Magifiraat, in de eerlle tijden. uit de
Gezwoorene Gemeente. en. in laater tijd, uit dezelve, of uit
de aanzienlijl:llen van de Burgerij. Nog lu ter , en wel tot op
dezen tijd, heert men 'er de gewoonte. om, bij het overlijden
van den Luitenant, den Vaandrig daanoe aantetlellen. Wanneer. echter, de agt Vaandels, en dus ook her aanfteIJen van
de Vaandrigs, in gebruik gekomen zijn, is met geen zekerheid
te bepaalen. De Vaandels bellon.en aldaar, in den be6inne.
uit raode en wine Zijde. verbeeldende de twee kleuren van
Stads wapenfchild. hebbende Stads Wapen in de midden. Naderhand zijn dezelve, door zinfpreuken, welke ieder Straat koos,
onderrcheiden.
Onder ieder Vaandel was befcheiden, één Hopman. één Lui-

le-
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en één Vaandrig.
Vaandrig, vi
vicr
Bevelhebbers, rwee
twt'e WachrmeesWachtmeestenant tn
cr Bevelhebbers.
ters, vier-en-t\\
vier·en.!\\ intig Vrijrortieren,
Vrijrottieren, of Adelborllen,
Adelborflen, en ngt geters.
meene Rotten; heflaande,
beOaande, doorgaans.
doorgnans, ieder R Ot
ot uit één RotRot·
Corporall, en zeven Gemeenen,
G~meenen, de Huurlingen
Huurlingcn
meefler, of Corporall.
meef1~r,
daar onder begreeJ.len,
begreeflen, welke
wclke de wacht.
wncht, uitgezonderd in tijden
wanrneemen
mortende de overigen, behalven
van nood, alleen waarneem
en ; moctende
nanm van Trommi.<ten aldaH
aldnH bekend zijn, en die
die onder den naam
en zes fiuivcrs,
l1uivers,
gebeele wacht f1aan,
!laan, voor iedtr wacht betaal
beraalen
op geheele
llit deze penningen
pcnnir.gen worden
worJen
en de andere naar evenredigheid, l'it
de Trommelflagers
Tromrnelflagers en
cn andere onkosten
onkoliten van
V!ln de Vaandelen bezaaid.
De Burgerwacht
aan
Burgerwncht berlaat,
bellaat, doorgaans.
doort;nans, uit een half
balf \'aardcl,
\'aa~del ,ann
hehbende één Luitenant of Vaandrig, die des avonds
nvonds,•
't hoofd hebbende
.op gezette uuren, de wacht
wncht betrekt.
Burgerhijgsrand bef1aat
bcl1aat lIit
uit de twee
twec Ileeren
Hecren in der rijd,
tijd,
De Burgerkrijgsraad
Burgemeel1cren) de agr
agt Illplieden, Luirenants
Luitenants en
(dat is de Burgemeef1cren)
Vaandrigs. Deze hielden, voortijds, hUllne vergaderingen op
l1et Iran/,luis,
Iran/,Iuis, doch regenwoordig
tegenwoordig in de graote
groote Zaal van
\fan het
Raad/lUi;. De jonglle
jOI1glle Secreraris
Secretaris der Srad
Stad is ook Secretaris van
Raadhuis.
licbaam, is, in het jaar
den Krijgsraad. Vor)f
V00r dir aanzienlijk lichaam,
J 61
r, door Bur~emeef1trcn,
621,
Burl:emeefltrcn, Schepl nen en Raad der Stad D,D~·
wnl(r.
~'olt(r. eene Ordonnantie ~raamd. bt!tlaande
b~flaande in rwee-en-zeven[Wee·en-zevenArtikelen, welke als nog in g~brllik
g<:hrtJik is.
tig Arrikelen,
Het "?oord,
Lellu, zo Velor de Burgerij, als voor de
JI/oord" of de LCIIU,
BCletring\
Beletting \ 't
'e welk, zo wel dasr al~ rlders,
elders, alroos
~Itoos Lén
(én is, word.
des morgens. door den jongf1en II~er
Hcer Burgemeef1er, afgegeeyen aan d( n Srads
Stads Onder- :'I1ajor, die her,
het, vervolgens
vervolgens. overbrengt
er plaarfe
pla3tre daar. bet behoort.
cr
Van deze Schurterije
Scbunerije nu waren, in oude tijden, voor dat men
;.dg
bedienen, of (bande
;lig van bew,delingen gewoon was
w~s Ie t-edienen,
fhande legers op de
de been te houden, argezonderd
afgezonderd de Stads
St2ds SclIutten,
Sc!tUtlcn,
die, lOt
tot ontlasting ...an de B~lrgeriJ, door de Magif1raat
M:agil1ra:at werden
aangenomen,
goedvinden. gebruikt te kunnen worden.
3angenomen, om, naar goedvinden,
Hun getal was, in het jaar 137
J 37'r , bepaald op vijf.en,zc',IClltig.
vijf-en-zc'.<entig,
en
cn is naderhand vergroot op honderd en vijfrig.
vijftig. Zij werden lOen
roen
\'erdeeld in Oud(
Oude ~n
en Jong(.
Jonge. als ook ünderfcheiden
onderfcheiden in kleeding.
Want, daar de Oude Schlll/m, jaarlijks, op Stads
Srads kosten.
kosten, geWallt,
heel
p 3
beel
I

!Z3°
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heel gekleed werden, met bruin en rood laken, over de naaden
nladen
belegd met witle
witte koorden of Iinren,
linten, gaf men. aan de Jonge
Schuilen. niet anders dan Kapproenen
Kapproenco,, van bruin en wad
rosd laken, met witte
wille flreepen belegd.
Over deze, zo Outie lIIs
als Jong, Schultm , die, bij aanholt.
dendheid.
deudheid. in den \\'apenh3n,~el geoefend werden, en die.
die, doorgaans
gaans,, jaarlijl,s.
jaarlijl;s. omtrent Pir.xleren ,gewoon waren , 'plechtig
opteuekken.
opteuekken, (n naar de PJpegaij te fchieten, had de Magifttaát
Magifitaát
aar,getteld
aar,gefield ~én
één lIorm~n.
lIorm~n, t'én Luitenant, vier Bevelhebbers
Bevelhebber> en
vier Wochtmec!lers, die, te zamel!, hunnen laS[
Jast ontvingen van
de twce
t\\'ee SChlil
SChlit Schepenen,
Schepenen. di@, jaarlijks. uit
uie het midden van
dc
de l\hgiOrnat •. daanoe werden aangelleld.
aangclleld. Dan. in het' ja~r
J S13, vondt men
meo raadzaam, deze aftefchatten,
aftefchaÎten, en andere
andete opleoprerichten, (lP
op voet
voee en voorwaarden. als men,
mell, in dezen navoig6!nnavo1g6!nden brief, zkn kan, luidende aldus:
uit fpruit
fpruie mede, dat de Heer \'an den
deo Lande binnen
".. Hier mt
defe Stadt
Stade ofte haare vrijheyt nimmermeer het
hee recht
reche van Confiscatie gehadt,
gehade , gebruykt ofte ondernomen ht:eft.
heeft.
" Uan, foo eenige goederen io defe
dere Stadt
Stade waaren verbeurt,
fyn defelve oncfallgen
ontfallgen ende geweren
gewefen tot
tOt proryte
profyte deler Stadt, die
" Jus Fijèi
Fifti heeft gehade
gehadt ende geëxerceen
geëxereeert voor hondert
hoodert ende
meer onoverdenckelijke jaaren.
" Uit kracht van dit Privilegie heeft
heert defe Stadt,
Stade, foo h.:last
haast
door Codes genade het licht des Heyligen Euangeliums waere
~rfchenen.
~rfchenen, ende het
bet PausdolR
Pausdom verlaeten, door haare Magiflrant
MagHlraat
in haar rerorc
rerort ende vryheyt
vrybeyt die macht ende die Authorileyt.
Autborileyt, foo
die Bisfchoppen ende
code Prrelaten
PrreJaten t' onrecht ficlt
fielt hadden
badden aengemaligt, wederom aan haar
baar genomen; ende die Geestelycke
Geeseelyeke goederen tot onderhoudinge
onderhoudioge van Predicanceu. Schooien,
Scboolen, ende arme
StudCBten gebruydt.
gebruyclct.
" Welcke voorfchreven
voorfehreven pointten def~ Stade tegens die TyranBirche
Ilifche ururpatie van
vaD Duc
Due d'Alba heeft gefuflineerc
gefuflineert ende
eode voorge·
voorge.
fiaaD,
fiaao, felfs Dlet attefiatie
auefiatie ende toeilemminge
toellemminge de gebeele Ridder{chap des Landes
Landts van Overijsfd.

lol
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tot tletr Iyd als men 'air geb reek imle be,'ondm by pune
Vtm een Pot iJyrs.
Item dIJt cic ,'an de Schutten, geheel
.ft ten dul, [oe vaelce des Idoell ,'al/en [al, nae goet beo
dunclcen der Sc!/ul[Cfpenen mytten Olderlllydm bUt)t weren
fal toe Il'ecken fynen harnnfchen ttI ghe!vur I.!.r (/den, dfl;,
men hem volen fal des !fan Iloden Tlvrj'en. til des [al een
,/tlylc ,'~;r fyn hoofdt luhben tcr /IIannt, als fi loc velde"
Irlelcend warden, ,'ier goldeN glilden van gewicht/e, IlI'tetnt
dit tlaighe fie ulltlre fynnen, dair nae nnar advenant of
treltlcttr ende betaden,
Item als die Schuiten ulh loe Ireden vel'hodf1l (g<'bo,lcn)
v'arden, [al da;r inne niemantz ·nygeringe doen [ollder Icmt.
Jy!re neoidlaake n(ur !rentenisfe der Sc!tutfcepenen, ende Ol:
derluiden , en oo!r als dan, die Cleding 'I, aft die ,'ar we det'
Cledinghe niel atnne ghetoegen en /uulde. [al lol tijt dair.
omme gtlden eenen o/den [chilt lot bd'geff der ~c!tutten.
En watTl [aûe I nis [re [oe urhtoelreden "tI'boided fynl,en)
dat da;r aVIT emanlz [cade lede, gewonl ofl ghevangen wur·
de dlll GlIdl verlutden
ver/uutien wil, dal, dan die jladt
flatit ,'a1l Deunt"
hem nae eleen gtlegtnluit vI'yen en kwylen en den fcaden op
jlndt
jlndl !rosten ,'enichten [all [ondèr weder[eggtn, En ofl el/1nn/~
el/1an/~
fladl dienJl
dienfl )'oir die vyandc g~ele"'Hlet w,rde
,'a" hem in der Jlndl
[oe, dat
dal hie dir cast niit meer verdienen Icon. dal nis dan
dall di~
Seepen et'Jdt Rilit beforgen [ulkn fyn leven iIJIIC die cast IC hebhen.
Pf>Crt
Pf>Crl dat ût den geenen ge'loor geven [al. dje
die myl hem lot
"etement ~I'ol'dt utghe[ant, ende ghten I1lIfte w~()rden die tent
tegen dm and,r gebruyclcen noch ennyg "e tnlJeyterye ontkr mal·
C{4tldelCtl mIliIcIten • en doe fal een 'Jlelylc dal heiN in tundic·
ken [aeken hevoolen ~'Ordt.
~'o,.dt.

Het overige dezer Ordonnantie behelst anlkelen , bet huishoudelijke en het zedelijk gedrag der SchUIten beueff~nde.
In het iaar 1556 werden deze mede afgedankt, doch niet met
oogmerk om de 'b,~ulten geheel en al te vernietigen, maar om
eene hervorming daar onder te maaken, en dezeh'c tI! doen
{lrekken tot Stads welzijn;, Clagnde het, ecbter, aan de ouden
p 4
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en afgedankten vrij,
vrij. om zig onder de nieuwe te doen aanneemen
alstoen aan,
aan. eellen
eenen Koning, vier Overen inlijven. Men flelde alsroeu
lieden en (-enige
eenige Bevelhebbers, met macht, om, onder opzicht
van Schut-Schepenen,
Schut-Schepenen. uit de geheele Burgerij. vier honderd
weerbaare mannen te
Ie kiezen,
kiezen. en, na de overlevering van de
naamlijst aan de Magillraat, de nieuwe Schutterij daar uit te
goedgevonden. dat door de voornoemde
vo.men. Ook werd goedgevonden,
vormen.
perfoonen, ten zelven cillde.
eillde. jaarlijks, omtrent Pinxteren,
Pinxteren. zoo,
danige lijst aaR de l\'lagifiraat
l\'lagifirll8t Z'jU w6rden overgeleverd, en dat
dt:r nieuw ungellelde
IlIngefielde Schutten overIcedeIn
overIcedIIn •
wanneer eenigen der
of onl-ekwaam werden om dienst te doen, alsdan~
alsd8n~ de Rotmeel1er,
fier , uit ieder Rot, aan de Magil1raat
Magillraat zou ter hand Hellen.
een lijst van drie of vier bekwaame perfoonell. om de openllaande plaatfen te
Ie vervullen; als ook, dat niemand, tot lid
l1aande
van deze Schutterij benoemd zijnde, het zij gerrouwd
getrouwd of on00getrouwd, zou mogen ~eigcren
~eigereo in dezelve te
Ie treden, op eeno
eene
boete van negen goudgul4ens, ten
len behoeve van de algemcl:lle
algemec:ne
Schutterij; alles, echter.
echter onder voorwaarde, dat, indien dJ
werd door deze Schutterij
SchUtterij boven ma \tl!
lIe
Burgerij bevonden werd.
bezwaard te zijn,
zijn. als dan de oude gewoonte weder achtervolgd zou worden.
Intusfchen fchijm men toen hierin geen bezwaar gevonden
Intllsfchen
re
te hebben. Want l~e
(~e Schwlerlj
Schutterij werd werklijk tot ftand gebragt; hebbende haare gezette lijden,
rijden, wanneer zij te zamen
kw:tm. om in den wapenhandel onderwezen te worden; als ook
kwam.
haare gezwe
geutte dagen , waárop zij naar 't
Ot Wit [cLoot
fcLoot,, op bet
het
baare
SteeDen wal. Dan. zo wel :lIs
nis de plaats van
Rondeel of den Steenen
Wapenoefeninge, door cjen tijd,
tijd. ~n
-en wel in 158l.
ISBl. onbruikbaar
onbruikbaat
werd. zo is o~k dit Iichum
Iiehaam der Schutten, door den tijd
tijd,J ge.
uitgefioI\'en.
beel uitgefiof\'en.
Het oudfie
oudlle ZEGEL, dat in Deventer plagt gebruikt te worden.
wordc:n.
pronkte met het afbeeldzei van haaren eertijds beroemden Burgt
Burgt.J
vertoonende denzelven met drie torens.
lorens • en het
bet omfchrifc:
omrchrifc:
0

0

SIGILLUM
SIGILLU M CIVITATIS
CIVlTATIS DAVENTRI~,
DAVENTRIlf.,
En, op de tegenzijde, cic
cle Ie~tereD:
le~tereD:

DA·

Ztgel en Koophanrlel.
Koophandel.
D E VEN TER. ZtgtJ
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DAVENTRIA.
Naderhand voerde Devenle"
Deven/e" op haar Zegel, eenen Arlelaar,
.1rJeiaar,
en op haar Wapen, een Zwartm
Zwarten ,Ue/aar,
Adelaar, met nerlerhangmrle
nederhangende
Yleuge:en,
Goud Ye/rl;
Yeld; gelijk aan verCcheidene gebouneuge:en, op een Gourl
wen binnen deze Stad nog te zien is. Het geheime Zegel der
Arend met uitgelJreirle
uitgelJreide Yleugelen,
neuge/en,
Stad venoonde een ZWllrten Arenrl
lp een Zilver re/rl.
YeJd, met het omCchriCt:

CIVITATlS DAVENTRI.tt:.
DAVENTRI~.
SIGILLUM SECRETUM CIVlTATIS
In plaats van den Arlelaar
Ade/aar met nerlerhangmrle
nederhangmde J'leuge/e.,
l'Ieugele.,
is.
is, in laater tijd. gekomen een Gekroonrle
Gekroonde Arlelaar
Adelaar met op/hlanopj/aa,,rle
de Yleugelen,
neugelen, zo als dezelve ook op het thans in gebruik zijnomCchrift, op de voorde Stads Zegel te zien is; zijnde het omCchrift.
zijde:

+

SECRETUM

+

++

SIGILLUM

+

CIVITATIS

DAVENTRIENSIS.
DA VENTRIENSIS.

Hebbende.
Hebbende, op de keerzijde, in 't midden van een rond, een
ond Zilver Schild, in 't midden doorCneeden, boven Wit en onder Rood, ûjnde het oude Wapen der StBIi, met het randfchrift

DAVENTRIA.
Dit Scbild
Schild vertoont
vertooDt het recbt.
recht. dat Deventer als een Rijks!lad
Rijksfbd
beeft.
Deventer,J is eene Zwarte
Het tegenwoordige Wapen van Deventer
een G(lurl
G(lud Yelrl.
Ye/d.
Arend,
Arm
rl • ap ten
Deze naken hebbende afgehandeld. gun wij over tot den
I:OOPHANDEL, die te Deventer. in oude tijden, zeer fierk
flerk gedreeven werd. Onder de Yo~rrtfhten
ro,rrerhten hebben wij reeds melding
gemaakt van de vrijheid, die Graaf PLORIS DE VIJFDE
VIlFDE aan de
l{oopliedea, aldaar woonachtig, in het jaar I ~76, verleende,
verleende.
en welke 'er,
'er. uit hoofde van de uitgebreidheid van den Handel,
daarna. nog vermeerderd werd; uit welke brieven
~wee jaaren daarnl.
.
P S
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ten
[en klaadlen blijkt. dat die der Stad.
Stad, ten
cen dien tijde, niet
niec alleen
een fierken
/lerken handel dreeven in PlaandereIl en Hol/and.
lIoliand, maar
Ha,nburg, Lubek. Noorwegen, en op de
ook inzonderheid op Ha1nburg,
geheele Oostzee.
OoSl:l.et. Meerder blijken daarvan vindt men, in de
Voorrechten.
Voorrechten, door Koning ERIK
ERIX DEN AGTSTJ!N,
AGTSTI!N, aan die van De.
De"ellter
"enter gefchonken, ten aanzi:!n
aanzi~n van den Koophandel op Schonen. Zij haalden de Speccrijën)
Specerijën) die, door de //Çlietiaanen
Ftnetiaanen en
Gcnueezen,
GcntJeezen, uit de /lIdt"
/l1di 11n gehaald werden, valhlaar,
valtdaar, en brach.
tenze
cenze ever in Noorwegen. vJlllwaar
v;mwaar ze wederom
wed,rom alld~re
alldt're goederen
inzondaheid Stokvisch,
Srokvisch, waarmede aldaar ~en
cen
terug brachten, en inzonderheid
i1erke hand,el gedreeven werdt, en waarop zij ook
ongemeen flerke
jaloersek waren. Dan, naar
nQar maate de ,Hollandlche Steden
zeer jaloerseh
zig, meer en meer, op de Visfcheri; en Zeel'aart hebben toegelegd, is dezelve aldaar, van rijd
tï;d lOt
toc rij
tij i.
i, merklijk.
merl!.lijk. verminderd.
verminderd,
Bergvtlarders Gilde gaf zo wel een bewijs.
bewijs van de uitgeHet BergvtZarders
breidheid, als van deszelfs vernietiging. Een denkbeeld van die
vera1.1dering
verat:Jdering doet ons onllvaar
on IIvaar"'worden,
worden , den rang, dien Del'mler
Del'enler
had op de menigvuldige bijeenkomflen, welke zij hield met de
overige in bloei ziinue
ziinde Hanz~
Ha(:lz~ Steden, en meer andere gebeune.
gebeurte.
nisfen ; namelijk, de twisten rusfchen
tusfchen deze Stad en andere Ste.
Ste~
den, en de verfehillen, die ter haarer befiisfing werden gelaaten
gelaaIen i,
:zjjnde allen'merktekenen
aJlen'merktekenen van de voorige uit~ebreidheid van den
Jwophandel, dIe te
Ie Deventer gcdrceven
gcdreeven werdt.
wt!rdt. Dan, fchoon
baare
haare gelegenheid nog dezelve zij, is de Buitenlandfche Koopgedreevcn wordt, niet te noemen, bij
handel, die daar thans gedreev.en
voori:;e tijden. Uit de opnoeming der Gilden,
Gilden. hierdien van voori~e
voor gedaan, k:m
bn men het be!1:a3D
be!laan der tegenwoordige Ingezete.
Ingezetenen genoeg aOeiden.
afleiden. (lp de Marktdagen is het 'er vol gewoel;
ook vindt
yjndt men 'er een aanr~1
aQnt~1 van
vIn welvoorziene winkels. Het
Deventerseh Bier is alom bekend. Brood en Koek word 'er bui,
bui.
tengemeen wel, gebakken. Ook is aldaar, in den jure 1757,
een Yzerfme'terij en Gieterij àan~elegd,
àant!elegd, die zeer wel opneemt,
De' doortocht van Hesjijè-'te en MunfJerfche
MunjJerfche KarreIl, <lie 'er allerlei Duilfche Waaren aanbrengen, veroorzaakt 'er mede groot
beoadeelc. ~, zo men
vertier. 't Geen Deventer wel 't meest benadeelt.
wil, daf
dac de mee
meeste
'te handel. door die van Zwolle, na zig
zjg getrok.
ken
keu word,Hier-

DEVENTRR. 'Cdurde !rfllntUn en Onlzeilm.
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Hiervan affiappende I gaan wij over tot de GELEERDE Ml;o.;NEl'i,
die Devlnter, wel er, heeft voortgebracht. Onder deze verdienen inzonderheid genoemd te worden GERMRDUS MAGNUS , of
C!':RAAIID Vit GROOT, ALEXANDER H!':GIUS, J leoR REYIUS. [ACO!
VAN DEV! NTEI!, JAN VAN DEVENTeR, EYf.IIT 8ALK, EVERT BRON(HORST, GERARfJU3 BRUNcSIUS J ,HANNES DOBRIUS, WILLE~1 HAKHU·
ZE, P. HOLTZE:-IIUS, LA~IBERTUS LUDOI.PAm, HDlIUS PIPHOP~US,
JAconl's G,ONOVIUS en JACOBUS PERISONIUS.
De 0NIlEILEN, daar deze Stad, van hnare eer!le opkomst, mede
geworilcld heeft, zijn menigvuldig. Bij de opnoeming der Kerle.
lijlee r:eholl"NlI. hebben wii reeds. zo veel daar. vereischt w~rd.
'~r melding van gèmaakt. Dan. in dit gedeelte van de Befclzrij.
J'jng van Dtl'entlr, moeten wij dezelve, van Je vroeg(le tijden af. tot op den regen\\'oordigeR tijn ~. ve.rhaa1cn. Het eer11e, dat (Ins te vooreo komt, is, de· veFwoe.ri~ van D6veMer ~
door de Saxen, in het jaar 760. Strenger was dil aanval der
Noormannen, op de Stad en Ingezetenen, in SB:.!. 111 h~t jaar
1186 werd DeVtnfer, door OTTO, Graave van Gelder , geduu.
rende Jen lijd van drie week en , zeer {heng, doch vrucl1,ldo()s,
belegerd. In 1202 werd de Stad, door den Bisfchop van U·
facht, na etn Jangduurig bele~, bemagtigd. Groot nadeel leed
Deventer, in het,jur 1391, door het beleg van den Graave! ViN
nu, ~1A'llC; en .ge-en minder, vier iaarcn Ilater, dOJr den twist.
Hl~fChen Deventtr 'en Zutphen.
Een onheil van een gllntscll
anderen aart trof dc~e Srad ,.io h~t _jaar .1i;Q3, n:1melijk, een
verllind.:nde Pest, waardoor. dagelijks, meer .dan twintig menrc\t;!n ten grove- gèOrQ"llt werden. Andermaal trof die geesfd
de~t! en a:ldcre Src<fen van Ol'crijsfel, in ha jaar 14 t I , met
bijk-ans dezelfde hevigheid. In 1438 reneentn nlle de rampen.
imore Watervl~eu, ·ongemecne dttune van Levensmiddçlen,
en daarop vQlgende Pes(ztekte, 2ig te vereenigen; welke {lil·
M:i1en, hoe dreigende ook, no~ geoadiZlijlt werden afgekeerd.
Die van Dtl'l!flUr, in bet jaar 1456, wcijtetende, DA.VID VA1j
I1OURGONDlël'f als,Bisfchop te erhr.nel1, werd de Slad, doo( fl1.IP, VAN BOURCQN010N, ttnmg, doch vrucbteloos, geduurende
den tijd vin ag! weelten, bejeg~rd; door de manlijke verdedigi;;g, wa, de Hvrtog genoodw:aakt, het b~ op te breeken, en
I
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met
Jllet de Burgerij in onderhandeling te rreeden. Twee jaaren daar.
wortlelden de Ingezetenen,
Ingezetenen. wederom, tegen eene zwaare
na worllelden
Pestziekte, 't Geen van nog erger uitzicht fcheen, was de
Pestziekte.
461,
olllfiond, tusfchen de Ma.
Jwist, die, in J 46
J, binnen de Stad olllflond,
gHlraat
gifiraat cm Ingel~tenelJ,
Ingez~tenen, over de Raadskeur
R:ladskeur en meer andere
zanken; doch dit allergevaarlijkst onheil w-'rd,
w.'rd, door tllsfçhen·
naken;
Ooi{ was 'er de Pest·
komst van goede mannen. weggenomen. Ooi(
ziekte, in ;:4a,~,
43~, minder hevig, dan wel ilJ
in vuoririe
vlJorige jaaren. In
het
bet jaar 1521,
J 52 J, werd Del/enter,
DtI'enler, door H~rcog
Hertog K -REL,
,REI" zeer bemlbeml·
deeld,
deeld. als die de Stad.
Stad I uit twee
Iwee BIJkhuizen,
BIJkhL1il~n, daaglijks dec=d
de~d
lJefchieten.
hefchieten. Dit
Die nadeel werd nog groorer,
grooler, door dien de gemoe.
Ingezelenen Herk
Ilerk tegen elkander verbitterd waren;
deren der Ingezetenen
waarvan de Geltltr{chen
Gtlderfclten zig zeer wel,
wel tIen
ten hunnen voordeele,
voordeeIe ,
wisten te bedienen,
bedienen. en die vaD
van Oreri/sfel
Overi/sfel te noodzaaken
nüodzaaken,, om,
om.
in 't volgende jaar, den vrede met hun aantegaan. Twee jaa.
ren daarna verzetteden
verzelteden zij zig wedero,m tegen de Geltlerfchen;
Gelrlerfchen;
deze oorlog hield aan
:aan tot
lot in het jaar 1529.
15119. Hierdoor waren
Slads middelen en inkomllen
inkomtlen zodanig verminderd. dat, in
de Stads
bet volgende jaar, noch de Heeren, noch de Bedienàen,
Bedicnlilen, hunhet
ne jaarlijkfche befoldiging konden bekomen. In 1552
15Sll leed DeDe·
vrnltr,
vrnler, zo wel als andere omliggende Steden.,
Steden.. wederom ge.
geweldig, door den bekenden Pontiaan
Po"liaan PIDe";
noerJ; de Ilorm
llorm deed
verCcheidene huizen ter nederfionen,
nedertlorten, en veroorzaakte meer
aldaar verfcheidene
andere rampen. Deze /lralfen, die men, als van
von een onweer.
fiaanbaare hand komende •. geduldig draagen
draegen moest,
moest. werden
gevolgd door andere,
andere. minder draagBaar. als veróorzaakt door
ontaatte menfchen,
menfeben. die, ."io
."in het jaar 1559.
1559, de Iloutheid
ftoutbeid beza·
ten, om ,• zo wel te Derenter
Deve"ter,, als io
in gaotsch
gantsch Overtjsfel,
Overejsfel. de
KoornKoorn· en Hooi-Schuuren,
Hooi-Schuuren. door het aanleggen van braodllof.
brandtlaffen.
fen • in asfe te doen verteeren. Hoe deventer. geduurende
deo
aanvaog van d"n
SplJlJnfçlten Oorlog, met zwaar
zwaat GuamiGuarniden aanvang
din Splla"ftlten
:zoen
~oen gedrukt, en door
dooroobandig
.onbandig krijgsvolk gekneveld en gege·
plaagd werd, zal in 't verbaal van ~/arls
~tatls Gefchiàknisfen
GefcltMtknisftn blijken. Hi~r tekenen wij alleen aan.
aan, dat.
dat· in den nacht van den
~9neD Augustus des jaars
Duif[che Soldaaten.
Soldaaten,
~9nen
jaar5 1577.
J 577. door de Duil{c1te
de Burgerbuizen
Burgerhuizeo geplonderd, en
eD de Burgers<
Burger&.I ·mel
·met bedreiginge
van den dood, gedwongen werden, hllJlne
hllJloe wapenen over It(
gee·
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#!eeven;
jteeven; waardoor, in bet volgende jaar (157B)
(157e) de Stad lOt
die uher!len gebragt was, dat, in de maand van Junij,
Junij, Schepenen en Rud
Raad genoodzaakt
f:(enoodzaakt waren, hun Zilverwerk en NoodNood.
munten, Klippennillgm
Klippennillgen genaamd, Ier
ter waarde van 44, 22 en
11 !lui vers , te laaten vermunten; moetende
moeten de zij. ter overmaat
van fmerte,
fmeHe, daarenboven, in de volgende maand,
maand. meI
met goede
oogen, aanzien. dat
da t de Krijgsknegten,
Krijgslcnegten, fl;ande
!laande onder bevel van
Don JAN VAN
VAN OOSTENRIJK,
OOSTENRIJK. die de Stad,
Stad. in naam van den Koning
van Spanje, bezet hielden, bij gebrek van betaalinge, de ZilZiI·
verkasfe in de SI.
St. Leóuinus-Ker/u
Leóuinus-Kerlce plodderden,
plonderden , en. van de beelvierbnte penningen lieteu
Iieteu flaan,
flaan. met
den en andere fieraaden, vierbnce
den Stads Arend daarop. en bet opfchrift:
U R GEN TEN E C S S II TA T E,
oal
oat is:

DDor Nooddwang.
Noodd....ang.

De kerk van 'I
't Fralerhuis
Fraterhuis werd ook van aIles
alles beroofd. Zelfs
ging de nood zo verre, dal,
dat, in de maand Oaober,
Oétober, moest beflooten worden,
worden. tol
tot het flaan van koperen Noodmunten, van 4,
bezwurende omfiandigbeden
omtlandigheden werd de
'22 en 1 fiuivers. Uit deze bezw:larende
Stad niet gered, dan met de overgave, in de maand van No·
vember. Voorts
VOOrts bleef Deventer, naar mute van de tijdsomtijdsom.
rust, tot in het jaar 1587, wanwan·
fiandighedcn, in een tamelijke rUSI,
0 11en Juneer
I1cer de Stad. in den nacht msfchen
Il!sfchen den '29fien
29fien en 33011en
nij , door den Engeifchen
EngeIfchen Verrader WILLIA!ll
WILLIA!\t STANLEY,
STANLEY, die, 's
jaars te vooren , door LEICEST!R,
LEICESTER, aldaar tot Gouverneur was
aangeOeld.
a:JngeOeld. aan den Spaanfchen Gouverneur TAXIS,
TAXIS, op eeDe
eeoe
fchelmachtlge wijze, werd overgegeeven; na welk verraad
vemad,t die
fchelmachtige
van Del'mler
Del'enler veel nadeel leden, door hel
het St:Jalfche
Staatfche volk. Dit
duurde tot
lOt in he[
het jaar 1591, wanneer Prins MAURITS,
MAURITS, op den
30fien Mei, na een beleg van [iaEl
tieu:! dagen, de Stad bij verdl'2g
verdrag
3011en
innam. Deerlijk leed deze Slad.
Stad, wederom, door een ongemecnen Watervloed, in het jaar 1595; wordende zelfs de
Stadsbolwerken door hel
het waler
wlter weggerukt. Het onheil, welk
die

tg!
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dje ...van
[)e)!ef/I(r '!let latlgst heugde, was de nadeflng van den,
del!,
~tl
an [)ellef/I.(r
Her/og
Henog VAJ!f' ~VK/!)1!IUIl.G.
~lIlIe)1lJUIl.G. op bevel van LUPE\H)K
L0PE\H)K DEN VEERTIE;N.,
vEER11fJ'I'.,
DEN, Qm dczo
dezo StJld voor de Bisfchoppen V~D
vaD Nutlfler
jJbltlfler 4!l Kc
/(C/I'
11 ,
irn
I", ~
te bCDllicbLigen.
bCDlMcbtigen. aer
aet ~lk ook. wijl ~Idaar
~ldaar \l.iD
~D alles g~brek
lfa6, op. dan, 2,f\Q:I
2,ll<:l JUl
JuJij.
fonder n'g of fioot"
floot,. gefchi~dde.
gefchkdde.
was,
ij , fOnder
l)e
:\Je SI ad we,rd, na <ie verovering,
veroverjng, aan de Keur
Keu/' f:(u/j~'hc en
Jfunfltr/è
j/unjJtr[de
'Ie SoJdaIen
Solcbaren ingeruimd, die 'er (lechter
I1cclmr huis hklden,
hi~lden,
~Jn wt:l~er d~
dq ~~ja:lrde,n
~F'illja:lrde,n gedaan ~adden, nieuegenflaande
llierregennaande de
~an
go~de b,el.ort~n
go~d~
b,el.oft~o I zo door de FrlltJ[clten,
FI'~lifclten, als deu
cieu Bilfchop
llilfclJop V3Q
lJIlJlfft~r
JJllJl1ft~r g.:!,da,an.
g.:!,da,an, De Ingezecenen
IngezCloDen moesten dir
dit onderga:ln,
onderga:;n, lot
lOt
in
~ de,~l\and April des jaars 1674, waarna de Stad, wederom,
V(r~f'llgdeSI{J111cn vfJn i\'f6erliJnd
~Yf.el'kJnd geraak~
or.der bet gebieJ der V(r~e'llgdeSll1lJlcn
groote Staatwmwemcling,
Staat,omwclHeling, omtrelJt
omtrelJ[ het midden van d~
te. De grootc
Nederland, voorgevallen, liep a!J~~r zonder eenize eeuw 1 in Neder/alld,
ge upf-:~udding
upf-:~uddlng ten einde; van geene de minne beroering ZOl:de
zoude
men aldaar vernomen hebhen,. il)dien een domme Roomsc1Jg-:,
Roomsche~
denkbet:lden beter hadde weten bedekt te
zinde zijne verkeerde denkbetdden
houden. Deze, in de l1]aand S,cptember
September des j3ars
jaars I ï 47, zjg,
onbelbanbaare .... ijze, uilraatende,
uitfaatende, goed frJnschgezind
op eene onbefbanbaare
~ zijn, was, z~lks \'an
van zéer kwaade gevolgel) voor hem, en, de
ziioe'n.
zÎioe'n. ' 'Er, werd verhaald, dat die onbezonnene menseh, d,ie
die
zig ?eneerde
~eneerdè met h,et
het verkoopen,
verkoopen van Labberdaan. op den avond
avond
zjg
vnn 'den'
gemélde maand,
~3and, zig
zi g vCJ1l1áakt
vCT]Iláakt had met
~Je[ het
den !lollen
20ficn der gemèlde
k.IUi\·en
k,luiven v,an een IIlaas"
laas: en, op ~e gezondheid van den Koning
van Frt;nlrrzj'/r,
Frt;nlrrijlc, '~r
'~,r ,e,en glas Wijn toegedrooken;
toegedronken; lets,
lets. dat in
dien
~ien rij'd
dj'd Een'oeg
Een:oeg v'·as.
\o.'as. om bern den haat van alle de (ngezete.
Ingezetea~ders dachte~
dachten " en wien 's Lands wel?ijn ter harl~
harl~
'}en, aie a~d~rs
~n,
haaIen. Hij ondervond,
ündervond, daags da3r3an
da3T3an t
~ing, op den hals te haaien.
dltt de verrader nooit (laapt.
(Jaapt. Eenige jonge knaapen"
kIlaapen" hem den
dl!t
VOlgenden morgen vraagende , hoe !Jcm
I:cl 'Pild
If'ild ge[maakt
gefmaakt
~Qlgcndell
/;e171 liet
had?
iIad? beantwoordde
beaDt}Voordde hij
bij hun
huo met het
h~t, geevçn
gecvçn van een klap. Fluks
FluK5
d~.rop
d~'lTop werd bij met ll~enen beanrwoord,
b(!a1l!woord, qie. met geen min·
der qrift,
Eelle
Grift, dQor
door de glazen geworpen werden
fene groote
~nigte
~oigte hierdoor bijeen gekomen zijnde, was bet ant\\ oorJ ,
Op' dj!
df! vraage "1'(11
U'f11 'er ie doen
dOCfJ was?
l!'I1S? fen Paap, een Fl'atlSc!z,
Fl'amc!/DP'
,ezinde;
jezinde; welke wogrden;
woorden; gel1oe~
genoe~ ~\'ar7n (lm
om de gemoederen
gannde
wilaken , en
eD wct
WCt rappe handen
banden op het huis awteval.
awteval·
ganode te Wjlaken,
lell,
lell.

