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doorg~a!1s

II\I{,
IRI{, (Graof)
(Cra!!!) lVord
word dooq;aans gehouden
gehoullen voor eell
een der
voorvaderen der (;raavt.!r1
(~raa"er1 van fJo
fJo!frmd.
I/a nd. De
D~ Heer VAN L'JON.
L')O\\,.
in zijne Alullde
[fisturie ,'{!II
bi. II
,fielt
A/uilt/e {fh/uril.?
l'(!1] Hol/m]{f
Ho//alJd (IJ. Deel, bI.
11
\last, dat deze
"ast,
d<.!ze DIRK Ilenot;
Ilerto~ van Ripllarii!.
Ripllarië, dat is.
is, van lVymelVylllegen,
gm, TiJiet
7iliel en van de langs de
dc l\'r,on!;:.er
l\'r,ordzee gelcp;ene Landen, ca
C11
gevolglijk o,Jk
IlolliJ/lil,
oIJk o'.'er
o\'er de grenzen
gl'l:!lz<.!n van het thans genaamde Hol/mlll,
geweest is; welk !;e'~e~dL'
mm
l';e'(e~dc bijna o\'l,reènikll1[
o\'~recll:JCll1t met het geen rum
leest, in het IIV.
V. Bock
BIJck \'~:1
V~:l de
dc ll/'{,]:f.l;
Il/"(,I,'i',~ I'an
van Droer JAN VA:>I
VAN LElLEi'DEN.
De
Dc tijd, wa:lrlll
wa:lrill hij ge:e('I~1
geleef''! heet[.
heeft, wor,lt OllS
ons door zijn!!
zijn~
bedrijven aangeweeze:1.
aangeweeze:l. Want
\Vant men vhdt
vi'1dt aangetekend, op het
hel
jaar 782.
KAREL DEN
DE:>I ORoon:"
OROOTE:'. dat WITI782, onder dL'
d~ rcp;ccrin;;
rcgcerin,~ van l{hREL
WIT!'
KI;'(D,
Kl~D, uit l\'uiJ
}\T'iOJ"H'Cg
I'll'i'!;' IJ
n tcTIl
tL'J"l! :;" .i;ckeerd,
gl..!kcerd ~ eene
C~J)l:' IJlcnigte
menigte van Saxel','
L,'l1xeJ'.Î,,
door KlIREL
KAREL bc,eugdJ.
be,cugdJ, en
ell genoodzaakt het Christendom te omom·
helzen, tot den afl'al
afval bewoog, en aanzette om lfiet
Illet hem groote
verwoestingen aan te rechten; dat Koning
~onil1g KAREl., hkrvan
hièrv'iIJ onderzijnd~, drie zijner
zijnl:r voorIlaamfle
voornaamflc Legerhoofden
Legerhoofdl!n tegen hun t~
licht
richc zijnd:,
velde zon,1
zon,!;; dat deze d:!
d~ grenz.:n
grenz,;n dt:r Saxers
Sa.'l:ers gcnu,lcrd
genaclerd zijnde,
\\'lT,KI1\D zig te;:;'.'n
te~':n de Frallkcn
Frmlkcn teil
aldaar ontwaar werden, dat "'IT,KIl'\D
oorlog toerustte; waarop zij
,t legen
zii beflotcn,
befloten, hunlle
hunne \\apCilCll
\\'~pCilCIl ni 't
tegen
de Sc/am'CII,
Sc/aaJ'CIJ, maar tegen WITIKIND te wenden; dat 's Konings
leger op dat p~s
ieger
pas verftcJ
verflcl kt werd,
werd. door de manfchap,
manrchap, waarmede
IJlR'"
als een naastbe:1aandc
nuastbe:!aande I'an
van KAREL.
KAREL, in allerijl,
allerijf ,
deze Graaf I)J[\:\:,
uit de gezegde
,llm:c
geze~de Lundfchr.ppell,
LandfchGppen, tu,fC:lC!l
tmrC:len Jen RhijiJ
Rhija el1
e11 d.:
d~ "lInz/'
gelegen. naar Snxm
Sa.\'w was op;:;etrokkcn.
opgl!trokkl:n. Dit ailes bevcqigt
bevcccigt het
gevoelen vaa
van die geenen.
geencn, welke vastrtellen
vastflcllen,, dat de Ho/lalld.
Ho//alld(de Graaven
(dc
Graavcn uit het Kl'ninglijkc
Kl'ninglijke t;cflacht
b~l1acht van Fnd:njl.:
Fr.71!Á'rljk afkom,
flig
f1ig zouden geweest zijn.
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(Graaf)

Deze opto~t
optogt van Gr3ave
Graave DIR;,
DIR;;: toom
toont niet alleen, dat hij een
11rijdhaar
firijdhaar man, maar het gevolg doet ook zien, dat hij kundig
en voorzlgtlg
VOOfZJgtlg w~s. DJI\K,
DJu, met de zijnen, het leger des Konings genaderd zijnde, en ziende, dat de LegerhooCdcn,
Legerhoo'"den, zonder overleg, op den vijand aanruktten , ried hij hun, vooraf de
l~gerpl3ats te bef
pi eden , en te doen onderzoeken, of het raadkgerplaats
befpieden,
za:lIl1 ware, den Sflxers
Saxers Oag
zaam
/lag te leveren. In c~nigc
c~nige d~~lcn
d~dcn volg.
volgden zij
lij zijnen raad. Al
AI voorttrel;kcndc,
voorttrekkende, lot
tot aan de hoo~tc
hoogte van
Senta/,
daarn:\ over de IPézer,
Sen/al, trokken zij daarna
lrezer, en floegen
/loegen zig aan
den over van dezelve neder. De drie Legerhoofden, meer drifLig
tig dan overlep"zaam,
overlegzaam, begingen twee van de groot!!o
grootflo mi"tJagen;
mi,tlagen;
den eer!1en,
ebt zij hunnen vijand te min achtten; en den twee.
eeTficn, dat
tweeden, dat zij DlRK
DIRK geen
na;] de ovenvinningc,
geèn dcel
deel aa;l
ovenvinllingc, vnn
von \vclke
welke zij
waanden zeker re
te zijn, gnndcn,
gunden, zonder hem optrokken
optrokkcr. en op
de
cle SaXO'j
Saxel"; inrukten. Dan, in plaats van een vlnijtcnclcn
vluS'rcnden vij~nd,
vonden zij mannen, die zo een dapperen tegcr.ftai1(1
rcgcr.!1ai1(1 boden, dat
de meeste Franken in den flrijd omkwamen, en de vlugtenden
vlugrenden
gcene
geene fchllilplaati,
fl:huilplaati, dan in het leger van DlRK,
DIR!, , vOIlJen;
von3en; zijnde
cen magtig heir,
de nerlerlaag
nederlaag zo groot,
groot. dat I,AREL
KAREL zelf. met een
in SaxC11/ani
Stl.'\."w!anri komen eoest,
eoest. om
0111 WITlKIND
WITIKJND de vlugt te doen
lleemcn.
neemen.
Verder ontmoet men DIRIr,
DIRK:, in het jaar 791, in den oorlog,
dien KA~EL genoodzaakt was a1lntevangen, tegen de Hunner.
(Hungaaren). Het le,er,
Ieler, daartoe bi;eengebragt, beftOlld
beltOlld uit
Frt1tllrm, Sax
Sax('rs
FI"atJlrl'1l,
ers en Friezen; zijnde herulvc
herzdve verde..:ld in twee
hoopen. Over éénen derzelven !lam
nam hij z.:lf 't'e bevel, trekkende
èaarmede langs den zuidelijken oever van dm DOllntIW, naar
Panonie of Hongarije.
HOl1garije. Den nvccdcn
tw~eden hoop Helde hij onder beMEGI~F'RlD, 's Konings Kamerling, met or.
vel van DIRK en van MEGJ;\FRID,
der
f)onaull',
dér dat dezelve.
dl'zelve. langs den noordelijken oever van den Donaull',
zoude voortrukken. Het leger bi
':én zijnde, werden 'er, drie
bi.:én
d~gen achter den anderen, openbaarc
openbaare gebeden gedaan. Daarnl
over de rivier de In",
Inn, in de grensfcheiding tusrchen
tusfchen de Bel/trBel/erfc "en en Hunn(n,
Hllnnrn, getrokken zijnde, viel het leger op de flerkllerk11e
lIul1/1en aan, die overmeesterd en gellegt
geOege
fie legerplaatren
legerpbarfèn der HUnIlen
werden;
werden ; waarna hun land
land,J te vuur en te zwaard, verwoest
werdt. Men zegt dat
dae de Frnnlun,
Frnnkm, tot dien tijd roe.
toe, nooie
nooit groo[e~
te~
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R