:r.F.N
:r.EN VISClIVElI.KOPER :rE 1J};VENTER,n,'T
l)]~V.J<:NTER,nr·T JAAR

""T

1741.
1741.])
J) OOU
OOU'T
'T

Gl:Ml:EN,
gN HUIS !G}:PJ.OND],RD.
GEMl:EN, "ET S Tl:l:NEN
TE.J<:NEN G}:WOJU'}~N,EN
G}:wOJu'}~N,"N zz~J'''
G}:PJ.OND]~RD.
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Jen. De Vischkooper,
Vi~chkoopet. den f1:orm
norm ziende .-aankomen,
aankomen • neemt met
len.
de zijnen de vlugt.
vlugt, om lijf en leeven
lee ven te
Ie bergen. Straks toonden die van Deventer. dat zij het plonderen zo goed verflon·
den, als wel elders. De MagHlraat
Magiftraal zorgde echter in tijds. dat
onfchuldige Roomschgezlnden geenen aanfloot
aan (loot leden, en beveibevei·
ligden hen voor allen overlast.
overlast, l1eIlende
Hellende zulke middelen IC
te
werk, waardoor dit onheil ras gellllit
gefluit werdt. Ook wist de MaMa·
giftraat , in het jaar
gillraat,
jnar '749,
1749, door het heraamen van goede ordërs.
ders, de muitzucht van fommigen.
fommigen, die het 'er op hadden toegelegd,
Impofitiëll in pagt hadlegd. om de huizen van eenigen, die de lmpo!itiën
den, te pIon
pion deren ,• voor te komen. Niet weinig viel 'er.
'er, eindelijk, te Devellter,
Devmter, te
Ie doen.
doen, bij de jongfie
jonglle Beroerten,
Beroemn , in den
jaare 1787; doch ons Plan gedoogt niet, daar van, ter dezer
plaatfe, uitvoerig verflag
verOag te doeo. Wij gaan over tot de
.- KERKLIJKE
KI!RKLIjKE GESCHIEDENISSEN. Sommigen willen dat onder de
medgezellen van WILLEBRORDUS
\\'H.LI!BRORDUS , uit Engeland gekomen.
gekomen, in of
omtrent het jaar 690, zig mede bevonden heeft zekere ~AftCE
~AlI.CE·
LINUS, en dat deze,
deze. van U/rukt afkomende, zo wel in DI!De"elIIer
,'enIer ,• als in dl!
de Landfchappen van Twente
TWl!nle en Drenle.
Drente, aan
de Heidenfche
Heidcnfche bewooners- dier Land!treeken',
Landflreeken', geduurende een
langen reeks van jaar
jaaren,
en • het Euangelie zoude gepredikt hebben.
Doch 'er zijll
Zijll 'er, die, met meer grond. {laande
!taande houden, dat
de bewooners van deze Stad, het zij dan door
dovr MAllCELlr\US,
MAJlCELli'\US, of
wel door eenen anderen. eerst tot het Christendom zouden zijn
overgebrage , in het jaar van 700. De onzekerheid van het geovergebragt
~eurde
peurde in die tijden is oorzaak, dat' er niets met zekerheid van
kan gezegd worden. Alle de overleveringen evenwel !temmen
f1:emmen
daarin overeen.
overeen, dat te Deve1lter,
Deventer, in het jaar 7:5, met lOenemtoe !temminge van Bisfchop OR[60RIUS,
GR[(30RIUS, die in dat iaar den zetel beklommen had, door LEBUINUS, eene Kerk zou gellicht zijn;
welke Kerk, zo als wij hiervoor, onder de Onheilen, gemeld
hebben, in het jaar 760, met en .-benevens
benevens de Stad, door de
Saxen is verwoest geworden; dat LEllUJNUS, zes jaaren daarna.
ge
geflorvcn
flor ven zijnde, LUDGfRUS,
LUDGERUS, door Bisflhop
Bisfl hop J.DELBRICUS,
}.D~LBRICUS, naar
Deventer
Devmtcl' g(zonden
gtzondcn werd, in het jaar 78:>,
78::>, met bevel om de
tweede Kerk,
Kerk. die, na den dood van LEBUINUS,
LEBVINUS, door de Saxen
verwoest was, te herbouwen, en 'er het EuangeIium
Euangelium te prediken.
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ken. De invallen der Nooren en Deenen, die, van tijd tot tijd I
plaats hadden, doen ons lichtelijk bevroeden, dat de voort~ang
van het Christendom 'er zeer gering gewGest zijn zal. Dan,
ook die zelve invallen der Deenen firekten, naar de gef1:eldheid
dier tijden, ten aanzien van het Godsdienfiige, Deventer ten
nutte. Want. nadat, in het jaar 90r, utrecht, door de Dee·
nen, verwoest was. vond Bisfchop R40BODUS zig verplicht, uit
hoofde van den eigendom van Deventer, welke, door Koning
ZUEl'lTIBOLD, in het jaar 890, aan Bisfchop OLDRBALDUS gefchollken was, en als geene andere fchuilplaats hebbende, aldaar zijnen zetel te vestigen; dien hij aldaar hield, geduurende den
tijd van ruim zestien jaaren. dat is, tot aan zijnen dood toe;
zijnde hij, in het jaar 917, nldaar begraaven.Pat geduurende .
zijn verblijf en bef1:ier aldaar, 't aantal van Chrif1:enen zeer
moet zijn toegenoomen, kan men opmaaken uit de verplich-.
[ing, waarin zijn opvol~er BAtnRICUS zig bevond, om, in het
jaar 937, de gemelde Leóuinus·Kerlt te vergrooten, Hoe~ in
laatere tijden, door op elkander volgende Disfchoppen, die
Kerk niet alleen nog meer vergraOf, andere daar bij gebouwd,
en dezelve met tre1relijke inkr,mrlen voorzien zijn, is te zien
in de 'Ievensbefchrijvingen dier Kerkvoogden;, niet een van de
minne van welke was Bisfchop BERNULPHUS. De voorrechten,
welke de Keizers, zo aan de Burgers a), de Kapittelheeren.
toellonden , brachten 'er mede het hunne aan roe. Maar het
gezag der Kerkvoogden, en de oorlogen, daar zij, met en tegen hunnen wil, geduuriglijk ingewikkeld waren, braken fomwijlen af, het geen met moeite was opgebouwd; zo als men
kan nagaan uit de Gelderfche Gefchiedenisfon van de jaareJt
1178" 1186, en meer anderen: bet zij dat de IngeZetenelI
den Bisfchop, tegen zijne vijanden, de hand boden. of dat
zij zig tegen dezelven verzetteden • zo als zij deeden, in het
Jaar I gOO, tegen Bisfchop DlItK VAN DER AIRE. kiezende [Oen
Graaf oT'l'O -"AN t.ELDItR tOt hunnen befchermheer; welke partij zij, echter, wederom moesten laaten V:laren, en zig met
den Blsfchop verzoenen. Bisfchop JA.N VAN l'\AS5AU, vreesachtig voor de Kennemerlflflders zijndè, !lam Illdaar • in 'c jaar
1267) voor cenigen tijd, zijn verblijf. De,.enu,. nam, van
lijd
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tijd tot tijd, toe. niet alleen in Kerken, maar ook in Kloosters et! andere éodsdienllige genichten. In de Veertiende
Eeuwe was de Schoole aldaar zeer vermaard, en met mannen
van groote bekwaamheid voorzien. In het jaar 1415, of daar
om:rent. was aldaar vermaard, zeker Predikrr, GRABO genaamd.
Deze meende, niet alleen met den mond, maar ook met de
pen te llichten; dan zijn boek niet naar den fmaak der Geestelijken zijnde, welke hij ernfiig befirafte, werd hij, door het
Bisfchoppelijke Gerechtshof; als een Ketter veroordeeld, en
vervolgens. nadat hij zig op den Paus beroepen had. op het
Concilie te Conftans, door de Gemagtigden der Bisrchoppen
aangeklaagd, 'veroordeeld, en, volgens de uitrpraak van die
Vergadering. als een Ketter geoordeeld. GRABO, daarna, in
den kerker geworpen zijnde, met bedreiginge van len brandllapel geOeept te tullen worden. had dit zo veel vermogen op hem.
dat hij zijn gerchrift herriep. en openlijk bekende, gedwaald te
hebben.
In het jaar 145t verrcheen te Del'enter de vermaarde NICOLAAS D~ CUSA. eerst een voedllerling. namaals een groot weldoener der Deventerfche Schoole, en toen ter tijd Kardinaal, PausIijke Afgezant; hij werd aldaar met groote pracht onthaald.
Dat de zaaden der Hervorminge reeds vroeg binnen De v e1Jter gellrooid zijn ~ waartoe zeker de Koophandel veel gelegenheid verrchaf[ heefr, blijkt,· vermids , reeds in het jaar J532.
aldaar verrcheidene perroonen, als aanhangers van de Leere van
LUTHER. moeten in 't oog ge!oopen hebben. Omtrent deze beloonde 'de l\1agillra8t, haar gezag te willen in (land houden.
Want. op den dag na Sf. Lambert. werd, door dezelve I aan
den volke bekend gemaakt, dat, wie verliaclJt was l'an Lu~
theranerij. niet voor Keizerlijke Commislarisfen, maar vOIJr
de Burgemeeflers in der tl;"d, of. voor eenige ge11lachtigde,n uit
den Raad zoude befchuldigd worden. Twee jaaren daarna ver-

bonden zig de Raad en Meente , met eede, op verbeurre van
lijf en goed. tege~ de Luther:merij; waar onder roen alle zoorten vaD Ketterij verllaan werden. 't Geen aanleidinge daartoe gaf,
was, dat men, op den 22fien en 2sflen Maart van dat zelve
jaar, verrcheidenQ fchepen. met wel dri<! duizend Wederdoo.
XI. DEEL.
Q
pers,

t4~
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Ho/!al1d komende, bij
bii r:tncJr.uidl'l/
Î.tl1wluid{'/J en Rns had
h:td aan.
aanuit {fo!/tllld
waarvan de voörnanmfle
voorllanmOe aan leiders te
Ie /(amptll
/(am/ml zijn onr.
onE.
halsd
hal~d geworden.
Om d~z~
d,,7.~ vr.rdervendcn
verdervenden ho'lp Ie
Ie onder te
brengen.
brengen, werden VlIndtl~r,
VlIndt):lr, naar Mlttl(ler, twee (lukken gefchlll',
In het ja~r
j~~r I ~3$.
~3$, ter
lcr leen gezonden. Dat
Dal men de Vervolging;
b!ijkt nog duiddijker •
aldaar, met ernst
ern~l bij der hand na~
n:t"" , b!ijkr
wijl 'er vier perf.Jonen uit den Raad • en ngt
9gt uit de Gemeens.
Gemeensll1annen , tot Ketterrl1eeflers
Ketterrl1eeners werden :aangefleid
aan gefield , op wier von\'on1l1annen
nis[l!n,
weinige d~.~en
da~en daarna,
daarna. twee
nisf~n, weirrige
tWee WederdJopers binnen de
Stad ol1thalsd
olJthalsd werden: verklaarende de Raad en Gemeente ten
lJove,
tJove, met eede, geene de minfle.
minfie, gemeenfchap
gemeen[chap met de LuLa.
Iherij te hchben;
v~rbindcndc zig verder ••.de
de daar aan fchuJ.
therij
hehben; en v~rbindende
Cchu1tiigen,
rlratfen: op voorwaarden,
digen. aan den lijve,
lijve. te zullen doen flraffen:
echter,
In andere Sleden
Steden geen plaau
plaou had, namelijk, dat hun.
echter. die in
n:ueltlatene goederen zouden blijven voor de Kinderen en
ne natelnatene
~rfgenaamen. 111 het jaar 1544
15H werd aldaar. met den zwaar.
zwaar·
~rrgen:tamen.
de. gerecht ecne
eene JURRIAN KET2L, als overtuigd zijnde, [chuldi,
de,
fchuldiC
te zijn
t.ijn nan de Ketterij van DAVID JORIS.
imusrchen. de Magiflrast
Magiflraat werkzaam -was,
..was, om 1111.
;11.
Hoe zeer, inIusfchen,
I~eringen;; die teg~11
teg{!11 het Pausdom fireeden,
flreeden, te keer te gaan, zo
leeringen
ti· zig,
zig. zo wel nis die \':ln
\"all andere Koopfleden ,• len
ten welzijn
vond zi·
van de Stad. genoodzukt, min of meer gematigtheid
gemadgtheid te gebrui.
ken,
ken. IICt
I Icl Plak:lat
Plakaat des Konings, rakende'
rakende- de Religie en he:
het Chris.
te1l k Gcloove, was wel lIan
Aan de Sleden
Steden gezond.:n;
gezond~n; die van Kamteil
afte.
pen h:tdden geene zwarigheid gemaakt. hetzelve letterlijk af
tekondigpn; doch die vlm
v:1O Del'l!nltr
Del'enltr bdlooten
beOooten '~r niet toe, dan
kondig!'n;
daarIn gI:maakt
gt:maakt te hebben; en aldus
na merkelijke verandering daarin
werd hetzelve al,lllar,
al ,laar , op Zondag
Zonrtig den I?dcn
I,den van de maand JanuJanu.
Dril des jaars 15' 7, afgekondigd.
M~erdere
Mt!erdere beweegingen veroorzaakte aldaar tt in het tweede
daaraan vol~ende
volgende IMr.
i~ar. de fchciding
[cheiding van Deve"ur
Del1e"Ur van het EisBisd:wlUn
dMl
dom Ulf,tcht.
Ut,·ultf, en de ,oprichti~g
.oprichti~g van het Biidom
Bisdom nldaar;
nl daar ; 't welk
eerst
t!t'~st gefchiedde In
in 156;,
156;. volrlrelu
volflrellt tegen
t~gell d~11
dim wil der Staat
Staaten
en en
der
tler Geestelijkheid,
Geestelijkheid. DIm
D~n due
deze ge'Jeurtcllis
geJcunenis vercischt, dat wij 'er
im~
i~s uitvoeriger van tpreeken.
Onder he, Bisdom '1Qn
'1l1n DeJ!'tnte,.
DeJ!~ntl!r was bef,reepen
be~reepen g10fljch
g1ntlich OI'Urjtfll, uitgetonJerd h~t IA,,,; "." Dltlll,t,
n,."II.t, 't welk onder dat
tjrfl/,
van
geh~ald,

I
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Ourijs.
van Groningen gelleld was; wordende naderhand, bij Oven/s.
fel, Zutphen gevoegd.
fc/,
Landvoogdesfe
Het Kapittel van Deyenter , de bevelen der LandvoogdesCe
niet durvende tegengaan. erllende den nieuw amgelle!den llis·
(chop, in bet jaar 1565. Dan de Staaten , meer gezag, en dus
Del'enter;
meer moeds hebbende, hielden eene vergadering te DeJ'en/fr;
wooren, nadat dezelve den Deken en het Kapittel, met ernHige \\'oorbeOraft hadden, Cchreeven
fchreeven zij eenen vrij fcherpen brief aan
den, beOrart
en bede Herwginne, gedagtekend den 30llen Mam 1566, cn
werkten. met hunne tegenllreeving. dat JOH"'NNE~ MAHUSIUS,
aangelleJd, 'er echter geen bez:t van kon de
fchoon als Bisfchop aangelleld,
Deernen. Deze, oud en zwak zijnde, leide de waardigheid, die
hij alleen in naam bezat, in het jaar 15i 0, neder. In zijne
plaats werd, door den Kon ing van Spanje, aangelleld li:GIDIUS
DE MONTE, die, op den 30llen van de maand Oétober 1570,
berichtfchrifc omving van den H-~rtog V.1N ALl!A.
AUlA.
Dezen
zijn bericlttfchrifc
Tiran, met zijnen ijzeren vuiit, .alles kunnen-de dwingen, vO!ld
dan ook DE MONTE weinig tegenlland. Hij nam allereem bezit
van de Proo~tdij van Oldenzeel, en bezocht daarna, in 1575.
eerfiemaal , zijn Bisdom. Kort daarop deed hij een
voor de eerllemaal
Vierfchaar in de Stad oprichten, en beval aan de
Kerklijken VierCchaar
Priesters, om de Decreten van het Concilie van Trente, op zeÏll hunne moedc.:rtaale voortcleezen
voorteleezen en uitteleggen.
kere dagen, hl
over·
Hij had niet lang genot van zijne waardigheid; wam hij overJ5ï6, en
cn werd
wcrd geleed te Zwolle, den 261len Mei des jaars 15ï6,
den
volgd door BERN!IARDUS HEIlINK, als Vicaris, en deze door dea
J 589.
broeder van den overleeden Bilfchop, tot dat, in h~t jaar 1589.
door den Koning, GlSBERTUS KOEVERINKS, als de derde Bisfchop.
benoemd werde. Het liep aan tot in het jnnr 1590, eer deze
k')n belluiten, dien last op zig re neem en • en dat nog wd op
zekere voorwaarden, eer hij de bezitting aanvaardde. Doch
handen der Staaten kwam,
kwam. werd!
werdt alle Bisfchop·
toen de Stad in banden
tcn eenemaal den bodem ingeOagell.
ingeOagel1.
pelijk gezag en waardigheid ten
Dit afgehandeld hebbende, moeten wij weder een weinig te·
uceden.• oJU te zien, wat, geduurende den tijd van de inrug treeden
voering des Bisdoms, tot aan deszelfs vernietiging, binnen De·
len aanzien van de Reformatie, is voorgevallen. In het
,',nier, leD
Qg
jaar
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jaar '5(0
ISr.O o\'erleed
overleed aldaar Mr. JOHANNES GUIELMUS
GUIeLMUS VAN ZWOLLE,
Leer~ar in de Groote Kerk,
Kerk. en groot bevor,leraar
bevor,~eraar der Hervorplaats van den overledenen werd beroepen GAI.LUS,
ming. In de plaars
GAJ.LUS,
of CAROLUS I'E
I1E HAAN, welke. in dat zelve jaar.
jaar, zig verfloutte.
verfioutte.
om het H. Avondmaal, aan de Ledem~aren, onder de beide ge·
uitterei1{en, en de M
Misfe
isfe natelaaten.
narelaaten. Doch, 't geen hem
daanten, uinereiken,
nog meerder dan dit, den haat der Roomfche Geestelijkheid op
den hals haalde,
haalde. was, dat hij niet fchroomçle, in het volgende
jaar.
jaar, den Deken van het Kapittel,
Kapittel. in 't openbaar,
openbaar. over zijne
hefiraffen: hierdoor vondt hij zig verplicht, de Stad
Hoererij te heflraffen:
te ruimen, wordende daarop,
daarop. door den Hertog van Kleff.
Kleef. als
Leeraar in de Stad Hom beroepen. In het jnar 151'\4,
151'14; moest
mede een Franciscaner
Fr~nciscaner Monnik,
Monnik. WINOLT genaamd.
genaamd, de Stad ver·
verlaaren.
laar en , om dat hij,
hij. op
op het voetrpoor van
V3n GALLUS • aan de Ledema3ten het
maaten
her H. Avondmaal,
Avondmaal , onder de beide tekenen van brood
en wiin.
wiin, wilde uitdeelen. Strenger werd,
werd. met bannisremem
bannisfement en
gc!ldboete,
NETTE. of de Irltlne
Irltine
g~ldboete, in dat zelve jaar, geflrafr,
ge Ilra fr , eene NETTE,
ft/on
\'3n eenen Boekbinder,
lIJnn genaamd,
I!enaamd, om dat hij, ten huize van
r;epredikt had. In de maand van September, van dat zelve jaar,
I:epredila
werden alle de geheime Leerplaatren binnen de Stad verboden,
en den aanwijzer van dezelve beloofd viiflÏg
viifdg Heere ponden. Om
te zekerder te
re zijn,
zijn. .fat
dat alle
aHe Leeril'gen.
Leerit'gen, buiten die van de Room-fche kerl<e,
kerke, geweerd zouden worden,
worden. werd, op den !a8llen
28{len Ja·fche
nuarij van 't jaar 1565, gehoden,
nuarii
genoden , dnt
dot niemal1fl
n;emand zijn kind, of

"'In

::;011 !aaten
kinderen, ::;ou
lotlten KerJlenen,
Kerftenen , dan
dtln in hel bijzijn
hiizijn Win Im
ten
tninJlen
minften "ier
"ict' nohuuren,
nobuuren. en in 't
'e volgende Jaar
jaar -afgekondigt,
afgekondigt.
nim'ond. die 0111
f(etter;j etdrr!
dder;' gebannen
gehmmen
dat nim"antl,
om de ,'erdoemde Ketterij
was. :t.ig
Wil!,
:t.Ïg b,",ltlfn
bi/lfun de d,.ie
drie Hoofdfleden Ytln
van Overijs[t/,
Overijsftl , 1/Iel
tIIel der
Jj'oon 20udf
20tule tIlogen
mogen nederzetten. Maar alle deze middden
middelen waren
"'oon
vin te weinig kracht, om den voortgang der Reformalie
Reformatie tç
te: konvernen verhinderen. De Gereformeerden, hoe (heng
fireng ook ver·
volgd, lieten niet na, onder den blooten hemel hunnen Godsdienst te verrichten.
verrichten, waarvan de menigte zo groot was, dat
Schepenen, Raad en Gezwoorene Gemeente.
Gemeente t wilden zij de
beweegingen, die het prediken buiten de Stad
Slad veroorzaalce,
veroorzaak e,
beletten, zig, nog in dat zelve jaar 1566,
1566 t geno:>dzaakt vonden, aan de Ledemaaten en Ingezetenen der Stad, die het H.
AvondAvond·

I>E vt
N TElt.
Gefclzierlen;,fen.
V~ NTE
n. Kerlr/ijlre
Ktrklrïlu Ctfchiedenifen.

~4Ç
Il.g

Avo'ldmaal, niet dan onder de beide tekenen
tekcnen van brood en wijn,
·wilden ontvangen ,. vrijheid te geeven.
geeven, zig
zi~ in hunne huizen hetzelve te Iaaten toedienen. Hier mede, zci.le
zciJc men,
mcn, zou het huiten prediken genaakt worden. Eene afkondiging.
afkondiging, twee werwer.
ken, na het verleen
en van gemelde vrijheid,
gedaan, behelsverleenen
vrijheid. gedaan.
de
cle het verbod van het doen of oonhooren vnn
vtln eenige
unige Predictlliln
tiln hinnen
binnen of hui/en
builen die Stod,
Slad. onders
anders dtln
dnn in de puhlieke
publieke lurIrer/ten; en verder tie
de honden
ht1l1den te j/otln
flaan atln
nrm lrerlrf!11
kerken,, lr/oosters,
kloosters, of
kerlrfieraatljen;
Iterlrfiernntljen; en eindelijk, dlll
dgl niemand
niemnnd zig ;'1
i1) twist
IlI'isl Ol'er
ora
.enige
_enige Lee,punten
Lee/punlen des Ge/ooft zou in/nnten.
i,Jlaoter.. Het eerlle lid van

deze Afkondiginge veel gemor onder de Ingezetenen veroorZaakende •, vonden Magifiraat
MagiOraat en Gemeensluiden •, vier dagen daar.
na, raadzaam, om de rust. in de Stad te
[e bewaaren. den Burge.
ren vrijheid te verleenen, om, in de Liel'e
Lie,'e Yrouwe
/Trouwt KeI Ir, den
Godsdienst, naar inhoud van de Áugsburgfche
Godsdienst.
Augshurgfche Cotfesfie.
C01lfesfie, te ver·
richren.
rich1en. mids 'er werd argelaaten
afgelaaten van het pion
pJonderen
deren en fehenden
fchenden
der kloosteren.
kloosteren, en het fehelden
fchelden en [maaien
fmaalen van
V:1I1 den een
eenen
en op
den ander; en
el1 dat niemand zig als Leeraar zou voordoen of
vertoonen.
vertoonen , dan die door den Raad was goedgekeurd.
goedgekeurd, en door
den Priester vin
van gemelde Kerk zou geordenl
geordem zijn. Dan.
Dan, aan dit
laatne.
laatfle. weigerden zig de Leeraars te onderwerpen, Zonder
voorkennisfe van den Priester beriep men den bekenden CASPARUS COOLHAAS van Nns[ou.
Nas!ou. Geduurende den lijd van vier enen·
dertig weekeR, ten aanhooren van eene groote menigte van menmen·
[ehen.
fehen. van allerlije flaat
fiaat en rang.
rang, verkondigde deze -bet
het Euange.
zi;n dienstwerk
diel1S[werk,, ijverig onderneund,
onderfleund, door
lium; wordende. in zi:n
JOHANNES BRONltH01ST.
toen Befiuurder
BRONItHOlST. !Oen
BeOuurder der SchooIe
Sehoole van D,·
Dt'Yenter.
"enter.

.

Had men dus
dUI den loop der
dtr Hervorming
Hervorrning laaten voorrgaan,
voortgaan. veel
·onrun
zou'
daar
door
zijn
voorgekomen_
Maar
dit
aangenaame
'onrust
voorgekomen.
aan~enaame
·vooràirzicht,
.voor-àitzicht, voor de geen
geenen
en ~ die begeerte hadden tot
[Ot de gezuiverde beere
f;eere des Christeodoms,
Cbristendoms, was van korten duur. Want,
op den 6den
Men Mei des jaars J567. werd de verleende ;vrijheid,
yrijheid.
op bevet van de Landvoogdesfe,
Landvoogdesfe. ingetrokken, en den Pr~dikan
Predikan·
len
ten de Stad ontzegd. Of ce
tie vQorige vrijheid, door de Magi·tira:1t,
iiraat. als afgedwongen was toegeflaan
toegefiaan,, of dat zij te fchroom.
acbtig ware .. om
achtig
Qm .zig
~ig tegen de bevelen van het Hof [i
t8 verzetverzet·
Q3
ten,
L
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ten, is onzeker;
ollzeker; dat het laat
laatOe
Oe meest plaats heeft
beeft gehad,
gehad • .zw
ZdU
beOuiten . eensdeels,
eensdeels. om dat veeleft
veeIeR vaa de MI§imen mogen. befluiten.
MI!i(}raar,
flranr, dikmaals, toehoorders van den genoemden COOLHAAS ~
weest waren; tcn anderen, om dat het Plakaat , tegen
ttgen heth~. bui.
ten prediken, op order van het Hof afgekondigd, fcherper ga.
geto
maakt was, dan wel voorheen; worèende
worsende als nu beloofd eea
premie van vijflig
vijftig Heere-ponden, aan
un hem, die den Prediker in
handen van de Magifiraar
Magifullat konde leveren.
Ligt vermoed Inen,
men, hoe het.
hel, in 't jaar 1568, binnen
binDen Deve.·
Devtf" ._
ter, teil
ten .lInzlen
a~nzlell van den Godsdienst. gefield wari,
ware, nadn
nad~t de
SPOOlf/clt,: Bizetting
Spaaff!cltc
Bezening daar was binnen gekomen. MONDMGON,
MONDRAGON,
in 't volgende jaar, met vijf vaandelen WaaJtn,
WoaJen, daar binnen
zijnde, toonde hij 'er, op verre na, dien ,eest
~eest van verdraaf"
verdraaIzaamheid nier, dien onze TDoneeldichters
TDonee/dichters hem loekenRen.
tOekenAt:n. l\IONMON-is eene WlIaTheid.
waarhcid. muntte.
muntte, in tfOUW'
tfOUW' en eerlijkheid,
DRAGON, 't 'is
eerlijkheid.
verre uit boven !ie
oe meeste Spalljaafden;
Spaniaafden ; mUf
maar dat d& ·geest
-geest van
vervolging, en de fchending van Stads Voorre.chtep,
Voorr~cBtep. hem zo
wel eigen was.
Spaonfclte Bevelheb~en, bleek
was, als den andere SpaanfeIte
tilt
uit zijne handelwijze
handel~ijze met eenen Schoolrneefier
Schoolmeefter aldaar.
aldaar, die hem,
bern,
echter.
onrfnupte; uit zijn gedrag,
echter, OI1tfnapte;
I(edrag, ten huize van ~ene
eene WeduWedu·
we SCfIARt'F,
SCf-l~Ri'p., daar hij, tegen
regen Protest vnn
van Scbepetltn
Scbepetl1!l1 en Raad,
alle de góeiféreR
~eà deed in beOag
bellag neemen; uit de iudaagingen,
illdaagingen, die
hij liet doen van de ultgeweekene
Bur~ers. voor den
uitgeweekene Burgers.
deo SpluJ1I-fchen
Splultlfchen
Bloedrt:td; uit her
Burgemeelleren en een'
Bloedrud;
bet verzenden van twee Eurgemeelleren
zaaken-, die .,lile
nttr BrusJe/;
Bode, nnr
Brusfd; en uit meer andere %laken,
liie tegen
iten de taak eens Krijgsmans waren,
der Sleden vrijheid, en bu
buiten
waren.
Nadát
M'ONDltAGON, den 12stlen
lIsflen AugUStU.
Augustu. 157°,
D,Nad:tt MONDRAGON,
r57°, de Srad
Stad DI·
venIer had verlaaten,
&iRg het
"enter
verlaaten , en opgevolgd was door PAClëco, ebag
bet
niet &eter.
beter. Deze. die
di.e ziqu
%i~ 100",
tOOll, re
te YlISjilfKIII
J711sjiIJKt.,t alla
aaa den galg
kreeg, hattrlelde
hal!delde 'er niK
niet minder fehendig
fcbendig~etlSl~s.V()orrech
~e(} Slads. V()orrech.
ten; zijn b4otcldom
fioffe, zjg
zig rijkelijk te-:
te-:ver~adel.l.
btoHdor5t vond 'er (toffe,
.ver~adet:J.
voorwerpelr,. die MOKDUGOlll
MO~DlU;GOIll ontkiQell
wareq,
De ongeluklrl~ voorwerpe.·,.
OnekilQleD warell',
vielen In bondel)
banden v:m
v:In dezt'!!.
deZe-II. Op den 1
I IJ den -Maart
M8lIrt.ws
tin VOlgenVOlgen.den jaars, t+eed
d'e~ hij, in éénen nacht,
nacht. nnaJf Ooop;ge2indrn,
Ooop;ge2iDden,
zo mannen als
lIs VfflUWe'n,
Vfeuwrn, Wh
V'6b hurroe
hunne beddtn
bedeltn lichten;'!n
IicbteD;'in hotltel
boutelI
toofjen', op de No~rdtr8frter
No~r';t,.8frge, Torm, oplluiten';;'ln"
hun
looijen',
oplluiten-;~.n., lUl
na bUIl
claar
gemaaKt te hebben
hebben,.~ '[\\ree
dur V313
daar 't leven moéde·
moéde' geina.kt
'~'ee cl_
V3Q oothoof.
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boofden en tien verbranden. ALSERT ZOM~J!HtJlS, e~n. der
Stads SecretarisCen. was door hem In eeuwige ge'l~1ngeni5r4
zoude, was oor·
"erwezen ; doch de vree ze • dat hij ontkomen zoude.
%'aak. dat hij, met vergif, werd olU~br,gt.
olU~br3gt.
Na de bemagtiging van Deventer, door RENMNBERG, op den
tI den November des jaars 157P,
157~, namen de zaaken :\Idanr een
Ildcn Januarij des volgenden
«,ntseh anderen keer. Op den Ilden
ia:lfl, werd 'er, door de Magifiraar, order gerteld, tegen het
ia:ul,
breken der neeld~ll. in de Kerken en Kloosters, en, met één.
eene Ordol1ll~ntie voor de Gerl!:ormeerden beraamd, op naam
van den R~ad en Meente. Op den !23Ren van die zelve
maand, begaf zig Del'enter, zo wel als geheel Ovel'ijsfe/, in
maand.
J'érb"ná der UI,
è/J,ie.
Maart werden
w~rden
bet vermaarde Perb<1nti
ie. In de maanJ Mann
Galler~~n en andere zit·
<Ie Kerken van de Beelden gezuiverd, Galler~jen
plaatCen, in de ({erk der Minderbroeders, en in die van ()nze
Vrouwe. gern:aaltt,
gem:aaltt, en in de eerngflloemde, ooor
ooor de
Liel'c Vrouwe,
eerllemaal,, <lp den ",den Oétober,
Cerefol'mul'tlen. voor de eerllemaal
ge\JOooen. SehsudeH;k
in 't openbaar het H.· Av,mdltll1ll/ ge\JOuden.
erkend, door de meenigwerd deze gunst, zes dagen dlllrna, erkend.
wo de l\1~gitlr8at en M~nte. als onbete, die, tegen wil wn
zonneue menCcheu. in dolle woede aanviel op de Pf'ouwe
zonneDe
d~arin zijnde
lijnde Beelden en A1AlKerk. de deuren openbrak, de dtarin
taaren vernielde, en ~nderen moedwil bedr~. De geest van
heerscbte, binnen deze
dele Stad, tot ;n het midden van de
onrust heerscbte.
maand, en kwam tot geen bed'daren. voor dat de
volgende maand.
Devtnltr, llm 5cncpenen, baddc
Deken en het Kapittel vin DeVtnltr,
overgegeeven , een Staat en Register van alle de~zelfs inkom·
fien. goederen en fieraadjen.
!ten,
Op den 4den van de mlllnd Mei des f.tlrs 1586, ~hreef de
MEmts, als Stadhouder van 01't!l'ijsfd, uit last van
Graaf VAK MEtlltS.
RidderCchap en Steden van die
cl"n Gm\'e VAN LEICI!STD., aan RidderCch:rp
Ol,tri/ife/, naar 's Crav(n.
Provintie , dat. uit de Kerken van Ol,tri/ifel,
/1.1gt, zouden gezon-Mn 'Worden. tegen den goften Jnnij, ee/1.1ge,
National1e Sï;node.
nige Predikanten, tot llet bijwoonen eentr Nationaale
Van Dt"erztff'
Dt"ttltff' eft KtmtpetJ vertrokken, ten dien einde, WERNEJ.us VEZeKM en KA!PMlVS HOLSTECHlUS ; hun L1I!tbrief was on"li'sdertekend door de Predik1lnteft van Knmten ~ Z.olle en' "li's·
Q4
jelt.
Q
lelt.
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Een ander Leeraar van Deventer, met naame JOHANNES
werdt,
werdc. in dat zelve jaar, tegen den wil,
wil. of ten
min!ten
minfien buiten voorkennisfe van de Staaten van O,·erijs[e/.
O,'erijs[el. gege·
ELlSABETH. Koninginne van E1Igelond,
E1Ige/and, om Hl/are
H:lare
zonden naar ELlSABETH,
Majesteit
M3jesteit te fmeeken om hulp:!
hulpe en bijfland. In bet volgende
jaar, [Oen
~TANLIJ, verraden was, kwam,
wen Devt1l1er,
Deventer, door STANLlJ,
kwam. op
den 4dcn
4den Julij, daar binnen, GODEFIlIDVS
GODEFltIDUS VAN MIERLO, Abt van
Egmond, en tweede Bisfchop van Hoor/em,
Kerken al·
alHaarlem, om de 1{erken
duar
daar wederom te wijden,
wijden. nadat hij, alvoorens, in de Broerenker; , het gebeente van JOHANNES lfAflUSlUli,
ltAfJVSIUi, eenen der voorige
kerk
omgraven, en op het Kerkhof la:lten
PredikameJl, had doen ontgraven,
Predikanten.
brengen. Drie dagen daarna wijdde hij St. Lebuinus
Lebu,'nus Kerk en
Kerkhof, met alle de .Altaaren
Altaaren., inzonderheid dat op het hooge
Choor, en voerde verder :llIe
alle de Roomfche
Roornfche kerkplechtigheden
Choor.
xij hielden
hieldeo aldaar fiaDd
fiand tot op den !)60en Oéto'
wederom in ; gij
ber des jaars I S91, op welken 'dag
dag de Kerken. aan de Hervormden, van nieuws.
nieuws, werden ingeruim:l: waarna,
Wl/ama, langzaamerhand,
langzaamerhand.
den.
de Reformatie. in gnnrsch
fiand gegreepen:
gnlJtseh Overijs[et,
Overijsfel , heeft !tand
gegreepcn:
wordende z~lfs,
zdfs, in het jaar 1594, door Ridderfchap en Steden,
Sleden,
befloten,
Pre,dikanten t te Ge·
Cebe!1oten, geene andere dan Gereformeerde Pre,dikanten,
Blodenheim • Yollenhove.
I'ó/lenhove. WeJftn,
Welfon, rs[eJn11lid('1J,
rsfe/11l11idm.
nemuiden, Blar./fl'nheim,
Zol/ik en MaSfm;roek.
Mosttn;roek. te dulden. Ook werd, door die zelf.
Zail!Je
de Senaten,
Srnaten, CAROLUS GALLUS , boven gemeld, voorgeflagen
voorgeOagen tot een
der Overzien
Overzieners
ers van de nieuwe Overzetting van den Bijbel. met aanbod,
bod. om de daartoe vereischr
vereischt wordende kosten.
kosten, voor baar aan·
aangoederen. te voldoen.
deel, uit de inkomflen der Geestelijke goederen,
Jn dat zelve jaar werd, tot her
het befluur
belluur der aloude
l/loude Dcvcntcrji:he
Dcvcnterji.·he
In
Schoole, aangerleld r.mws TOSSANUS.
Geenc
Gerne zaaken vall
van aanbelang gebeurden aldaar,
aldaar. va toen af,
fOt
[ot in het jaar 1617. Op den 1Ilden
Jden Junij diens jaars ont(lond
ontrlond
verfchil, op eene Vergadering. gehouden te RaaI.
Raai,
'er een hevig verfchU,
te.
fe, tllsfchen
tusfchen Ridderfcqap
Ridderfchap en Steden; zij verklaarden, niet te
zullen !temmen
flemmen in het houden der Nalionaalc
Nolionaalc ~ijnode:
Mjnode: waartegen zig de Drost van fóllmhovcn
f'óllenhovcn en de Stad DCl'enter,
DCl'enter. met
veel hevigheid., verzenen. Deze ge[chillen
gefchillen hielden aan, tot
tor op
den 27flen April des volgenden jaars; op welken dag Prius
1J4tJRJTS,
If4lJiJTS, pp den Landèag, die toen biDnell
bionell DcvClltçr
DeYCIltçr gebllu,
gehu udèn
den

feit.
fe/I.

6&ROBULUS,
6EROBULUS,

DEVENTER.
DEVENTER.. Wae"eldlijJu
Wae"elJlijke Gefchiedtnisfon.
Gefchiedenisftn.
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Ridderfchap
den werd, vcrrcheen, en R
idderfchap en Steden 'er ten vollen in deed !lemmen, uitgezonderd Kampen, die niet dan op
eenige voorwaarden bijkwam. De Kerkenordening, op die
Sijnode beraamd, veroorzaakte 'er nieuwe zwarigheden, wijl,
op den 30flen
30fll!n Jlllij 1619, Ridderfchap en Steden, op eene
Vergadering te Zwolle, het beOuit namen. om door Godeputierden ter vergaderillg der Staaten Generaal, te doen )'er·
Haaren, dat de geZl'gde Kerken.Orde, alleen in zo )'er,-e
)'erre zouden worden 'lagekomen
lIagekomm.• als deze/veil
dezeivell 'Jiet
'liet f/";jdende was U·
u·
gen de Privilegiën et) Gerechtigheden des Lalldfchaps
La'Jdfchaps in 't
algemeen, en )'all
algemetn,
)'an de Ledm
LedetZ vlm dim
dien in 't
'/ bijzondere; waaf
waar
anderen.• meer ijverig dan wel doorzichtig. begeerden.
beg~erden.
tegen anderen
dat dezelye
dezelve zonde,' unige
etllige ie minf/e aanmerkingen zouden
worden aangeIJomen.
wort/en
aangenomen. CASPARUS SInELIUS.
SInELIUS, Predikant te Deven·
ter. en gewezen Lid van de Sijllode. werd.
werd, in de maand Au.gusrus.
f;usrus. op de Sijnode van Ovel'ijsfi:l,
OverijsJi:l, binnen De)'en/er
De)'enter gehou.
den,
den , aan gefield tot ecn
een der Rlvifeurs van de ni(!llWe overzetting d"s Bijbels.
Allereerst bepaalde zig de Gezwoorene Gemeente. op den
Allert!erst
22fien Februarij des janrs 1620,
!22flen
1620. om in den eed, voortaan.
voortaan, te
!lellen, dal geme
geelle Schepenen, Raaden noc'l
noc 1 Gfmeensliedoen !lellen.
den, zouden werden l'e,,/(oOl'en,
)'el'kOoren, Jan die belijders en voorf/allvoorf/all'
ders
jers waren von
van de ware ChrUtiijke
ChrUe/ijke Gereformeerde Religie.
vIJs/gef/eld in de Nationale SI'jnode
Jijnode ,'an
"as/gef/eld
)'an Dordrecht; het welk
tot hiertoe heeft !land
fland gehouden. Sints dien tijd is, in de
Gemeente van Deventer, waarvan het getal der Le·
bloeijende Gemeeote
tusfchen de vier en vijf duizend begroot word.
word, on·
demaaten tUsfchen
zes wetens. nietS aanmcrkcnswaardig
... t
aanrocrkcllswaardig voorge\'allen, Tot O
O"t
van dit Artikel zullen wij geeven eene korte fchets Vln de
qESCIIIEDENISSEN. Boven hebben wij gezien, hoe
W.-\ERELDLIJKE GESCIIIEDENISSEN.
Utrecht, door de
Bisfchop RADBOUD •, door de verwoesting van Utrecht.
Noormannen • J~enoodzaakt was.
was, voor eenige jaaren, zijnen ze·
zelve, daardoor, nel
tel te Deventer te vestigen, en dat het zelve.
~evoorrecht
bevoorrecht werd. Hier zullen wij aantekenen, hoe ook het
Bisrchoppen • meermaal! •, aanleiding gegeeven heeft,
gezag der Bisfchoppen
SI ad , door de gevolgen van den oorlog , groot nadeel
nadecl
pat die Slad,
leed. 1!l het
hetjaar
jaar IJ 78 geraakten Bi,fchop
Bi,Cchop BALDE WIJN en de
Q5
Hol.
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inet Ct/du/nntl
Ct/du/ontl in eenen zwaaren oorlog. tef
ter oorHol/nntltrs
Hol/ontltrs met
zaake,
zaa ke, dat de Hertog van Brabn,d,
Braóo,d, die, zo men wil,
wil. de
der..
.p;.
luwe, van het Ulree
Ulredlftht
'!Iftht Bisdom, te leen hield, uit achteloo'4
heid, verzuimde, of lIIet moedwillige trotsheid naliet, op nieuw;
Ye/UWt werde
werd, ~
ele leen\'erheffing te verzoeken. De gemelde reluwt
door den Graaf van Ctldtr, als een Achterleen bezeten; en cl&.
7.e verzuimde insgelijks, een nieuw verlij te verzoeken. BALDIt·
a:mzienhjke magt.
WIJN hierover verfioord zijnde, viel, met een a:mziellhjke
G61derfthen ten eenemaal
eeoemaal uit.
In de Fduwt, en dreef 'er de Ge/derfthen
GERARD, Graaf van Gelder,
Celder, om het gemis van zo een voortreE:.
feli)ke
feliJke landOreek,
landrlreek • niet minder verlloord, verzette zig tegen dea
detl
Bisfchop, en belegerde Dtl'tnter. Dan Keizer FREDRIJC deze
oneeni~heden, in den begsnne,
begmne, willende dempen, trok af naar
de Nederlanden,
Nederlfinden, heval ·het
"het heleg op te breek en , fielde GERARD
wederom in het bezit van de Yduwt,
YduU't, en noodzaakte de twistende p:utijën,
p:mijën, voor ('enige jaaren, eenen fiiHland
(li!(land van wapenen
te tekenen. Inmiddels fiierf
(lierf Graaf GEHARD, zonder kinderen nltelaatell:
telaaten: en dus trad z;jn broeder orro
01'1'0 DE TWUtDE, in het jaar
JJ 80, in zijne plaals.
plaats. BALDEWI}N nam toen wederom de·
de" wapewape.
nen te haat. en verbrandde veele Dmpen, in het Graaf(chap
Zurpften.
Zulpften. lijn zwager, Graaf DIRK VAN KLEM,
KLI!M, verwoestte een
Celátrlafld; en nog werdell zij onder!leund
ander gedeelte van Ce/áu/nntl;
«\oor Gr~af FLOPI~ DEN DEIWP.N
DEI!.OP.N ",m lIollRmi,
/lo/kmd, die OTTO
OlTO en zijnen landen mede veel nadeel toehracht.
toebl'2cht. OTTO hulpe
hlllpe gezeem
gezccht
hebbende !>ij
t>ij HENDRIK DEN OER
OERU1!N,
VEN , Hertog van BrllIJanrJ,
Br.llbond, en
bij den Bisfchop vnn
van Kef/fm en IIfrm/fer,
Jlflm/fer, belegerde Del'enur,
teil tweede manIe , geduurende dei! tijd van drie weeken , en zon
de Stad in zijn:! magt gekrct'gen
gekrergen hehben.
hebben, 70 niet Keiler FR~DRIK
FRmRIK
3nderm:I1I, 'cr lig mede gemoeid, de twisten den
DE EERSTE, anderm:I1I,
bevredigd. en GTTO in h~t
hN bezit zijner gQederen herfield
berfield had.
Geen minder nadeel leed deze S~d, na de' onwettige verkiezing
I3Îff('hop ['AVro
rAvro VAN OOURGONDt~N;
OOURGONDt~l'f; '[ welk D/!"rlIur
Dt"rlJfI!,' en ge.
van I3iff('hop
heel Ové,.ijs{t/
Ovérijs/t/ :lanfpoorde,
:l3nfpoorde, om noch aan den ralld,
raad, noch nn
de \'ermnanlngen
\'ermnaningen van Hertog
He/'Iog nLTPS
HLTPS gehoor te geeven, anders dan
op
op voom'aar~e, dat AD( LF, 'roon
"roon van den Hertog van Crlt/er'.
Crldtr".
twaalf jaaren lang, over en nevens D \VlD, als Momber. zoude
te gebieden hebben. FILTPS.
Ftups, deze wederftree\liog
wederflree\liog niet kunnenkuunen.
de

IY4trlltilljke Cefo' idtn;s;;".
iei",;s!tn.
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de
41: dmgetl, rukte zijne macht bijeen, en, in 't biizijn
bijzijn van zijHen
nond
Ben zoon, belegerde de ~Id
~lId Deventer. Omtrem
Omtrent de Vest !lond
ten
een fleenen gebouw, welk de Herders, bij nacht,
nacht. let
19t een
fchnapskooij gebruikten. De Inwooners hadden dit gebottw met
«l'Iften
«raften en een hoogen wal wel beCchansr,
befchansr, en met het nodige
gefchut voorzien; zij deed en daaruit flerke uitvallen, omziende geen het minlle gevaar om den vijand van de Vesten te houden. Doch de Irulgt,
IIllIgt, tegen hun aangevoerd, was zo geweldig.
dat
tnt zij verplicht waren, die plaats
plaals te verbaten
verbalen,. en maar pas tijd
badden om dezelve in de lucht te doen fpriogen. Het eenigfle,
dit die van de Stad in hun voorde;!1 hadden, was een 0nopvnophoudelijke zwaare regen, waardoor de belegeraar~
belegeraars verhinderd
werden, naar huntIen
hunDen ZiD
ZiD te naderen. Die van [(luf,
Kluf, het ootheil
beil van Del'enter
Dn'enter met (mene
(merte aanziende, kwamen nIs
nis middelalrs
middelall'S
tusfchen beiden, en bewerkten, dat
d3t het beleg, na negen weken geduurd te hebben, werd opgebrooken. Dus ontging Deyenfer toen
Yenter
[Oen wederom den fmaad, van ovenvonncn
oven\'onnen te zijn.
zijn •
. In het jaar IIS0;7
SA,. hadden de Deventerfthen, van nieuw!.
nieuws,
Overmoeijelijkheid met Hertog KAREL VAN GELDER , die, bij de Ol'erIj.{elfche
Ij,felfche Steden, en dus ook bij Deventer, aanhield, om vergoeding van achtergehoudene
nchtcrgehoudene fchattingen,
fchallingen, van Landerijen in de
~
re/uwe. Op hunne weigeringe, bragt de Herwg
Hercog zijn volk voor
de Srad;
Stad; doch de Burgers kweeten zig zo manlij!c.
manlij!t, dat hij dezelve moest vcrtaateD_
verlaateu. Twee jaaren daarna zocht de Hertog
nieuwen twist, wegens zekeren Brug
nrug en Toren, bij die van De"mIer,
'Yenter, op de rivi,r.
rivi"r, en, zo hij zeide.
zeide, op zijll, gebied, en tot
2i}n
zi}n groot nadeel, gebouwd. Deze Toren llond op het einde
van den Brug,
Brug. waarmede de Stud.
Stad, aan
ann de oostzijde van
vao den 2$Tsfel, aan de Pé/IN(!
f/él/Ne grellst. Beiden waren met een bolwerk en
uirkijk verllerkt.
ver!lerkt, Die van de- Stad, ~ijnelJ eisch, om denzelven
aftebreeken, in den wind flaande, trok
Irok de Hertog uit de Pélu~
f/él"~
op,
op , ioeg de Bezetting,
Bezening, wlarCchijnJijk
waarCchijnlijk met verraad.
verraad, uit den
ren, wierp dien lef
Ier neder, en verBrandde
verbrandde meer dan de helft V3ll
van
den Brug. De Stad liet hij in rust.
rust, en trok.
trok, na dit verricht ~
te
hebbell
hebooll •. terug.
unaag, door WILLEM mN
DES E~RSTEN
EERSTEN geda311,
gedaan,
Ten tijde van den unaag.
wa~ de aI,emeent
aI,emeene haat t~en de Spanjaarden oorzaak.
oorzaak, dat de
d~
zaak,
zaak.

To-

!lS~
~5!l

nEVENTER.
nEVEN TER. Wiure1d/ijit
Wiureld/ijEt

Ctfchitflenisfotl~
Ctrdzittltn;sfotl~

zaak,
zaak. hoewel aan veelen, zo man
mannift
naR als vrou wen, bekend, tot
en. waarfchijnlijk, ook wel gehet uiterfie toe, geheim bleef, en,
lukt zou zijn, hadde niet een zwaare fneeuw, en ongemeen
hoog water, den Prins belet te naderen. PACIl?CO,
PACli!CO, merkende
dat 'er iets
iers gaande was, deed, in 1570,
157°, verfcheiden Burgers
vangen,
vangen. en ter
Ier dood toe pijnigen; doch niemand hunner openopen.
baarde iets
iels van het geheim. Agt jaaren daarna, vervoegden zig
fommigen.
fommigen, uit de Ridderfchgp
Ridderfchap en Steden van Qverijsfel,
Overijsfel , bij
den Graaf VAN
VAN RENNENBERG,
UNNENBERG, Gouverneur van Friesland, hem.
hem
v2rzoekende,
wrzoekende. Kalllpm
Kampm en Del'ent~r
fJcl'tnter te ontlasten
ontlaslen van het Hoog·
dnilfche Regiment van POL
POL WIJLER,
WIJLER, om dat he!,
he!. als omgekocht
dnitfche
zijnde,
zijnde. zig, openlijk, voor Don JAN
JAN verklallrde.
verklaude. Ook hieldea
hieldell
zij,
zij. bij de Staaten , ermlig
erDllig aan, om gemelden ReNNENBERG
RENNENBERG tot
{Jouverneur
Couverneur te mogen hebben; 't welk hun gegund werd. Daar·
op belegerde hij eerst Kampen.
Kampen, en
cn vervolgens, op den aden
3den
Augustus. Deventer,
Deventer. toen binnen eene bezetting lag van negen
Augustus,
honderd Hoogduit[chers,
Hoogduitfchers, die d~ppere
dappere uitvallen. en den Burgers
grooten overlast deeden, rooven'de eet- en drinkbaare waaren
waaren,9
"en
'en al wat hun voorkwam. In den tijd
lijd van alarm noodzaakten
-zij dezelven in huis te
Ie blijven, of vermoorden ze. Ei ldelijk
kreegen zij eenige vree ze voor de Burgers, op vermoeden, dat
len hunnen nadeele
deze, door wanhoop aangedreeven, iets ten
zouden onderneemen. Dus traden zij iu onderhandelilIg , waar·
waar.
Soldaate~, van hunnen kant, beloofden, geenen ov~r
ov~r,
..
bij de Soldaate~.
lasl meer te
Ie zullen doen;
duen; lJiids
niids de Burgers beloofden, dat ieder
last
van hun een Jongen of een Meid zou levere:J,
leveren, om mede te
arbeiden
:arbeiden aan de bolwerken. Hoe zij verder leefden met bel
bet
zilver. dat zij uit
uil de Kerken haalden, is reeds hier vair
vo<r
goud en zilver,
fen gezegd. Op de tijding. dat Don JAN overleden '.•. en het.
het,
Ten
tot hun omzet
ontzet naderende, vol!':
volk gellagen
geOagen was, en, daarenbo..
daarenbo.
ven, om dat zij
zii gebrek aan bus kruid hadden, gaven .zij zig. op
den 14den November, over. Ue
IJP. nieuwe gasten, die zij toen
kreegen, maakt~n
maakt(n het niet veel
veèI beter. dan de SplUJjllarden
Sp_jllarden ge.
daan hadden. RENNENBEaG·
RENNENBEaG· \\CrloSlle
erlostte hun van dezeJverr
deze1verr.~ op
AartShertog MATTHIAS,
MATTHIAS. Prins WIUR!I(
WIU~(
voorwaarde, dat zij den Aartshertog
en hem Graaf V~N"
VAN' RE,'NP~BERG
R~,'NP~BBRG zouden erkennen, en dat het der
Burgerije zou vri)fiaan,
vri)fiaan. uit de Krijgsmacht zodanige Vaandels of
Kom1
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[er bezetting te kiezen.
kiezen, ajJ hun best behaagden;
Kompagniën ter
doch dat zij. zo de Hooge Overigheid zulks goedvond. meer
bezening zouden inneemen. De'1mter
De,enter hield zig.
zig, echter, niet
getrouw aan deze beloften, maar bleef van alle inlegerlng vrij;
en zig onder de Unie begeeven hebbende, weigerden zij, meer
:Bezetting inteneemen, hoe ernllig de Algemeene Staaten 'er ook
Eezetting
op aanhielden; te meer, daar P.\RlIIA, met zijn leger, nabij Zutp~en lag.
LEIC~STER, het Gouvelllement
Gouvemement in handen hebbende, zocht
zig, op eene andere wijze, beter ~an Del'tnltr
Del'ent(r te verzekeren.
In he(
het jaar 1585 verzocht hij, daar te mogen binnen komen.
toegeflaan zijnde, kwamen veel en van de O"uijsfelO.. uijsfelDit hem toegenaen
fch( Ridderfchap en Steden hem begroeten. Dus brachl hij, op
fthe
Uctober, Enge~rc/te
Enge~fclt( en Ierfde
ürfde Soldaat(!n
Soldaau:n daar binden ~ 1I flen Uccober,
nen; en dus meeller
meefter van de Stad zijnde,
ziinde, !lelde hij 'er den verraader STANLEY tot Gouverneur aa n, bij zig hebbende zijne ü.
Ieren, het wildfie
wildlle en barbaarschlle volk, zegt I\EYD, dat ooit in
de Nederlanden gezien was. Zij waren, zegt hij verder,
ilerk, en voerden den rechten naam van
twaalf honderd man !lerk,
1fl'i/de Ieren. STANLEY, de vriend van den geveinsden LEICESLEICES·
1nUe
'TER, was Roomschgezind, en hield geheime onderhandeling
'IER,
met ROELAND TORK, Overlle in de Schans bij Zutphen.
Zutphen, wel·
wel.
PARM'" was ingeoomen,
ingecomen, en daarna
ke Stad, door TAXIS-, voor PARM"
met T'XIS zt:1ven.
zt:lven. Zij kwamen zo verr", dat TORK beloofde,
Schans. en STAl'iLEY
STANLEY de Stad, onda belofte van goede ver·
de Schans,
eenig
gelding, te zullen overgeeven. De Staaten kreegen wel cenig
doen,
kwaad vermoeden op STANLEY; doch konden 'er niets in doen.
Engeland vertrekkende, hem geboden
terwijl IIElCESTER,
F.1CllSTER, naar Enge/anti
l1ad, Deventer, zonder zijn uitdrukkelijk bevel, niet te verlaa·
Burge.
ten. NORRlTS werd derwaarts gezonden, om, met der Burgemeeller van de Stad te maaken. Dan deze op
ren bijOand, zig meefier
weg zijnde. en STANLEY 'er de lucht van kri gende, trok deze.
in den avond van den 28 Januarij 1587, uit Deventer, na at·
voorens , aan zijne Kapitelnen en Soldaaten, gezegd te heb·
ben, dat de Burgers voorneemens waren, hun allen te over·
vallen, o:n dat hij betaalinge voor hun geëischt had; dat bij
hij
VOQrneemens was, meerder bezetting in de Stad te brengen',
en
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en dan de Ingezetenen
Iugezetenen te noodzaaken, hun te voldoen. Aan
de 'Poonen
'Poorten fielde
!lelde hij dubbelde wachten, van die geenen, die
hij het meest
meesr vertrouwde. Op den gezegden tijd uitgereeden
zijnde, keerde hij, den volgenden morgen, om vijf uuren, terug, met zig brengende den Spllanfchen
Spllonfchen Gouverneur TAXIS.
zes honderd vijandlijke Soldaatcn
Soldaaten en drie honderd paarden, die
~lIen nog bij den duifier in de Stad kwamen, en 'er zi~ meefier
11er van maakten. STANLEY
STANLEY begaf zig, met de zijnen, binnen
Zutph~n in veiligheid.
Nadat
Nadar MAURITS VJlN
VIIN NASSAU, in 159' , ZUIphen heroverd
had, deed hij, nog op dien zelven avond (zo Me!) De,',nltr
berenncn~
berennen~ !taande die Stad toen
roen onder het Gouvernement van
Graave HERMAN
HERMAN VAN
VAN DlN
DlN BERe.
BERC. Eenige dagen werden 'er doorgebracht, met, hier en daar, bres[en in de Stads muur, of
langs den WIII
Wal te [chieten. Ook werden 'er eenige platte [chuiteil in de haven geleid, en da~rover een Storm
SlOrmbrug;
brug ; waaraan
het volk zo ijverig arbeidde, dat het vogt, wie de eerlle zou
zijn. Ongelukkig had men zig in de lengte van den Brug ver~i;t; en deze te kon
kort zijnde, moest
moes! de flonn
norm wordên uirgelleld.
uirgeOeld.
Daags;
Daagi daaraan werd de brng
brug ver!engd, en Graaf VAN
VAN DEN
DEN BERG
aan zijn hoofd gekwetst en hem
bern een oog uitge[choten. Hier.
om traden die van binnen, eer de Storm
Srorm werd aangevangen.
aangevangen,
tor een verdrag. Dus ging Dl!l'etJUr, den loden ]unij, aan
tot
de Staaten over, en Prins MAURITS deed 'er zijne Vaandels
planrten.
plantten.
Van toen af bleef Dtvenltr
Dtventer voor buitenlandsch geweld bebeveiligd, tot in het
her noodlottig jaar van 167'; een tijdfiip,
waarin de gantCche
gant[che Nederlal1dfche
Neder/ol1dlcht! Stool op den oever van
zijnen ondergang gebracht werd.
werd, Dn"énler was de eerf1:e Stad.
in de Provinrie
Provimie van O"erij.<jèl,
Ol'erij<[e/, die het
her juk des oorlogzuchtigen
Keulfo
Keulft "m
'·tn en des Munfttrfchen
Munfttrfclten Blsfchops op zig neemen moest.
"an wegen den Staat was aldam- Commandant zekere DIn:
STEK. Deze zo wel als de Burgemeefier
Burgemee!ler L'ESPIRR, had hij, al bij
den eernen
eerllen inval der Franfchen,
Fronfchen, van den Sraat
Staat bevel ontfan.
on'tfangen.
gen, om op al1es goede order te fiellen, de Magazijnen van
het Doodige te voorzien, de Vestingwerken in order te bren·
~D, en ook de Bezetting,
Bezening, zo veel mogelijk, te vermeerderen.

Dan,

Wfltrddlijkt Cefthietltnisfè".
DEVENTER. Wtltrtltllijltt
Ctfthittlmi!{e".
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"an tlit
dit allts
al/es verricl11
verric/rt was,
was. loen
toen tie
de
Dan, vraagt men, wat "on
"ijantl zig 'tr
'er voor 'IlJ!r/oonde?
~rtoonde? moet men alHwoorden:
amwoorden: bij'la
bijtla
"ius.
"iets. Sedert den Munflerftlltn
Munflerfclten vrede, was, zo wel daar.
lIs op veele andere plaatren
als
plaatfen ,• alles in een deerlijk verval geraakt. Wel is waar, de Boeren uit .'lal/anI
Sal/ant en TwnH,
TWl'tII, en de
Soldaaren , die, om vijf fiui·
Burgers, hadden, uit liefde, de Soldaaten,
vers daags, boven hunne foldij.
fuldij. dag en nacht arbeidden,
arbridden, wd
geholpen; doch men was te
tc fpade aan den arbeid gegaan. De
Stad was met agt zwaare Bolwerken, en vijf Ravelijns in de
graft, en twee daar buiten, verfierkt,
verllerkt, en de Contrefcharp,
Contrefcharp.
rondom de Stad, met Ilormpaalen
tlormpaalen bezet; maar, ongelukkig.
ongelukkig,
waren de punten binnenwaards gekeerd, en meest alle te zwak
Dicht bij deze op dell
liel1
om van cenig nut te kunnen zijn. Dicbt
Dij"
Dij~ bij de Bergpoort , waren de Pallisfaden zo dik en menigvuldig gezet, dat
d:u de vijanden zig daar veilig achter verfchuilell
konden, en die geenen, welke bij het gefchm /londen,
fionden, met
musketten vandaar lichten. Kortom, alles WIS
was 'er verkeerd.
Veelen van de Ingezetenen greepen hiçr
hi~r ait een kwaad
kwaad ver·
dagr de Kommandant, zijnde een Illan,
man, die
moeden: te meer, daar
zeven
teven en· dertig jaaren den krijg gevolgd had, wel had JllOetetl
mOeteIl
weeten , wat 'er, tot eene goede verdediging van de Stad.
vereischt werdt. In het Magazijn waren 85000 ponden busvereiscltt
gefchut.
kruit, op de Wallen 45 metaaIen en 6 ijzeren {lukken
Ilukken gefchm.
metaaIen {lukken;
·en nog in de Stad 16
J 6 of 13 fchoone
fchoon.e metsalen
fiukken; dus
ontbrak het aan kruit, lood.
Jood. noch handgmnaten.
handgranaten. De Bezet.
Bezetting befiond,
Waardgelders, uit 4500 mandng
bellond, te zamen met de Waardgelders.
man.
2000 welgewspende
welgewapende en manhaf·
manhafnen, en daarenboven nog wel :zooo
tige Burgers. behalven de van buiten ingekomene Landlieden.
Maar van binnen was men verdeeld. De factie, die
dit! de o\'Croverhand had, te weeten
weNen die van de Nielanden,
Nielonden, du.
dUi genaamd
HENDRIK: }qIELAND,
[(oninkje "(In
naar eenen HENDRIK
XIELAND. Thefaurier, anders [(oninltje
van
Devente,. , draaide, in de
dt! Vroedrchap.
Vroedfchap, bijna alles naar zijnen
zijijen
Dtyttlter,
1'I'iJ,
",iI, en onderdrukte de andere panij
partij geheel
geb!!el en al. Dit ver·
veroorzaakte oneenigheid onder de Burgers. 111
In de grootlle
grootfle woewoe·
ling \"an
\"'an deze partijen tegen elkander.
elkander, kwamen de
d~ gemelde
lIisfchoppen,
~isrcboppen, den 16den Junij, vo(}r
VOGr de S!ad.
Stad. met ~en bijeenler.apr
~eraapt leger, befilande,
befiaKlde, IMmen
bWen de Fr-fo_
Frtlllfolu lroupen.
troupen. uit
fchuim
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fchuim van volk, en berenden de Stad, van de landzijde, zo
ongeregeld, dat de Burgers, indien zij' eensgezind geweest waren, hun zeer gemaklijk hadden kunnen om bals brengen.
Daags daaraan trok de vijand, ten hoogll!'n met 9000 mannen
en 6 monieren, een uur beneden de stad, over den 7sftl, en
berende dus ook' Deventer van de andere zijd~. Meer dau.
een derde van dien hoop ging, in de re/uwe, op buir. En,
echrer, verzuimde de Kommandant, op dat pas een uitval te
laaten doen. In plaats dat men de gezegde Mortieren zou
hebben zoeken te bemachtigen, werd, op order van de Magi,
.flraat en den Kommandant BROERSMA, een Brug, waarover
men de uitvallen moest doen, weggebroken, De Comrefchap, zij ""as dan zo als zij was, verllond llROERSMA niet,
dat met kriigsvolk bezet zou worden. De!1 Burgemeeller BOE!{HOLT belette men, de pallisfaden uit het H(wnekerbosc!z, eell
weinig buiten de StaJ, te haaIen, om den bedekten weg daar mede re verllerken. Eenige vnn de Buitenwerken werden verlaaten.
Het verzoek van de Magillra~t. om eenige uitvallen te doen, of
te contramineeren • werd afgeOagen. Terwijl men dus werkloos
zat, en niets verrichlte. dan het geene nadeelig was, naderde
de vijand met rasfe fchreden. Den 19den, des voorderniddags,
ten tien uuren, kwamen 'er twee Ove,-jjsfe'fche Edellieden, Jonkers SWAAFKEN en DOETINGE THO R.\JlDE, voor de Slad, vergezeld van een Trompetter. Teraoi;d werden zij binnen gelaaten.
Allen, die hun ontmoetten, maakten zij vervaard, voor de groote magt der vereenigde vijanden, zeggende dat de Franlc/zen,
Keuljèhen en Munflerfclun wd 40,000 mannen Ilerk waren. en
voorzien van verbaazend veel gefchut. bomben , enz. waardoor
Deventer. in étnen dag, tot een puinhoop zou gemaakt worden. zo zij zig niet ijlings overgave. Met deze en dergelijke
redenen zogten zij de Magillraat kleinmoedig te maaken. Ook
brachten zij met zig een en brief, van meergemelde Bisfchoppen.
opgehoopt met beloften en dreigementen. De Magi!haat gaf 'er
een fchriftelijk en weigerend amwoord op. 't welk zij aan de
Kommandamen overgaven. Doch eer dit gefchrif[ nog werd ~f
gevaardigd, werden eenigen uit de Magifiraat benoemd. om met
den boogel1 Krijgsraad te overleggen, of het niet raadzaam ware.•
met

lI'imelJlijke Gcfl:.'riedenisfcll.
Gcfl:.'riedmisfcll.
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wat uÎr:1el
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Ce[chietlenis/en.

Kommandant STEK. hoe ontrouw hij zig ook gedraagen hadde;
wist, echter, nog daarna een vonnis van den Krijgsraad te bekomen , waarbij verklaard werd, dat bij,
hij, rot
lot verdeediging van
de Srad,
Stad, gedaan bad,
bad. wat
wal in zijn vermogen was; doch dat de
Magifiraat
Magillraat zijne voornemens telkens verhinderd, de Sleutels en
het Woord aan zig gehouden, en alle de lafhartige Officieren
lot zig getrokken had. De Magillraat
Magifiraat fchoof de fchuld op den
Krijgsraad, zeggende dat zij zelve en de Burgerij (landv3stlg genoeg geweest waren, ja zelfs bereid tOt
tot de uirerfle
uiterCle verdediging;
maar dat zij, door de Officieren, genoodzaakt waren geworden t
eene andere Refolutie te neem en , waartoe de vlucht van des
Kommandeurs vrouw, met haare tilbaare goederen, niet weinig
geholpen had; dat de lafhartigheid der Officieren den branden.
brandenden moed der Burgeren had doen zinken; dat zij geen ontzet tO
wachten waren geweest, wijl de Prins VAN ORANJE, met zijn leIe·
ger, naar Holland geweeken was; dat het water in de Stadsgraf.
ten zeer fchielijk was gevallen. waardoor de vijand
vjjand in de verlatene buitenwerken had kunnen komen; dat de krijgshoofden on.
eenig waren, en den uitval zonder vrucht gedaan hadden; dat
'er, boven dien, geen één' Ingenieur noch Granadier in de
Sr.ld
Smd geweest was; dat de Gedeputeerden uit den Hoogen Krijgs.
mild geoordeeld hadden, dat de Stad onhouwbaar was. De KoKo.
lonel MANGER gaf ook eene fchrifrelijke
fchriftelijke verklaaring, waarin bij
bekende, dat het der Burgcrije aan moed nuch
nüch goeden wil ont~
broken,
broken. en zij telkens aangeboden bad
had om uittevallen ; doch dat
zij, door den Kommandant STEK. daarin was verbinderd.
verhinderd. Als
iets zonderlings werd ook aangemerkt, dat den Trompetter op
den Toren, en den Klokkenist, verboden was , het bekende
liedje van Wilhelmus van Nasfouwm
Nasfouwen te fpeelen. Ook mogten
de Predikanten, in de Kerken, niet voor Qcn
den Prins VAN OBANJi:
OB.ANJi:
bidden. Een van bun,
hun, die zig verfioutte.
verCloutte, van de ollgenegen~
heid teg!!'n
reg~n her
het huis van On.nje
Ort,nje te gewagen, werd in zijnen
dienst gefchorst, en zou, bad
had men de Burgerij niet ontzien, de
Stad hebben moelen ru~mell. Voor den Staat was de overgave
zeer fchandelijk en fchadelijk, vermids de geheele Bezetting.
Bezetting,
krijgsgevangen blijvende, ontwapend
ol1twapend werdt,
werdt. uitgezonderd twaalf
Officieren, die gaan konden, waar zij wilden.
NaNa·

D E VEN TER. (Jacoh van)

:z6J

Nadien nu Dcvmlu io de machc der Blsfchoppen was, werden, aan die van ZI4'o/, brieven gelonden. om dat voorbeeld
·ga te volgen. Maar, r:adat de voorfpoed der Fronfchm een
:1nderen keer nam. eD LODEWJ)K. als een vluchteling, alle zijne
overwinningen moest verlaaten, vreesden ook zijne afh:lUgelin.
gen, de min machtige Bisfchoppen, dat zij her gdag zouden
moeten berallen. Dus lrnIakre eerst die van IJIYllfler, in J6i4.
vrede met den Staat,. en daarna die van Keu/en. DERNARD VAN
CALEN had. in de maand April, en dus een maand te vooren •
het Guarnifoen. dat uit vijragtOe KelJI[chm bellond. de Srad
doen verlaaten. nadat hii. alvoorens, der Burgerlje. behalven
allen anderen overlast, geldafperlinge en knevelarijen, nog had
afgevorderd 40 of 42,000 Rijksdaalers , voor brandfchaninge.
en. buiren dien, 1800 Guldens voor agterflalligheden. De Rurgerij, om van den last onrOagen re zijn, bewilligde- 'er gerede·
lijk in. Dan, wijl 'er zo veel geld niet in voorr:lad was, vergenoegde hij lig met Pandslieden'mede te Deernen, die, Da de
voldoening. weder ontOageD werden.
Zie GUALTERUS SI]LVANUS, Bcfchrij ..ing. A. i\100NEN.
Chrorrijk' Ylm Del'enter. Kerk/ijk/! Ol/dh. "all D/!YClJfer. DUMBAR. Kerklijk en Waere/d/ijk DtYtn·
ter. H~II. C,~rollijk. \VIN;E~IJUS, Prirfche Chrollijk.
PONTANUS en SLTGTENHORST, Ctlderfche CrfchiedenisREI]D, Neder!. Oor/ogen. VAN I MEKTEItEIf.
fen.
DOR. VilLKENIER • Perword Europa. SI)LVIU5, Ptryolg op Aitzema. DtduCfit ,'on dt lIfagiflraat
yon Dtyenter. Hol/andlche Mtrcurius, XXIlI.

Deel, enz,
DEVENTER ,. (]I.COB VAN) WiS eeQ vermaard Aardrijkskundige.
van wiens arbeid zig ORTELIUS, zo als hij zelve zegt, veelmaus
'bediend heeft. Ook heert MONSTER Us de Be[chrijYillg yav
Friesland, die door ]ACOB VAN DEVENTER gefcbreven is, in zijn
CllrorliJ~ iDgekisr. Zijne Landkaarten vaD Braband , Ce/dtrllll1t1,
pol/anti en Zee/anti zijD DOg in wezen.
Zie IW·IcI. Oudheden "'In Deventer, I. Dc:el.
R 3
Dr.~

,"aJl ".) DEVER.
nEVER. (Hn Huls v.) enz.
eo!.
·50 DEVENTER. ,"all
()ORolN v1à~ o.nt dtr M'nd~, onder
DEVO'rD. ()OR"N
Alnsllir( Kp"~,,, WlIR l"e1II be\'ig
bel7ig voorllln"er
voor"-n"er ftn
wn ft Left'e
bet Alnsltift
voornamlijtt ~eD
~ell de WPfltrifJ0lf'l'J
W,.,.ifJo",s en 1t1111tLlltlltJijner Kerke, en vooroamlij\
'ilimm. Zijne (chrifttn
(chriftttl zii'a
zijla pmakc
pmakt ia .SlS.
IS3S.
'II/mm.
Zie will. I. Deel,

(WIJNAJlO jtJOUft1J!1'IS
jUOUft1J!1'Z! VAN) ~n der nllltDverooa·
ftMDVerooa·
Dr.vEJIT!I, (WJlNAJlO
dene Edelet1. waar~ hij
hij..• door "'-8.\.
1U.8.\. gebanllen ÎI
u gewa-deu.
gewordeu.
Ook vindt Iben hem.
heli. io Ujne$tnltJrtit.
Ujne$tnltlrtit. bd\::hutdigd,
~utdigd, onder
Ot!lt)DE
OElQDE gecüeod.
gedieod. vij.ndlijrtbedell
vij.ndlijtlbedell ~pleqd,
~pleqd. OlJlmot
OOImot Mr,tkt,.Ie
ImndlChlldn,en
ImndlChauin,en vin " KORÎ1l1S
KoamlS ObderJ.nen
ObderJ.1l'fb ~v;rderd. en !ij~
lij~
lI1et kwaaden toeltg
toe~..,111
nor rt.jktlttia., bege1!_
begeeM
IIltt
• .,111 n.."rw tlor

.JI-

".jktlttitIWI,

" hebben.
ille.!llücU.,
ille.JIlU.ctJc, SnutnliG',
Snutnlit:ll·, p. 111

eD ÎI~,
iI~,

Tt: w.àTàR, p.

3lSDavla. (H" H.is u) Ii~. of heef( gefegeo~
ge4egen~ oddé- Li~,
Jijnde, voorheen, ecn
ccn oud Ridderlijk Stllhhula
Stllllhuia .ID
.:aD dt Etiefen
Etlefen
vat! dien nlam,
naam, dat men meent welëer
wel~er geflun
genun te bebben in de
van
j.isfer
j.is!er Poel. Bij de bl!(iijking van dien poel,
poelt 'IODdt Wlen ,in den
Jigglloot.
Jiug(100l. de rufne van een vicMamen
vicManten Toren.
Tontn. ·Het tegenwoordig HtHs te
ft [H"er
lHl'e,. fiaat all!
aan dea Heereweg, .. Is
van Usfo
Daar IJiHegem
lJi~m gaat, c:en we~.ig bezuiden bet DOfP. Het is een
fuim gebouw. (en
(cn deck nteuw, "n
"" ten
fen d~ lIeer o~,
o~ , met eea
VeRluurden voorhof, en batf roasl~n
Toasten Toren.
Toren, ron~ liggende
gelluurden
brl:eden vijver, en tIIet .,eel bOOCl.ebeomde
booct.ebeomde dreeven
dreeveo en
ia f!eO ~eden
Onp o,mriogd,
omringd, ~hooreode.
behooreode·.In
van Lu.
On,..
~ den Heer van
- .Zie
iie 'vAN
H~UVE~ HafttJ".
Ha~j". ChrM1ijk..
ChrM1ijk. Sla.'
Sla.' tI,r
tI,r NtMr.
Nttkr.
VAN DER HOUVE,
landen.• XVI. Deel•
lantkn

men

. n.V1~,
r>zV1~, orm
óf m I}tyrd.
IJtoIfd,

~ ~

dn

~~.
~ ~.

tl1tnd
tltand ~Hsfolt.,
JJfflfolt., in de Pl'bttbtie
Prbttbtie rPti."i,
EPtitmi, dbtb
vti:Qoocltm.
';Vlier vti:Iioo
dim.

op het
bOt

lIu
IIU d~r

ntmr.D. de 1\Uftl
1\lttll viD'
vi!!" e'ttI
ettt 1IIlD. mi' wteltde
wtetrde oude
oucJe S~brIJ.
S~In'IJ.
btmr.D.
vers oos veele beuzelingift 9ërhnlftl.
~hnletJ. !te Mer,
htet, ...
"'t';~r
r;~r WIl ge..
Hiel W()fdc.
W()fd~ ODdef'd~'~
ODcJtf-d~'~ \'til~;
\'til-~; t'l'ODtDi
Hfd
ODtDi VIII

Fr".,

frit.,

D

IB~ALD.

If,
a:

F,.;tr/mul, (meer dan ééns hebben wij onzeR Leezerea incbch·
I~ ~kt, Wit men van dieft KoniDglijken djrel, en bet ,~
zag dier z~eonmde Konin,en, te denkeD llebbll, ~n 't welk
onnoodig is te berhaalen.)
herhaalen .) et! ook onder die YIn zijDen zooa
lICHOLO, bevond zlg zeker H!er in W'Slfr;,Uilnd,
W'Slfr;,Uilntl, dat toen,

ien ander ~~eelte van F,.;N1/1"'.
F,.;ts/,,"'. cefc:beiden WIS. dOOl
een klriD vlietend waterrje. het f'lit ,enaalld. Hij wa$ .de v,der van UM. die daar een !lerk KastC?el oC
of Slot 7.0U ,ebouwd

van

hebben, dat. na verloop van tijd. daar bij gebouwd zijnde,
de oorfprong van de Srad Hoodilll, geleien op de gren,en
van KtnntnrtrlaRd en WiS/fries/ond, zou zijn geweest. Op
het Arr. "o\AltLU' zullen wij doen zieD. hoe veel llie die ve{tellin~ van de waarheid afdwaalen. Dan laat aos hier ziea,
Wtt men 005 al meer grollen opdisfcbe. Gemelde DlIIULD,.Heer
of Koni1'l: van IPeslfi jrs/III/d,
jrs/lIl/d, ZO\l, in bet jaar 55°, door de
Bllftrr"rt'n zijn ..ngevallen, en wel zo hevig. d:u de helCt
helft van
zijo ~bied heel ontnomen wenk; dat bij daarop zijne toevlu<:lu
fOt 1I1CHOW, wiens Vasf~al
Vasr~al bIj Wal, «tnotD.en bad, die helD, met
een grOOIC menigle volk, Ie huipe kwalU, CII deD-}lIlIIlV;trt,;
nief .I~en rijfte voorige bezillingen OlItrukte, maar l>liIIALOi
f!ebi~, verder dan voorheen, uitbreidde i dat DIBaALD duro.
ovmeed. en zijn Itehied aan zijnen ZOOQ LD1 .overliet, onder
den Mjrel vin
van Heerfchapplj; dat de ~OO8 van Heer LUI, arr21AIIO genaamd. twee KlIsreelen gebouwd zou hebhen , het eell
le l'~rb/ll'K, 't welk van zo eeoe onge!oollijlce FootCI!
Footce WIS. dit
"(!r .~1 rio n morgeus lands in lijnen omtrek lOU beO.gen heb,.
bt1\, en het andere te N()ordll'ij/c. 't welk naderhand, door de
·f}trnm en NfJOrml1nnm, zou verwoen zijn.
·f}trn,",
.
De Ol/de Ho//a.:lfdtt
Ho//II.:lfdtt C;,,.()nijft,
C;,,.Dnijlt, Div. ll, K:tp. XXVI, maakt
bet niet beIer, .:daar leest lDen~ it
dt K_,ltlrJn oftt B/lrurgv,
."... ltJtlttl. IzIIJdt
Izllidt by zyn 'VJf 'ruk kindtr,n, UI onitr
ondtr Izlll
«11 gtfuuln LeID, oftt WiUem, ttzit
ttzdt dit II'IIS
WilS er" It/od
ft/od ,ptrl:
rn
tIJ fter
ftlr Vlij'
wij' ma".
Mil". foo dDI
tlQI Ik Wihben, OIJJ /5"nt vo,.mlfhtlJs
vo,.mlfhtltls•
.,l/k, k", !tirt" lol
lOl UI/tIJ
ullm Koni",. Enit
Entit VDn
VQn dn.t
dlt.t ll,lrllrJ.
*'t
*'1 zij" ,,~rv/,t!tomtn tlldt ItfproOltll , il
ti, 8iJ,.uravt
8iJ,.UrQvt " .. n Lt,"11 fyn Ik Hu,.,n
Bu,.tn VlD Wasfenaa~.
Wasrenaa~. eOl. Dtp
Dip

... 'NtJl,.