K, Ee,./ft
Eer/ft CIï1t1f
eraa! "an
"tm llolïanJ.
HolÏanJ.
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ter
t~r OI'cfI\'ii1ninf;
o\'crwÎi1n;ng 1.,,)(11
\lrlCh mccrda
meerda bliit
buit bch~~ld hadden, dan waarme·
\V~arme·
de zij
lii b!'la
bela 1<on
','n renJ>(
tertJ~ tro!;kCIl.
rrol;ken. DIRK
DrRK cn
Cl! ~IEGI"rRJI)
~rEGI"rRlD geleidden
gelt!.iddcn de
benden.
benden, onder
(In der hUil
hun bevel !taande',
(hand", door llolullle1I
lJohemen naar hUil
hun land.
Dan. dit
dir b iàamdc
iàamde volk was wel ol'erWOl1nen.
overwonnen. maar op verre na
niet te
tc onder t:;e!>ragt;
r;ebragr; l\'aalV~n
\\'aarv~n KARI!:L,
KAREL, kon
kort daarna, de:
d~ blijklln
blijk(/U
he'Jond .,ie
ondèrvond. In h"t
ho,t ia,r
ja,r 793 hevond
de Vorst
Vorsr zig in BáJeren.
BdJeren.
Munnen ~anlbr,nd'.?!l
Hunnen
~al1f1af,ncl,!n \'e1dtogr
\'cldrogt wIflaandc,
wdlaande, deed hij een
l'en brug over
dell
DOlifl/!tV (ban,
tot eenen
cenen vroegen veldtogr gereed
den TJ01ifi/!!V
flJan, en alles tot
maaken. Graaf DIRK, di.:, a:s
a:5 rkirvoèrdcr.
manken.
kirvoerder , den naam van Herdr'leg, zuillld"
zuimde mede niet,
nÏèt, om ook zijne Fril/è'te
Frirfè'le benden,
tog dr'Jcg,
cn zig bij het kger aan den DoDo·
fpoedig, te dnen
d'len opt'ekkcn, en
'1(11111' te
'1(1/111'
re voegen; hii vo.?rde
vo,'rdc hct7.elve op door RUltillger/fll1d.
RUl/ingeriand.
langs de grcnzen
Sa.wrS, met well:e hij zig wederom meengrenzen der Saxcn,
de te vereenigen. Dan, Wat
wn gebeurt 'er? Dit onflandvastig volk:
was deil
den Koning en den
dell Godsdienst wederom afgevallen. had de
}JrieslCIs geduod.
}>rieslel5
geduod, de kerken verwoesr,
verwoest. Ja zelfs Gezanten aan de
Hunnen gel.Onoe:l,
gel.Onrle:1, om ZlgZig- daarmede te v.:reenen.
v~reenen. DIRK.
DIRK, van
dit alles onkundig zijnd~, wcrd,
werd, aln de frezer komende, door
hun overvallen en ge:lagen.
g.:l1agen. Veze
Deze nederJa~g
nederla~:; is het laatst,
laarst, dat
men van hem gemeld vÎlódt.
vÎl,ur. Indien de volgende Graaven van
Hollolld
Hollalld van
vnn dezen afkomflig zijn geweest, zou men GImaLF
OEROLF en
THIETllOLn voor de na:lStbekenden
THIETIlOLD
n:l:lstbckcnden \'an zijne
zjjne afflammelingen
amammelingen moeten houden, en tkllen.
nellen. dat
dar de eerne,
eerfle, GfllOLl',
GEROU', een zoon gege.
had heeft,
benaamd was.
was, en deze wederom een
heert, die mede DIIK genaamd
zoon GEROLF. Graaf van T!:yfl~róallt,
T[!Yfl~rb(1nt, die de vader zou gllweiSc
gewelISc
zijn van WALGER,
WALt:ER, en van dien DIIi.K,
tO[ wien wij
\Vij nu overgaan
DUI.K. tot
overgaan.~
als, ia den rang d.!r
d<!r Hollandfche
Ho!landfche Graav~n,
Gr:lav~n, de eerlle plaats bekleedende.
Zie VAN LOON; Fadtrl. Hisfor/~,
Historie, I. Deel, p. 'P7.
,4027, 434en 439.
door YOSSIUi,
DIRK VAN EGAlON!)
zo als
VOSSIU"
EGMO~!) genaamd, en, 1.0
is, de eerne
eerfle in den r2ng der Hollandfche Graaven ; een
man, van wien genoegzaam alles, zo niet duister,
dui~ter, ten minnen
minften
vol verwarring en onzekerheid is. Wij zullen onzen Leezcrs
Leezers
voordragen, het geen onze voorganger I'IALM,\
I!ALM,\ van hem te boek
'e geene
geeDe wij 'er tusfchen
tu~fchen ( ) bij(1oebij9'oe,elleld
lelleld heeft, uitgenolneu
uitgenotlleu 't
X
jen;
X ~
ien;
DIRK,

~ezegd

~!!~

D T R K,

rafl~

r:mof l'tln Tl,,!!tlnt!.

-

gen, en rla~ror
geil,
cl~nroF' her onl'
on7.' 002n
cla~n vill-:"n.
vill.:.'n, Hij cl lil zegr:
zCg': ..
" DlDE'
DTDl!:'
ltlK fJr.
EERST"
eerlle
)'al2 !/)!'dild,
flJ!/mld, i:T
H63.
1UK
nr. EERST',
cerltc (;raal'e
(;,.aa"e "all
i:1 het jaar 863.

Op dit ia"r
in~r Ih'1Ien
rh'IIen alle dl'
dl> Oll!'rc
olll'rc Gefdicdfèhrijven
Ge(cl1kdfèhrijver, hl'!
hl'[ bc~in
be~in van
in den pcr(oon
p('r(oon van de.~en
de.~clI DlDCRIK;
DJDf.RTK;
van (o:nmige
((rnmige genaamd, of gezesd,
gczc~d, zoon
Z00n van
vRn 5IGEr,ERT,
5IGEr,ERT I 1',
1'1 i:lI
i~.
van /lqufla/iicn,
/l'lllffaliiCll, (dir
(dit i,
i~ an\l'aar);
ol1\\'aar); van
\'ar! anderen
~ndcrcn eC!1
er;] zoon (en wel
de iongf1e)
jongf1e) vron
\'ron GEROLF. een
ecn vownaam
Ileer in !/o//mld
lIollalid of Frinvl1O'naam (le,'r
FrifJInlJd,
bn oir
i.Çer bcpaaJen,
met Ie
land, men kan
dit naauwkctIT
naauwkellT iger
bepaalen, met
te zeggen,
z,'gg\!n ,
Graave van Tciflc:
Tci(lc, bant):
banI): IIFD.~
IIFD,~ (tcn
(t('n onrechte
onrechte)î noemt hem de
l1[er \'~n I\eizcr
zoon van GIl.D,'·.FRG
GILD·I;FRG \, ooc
doc1ltcr
Keizer I.nm:WIJK
umEWIJK DI':
DP: GOV·
GODVRVCHl'IGE:~, gc(prllten
VinJCHTIGE"',
gc(prlltcn uit den (bm
f1am der
clcr oude Fra:1ki(çhe
Fra::ki(chc Konin~en.
belrip van
\'an oit
Gnal'fchap is, of zou
jreIl. liet k"rt be,'rip
dit o!lI:!aane
nnt:!aane Graalîchap
zijn.
dar C.\RC'LVS
C' 1.' V',
U,, ol K,;('ing
K, ,ring /1'0/
cl de Kole
ziin, ten
tcn tijde dat
C.\RC'Ll" Ol.'
Ilmel
Ko/e
te Rlai..'d/tl,
i:1 IJ,
Ijl ab.11Jd,
R!aédltl, ecn
cen ])"rp
Dilrp i:l
ab.1IJd, een
cen aigemé'e!le
ai,,;elm'cne dagvaard
G~ Dccnen
fl1 !\Ioorhield,
hidd, tot
tOt "'s Lands befcherminge,
be(cherlllinge, toen V~:J
\'~:I de
Dcenen en
Noormannen zeer ven\'oest;
dnnr Vèrfcheepcn
vérfcheencn vcek,
ved,!, zo Geestclijke
Geestelijke
ver"'ocst; daar
lis Waereldlijke Heeren, uit DuifScJ/alld
lIs
DtJilscllalld en Ifali;}iJ:
Ila/i;!;): van (om.
rommige würdt gezegd, dar
dat Pall~ J 'IIAN:'\ES Dit
m: MlTiTE,
~6T,TE, die te
11ft/lts
lilt/lIS was, daar ook zijne LC'g~aten
V~gnaten of Afgezanten zond.
Onder veelc
Ilecr~n kwam
veele voornaame lIeerL'n
kwnm 'er ook de Heer of
Graaf var. klein Trooijen,
Trooijm, met
mct twee
twce zoons van zi:ne
ziine zuster
1I1ATII'LOIUS,
IIIATII'LOIUS, Gemalinlle
GemalinlleVanSlGEIlERr,
van SIGEIlERf, Prins van /lquiltll/if/l
/lq/lilalliell of
Cascollieli
Ctlsco71iell;; de oudf1e was WALCIIER,
WALCIIER, Grna
Graa "e
'Ie van Tl'i.f/erballt,
Tt'i/lerbant,
dat in zie;
ver\'at hebb~n TiJiel
/Irc!ccl, }f:"euszi~ zou vervat
Tl/el,, BOlllmel, /lrc/cel,
:'etISóm,
•.fspcren, enz.
dm, ,"/fc/;{1,
,h!te/;a, (uiIOlJblll'g,
(uill!lllbllrg, BIII'I'II,
Bu/'en, Leerdam,
Leerd{lli/, ""speren,
dl! Ollde
Ol/lle 111nt1S
JlltltlS WC;
we; d~ jongtle
jongttc zoon TIlE'.lDOIICUS,
TlIE'.lDOIICL'S, of DIDrtot de
DER IK , DIRK was nog nergens mede begifti~t, hij was een dap.
DER!K,
dapper JUdder,
Ridder, doch had noch la eici noch zano:
zand: met zijn vader
SIG"BERT had hij al reeds kloeke
kl()c~e da1c'en
da:H'c'1l tL't;PIl
tL'e;C'1l de Noormannen
Gra~f Hi\G.~!"A,
verricht. Op het aandringen van d~n
VCrrIcnt.
d~1l Graaf
H.\G.~:"A, die
dit' in
ill
frl)O(l!
~r0<1te achting
achtinl!; bij Koning KAREL rl.:OO
r 1:\ K.\' EN was, lèh·.>nk
Ièh'lnk KA.
Ki\I\EL;
REL; aan
a3n DIEl1U\K,
D1Ef)~I,K, 1I00Imui
Ik//alld mèt
met dcn
d~1J tiJtd
tiJtcl van Graaf, en dus
dllS
"uel
cerlic (;raaf."
werd hij de eerlic
C;raaf"
lJe Giftbrief
Giübrief was van dezen
dez\!11 inhoud:

't
'[ Grn;lftchap
Gr~;lftèhap V:HI
V;Jn Ho/land
Holland

" 1/1
111 der: nnom
naam dtr
der 11.
H.

ell
eIl olll'l!rdedde
olll'~rdedde

Driel·r"dig!uid.
Dril'l'u/dighdd. KA-

REL, bij de gr.llie
Gorls Konillg
gmtil! Gods
KonilJg der Franken."
Frollken."
,. WIm,
Wall'

D I R K, Ectjle
Cratif "an
')/(In Hol/ani.
Hollani.
Eerfle Craof

3!lS

..
Hoagheit betaamt, dat wij vnfe
st Wantet anfe
onfe Koninklijke f-Ioogheit
mlt meenigerlij giften
giÎten fullen eeren ende
lieven en getrouwen mit
verweerdigen , fa
fo willen wij, dat het alle gelovigen in de H.
Kerke Gods, die nu zijn ende namaals fullen wefen, kondig
fy, hoe voor nnfe tegenwoordigheid verfchenen
vcrfchenen is, den eer·
eerwaardige Graaf Hlgano,
HJgano, biddende onfe Goedertierenheid, dat
wil een en geITOuwen,
getrouwen, inet name Dir/trik,
DiJerik, eenige dinge wilde
wètt'n de Ke:
Kei ke tot Hl!cIIJUIJde,
HUNJUIJde, met al dutter recIlrec[lgeeven, te Wè!l'n
terlijk
ter1ij~ to~ b~hoonl,
behoortl , van die plaats af, die men heet
he~t SuitllzarSuitl1t1rder/tage
Kin/zeim we. Wiens bede wij
J70irtrappen en Kinlteim
Jel'hage tot Foirtrappen
goedigliiik "als
'als re~t Ul
\.'11 billijk was) ontvangende,
omvangende, gunnen en
geeven ('nfen
(·nfen getrouwen VOOI'110è\nt
voor!1o~mt al het
her voorfz. in 't gehi!el,
geheel,
nlet den diellHluidell,
rullen,
met
dienstluidell, di~ IJU
nu fyu el1d,~ nal1la~l,
nall1a~l, weren
w.:fen fullen.
wt'ydcn, wateren en ww:rvlieten.
w,'tcrvlieten.
met beemden, bosfchcn, weyd"n,
Ende gehieden
gebieden geliik'irwijs
geliik·:rwijs hij fyne andere goederen in erfregt
al den rijd zijns levens hij ende zijne nako.
bezat, d~t hij. ook :11
melingen dcze
d~ze onze milde gifte gerust~1lijk
gerust~1liJk gebmkcn
gebm ken ten eeuwigen dagen, en tut dien dndc
dnd~ hcbb~11
hebb~n wij dit onfer goedeniegoedertierenheids Gehod do~n fchrijvcn.
fchrijv~ll, mids dien gebiedende, dat hij
allcdrle
a1J~ dde dinge vrijeiijk
vrije;ijk houden en bezitte , ook mogt
magt doen daar·
daarmede wat hem bliefl.
blieft. Godt in alles helpende ende niemanc
niemant
moeilijk ofte
oHe hinderiijk ziinde. Ende op dat onfd
onf.:r milJheids
gif
te en volgende tijden dus te
re vaster zijn ende precijfd
precijfçr ondergifre
houden worden.
worden, hebben wij, dit onder 9an
aan met onfen hand beo
bevestigl4, en bevolen met onr~n
1Vestigà,
on[~n rings afJrukzel te zegelen."
zegelcl1."
Onder het Konil)glijk Zegel:
" Overzien bij den Notaris Hagano,
Hagnno, in !lede
fiede van Rotger,
ROlger,
den Aarrsbisfchop en opper!1en
opperften Camzelier."
Cantzelier."
",. Datum in 't
'c jaar onzes Heeren OCCCLXIIl.
OCCCLXIII, den XVII
.Kalender vag
vay Julij , de Xl Indiétie, in 't XXX jaar van de Regeering van den Heer Koning KAREL, zijnde het XXV van de
berfiellinge
ber!lellinge en na de gekreegene breder erfenisfe."
" Aétum iri 't Dorp BlIJde/Ie,
Bladelie, faliglijk Amen."

Men kan niet ontkennen,
omkennen, of' er zijn in dit verhaal, uit de ouX 3

de
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E(1:fl~

C;,aof ~'t1Il !J(l!lalJd.
!J(l!lfJlJd.