·lAI n.M, ,,. ""Î'"",W',

""'t v'as ttll

R..

lUlI[fti,;, , 'fia," ntj

't"

!J'4-
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S EGO 1'1.
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ttn
un foon /,ij u'on, K(
f(t ',tt/til
'/((Im Dihbalt
Diobalt , tnde
fnde werd
wfrd nal11al1/s
nnl11l1l1/s Koning
",m
""n FritSland.
Frirs/l1nd, titre
tkfe Konillg Oibhalt
Dibbalt had mede
rnl'de eeR
aR Rcufinne
Rctljinn( /o~
10~
f'en
û" "t·o;/w,
""'Ol/W, en
in daar bij UIl
tril foon.
foon, genaamd
genl1amd Lem, die U'flS
U'tlS ttn
un
fluit
per/r vroom Rid,itr,
Ridder, tnz,
enz, IIlet verveelt ons, 'er meer van te

melden

f10e ongelukkig i9 't,
J10e

d~i
~~i

boeken, die m'.!"
m~n niet mis·
mis.
hoeken,

f~1J kan, met zulke dromerijen van Reuzen, Reuzinnen en Ko-

ningen, zijn opgevuld, die nooit hier te lande in wezen zijn.
ccweest!
ceweest!
DI81AT.D SEGON, zoon vnn
v~n nrOCARUS SEOO~,
SEOO:-:, een man, waar·
van mét oezelÎde
oezel(de onzckerhdd
onzekerheid gt:Îproken
gdproken wordt, als van den
voorga,nden, behoorende mede onder het getal der Fritfde
Frie(dt
Prinîen,
PrinCen, en wiens afbeeld zei zo verfchrikkelijk, als het verhaal
van hem fahelachtig
fabelachtig is. De' Oude
OUrJf Clrronijken
Clrronij/cen getuigen, echter,
echter.
van
Vlm hem ,dat hij, omtrent zijne
zjjne Onderdaanen, zeer minlijk en
vriendelijk, doch \'an een oorlo!,'Zuchtigen
oorlob'Zu~hligen IIIrt
aart was, maar niet
io gelukkig als wel moedig, en als het volk nUlIig
nUllig zou gewee~t
geween
zijn. Verder zeggen die fchriften, dat hij, in 'tjaar
't jaar 619,
6 J 9, met
écn flerke fcheersvloot, naar Dl'IIl'/I:tlrkt't/
Delletl.'arlrm trok, om wraak van
de Demen
Dnnen en Noor1llannrn
Noorrnl1nnen te neemen ; doch dat zijne vloot
flormwinden verllrooid,
verflrooid, 'hem noodzaakte, voor den tijd
door Ilormwinden
van zes juren , den vrede unteg33n.
Untega3n. lijnen moed niet konnende ·koelen.
'koelen, trof dit hem zo zeer, dat hij in eene
eenc ui(teerende
uÎlteerende ziekziek.
te verviel, die hem ten grave deed daalen. WINSEMIUS,
WrNsEMlUs, in zijll
zijn
Cllrollijlc
vfln Frles/ami,
C/lrollijlr "an
Fr/iS/and, fol. ~~.
lU. vergenoegde zig niet met het
verha:tl
verha31 , en de i"eer
z'eer zonderlinge gedaante van dezen DlBBALI)
DIBBALn
S!GON,
SlGON, die meer een monfler, dan eene
ecne mensch!rjke gedaante
vertoonde. maar doet 'er nog bij, het verha~l
verba;1 van eenen J0'1;.JO~·
SART, of de
dt Jltl"ltc
jlt,./rc Man.
Mnn. die de lengte had van ngt voeten,
voetcn, en
van zodanige kracht was, dat hij twee groote VlIten
VlIlen bier, te gege.
Iiik,
twintig Ireden
treden \'erre dragen kon, en dat
lijk, twee honderd en Iwintig
hij twee volwasfc!ne
volwasft!lIc mamperîooncn.
mamperfoont'lI, een-hAlve
een- hRlve mijl verre.
verre, onon.
der zijne armen droeg; ja wat meer is, dat hij.
hij, (lP
<'p zijn paard
Vertoorhd zijnde, van hetzelve ameeg.
ameeg, en.
en, met zijnen vuist,
vuist.
zodanig
zouanig een g:1t
gat 10
'10 den kop
küp floeg, dat het dooj
dooJ ter neder vid.
Jammer is 't, dat deze JOTSART niet eenige eeuwen laater geleert
heeft;
heef!; .dan hadden dergelijke Fabelfcllrijvers even gemakkelijk

zo

eeD
een

D

I

B

BET

S·
S'

265

buweliik konnen
kannen verzinnen,
verzinnen. lUsfchen
tusfchen hem en die vermaarde
f;en huweliik
fierke Zeeuufcht
ZeeuU'fch~ Frouw.
P;·ouw. waarvan
wanrvan verhaalt
ver!lanlt word, dat zij, die
llerke
\\'ILLE~I DEN DERDEN.
DERDEN, op de vlakte
vlaku!
leefde ten tijde van Graave WJLLE~I
van ieder hand, een ton bier in de hoogte kon houden, en een
balk, welken naauwlijl;s
naauwlijks agt
ligt m:m
m2n tillen konden, droeg waar men
dien wilde htbbpn;
btbbrn; als mede, dat deze vrouw zo groot van
gedaante .was. dat mannen van gcwolJne
gewolJne lengte maar kinderen
kindereq
bij haar geleeken. Doch genoeg van die fprookjes,
fprookjes. waarmede
pnze oude gefchiedenisfen zijn opgehoopt; zi;nJe
zi:nde 'er, van de.
de..
Man. even ?o
?O min zek~rheid, als vaq
vaQ de Zeeuw..
zen Friefçhen Man,
[cht
Prouw.
feite Frouw.

D;BBETs, of D1BBJTS.
DIBBITS, met welk verfèhil deze naam, door d@
de
D:BBETs,
lJollanders
Bol/anders en Gelde fchen,
fchen. gefchreeven word. door hun. die
lIf1lammelingen
j1mammeJingen van dit aanzienlijk geflacht (uit Braband afkom·
afkomDIUUETS vindt men nog te Arnhem,
!lig) waren. Het wapen van DISilETS
en te
Ie Amfle.ldam aan het O. Z. 11.
Il. Zittenlr.!iÏs.
Zitten/z.!lÎs. De afkomn
afkolDsc

der D!BBETiEN
D!BBET;I!N is wel duiller,
duifier, doch niet hunne bedrijven, die
men,
men. in 's Lands gedcnkfchriflen,
gedenkfchriflen, viodt aangctekend,
aangetekend. en waar.•
van met roem gcfproken wordt in 't GeiJusch Piacilatboek,
Placaatboek, bij
SLiGT
SLiGT NHORST,
NHORST. Ge/der/eht
Ge'derlch~ Gtfchietienisfm.
G~rchiedenisftn, en ook In MONTA~llS,
l"llS. Lel'en !'fln
"'ln Frtdrik
F,.~drik llen.-drilr.
l1e~drik. Aldaar vindt men gemeld,
hoc,
hoe, in het jaar 1629, op bekomen bericht van de nadering der
DIDBETS, op den 13den van de maand, met dervijanden, DERK DUlBETS,
tig Burgers, de 5tad
5[ad uittoog, ter befcherming van de ~chans te
'}!feloord.
Onderviodende dat de tijding echt was,
was. fchoon da
dil
n[eloord. Ondervindende
duisternisfe
duisternisre hem belette, de nadering der vijanden te zien, zo
10
bern zulks het gedruis der wagens en paarden. leer
ontdekte bem
omzichtig gedroeg zig D1BBET3
DIBBET, in dien toelland
toefiand der zaaken.
Slraks deed hij de Ponten in den grond booren, belastte den
Straks
·Uitlegger, bemand met zeven Soldaaten, d.e musketten los tt
ren teken dat zij op hunne hoede waren , en aan de
-branden, ten
~Tamboers
·.Tamboers :van het Burgervaandel , onder Hopman D1BBET'
DIBBET' VAN
·l-ICHTEN,
·~lCHTEN, in bct
bet holst
bolst van den nacht daar aangekomen-,
aangekomen·, de SchOfSchotEngelfch~ Mars te flaan; dit gefchiedde, met oogmerk
fi:he en Enge/{che
'om de Spaanfchen
Spalll1fchen te doen denken.
denken, dat die natie den overkant
tijdllip, zeer wel
bezet hield; welke liS( hem, in dat gev~arlijk tijdilip,
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ll66
~IDlclell.
~IDkfe".
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vijtnd, hoewel door een Priefier.
Prief1:er, met den
Wam de vijand.

Wond
oit ArnJrmr
ge~21tr, onderricht.
onderrida. dit "er
~r ,eene
ceene ~ettiDg
~etriDg
wond uit
Arnlm7r ge~atr.

~ de
I~g, mimou_.
mistTOtltrde, echter.
echter, z~ zclven,
zelven , Zakle
takte af
11
cIe Scbam Jtg,
tJaf\' /)IX'~,
fchl2fties, die bij
ftlfr
lJ(K'~, en deed zig vandHr.
vancfatr. met kleine
kle!oe khttfties,
(lP
wagoen's mdegevoerd
~egevoerd "ad.
Y,ad. o9ftvoeren.
o~voeren. A/dM werden, door
4jp wllteÓs
tlourmoedigbeid van BUfg~e"er
Burg~elter D1BBn.,
Stbans, Arnde Ilourmoedigbeid
mall!T'. de SChans,
en de ptltfebe
plt~he Yduw~,
Pduwt, van dt
~ vijllnden
vijanden OfItr"imd.
OfIfruimct.
Van den HoJ/luul{c/;m
mI GdJactlle,
DirHoJ!llfIrlj('~'m T~1t
T~II: Val mt
~d)(e, die zig
zijf Ie
te Dff'
,InrItt,
Am/tlitNfJ, en ouk
o(,k in ZUM,/(J,
llterge-zet,•
rlrrc/tt, In /I~;1r","",
ZUM,uJ, heeft lItergezet
~'i!
<Mfd~ lJle'll.
lTml I onJtr
onder de 1»(tirrMI{c1tr
Dortlr('dt,/c~ K,klefftlfs,
'!fklet'PHl's, YmIIeJd JO'J~
"AN~:S DIBB!TS,
DIBBlTS, die, in 1596,
1596 I van
Rfi;dcr/onli b~, en
IIANl'":S
v~n Rf/jder/anti

11,,,,
",111

1626.
J 626. o\'cr:<!cJ~n
over:e('t1~n

was; HENDRIK DISSETS
DIBB!TS,, ZOOD van
aJdsr
beroepen. uit Oto
Brirl, in 1633.
1633, en overover,
aJdaar beroepen,
<ftD Brirl.
L'dCiJ
I~n; wordende.
hl d3C
~ zelve jar,
Ild~ar bC'l"Otpt't!
JO'.
t..-dcü I/ln;
wordende, !ti
jat, aldaar
b~ ,0.
Wlft:- ES DISt!itn,
DlsMn, die zijnen V2der,
dlllrnt
HII";\'2der, eern in den Ar/tl, .... dl7ln"
Ie
Din ti,
('(hl. opvo~gde_
1I!.\~i:
re DI1I
4, ('(hl,
opvo~g"e. Vlm
Vm IJ!.'
V.1I: omwrl
ouenl \fordf verh33ld.
verh:tltd.
hij zlg.
zig, in bef
\,ÓIJr 2ijlleh
(r 6n),
(71), neFk
Oen zoude
toudt
lilt lIij
bel }a.;r
}ur \'óGr
~jlleh dood (I

aldaar.
aldaar, in

}ÓII-'lIlf!S,
JÓt!.tlIlf'eS,

~en. roc
rOf de nn~lIn~
V1n WIUDI DIN DUDIN al,
all
-beijverd kébbell.
nnll"f'lIln~ ~n
Stadhouder. WAG!J"".,
WjGntAAI, in
bi ziJn
zijn XIV. Deel,
~I, p. 73 ca
eo 7'" legtt
ze~t
Stadbouder.
" io eene
aautekenÏTIj( van dezen
d~r de Predikant
cene alU(ekenml(
dezeti lijd.
Jijd, len iè,
iè:. dat
,. IIDroRIJ(
DUllfTS zrurm
~zee ,. DOS
.'
IIfN1lRJI( DlMln
zruren Wijolrooper. en,
en. door ckzee.
no~
"" tit"n
tit'n of elf anderen,
anderen I be\\'ooe~
be\I'ooe~ bid, Otrl.
0111, hij eede.
eede, re
Ie be;b&
looven, dit zij
tij dm
den PrÎ1ll
Dief ter Stad
Sm! tlit
Juten
"f' loovel1,
Pri1ls niet
\lit zouden lured
,.
\Varen, dal hij
hl; voldoeDIng
J' gaan.
galn, voor zij
lij wrzt'kerd
wl2%kerd Mren,
voldoening onrV2n.
onrvan·
ti ,;en
~en had
bad vat! de WetbooderfC'hap,
l"D dar bel
~ze luide ..
.;
WetlloaderfC'h:lf', E'U
bet deeze
,.
WSrel!, die "'I Priofen
hielden. en Buriemeellet
Bu~eellet
" 118rerl,
Prinfen Koers
Koe~ regen hielden,
oeVe'llS zijne Huog11eld.
Hvogheld. 111et
gefadeD
" IIhLLlNGI:.
II~LL1NGi: t tilttlldc
tittrndc DCYl"nS
~el ·' dtn geladeD
" fnapbaan
foapbaan op de bont,
bont. ofv"a~n,
P'rhffo YilA.
,,~A.
.'
ofYru~ri. dl
of md. ik,;
Ikn Pd"{t

n".

f.

..
t/()("i.-g grguyu.
gtgrtvtJ, had; dl(
d. dedE! Prim
Prill$ hitrop
hierop zeide:
,. d~"i'-g
zeide! . . . .t •
)il-/ ZIJl
llh1n; vooru
voom yc"oekeode,
d-ar in~
io~ laell1 rot
•I'' },"I
zal inJ
w,I'ihln;
YelWoekeode. dar
of uil
lkrbeflt lit
dil!' bij geget'leu
geBet'I4~1I hl<k,
bidt, wilde
.f
de lkrbe~
ti~ 1'''13.111.
P"iJ.1I1 t dur
,.Ia.en
oonrijden. Dar.
Dat. den Prins eb de Heeron
Heeton 10
h I*en ...
voonrijJen,
in d'
de
at
Ie-, berg geCftd~
.. !t Ie.
~ecftd~ zijndt,
zijnde. tie voorgeméldt
voo~éidt lulden
lulden,~ en noè
,.
Indere" , aIIlgeut
,:. blnrrem
blJ!trem lwintl!
twilltl! andere",
III1geul door dtn
dtl1 Prtoidilflllr
Pr~iilllllt 018'
018Bt:1'I .. eenennieu.nD
eenennieUftb eed dee4eII.
~, <Ut
der Wet"ot Rt:,..
d:n iij' n~' d«
IJ houderen ,• uil
uit de Herbtrg,
lOod~ 1aitefI'
1aitetI' 1ro_.IODder
1ro__ .aaGder kem
..
Herberg:, lOode
lIem
~ ckn
breekea I Cf
tra0 wm
den b;l!s
bals te m:ckeu
wn bij lOC • PMfb'
PAnftn ·bè?oi'delina
bé1UdeliOC
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D t E. (bt) D t E DAM.
DAM•

'-"crwan

•• gelletnd ~h g~kend ba<lt'" VALI(p;~rll.. in Ziln
BII""'II. I. D~ , p. 681 I VÓCb\ hierbij, dit blallEn en VERal€M, t\\~ 4& Stld~ PrNll\antffi, t~genwoOf Jig waren bij
bet ontOag VlIh dtQ Prins vIn 't EflJBig Etlilt,
De Cri./tr{tfu Tak vin dit GefJ.rcht, is, in het manlijk oir,
mN 4en' oogehuwden !'Oon. geheel uitgellorven; zijnde de laat·
!le dalrwn geweest I\ErNtER mll~eTs, Koopnran , Ouderling en
l\egent van l\~ O. ~, H. Zirt'oli1uis. den ~o!l'en !\1ei 1716»
t~ A1'IIfl-e.Jia11J Overl'etdetl.

Dit, CDr) eertij.fs ik Ei;, een ,ratertjc bil Alltmaàr,

100'

~~ \'~n d~ ~grer;neir, m~Jr eYcIl
eVeil

naar deh zuidkant dier Stad.
&ldt, 400r dt1!'elfs ong""ljlt.:t'I fire'e1t en br~~, gelijkende.
len luiden, meer naar et!n l\leir, dali naar een vlielend W31e\".
De grootlte .ljdte I~ hij Um",m, verdeelen~e zlg aldaar in
t\kten. van Wtike de o~telij!;fre bet o\)ST~lnde vtm //1rcrJloot
bèWlfett , de westelijklle Lîm",ru. tot vootbli het Huis AsfornmK lig ulrllrekkendè, 'alwaat het ti~ \rerliest in den /Isfo."ftJW-P~Iwt, zelfs met '1erli~s Vln den na~1n Jè Di~, die,
Zö m~ doell ~Iu!slo~ voor ~n 1'.l\'cn bo~zem Ie houden heb·
bè, we'arR:llijnfijk t'O( in bet 9' pla~t te l<Jopen.
't Land ter wederzijden tie Dil!, h, op eenlge plaatfen •
milt ~ Wtfl'rig boven \ret
\rel tomerpeil. en door-t1'3115 nog laager.
eh ~ ~ 'Ih?riu~ bij de verdeel1nge der B3nneh VlIn KIJSlri·
, lkl!f1rshri: en Vil'gWt. Vllo d'ere"'e laagte zijn ook de
"" .
••
V~ hiSfdten IIt Df'/! en het rVi;frn-mlir. V:m dien oord van
hE't af, beoosten de pulnboopen ~n Ou4 Hallrlull. tot un
et\ \WlHtkljds it D1t, hij I1Hrmaar, ttl'eln d~ een lange rtreek
bAtlS) die tIg OOk be~n Limfl(en verJ\9teid , tot I2n den
Zlf","lii~, ~ K'Ide, gtleid op den rug der Hooge Land~.·
rlJii.l.
Zie !IKELENBERG , Cefthietlmiifen Ylm Allcmaar, p. 5.

r

en 6.
n~bàM.

'èen Obrp of Ampt , in "hét Gtt:lA1:hap ~'Qrphen.
ln l'I:et,tnr 1009 werd alda~
ie hlm"ft 711,.,,,, sentlltltd til JJt, g nell! , ~~e~rokètl, die.
niet
~~e OQd~ 's Ihtrp"~trg.
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niet verre van den 71ft/.
71ftl. van enkele Duif. of Tuflleen, drie
wu. bcbbt;nde.
bcbbt;nde, boven aan,
verdiepingen hoog. opgebou\td was.
een ijzeren luik, met een luchlgat
luchtgat in den muur, ring5wijze VJO
onder lOt
lOl boven opga:mde.
opga:lOde. In dil
dit zeer oud gebouw vondt men
eer. dood lighaam • in volle gedaante,
ged~anre, naakt op flroo
firoo liggen.
Zo haast bet werd aangeraakt, viel het in elkander, en verwond~n Ilof
flof en asch. Rondsom het vergaane lighaam
Iigha~m zag
de niets dan
men verlchelde aarden potjes, geheence
geheenre van vog<!len en andere
TEssEN.\IACHER flelt
fielt het
hel als ontegenzeggelijk,
ontegenzeggelijk. dat
dar dit het
dieren. TESSEN.\IACHER
lijk of overfche,t
overfchvr van DRUSUS GER:v.ANICUS
GER~ANICUS geweest
geweesr is, die zig,
vóór CHRISTUS geooor!e. in deze Landen heert
heerlonthouden,
onthouden,
{cboon
!lerk bewferen. en dat wij
fchoon 'er anderen zijn, die even flerk
ook 't liefst
liefsr ,elooven. dat het
ber lijk van DRU~Ui
D1W~U5 naar Romt
Rome
gevoerd is.
Deze Heerlijkheid draagt ook ,wel den naam van Düm. 'Er
zljn 'er. die beweeren, dat deze. zo wel als het Dorp. onder
den naam van T/uodum,
T/uodum. in het
ber jaar 824,
824. aan de UtreclJlfc/ze
UtreclJtfc/ze
Kelk
Kerk gefchonken is. Zeiler is 't,
't. dat het.
het, naderhand, door de
Hurenótrg, 33n
:I~11 de UI,.eclJlfchf
Ut,.telJtfc1zf BisfchoFOude Graaven van 's Hurenóerg,
pen ter leen is opgedraagen,
opgedraagen. tegen l!/ijk te
It Duur/hd,
Dllur/lcd. en db,dó(oude.
(Dudt. Dan, alzo de ::fIland
::f!land dier beide plutCen
pl.atCen niet volg~e.
volgde.
blrl
hld de leengifte
leengifle ook geene plaast.
, De Gereformeerd~,
Gereformeerde., Gemeente word aldaar
a/daas door é~n
één Predikant
bcdi~nd.
bcdi'!nd. De Roomschgezindeo
Roomschgezinden hebben 'er een Waereldsheer tot
toC
Priester. Omtrent het jaar 1699. ondernamen zij,
zij. in deze
IIeerlijkgeid,
Heerlijkgeid. eene
eelle niClIwe Kerk te bouwen i docb de DrosfaaId
kree!;
kreef: terflond bevel,
bevel. dit
dir te
Ie ~oen flaaken.
!laakeD.
De Heerlijkheid van dezen naam is van tamelij'<e
ramelij'<e uitgellrektuÎtgeflrekrbeid. en heeft ondfii; ,zig veele Adelijke Huizen. Oldmgoor of
JJf(mhol'Sf.
JJfrmhorsl, DO,.tWUI
Do,.ewert en Tinfonburg , inlloerewoooingen
in13oerewooningen ver-,
anderd,
anderd. en z.
DJJ:D!N, een Ce/Jcrsch
GtI,krsdl Dorp,
Dorp. !usfchen
tusfchen de MailS
Mops en Waa/.
DJJ:D!N.
Toen,
Toen. in 1547,
154;'. het Hertogdom
Herlogdom Ctldfr
Gddcr en, het GraafT.::hap ZUlp!z,n
phrn gefçh:1t
gefçhat waren op 75000 guldenli,
guldeoli, fland
!lood Ntimegen
N'Ïmtgtn op
:!4142 guldeos
guldens., en daadn droeg Mus en Waal 3896 guldens.
en Dicdell,
Dicdtl/, met
mer het' Dorp· Oijtn, JJ9+ guldeos ':0 J 6 Iluivers,
Dir

t>IEDEN.(O.v.Genl,Hr.v.)
t>lEDEN.(O.v.Genl,Hr.v.) DIEDÈREN. DIÊDERIK. ~69
rJ69

Dit DietIen
Diet/en en Oijm is Ie
te zamen ééne Heerlijkheid. In het jaar
1440 werd dezelve, door Hertog ARNOUD, aan DIRK VAN BRONKHORST, Heer van Batenburg , verpand, voor 6000
6000 goudguldens. Vier jaaren daarna omilond daarover verfchiI,
verfchil, met den
Weumale , die voorgaf, eenig recht op deze HeerHeer van
van''Weuma/e,
lijkheid te hebben; doch men wees hem aan, uat de Heerlijkheid Dieden en Oijen. aan hem of de zijnen, zedert verCcbelverCcheldene jaaren.
jaaren, niet behoord had.
Dieden , of ook wel Die/en,
Dieten , ligt een groot uur gaans bober
ven Oijen, IUsCchen
tusfchen Megen en Raye/lein.
Rave/lein. aan den I1faasdijk.
I1foasdijk.
Het kerkje van Diettll
Dieten heeft een dikken Toren, wordende de
Gemeente aldaar bediend door den Predikant van AppeItItem.
Appelthem.
Dicdetl en Oijen behooren thans aan twee ondirCcheidene
Diede11
ondlirfcheidene
Heeren.
DIEnEN, (OTTO
(ono VAN GENT, Heer
Heel' ~'(II1)
1'011) Gouverneur van Emmerik, bewerkte, door zijn
ziin beleid, dat lI'ezel,
lrezel, onverwacht, in
banden van den Slaat
Staat kwam. Zie WEZEL.
DIEDEREN ,

op de Fe/uwe;
Feluwe ; zie DIEREN.

DJEDERIK, of DIlIK, gezegd Koning van lYesrfries/imd.
lYesrfrieslimd. moet
geleefd hl:bben om of in den tijd van CO~STANTIJN mN GROO·
TEN, of, gelijk andere willen, 305 jaaren na CHRISTUS gege·
boorte. Deze wordt geleld
geteld onder de vijf Edele mannen, die
toen fYestfriesland
fYestfrieslond bewoonden: namelijk, dezen DIEDERIK,
DlEDERIK, eell
zoon van RAD BOUD , 'en kindskind van ASCIINlUS
ASCANlUS,, eerilen Hertog
van Friesland; GERARD UTENWOUDE in Opdijk; ROELAND vorRVOERNESSE in l'edenes[e
f/edmes[e of Wijdenesfe; ItENNO
ltENNO te Bennebruek; en
ADELBOLD in IPinkei.
lPinkei. DIEDERIK
DIEDE.RIK leide.
Jeide, zo als gezegd wordt.
wordt, de
grondvesten eener Stad, die zo zeer toenam.
toenam, dat veele vreemdelingen zig 'er nederzeueD,
nederzetten, doch wel meest uit Fries/and; zij
werd,
werd. naar het waler,
water, waaraan dezelve la.g,
Ia.g. bfedemalaclZ (ilfl!.
(.ilfl!.
tiet/blik) genaamd. DIEDERIK was, onder deze vijf genoemdé
mannen, de voomaamile, zo teH aanzien van zijne afkomst,
als wegens de fierkte van zijn Slot. De hoogmoed trof hem zozo·
danig, dat hij den tijtel
jes/and aannam;
ditel van Koning van IYestfi
IFestfi ies/anti
waar·

~'10
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de"lUi

waart~(!"en zig tlARO,
flARO, Her
Hertog
H'esl.n~, Yel4lfue;
vet'1fue; ki} tfe~
W:1art~(!"en
log van F"esl.ntl.
hem ç\.on 00rtOj!
oortoj! aan.
aan, en nta:tk~
ntaak~ 1(
1t hem 10
lO henuuwd.
heouuwd. das
dal bij

zilt moest overgeevetl DU,~~It.K
•kte leelt
DJF.~~Jt.K •
••
leeM andere gedaç\1·
gedac\l·
tel1,
te", dan dal "AIO
HAlO hem
nel1l alle
alli! geug
jl;eug olltnet:mea
olltnet:Dlea zou.
JOU. Dit zou,
ZO\1,
~Jrfdlijlliijk,
WlIJrli;hijniljk, ook g<'lchied zijn. h1!llde
Inlilde HAltO
HARO i"n
If*6n Ifht
~t op
apl5ijlW
;,ij"
aflwmsf gegeeven. Hij vergeIloegde
vergenoegde zig dan ~ • • "I.&I)E'
!)IlI)E,H~
•• , Ie
Stal'orNl.
St(Jl·orNl. voor zig te doeg
doell verfchiJnen,
verfcbiJnen, \IellifetJis
~lifellis voo~ zijneu
zijnen
hoo;;
hoo;.: moed te doen vraagen, eo
elJ belaoven. z() wel90ur
wel 90tJr alg
:alg ~elfi al$
~
"our
'U(lur zijne nakomelingefl
nakomclingefl,t in den uite rite. ira.d,
iTatld. V.Cal
Vafal 111 ~ullen
~jn
~}n van de Hertogen
Ha'togen vaD P,'i,skind.
N'ifS/t,1,.;. Boyen dieft QlOeSl
aaoeSl ~1!:1l~
~1!:Il"
ZijD koninglijk gewaad atleggen, en ajg
lig pleehtig
pleehdg vtfbi~,
\Iflbi~, ~
geene
geeue andere Heereo
Heeren te zullen uaijllonen,
unfPlnnen, noch oork>g
oorlt>g ~f~"
~,~" J
i"
op verbeune
verbeurte van ziiu
Jiiu reebr
reebt en lOedemt.
COedllml. Deu
De~ lA
l& het o~
o~.• _
~
de vader van Heere LlM zou geweest zijn. Men zie,
zie. WM wH
\IIij
te vooren , op n:BULD,
D:BULD, gezegd hebben.

t,

"*

DDliDllKt
D1lIiDIIK, (De) een der Dijken in de .d/J;It1if~fW(llltd~
4J/;loif~IW(llltd. nten(c·
mende zijnen aanvang van de Lelt.
Dorp
Lek, ten
[en oosten .,all
yall bet Dmp
.F;verdingen;
Everdingen ; g2ande, oostwaarus, langs de Ambachten valT
V:III
E,'erdingen
El'erdingen en Zijden'cld.
Zijden' cid , beneveni
beneven$ nrt rccht~gebied van L~r
L~r.
dam.
dam, lOt
rot de rivier de Linge. Door dezen Dijkt
Dijk, die de A/blosfonv"ó,.d
forw"á"d en de Pijj.Heerefl-lA"detJ
njj.HeerffJ.-u"detJ illOuit
illOuir,t worden de G~f·
ti:happeII
ti:happeD Kuiledfl,rlln
Kuiledu~l In BUII"NI.
BUIIII'NiI. l1!et
~t
dEI
dIJ bOlllulanden.
bOl/lo!.nden. tot
het Panderfc/It
Panderftlle Glit
Gilt toe, aCg~floten.
3rgelloten. De.è
De.1! ve
\Ie is van W
w eel
een
{lngemeene
~ngemeene hoogte en breedte. dat èe
tie weèrga dWVln.
durvan , in 411$t!I'l'n
:t~"rn J7e,ieliligd8
J7e,ieIJigde NetkrlMUtln
NetkrlMUen.t niet
Diet te vindQn
vindIin is. l)"q1f,
{)"~lf,
aililleg
ail1lleg word gefield tusfchen het jaar U R4 en 1303,
13°3, bij e~Q.
ee!1Q.
Qvereenkomtle.
Qvereenkomfie, welke die van de AIJ;/lIs{trw/?a,tJ
AIJ"lIsforw~a,d aa:>gi"g~n,
aangi"geu.
met eenen
ceDen der Gralven
GrIlven van KuilltJbflr:,
KllilitJbf/r" die,
die. daarvoor
de.lrvoor _*eetJ6 ;n,
UQo
;t;en!ijke
li:en!ijke eritegtenis
erj(en,enis ontvini; tot groot
grOOl ongenoqet1
ongWloqen lijou
lijuer JIlFJUF~l erCDen,
'!icnen, die. wel;fNllijk.
weZ$llijk. zeer veel last kadden lIao
van hef oppotopporwater.
WIter. dat.
dlt. bij inbiaak
inhfuk van de (}v~,._
Qv~,.. en N,'e,·B~/'IH,
N,'e"B~/'IH. '"'
:wintlg
twintig of twee.-eIl-twimig
rwee.-C!Il-twimig veelen hoog op bec
bel ~d leien in
i",
f)iffdijlt fiaat;
fiaaq en
eJJ "an
yan welk water die Landen Ui ~
QIlII' fen Ii
11..
....
f)iffiÜjlt
i~
t.! liCdlnen
1iüllneo ontl~tfll.
ontlasttn, door uitloozing
l1itlooziog Gller
Gver de DijkeQ,
Dijkeo, en d~
<~l~
<~e S.luilen
&luilen van A(Qij;
d,Qij; het
bet overiga
overige moet dOOl
door MolellS wQ(~
wO(~
\i;'~ell1~al~1lAî
1.;'i~ll1~al~1lIi Do,11
Do~b '{)
~~ ~~deilii
~~deQJji vqor 4k~e Lan~,
Landfn t 1:9
r:i voord.
!tg
lig

.n.

DIE MEN. (Hel CejJacltt 1IIZIJ)

1l7i

lig is al, nog die bedijking voor den Albllls{ml'llarrJ, eB andere
ingedijkte Landen. Verkeerdelijk word de naam van deun Dijk
afgeleid van de handelwijze van dien Kuilenburgfcilm Graave.
als of deze daar door zijne "Ingezetenen zou befioolen hebben~
Op het jaar n84. wordt. in een Concordaat van de Heeren
VAN JIllKtL, gewag gemRakt vin den DiejWeg, waarll1ln, lDet
meer Brond. de naam van Diefdijk kan worden afgeleid.
Meermaals hebben de Heesen Staalen vnn Holland geloond.
dat zij zig aan denzelven veel gelegen lieten reggen. Jn bat jaar
1587 Honden zij, ter verzwaaring van denzelven • aan Dijkgraawe eD Hoogheemr:.aden van den Alblas{erwaard. ~O,coo gu!dens toe. Engean wonder. WlUlt het kost weinig moeite, om
te berekenen, dat Holland, bij een te duchtene inbraak, wd,
7°,000 guldens 11110 verponding jaarlijks mi!fen zou. Na dien
lijd, tot op heden toe, worden middelen noch kosten gefpmd,
om den Dijk wel te onderhouden.
DIEMEN. een aloud en vermaard GeOacbt. binnen Dgrujrec!tt.
De eerlle daarvan bekend, was
DIEMEN, (FItANK VAN) die naliet Cijsbert, welke, in 1350,

trouwde met N. N •• en daarbij verwekte twee kinderen: llJzjeU/ij en Frank van Diemen.
Ihdewij van Diemen, trouwde met Jaft van Naar{en f
binnen Dordrec/tt, dien zij drie dochters baarde.

Funn 'un Di'emuz, trouwde ,In 1686, N. Ne. en won
dallrbij ,é,ón'

10011-,

GJ]SBERT VAN DIEMEN, Thefaurier te Dordrecht, die a,' vrom\'e
nam Ida Vtm Boenen, en dlarbij won vier kinderen: 1 •
.fiir;alln. ll. lIlaar/en, 3. VRANK, en 4. eene docbter, die
in huwelijk trad met MartelI Duik.
VRANK VAN DJK~EN G~is/;edsz,

trouwde met Mtlrgoretha de
lkuIs, en won drlarbij deae volgeRàe kinderen: VHANK, Ca'1~~ÎfJa:., ·lifillew, MIlrffll'#/gJ J ClIlh4çina, Cm'trtJi.
• GIJS.

0 I E MEN. (Htl
(Het Geflacht
Geflachi vnn5

'72
'7!1
• GI}SBERT,

Cornelia,
Cornclia, Adriana. ChriS/ina
Chris/ina en .dgala
Agala val}
vall

Ditmen.
Diemen.

oudne zoon van Yrank "(In Ditmen
Diemen en
de oudfie
Margaretha dl!
de Haas, truuwde met lIfargaret/ta
lJfargarerlta Bus[chaarts;
fchaar/s; hij flierf 1482, en liet na Ca/harijn.
Catnarijn. Bi?gijn Ie
te
Dt/ft;
Delft; Agalha,
/lgatha. getrouwd meI
met /flaas
Klaas 1I1utlu's,
JJltetlu's. Brouwer Ie
te
Dl'Ift,
Delft. en daarna met /trend
Arend BOOI, Ie
te Dorducht
Dordrecht;; il'laria,
il'laria.
Degijn te Dl'Ift;
Delft; Yrank;
rrank; M"rg"t"l'fha;
M"rg"retna; Klara; Geerl,.uy,
Geertruy,
getrouwd meI
met Dirk van Bust,
Betst, te
Ie Delft; Huyg. Burgemeefier te Delft, merf in 1545; en Mach/eld vtm
Vfm Diemen, die
ten man bad Ridder Boude"ijn I/art
lJart van /tbbenbrouk.
AbbenbrouK.

D1EllEN,
VRAI\'K VAN DlEllEN.

GIJSBEllT
GIJSBEllT VAN DIEMEN.
DIEMEN, tweede ZOOli van Yrank vlm
van Die/1un
en 1I1arcaretlta
lJlartaretlta de Haa!.
Haa!, had ter vrouwe Ermgard vati
vlln
Voeren,
(joeren , A,'enas
Al'enas dochter, en won daarbij:

J. Yrank
rrank ,-an Die'/Jell,
Diell/tII, Prie(ler en K:lnunnik
K:lOunnik in de Groote
Kerk Ie
te Dordrechl.
Dordrecht.

11. Margaretha ,'an Dit'mm,
Dirmm, gehuwd aal! CorneJis va/l
V(1Il
Blijenbnrg.
B/ijenbnrg.

111.
tn. tPillem
tril/em van
valf Dim:en.
Dim:en, die Ier
ter vrouwe had Reat";x
Reatrix .......
Corne/is
COrl/elis dochter, en liet na:
I. lIfargare/ha,
lIfargaretha, getrouwd met Cornelis HtrmallSz.
Hermansz.
I[fibel/a, trouwde met Frans dn/honisz.
/lnthonisz.
~. '["bel/a,
3. Cornt/is,
Corndis J Priener.
Prieller.
4~ Johanna
Johan"a,, trouwde met Joris van [mmtrvd":
Immervelt1:
S. Giisbtrt,
Giisbert. bad Ier vrouwe dielUI
/I/elia ......... , en won
daarbij Wil/tm
Wil/em en Soph;a
Sophia van Ditmtn.
Diemen.
6. Maria.
7. Pie/er.
Pieter. getrouwd met N. N •• en liet na
Corlltlis,
COrlJtlis. 1-Pi/km,
IYi/km, BaS/laan en BealriJt:;
Beatrix; de
oudfie,
audne, Cornelis, trouwde met N. N. , en lier na
Pieter "(lr.
,'ar. Diemm.
Diemen.
8. Corndis, had ter vrouwe N, N.. en liet na
Wil/em, liet, uit zijn btlweiijk met N. N. na
€ornelis
van Diem'n.
€orne/is J Baillul!t,ar
Bal/hl/UI' en 4hrllham
4hrllltilm "lIn
Diemln.
9. ErllI.'
Ertc.'