C'hronijken, eenige feilen, en bijwnd,'r
bij wnder in di,~
de C'hronijken.
di~ omlbndi
omn~ndi6hc.
6he.
f)~ AGT'TF zi;:lc
zï:~1t! A(~ezal1tl'n
"p de
dl.! dag.
den, dat Paus JOIIANNES J)~
A(~CZ~:ltl'il "r
dagva:lrt te IJlnde/le
lJladel/1! zou gezonden be'1bcn,
!le~b('n, D'1l
0,11 dat, in het jlar
jaar
":l2rt
8fi3, geen Paus JOHANNE, , maar
;Zoonfchen
8l'i3,
ma::r r;ICI)L~!,,,
r;rCI)L~!,,, , dUl
dUl ;too'nft:hen
noc! bekleedde, en andere onzekerhe.'t!:J
noel
onzekerhe.'c:J meer, raa];e:ldc
raaJ;c:ldc ,Ie at:
RI{; onzekerheden,
ollzekerh~den, die der
dl.'r moeite !;ièt
lii.'! waardiJ
\1·aJ.diJ zijn
komst van D Rl{;
natefpoorell. Wij
\Vij zien bier dat de eer:!e
del1 naam van
eer!!e Graaf dell
IJatefpoorell.
DIRK ge'/ocrd
ge','ocrd heeft; dat -hij, in h,.'t
h'.'1 jaar
E63, a:lngdleltl
aangefleid zou
ja.r E6],
ZOl!
Frallkrijk. Dan dit
ziin door "AR"L
I,AR"L DEN Jl:ALEN,
KALEN, Koni 'g van
\'nn Frf111krijk,
h~cft het grootae
Schrijv~rs diç
grootftc verfcbil verooTl:lal;t;
verooTlaa l;[; wi;l jllllger Schrijvers
vijftig of zestig jaarell
jaaren laap
laat,'r IHle'l
.. n, dat dit
gL'rchi~d
tHle!l . en .,'(~g:.;
t'g~,m,
d!t gèfchi~d
zou zijn,
ziin, door KARE.
KARE- DEN fElIOVOUDIC:
fEr;VOUDIG~ N, in den jaare 913, en
wedero'1l anderen, in 9,2
922 of .\)23.
wederom
y23. Pc
flt! oorzaak van ,lezen
dezen misflag zoeken zij, die 863 ftellen,
aellen, in de vcrmengin:{
vcrmengil1:{ van den naam
!lag
met eenen :llldrren
anderen Dm",
DIIlK, daar de eerlle
ccrlte :Ie
:je Croo:vader
C~oo:\'~der van zou
geweest zijn. Oan de!
dc! jaarrelling en dagrekcnÏ:lg
dagtekcnÏ;Jg van dl.!!l
d~!l GiftIi!(t te
w gec,'cn,
r;ce'cn, als
al> ook de
brief van 863 dient wel het meelte
meelle ligt
E:,NVOUnaam van den geever KAR!!!.
KARI!L DEN KALEN, of dk
die van DEN E:èNVOUD1GEN.
Franlchcn vour lh:!len,
zij,
DIGEN, dien 'er de Franlchen
Ildien. Want alhllewel
alhuewel zij.
die de gilt
gIlt vijftig of ze'tig
ze'lig ;a:rclJ
verlc'bi,/t!I1, zrgg"lJ,
zegg'>ll, dar,
dat, in
ia:ren verl,:bi-,en,
bet uitCchrijven
een
uitfchrijvcn van den llricf, of h:t j~ar , een L voor eell
C zou gefteld
geaeld zijn, en dus. in p:aat~
p:aats van DCCCLXIIl.
DCCCLXIIl,
DCCCCXIII. Dan.
Dan, hoe zou het dan 923 kunnen zijn.
zIjn, zo
ZO als
DCCCCXtII.
SCRIVERlUS,
gel1eld hebben? of daar
SCRIVF.RIUS, en de meeaen
meeften na hèm,
hem, gefteld
moelen twee XX in plaBt~
plaats van één gctla3n
gellaan hebben, zo als, in
moeten
beid~
11 ~at, wijl het
beid,~ de Romeinfche CijtTertaJlen,
CijffertaJlcn, uitdrul.kelijk f1:at,
buiten dat van XIII niet tot XXIII kon komen; en dan zou ouk
moelen plaats hebben, dat alle de copi':n juist na een en 't zdfmoeten
de gebrekkige handfchrirt
bandfchrirt waren nagefchrcven.
nllgefchreven.
STOK!, die, bij alle Oud:,eidkcll.1ers,
hoogachdng
MELIS STOK!!:,
OuJ~leidken'lers, in hoogachting
W2S,
cn de oudae
was, en
oudlle en geloofwaardig1te
geloofwaarJiglle Schrijver is,
is t (als men,
volgens het hedendaag,ch algemeen gevoelen, K. KOLIjN voor
eeD ingeaoken
een
ingeftoken fiuk houd) zeg
zegtI duidelijk, vs. 317.
317, fez.
enZo

"'" .&trt
tipt bel
bc~ fefter ente
tn~E

gfJ€lu~; II
ofJetu~;
be O1\~aefi(bap
tp
O1'~acff(bap ban "al'attt
"aflant t;
jfen flie
\r,lO "~Ieplanb
JP~jep(anb obtllomtn.
ofienamtn.
~tn
flit \I,lU
~at

JPan~
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lOant
lPant îlI~
af~ on;
on~ r~ te botcn
boren (amml
(omtn/
men fc;erf
fqcl'f acute
!)onDttr ia~r
iaec
<lente !Janben
\1.:11 b;ie cn~e
rn_e fe~tlcfi
fc~t1(fi ouerluacr
otcrl.l1.lcc I/
q;n
Hacrle oe
be fîale\.ue 3cftetIific
fiacrle
3cfterlific /
~e
~c "olline
"allüte toa~ in PJal1crill~
PJal1crirl~ /
~11 ban
\.Jan D;ie$!ant
D;ic~rant fJabbc
gabbe een
ccn breI
q;n
breI//
~rgon\te fticl)ttn
ftidjtrn al
a{ !l!)cficcl
~cgonfte
DOefieel
00Hant
ute Hnm
eonincrifte.
~oI!al1t ure
finrn eonil1crifte.
IDant bi
Ui uaf cncn
rnrn ~ibcrlfie
mant
~ibCtlfie
Wcil'
C113 "
Weie (anbc
lanbc I/ Cl13

~{~

In d<.:ze
d~ze regels
r~gels vindt men,
ni~t alleen
~l:ce:J het
hN iaar
i~ar 863, maar ook
hl
m~n, niet
den naam van KAR~L
KAR!':!. ['EX !:.\LEN,
!:,\LEN, en niet DEc;
DE~ HNVUUDIGéN.
EENVUUDlGI:.N. Het
een en ander hcbJcn oo;{
00;' mècr
m~er :InJ~re
:Jl1d.:re Schrijvers, onder deze
de C!l1'oIJt'jk ui, de A
hdij \'an Egmond. l\h:L1s zegt nog, op
Ahdij
tet einde van den GifLbrit:f,
Giflbricr, \'S.
vs. 365.
het
~fJclJc1JCll in OI1~ ~trrn
~trtt1 tacr
feer I
~l)c!lrUCll
9:ciJte !)Ilnbcrt
l)onbcrt en barr
bart naer
gefite
narr
iD;ie\.uetf twinticlj tn
ril brit mcbe
mebe /
(Cate
~!)tl' ~[dbere
~ltlbeft tere il.tbe
jiebe I

'Er zijn
znn geene lorfpraaken nodig om. de geloofwaardigheid
geloofwaardigheiJ
:-IEUS te bevestigen; bij alle de beminnaars der
dcr Oudheid is
van ~lELlS
hij bekend, als een Schrijver,
S~hrijver, die, volgens zijnen fchrijftram.
ailes naalh\'kcurig
naalhvkcurig heeft nagegaan, en ter neder gelleld, niet alailcs
het jaar, maar zelfs, veeltijds. ook den dag. Zo deed hij
leen !let
met de
~ift van LODrWIJ!_,
LODfWIJTC, Koning van
van Duitschland,
Dtûtsch!and, Broeder
dè !;ift
lIan Grna\'e
Gra:t-'c DIR;, I'tm
,'an Halland,
Hol/and, vijf jaaren daarna,
van !OREL,
X~REL, ;an
If/asda. als hij zegt vs.
vs.439,
met de fchenking van het Forcest Wasda,
439,
enz.

fjeUUtr be bant
fJent toe Of)tgtuen
gfJtgtuen /
" qEn
En fjcuutt
ben 3cgf)tl
3cgljel anllcucn
anlltUen
")' En gieter oee
DCC bcn
uinllfJed!}n te htaren.
waren.
" ~an ouftn
onftn bill(lfjctl!11l

qI)gegtben in
",) qJSgcgtben

on~
K 4

I!errn
I!ertn tartn

" ~eA
~CA

3d

__

DIR K.
K, Eerfle r:,.t1t1fwlII llo:'.'al1d.
llo:'.'al1.i.

.
•.
---------_._._._----------_.~-------------

(\ten bertttllllc
bertitnftc tHl'JfJC
ban ~p~rr
" ((:en
tJaLlfJc uan
~PJrr
iai.'r cn alfa
!.u el
" ~([)rc
~clirc bOI1/),rt
bontJ,'rt ia,r
arro UIt!
" ~(!Jte
~c!Jte rn~e
rnoe (t.'~tlCD
(~~tlCD/
/ L'IIj"
tIIj "

lbc 1:00 llll LODETIJI:
LODETIJI; "!lil Di!:'tS;:!:I:d,
Duits; :.',:l:d, ~~n G!'~H':
G!'~;1\".' D''\K,
D''\i:,
't TOi'rn!
1;1i'(C.'1 Irf/,',:."
!Ia":,, ("111
\"111 't
'r evell
~\'l'n or
of liet
her IJ~"c·iClCII,
1/~J!c,iC1m, cr
cf wj
wel h,:t
hel
Lalj(j \'JII
\'JIJ If~/fli
r/~/tJ; ~('.\e,'st
~".n~c'st zij.)
i!68, g':~·':l":l':gc:,~''''l'n':- h'.'''·
h'.")·
LIHIU
zij ,) in h'.'t
h,.'t i"~r 1-!68,
bcn, indielJ DIRK ceL't
eer,'t in <)2J
Ç2., Graaf'
gC\\'l'<Llcn ware?
C ifcben,
Gr~ar gClI'l"Llen
wure? licze
I~ez\! Urt·
ccIE,'r ;:ecnc
;:eCllC Ir g::,!l'r~~l;.
kin I:C\-,:c!en
!tJa:;d~ IC
re
brief :;jd eclFI'r
g::I!i1r~~1;. \ 'Ill
IJll kj!1
I:l'v,'clcn I!;iQ::dl'
hOlld~n, zo_ken
::Illkren __ l.0 :SWIjl:.
:SWIjl:, zo 'der I~ I:U;l.
l:u:JhOllden,
zo. keil zij oul; e, IJ ::!lekren
r.en zC.::ë;cn,
wiell ZIÎ
Zl i El(
nll ,,1'.:11.
CI",'II.
].\:'>VS DI)l'A
z~'.:!;r lJier,lp:
hier. lP: .\laar
T:en
ZC,:::;Cll. wien
J,~:-;L'S
D')VA Z2;![
.\!.Jur
hoc zal men
mell met
l1l~t 1:('r
I:ct i'lar
h~r H{,:l
H(':~ ~ II '1
') ':'1
CIJ de
Copiibtcil alweer
alwccr
d,~ Copiiï,relJ
f1;ccn
gded g':zicht
gèh~d lJf
hi.:n een c:.lfcrkncr
hèt
geen gded
g:zichr g~had
"r mi,(:
nli;(: hi:n
c:,tfcrkuer over h"t
]1001;.1
'1en zon
hier kU'lne'l
biivoc~2n, dat
Fr,1II.
lJOofd ~ai2:1?
~ezi2:1? :\lcl1
ZOll biL'r
kutlncn bii\'o~gcn,
dar de Fr,111ji:,Je r;:l)ni;];;lii~c
gecnc f!c!!rlil'/.
flc!!rlil.l.
ji.',1e
{;:l)l1i;];;lii~c Ili'!oriL'!chrijvcr
Ili':oriL':chrijver I\IEZ~IUIJ,
I\lEZ~I\~IJ, diè
di" geene
[de CopiL:n gehr"i~;t,
zid V::;1 d: ou.lc
gchr"i~;I, IllJar
IlI~3r Iwl zi.;
ou.!c oorrpr()n~iiil;e
oorrpr<ln~iiil;e
Brieven bedknd
bcdi.:nd heelt,
ht:ct!, ugt:
Zt:gt: ,.
.' In dir iO:1r
h:1r ~6 (,
r, mJ:.I:r:
m~:,kt~ K.\I{!·:J..
K\HEI.
" DE KA 1LE
7.t'I(er~n fleer
DIR") Graaf van 'leI!::
/:G!!,': lidt
\LE zekeren
I leer THIERRY
THIERR\' DIR:,)
;w't ,•
"
wL'n zij, die ['zedert
,'zeden dl1t
d2t Gra'lrl::Ïi"p
GraaCI::-lnp hCler·:n
heler':n he',b(ll,
fJ(~')bL'n, afaf·
,. van wi:n
zi,n; d,)ch
alriiJ c 'll
b~p,-:ül ;:eZ:1;j
::eza;; !;,l1'1LÎ:
1;,11<Li:
,. gedaald zi,ll;
dilch zij hebb~n altiiJ
'n b:p:':ül
,.
I;C:S ;"",dC::l
;"",(1.::1 olllkm:c·
" zo dat zij op dl! vrijh<:id
vrijh<:;d d~, L~nd3
L~l1d-, 1.;c.!:S
olllL-m.'c"men." :'Ilen
:\Jen mo:'t
mo'~t t,)e~emmen,
[i)e~emmen, d~l
dot hij 8'>,
8,), vV,)..nr
Ir S{,;
86; fklr;
ftL'lr;
doch hij fi)re,>kr
\lier vall den
dèn (;,ji/wi,,!,;
(;,j!I';-i,,/;
ij1f(~,'kt cok van de r.ift,
r:rft, ell Ilil![
on,j, rtckening
cen iaar, of 3ndefhalf
;,t'!è1lièll
rrekel1in~ kan een
andelhalf jaar, dan'na
daa'lla !,t'(i:hic:d
No~ brcn;icn
brengcn de nieuwe
niellwc Schri;vcrs
Schri'vers bij,
z.) DIRK
IJIHK DE
m:
zijn Nog
bij. dat, Z,J
liJZ:R,TE, in H6J,
H6;;, Claa' ,c:ewordell
Z )0;1
geworden 1V,lrc,
1V,lrc.!, hij en zijn Z
)0;1 DIRK
Dun;
DE TWEEDE
:1!ELIS,
DE
TWEEDE 125
(25 FarG:1
FaTG:l Illl)~~[en
nll)~~[en ~erege~rd
~eregeerd hebb~n,
h"bb~n, zo
zo als :lIELIS,
in zijn Rijm C!i;'Oliiik
lIer
waar, dat dil
dit verre
v~rre uit·
C~i'oliiik,1 zegt.
lIet is \\'aar,
loopt, als men oprd.:ent,
oprt:h:ent, her
gee;Jc 10i11:lJ'gcn
voorgcC!ven, dat
hèl gee;!e
lom,n'gen voorgccl'cll,
de certle
eerfle U1RK
DIRK ~<'),
+", en de twel'de
rWèL'de 8' j,:;lr\:,n
j.:aren het bewind ZuU
ZuU iJl
in
h~nden gehad hebben.
VEr.Dr::o!,~!.R Ikit
(kir vour
VOlJr den eerl1cIl
eerl1cll 33, en
h3nden
VELD!::'iI.~"'R
voor den tweede DIRK 82 jJarcn. Schoon dir
dit t]cgtS
t]cgls 120 jaarcll
jaarell
hi;. echter, Ze)
zo :lis
21s ook anderen,
uitmaakt, zegt hij,
anderen. dat de twecde
tweede
DIRK een zeer Ol!:<
01!rl, man geworden
gcworden is. Dan de alleroudlh:
alleroudlle SchrijDIRK
vers maak
maaken
regeeri!l~sj3arel1, nOc'h
noch ook
en geen gewag van hunne rcgeeri!ll:sjaaren,
van het fil!rtÎ2ar
fterfj2ar van DIR]!!:
nIR!\: DE~
Dl':'> EER'TEN,
EER<TEN, die, in de Chronijk van
JI!J:<'STERUS, op het jaar 938, d~ A/tc
A/tC'1'I , de OUlói~
OUQ~ , genoemd
1Il!J:-l'STERUS,
wordt.
werdt.
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wordt. \1. STuK", Yall zi;lle:l dO,ld !1)f~ekellJ~, %~~t \:r all<:\!n
dit van, vs. 503, enz.

}i~i

en ID20UUle I!1'Deue fun rutIf

JPar~1I

t 'lEamon~c f.leu;auclI I

fi itu:l}tcn Ulet Dar~ llJUcn .
.n:~acr be JO!Jenc bc' t :Jtatl.il1 frrctf
Sl!n u'cet Ul,wr tii bat acf}tcr ûlecf I
~int lkfGcrf bat j,lcr nict mcbc/
ijj)aer 1)1 fj~trn cntre in tlcbe
'2'ibtrtl c~ mi oncont ba~
i/),1t

r,IlC

I';lrlglj~

tl,U ljt

~;ltJe \nl~.