(EUt Ce/lIJdt'
Cej/llcht ftJff)
ftfll)
DIE 1\1 E N. (Hit
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9. Erll1gard
Erfltgard van Diemen.
Diemen, getrouwd
gelIouwd met HlIlIiriJ,
Hllulril,
junsz.
JllnSZ.
IV. Jan
jan van Diemen, de derde zoon van Gijsbert van DieDie·

men en Ermgard ,'alt
,'a,. Gotren.
Gotnn, was, 1455,
14S5. Tbefaurier
te Dordre,ht.
Dordrecht. en trouwde met Jilcoba
ja,oba ,'on
,'an der Plur.
piJd.
V. Schrel'tl
Schrel'tt van Diemm.
Diemm, de vierde zoon van Cijsb6r/
Gijs~"1 •,
trouwde met Soetje van der
,ür Does.
VI. Geer/ruM
Gurtruid vlm Diemen.

VII. AI/tl/a
AI/tt/a van Diemen.
Diemen, h:td
h:ld ten man Pieter
Pieltr Lanltha/s,
Lanlthll/s,
dien die iij
lij twee kinderen baarde.
VIII.

DIE:vJEN,
JACOB VAN DUD1EN.

Ix..

bier na.
volgt hier

A/bert van Diemm.

l}\.

X. Ceer/ruid
Geerlruid van Diemen, en
XI. drend
Art/ui van Diemen.

de vijfde zoon En het agtne
agtOe kind van GijsGijs.
bUI ,'an Diemen en Ermgllrti
Ermgllrd van
vlln Goeren.
Coenn, had
bad ter vrouwe
bert
Clara van der Poel, en won dlarbij zeven kinderen:

JACOB VAB DIEMEN,

J. Pronk
Prank van Diemtn.
Diemen. Prieller.
Prie(}er.
I.
II.
Il. Geer/rui
Gur/rui van Diemen. trouwde
uouwde met Mom Bartholomeusz
Bartholomeus:;
vlJn 'lSfo/.

111.
lil.

DfEMKN,
CORNELIS VAN DfEMKN.

volgt hierna.

IV AI/elia
Alltl/a van Diemen. trouwde met Atiriaan
Adrilliln "1111 BOI/.
BQ1/.
kelwllard, wiens kinderen naderhanil
naderhanli vermaagfchapt W:l·
wa·
ke/waard.
ren aan 't
tt gellachte
gel1achte van Gfinewijh.
C~tlewijh.
V. Anna van Dümtn.
Diemen.
VI· Ermgllard
E,.mgllard van
vlln Diemtn.

\1n.
\rn.

Ba//en
Ballen van
vlm Diemen.

XI.
Xl.

DEEL.

s

COICOl-

I>
1)

074
174

IrEM
E MEN.
CeJlachl """)
va.)
E N. (Hit CefllldJ/

Dimu1I
tweede zoon van JacoD
Ja'IJIJ van Diemen
en C/ara
~·,zn de Poel, Burgemeefier
Clara 1'(;n
Burgemeeller van '5 Heeren Wegen,
Wegen.
IS78. Schepen 1561,
1578,
'561. 1562, 1566 en 1573. Rand
Raad 15;7
15)7 en
1558, Thefauriero
576 eOn 1577.
1558.
Thefaurier r'576
1577, binnen Dordrerlrl,
Dordrulrl, had ter
Ier
vrouwe LudWin~
Luthint Bezeme!',
IJe:t.emtf', en won bij haar elf kinderen:

COI!NtÜS
YAN DIlM!M.
DIEMI!1'i.
COItNIf..lts VAN

en

J. lIJaria
1I-laria
I.

VIlI1
V'III

Diemen, Clierf
merf in haare jeugd.

Jacob 'Cal)
Dien:CIJ. BurgemeeOer
Burgemeeller van 's Heere
Ifeere Wegen,
Wegen.
11. Jnco"
flall Dien:m.
J604; zijne echrgenoote
echrgenoole W3S
W~S lIfargaret!ra
1I1argarttha "lIn
",gn B(IJIIIJum1604;
mont.
werden;
monl. uil
uit welk huwelijk geboren werden:
Herhcrf vlln
van Diemetz.
Diem(1).
Herbcrl
Roch/a va" Diemen, gehuwd aan JO/lan
Jolzan B~,.dels,
Roeltla
BlJrdels ~
van wien kinderen nablecven.
vin
Jolzanna van Diemen.
Diemen, gebuwd mer
met JohalJ
Johan Be,,/(.
Be'/(,
3. Jo/talma
liel mede kir.deren na.
liet
Lid:l'ij "(In
1'(ln Diemen.
Diemen, gehuwd mer
meI Gerril
Cerril Birk.
Birk,
4. Lid~I'ij
nal:l:uende.
ook kinderen nal:l:llende.
I.

~.
ll.

lIl. GIJSBEllT
GIJ.5BUT VAN
m.

DIE:\IEN,
DIE:.JEN,

die volgt.

Ptlronella ,'h
,'tin iJiemeh.
f)ümeh, gehuwd aan An/!rtmi
Anllzoni Jardens,
IV. Pe/ronella
Jordens,
dien zij eene dochter baarde.
e1!ter.
Jllcoh va"
van Diemen.
Diemen, trouwde IJlaria
ft/aria jflllSdo
jallsdoclJter.
V. JII'oIJ

Anlhonia ,'an Diemen, had ten man llendrik
,s/inVI. An/hol/ia
[Jent/rik 1'a1l
~'a,. Slin-

te/anti.
Kelantl.

VII. 1I/argartlha
IJflll'gare/ha van Diemen.
Dümen.
VIII. Adriana van Diemen.
Clara "tln
"an Diemen.
IX. C/ara

X. Maria van Diemen.
:aatlle zijn jong geflorven.
Deze vier laatne
van Diemm,
Cert'it de Bruin va»
vaa
XI. 1Ilaria
IJ/aria vlln
Diem"" gehuwd aan Gert·U

11
erent/u,hl.
Jlerendre,hl.
GIJS-

t,~
!t,~

DIE MEN. (Het Cefladt
Ceflac!zt van)

tweede zoon van Cornelis V/in Diemen
en Ludwine Bezemer,
Bezemer. had ter vrouwe /llIfhonia
AI/thonia v,m BeaumOfJt,
mOl1t, wa:ubij
waarbij hij zes kinderen verwekte:

GIJSBEIlT
GIISBEIlT VAN
VAN' DIEMEN,

I. Johanna van Diemen, die ten man had Nicolaas van
Haarlem, welkeu zij eenen zoon baarde.
Il. Udweij
Lidweij ww Diemen. gehuwd aan Cijsóe,.,
Cijs!Je,., V/ln
van HlJarlelll.
Hllarle",.
die bij haar drie kinderen verwekte.

m.
IU.

JOHAN VAN DlE:\IEN,
D1E:\IEN,

die volgt.

IV. COrlfelis van Diemen.
V. Clara van Diemen, trouwde, eerst, met Cornelis nnk,
nnlc,
en daarna met Cornelis
Corneljs Mèlfon
Mèlfen Koning.
VI. Jacib van Diemen, getrouwd met Maria du Bois.
Bojs.
JOHAN VAK DIJtMEN ,

had,
had. eerst. ter vrouwe dgnefa
Agneta Prilclcers.

en verwekte daarbij:

J.
I, Johanna van Diemen. getrouwd met Christiaan
Citristiaan van de,.
Vaart.
Il. Anthonia
Ànthonia VlIn Diemen; getrouwd met Jacob de
zij kinderen naliet.

w,t,

dien

111. Catharina van Diemen, getrouwd met Jan Middelkamp.
Middellcamp.
De tweede vrouw van Johan van Diemen, was Ce/ia Cey,
CeJ, bij
welke hij geene kinderen verwekte. Ten derdemaale begaf
hij zig in huwelijk met lIfaria Dannewaard,
Dannewaard. en verwekte
daarbij:
I.
J. A/aria van Diemen, gehuwd aan Baren" Bishinlc,
Bishinlc. ditll
zij één' zoon
Zoon baarde.

11. JAN VAN DIEMEN, die votgt.
lIl. Jacob van Diemen, en
IV. CIIll"a
Clllfa vlin
V/in Diclllel1.
DiclIIeI1.
S

II

JAN
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t>1'>

JIE'
E 'M
MEN.
E N. (Het
(liet Gl'floc!zt
Gl'flocht van)

eerlle
vln'
de eer
ne zoon uit het derde huwelijk' vin'
Jan "an Diemen en II-faria
II-far;a Dannewll(If'd,
Dannewll(l1"d, had ter vrouwe
,dnrhonetta
.dnrhonetta van Hees,
flets, Maltnijs
Matthijs dochter.
dochter, cn
cu WOIl
won bij haar
vijf kinderen:

JAN VAN DIEMEN,

J. Johanna Win
,'an Diemen, en

,u. Jan van Diemen. beide jong gellorven.
dl.
111. JO!1
Jal1 van Diemen. Bezitter Vlm
vnn de helft dcr
der Vicarijën,
Vicarijën. behoorende aan St. Pancras Outer.
Outer, in de St. Poncras-.
Pancras-.
den
naderhand genaamd de Dionijius KapdIe , gellicht deu
12sllefl Januarij des jaars onzes Heeren 1474, bij Mr.
Jan dlberts,
/1'''e1'/5, bijgenaamd van Egmond.
Egmond, Deken van de
CoJlegiale Kerk der
dcr H. Maagd,
Maagd. binnen Dordrecht. VolCollegiale
gens inhoud van den gifrbrief,
giftbrief , moe5ten
moeiten deze Vicarijën.
v3cantzijnde,
v3cantzijnde. komen aan de naaste erfgenaam en van gemelde {lichte,
(lichte. aan beide zijden, in maniere der Leen.
ncgoederen, op de vrouwen zo wel als op de mannen nedergaande ; zij gingen dus over op Y,han
y,han HIII/ingh
Hnl/ingh eu
en
Diemen, volgens brieven van Confirmatie
Johan ,'an Diemen.
van de Staaten van
vnn Hol/and en Wéstfriesland. daarvan
verleend.
verleend, 3 Augustus 1663, en 4 December 1673.

tv.
iv. Maffnijs
Maltlzifs van

Diemtn,
Diemen, en

V. ')ofJan
JofJan van Diemen.

een ander genacht van dien naam, afkom!lig
afkomfiig uit GelGe/·
ecn
tierland. heeft zig mede in Hol/nnd
Hl1/1nnd ncdergezet.
nedergezet. Daarvan
tler/and,
zijn bekend:

DIEMEN,

D1E~IEN.
WILLUI VAN DIEMEN.
l

Rotterdam, en als een der
geboren te Rotterdam.
geleerde mannen van die Stad aangemerkt,
aangemerkt. Hij was Dodor in
de Beide Rechten, en heefe
heeft aanzienlijke eeranipten in zijne
geboorrellad bekleed. Nog meer, echter, is zijn naam door
Ilierr, oud en bliltd.
blil1d.
zijne fchriften, verm:lard geworden. Hij merr,
&eworde'n
~eworden zijnde, in het jaar JSfl3.
J5R3.
DIa.
DIa.

I>lEMEN,
DIEMEN, (dnlho,IÎt
(Antl1lmit ".) COUV.-Ctn.l'.
CoulI.-Cm.l'. Netrl.lntJië.
Netrl.Indië.

'J77
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DIEMEN, (ANTHONTP:
(AN11tONr~ VAN) de negende in den rang der GouverNurlands Intlil.
Imlil. was I:eboortig
~eboortiit van Kuilen.
K/liltnneurs-Generaal van NurlantJs
/Jurg; in welke Stad zijn vader, zegt men. Burgemee(}cr.
Burgemeener. en zijn
Ilurg;
moederlijke greotvader.
'HOEVE,\AAR. gen~md.
gena.md. Raadsheer gegr8otvader, 'HOEVE,\AAIl
laatnen vinden wij ook als Burgemee(}er,
Burgemeefier, op
weest was. Oen laatllen
de naamlijst der re/.':eeringe
KtJilrnb/lrg, gemeld; doch niet
re~eeringe van
v~n Ktlilrnhlll'g,
v~n VAN DIEMEN,
DIEMeN, Cchoon wij ook toefiernmen
toefiemmen,, dat de li;sli;s·
dien vrn
ten van die Srad
Stad zeer gebrekkig zijn.
Daar word verhaa!d, dat ANTIIONIE VAN nIEMEN,
PIEldEN, om zi;ne
zijne
fchuldeisCchers te
tC ontgaan, zlg rer
ter Iluip,
Ollip, ond<!r
ond<.!r een verbloemden naam, in de hoedanigheid van Adelourst.
Adelourst, naar de Oo~1
Oo~t begaf; en d3t zijne ongemeene bekw~amhc!id,
bek w3amheid, in de fchrijfkUnst,
fchrijfkUnSt,
zi;ne v'olgend9 verhooging bezorgde. VAVNTIJN zegt,
hem zijne
dat eenige lchrjfcen, die hij voor zijt,e
zijl,e makkers \'ervaardigd had.
had,
ver\Vondering, door den Gouverneur Generaal
met zulke eene verwondering,
eOEN, berchouwd werden. dat hij hem terllond
terflond als Klerk op de
Secretarij deed plaatren.
pInotren. Weinig tijds daarna kwam de POH
post van
~ecretarii
Boekhouder·Generaal
Boekhouder-Generaal open; en niemand. van allen,
allen. die zig
aanboden, was 'er bekwaamer toe, dan VAN DIEMEN. Van Opvervolgens, h.:el
h.:e1 Cpoedig op, tot de waar·
waarperkoopman klom hij, ven'olgens.
Illdië, In het jaar 1626
digheid van Raad van Illdië.
16~6 reeds de zesde
in rang zijnde, werd llij,
bij, l;ort
Jwrt daama.
daartn. Dircéteur-Generaal:
Dirctleur·Generaal: eIOne
e(fne
waardigheid, toeA
toen nog niet \'ercènigd
\'ercenigd met die van Eerfien Rand.
Raad.
zo als naderhand is goedgev0Dden.
goedgeviJoden. In het jaar 1631
163 f kwam hij
terug, als Admiraal van de Vloot. Dan, hij keerde wel haa!t
haaH
terug.
terug naar BallZvill,
Bafllvill, met cl.:n
d~n dubbelen lijle!
tijtel van Eerllen
Eer/len Raad
en Direl'teur-Generaal,
Dire~'teur-Gener~al. nadat nan hem,
hem. op afreekening, 400
4° 0
t;\lldens
guldens gaadjc
gaadje ter llIaand
maand was wegellaan.
toegefiaan. zedert
zeden tien
den lijd
tijd dat
dl1t
-lIij
-hij den laattlen
laatfien p~st
pJst bekleed had, tot op zijne terugkomst te
Amjlûdam;
eeDe fvmm8
fvmma
ArnfldtJam; behalven nog een gouden keten, en eene
Van 11500 guldens. die hem ten gefchenke
geCchenke gegeeven werd; en
ell
van
'nog daar.boven een maand gaadje voor zijne vrouw. tot vergoe-ding van kosten, welke
wrhaast vertrek, had
wel~e hij. door zijn vo!rhaast
moeten
inQcten maaken. Te Ba/avÎn
Blllavia ,terug
.terug gekomen zijnde, volgde
hij, den la3tfien
laatnen D~cember
Dl:cember vnn
van 1635,
IG35 ~ of den eer(}en
eernen JnBunrij
J:llluarij
\lan 1636, den Heere lilt'
n"UWER
Gener~al.
\ian
'UWER op, als Gouverneur GenerJal.
al1lvang vin
vin het volgende jaar,
jl1ar, vertrok de Gouv~rGO\lv~r·
Met deo aanvang
S 3
neur
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nIEMEN,
])IEMEN, (AI/tholli(
(Al/thol1j( v.) GSflY.-Ccn,
C9f1Y.-Ccn. v. NUT/. huJi!.

neur-Generaal, benevens twee Buitengewoone Raaden vlln In.
Intijë, met een Vloot van zevelltien
zeventien Schepen, bem.Ad
bemalId met 2000
tlië,
koppen, naar I1mhoÏll4,
Amhoil/4, alwaar
alwau het hem gelukte,
ge'lukte, meester van
Vlm
vier Sterkten te worden. eo,
eu, na een hardnekkig glOvegt,
gevegt, de
Or:mkaij's, of Opperhoofden dier Eilanden, te noudzaaken, de
Oronkaij's,
te vernieuwen, en den ccd
eed van getrouwheid
voorige verdrngen IC
Maatfchappi) afrcleggen.
afreleggen.
aan de Maatfchappl)
ja3r 1638
ondernam hij, met een gelijk getol va,n
va.D
Jn het jaar
/638 olld~rnam
Schepen, dien zelven
zeI ven tocht. Vaar zi'nde, hield hij verfcheideTernate, waaruit eene
ne mondgefprekken met den Koning val] Tet'nate,
nieuwe overeenkomst geboren, en cle
~e O\lde \'erdragen
verdragen nader beb~
vestigd
ve.tigd werden. fI lij wist den Koning van Tcrnate zo verre te
brengen, dat deze zelf het gedrn!;
gedrn~ zijner Sladhouders
Stadhouders afkeur.
afkeurde,
de. hun deed vanen,
vatten, en LEI.IATO
LEl.tATO nan
~an V,\N DIEMEN overleveren;
zi~ naar Batal'ia
Batal'j(l nam, alwaar hij, met
Illet goedvindie hem met zig
den \'3n
van den Koning. onthoofd werdt. De Koning van
\fan Tern/lTemaII!
IC bad fpoedig berouw, dat hij, met dl.!ll
dl.!l1 Konin~
Konill;: HHA'1SA.
HHA'1SA. niet
eerst geRandeld had.
hat!. Want, zo dra \\'a~ de GouvIOrneur
Gouverneur niet
Vam, voot op zijn eigen
vcnrokken, of deze weigerde den Vont,
1:lI1d te zetten. en Ilm.lk[~
ma.lktc het.
hl'!. met anuere Rebellen, den Ka·
Ko·
I:llld
bena3uwd.
ning en den Gouverneur zeer benaauwd.
rInnts , daar
dll~r het tol:cel v~n gewichtige bedrijbedtijCeylon was de rln~ts,
ven geopend werd N~ hel
het Ouiten
Ouhcn \'~n het [waalfl:l:lri~
twaalfla3ri~ Belland.
hadden de Stat/fm
Sf0l1fe/1 Cetl~rnn'
Cetl~rnnl en Prins Ml>CllITS
Ml>URITS VAN
VAN :Vl>SSAU
l'lIlSSAU eeh:1ddcII
nen Brief, mct
met belUiging
bctuiging van vriendfdlap,
vriendf.:hap, gelchrecven
gelchrec\'en aan CECK};UWlRANT,
~UWIRANT, Keizer van Cl!ylon,
Ceylon, die hem, in het jaar
jan 1612, met
het fchip
ZWllrtl!
Zlnzru Lr
LttUlI'.
tU 11' , wDS over~(bragt. BO-CHHOUDEI\.
BO<CHHOUDER, :11$
als
Onderkoopman , hragt dien aan
aaD den Keizer, en Ooot. welhnast,
een
etn verbond 'met CENU\\lIRANT,
CENU\\lIRANT, len
ten voordeele van de Hollanders.
DOSCHXOUDER,
DOSCHXOUDER, van Candi, willende
willenue vertrekken,
vemekken, weigerd~ de
vriiheid, doende niets zonder hem I~
t~
l<eizer hem d~artoe de vrliheid.
raadpleegen. Ter betooninge nn
raadpleegen,
tan de genegenbeid,
genegenheid, die bij voor
hem had, verhief hij hem, bij trappen,
trappen. tot de groollle
groodle waar·
waardigheden: eerst tot
tot Prins van Mingont,
Jlfjngont, daarna tot Ridder vaD
vall
tot Prefidenr
Pre!ident van den Hoogen Krijgsde Goude Zon, wiiders lOt
raad.
raad, en,
en. eindelijk, tot Vice-PreCident
Vice-Prcfident van
vaD zijnen gebeimetl
gebeimeta
Raad en tot Admiraal-Generaal. Terwijl dat bij W
dQJ leD wp van
valt
eere
eera

.t

DIEl\lEN, (/ln/konje
(I'fnthonit 'II.)
Cou'II.-Ctn...lI. Neuk
NeU'L lilt/j;.,
f,jii;..
DlEl\1EN,
".) GOU'II.-Gtn...t.
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Lmdpnooten,. d1e'd1e"- lIif ll!
eere verheven werd, werden zijne Landpnooten,.
gclaatcn had, door de POrlugQezt!R
POrlugeezt!R overvallen ·en ver~
gelaaten
oaliet, fpoedig wraak
moord; over welk bedrijf de Keizer niet naliet,
te oefenen.
BOSCIIHOUDI':R,
"on, Mincone,
Mjncone,
BOSCIiHOUDlR, of anders gezegd. de Prias
P,itJs "on·
aan wieu
wjen het bevel over een magtig leger was opgedrilgeIt.
opgedriagelt,
veren, het jaar daar aan, over (ene magtige
maglige vloot, behaalde' ver·
fcheidene 'ioordeelen,
wacdollr d.
de
voordeelen, zo te land als,
als. ter lee; waardoor
:1chting voor hem zo !lerk
(lerk vermeerderde. dat aan hem', bontben6vens den Prins van Oel'tl,
Oel"f1, de voogdijfchap
voogdiifchap en regeering; geminderjmil:heid van den' Erfprins, werd op~edra
duurende de minderjaaril:heid
gen. Eene ontdekking, welke bii deed,
deed,. van eene 'lamen'Zame~
J(oninglijke familie, eD
eo ujne
zijne verdere krijgsio
krijgsöweering , tegen de Koninglijke
zzweerillg,
verrich:ingen, verworven ht:l1l,
hl:m, hoe langer ,hoe meer, de -gUllSt
-gll!!!t
Ms Keizers: zo dat deze zig niet :'on
kon wefrhouden, om de fèhoollfèhoondes
dochter van COSCIIHOUDRR
WSCIIHOUDRR zig ter vrou~e ce ·neemen.-: BOSCH.
BOSCHHOllI1EI1, tot
[Ol zo een hoogcn
hoogen Haat
flaal gefleegen
gerleegen zijnde, verkrèeg;
yet'krèeg;
HOllJ)E~,
CÎndt!liik,
-~lg
eind eli ik, in het jaar
jnar 1615, vrijhcid
vrijheid van den Keizer,'
Keizer .. oin 'iig
1123r
J1lafulipalnllnl te
Ie bcgeevcn,
begeevcn, om vandaar de beloofdé
beloofde verIJ2:!r Ma!lIlipa/ftllnl
flerkin~
Dl
IIAAlK)
flerking tegen de Portugeczen
Ponugeczen mede te brengé·n.
breng~n.
Dit HAAU\
opptrhoolll V:1I1
V;1I1 het Compwir
Comproir 3lda3r,
aldn:!r, verzeIde
ver zeide hem naar Ban~
Bon~
opperhoofd
1f1/J1.
De
Î,ouverncur
REINST
aldaar
overleeden
,
en
de
zaaken,
Itl/ll.
Î,ouverneur REINST
door den l\1oluHchen en Bandaafchen
Bandaarchen oorlog, in een flechteit
flechtea
Ilaal zijnde, werd 'er guedgevonden, hem !laar
Ilaar /lol/ani
/lol/anti te
naat
zend.:n. Slerk
Sterk dC<lng
drong hij daarop :lan,
aan, om zijne commislie aan
zcnd~n.
S:flaten Gcneraal,
Generaal, aan Prinrl!
Prinr,: MAURITS,
J\IAURITS. en aan de Ed. Heede S:fl3ten
ren RewindhehQeren te kunnen alkg~en.
atkg~en. BmC/lIIOUDER
BmcllfiouDER Im:lk.
mank.
te, echt~r,
echt.'r, daarbij eene gantsch
gal1!sch verl,eerde
verkeerde rekening. Want
Wam de.
~e.
ze,
... lde hem zeer Irotsch
ze. behand
beh~nd.:lde
trotsch en hoog hanig. Dit kwetlle
kwetrle
7.ijnen
7ijnen hoog;r.oed
hoog,Tioed zo zcer,
zeer, dat hij, eer en plicht vergeetende ,•
zig naar ('flppellhagcn
... n 30flen
CnpPellhagcn begaf. Aldaar
Aldnnr tekende hij, dd~n
Maart 1618, eene
IC onderhandeling met
eelle door hem gemaal;
gcmaalnc
CHRISTIAA:oI
CHRISTIAA:'I nEN VIEr.DIlN,
VIEr.DtlN, Koning van DelltllJarkcl1 , van wieu
wiell
hij. voor rekening VJtI
VJn dcn
den Keizer van Ceylon, een fchil' en
jagt verkreeg. bemand
bcmnnd met een goed
gt1ed aamal
aantal Matroozen en
SoldaatelI
Soldaaten,, waarmede hij, nog in dac
dat zelvé jaar, met zijne
gantCche gezin vertrok. Doch lijn dood, \115
af5
huiivrouw en gantfche
ii4
4
ook

Cnfjf1f".
Cntjtl(ll'
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OlEMEN, (Anlho1/it v.) COUY.-Co;. Y. Nurl.lndit.

ook die "..n zijn zODDtje, wtarvlln :gemckle Koning CIIJtISTIAAN
P~ter was, deed aUe dele ·fra:Jie vooruitzichten in rook ver·
~wimen.

De Poltugeezen maakten zig, inmiddels. zo groot en gepucht op Ceylon en Cat/dit. dat de Keizer genoodzaakt was,
ia bet jaar 1636. hulp bij de Hollanders te zoeken. De brief.
un dien einde. RlD dell GouvernC'Ur van Pnlit1(lIl1t. KAREL
1I~I~lM~%, afgezOIlclm, hield in. een verhaal van zijne oorlo·
~:fJJet:lIe Ponugeezcn, en beloften aan de Hollanders. zo
zij bem bijOonden. Om die trouwlooun van zijn Eiland tC
verjngen. en werd v.ndaar naar BII/llv;" gezonden. De GouYèrneu, cn ltllden .... %0 fcboone gelegenheid nkt willende laa·
Len voorbijgaan. bela5(eden terOand REINIERSZ met de zorge en
bet bewind daarvlh. JAN TmJszEIf. Kapitein van een f.:hip,
waarmede hij,. voorheen, op Ctylon geweest was, eg ADRIAAN
H!U&QND, Koopmm, werden benoemd, om eene commi, (ic
bij .deo toen regeerenden Keizer. UJA SINGA genaamd, te gaan
afleggen •. Op den /9den Noyember 1637 hadden zij gehoor.
Doch lij nicl gelas( zijnQe om iets te Ouiten, dan na :llvorel's
berigt daarvan aan d~l Admirl2i gebragt te hebben, die met dc
vloot voor de Bon,. "4n C04 lag, kwam men overeen, dat
UJA SINC ... een Gez:llltfchap aan denzelveo zou afzenden. om
gcz2~ntlijk te !luiren.
De Ponugeezen. hier~'an de lu;t ge·
JUl'gcri hebbende. !iete!! niets onbeproefd, OUI deze 0\ ereen·
Jwmst te verhincleren. i\\:tar MJh SING! toonde. hen te wel
te kennen, en Ging voort mct zijne onderneemiog. Den 4d~n
December J63!!, gill~en drie zijner Gezanren ~:111 bvord vlin
hun jllgC, en kWlImen, den 19:.1cn. bij de vloL/I. die onder
het bcvel van ADA~I In:,TERWOLO !1und, en aan wicn zi, dCIl
brief \'3n RA].I SINGA overhandigen. D~zc beloofde daörin,
dal. in gev:llle men hem b<: hulpz:l.m wue, in het overmeerre.
ren van Colombo en Ba/Îwlo. :11 het gewonnene in tweeën
zou gedeeld worden, Cl! dllt de Hollanders niet alleen vrijhl'Ïd
zouden genieten. om eene Ster~il!. w~ar 7.ij het goeddachtcll,
te bouwen> maar dat men verder met elkander lOU overeeu·
komen. om alle de Peper en l{ancel, die het Eiland VOOrt~
pragt I aan huo Ie Jever~ll.
T~r.
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. Terwijl de Afgezanten. op de Hollalldfche vloot, goed ont·
haal genoten, hadden zij het gezicht van een fcheepsllrijd, die
'er voorviel t op den 4den Jamtarij dl.'s jaars 1638 t tusfchen de
Porcugeezen en Hollanders; beftaande de Portugeef~he vloot uit
zes Gallioenen en twintig Fregatten, en die der Holla~ders uit
zeven Schepen, drie jagten en één Fregat.
De Ponugeezen . welke, feden het begin van de mal:ld Oélo.
ber des voorigen jaars t hunne zeemagt in h~t gezicht van de
Hollanders hadden klaar gemaakt, kwamen, op den 4den Fe·
bruarij t vóór zonnen opgang , Uit de /Janr "(m GoJ. te voorfchijn. Zo dra de 1101lallliers dClelven g~\Vaar werden t ligteden
zij hurme ankers, en !laken, met klein zeil t zeewaards in, vormende een halve ma~n. om den vij1nd van het ftrand anelok.
ken. De landwind was hevig, en de zee onlluimi~. De Por·
tllgeezen verdeelden hunne vloot in linnldeelen, Hun Generaal
lag tegenover den Ilol:anrl:chen A3miraal. TerwiJl deze groote
OVCrl113gt, met \'olle zeilen, afi{ wam, bereik(e zij. des mor·
gC!I1s 0;11 negen uuren. de HI)I~a'ldG:he vloot t op een aftland
v~n drie mij:en V211 oe Ba~r nf.
De Admiraal t de Schoutbijnaebt t en het G~lIio~n .'1. Bartftolomeo naderden de fc~epen
Ulred/, 's Grt1!'en/zagr: cn Harderwijk, eD begonnen. op den
Hollandfchen Admiraal, met kogels te fchieten; die daarop de
Roode Vlag d;!ed ophijfer., en hun, op zijne beun, bealltwoor·
den. Het vuur tusfchen deze fehepen hield' wel drie uuren aan.
zonder dat de overige Sche,Penen en Gallioenen. door de llilte.
a1n elkander konden komen. De Admiraal WESTEItWOLD taan
boord van het Schip Ulredt, dagt den Poftugeefchen A1mi.
raai aameklampen; maar die ontwecl: het, houdende geftaag op
andere Schepen aan. Hieruit befpeurden de Hollanders t dat
de Ponugeezen bet enteren zochten te ontwijken. WESTI!R.
wow, hunnen Vice-Admiraal kans ziende te bereiken t zette met
mngt 'er op aan, en enterde denzelven ; doch hij m~3kt:! zig
fpoedig los, 't welk niet zond~r wrlies van weerskanteIl to~
ging. Meest hadden de vijanden het op het Schip van den Ad:
lniraal gemunt; doch zij deeden keI" weinig Cchade. Het Ga!lioen St. Bart/zo.'oln/:o werdt, vervolgens t :laD boord gekl~mpt t
door het Schip Ptere; waarvan het '~ig, zo wel als van 's GrIJ-
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ontdeed, nadat het, uit het laa(s(~enoemde Schip.
de voll~ laag gekn~e::en h3d. Het Schip YlisJingm, ziende dat
de Porcugeefche Admiraal dat Schip zocht te OIltZeUen, klampte
hetzelve aan; dan alzo daarin brand 'lnt!1ond, (Jueg dezelve fpoedig over in de twee Schepen, VlisJin~cn en 's Grlll'enhtlge, die.
wat moeite het volk ook deed, niet gered konden worden. en
alle drie door het vuur verteerden; iets, 't welk de overwinning
der Hollanders veel belladeeld~: te meer, wiil de vijanden.
fchroomachtig voor de emering. van langzamerhand afdeinsden
naar de Bali" Ylln Goii, waadn zij, fchoon met weinig voordeel, door de Schepen rure, ROllerJam en Texel. werden
nagel~agt. Het grootfie voordeel was, dar de Hollanders niet
meer dan vijf-en-dertig douden en vijftig gekwetfien hadden, en
lbt zij, van hN verbrandde Schip Sf. BarlholoJn!o, meer dan
hunderd en dertig gevangenen bekomen hadden, die, naderhand.
gelost werden, voor twee duizend en twee honderd reaalen van
aguen, en uit\\'isfding van eenige gevangene I1ol'anders.
De Gezanten van Ceylon, die, op het Jag't de Falk, oogge.
tuigen van dit gevegt geweest wan!n, verwonderden iig niet
alleen over den moed en bekwaamheid der Hollanders, maar
verldaardt:n, geen nader b::wijs van hunneu doûJe!ijken haat tegen de Purtugeezen noodig te hebben.
Na den !lag kWlm de HolIgndCche vloot tcn anker, onder de
zuidelijke Eilanden van God, en kreeg aldaar eene verfierking
van twee fchuone Schepen, 's lJel'Iogmhosc!z en !Ünl'ÜllfI
Loui/à. Het Schip Texel, met twee Jagten, werJ, onder bevel van JACOB KOSTER, met de Gezanten, naar Ceylon gezonden;
het was vf)orziell lIlet een hrief :Illl RAJ'" SI:\'Gh, waarin aan hem.
door oen Admirnal, beloofd werd, tegen de maand Mei, eene
\'~cl flerkcr magt, om dl! POTlugcezcn. t.! warer en tel:lnd •
nancCt3sren. n AIA SI~GA had, inmiddels, mede groote voordeeIcn op de Portugeezen behaald. WSSTERII/OLD. met de vloot.
voor Balicnlo genaderd zijnde, overmcefierde hetzelve. en
Helde 'er KOSTER tot Commandant a3n. Daarna floot de Admiraal, met RAJA SINGA, een volledig verdrag. op den !13fien van
de maand Mei, beflaande in zeventien artikelen, zeer ten voordeele van ue Maatfcbappij. De KODill~ , om zijne trouwen
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wonen, bczori!de
b('zor~de ternond, uit kr::cht
kr.:cht vnn zijne
erkentenis te toonen,
k~ne~, zevQn-cn-ragrig
zev~n-cn-tagtig kwinverbintenis, vier honderd pakken k~ne~.
verbintenis.
wa'eh, en drie duiz~nll
duiz'?nll negen-cn-viJftig ponden peper.
ualen wa'ch,
kosten, die ren
ten zijnen laste liepell.
liepen. Ver
Vervolop rekening v~n de kosren,
volom met den Admiraal naar
~ens benoemde hij twee Gezar.ren. 001
(latal'in te gaan. en aldaar Mn
nan de gem~:ikrc
gem~:ilae o!1derbandeling
o!Hlerbandeling
(latal';fl
vo.!!e bel1ag
hefl!lg rc
Ie geeven. Zij kecrd~1I
keerdèn vBllda~r
van,i:m terug,
terug. met vrij
liet vol!c
•• nzienlijker gerchenken,
gefchenken. dan zij g~br3gt hadden.
aanzienlijker
weinig tl:!~r
nant 'er op de woor.
Dan, ras vond men blijken, hoe \l'cinig
dcn en beloften
beloftcn der IndiarI/lJè,î.'
Indiof11ljè.i.' vor!1en
Vor(1en re
te l1laaken
maaken ware. Van
den
jaar. badden de
Ml!Î 163~, tot in het begin van het volgende jaar,
R.~J!. S\~CA,
Hi"GA, in ... eele
eelc ovem innil~gen,
innÎI~gcn. behulpzaam
Hullanders R.~JA
Hullandcrs
O\'cml :eHerde ulrs,
zt'ifs, den 13den
13dcn
geweest. Cemelde KOSTER OI'cml:eHerde
hy vcrrasting,
verra,{ing, de Stad
~tad /'111110 Galll>;
Gall!>; cene Sterkte v:1o
Maart, by
Maan,
3~nl1elallg, aan de zuidzijde van
vall C'Y/IJIl.
CryllJll. De halldelwijze
veel :l~nl1elallg,
V:ln de bedienden van RAJ.\
R4JA SINGA pOudzaakte
poodzaakte h:!m,
h~m, daarna len
leu
V:1O
om zijne Idagtell
Itlaglen j:,tebrcngen.
i:,lebrengen. Geen gunllig ver·
Hove Ie gaan, OUl
be~ol1 hij in brdrèigi:lgen
bcdrèigi:1gen lIiuevaarea;
llirrevaarea; waarhoor krijgende , begon
RAJi SI:'\CA
SII(GA zo wnoorllJ
vertoornJ \\ 'rd, dat
d~t hij h.:t
hèt beOuit
uefluic nam.
door RAl!
KOS I FR, door zij·le wacht, dIe uit <ïngaleezen
Cïngalèezen bellond,
bellond. te
om KOS.
hi:flllit, rc
IC vcrrocilijker,
verfoeilijker, om dat het de
vermourd.:n: eeu hi:l1uit,
doen vermourd':lI:
vergeldiIl~ was \'all
V!1Il eencn
eenCIl man,
I113n, dil! nan
3an dezen Vorst onderworvergeldin~
Ealicnlo, TI j/l.]:tcma/e
j/l'].'Icwale en ]'lJnro
PI/nfO Cfl/e,
Golt, met alle de
p~n had [Ja/icnto.
L~Ilden, die :I:lll
:1'111 hem arh~lban
afhelban waren,
w~ren, fchoon.
fehoon.
onderhoori$ Lnllden,
vo!gells den inhoud ... an
all hl!t
h~t Tr~éhat.
Tr~éh:It, daartue ongehouden
oIl6ehouden zijnvo!gens
IAJA SINGA liet het daar niet bij, maar zocht
de. De omrouwe IAJA
lllueilijkhcJen mct
Hollander5,
alle geleg.'l1h:den
gelcg211h~den tot nieuw.: 1llu~ilijkhcJen
met de Hollanderi,
onderdt'ulll'ndl! ze'fs,
fchelmdie hij begon te
IC vreezen ; onderdl'ulll'ndl!
ze:rs, op een Cchelm:lehlige wijlC,
wijle, de Porlllgeezen,
POIlllgeezen, di.::
di~ vuor
voor de onze
OIlze nog·
nog' geduchter
:lchtige
.Mol(l~·~"
zouden geworden zijn, zo nkt de verovering van .MfJ/al·*"
hUil
beteugeld
bad,
hUil
bad.
\'3n het jaar 1606, hnd
had mcn
men het
hct ong op die vermaarde
Reeds van
vermaardo
Slad
Stad geh:\d.
geh:td. De kW3~de
kwa~de Ui.tl.lg van den tocht
locht V3:J
v:\:I MATELlEF
iIlATELlEF had
den a~1l1l3;;
a~111l3;; wen doen mislukkeIl) YERllOevEN
YERlloevEN moest 'er mede,
in het jaar 1608.
1608, van arzien. De poogingen,
poogingcn. in 1623 en 1627,
16 27,
daartoe aangewend, waren mede
mcde vruchleloos
vruchteloos geweest. Doch.
mlt dit ~1,
al, zag men 'er niet van af.
ar. In het jallr
jaar 164() fcheellen
d~
de
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de omllandigheden 'er gunfiig toe te zijn. De Portugeezeu, di.
zo n3auw
naauw in opgeflo#
'er het bezit van hadden, zaten 'er toen ao
ten, dat zij ter
Ier naauwer nood levensmiddelen konden bekomen.
Vt\N DIEMEN gaf, van dien toefiand,
De Gouverneur GeneralIl v~N
kennis aan den Raad vlln lndil;
["dil; die daarop het bt fluit nam,
nam. van
die gefieldheid een nuttig gebruik te manken. De gelleldheid,
waarin de Jagten der Kompagnie, door den Koning van JIJhor
wurin
geholpen, deze trotrche
trotfche vijanden gebragt hadden, maakte her
plan des te uitvoerlijker.
uitvoerIijker. ]n
In de maand Mei, van het gezegd\!
gezegdlJ
jaar, werden die Jagten,
Jaglen, met nog drie Sch'?pclI
Sch~pell verfierkt, die
Sergeant- Major ~DRIA.1N
ADRIA.1N ANTHO·
ANTHOonder bevel fionden van den Sergeant·
"NIESZOON, aan wiens bekwaamheid men het ganrrche
ganrfche befiier toe1
vertrouwde.
Nadat de Stad op zijn bevel genoegzaam geheel ingeflooten
Hollan'vas, werd 'er klaarigheid tot de landing gem3akt. n~ Hollan·
ders hadden aloaar twaalf Schepen en zes Chaloupen, t>~m3nd
t>~mand
met omtrent 1500 Koppen,
Koppen. en een gelijk getal l\1aleijers, door
den Koning van Johor, aan boord van veerlÎg
veertig vaartuigen, hun
onrfcheping-dier manfchap gefchiedde op dro
toegezonden. De omfcheping"dier
:l
!l den Augustus. Nadat ze hadden post gevat, ten noorden van
:ele
:elc voorflad, werden 'er twee bauerijen
banerijen opgeworpen, en voorkanoll. Daarmede werden verfcheidene
2ien met zestien nukken kanon.
bresfen gtfchoten,
gtfcholen. zonder dat 'cr mogelijkheid was om de S[~d
St~d
te
Ie bellol'men.
be!lol'men. Niets fcheen
fcheell in !laat
naat te zijn. de hardlJekkigheid
Porrugeezen te kunnen
kunncn doen buigen; "duurende
-duurende dit beleg tot
der Portugeezen
het einde des jaars, zonder dat
dar de belegeraars ieti zagen te winnen. Hunne enkele hoop hellond daarin. dat de belegerden zi~
uit gebrek zouden moeten o\'ergceven.
o\'crgceven. De Porwgeezen waren
verwoed genoeg geweest, om wijven en kinderen buiten de
Stad te zenden, binnen welke de honger zo vreeslijk was,
was. dat
een moeder haar eigen Und uit het graf haalde en orit, na het
nog {wee
twee dagen bewaard te hebben.
hebben_ De honger werd gevolgd
van de pest, die zelfs tot de belegeraars overfloeg. De gemelAl'\J)Rllis ANTHONIEZOON,
ANTHONIEZOON. zjjn opvolger JAOOB
JACOB COPER. I"N
JAN DE
de Al'\J)Rllis
MEERE, en meer anderen, vcr/ooren
verlooren 'er het leven door. Dus
alle de Leden van den ouden Krijgsraad gefneuveld zijnde.
zjjnde.
maakte men Dieuwen
nieuwen uit de voornaamfte Officieren, die in het
Ie.
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leger en op de vloot gebleeven waren; Il:umde toen het opperbevel aan MINNE WILLEM~Z) ON KEERT DE KOl!, die, met dè
andere hoofden, overeenkwam, om de Stad, voor het laatst,
met geweld aametasten.
Op den 14den Januarij 16."" met het aanbreeken van den
dag, werden, na het doen van een zeer erufiig en vuurig gebed, alle de gezonde MatrooCen en Soldaaten, ten getale van
bijna zes honderd en vijftig koppen, in drie hoopen verdeeld.
De aanval gefchiedde met groote furie; en men zou een vol·
.wmene overwinning behaald hebben, zo niet de Commandant
KEERT Dil KOE, zeer ontijdig, het bedingen V:ln voorwaarden
vergund had; waarop de Soldaaten in het Hollandsch leger
gebragt werden, en aan de Inwoonders vergund om in de Stad
te mogen blijven. mids al hun goud, zilver en kleinoodjen in
de St. PaU/lis Kerk te brengen. zorgende de Opperhoofden.
dat het leven der manncn, en de eerbaarheid der vrouwen, zo
wel voor de Hollanders als voor de Maleijers , bewaard bleef.
Met deze verovering kwam de eerfie Stad. zo in flerkre 'als
riikd~m en macht, naast Goä in 't Oosten, in de mag[ der
Nederlandfde Kompagnie, nadat dezelve honderd en twintig
jaaren in de magt der Portugeezen geweest was. Van de twintig duizend Inwoonders , waren 'er, bij de overgave, n:lauw·
Iijks drie duizend overig. De Portugeefche Gouverneur, JIIANUEL
DE SOUSA COUHENTA. Ilierf twee dagen daarna. De overige Bevelhebbers. Geestelijken, ~oldaatcn en voornaamfie Inwoonders ,
werden naar BatIlviII gezonden. en de rest naar NegaptJtnam;
dus 'er niets overig bleef dan de Malatten en Zwanen.
Na deze verovering, werd Coä mede geblokkeerd, onder
bevel van CORNELtS SIMON!ZOON VAN DER VEER. wiens eenle
bedrijf aldaar was, het verbranden van drie Portugeefche Gallioencn; tloch daarna vond men raadzaamer. van het beleg van
Coii aftezien.
De tijding, die men kreeg, dat ~e Hertog VAN BRAGANCB t
In 164° t den throon van Portugal beldommen had. onder den
naam van Don JUAN OR VIERDE. en de aankomst van den On.
derL:OI~ing, Graave D'AVEIRAS. te Coii, maakten groote verandering. Deze zond Gezanten naar BafIJvia, met last, om daar
kcn-
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kennis te geeven van de gegrende hoop. om ien nieuw ve~
bond. tusfchen dien Vorst en den St:rat der NederltmJm, te
fluiten: als ook. om bij den Raad van IlIdië aantèdringen op
ècne wapenfchorflng, in dat gedeelte der waereld. Deze GeZ!l11"
len werden 'er zeer wel omvangen; doch men trad met hun in
geene onderhandeling. voor dat men, in de maand Oélober, uit
de Nederlanden. berigt van den I1iI!1and van wapenen. voor
den tijd van tien jaaren, b~ko'TIcn h:d, die toen ook te BtI/a"
yia. werd a(~ekondtgd. Doch de Pormgeeun hielden de
punten van het verdrag zo Il.cht, op Ceylol1, d~ de Regecring
van Btltal'ia genoodzaak t was, den Direéteur Generaal CH.~JtoN
derwaards te zenden, in den rang van Generaal Admiraal van
hanre krijgsma;;t, met last, om de vesting Negombo te overmeesteren; zo aTs hij ook deed, den 'Iden Januarij 1644.
De Gouverneur-Generaal VAN DIE~iElf gaf last, dat men den
Ordinaris Raad M.~ATtUIKER naar God zon doen vemekken, in
hoedanigheid van Afgezant. om te beproeven. of men in het
vriendeljjke de verfchillen konde bijleggen. En inderdaad. hij
bewerkte ooI. zo veel, dat, op den ,oden November, een
nieuw vergelijk getekend were. \\J en zegt dat JlIAATZUIRl!R, bij
die onderbandel1ng, zijne grootnc fchrnndcrheid betoonde, beJingende van den Onderkoning zesmaal honderd duizend guldens
meer. dan zijn last was. Jn het volgende jaar werd, uit hoofde van dat verdrag, de grensfcheiding op het Eil~l1d CeS/in,
tusfchen die twee natiën. bepaald, alwaar nu den Hollanderen
niemand hinderlijk was ~ dan de ontrouwe RAJA saWA. De dood
had de Mnatfchappij verlust , en de aarde gezuiverd, van een al1der gedrocht v:m wreedheid en Irouwlooshcid, den Koning van
Adim, op bet Eiland Sumotra. De Koningin volgde hem
op. en regeerde in vrede. Dus ging hel 'aldaar der Maatfcbaprije naar wenseh. Alleen trof haar het ongeluk, van een aanmerklijk nadeel te lijden. ~3n een partij Juweelen van groote
waarde, die de Koning fchuldig was, en ook last gegeeven bad
om te voldoen, doch dobr de Koningin geweiger~ werd. ANDRI!S SOUVRIJ werd, als Afgezant, aan haar afgevaardigd, om
haar geluk te wenfchen met haare komfle tot den tFoon.
Het Gouvernement van dlllbo~'ntl genoot$ omtrent dezen tijd.cene
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eene
eelle nl!t, welke de misnoegden gewoon waren, zedert veele
jaaren, te
Ie fiooren.
l1oorell. De Stadhouder LOU13CU, zig tot
tol het uiterlle
uhertle
gebragt ziende,
ziende. door den afval van een groot getal zijner afhanafhan,
gèlingen, verzoende zig, eindelijk, mede. in het jaar .642,
gèlingen.
.64';).
onder belofte, van zig, in 't toekomende, te zullen gedraagen
als een getrouw Onderdaan des Konings van Temate, zijnen
Meefier
Meel1er,, en den vriend van
\'3n ée
~e Hollanders. \'
Verfcheidene
erfcheidene briebrie.
ven, door hem in 't licht gebragt , om daardoor zijn voorig gedrag te rechtvaardigen, gaven klaare blijken van de trouwlooze
geaartheid van zijnen Koning. Doch men hield zig daaromtrent
als onverfchillig
Het zij dat de Koning daarvan klll1drchap
kUl1drchap gekreegen , of dät
dat
hij een haar
haat tegen ziinen
zijnen Stadhouder had opgevat,
opg~vat, hij fchilderfchilder.
de hem af met de lelijldle venven
vcnven,, in een brief aan den GouGou.
verneur DEMMER , verzoekende dat men zig van LOUHOU en ZiJII
Zijll
huisgezin wilde verzekeren, en ze ter dood doen brengen, al$
als
verraders, zo van hem als V:ln
van de Maatfchappij; vorderende de
Koning verder, dat men n:m Temate
TCrlJafc zond den jon;;en
jontien MhOlJR,\.
MhDlJR,\.
gerprootcn uit een doorlnchrigcn
doorlllchrigcn fiam,
Ilam, verzeld van alle de
Orankaij's, om dezen, in plaats van LOUHOU, tot S.adhouder t~
Or:lOkaij's,
tI)
maak~n.