Vit \\'~Ike t . \·(!·~ Iaarflc re;;clen, ten dllHeliikflen, de goede
(rollwe n:l ~:ELJS te zièn i" ols die ni~t~ bede will~1J fchrijven, Jat he:n o:,he';end W~~. Billiik mag men dus vraa~en ,
ho~ 3nJae Schrijvers, die na hem gelcètd hebben, 'er achter
gc~;o 11e11 ziin? \\':lar l~cI[ hil dat zij beid;:;] 125 jaaren gereI;~,rd he\lbeu? D.ón dit is niet zeer moeij .. lijl{ natefp,Joren.
DIRK DE EER TE was de hroc,ler vail \\','LClü:R.
S[el nu, ('at
hij, bij de aa:Jvaarding zij Ier regcèrin;~, oud geweest i< tuslclwn
de ~5 en co jaGrcu, CII ger':g-eert he~ft 65 i~ar,'l1, zo 111l:11a
dit e~n oudcr.'om ran 9') jaaren. Stcl dat Dml; DF. T\\'EED!!:
mde tll,!l:h~1I de 2 S en 30 jaarèn Old was, toen zijn va,~èr
fii~rf, of he'TI d~ T~gceril1g amont!, (dat onz~I;r.r is) eJl dat
hq !:.:r,·g·êerd heeft 60 i3Jren. dan ht'eft men de 125 ja:trcn.
die dcz\! bcU~ Graal'en gert~~cerd z'llden hebben. Wij erkennèn dat dit h~oo~e onder!kll'lH~e1J zijn, t'n dat men alle verfchilkn, op deze wijze, zonder i~ts te bewijzen, g~makkelijk:
zon kUI1{~en plooi,en. !loch 'TIèn zal ook toct1ClJlill~n, dat 'er
geen:! ol1'.\'aarfl:h:jnlii:,hèid plaats bij heeft.
De t\\'<.:t'Jc Dl 'A
werd, zo als lIit \'F.LOE:<IHR g 'zegJ is. een zeer ,ud man. Wij
weten, dat !( 'REL IJE CR')()TE geregeerd herfc 45 jaaren, ('Jl LODE\\'lJK DE VEF.RT!f~!\flE over de 70 jaarctl.
Zi~ daar, van twee
\' or:h:n. reeds 1 J 5 ja~:en. Nog eene andere zwaari;;heid wordt
'cr in gd)ragt, namelij:, , dat het jaar 363 het dertigllc jaar der
re~ecritlg van Koning KAKEL DEN KALEN niet zijn kan, maar wel

X5

het

:130

DIR K,

~(rfle

Graaf ,'on

H~I!t1nd.