De Gouverneur,
Gouverneur. die LCiUHOU nog nodig had,
had. verborg dezen
last ~orgvuldig
zorgvuldig voor hem, handelende hem zelfs met meer beleefdheid, dall
dan hij gewoon was.
was, Maar den I4den Mei, riep de
Admiraal I{AAN,
liAAN, in de Fortres, hij een, alle de Onderdá:lI1en,
Onderdá:lIlen,
zo der Kompagnie, als van den Koning,
[(on ing. las hun den brief voor,
en gelame hun, IIUDI]RA
lliADIJRA naar Tcrnn/e
Ternflle te geleiden, om daar gehuldigd te
Ie worden; hij eindigde de vergadering.
vergadering, met zig van
LOUHOU en deszelfs broeder te verzekeren. LO\JHOU en zijne
moeder.
moeder, zuster en broeder, werden,
\verden, d~n I7den Junij,
junij, te .dmboina omhooîd.
omhooïd.
Nadat men dus van dien woelzieken mensch
menscb verlost W:lS,
was.
deed KAAN een rocht, mtt M\DIJRA,
M\DlJRA. n:lar
naar Termlle
Terntlle,, en bragt
hem ook ,veder te
Ie Amhoina,
Amhoina. bevestigende hem aldaar in den
post van Stadhouder des Konings van Ternafe;
Ternale; waarbij de
~Iaatrchappij
~laatfchappij aldaar.
aldaar, zeer groot geza~ verkreeg.
Onder de ong~meelle gebeurteuisren,
gebeLlrteuisfe~, die lOt
tot eer "an l~r
lJ{!c
,
GouGOlt.
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Gouvernement V3n VAN D1E~mN vernrekken, behoort niet vergeeten te worden, dat hij het was, die den h~ndel van de
Maatfchappij, allereerst, in het Koningrijk Tonlrin oprichtte.
KARf L flART~INK, in het jaar ,637, derwaards gezonden zijnde. werd door den Koning voor zijnen zoon aangenomen, en
deed drie reizen agter den anderen; waaruit men. echter, zig
meer voordeel beloofde, dan 'er uit gevolgd is.
Dergelijke verwachting had men ook opgevat. van het
Comptoir. eenigen tijd te vooren , te Ctl11dia opgericht. Want
daar ter plaatfe werd de ongelukkige REGEMORTI, daar hij, met
de wa3rdigheid van Afgezant bekleed. zig voor alles veilig
achtte, met alle de zijnen, op order van den Koning. omge·
bragt; alle de Hollanders, die in de Logie gebleeven waren,
werden 'er vermoord.
Twee jaaren vóór deze droevige gebeurtenis, had VAM DIK111 EN , door eenige manfchap. den flaat van het Koningrijk van
Laos, liggende ten noorden van Camhodia, laaten opneemen.
De afgezonden en brachten elf weeken door, met het opkoomen van den flroom, in kleine praauwen, van Cambodia af,
lOt aan lPinlrjan, de Hoofdfiad van het Koningrijk van Lag,
alwaar de Koning zijn verblijf houdt.
De Koopman Gr:RARD VAN WUSTHOF, hoofd van dit Gezantfchnp, genaderd zijnde in den omlrek van Il'i1lI'lfm, k warneg
eenige van 's Konings Oienaars hem zijne geloofsbrieven afvorderen. Deze nagezien en goed bevonden zijnde, werden hem
drie groote praaUlven toegezonden, elk voorzien met veertig
Roeijers. gefchikt om den Afgezant en zijnen Lijfwacht inte·
neernen. Zijn geloofsbrief werd geleid in het grootfie der vaartuigen, op een gouden fchaal, geplaatst onder een kostelijk
verhemelte; daar achter fielden zig de Hollanders. Een TiJ'i·
"fa. of daartoe gefchikte Onderkoning, had last, hun naar
het verblijf, dat voor hun vervaardigd was. te geleiden. Door
een anderen Onderkoning werden zij, uit naam van den Vorst,
verwelkomd, die hun ook gefchenken en eenige ververfchiogen
aanbood. 'Er werd niet gezuimd, met den dag tut hun gehoor te bepaalen; waartoe de Afgezant met veel fiaatfie werd
ingeleid. Een Oliphant droeg den brief van den Gouverneur.
GeGe-
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Gtnel'2al,
G6nera:ll, op eeD
een gouden bekken; en vijf anderen waren geCchikt
fchikt \'oor den Afgezam
Afgezant eD
en de zijnen. Men kwam, tOt
lOt voorvoor •
. bij het paleis des Konings, midden door een dub!Jel~
dub!Jele rij SolSol·
daaten.
daaten, en eindelijk buiten een
cen der 'Stads
·Stads poorten. Na no,
na,
bil na cen vierde van een mijl Ie
te hebben afgeleid, klommen de
Oliphamén, en
cn gingen in de voor hun verver.
Hollanders van de Oliphamén.
vaardi~de
vaardigde Temen, om 'er des Konings bevelen afcewaglen
afcewagten •
\\':15 vol van Officieren en Soldaat en , die op Oli.
OH.Het veld \\'as
pbllmen of Pdarden zaten. Deze klommen mede :Ir.
phanten
:lf, en be·
beo
Temen.
gaven zig in de Tenten.
Na verloop van een uur verfcheen
verîcheen de Koning.
Koning, op een Oli.
Olie
phant, verzeld van een Lijfw:lcht
Lijfwacht van drie honderd Soldaaten.
Sommige voerden musk~tten,
lansî~n. Na hen volgde
mU5k.:uen. anderen lansf<!n.
.een trein
rrein van Oliphamell,
Oliphancen, allen bereden door Officieren, en
gevolgd door een hoop Speellieden, en eindelijk nog eenige
Koning, die door de Hollanders,
Hol/anders, in het voor.
voorSoldaaten. De Koningt
bij trekken hunner Temen, gegroet werd, fcheen hun niet
ouder dan twee - en - twintig jaaren. Een weinig tijds
lijds daarna
Oliphanten. Nadat de
kwamen ook de vrouwen, op zestien Oliphamen.
Lijfwachten buiten het gezicht van de legerplaats waren.
waren, trad
tl'2d
Tem, daar de Koning het mi.dag·
mi_dag·
ieder weder binnen zijne Tent.
maal voor de Hollanders deed aanbrengen.
uuren, nademiddag: werd dc Afgezant
Afgezam ten gehoor
Ten vier uurent
plelD,
genoodlgd. Men leide hem dwars over een groot plein,
in een vierkanten voorhof, Qmringd
omringd van muuren, met een me·
midd~n Hond een groote piramide,
piramide.
nigte van fchurgaten. In 't middc:n
wier
wIer opperlle bekleed was met honderd kopere plaaten.
plaaten, wel
ler
ter zwaarte van duizend ponden. Deze Gedenknaald werd
aangemerkt als eene Godheid.
Godheid, eu
en alk
alle Inwoonders van La,
LrJf
kwamen hier hunne gebeden uitllorten.
uitlloTten. Inmiddels werden de
,efchenken der NederJ3nders
Nederl:lnders aangebragt , en
eo in de open lucht
eefc:henken
vijfden fchreden anlands vall
Valt den Koning.
Konin,. Ver·
Vergelleld, op vijftien
gefield,
grooten
volgens werd WUjTHOF in een groot
en Tempel gebrachr,
waarin zig de Vam
Vorst met alle zijne GraaIen
Groolen bevond. Daar
Dur
was het, dat men de gewoone eerhewijzingcn
eeroewijzingcn aan
~an denzelvcrl
denzelvcrt
deed; hebbende elk, in iedere hand,
haud, een waschkam, en
\luigende
~uigende zig driemaal met het
her hoofd ter aarde. De Koning
DEE EE L.
L.
T
XI. D
T
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deed. volgens gewoonte, bij zulke plechtigheden,
plechligheden. alt dm
Gezant een g~rchenk van een gouden
go oden bekken, en eenige kleeklee·
deren; oole werden de perfooneB. van zijn gevolg niet vngeeten. Om hun Ie
te v(;1maaken, werd 'er ee.n
ee,n foort V3IJ Spie·
geelen.
gelgevecht cn
en Dal ge)?;eeven, dat befloten werd met een prach·
prach,nacllt bragten zij door bvirev de
tig vuurwerk. Den gantfchen ·nacllt
Stad,
Slad, ook zelfs de Koning; daar geen voorbeeld vin WIS.
Des m!)rgens geleide men hen wed~om, met vier Olipbamen,
naar hun voorig verblijf. Na dien dag werd de Afgezant, nog
het Hof gehaald,
gehaald. daar men hem alle
verfcheidene reizen, aan hct
.ermaak
yermaak aandeed. 1'\a 'er zig dus Iwee
twee maanden re hebben
hij om naar Cambodja
Cambodia terug
lerug re keerm,
opgehouden, vertrok bij
opgehouden.
alwaar hij eerst tcn
ten einde van vijftien weeken aankwam, %ttr
%ter
voldaan zijnde over den goeden UÎlflag
UÏlflag van zijne comllitfi,.
Cilmbodill, WIlS
WIS OOIoorDoch een daarop voJgenda opfland. te Cilmbodia,
zaak, dat men de gevolgen, die Inen
Ineo van dit Gezantfchlp
wacht had, niel
niet kon lOt rijpheid doen komen.
komen,
Het volgende jaar 164'
164:1 was berucht, door de feize
rei ze Vlft
zuidelijldle Landeg, alwaar
alWOlr bij
JlBl!L JANSZEN TASMAN
nSMAN., na de zuiclelijldle
eene
~ene onbflende kust ontdekte, WIaraan
wal/aan bij den naam van
Nieu .... Zu/and
ZuiantI gaf. Na de zuidelijke punt
pum wn Nieuw H,J.
lantl orrgezeild te hebben,
lanti
hebben. noemde hij dat het LllmJ van Di,Di'.
misgi~l, :al, men deze ontdekking aan den
men; zodat Rlen zig misgi~t,
Gouverneur.Generaal, als in perfoon gedaan,
gedaan. toefchrijfr.
toefchfijfr. Oot
is hct
het w:llrfchijnlijlt,
w:llrfchijnlijl{, dat de beloften, bij THeV!I'OT,
THI!V!l'OT, Irt de
Voorreede 7.iin~ h.eize, gedaan,
Voorreedc
gedl~n, om, noamlijk,
naamlijk , in het ver.
~r
Rfis vlln van L>iemen
nQllr !tel ZuitlianN
znllm
volg, tie
de Reis
Uiemen nallr
Zuid/anti re zollm
gemeen maaken,
maakcn, op geene altdere Z:1~,
Z:l~, din
dan op die'
die· van T.U'
TA!'
M"'N. te vil;den achter 1II0NTANUS.
1II0NTANUS, BtfchrijYing
Btfchrijving 'l'tl1l
'1'1111 /lml'rik".
In 164-1
werd, geduurcnde
geduurende het
he! bewind van V~N DII!Mfl'f,
DI !tI fl'f ,
ln
16~ 1 werd.
l0i! eene vermaarde reize ged~n. met de Schcpen
Schepen Cartrihtm
CaUrihtm
Brts/rfflS. door DI! vnlES,
Oos/kusl "tl1l
,'an Tarlarij(!f1,
Tarla!'i}!:n,
en B/'I'S/rfflS.
VRIES, om de Oos/kml
If/c stlckst
stkust "tln
,'an /ltnerj/ra,
Ameri/ra, ten einde om de Eijltlnd"n,
Eij/rmd"n, zo
de If/r.
goud- en zilvermijnen, welke men onderflctde tet! oosren
OOslen
rijk van goud'
van j/lpmf
v:ln
japa" gelegen te zijn.
zijn, te omdekken.
onrdekken.
Gedl1l1rende het Gouverneur·
Gouverneur- Generaalfchap van dcn
den HeE:r
He(:r
Gedl1urende
V"'N DIEMeN,
DIEMEN, werd de Groole
GrootC Kerk te Batav;a
Batavia voJtooid.
voltooid. en
die

V"-
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die in het Kaste,l g~bouwd. Deze twee kerken waren, in
bet jaar 16~0 • •angelegd, en ieder perCoon, in dienst vin de
Ma:llfchappij, was verplicht, daartoe l'en maand zijner gaad;'
re ,eeven. VAN DlEMRN befprak , bij zijnen laatllen wil, 40,000
rijksdaalders, tot het bouwen van nog eene nieuwe kerk. Ot
LatijnCche Cchool deed hij, tW~ juren daarna, bouwen. Ook
was hij het, die ue eerlle hand leide, :l:m de verzameling der
Keuren en Ordonnantien Van Ba/flI'ül, getrokken uit de Plakaaten tn Refolutien van de Regeering, een arbeid, die door
zIjnen opvol~er Mi\ATZUIKER vervolgd en ten einde gebr~gt is,
dienende, nog hed~n, voor l'en algemeen Wetboek. ia de
Bezittingen der NederltJnders ;n dt U05/-I/ldién. Ook is men aan
hem verCchuldigd, een algemeen Reglement, in 1643, voor de
Kerkli,ken gemaakt, befiaandc in bijna honderd Arrikelen.
VAN DJE~IEN. onder alle die bezigheden, zijne levenskrachten
voelende verminderen, naar maate zijne jaaren toennmen, had
reeds vroeger; ernfiig, om zijn onttlag verzocht, zonder, op de
eerfie aanzot:ken, iets anders dan nieuwe en dringende verwe.
ken tot amwoord te nncvan~en, om in zijnen pOSt te volharden.
Eindelijk, op zijn aanhouden, werd zijn verzoek toege:la:l!I.
en hij omflagen van zijnen diens!. Doch hij overleed kurt daar·
na, op den J 9den April 1645; hebbcl1d~, weinige dagen te
vooreu , den H~er VAN DER Ll1N, aan de Raadell van Indië.
als zijnen opvolger voorgeflagen, en zijne huisvrouw a3n hunne
zorge bevolcc.
Zijne weduwe, AN:-IA VAN AALST, vertrok. nog in dat zelve
jaar, met de vloot, onder bevel van den Admiraal MAXIMILIAAN
LE MAIRE, naar Holland.
Aldaar gela1ld zijnde, Ilonden de Bewindhebberen , uit aanmerkin~ van de dienfien, door wijlen haa.
r:n man aan de Maalfchappij bewezen. haar tot erkentenis toe.
een Comme van ~o,ooo guldens, en lielt:1l ha:!r, nog daarenboven, IlÎt ellkele eddmoedigheid, volgen, alle de goederen,
huisraad en kostelijkheden, in groote menigte mede gebrll~t.
VALENTJIN zegt. dat deze vrouw lJaderh:rod wederom in 'I hu·
we!ijk trad, met GljSBERT \'AN HOLACK, Afgevaardigde in de
Slaalen Gener:ial; doch dit verha:!1 behelst niet veel zekerheids;
MJU naderhand doet bIj hau trouwcn met den Heer CONiT""T,
T !l
die

Jl!):1

DIE

MEN.
MEN.

die Direéteur in Perjie
Ptrjie geweest was, en mer wien zij uit de
Indii
Indil was thuis gekomen, zonder te zeggen, of dit haar tweede
of derde huwelijk ware.
Het afbeeldzeI van VAN DIEMEN' vindt men onder die der Gou·
verneurs van Neerlfl11ds
Neerltmds lndle.
[ndle.
P~rochie onder Amftellalld
dmftellalld,t beho()'
behoo·
DIEMEN, een Dorp en P3rochie
gIs eene Ambachtsheerlijkheid. aan de Stad dtnfleldam.
drnfteldam.
rende, als
Het legt, tcn
ICn noorden, aan het
bet r, ten Oosten, aan de Banne
Bijlt111er en Bijkmermtir,
Bijlcmemuir, en
cn
van Muiden; ten Zuiden, aan de Bij/n1ler
Wf,ltergrooflmeir en een gege.
ten Westen, aan de Diemer- of W,uergranflmeir
deelte van Ouder.ferk
Ouderlrerk nan
lIon den Amf/eI;
Amftel; bdlunde uit het Dorp
Diemen, Ovtrdie111en.
Overdie1l1e'l. Diemerdnl/1
Diemerdnl11 en Diemerhrug. De HeetliJkheid word ook verdeeld in de Buurten lJoI'enk.erk,
flol'enlcerk, Bui/eliBuitenkerk.
Zahurg. In 't jaar 1631
kerk , Ol'erdiemen en Outersdorp , bij Zuhurg.
flond Diemen en Diemerdtlm,
Diemerdtltn, op de lijst der Verpondingen.
1l0nd
aangetekend tot
(Ot 1Q71
IG72 Morgens en 775 Roeden lands; bedraagende het
bet quohier f 2608 : ti:
Cl: 3 waarvan naderhand,
naderhand. voor ver·
Nog
dolven land, afgetrokken zijn, zeven en een halve roeden. NOi
Diemermur 'een bijzondere Regtsban geworden
laater, zints de Diemermeer
aangeOagen voor 1069 Morgens 767 Roe·
Roewas, is Diemen alleen aange!lagen
den lands, van 800 Roeden ieder Morgen. In het jaar 1732
lelde men,
men. voor Diemen
Diemell en Dlemerda11l, 113 huizeR. Deze
Ambachtsheerlijkheid ontleent den naam van de Diem, eene wawa.
lering
tering in Amf/elland,
Amftelland, die haar begin neemt aan den Ringfloot
van de Bijllemermeir,
Bljlleml!r1lleir, en loopt tot aan den Hoogen Ztedijk,
Zfedijk,
bij Diemerdom
DiemerdO/ll,, alwaar ze zig. door de Diemerdommerjluis,
Diemerdam111erfluis,
in 't
" rr ontlast.
Wat het Dorp Diel1le1l
Dit11utl betreft; het is klein in zijn berlek,
bellek, en
beeft maar .eenige
_eenige weinige huizen rondom de Kerk. De
lJe lliIheid
Ililheid
heeft
maakt het, echter,
echter. voor eenigen.
eenigen, zeer aangenaam. Dicht bij
de Kerk, die door een
cen eigen Predikant bediend
bedielld word.
word, een oud
doch fievig
llevig gebouw.
gebouw, en, in het jaar 1744,
J 744 . nog merklijk verbe·
terd,
lerd, pronkende met een fpits torentje, en van binnen met een
fraai gerchildert
gefchildert gewelf.
gewelf, doch,
doch. door den ouderdom, thans wei·
nig meer zichtbaDr,
zichtbaar, fraat
fiaat het Rechthuis, zo wel voor 't Crimi·
Crimineel

DIE MER BAN.

193

I:eel als Civiel, doch 't welk niet behoort tot den eigendom van
het Ambacht.
DJI~MERBAN, of de B0t111t von Di(mtn. Door dez~lve liepen, v:m ouds, twee HeereDwegen, die nog in wezen zijn: de
een loopt van den Afloop· natlr Diemm. door het Dorp en
Diemerhl tig, l1~ar Ouderkerk aan den Am/lel; de andere van
Diemerdam • langs de Diem en over de f'inlrenhrug, die eerst
oa het graaven der Muider Trehaarl gelegd is, langs de BijJellier en GOIiSp. naar Wasp. Bei~e deze wegen zijn, reeds
vóór de bepoldering der landtn, in wezen geweest. Schout en
Scbepeneg van Die1l1tn hebben, \'an onheugeliike tijden, deze
wegen. als ziinde Heerenll.'egell, gefc!lOlIwd; welk recht hun
nog is toegekend, volgens Stntemie van den lIolJfjm Raad, in
het ja:1r 1755. op den !lSllen September.
Jn het Crimineele fram de l3ailjuw van Awf/el/(lnd, zijnde
thans dl! !leer ••• EWAS, Oud Schepen en I, aad der Stad AmfterdOJ1/, met zeven Schepenen, de Vier(chaar over de Bon vau
Dielntn, in bet Rechlhuis van het Dorp, of aan de Diemcrbrug. De Schout. die tevens Sccret:lris is. zit. met de Schepenen. ter zelve p'aat(e, over Civile zaaken, gewoonliJk op
den eerllen ZalUrdag van ieder maand, te recht. Vijf vnn de
zeven Schepenen worden, jaarlijks, tegen den !!den Februarij ,
gekooren. door den Ambachtsheer, zijnde. altoos, een Regeerend Burgemeeller der Stad Amfleldom; blijvende de twee
overige, gemeenlijk, nog een jaar in èiensl, (choon het aan
de keuze van den ARlbacht.;~eer Ilaat, om ze alle zeven te
doen afgaan. De Schout en Secretaris, welke twee ampten ,
feden het jaar 1748, door één per(oon bediend worden,
wordt aangelleld door Heeren Burgemeefleren, ~Is Ambacbrsbeeren_ Buiten den Schout en Schepenen, zijn 'er zes BuunIlem hebbende in de Dorpszaaken, en worden,
meellers. mede llern
jaarlijks, I3ngelleld door den Ambachtsheer. Schepenen hebben 'er liet recht van aanllelling
aanfielling van drie Armmeellers, die drie
juren dienen, en waarvan 'er jaarlijks ~én :lfgaat Ook zijn
'er drie Kerkmeellers,
Kerkmeefiers, die mede den tijd van drie jaaren die&eD. Uit de nominatie, door de afgaanden gemaakt, wor·
T 3
den.
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Ambachrlheer, derzelver plillfen vervuld. De
den, door den Arnbachtlheer,
Kerkmeellers ziin verplicht, ~an den
dcn Amhachtsheer,
Arm- en KerkmeeOers
overllaan van SchJllt en Schepen, rekening. en verantwoorten overOaan
hUlI b~fijef
b~fljer te do~n. Zo ook doen Schout, Schepeding van huft
RuuT!meeft~rs, ~an
aan den Ambachlsheer,
Ambachtsheer, in 't openbaar.
nen en RUllrtmee!l~rs,
van de verp\lOdingcn.
verp(>nding~n. Twee
twee llroodweegers worden
rekening >;an
·ef,
'eT, telkens, voor ieder j~.r,
jaar, op voorOei
voorllel van den Schout en
aangenetd. D(! aanflellin$:
aan1lelliog van den Gerechl,bode
Gerechl~hode.t
Scherenen, aangelleld.
GrkV'cmftker, Ijker en Mnrklrchipper,
Mnrktrchipper, als ook de goedkeurint
GrkvemAker,
Predikant', b.
b.hoJrt
lot de voorrechvuorrechvan het beroep eens Predikant5,
ho jrt alleen tot
Amhncht~heer. De Gemeene
Gemeeoe Armen wor4en on·
ten van den Ambnch!~heer.
m:landclÎ,kf.he Colleéte, welke, door de Arm·
Armderhouden uit de maandeJi,kf.he
meeners ,ger.:hicd
zij, met de Oiaconie-Armen.
Uiaconie-Armen,
mee(1ers,
geráied Oek deelen zij.
geen, bij het hegraavcn
hegraaven der dooden, en in de Busfchen, die
llet geen.
1n de Herbergen hangen. verzlmeld wordt.
D~MERB1tUG, een Buurt, die vrij aanzienlijker is dan het
DlEM!RBRUG,
zelve, en, zedèn
zeden het iaar
jaar 1640, merklijk grooter
groot er gewurgeworDorp zelve.
hel graa\'en der Vaarten.
den dan te vooren , ter oorzaake vin het
na:lr 'Peesp,
M"idtn en Nall,.tI~t1.
Naa,"dttl. De
Oe Brus
vin dmfltldam
Amfleldllm na:u
II/cesp, MI/itlm
tldaar word door de Stad Amfle/tla11l,
dmfltldam, vin
van de Graaflijkheid.
Graaflijkheid, in
.Idaar
nur de bovenerfp:!cht gehouden Alle de vaartuigen van, en naar
,emeld.:
,~melc!"! plaatren , ~fs
215 oo!t door de C()oil(JlItlr(h~
eooi/aRdicht ~II
en Sli(hlfc!:~
Stichtfc!:e
Dorpen op- en afkome;;deo, moelen
moeten aldaar cen bepaald bruggeld
betaalen.
betaaltn.
TrekV1larten vin IIfllitim
Mllidm en IPasp
JPeesp loopen
loopeo aan dez( n
De [wee
twee Trekvaarten
Brug te
urnen. Tusfchen dezel~
ern driehoekig Ouk
Iluk
Ie umen.
dezef~ is alcltar
Ildur efn
lands, de Srnd AmfleldtJ'n
AmfleldIJ'n in eigendom behoorende ,en
• en her Perf/rr·
ir"s
Ei/fit,tI geoaamd.
genaamd.
it"s Ei/a"d
DlEM[RDAM~lERSLUU, is een Duiker.
Duiker, met [Wte
DlEMEROAM~TERsLUrs,
~e Vloeddeuren
VloeddeurelI
Dit1lltrd,jk, tegen bet
en één Valdeur, gelegen in den Di(",~,.tlljk.
het w::ter
w:aer
den
Ditm. In een Proces,
d~n Dj~m.
Proces. voor den Hove van
vin Hf/lla"d,
Hf/lla"tI, gevoerd in het b('~in V2"
V2M de voorige eeuw,
eeuw. rusrchen
rusfchen die van d~n
Hoek van 't Geill
Grill in Wusperlrtrfpt/,
Wusperlrrrfpt/, en die van
v~n OVtriinllrtt,
Ovtriit1llrPt,
...elke beide in het onderhoud van ~le
dele Sluis droegen,
droegen t WICM.
werd.
ioor de eentgenoem~J, In bunam 11113m,
naam, 't'oorg~ld,
'i00l'ge4l>eld, dal
dat cU
Noord.vaon!-
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Noordztl!,
Noord'UI!, oadtijds,
olSdtijds, een binnenwater veroorzaakt had, {trek{lrekAmjle/dam, doch zo rmll,
dm men, van
kende tot aan de Stad Amfleltiam,
fm~1 , dat
konnen over.
buiten DienteIJ
Diemm.• met een flok of pels. 'er had kannen
rpringen in Waterland.
Water/fllld. Dan, men kan zeker zijn.
zijn, dat.
dat, wan,
w:m.
fpringen
Deer
moeije,
neer dit had moeten heweezen
beweezen worden, het een zeer
z~er moeije.
lijke
z~n.
kUilDen g~an,
Iijke taak zou geweest zijn.
Vaster had men kunnen
met te zeggen, dat
Illet
dlt de DiJk, tegen dit Binnenwater, de Zui.
tierzet
')' opg.:!worpen.
opg~worpen, bij deszelfs
aanlo!g, onderue en het T
deszelr~ ecrnen
eertlen 3anll!g,
011o!1middelijk door
derhouden is geworden door de Dan, die 'er onmiddelijk
gedekt werd, en dat dezelve, van tijd tot lijd,
tijd. verzwaard
zijnde
zijnde,I ingevolge
ingevol~e van zekere overeenkomtlen
overeenkomllen,I werd onderh"lI.
onderhdu.
den. door zulke diflricten. die 'cr niet bij behoorden; beden,
houdende I echter,
u~n naam van Diemerdijk • om
houdende,
echtcr, den Dijk ul:n
(hand~ houden.
dat men wil tbande
houden, dat dezelve eerst door die van
aangelegd en bekostigd. Van de Sluis, dlarin
Ditmtn i.~ aangelcgd
d:min :1anaanJ.~02 gewag gemaakt, hebben.
gelegd, word reeds op het jaar 1402
hebbentoen reeds de Stad /lmjleldom,
de loen
AlIlflelda::l, niet alleen de Cijns te
Ditmen
hct Veer en
cn de Sluis Ie
te Diemerdam , van
Diemen,, maar ook hc[
bekoOlDen; welke p:mdfchap
pandfchop
de Graaflijkheid
GraaAijkhcid in pandfchap bckaolDen;
tegen andere goederen werd afgelost, in het
wederom legen
bet jaar
I1~09·
~o9.
In het jaar 1549 werd, op den Dicmerdntn,
DicllIerdnm, een nieuwe
huuten Sluis gelegd, eerst de Sluis biJ CLAh;
CLAA, JACOBiZ,
houlen
IACO~z, en na·
\Vat laater
la:uer vond[
vondt
d.!rband de DielllcrdalllnU'ljlllis
Dielllerdamnwfluis genaamd.
~enaamd.
Wat
leggen in den Dijk, dio
men geraaden, een dergelijke Sluis tc:
IC: leggcn
de //bcoude,.,
nadcrh:ind, om dat
uat ze van weinig of
eerst dl!
Abcoude,., en nadcrh:lnd,
s~eD nut was, de Kos/l'er/ooren
KOs/I'er/ooren Sluis
S/llis genaamd werd.
.
g~eD
1567. vernieuwd; en,
en. in 1599,
Deze Sluis werd, in het jaar 1567,
b~fJoot men, dezelve wijder en van fleen te maaken, en te geb~floot
/{OS!vn"/oorm Sltds
SI!ds te floppen;
tloppen; 't geen kort
kon daarna ge·
lijk de Kos/ve,./oorm
echter, naauwlijlls
naauwlijlts aan den arbeid, teil
ten
fchiedde. Men was, echler,
minnen het werk nog niet afgedaan, of 'er onttlond
miollen
onrflond gefchil
en der kosten, lusfchen
IUsfchen die van 't
'[ Gein, onder
over het draag
draagen
IPtfoperlcerfpd, en die van Ol'eriienrm:
Ol'eriiemtn: welk gefchiJ,
gefchil, door
IYlfoperker[p(I,
Dijkgraaf en Heemraaden
Hecmraaden van Amflrlland,
Amjlrlland, als goede man.Dijk&raaf
1:('0,
be!1ist werd; wordende de
d~ gedaane
r.co, in het jaar 1601,
'601, bef1ist
.tWfraak,
.Jaar 1604, door den Hove van lIol/alld,
'IiUfraak, in het
bet .laar
Ilo IIn 11 d , be.
krachT •4
krach·
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krllchtigd. Voh:ens die zelve uitfp'1l~k, word deze Sluis on·
derhouden door Wetp, We(èpedmfpel, (waaronder behoort
',Cl'in de Gllasp el! Bii/ewermetr.) /!;coudi, NigteVl'K' en
OJ'trdiellltn met BOJ'uIlw'/':, die allen hun overrollig water,
door elen Diem en deze Sluis. in', ']' loozen. en GtintrerOoit
foert/en in de Dielllerdammerjluis' genaamd worden.
hebben zit het onmidJelijk bewind over dezelve, 'c \I'etk-, jaar.
lijks, bij beunen, aan twee dezer vijf di:tricten wordt opg~'
draagen.
De beraaIing , toc het onderhoud daarvan. J::efchied in dezer
voegen: Abcoude één vierde; I~foped(rfpel en Diemen ieder
één agtfte. Tot de ander\! h~lfc draa~c /I/en/l met 85°, WeJe.
perlurfpeJ met 120::>, /lbcouie met 2100, DÎt'lIIl'11 mer 650 en
Nigtevegt met ~oo, en dus te zaarnen met 5000 Morgens: zo
dat, wanneer 'er een halye Ouiver van het Morgen, ZIjnde 250
guldens, omgellagen wordt, daarin draag en:
IFfl'SP
met· 850 m'or~en
lPefoperkerfpei
mec : vooraf /3
j' 3 II :

en nog met
.Abcoude

met

en nog met

t

2100

Diemm
en nog met CiS?
Nigteyegt

~o:

1200
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Van wat aanbelang d'!zclve voor de Stad Am-

fie/dam, zo wel als voor de omleggende Dorpen, meer dan

eens, geweest zij, heefe men in de Gefchiedenisfeo van geDoemde Stad gezien, en bijzonder in het jaar '573, geduurende het
beleg van Haarlem, toen dezelve. door SONOI], in het begin
van de maand Maart, werd ingenomen, met oogmerk om dw·
door
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noor den toevoer,' te water en te land. naar het Leger aftefoij.
afteroijden. SONOlj,
SONOI), aan den Dijk, met agt honderd man en eenige
Delvers, geland zijnde. nam hem in.
in, deed een der Sluizen ver·
verbreeken, en na een weinig verder een gat te hehben
hchben doen graven, begon hij aan de verfclJanÎJng.
verfcl)anfing. Dan hij !lak
!tak te vroeg vanvaadaar over naar Edalll
Edom , om nooddruft te verzorgen. Want hij
bad maar pas voet van den Dijk gezet,
gezct, of men had 'cr hinnen de
Stad de weet van gekrecgen •, en nam '\!r
'cr zulke maatregelen,
dat de zijnen.
fpoedig.
de
nog
pas
vollOoide
zijnen, fpoedig,
volwoide Schans verlaaten
verlaatcn
moesten.
Jn de rna:md
maand Mei, o:;dernam SONOI] een tweeden alnilag
aanflag op
den Dijk. Doch de /l1IIjJeldam{clte
/l1IIjJeldal1lfclte Burgerij geraakte in de Diemermur. met de knegtell
knegten van SONOIJ,
SONUlJ, in een Jl<'vig
~t'vig gevecht,
en noodzaakte SUNO!}.
SUNOlj, met d.: zijnen. terug te trekken.
Jn het
begin
begio van de
dc m:l~nd
m:land Junij,
junij, herv:me hij den aantbg
aanfbg Doch die
van gemelde Stad hadden nu de Scha;Js, door
duor SUNO.},
SUNO,), te vooren, op den Dijk, bij Jllcerlmizen,
JllarlmiulI, aangclcid.
aangeleid , verlierkt, en
onder opzicht getleld
gefleld van Hopman SNATER,
SNATER. met twee
twce vaan.:lelen
vaanJelen
knegten. 5,)1'>01)
S"lWIJ wkrp.
wkrp, echtcr,
echter, in den nJcht
Ilacht van den 2deft
2dell Ju.
Junij,
nii. wederom,
wederom. agt
~gt honderd man, tusf.:hen
lusfchen de 3tad en de ~chans,
op den Dijk,
Dijk. deed denzelven , zonder merklijk verlies,
verlies. door.
doorgraven. en verfterkte 'er
'cr zig met zes Schansfen , die hij, lOt
tot na
bet overgaan van Haarlem, inhield.
inhield, Dan,
Dan. de Meer
Mur te bemaglig:!n,
ligzn, was bern
bem niet m·
m, ,gelijk; en dus moest hij den Dijk oot
wederom verla:lten.
verla:uen.
Aan dezen Dijk, digt
di~t bij
bi) Jaap.'1tJrJnes,
Joop,'Ionnes, werd.
werd, in bet
het jaar 1649.
eell fierke fieenen Reduyt,
Reduyt. of Redollt
RedoUt gebouwd, Zrelm,.g
Zu!mt"g ge.
naamd,
naamd. tot befchermiog
befehermiog van den mQnd
mGnd van ecn
een brecde
breede graft of
or
va:m.
vaart taldaar,
aldaar, om dien tijd. buitendijks, gegra'/en,
gegra'Jen, waardoor de
ehbe en vloed, komt in en uh
uit te fchieten , tUlIUIilroom, met ebbe
fchen
fehen de paaien
paaIen van de fcheepswallen en de Stad door. In deze
Redout kon men.
men, in het onder/le
onderfie vertrek. zwaar gefchut
gerehut leggen.
gen, 't
'l welk langs het water in '/
" ')'
']' en dezen Vaart fchoOt.
[cnoOt. Tot
bevrijding van betzelve
betlelve •t in het
bet bovenfle vènrek.
vértrek, dat onder het
Dak. aan alle de vier kamen
kanten van de zijmuuren,
ziimuuren, een /luk
fiuk uidle.
kende overgebouwd was, waren Luiken. die, Elpen
~pen gedaan
zijnde,
2ijnde, dienden om, met het werpen van Zwaare
zwaare fieenen.
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brand.eade pikkrmzen,
pikkrIllzen , vuurpotten, enz. de vijanden beneden
van de muuren .Itieboudell,
llfteboudell, zonder dat men de geetlen, die
boven waren, zien
zielJ of befchieten kön.
kon. Doch <ieze
deze Redout i!,
i5,
in bet
be( laar
iaar 1669, wederom weggenomen, vermids men oordeel.
de, dat dezel\'e
dezelve te na onder de St.ld
Stlld bg,
lag. en ni~t van dat nut
nuc
konde zijn, als
nIs men w.:1
w~1 geJacht
w~dacbt had,
bad, In het jaar 1675
J 675 werd.
op
cp dezelve pl.lats,
pl.lats. een H .rberg
:rberg gebouwd, bdloorende
bdJoorende aan het
O. Z. IJ. Zitlen!ruis
Ziflen!ruÏ$ binnen
binllè!1 ,i1il/lddnm;
.ltil/lddam; zijnde voorzien met
-=en laogen
lengen brug of afloop. wadi bij
biJ de
dl! fel~epen
fdepen aankomen,
naDkomen, Ier
ter
Josfing van het vee, en bijzonder in
ill het v0orio2r,
voorjaar. van magere
Varken!.
Varken5. tot
lOt berging van welke aldaar de noJige fi:huuren gege·
maakt zijn •. De Iierber~.
I/erbers. en al het I(eene
l(eelJe daarbij beh,.ort,
beh"on, is.
PIl
PI> mder
o<der van de Regenten van 't gemelde Godshuis,
Godshuis. in het
hel jaar
J766 • genoegzallJ1
genoegzaalJ1 geheel en al zeer fraai met Stallin~en
Stallin~elJ eo
en
Kolfbaan, cn wat verder tot een zomerverblijf vereilcht wordt.
vertimmerd.
vef'limmcrd.
verder op den Dij".
Dijk. is. in het ja:lr
jll:lr 1726, uit deu
deo
Een weinig verJer
gronJ
grond op ,• herbouwd,
herbouwd. he<
het Gtmunt/ands
Gemunelands Huis van het
bet HoogHoog.
heemraadfchap van Zu!Jûrg
Zuóûrg en DicmerrlIjk
Diemerrlijlc • w:tarin
waarin Je
de Hoog.
Hoogheemralden , des zomers, hunne
bunne gewoone
gewoonc vergaderingeil
vergaderingen hou.
den ,• wordende
',Vordende bewoond door een Kasteleill.
Kistelein. die ook opzieG.
opzicln
[er over de Dijka:ldje ii.
is.
ter
Het is een deftig vierkant
vier kont gebouw, met twee vleugels. HilI
ulijosch
ulij05Ch tijdvers,
tijdvers. dat men in den voorgevel leest.
leeH. geeft te ken·
!Je:J, waartoe
waanoe hetzelve dicnflig is. zeggende in 't nederduitsch:
nederduitseb:
I

wordt ger'lIlnfitl'
ge,'uw/ielt over " ótvtiHgm
pevtiligen der
Hier 'WorrIt
dtr ul1derijen,
LutJderijtn,
Door " beteugeltn
beuuge/tn 'YlJn
van de
rle woule
titr Ziliderzee.
woede der
Zuiderzee.

ter wederzijwederzij..
lIet Voorhuis van die
dir gebouw is, yalLboven
yatLboven en [er
~e. met een Neptuin op zijnen Wagen, en met
13e,
lIIet de Wapens der
Provintiën van Hollpnd
Hol/pnd en Utrech',
Ulru"" en der tien Steden en PlaatJ>rovintiën
i't!n, uit welke de Hooge Heelllraadcn afgevaardigd zijn, fierlijk
Aln ïellere zijde is een rujlQ lIierkant
L'ierkant vertrek, lCO
bepleifierd. ~an
djenfle van
vin h~t Hopgheemraadfch3il.
Hopgheemraadfch:lil. W3tCvan ollder bet Art.
djentle
JlOOGHEEMRAADEN zal gefprooken werden.
Diet1w'dijk, welke benaaPlin,g.
Oenaamin,g. volg,ells
vQIKens COMMI!L1JN,
Deze Diemèrdijk,
hier
bier
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ter plaatfc!
plaant! reeds bekend geweest is, voor omtrent
omtren! drie hO'llhem/lrekt zig langs het rr en de Zuid(rzu,
Zuid(rue, vin de
derd juren, nrekt
Jtluiderpoort der Stad Am(leldtl""
Am{leldam, tot aan
aaD de Kijkuit, zijnde
Jtluitierpoort
de Westelijke Poort d~r Stad Muiden, en heeft de lengte vaa
VlD
drie duizend twee honderd agt-en-zestig roeden. vijf voetet!
voetetl
zes en een halve duim, [)iemerdijkfcbe
Piemerdijkfcbe milt. Hij draagt ook
wel den nAam van de Muiderdijk.
Muide,.dijk. Ook vindc
vindt men bem beo
beDijkQQd;e van rpefloot. Hij voert
noemd met den naam van DiJk""d;e
aJle
alle die naamen
Daamen naar
nur de Stad A'llIiden,
Muiden, het Dorp Diemm,
Diemen. en
gewezene Buurt Tpefl'OI.
Tpefl,ot. Dichter n:lar de Stad Amjlt'''_m.
AmfJeidllm.
de gcwezene
werd dezelve, welëer, de Sf.
St. Art/zonitsdijt
drt!zonitsdijr genaamd, naar
ANTHO:-'I!, nan wien
wieD het Lepr~zenhuis, aln
aiD dezen
dezell Dijk gen. ANTHO:-'Il!,
Jegell,
legen, was toegewl;d In de Stad Amfleldam,
Amfle/dllm, een
ten Oosten van
den ,;Imf/el
Amf/d of het
bet Damrtlk,
Damrak , op de hoogU!
hoogte van den Nieunfl.
Nieuu,..
~n
brug, el:lar hij zijnen aanvang neemt, werd dezelve, al van ouds.
tegenwoordi;, tot
tOt
de Zeedijk genaamd; welken naam hij nog tegenwoorcli;,
NieuwmQrlrt toe, heeft.
beeft. Beide deze Dijken zijn reed.
,aan de Nieul/lmllrkt
deL:in de dertiende eeuwe, en al vroeger, in wezen geweest, dekI;ende toen het grootlle gedeelte van HlJlIll'1Id
Hal/anti tegen de
dt! woedewoede_
kende
ZlIidel'zu; terwijl de Provincie, tegen de NfJordue.
N{Jord~u.
der Zuiderue;
door hooge (handen
Ilranden en duinen word beveili~d. H~t
Het Is meer
dan waarfchijnlljk,
waarfchijnlijk, dat deze Dijken, zo hoog noodza3klijk
noodzaak lijk voor
ltosten vaD dezelven ziln
zijn aangelegd; wordendeze Landen, op leosten
de zij ooi{ door het oprichten der Hoogheemraadfcbappen beo
fcbermd
Cchermd en onderhouden.
Van
Vin èen
èeD Diemerdl/k
Diemerdz~'Jc vindt men allereerst gewag gemaakt, iili
..
~n
een Brief vaD
van den Utruhf!rhtn
U'ruht!.hen Bislèhup Guïoo, als Heer val1
valt
Á",fle/lal1d,
,A",fle/latuJ. van den ~den
~dell Februarij
F~bruarij dei jaars J'307
307 , waarbij
bevolen wordt,
wordt. om alle Dijksrecht •, op den Zeedijk,
ZeedijIc, te berechten zo als vaD ouds gewoonlijk Wil,
was, Waaruit blijl\(, dat
dezelve toen reeds lang io wezen moet geweest zijn,
zijn. wijl
wiil 'er
geugd
,e~f'gd wordt,
wordl, Ie j"rerlzten
ptreclzten zo IIls ~an
~lIn (JII'S
,uis Kewoonlijlc ~·IlS.
u'as.
Deze
Due Dijk ,keerde niet llechts bet
het zeewater
leewater uit AII1f1ei"'nd.
AII1f1ellllnd,
Muit/tt. , WtfeptrlctrfpeJ
WtfoperlcerfpeJ en een gedeelte vin het
de Bllfi "1111 MuitIe"
CIO;",,,d.
C",i"'"d. allen oDder
onder HolJanJ
Ho/JanJ geleeea; mllr
maar ook uit het laage
[aage
"edeelre der Provimie
Provincie vlln UINe"t;
U/He/ft; en het blijkt.
blijk!. dat ieder ge·
ge,,"eelle
Qeei(e
Qfdte dijb,
dijb. welk lUSt
.usc onder zijn recbtlgebied
recbu,ebied gelegen WlIS.
was,
door
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door dat gedeelte moest onderhouden worden. Tusfchen Amfleldam en de rpeJloof, omtrent twee honderd roeden voorbij
bet Gemulle/ands Huis, moest de Dijk of Zeeburg , volgens
een Handvest v:m Henog ALBERT VAN DEIJERRN, van het jaar
'387, door drie Schepenen lot Niewel--Ifmfld, en twee Schepenen Wt Amflelredalllllte, en één' Schepen rot Ouder-dmflel.
gefchouwd worden. Van ouds liep de Dijk aldaar meer gevaar.
gevaar,
aldaar, voor den zel\'en. veel Vóórland aanwon,
dan nadat men aldaar.
gelijk ook binnen de Stad zelve, aan de gantfche Lastaadje,
Uile"bflrg. Marlren , ',Nieuwe Waals Eiland, Raaptnburg.
dm Kadijlr, K(J/lmburg, OOSlrnburg, Wil/enbflrg, en, buiten de Stad, aan al het buitendijks land, tot aan de Herberg
Zeeburg IOc,
lOe, te zien is. Di! aamvinnen van buitendijks land,
gaf, in h.:t jaar 14°1, gele~enheid aan Heere KOEN VAN oosTèRW:J" •, toen Heer van Nieuwer-/lmflel, om , aan de é.igenaars daarvan, vrijheid te geeven, om hunne aangewonue Landen !e bezoomen met Kaden.
Kaden, 'er Laanen, Slomen
SlOOIen en Wate.
ringen door te leggen, en ook om den Kadijk IC doen fchou• wen, door dril! Schepenen uic de S!ad, die door ilurgemeefieilurgemeefie.
ren, en drie Schepenen uit de OUlellloa/.
OUlellloa/, die door den Schout
van Nicuwcr-l1mflel gefield zouden worden. Dan. hooger op,
ouds, onder Diemen Ilond, liep dede.
daar de DiCIIJ(rdiJk, van ouds.
nict onderbouden.
zelve meer gevaar, en werd ook zo wel niet
Eene doorbraak.
doorbraak, bij 'l[ifJlOOf, in het jaar '4:2 2 •, g,r
g,r aanleiding
fchikking, door Hertog JAN V~N BEIJEREN, in het vollOt deze fchikking.
gende jaar.
jaar, g.::maakt. FJLlrS VAN nOURGONDI~'N maakte, in bet
jaar 1400, ter
tcr gelegenheid van een\! zwaare berchoeijinge van
ijzer en ·paalwerk voor den Dijk,
Dijk. op verzoek van die van d11ld11l.
)ld:Jam en andere Dijkplichtigen, eene fchikking ep het Dijksbeflier, die nog heden, voor '!en gr~ot gedeelte,
gedeelte. /land houd;
blijvende, niettegentlaande
nieltegentlaande die fchikking, de Schouw over den
Dinllerd,j"k.
Dinllerd,j"k, nog lan den Bailjuw van Amflel/and en Schout
en Schepenen van Diemrn en MIlidm • in zo verre zij dien
voormaals gehad hebben. Den Dijk •, voor /lmf/eldam, Vilt
tijd tot !ijd, van !Deer belang wordende, was de Stad wel genoodzaakt, 'er meer en meer zorg voor te drlilgeR. Na voldoende verwoDing daarvaD , verwierf zij, vin IIAXJt.lllJAAN etS
'I~
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jau 1485. bij een Voorrecmsbrief,
Voorrecmsbri~r, ook 'bewind
"bewind
in het jaar
over het onderhouden '1an denzelven. In het jaar J 509 wer,1
vo,mecht • door het verk'enen van vriJheid,
vriJheid. om een nana.
dit vOl1frecht
uitgebreid.
fchouw re mogtn duen, nog me~r uirg~breid.
fchikkinge. met dCA
deR :t~nvang
:1~nvang
Ter gelegenheid eener nieuwe fchikkinge,
hct iaar 159'
'591 , bij
hij 's bnds Staaren gemaakt, op de he,nelher(lel·
van hrt
ouderholld van den Dicmcrdl/lr,
Dicmcrdijk, werd de oprichting
Iing van het ouderhoud
H~t'mraaden, over denzelven
den zei ven , en
van een nieuw Kollegie van H~emraaden,
Sll.!izen. Dammen. Water
Watertochten
over de Sh.ázen,
tochten en Waterloozinben,
vastge(leld.
tot denzelven behoorende ,• vasrgeOeld.
Diemn-dijlc is,
is. in de vi1ftiende, zestiende en zeventiende
De Diemn'dijlr
eeuwe. dikma~ls, I doorgebroken. Biizonder bleef, lang daarna,
ongemeere aanpersfin
a~npersfing
in geheugen, de ongemeel'e
b en hoo~te van water,
SdclI Maan van bet jaar 165 r.
op Zaturdag en Zondag den 4 en sden
Zondrr van alle de onheilen.
onheilen, daardoor veroorzaala,
veroorzaakt, te fpreeken.
Zond~r
bepa~len wij ons hier [Ot
Amflddam, en den SI.
Sf. Anrhonin
Anthonin of
bepaalcn
tot Am(lddllln,
Dicllltrdijk. Des Zarurdags
larurdags werd het warer,
water, binnen de stad,
Stad,
Dicmndijk.
ret'ès drie duimen hooger bevonden, d:tn
dnn in het
aan dcn Dam, reeès
jaar 1570.
'57°. Des Zondags nadenmiddag klom het nog hooger:
(lerke aanperfin~.
aanperfing. bezweek en doordoor·
zodat de Dijk, door de !ler1!e
her buitenwabrak, met twee wijde en diepe gaten; waardoor het
grOl'! gedruiseh,
gedruisch, zig alom verCpreidde, dringende, met
ter, mçt grOc't
Dijk, zo
7.0 dat de Diemerll1ur
Diemerlllur wel zesgroote kracht, door den Dijk.
voetEll diep onuer
onder water geraakte; \'ernielendc
\-ernielende geno\!gzaam
geno\!g7.aam
tien voelEn
wa! 'er op en in \\'~s; in zo verre,
verre. d3t
d~t de Eigenaar; en Inge·
al wat
in dar
dat inar,
i~ar. moem:n vergenoegen, om, met fchuit·
Cchuit·
landen zig, ih
jes, het overCchot
overfehot hunner drijvende goederen bijeen te
Ie zamelen,
zamelen.
groote kosten en moeÎle,
berficld. en
tot dat,
dar, met groore
moeile, de Dijk berfleld,
ep de
Mar
Mur van
v:tn het overtollig
ov.:rrolli5' watl'r
ww'r ontlast was, zo als wij Clraks,
Oraks,
do! DlI!)IERMEER,
bij do.!
Dll!~lERMI!.ER, zullen zien. Het geen bier de Storm ver161':l, tfn
ten behoud van ons
oorzaakt had. moest, in het jaar 167!1,
on5
Vaderland,
Vaderland. legen
tegen de inbreuk d~r Franfthen geCchieden. VALJtI~NIER
Jt!NII!.R verhaalt, dat.
dat, in 't gemelde jaar, om dmffddam,
/Jmf/eldam, voor
den aanval der vijanden, te dekken, de Magillraat
MagHlraat dier St:td
S!:td
beOoot , den Diem~rdijlr
Diem~rdjjlr te laaIen doorfieeken
doorfleeken , en zo wel de
Dicmrr
Djemrr als lJijlcmermur onder water te zetten. D:IO,
D:m, ge\'a~r
'ijker
170'2, en
lijker was de doorbraak van delen
dezen Dijk, in bet jaar 1702,
001:
FII.lPS,
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cok die van de BiJ/~mermur;
Bij/(mermttr; aijnde
Jijnde deze la~:(le
laa:fie daarmede in
ook
flccb[en fiaat geraakt, dat de Eigenaars zig onm~gtii
onmagtii
zulk een flechten
bevonden om de Cchade
fchade te herllellen.
berfiellen. Die zelve Storm, in de
verfcheiden gaten in den Di~merdijlc
DümtrdijJc
maand van April, had ook verCcheiden
geflagen,
gel1agen, eu
cu zelfs gevaarlijker d~n
dan in het j~ar
jaar 1671. Voor
Vour een
wn
Vlm dezelve werd terllOl~d
terllol!d een Kistdam geleid; doch do:ze
d~ze niet
flerk genoeg zijnde,
zijnde. om het wicterwater
wiDterwattr te keeren, werdeo,
werden, ia
maand v~n
van Augustus,
AugustuS, Burgemeelleren, door de Vroedfchap,
Vrocdfcbap,
de ma:lnd
bet Hoogheemraadfchnp van Zuburg,
gtmagtigd, om, nevens het
bet verzorgen van den Dijk te'
te· waak en • waartoe, vaD
voer het
Stads wegen, eene aanzieDli:ke
aanzienlike fomme werd opgefchoten. Al·
AI·
lemoodzaaklijkst was dit, wijl de Dijk, op drie plantfen , doordoor.
lemoodz:laklijkst
gebroken en op andere zwaar befchadigd was. Niet alleen dea
gemelden Kistdam, maar ook andere uitgedachte middelen, tot
herllel van den Dijk. vindt men in prent afgebeeld, in het werk
herfiel
van den Heer N. L1STINGH,
hetzelve jaar uirgfgeven.
'Van
LIITINGH, in betzelve
Kon na de herfielling
herfleJling van den Dijk, ondtr"ond
ondtrvond men, dat,
Kort
niettt'gcnrlaande het belans.. van denzelven , en de ongemeene
l1ieuegcnrlaande
gemaakt w~ren,
waren. de onderhouding flcchter
l1echter W:lS,
was,
kosten, die 'er gem:l2kt
dan \ oorheen. De oorz~ak
oorzaak hicrvnn was, dat dezelve, oiet
Diet
doOf' é1!ne
é~(}e hand, maar door bijzondere Dijl,plicbdgen,
dOOf
Dijkplichtigen, werd ge.maal;!. Om dit gebrek, ware het mogelijk,
mogelijk. voort ek omen •, werd,
maal;r.
j:lar, ter Vergaderinge der Staaten
S[3aten van Hol/and.
HollanrJ.
in het volgende jaar,
van Stads
Srads we~en,
wc!en, voorgeflagen,
voorgellagen. of men den lI1uiderdljk
lI1uiderdijir Diet
lOt een Gemeenen Landsdijks
Landsdijki zou kOImen
kunnen maaken. Doch dit
tot
kuonende gefchieden, zonder bewi),iging
bewiI.iging der Staaten
Sraaten vau
niet kuanende
U/red/,
haddeJ),
u/redtt, die ulede eenige roeden Dijks te onderhouden baddeu,
\rerd
werd 'er eene onderhandeling bel'lamd, tusfchen
tusrchen eenige Getnag·
Gemag·
ligden van Ho/llm"
Ho/llmrJ en U/Hcn,.
U/re.ht. De laatllen toonden
lOonden zig daar
dlar
tigden
geenzillti
geenzillli toe
loe gen,~eo,
gen.egen. maar meer,
meer. dat rlmftddtJlll
rlmftdrJom de geheele
bekosriging op zig nam, en dat Utruht
U/recht daar voor een jaarlijk.
ja:ltlijk.
AmfttirJam en Uir,.
fche betaaIing deed. Dan, Amftddam
Uir~c 'It, in de ~.
paafing
paaling van de famme,
fûmme, het niet eens kunnen de worden, bleef
ble&f
deze onderhandeling Ileeken.
fleeken. Amfte/Jllm
Amfte"'11111 verl:uimde, inmidinmid.
deIs,
deis. niet, alle behoorlijke zorge voor het onderhoud VQn
v~n den
het meelle
mee(le nadeel bij de doorbraaken
doorbroaken
Dijk te draagen. alzo zij bet
&clcedell
ieleeden had. Hierbij kwam nog, dat men, daar ter Stede,
nog

DIE MER D IJ K.

:JO~

nog verplicht was, te waak en tegen booswichten, dIe, op
nieuw, den Dijk ' z~ten doonefieeken; om welke gruweldaad.
in het jaar 17°3, te Hoorn, een IU!MPE PAULUSZOON OOIJ' geradbraakt i,.
Met den beruchten KersvloetJ, in het jaar 1717, - (lond hrt
water tot op zeven duimen aan de kruin van den Di)k, doch
Itleef gelukkig {laan, en bleef in dien llaat, tOt In het jaar
I 73S, wanneer bevonden werd, dat bet
het paalwerk en de ba!.
ken, die dp.n Paaiendijk fchoorden, door eene tot dien tijd
ollbekende foon van Paal- en Kookerwormen, tcn eenemnl
doorknaagd. en genoegl2am nutteloos gemaakt w~rel1 •• ~ Lands
Staaten magtigden , derhalven , om dit onheil, dat met recht
als een llratre des Hemels werd ~angemerkt, zo veel. mogelijk.
\ioortekomeo, Dijkgrallf en Heemraaden, om den Dijk, tus.[.heu ftluiden en Diwurdam, daar het meeste ge vaar was.
met zwallre keifieenen, tC beleggen, om tot eene berchutting.
in plaats valt paaien en balken, te dienen. Deze arbeid "'erd
nog in dat zelve jaar aangevangen, en in 1737 voltooid; beo
loopende de kosten daarvan vijf honderd negen.en·dertig dw.
zeod vier honderd agt·en.negentig guldens.
De breedte van den dus vernieuwden Dijk. is, onder in zij.
nen aaoleg, elf roeden; waarvan zeven roeden tot de buitenglooijing. twee tot de kruin en twee tot de binnenglooijing ver.
tlIelken. De buitenglooijing is be(lort met puin, waarop zwaare keifleenen gelegd zijn, die, echter, onaangezien hunne
zwaane. rumtijds , door den geweldigen aandrang des waters.
worden weggeflagen. Dan, welke kosten de zorg en 't her.
nel iliI;lrvan ook mogen veroorzaaken, komen dezelve niet ia
2:lllmerking
aanmerking bij die, welke voorheen het paalwerk veroorzaakte.
Men vindt d~ulve, gelijk de overige Dijkslasten , bij hoeffi;r
gen over de L:mderijën, die onder den Dijk gel~egen zijn.
De Stad d",f/ddam bekostigde, volgens het Oijkregister
van J 598, en de meeling van het j3ar 1678, vijf honderd agt·
en-veertig roeden, elf voeten eD us duimen Dijk., die VlIlt
den Draaihoo,,,, op het begin van den Dijk. buiten de Mlli·
dtrpOorl, aanvangen. en llrekken tot aan de Herberg ZubuI"g.
Hierbij ziJn, in 1691, nog gekomen, honderd en derti~ roeden
en
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en drie voeten, van de ~emelde Herberg af, lOt aln de geweZene Traankolrerije, nu de Lu;tplaats Ruimzigt. Van deze
ZeDe
Lustplaats af. lOt aan Muidm
Muiden lOe.
toe. is de Dijk 1 door paaltje9,
die ieder hun bijzonder Merk hebben. in Bonnen verdeeld;
wijzeDde
wijzende de daaropOaande
daaropflaande 'Merken aan, door wiel!
wlen elk ge..leeltc
gc..leellc
Dijks moet onderhouden
ol1d~rhouden worden.
Het Hoogheemraadfchap
onderhield. volgens het gemelde Dijlrrrgi ur, wel twaalf holt.
derd zeven·en·tngdg
zeven·en·tagtig roeden, vier voelen en zes duimen Dijks-,
d3n negen honderd Dijksplichtigen; doch, door de
voor meer d:m
fpagc(lokene
fpagefiokene Landen. ruim honderd één-en-vijftig
één.en.vijftig roeden.
roeden, tot
verhooging van den Dijk, vergr3aven zijnde, worden de oved·
ge groDd
grond verhuurd. De huur,
huur. echter, zo veel niet beloovereiseht worden', moest
pende als de kosten. die lOt ond~rhoud vereischt
bet te kort fchietende,
fChietende, over de andere Dijksplichtig'en , worden omgeOagen. Deze Jasten zijn naderhand veel verminderd:
eensdeels om de IOcn
toen fparr<:llokene
fparrdlokene Landen,
Landen. nu in een goede
zijnde. en anderdeels, om dnt
fiut zijnde,
dat de kosten,
kosten. na het leggen
van de (leenen
fieenen zeeweerin~e, zo :lIs
:115 reeds gezegd is, op verre
D:I zo ~OOt
~oot niet zijn, als voorheen,
Tot het onderbond
onderboud van den Dijk, van gemelde Lustplut$
Rujmzigt tOt
lOt MlIIäm
Mllidm toe,
toe. draa~ell
draa~en lI/lliden
lI/lIiden en Wee.cp,
Wu,cp, te
tC zaRIIimzigt
men,
men. een
eeD negende, JPefrpultufpel een
eeD negende. Lomtn
Lomen en
Breultdtn,
Breultdtn. te "urne!!,
'zamen • een zesde, Kortehol'feen
Kortehol'f een negende,
negende. Air·
coude eeD
een zesde, Nr:/i1el'rgt
N(t:1el'rgt een
~en negl!nde, en Diemm
Diemen en Overdiemen,
diemen. te zamen, een
ecn negende. De Landen, die mede deze
JastE'n
Jastrn helpen drangen,
d,aagen, worden onderlèheiden
ondcrtèheiden in Dijltpli.!rligtn
Dijltpli.lttigen
en W"tllplichtigen.
W"tllpli.htigen. Onder den Rin.! van de eerOe
eerne hehooren
Bllilrnlrfrk en Ol'froiemm,
OI'frtJil'men, de
de Landen van OUfrrJdorp, BII;frnlrfrk
Landen benoorden de Cao.cp
Cao,cp en Smal Weesp,
Wwp. of cus(chen
ms(chen den
We!eperYollrl
Wr[rprrYallrt en den Zerdijk,
Zetdijk , lOt aan IYetSp.
l//énp. en vandaar.
langs
Jangs de westzijde van de I/rgf,
f'rgl, door Muiden. tOt
tot aan del}
Landen. die de lasten helpen
Hoogenl1ijlr toe. Alle de overige Landen,
draagen, zo wel in de Provintie van Hol/tm"
HoI/mil' aJ,
al5 die van Utrecht gelegen, noemt men lYaalplichligm; waarfchijnlijk,
waarfchijnliik.
om d:lt zij,
zij. van ouds. den Dijk verplicht
verplicbt waren te helpen
hermaaken,
hennllken, IngevalJc
IngevalIc 'cr een doorbraak gefchied, of eeu Gromt.
Grooà.
waal gevallen was.

Da·
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DIEMEIt~IEER,
DIEMEltMEER, ook wel IYaurgroafsJPaurgraafs- of WOlergro{ts-Meer
Walergrafts-Meer
,enaamd. is een
eeD bedijkte Polder, aan de oostzijde van den
Amfltl,
Amjltl, bijna
hijna een vierde uur gaans van de Stad AmfleJdom.
AmjltJdam.
west- en noord-waards de Bonne
,'on Diemen,
Banne "an
Diemm, en ten zuiden
yan de OUlewaler-,
,aD
Outtwaltr-, of Over-Amfld-Polder.
Ovtr-Amjld-Poldtr. Deze Mur. uit
de genoemde Stad komende.
komende, nadert men langs twee wegen:
den Oulelfaaltr
uitgaande. en langs de
OuteU'ooltr Weg, de M!JiJtrpoorl
M!Jiierpoorl uitgaande,
oOSlZijde
JI';[rptl poort.
oostzijde van den Ampel, van buiten de JI'ifrpel
Waurgraaft-Mur is de oudfie,
De naam van
vanWattrgraafi-Mter
oudlle, waarfchijnlijk.
ontleend van een Graft of gegroaven
gegraaven Vaart, die, van ouds, in
deze Meer plagt te loop en ,• en reeds in de zestiende eeuw in
gebruiklijkfie, is die
wezen was. Dan de meest bekende of gebruiklijklle,
tie Diemertllur, Daar het Dorp Diemen•
van t/t
Mur l-edijkt was, behoorde dezelve aan de
.. Voordat deze Meer
Amflcldam; hebbende, waarfchijnlijk, voorheen behoo·rd
Stad Amjlcldam;
Am!lel,'een, of Nituwtr-Amjlet.
NituUltr-Amflei.
aan de Ambachtsheerlijkheid dm/lcllwn,
jn het jaar J15~9,
Stads. wegen, geko!,
gekott van de Heffen
Heeren
iD
S~9. van St~ds·
BREDEnOI)E.
Die,,,ermur, werd,
VAN BREO!ROI)E.
De visfcherij van de Diemtrmter,
in het j.ar
J543, van SladIl
jaar 1$43.
51adi wegen verpacht. Ook hlld
hila de
muis. door eenen wijden mond, gelOeenfchap
gemeenfchap met
Meer, van ouds.
Amfle/. Het
liet water nond,
fiond, omtrent dezen mond, vooral
den Amfltl.
bij llo(maclttig·
1l0(maclttig· weder ~ veroorzaakt door ')ostelijke of noorde
winden, .zo hol,
hol. dat de voorbij vaarende Schepen en SchuiJen
ren 'ee
'er zeer doot bekommerd. ja, fomtijds , in merkJijk
merklijk geva:ugebragt werdeg~
Om dit ongemak. weg te neernen,
neemen , werd. door de Vroed·
Vroed(chap der Stad Ámjltldam.
Amflelda111, in het I~ar
Jaar J1569,
fchlp
569, in beraad genomen.
men, om eeDen
eenen Vaart te gnaven
graaven binnen
binneu den Zet'llijlr,
Zeeiijk, langs
en om de Mur,
Metr, tot
rot In den Amflel.
/1mfle/. door welken men,
men. van
gemelde SI~d
St,d af,
af. boven in den AllIjltl
Áwflel zou kunnen komen.
komen,
zonder den mond der Meer
lYleer voorbij te' zeilen; dan,
dan. dit bleef
alleen bij de beraadflaaging. In het jaar 1583
/583 nam meo dit
wederom iA ovedeg;
overleg; maar het bleef ook daar bij. Van lijd
djd
tot tijd w.erden 'er
oer meer dergelijke beOuiten
befluiten genomen, doch
t()(
niet ten uitvoer gebragt.
Met den aanvllIlg
aanvllDg vaD
van het jaar IJ6u. deed de Advokaat
medefiandeu. aan Heeren·
('QRlW,IS
CoRlW,Is vAl'i 1>AVILA.U
VJLAü , en zijne medellandeu.
Dur·
V
nurU
DI ax.,
UDUL,
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Burgemeeneren. een verzoek" om de Di,m"",ttr te mogen
bedijken en droo~maaken. Doch het liep aan tot deo 14dea
Mei des jaars 1624, eer zij daartoe Oétrolj'verkreesen. VlD
·s Land. Staaten. Bij hetzelve werd de bedijkte grond, alD
de Stad of derzelver rechtver kriigenden, ten -eeuwigee dage, ilJ'
eigendom afgefiaan , onder eene jaarlijkfche Recognitie, teB
behoeve der Graaflijkheid, die, noglhans ~ tWee juren daarna.
te nil!te gedaan is. Ook werd, aan deStad-, toegell'aan, vrij..
dom van verpondingen en andere imposten, voor de Mttr, geduurende den tijd van vijftien juren; welke vrijdom, naderhand,
voor dertig jaaren verlengd werd, als ook vrijheid van Graaf.
Hjkheids lollen voor altoos; wi;ders het recht om de bedijkte
Mur te doen bellieren, bij eenen Dijkgraaf. op de benoeming
van Hoofdingelanden. door 's Lands Stalten te kiezen, en ook
bij eenige Heemraaden en :l0dere gewoonlijke Amptenllren. Aait
Dijkgraave en Hoo~heemraaden werd afgenaan, het recht, om
Keuren op de bedij king te muken; doch het hoog, middelbaar
tn laag gerecht. over alle andere zaaken. zou bHjven aan de
Graaflijkheid, en aan de Amptenaars. door de Graaflijkheid aan·
~eneld. Op grond van dit Oétroij, werd' de bedijking onder.
nomen, en voltrokken in het jaar 1('1119. Burgemeenerèn vaD
Amfiddam, van wegen de Stad. eigenaars van den be:iij4uëri
~rond zijndt;, verkogten denzelven , bij kavellngen van tien
Morgens, aan de meest biedend en ; behoudende aUC!enlijk denlg
Morgens voor rekening van de Stad, als bUjvellde durdoor
Hoofdingelanden van den -bedijkte Polder.
Het liep aan tot in het jaar 164<>, eer. op oefeuing van de
hooge en laa~e }urisdiétie in de Meer, eene nieuwe fchikkin~.
gij de Graaflijkheids Rekenkamer. gemaakt werd; zij be{]iSle
toen de gefchillen, die over de laage }urisdié\ie, onder d~
naastbijgelegene Bannen van Amflelvten, DitRUn -en Olld(r~
Irtrk, ontflaan waren.
De Meer begon naauwlijks in welnand toe te Reemen,
ReeU1en, of zij
liep. tusfcben den 5 en 6den Maart des jaar. r6St. door de
doorbraak van de Sf. Anfhonits of Ditmert/ijt, geheel eD.al
onder water, zo als wij. op het vooreaande Artikel. gezegd
hebben. Teeen bet einde yan hIK -volftdde jUl' ,eruee&en d'O
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Ingelanden,
Ingelanden. tot her
het beverfchen van de lIfetr,
IIrur, en het herflellen
der Diikaadje,
Dijkaadje, Oétroij van 's Lands Staaten
Stallen., en vernieuwing
.an
nn voorrechten,
voorrechlen. voor den tiid van tien
lien jaaren. Reeds te
Ie vooren
lIebben
&ebben wij gezegd,
g~zegd. dat,
dat. tot behoud v~n dit OI1S Vaderland,
in het jaar 1672,
1671. de Ditmtrdijk
Diemerdijlc doorgeftoken,
doorgefloken, en de 1I1ar
fileer
onder~ezet werd.
Het liep [Oen
toen aa·, [Ot
tot in het jaar 167R,
eer Hoofdingelanden.
Hoofdingelanden, Dijkgraaf en Hoogheemraaden vernieuwing van het Oétroij verkreegen. Thans werden aan dezelven
de voorige vrijheden, voor den lijt!
lijd van vijftien jaaren, vcr·
vl.'r·
gund; en toen befloot
belloot men ook, de Mur
Meer in een beten:n
beter!.:n Haat
gefchieJd~. In het jaar 1702
1702 werd,
~ brengen, zo als ook gefchieJde.
daardoor, dezelve gelukkig behouden.
;IItcr aangaat, dezelve
Wat de gedaante of gefleldheid dezer ;Ileer
ligt belloaten
belloolen in een Ringdijk. die dric.en-u5tig
dric.en-zl.'itig honderd roeden
roedcn
bellaat, en alom me , behalven langs den /.m/tcl,
/.mftcl,
in den omtrek bellaar,
en aan bet Nieuwt
Nieuwe Diep.
Diep, eene Braak. rusfchen
IUsfchen de lifter
lIlter en den
Zetdijk
Zeedijk.. ter plaatf.!
pla:ltf.! daar welëer de Buurt rpeflool
TptJloo/ gelegen heeft,
heefe.
.omringd
~mringd is van een hreeden RingOoot.
RingOool. De Visfcherij, in dien
1100t, wordt door de ~tad dmfitldll111,
dmfultiam, als den eigendom daarfloot,
telkens, voor zeker getal
gelal van jaaren, in erfpagt.
erfpagt,
yan beziuende, telkens.
aan Dijkgraave en Hoogheemraaden.
Hoogheemraaden, uitgegeeven.
uitgegeeven, die de~elve,
aJn
blja:onderc perloonen ver·
bij kleine gedeelten, wederom aan blja:onder\!
Visrcherij, binnen
binncn den Polder, wordt.
wordt, door DijkIlUuren. De Visfcherii.
graave en Heemraaden , aan de Ingelanden.
Ingelanden, mids' len
ten minften
minflen
yijf morgens Lands bezittende, onder zeker jaarlijkfche RecogIlitie,J wegeftaan,
wegeflaan, en het geld.
geld, d~arvan komende,
komende. alle jaaren.
jaaren,
nitie
\lefleed tot
lot het planten
plallten van visch in den Polder; om welke vischvi~ch·
be(leed
planting bij te woonen.
woonen, de Ingelanden.
Ingelanden, op zekeren gel1elden
dag. genodigd worden.
De grootte van de Meer
MUT is zeven honderd en vijftig
vijfdg Morgens;
Morgens.
twce-cn-zestig Morgens.
Morgens,
echtcr, maar zes honderd twee-cn-zestig
waarvan, echter.
drie honderd en drievierde roeden.
roeden, in de
de! gemeene lasten dra·.
dril',
gen.
~en. In het jaar '730 telde men 'er [wee
twee honderd zeven-eo·
zeven-en'
rwiOlig
twintig huizen. waaronder,
waaronder. zo als bekend ii, eenige u~r
uer aana311zienlijke Buitenplaalren
Buitenplaalfen en 'Lus
lus hove:!
hoven zijn. De grond der lI1eer,
lIfeer,
en, gclliik
gtllijk men wil, hier en daar. wellen
die veenachtig is, en.
iVan beider en zoel waler
water beefe.
heefe, is, luiten
luiteo de Huiun en LUit·
LUit;van
V
V •a
ho-