liet vicr-cn-n\"Ïntigfle; daarentegen wns het j33r 923 het dertigfie van KARF.L DEN EENYOUilJl;!:'J. l\Taar hat ons }lEZER.\I], dj~
daar in het meeste geloof verdic:1t, nnit.'n. Hij z·'gt dat KAREL
DE EENI'OUIliGE, dl'n ,den October van het jaar 92l, in de gevanger.is g"l~orvcll i;. Stel hem, 1'311 d2n (bg zij:~cr kroningc,
tut dat hij gevangcn werd, 30 janren gcn:gcerd te hebben;
gevangen g'_'I11>IJlt:n te zijn 9=3, g"n'lfYCn 92.i; dlnig innrçn
ger~gec,.d h boende 92~; DIRi( IJ!'"JoI Et R'TEN met het (;r~:\ftchap
bE'gifii.;J h.b!lcnde (zo mcn \\ii) 9z3. Dit al!èS is nict 011moog:ijl{. l\1aar dc vrang is, of htr wanfchijr,lijk zij, dat die
Vorst, in hl:t zcll'c jaar, \\'n~riiJ hij van zijn.:! wccrri'~iJninge
onderdnl~LlJ, ja, van al de wacrc!d, v(rlaaten \1 as , van :llomme gq'r~l1gd , van magtige heirlegers olllrÎl:gJ, en (OP C..'11 kasteel ge';:m;;en gehouden, ge,1 nci:ten ZIlU gehad hlJben, om
H~/laI1J tOt ecn Gr2aflChap te ma~ken? 1\IC11 voege d:m nog
bij, dat de Git'[bri~f al diep in (Ie mc~nd ]lllij (den 17den)
getekend was, daar hij vermoC/derjk al in junij gcvangen genonJen i~·.
Vu!gcn5 dien zclvcn Schrijver, kw~m KAREL Lr. K.~;\LE a~n de
Regcl:ri:~, na dCIl dlJod zijns vaders, in het J:lar 84°, en lIierf
8i7. \ an 840 tot R63 ziin flefèt~ drie-eI1-~l\'intig jaaren; en
dm zou !<ïO het dertj~'(k j3ar zijner Regccringe moeten zijn:
zo dat 'cr bij beidi!1l zwarigheden ovcrblijn:n.
Dlln; IJ~ r:J:R~·TE, dit is z.:kcr, word gL'füc!JlIl, \\'c~cns zijne
eerb~arc zcu,n, zijne ,.:roore licha3l;,s~;r:,cl:t, d;'ner- (:IJ noutmoel1i~hcid, CP ,11(1ere I'linfdijkc dcu~dcl:; Lc::[) nde hij zijn
gebied, zo vèd cil! n~~bt hcm toeiÎct, regen d~ Dl men en
l\'oon:;fJnlifn verdedigd.
Gelijk van zijne verriölingen geenc
mmrckcl:ingcn voorhand<!n zijn, zo tt::;LlJt ~IELIS alleen aan,
dat hij te Lg11lond, ter eere van ST. ADELBEflT, ecn Klooster
V:ln hout deed bouwen. De naam zijner vrouwe was GI':NJ.,
of GEVE, bij welke hij verwekte DlilK DEN TWEI:DE"". Zij, die
haare afkomst van de Fralllrw rekenen, en wel als eene dochter van rIl'IJN aanmerken, flaan den b~l gebeel mis, wijl deze
reeds in SI 9 overieeJen WJS. Ook is 'er onder het geheele ge!lacht van Pil'lJN gecne dochrer van dien naam bekcnd. Veiliger
dan ugt men, zulks niet te weten. Wat het bijfchrift • ondèr
het
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ilet afbeeldzeI van dezen DIR&:. en van 1nd.!rC.! (;,a~ven, b(>rr~fc.
do,>r IIAUIA uit /lL1{E~U.DE ov.;ri;elh)mCIl ; ~-'wijl dil noch \'in
r,ml.s. noch van een anderen echten SchrijvCi is, cn g~en ligt
alll de zaak ~eef[, laaren \Vij dit ollaall~.!ro"rd.
Intmrchen zal 't nict onvq'_'!~Z1alll ziLl. hi 'r ter pba.fe iets
van de afbe,~IJzcls der Graavt:ll 1!1I GraaVilJlIt.!1l te Z'!g':;;Il. ;)e
b~minl1aars onzer VaderJa:l';lche P. o.'n ' 1{u:m \Ve~[.;!l dat J,'zcJve
mClkc1i:k verfchiJlen; dat die ,'all "I~'O[l,éR ~epla.lts in dl! ~r.I()
te en k'eine werken van ~CIUVr,RIUS. en die va 1 l~' ]"T) ~. d~
ièaaille ziJl! • als b()rst~celdell; andere, als in IJ IRLAY,IU', V JSI\IU , lUL~IA. ALnMADE , smT. en LAYGENDIJIC, zijn len voeten
uit, in ullder(cheidelle gro')uen. doch alie in eene gedaante.
Het z,11 'er maar op aa'Jkomcn. of 'er eel1i; bèlVïs V,),Jr de
I:ch,hc' d dkr afbeeldi116eR voorhanden zij. \ eelen hebben.
zeer Illlbezollnt:n nlles IJII:tr\)lTItrem verworpen, en anderen dit
.net drift tegenge~!l3n_ LANG'!:'(nIJlc, zijne [(Jll/'dic ft;,., v(m de
G,-aat en l'all Ikl/fl7ld , daannedt! verliefd h~')b~n, lJ.1ar dl! t~
k~nin6en van ]l::LGl!iN.U, e'l den Gr.lv~ur SPIL\Hl'I, u~ dat het
IlU,lig wa~, hun, die Je?.:!:.e V,)Oi onecht hieiJeil. Z,) v~:.!1 h'!l~
miJO lijk was, den mond te floppen; eerst nw h~t get!nc 'cr
/I LH: , M.\ E reeds van gezegd haj. en daarna het zijn ~ 'cr bijvoe:;cn~e.
De eent;.!,enuclnde ze:~t: " 1·I~t voorlj:liHn:l\! en
" llodi~lle deel V:ln ons bcric!lt bctreft de afb·~elding :.1 otlz'r
" I-Iollundfche Graaven. die tot een ~()lIddillg (i,raa,! in dit
.. werk ten fchoullltoneele worden opgevoerd, d.lar d,.! voorJ3 Hl.' dt! drukken vall ombloDt waren: een werk van lil veel nl) Hl" zaa~;\ijkhdd. dac wc dJarmede nog ltil llaa:l, tl,Jó UIlS zelt ..1
" \luldllen kUIlden, d.lll met de vvlvo.!riu;;e daarV,l'!.
" Hi!t is zeer opmerk lijk • dOlt alle vovrigè eClloV;:ll fC:lllldi:~
" zijn aan 't verwaar!oozen van dt! aftJ~eldiilgen Ijl' rchiU.:rij'~ll
., der Prinfen; en der verwonderiiJg waarui; .. dat nog Je Eg" m.muer Munniken, die anders alles w~brachten wat ler ont. flerflij!.heid en luis[er, dezer Prinf~n. (haart! zvoderIiog.: IV!!! ~ ,
I. doenders en daar haar fchoorlleen bij uimetnenheid van rook.
" te) hier niet op gedagt hebbt!n. nog dH eeni.;e Edekn ot
" Steden van Holland zurge gedragen hebben v lor dt! bewaarini:'
" en verleuwigina; dezer zu noodzaaklijke fraaiÏi;;hedcn. Wel:,,~
" wij
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" wij tot nog' nntbeeren zouden, W~<; het nil?t g,~fchi('d donr de
" Karmelitcr i\lom;iken of Lieve \'rtltJ\\'C Broeders binn ... I-Iaar" Iem. wier Klno,r~r in 't i,lnr 1~4Q /(ebo:Jwd i." dnor Ileer
" Simon ,'fin Hoarh;::. Ri,;'Jc,., ~e(pr,.,nt 'n uit de aloude en
,. m~glÏ!!e Et~detl \'~Jl dil IJ l1a~m. diè 'er uit (~o isdicnltige iJl" zi.~,re;l. zip' eiii<'n Huis UI [I, ;f, flaalld~ in lL! GrdoL' Hom·
,. Cl·~m. Wc' tl'n hc~ren gaf." Bi; deze IVolJrlklJ \'all AL"E'!AD~
voe:.,! I.A!\'G· !\'r,ljK. uit SCRI.\'ll.ll'Ç, U,fc 'I;'h'il:g "tm IJflt/:'Iem,
het \'dl~en:le: • dit is al iid f,·kc:r, dJ, het Cl,)oster \'3n de Car·
mcIir~n is g::l~icht ("1 ~t'bnut van CC;] SiiIJ{iJ] )'IUJ illi/:r/('1}J, een
man vr.n Adel CIJ Rid 'erli. ke afÎ;umfèe, di,! zijn t:Ï>lt'1l huis verlaren hd,bellde. de grond gJl'hlJ!lkcn h~ert :lm Geestelijke per·
f I'nen en he~ Clou,rer verrijkt met veele: goederen ende inkunne, die gdl'l[wlJ is in d..:n jaare 1280. end,' is aldaar op
zijn ei;;e'l rr.ll'd be;:rnvcn, vu(,r hl!r h,)o!ie Altaer. In dit Cloost~r i~ een grd"! !luk IChildc'!j geweesr. in wl'll;e aile de Graaven
van Hu:Jand gt'fcLild, re zijn, \':10 Dirk d'E('1ji~ t':lll 'e ge!lacht
llr. die afkuil fcig zijn, zoo men d\! ul:de ChrJnij'(cn geloven
Jr.lIg , van de Koningen van Frank;i'k. fo in geflaclM als in
krijphandei dl)' r:uchtig, \'an DiJ /{ de EeTjie rot ;\·:axim;';lIan.
Eertogc van OustO/l ~ k, dit' g'-'tr011\\ e had<1e lIlaria • I1.:rtoginDe van B()1IrgondiiJ, Gra'.'Ïnnc "an 1I0//m;d en Zrdat:d. &c.
Dit C!oo>tl'r is g~lHsch uitgcroei[ en afgebroken Wt den grond
toe, noch bij onzcn tij.i. (De e"rlte llitgavl! van SCIIRr.V~:I.Il'S
gefl'hiedde I (i+i') De (childc'rij en laf~recl van de Graa}'cn is
bewaard en op het ~tadhllis ge~'r~cht in het ol1d~ Hor, ter eere
van onze Granven. Wanneer zl:lks niet bezorgd was, de nakOlllelingcn waren altoos omblnot geble\'en van de \\ are en cchte
fclh:lft?n der liif1ijke gcd2ant(:n Gnzt:r GraaveD. (Hiervan zal bet
op 't bcwij$ aankomen.)
" Men m~,t:: te dezer gelegenh('id nict \'oorhiigaan, het gedenken a:ln de weluaad, liiet alleen die liit kl')o~tcr verdiende in
'b~llre ZOI ge en naar:' ;gh~id, en te gelijk ook in de kosren, die
ze boven anderen h~Jt aa!1gew,nd, cn gedragen hebben omtrent de aft)eeldingen dezer zeldz3amhedèn. maar ook aan de'
\\':l'ckcre iI.1annen, die. dit l":lroster welëer inleverde, (\.laaron.
der onze meergenoemde MELIS ~TJKE heeft uitgemunt ,) die
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haar werk maakten \'~n 's L~l1d~ Gcrchi('.!cni~i~n w hefchrijven,
als (lO!, :,(111 t.1'I brilar!s ,'flIl LCi.!CII, Prillr ":JTJ dit Kloo,tcr.
" lIet zijn ,lcze "\lonnikkcll, die a!1e (~e {;;·tlt1l'eiI )'rlr. /[~/.
/;wd, zo g,'zc.:t! is, \'.111 DIr!: de T;e;/:c tilt .1ltlritl, op de
lllUur van ha3r I.looster!;cr!, ;;l·trulll\":ij:, hc:)b~n clO~1l Ct:;l:Ll~rell
met \\'atep·~rw~n. (zi:nJo! liet t\:';il.:~r~n m~t 0Iijv_rw~n ccrst
door }'11/ ,'on l~i',:· I.p 0 \li'~'~\'O:1 !cn,; [~:ï d;"! :Iin liJ/ifc/a,'ig zijn, 1.'1'''/;(1) 1"c,:.:1 rû:: (1'( ze gctrQ!lW t'ij llt!:ri:s te ,·ord.!reil, en te "rûg('l1 , (,'00.'" (.lil ldoos/er t'ers! I ~_:.y ge/; 0,'1 "': !J'erd,
J·tllJ 1l"Oar /;'1"0:;,(11 d" JlolII.'il.-rn flOIl de' or(;:.... ,c.'til. H'/I:Jrna
::i; d,':::,~ Cr,pi.:n g,'tr,j:lTlij'k :lI~! 1I'0t{':·I'~; 11'.'/1 d«(lll fi: ://Jt!rtll?] moar dc'Z~ mct der thi d,wr v.lgti~hci,1 cn af~lIiil.dil1g
des lln!UrS, en ondIlUrZ1~l11h~iJ d~r \VJt~tVelwe, (die zeker
r::atlr lI'til/ig jonrm {tal/d kan /101I:lcn ,) "crJonkerd , zijn de
}\jol1niken g~lloodzaakt gC\\·'lr.k:J dez.:n n:u .. r t.~ doen b"fchie~