j,.
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boven,
boven. aangevuld
RangevlllJ met Wei en Warmoeslanden ; de
d~ Warmoefiers
WBrmoeliers
groenten. op de Prinfogrnft,
Prinfegrnfl. aan de Oude Kerlt,
Kerlr,
brengen hunne groenten,
en ook wel op de Joode G,·omnuzrlrt.
G,'ot'nmIJ rltt , Ie
te koop. De l'tlur
Mur
twee groole
groote wegen: den Midde/weg,
Midde/weg. die
word doorfneden
doorCneden van Iwee
OUlewanltrbrug tOl
tot aan de 1J1I/'/SI'eldtl'b/'ug
lJarlsl-e/,ürhrug loopt.
loopt, en,
van den OutewlJo/trbrug
'753, geheel befiraal
be{lraat is, en de Kl'uislI'tg.
K"uislI'eg, zijnde de
in het jaar 1753,
langll:!,
ZtIIldpad, over de .Groole
.Groolt Duil'tnDub-enlangl1~, beginnende aan 't Zntldpad,
ireclufche P,lder,
Pelder , en eindigende aan het Nieuwe
Nit/lwe Dirp.
Diep. De
inchlfelte
OUlewali/erhrug is,
is. in het jaar 1762, zeer fraai
OutewlJlllerhrug
fr:lai van fleen her·
lierlijk iizeren Tolhek ,;epbalst,
gephatst,
bouwd, en
eD op denzelven een fierlijk
lusfchen
hardrtcenen zuilen, waarop,
waRrop , aan de eene zijde,
lusCchen twee hardrteenen
de Wapens van Allljie/dam
Metr. in
Al/lflddam en van de JPaltrgl'alJfsJYalergraafs·1't1etr,
uitgehou wen. Het
Hel laatlle
beflaat
wit marmer, zijn uhgehou
laatl1e be
(lUI uit een wit
lP. G. M., welk Schild, door
fchild, waarop flaan
Ilaan d~ lellers IY.
met uirl:cbreide vh:ugelen,
vlc:ugelen, in de biezen 1l3lnde,
een Zwaan, meI
(bande,
vaslgehouden. Aan de andere zijde (laat
llaat
van agreren word vastgehouden.
bet Wapen van den toenmaligen Bailjuwen Dijkgraaf, den Ed.
het
Grool
GroOt Achlb Ileere WII.J..EM
WIlJ.RM VAN HERYlSKEU,
HEE~SKE~K. Bur~emee(ler
Bur~emeeller
Stad A",jieldam.
Ámflddam. De H~rbergen, aan dezen Brug, en de
der Slad
bevoorechre Hl:rbergen
H~rbergen in de lIlur,
buiten de Vrij.
vier bevoorechte
lIlter , fchoon
Cchoon builen
heid .der
~er St:ld
Stad leggcnJe. bet:lalcn,
beIaaien , lIogthans,
t1ogthans. excijns
exciins aan
Ban de
Stad. Even over dezen Brug, op den zuidweslf'lijken
zuidwesll'lijken hoek
van den Middelweg , flaat
,'an de lllur,
lIletr, tegen
Ilaat hel
het Rtc/tthuis
Red/huis '-Im
opgerigt, en de lijffiraffe
Iijffiratfe len uitvoer
't welk het
bel Schavot
Scha VOl word opgerigl,
gebragt. Dir
Rechthuis was eersl
eerst een klein en gering gebouw,
gebragt,
Dit Rechthllis
in legenoverfielling
tegenoverllellin~ van hel
het legenwoordige,
tegenwoordige, 't welk, in het
1777, geheel, trOls
trots en lierlijk, meI
met een Toren en Uurwijzer
1777.
lI1idde/wl'g en Krllisweg,
Kruisweg.
daarop, herbouwd is. Behalven dezen lI1idde/",'g
verfcheidene L:lanen
Laanen io
in de Mter.
Mur, van welke
)oopen 'er nog verCcheidene
e:!nige
doortocht hebben.
vall die zijn
e~nige geen
~een doortochl
hehben. De voornaamlle van
ZijD
Pauwenlnan, tie
de Groene of Burghortstllfan.
Burghor/Slllfan, tie
de Kloos/er
Klooster of
PlJllwelllolJn,
Sddplaall,
de Scltaagerlaan. De laall1e
laaille en de fraÎille,
fraaille.
Sc/~dp!aall, en tie
heeft
een en Riiweg noaf
nnar den MidtlelMiddel- of KruislI'eg,
Kruisu'eg, beginnenbeeft eenen
Ringliiilr, niet verre vau
van de Herberg tie
de
de mede aan den Ring'i;lt,
Schulp,
SchuIphrul! , die, over den Ri"gflool,
RingjlDot, aan deo
den
Schulp. of den Schulpbrug
dmfrel legr,
legt, en loopt, met verfcbeldene
verfcheldene kromten, lot
tot aan het
dmfteJ
bet
elode van de Ma/;eifJ/I",
einde
Ma"ûlJlln, die',
die", omtrent vijfüe
vijfti, roeden l1li
UIl deze
zi~
li~
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zijde van den Krlliswtg,
Kruisweg, aangelegd is, en aan den Middtlll·tg
Middelll'eg
begint. Deze ll-llllitbnlln
lJloliebfllJn heefe de lengte van
\'an drie honderd en
zeventig roeden, en, aan het einde, een zogenaamd lI/oliehuis;
zevenrig
Jllllliehllis;
een Herberg, welke thans minder bezogt word. dan in vroegere
jaaren,
jaareo, toen het Maliefpel 'er nog geoefend werd. De Baan i.
iJ
geheel vervallen, wordende.
wordende, nu en dan, gebruike tot het rijden
of harddraaven
harddraaveo om een zilveren zweep, en eer
ter wandeling. DU9
Du!
is ook de Keur,
Keur. nog laatse
laatst in bet jaar 1759 gemaakt, buiten
gebruik geraakt.
Doordien de Landen ln
In de lIfur
Mar veertien voeten laag!!r
laager lig.
liggen. dan hee buitenwater, is men verplicht, bet overtollige
Polderwater, ter hoogte van vijfden
vijftien voeten, optemaalen. To~
Toe
in hee jaar 1743, bediende men zig daartoe
d;arcoe van vier WatermoW:l\ermolens
Jens met Schepraderen,
Schepraderen. doch thans van twee, voorzien van
zekere waterfchijven.
watl!rfchijven. uÏlgevonden
uÎlgevonden door eenen .ANTllONIE
ANTUON!! Dit
DK
JONG, en naderhand merklijk verbeterd, door wijlen den
deo lleer
Heer
IAN
JAN IACOB
JdCOB HARTSINCK, in leeven Heemraad en Schepen der
Meer; welke twee Molens meer nut doen,
doen. dan
d2n de ,'oorige
voorige vier.
Ook he~ben
heJben deze het voordeel, dat ze,
ze. zelf. bij harde vorst
vorst.t
konnen doormaalen.
doorrnaaIen. Daarenboven heefe mén
m~n ondervonden.
ondervonden •
kannen
tlat
• at de grond 'er veel door verbererd
verbeterd is.
Wat de Regeering der lifter
lIfar betreft, deze benaat
bellaae uit eeneu
eeneq
Dijkgraaf, die tevens Baljuw is, en vijf Heemraaden. die ook
Schepenen zijn; voorts
voom één Secretaris, één PenniDgmeefler
Penniogmeefler ell
en
één Gerechtsbode.
De Keuren van de IPnlergrno[s
lPnltrgrtlofs ·lIfeer
·lIfter zijn,
zijn. van
V20 djJ
tijJ tot tijd,
vermenigvuldigd. en meest alle vernieuwd
zeer vermenigvuldigd,
vl:rnieuwd en
~n in order
gebragt in
io het
hee jaar 1757, onder het opzicht van den loenmali·
toenmaligen Dailjuw,
DaiJjuw, den H~er
Heer en Mr. PlEUR llENDORP.
RENDORP , Heer va.
vall
lJfllrqUtlle,
Jlfal'qllelle, Burgemeeller van dmfteldllNl;
Amfteldanl; dezel'e!
dezelVe! zijn, ro
re
bijeengebragt , cn
zamen,
zamen. in
io één groot oa.vo boekdeel, bijeellgebragt.
CD benaan
bl!f!aan
1°4 bladzijden.
DIENSTMANNEN
DIENSTMANNlN.• Dienst/tliden.
Ditnultûdtn, in het latijn lIlillisft,.itJ!tS;
lJfilliSferio!tS ;
eene benaaming,
benaaming. die. in oude brieven en verhaal
verhaaJen,
en , veeimaal:l
veelmaabl
voorkomt. Somwijlen werden de Dienstmannen gelijk
g~lijk gl!lkld
gèlldd
met d. Slaaven.
SJaaven, of met de geringlle Diena:lr1
Diena:ll1 i zodat zij de
V3
vrij-
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vrijheid eerst vaa
van hunne
bunne Heeren moesten verltriigen,
verl/rEgen, voor dat
Eij
rij onder de Vrijen kondeu gereld
geteld worden. Hun 101 was, om
test:tment vermaakt te
yerkogt, verruild, ja, om bij tesr:tment
re worden.
De Slavernij. na de affchudding van het juk der R,mtinm
R~mtinm en
Franlcen,
Franlten, in deze vrije Landen, vernietigd zIjnde. bleef,
bleer, ecbechter. de naam vin
ter,
van Dims/mannen
Dimslmannm nog in wezen, en werd toen
gegeeven aan
laD Ridders en Edellieden. Dus vindt men, in een
eell
brief, bij HEDA,
brier,
HEIJA, waaronder de naamen
naam en van GIJSBERT
GI]SBERT VAN AMGIL LIS VAN AMST!I.,
AMSTEI., ALBERT VAN WULVEN. !;\RST
E;\RST VAN
STEL, GILLIS
\\'ULv!':l'f. HERMAN
HERMAJi VAN
VAN WOERDEN, en meer anderen, als gerui~
"ULV!lf.
gen,
gen. onder den naam van ll/inisteriales,
JlJinisleriales, of Dienstlllamun
DiensllI1amun ,
gemeld. hoewel deze perfoonen, in dien tijd, zeker van den
voornaamflen Adel waren. In een anderen brief, bij MAlTH!':US,
voomaamflen
MATTH!US,
de NoóilitaU,
Nobililau , te
re vinden, worden de bovengemelden •, neveru
nevens
naam vermeld. Ook zegt
zege W:NHO'.
w:rmap,
meer andere, onder dien nalm
over lzet
hel Oude Lnntl,.echl
Landrecht "on
"Im Overijs[eJ:
Overijsfel .- Under den
dm name
tier
DimSlluun werden in dtfen
lier Dims/lusen
IIe[el' 1'0110/
,'alItIl bl'gnpm.
b,gnpen. dm ganlgant.
BW
&I'/J Adtl
Adel und
unJ Ridderfdof. JOHAN VAN VERNUURG
VI!.RNEBUllG ,• Bisrchip
van Utrecht,
U/recht, zegt, in zekere Ordonnantie: alle Diensllude,!
DimstludrlJ
.mus Stichts
,filicltts van Utrultt,
U/,.uht, die jinti
fintl nidt
nic~1 [cltuJdig
fchuldig tlt,
Ih, ruhte
ruhle
tl/o
tllO Rt1en
Poen vor da~elicke
da~tlicl.-e gerichte,
gerichte. "aer geen bl;jlt~nde
ó1ijlc~nde [cMj"
fchij"
ï-7I is.
l'Otr uns vtrdagen,
""
i$. tr.trdel'
mude,. zal mm
ml'n "oer
verclagm, und vervolgm
fo "'1:1
,.r~t is.
dit woord.
woord, in de gemeenfle
gemeenlle be.Naderhand werd dir
betekenis,
teken
is. genomen voor een Erll'lman,
Erll'lm:m, die nog geen Ridder
was; zo als men ook 'r't woord Famulus gebruikte.
Hierbii !hat
flaat aootemerken
a~memerken , dat
dar de naam van DitIJstmlmnen.
Diemtmlmntn,
naderhand. ook Leenma1:nen
Letnmal:nen betekende.
betekende, en dat dezelve, meer
dan eens, grooren
grooten twist verwekt heeft.
heert.
MATH·US, Hi;/orie
)'an lUI
hel lAndttu/rechtZie HEOA •, WINHOF •, I'tfATH-US,
Hillorie yan
fe Bisdolll,
Bisdom, 11.
Il. Deel, bI.
bi. ~39·
DIEPENBEEK • (ABRAHAM)
DIEPl!NBEEK.
(ABRAflAM) een verm:lard
vermaard Sc~ilder, geboortig
van 's Hertogenóosch;
Htrtogenbosclz; een der voornaa:ntle
vooroaa:nfle Leerlingen van den
.,grooten
RuafNS. De meefle
mee(le (lukken,
werk,
,grooten RUilfNS.
nukken, in het beroemde werk.
de Tempel der Zanggodinnen.
Zanggodinnen, zijn vervaardigd naar zijne Tafkunstvermogen te kun·
kunreelen. Dit is genoeg. om over zijn kllnslvermogen
lIen
nen oordeel
oordeelen.
en.
Zie PIULlPS
PHILIP',t leven
Leven der Schilders.
Vu~,

DlEPENBROEK. DIEPENDORST , enz.

3' Î'

DIUENBROEK, eene Havezate, oneler het .!choutampt vaD
gelegen In het GraalTchap ZUlplun.

~,çnem,

DlvUrooRsT, ('I Ollde Land van) ook wel Ditptnltorst ge.
naamd, gelegen in het Land van f/oorn. paalt. ten OOsten,
aan het rechtsgebied van Gotdtrult. Dezelve is de grootlle van
de vier Polders. berlaande i862
1862 gemeten en 99 roedl!n Land,~
In 173~ telde men aldaar 94 huizen. Ook behoort onder dezen
J,>older het Dorp Ouddorp. Men vindt in dezelve vcrfcheidene
fraaie Lusthoven. als Gr~tntfltin, of het Hllis Ie Ouddorp , dG
Hofdiji en RuS/burg.
DIEPENHUM • of /Jitptnhtm, kortheiJshalven nok wel Di,.
pen genaamd, is een Vlek.
Vlek • .in
in de Provinrie van Overijsfel, beo
boorende onder het Drostanipt
Drostampt Haafhtrgtn, waarvan het •. ten
westen, drie uuren gaans aflegr. Westwaards van de Kerk Ii&t
eene Havezate, die aan het Huis D;tpenheim behoort.
DtEPENVEEN, voorheen een beroemd Nonnenkloosrer. van de
Orde van ~T. AUGUSTIJN, In de Provinrle yan OJ'trijsrt!, eed
uur van Devtnter. Het Dorp van dezen naam behOOr! onder
de Heerlijkheid Kolmfthate, welke, door de Stad De,'enler, irt
pandCchap bezeten wordt.
Zie Oudheden vlln Dtvtnler, p. 500.

DIEPSM!!R, een bedijkte Plas, behoorende , met de !terk
Dreghmur, onder Oud.KuiPt!, in Gus/mer·Ambacht.

V30

DlEPSTEGEN, gelegen in het GraafTcbap ZUfplrtn, rusCchen
DeUlic ~em en Ter Burg, draagt den naam van een Havezaate.
doch is niet meer dan een groot Boerenhuis.
DIEREN, eene aangenaame Lustpluts, gelegen in de Buurt·
Cchap van dien naam, in het Richteramp[ van ytluwezoom.
Voortijds was deze Koninglijke Lustplzats eene Comm:l:lderie,
ondergeCchikt aan den Land.Commandeur van Ulrecht. In het
jaar 1647 werd dezelve, met een gedeelte van de dauQmliggen·
V4
de

'IA

DIERMEN. mESE. mESHOEK. DIESSEN, en!.

de Landen, gekogt door Prins WIU.EM DEN TWEEDEN, van de
Ridders von de Duiljclle Orde, voor eene fomme van 147000
guldens, CD, door dellzelv.en, nagelaaten aan zijnen zoone Prin.
fe WILLEM DEN DERDEN, die, in het jaar 1674, het gebouw
merklijk vergroot. en tot een Jagthuis bekwaam gC/maakt heef,.
Thans behoort hetzelve aan den tegenwoordigen Heere Erf.
Stadhouder.
Dn:nMEN, een Buurtfchap, in 't Land-Drostampt van Fe/uwe.
onder het Dorp Nieuw!rer/r behoorende.
DIES!, een Riviertje, in Sloals-BrabalUi, een uur gaans
's Herlogenbosc 1.

~an

DIESIlOEK, een Buurtrehap , in de Provintie Za/ani, behoorende onder de Ambachtshecrlijkheid van KOlldelter!re.
DIESSEN, eeg Dorp, in Slaills-Braband, onder het Kwartier
van Oosrerwijlr, drie vierde uur gaans ten oosten het Dorp Hil)/arenbeek, aan de rivier de Nemer. De Gereformeerde Kerk.
die in he, Dorp flaat. is ecn fraai en luchtig gcbouw. voO{zien met een fraaijen fpitfl!n toren.
Dam, (lIIr. DANtëL DE) geboortig van Brusfel, alw3:1r hij.
geduurende den tijd van twee-en-twintig jasren , Predikant was.
voor dat hij te n/:1ingcn beroepen werd. Allen, die van hem
fpreeken, gecven hem den lof, dat hij W3S een zeer geleerd en
taalkundig man, in achting bij alle de Geleerden van zijnen tijd.
Men vindt van hem aangetekend. dat hij Brus[d, om de Ver.
volging, moest verlaaten, nadat die Stad, door PARM"', in het
jaar 1585, veroverd was; dat hij, zijne boeken moetende agter.
Jaaten , dezelve, op eene verborgene plaats, in èen muur vernak. in hope, van ze, daarn:l, wederom te zullen bekomen;
doch dat, niet hem. maar zijnen zoone, dit geluk naderhand
Ie beurt viel, vermids het huis in handen van Hervormden geraakt was.
WAGENAAR • In zijne Yader/llndfche Historie, VIII. Deel, p.
1I7-h
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J74,
jaaT
.17
... , zegt van dez~n DANiëL DE DIEU. dat hij. onltrent het jaar
J588. briefwisfcling
briefwisCcling met sorwIJ hield. gelijk ook deed JAN MIJSS8.
ClUEU!N,
CHIELS!N, Predikant te Grootedroelc;
Grooltdroûc; welke laatfle, aan SONOI] ,
fchreef, dat de Admiraal HOWAIl.D,
HOWAItD. met agt groote fchepen en
zes pinasfen •, tot zijn ontzet gerchikt was. Verder gaat hij VOOrt,
voort,
en zegt: deze
arieMden in Engeland, zonder
Jeze lurle/ijlee
Icerlclijlre luiden ar;ei#en
dal_ mij gdlttlrm
last, Oln
tol AItlat.
gei/ulem is. uit wiens last.
0/11 Prins Maurits
Maurics tot
lemeenen Stadhouder te
Ie doen verlelaaren.
verIrIaaren. Klaar blijkt uit deVROLIKHERT, in zijnen Yfisfingfr:hen
P/isjingfchen Kerleheze woorden.
woorden, zegt VROLIKHERT.
Kerlchemei, dat bier de geest van BRANDT doorllraalt • bij wien men dit
gantCche
gantfche geval van DE
DE DIE U's Reiu
Reize naar Engeland, en zijn ge.
ge·
drag aldaar,
aldaar. omflandig leezen kaD.
kan, in zijne Kerlcl.
Kerlrl. lIistorie
lIislorie op
het jaar 1588. I: Boek, bi. 748-7S3. Zonder dat mij gebleWAG!NAAR gezegd. LA RU!, in
/ren is, (dt
flit wiens.Jast, had WAGENAAR
zijn Getierd
Getterd Zee/tl/ui,
Zee/III/d. op het le~en
le ..en van LUDOVICUS DE DIW,
DlEU.
zegt.
zel:t. dat Daniël, in diemt van tien Staat,
Slaat, eens t9t
191 een
ten geflan Koningin EliCabetb.
wigtige zaalc,
zaait, is afgezonden Ilan
Elifabeth.
dienflcn, die DANiëL DI!.
DE OIEU
D1EU der Zeeuwfche
Zuuwftht
Onder alle de dienllcn,
Kerke gedaan heefe,
heeft, was geen van de :nin!le.
:ninfie. welken hij verver.
richtte, als Prezes •, op de Sijnode te 1I1i"'elburg.
Mil/ie/burg. in het jaar
richtte.
1591.
159f.
zegt, dat hij was van adelijke afkomge; dat zijn VI.
LA RUE zegt.
der was geweest een huisgenoot van Keizer KAREl. DeN VIJF.1BN;
en dat hij,
hij. dOflr dien Vorst, ter erkentenisfe
erkemenisfe van trouwe dienfien t tot den AdeHland
Adellland verhecven was; en verder. dat hij tweefien,
eerst met LIJSKEN MOCJlAAIlDS,
MOCIlAAIlDS, en
m::al is getrouwd geweest, eem
rus ;; va
VOOrts,
daarna met SARA COLON lUS
om • dat hij overleed in het jaar
hij, in zijnen post als Predikant te P/isjingen.
Yfisjingen. ge.
ge1607: en dat hij.
zijnen zoon uit zijn eer!le
eerlle huwelijk.
volgd werd door zijDen
DIEU, (DAVID DE) de negende Predikant te Ylisjingm,
l1isjingen, was,
DIW.
zo wel als zijn vader, te Bru.<{tl geboren. DAVID was te Ylisto
fingen beroepen,
beroepen. den loden November 1607, en flierf
fiierf het jaar
/ingen
daaraan volgende. zo als men vermoed, voor dat hij nog in den
dienst bevestigd was.

Duw,
DIIU, (LUOOVICUS
(LUDOVICUS DE) mede een zoon
ZOOD vin
van Mr. DANJeL
DANIeL DE
Dl:
V S5

Dl!U,
o~UJ
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'D

I E U. (M,.. Dllnill ie)
je)

DlEU, geboren te Ylisjingetl,
nisjinltfl, den ,den
lden April des jaars 15.90.
I S9O, ui"
ui~
DIEU.
zijns Vaders tweede huwelijk J]let
SARA
COLONIUS.
Zijn
levensbeJIlet SAllA
fchrijver LA
u RUE zegt, dat hij zonderling bedreeven was in d~
OosterCche taaien. en zo arbeidzaam, dat men oordeelde, dit
zijn ijver zijne krachten
kt'2cbten te boven ging Hij was eerst 'Predikant
Predikant
In de Waalfche
Middt/burg. daar hij beroepen
Waalfohe Gemeente te Middtlburg,
werd in het.
.613. Van
Vandaar
het jaar .6'3.
dur werd bij,.
hij,. den loden Juni)
Juni.
J'7isjingen beroepen. alwaar bij
hij in'
in· het Franseh, Ne-,
1617. te nisjinltn
1Ó17,
Ne.,
tlerduitsdz.en
E"ge/sçh predikte. Men' wil
tierduitseh.
,en ook wel in het eRge/uh
taaIen. aldaar, op ééoen
éénen dag gepre·,
zelfs. dat hij, in die drie taaleo.
~elfs.
aJs
.dikt beeft. Van Ylisfingtn
nisfingtn werd hij beroepen te Leiden, als
Predikant in de NederdyitCche
NederdvitCcbe Gemeente,
Gemeente. in het jur
jaar 16.
16 J 9,
9. en,
naderhand, aldaar aange!lel~
unge!lel~ tot Regent van het Walllfcbe
Waalfclze Col·
legie. Hij overleed 'er, den.13den
dcn.13den December 164~l",.oud·.zijn~
164~l",.oud'.zijn~
de drie-en.vijftig
drie.en-vijftig jaaren•. Nog te. Mijde/burg
Mi'de/burg !laande; had· hij
zig in den echt begeeven met IL\TEtJjNE
L\TELIJNE BOGAARD; uit welk bu~
hu~
welijk verwekt zIjn,
zijn, volgends FOPPENS , in zijne Biblioth.
Bib/ioth. Bti.
B"~
,ielI.
,iea. elf kinderen,
kinderen. van welke ook Commigen
fommigen in geleerdheid beb·
ben uitgemunt. LA RUE
RU! zegt,
zeg[. dat,
da[, yan elf kinderen, hem over.
doc~Jters. HOOGSTl\AATEN,
HOOGSTI\AATRN,
gebleeven zijn twee zoons en twee doc~te(s.
in zijn lPooráenhoek,
lf/ooráenboek, yan
\'an OE
DE DIEU fpreekende, zegt,
zegt. dit .één
[e Leidtn, en naderhand' te Amjfûdllm
Amjfeldam de
der zoonen eerst te
PredikalK
Geneeskunde geoefend heeft, en dat de tweede zoon PredfkalK
twee zoonen is hel
het g~
gete Woubrugge geweest is. Door deze Iwee
flacht van DE DJEU"
DIEU" te Amftelállm
Amfttldam en elders. voortgeplant.
voorrgeplant. Da
f1acht
werken van LUDOVICUS vindt men gemeld bij FOPPENS ,LA
, LA KUE en
anderen. Onder 's mans afbeeldzeI
afbeeldzei vindt men een Latijnsch bijbij·
febrift
BOXH01N.
'fcbrift van BOXHOJtN.
,emelie Schrijvrrs.
Schrijvtrs.
Zie tie lemelie
DJEU,
DIEU, (Mr. DANIëL
DANiëL DE) afkomfiig
afkomtlig uit bovengemelde Ge!1achl,
Gellacht ,
neeft
lIeeft niel
niet alleen te /lmfteldllm,
/lmfte/dam, ten welzijn \'an zijne GeboortèGeboortè·
aad,
groote dien!len beweezen. In
!lad, maar den geheelen Staat groole
bet jaar 1724 werd hij Schepen, 173' Raad, 1744 Hoofdoffi·
Hoofdoffite /lmft~/dllm
/lmft~/dam In het 'jaar
cier, el! 1753 Durgemee!ler Ie
jaar '730\
Staaten der Verëenigde Gewesten, bellooten tot
[Ot
werd, bij de Staalen
yan een
eenen
na het Rusfi·
Rusli·
en buitengewoonen Afgezant nl
:het zenden vin
febi

DIEVEREN. DlEVERSWOLOE.

31S

fcbe Hof; in het jur Ie vooren • was de Heer D~ DIEU daartoe
reeds benoemd. Hij vertrok in de maand Maart des eerstgemeJ:.
den jaars. en verbleef aldaar tOl in den nazomer van bet jaar
173!2, wanneer hii. op zijn verzoek, terug geroepen werd. Zijlle voomaamfle halldelin~ had alda:rr bellaan, in het maakcn
van een verdrag van vriendfchap en koophandel; het welk hij~
echter. wat moeite bij OQk aanwendde, niet tot volkomenheid
.bad konnen brengen. In het jaar 1737 was de Heer OE DIEU een
der Gevolil'lagtigden , over cen verdrag van koophandel met
de Oostenrijlrfch( NttI(rltmdm. Doch ook deze onderh:rndeling liep vruchteloos af. l~ het jaar 1744 werd hij, wederom.
lot buitengewoon Afgezant aan het Rusfifche Hof benoemd.;
40ch daar verliep nog een geruime tijd, eer de onderhandelingen met het Engdfc/ze Hof haar bea~g kreegen. Jn het jaar '745
kwam de Heer DI DIEU te htersburg aan. Veel goeds deed zij'
~e onderhandelinI:, tot onderfleuning van de Gezanten van de
Koningin van Hongarijm en van die vlIn Enge.'and. Ten tij~
van de voorige Keizerin ANNA. had hij zjjn hof weeten te maa,
.ken, bij de toenmalige Keizerinne Y.L1Sl\IETIi, die, geduurende
zijn eerfie Gezantfchap. van weinige of geene perfoonen vaa
~nzien werd aangefprooken. Hij dus aan ElISl\BETH niet onno,genaam zijnde, bevorderde de zaak en van MARIA TIlEJtESIA tel}
fierkflen. Doch zijne onderhandeling, die te vooren was blij
ven fieeken, had den voortgang niet. ditm men gehoopt bad ;
en hij kwam dus terug, in bet jaar 1746. Op den !23fien vao
de maand Junij des jam '765 overleed de Heer en Mr. DANIël.
DE DhU, als Oud·Burgemeeller, ea oudfle Raad zijner geboorrefiad, Gecommitteerde Raad Ier Admiraliteit, Bailjuw van den
Land( van BIlus, en Hoofdofficier der Stede B(''U'Y'ijlr. 's
Mans afbeeld zei vindt men in het XIX. Deel der Yadtr/andfch(
Historie.
DIEVERKN. bet derde Dingfpil in het Landfchap Drmthe.
beflaande niet :Inders dan uit Veenen; zijnde. echter, het groot.
l1e van alle z~s. Het Dorp van dien naam is zeer aanzienlijk.
DIEVERSWOlD. één der tien Dorpen VlD de Grietenij Op!ltr/and, ook wel DliurswIJltJ genaamd.
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DIEXnERGEN. DIEZE. DIK. DINKHOE, en!.

DI!XB!RGEN. een Gehucht, onder Oo/marfum. Aldaar flond.
welEer, eene vermaarde Kapel. waarin zekere SARTOltlUS" in
het Jaar 1571, het ampt vau Vicaris bekleedde.

DuZE, een BuunCchap. onder het Schoucampt der Stad
Z'W'Qlle.
DIK, (JAN) was, in het j~ar 1690, Schout bij Nacht, 00der het Kollegie van het Noorderkw~nier. in welk jaar hij
fneuvelde, in den ZeeOag tusCchen de Franfclzen en de VereeDigde Enge/fone en Slaalfehe Vloot en • op de hoogte van Be~ejtr.

Zit

BRANDT en CI!.['\TEN, Historie van Enklzllifen. Nttierl.
Mercurius yall dal Jaar.

ook wel Dingshof, een adelijk· Slot. te OISI, in
onder de Provincie van Ol'crtjsfel.

DINnIOF,

~,,/lanl.

DINKINGI!.N, wel~er eene vermaarde Abdij. in bet Landfchap Dun/he, zeer nabij It/ijlt. Z.:Jert de Hervorming zijn
de goederen daarvan. door 's Lands Slaaten , langeOag
~D
een Rentmeener over dezel~e aangefield.
ftft

,

DINTELOORD, een Dorp, in Slaats BrabantI, onder de Heerlijkheid van Prinftnlani, hebbende zijnen naam van de rivier de
Dintel , die aldaar haare uitwatering heeft. Het Dorp befiaat,
voornamelijk, uit twee rijen huizen, digt bijeen getimmerd, en
door een ruim marktveld \fan elk:lnder geCcheiden, welks zuideinde aan de Kerk fia~[. be Jnwooners zijn, meestal, Gen~
formeerden, uicmaakende cen tamelijke Gemeente. Hun Predik~t is Lid van de Klasfis van Brult,.

DINTHER t 't welk, met Heeswijir, door één Predikant bediend
word, is een vermaaklijk Dorp, i:t het Kw:tnier v~o Maaslantl.
hebbende zijnen eigen Rechlb~ok, met zeven Schepenen. De
Heerlijkheid Dinlhtr werd. in het jaar 1388, aan JOIf/tNNA.
HenogillDe van BrabantI, on;edragen, door wJl..L.&.'tl VItN DE.
AA.
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Ridder, Heer van Hl'tHl'ijlr, die dezelve wederom van haar
re leen ontying. Na dien rijd is zij, meermaaien , van Heer
veranderd.
Zie OUDENtlOVI!N, 114èhrijving "tin de Jlldjerij van den
AA,

Bo!d.
DIl\'TER, (EG~IO~D) of DII'\TERUS, geboren in het Dorp Dinx.
perloo, was ~ecretaris van ANTHONIJ DEN EERST. oN, JAN DEN
TWEEDEN en FILIP5 DEN EKIISTEN. Hertogen van BOTirgondiën.
Daarna omhelsde hij den Geestelijken !laat, werd Kanunnik te
Let/I'm, en kwam eindelijk weder ten Hove. alwaar hij overleed. in het jaar 14(18. Hij heeft, op bevel van FILIPS DEN
'TWEI!:DEN, gefchreven, C;'romjlr van Brnballd, waarvan. in
de Kloosters, nog verfcheidene copijtn zijn. Ook is hij de Schrijver van Gmeologia DI/cum Bourcolldid?, Brnbantite, Flandrite el Hol/ar.di,f!. gedrukt te Fronifort 1529. Zijn afbeeld.
Lel vindt men bij VALER lUS en FOPrENS.
DJNXPl!I\LOO, een Dorp, onder het' Graaffchap van Zilt.
p!:en, en wel onder het Orommpt van Bruvoord. V66r de
J Jervorming h:;d het ecn Parochiekerk, die haaren Pastoor van
wegen het Graaffchap verkreeg. Doch, na die groote verandering, w~d de Kerk aldaar door één Predikant bediend, die onder de Klasfis van Zutp;'en behoort. De Admiraliteit te AIIIjleldom houd aldaar een Commis tef Recherge.
DINXTERVI!EN, een Dorp en Schoutampt, onder het Drost";
ampt Yollmhol'l!n, in de Provimie van Overijsfe/.
Zie VAN DER HOUVE, Hond,'esl C/rror./jk.
DIOCARUS SEGOl\', wl)rdt gefleld :tls een Opvolger van ASINGA
in de Heerfchappij van Friesland, en werd geroemd.
als een fchrander man, in Staats- en Oorlogzaaken. Hij zou,
zo als verhaald wordt, geregeerd hebben kort na Cf/RISTUS gebocme. en wel 01I! dien tijd. dat GERM~NICUS kwam om deu
dood van VARUS Ie wreeken. DIOCARUS zou, door zijn wijs bemer, oorzaak ~eweest zijn, dat Friesland toen in rust bleef.
A~CON,

TA-

1f1t

D IOC A RUS S EGO N.

TACITUS maakt maar ééns gewag. dat. geduurende zijne Rtgeedng, de Fritzt. met de Romtintn gellreden hebben. uit oorzaak, dat de laadlen de fchallingeo. boven mate. wilden verboe>g.n. Verder zegt WJNSEMIUS. dat zij te zamen In vrede leefden.
DIBBALD, zoon van DIOCARUS. zou zelfs, in bet jaar 44. de
Romtitun tegen de BriUtn onderOeund hebben. DIOC.uUS
'9'ordt gezegd, vijf-en-dertig juren gere,eerd te hebben, en ,eo
fOJgd te zijn vaD DlBIALD, waarvan boven meldin, ,emaakt is.