teil met wagenCchot, en om te b~[<?r uuurzaa.nh_iJ, de afbedd.
zds der Princen op h.:t h,'t][ en l11<:t olij\"erl\'~'I. (d!ls na het
jaar 1410) te docn h~r[.:hi!.lc:·"'l;. En deze (dlls CtJ/,i."1l )'(ln
dl: eer{te) zijn 't, di~ 11~ he: \ ('~,:ln:1 lkr ccr:le el1 ee:l:g!le, alI<!ell als ccht\! fl.ui:kcll Zijil o\"erg":0Ieevl:1I, tot .in '[ l~a[st vall
de zes[i~lIde eeuw\! , \\'\!lke bez .\'ant:2Td met d\! onbe::/isJ.: woe.
de der ne.:!d:!or;;:::~;', ne, C:1S ~:!~ k!o,,:~r en k~1 ;;fi.:r:'lJien ,
ook d"zc t~ ce:1;:;ii~a! baJJ~iJ v..:nl1,xz~l, en vcrplet : i,Jdien
lliet de voorziL~tlg'~ \'oorzor:~e 0~r H ~erell Bu:gcmec!:~r'!:J i:t
die dro~vc tijden zulks voorkomen hadde, me: dcze!\"e te docn
verplna[l~n op het Stadhuis, cn ze de woede en fchcnzub"t ont ..
weldigt ha,l,ien, zo als ze akl~ar nog gezien worden."
Deze iilwde fchilderi,lg voelde ALI(E~J.\DE, J~ar d~ ;~~rr:;!
gecn het minne bewijs v,on ccllt:Jé: r..1J, dat li1il1d~r b~do!l1killg
vcro(Jrzaakte, en dat ze ook duor d~1l Schi1d~r ('iJ G13sCchlij~
vcr TIUAUT ,"oort!:cbragt ware:1. D=n Ila! ons \'oorrg-a:m, en
zien, hot! hij deze:"~:J uit cl~;/ \\'0,:; r~li:ll,', ,. De zlak wr!l~alt
.JIlS (zegt hij) MiCIlll-:L VOSllf!ER, w.:lks vem:ild~ wuordcll aldus
luiden:
" De ollagtzaamc ecu\\' had de net gelijkende afbeelclzd! der
!Deelle Princcn van R:ltavia, (val! een bC!'W:J.allle grootte door
'1ellèheiLle eD de vermllArdfie Schilders eertijds te Hlit/riem in de
G~
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KI'los;cr a:m de buirer;f1e mUllr van
Cil zeer naauwkeu: ;1' ge(ehi1,lerd ,) t'lt een groot (j('r~ad van de héTboll\\'cie
GaPe' ii, (zo 't hnn r mc(c;Jl'CI1) met plan kcn oVertrokkell, ell de
lTIlJllrpl1 IJl et \I~;"cnfchot beldeed , \\'aarnp raderhalld (de cerHe
\'c:rfiJ1a~d z:jl'de) alle de Gr~aven, ltJet c:'n fheek, naar Sc lilJar g • .-(Idrmr.m gefchildcTd wer,~cl1. Dezt.! ei11ddijk te11 tijden
van d~ hC'legerin!!, door de bezetrelin:,ell af,~rrllkt elJ de pianken afpcl'w1;pn zijnde, vertoonden de omblnote IDauren , aan de
lJakomeli,,~fLh~p. eell Cehn van eer\\'a~rdige oudheid, te weeren. de wa3re cedaamcn en geil aden van ha::rc V orstcn. tea
deelt' gefchnlldcn. op :;an \\ iizing V~IJ 11~i/clll Trlh1l1f, nurge!'
\'an I/rwr/ctn. die dezelve zrcr wel el! getrouwelijk he"ft afge~
teekend , d'eel!l\'i~heid heeft \\'l'dergcp;eevcn, op Jat ze Ct wc!ke door den hr~lld Ï'J de St:ld, hijna ~l'fchi~d was) de rampen
der tijden, in 't to"komende niet ond~r\\'orpen zouden zijn."
.. Deze dinl-'en (zegt ilJ.-clI/ode) Ceh! ijfc àe opgemclde vosIIII':I':R, (in ziin b'Jek l'rincipt:. hollfilldite. gedCl.kt te Antw(!rpm. "ii I'LANTIJN, in U:in fulio, in 'c ja:rr 151~. waarin dezelve ~fb(!chlzel, "0' 'rk"mell, die mi!1l mede vindt in H. nARLAND!
Ho/fom/iet: O>ll;;tl:1II !-fi :oria ct 111collr5 • mede hij PLJ.l\TIJ"',
1584.) "P het bloc" b(,vl'sligen van \\'ILLÈI\I TlBAlrr; doch uf h1j
hier in gr'nof verdil'l't, zull;~ zonde fret reden mogen in twijfel getrokJ;e'~ \\'or,'(Il. Want hehalvCll dat ziin verhaal alleen is,
en van n iem~;Jd Cl", \l'etl'!1~) ge\'"lgd werd, zo zijn 'er verfcheidene omfl~pr.U1(;>dcn, die 11>'t VL'rhaal van dezen enkelen getuigen zcer \·er.Jn!;t l11a~!;('r'. IMdien men lette, dat de eerrle
fchilderi;en. ('p drn Lrl;!llullr, 111 ct W3tervcrwe zijn gedaan.
volgens zrn eigen hl'kll,k, is, (het geen voor zo verre de
waarheid IS.) (l] dat de'~l', gc:ijk a~lc anJere gepleisterde muuren, uit h"aren aart vogrig en hrok ~elig ziin, zo volgt on vermiiddjk, d3t le nkt beKwaam zijn. omme de Beeltenisfen •
vooral die v:m \\'arer\'erwen (doodvijanden van al wat vogtig
f~) zo laT g te beW3arcn. dat ze een ecnige eeuw de zigrbaare
en volkomene onderhlllle:Ïfke Iijf.<gerlaltens van het hoofd tot
ck vol'tcn ongefehondcn b~lVaaren. Ja al ware het, dat een~
tegen den aard aller muuren en waterverwen , zulks eenigzints
moogde l:C'rk, ,He l1~ar het z~:idcn I1rckt, af]::èll1aald
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moag1ijk 1I'3S geweest, zo is uit dit ziin verhaal, zelfs 3ftcneemcn, dat zc in \'roeg~re tijden zodanig wrJonl:erd en geCchonden waren geworden, d,l( de iVJonnikkl:n, vm d~ afl:wcldingen
der Gra:;ven niet te verliezen. Zi6 'Nele~r genoodl.Jakt vondCIl, de g.:hecle muur met pla:lk~n te do.::n b~kleeclet1, en ze
te doen herfchildercn, om door tht middel de \'O;;t, de afbrijzeling dcr muur, Cg ver::angiijl:hcid der afbcelJzels voortekomen , en door nieuwe lèhi!derijen te doen vcreeuwigen. Eell
werk, verricht, lang voor de Stads belegering (151.'), dat zelf.
de gedachtenis van deze verhor,;-el1e vude fchild'::lij~t1 , uit de
r;eheugenis der menCchcn fch~en uitgewist: en al W3ren de
muurtèhilderijen. ten tijden dat ze oVèrdc!;c \\'erd~n, geheel
gaaf en volkomen zigtbaar geweest. het geen nh~t aanncemlijk
is, ten W:lre men te gelijk toeHond , dat het befchicten en herfchildcren vergecffche moeite eil kosten zouden geweest zijn,
zo zouden deze houte bedekz~ls, het gebruik \'an lugt en de
vogrigheid.,. vermeerderd, alles vcrl1ikt en bcdor\'en :1<.:o'.1CII."
Deze a~'hmerkiPlg van ALKEMADE. die vrij na[1Jll;Ii~I: is, brengt
ecnc andere met zig, namelijk deze: dat daar hij erkent, dat de
~fbeddzcls, toen men onderuam ze te herfchilderen, vrij gelChondcn zijn geweest, en dat men dm met VOS:'l;': " re regt
mag zeggen, dat ane de Grna,'en naar SCli/ders gocdJIJ",,'m herfchilderd zijn. zulks geene geringe ewijtèding, ol11:r<!~t de getrouwe afbeelding en echee gedaante en 1:I:!cding der Gra~\'C!I
en Gravinnen. veroorz:lakr.
" l\1a:lr behalven (gaat hij vocm) alle deze en meer :mdcre
bcdcnklijkheden tegen den Schrijver. (VOS:'JEER) zo zi;n 'er
geene redenen om te geloven, dat deze laarfl:e Ü:llilderijcn niet
alleen gern~:lkt zijn uit noodlaaklijkheid, maar ook \'3:1 een
nette overeenkomst met de eer ne en oude, zo 1'erre 11/$ ze /ren
~n zigtboar zijn gewast; dewijl de Kloosterlingen niet anders'
"p het oog kunnen gehad hebben, dan de bewaaring en onvergangklijkheid van dezelven,
" Die alles weloverwogen. is 'er geen waarfchijnlijkheid,
dat de bedorven en verduillerdc fchilderinger. • om haar ge,
hrtlr, lang te vooren met moeite en kosten befchoren. herfchilderd. en nl die herfchilderinge, nog een reeks v"n jaaren
beo
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baut, hier boven aangè'.\'~èz':n,
~3n~~\\'t..:!,:z·~·n, liL..:[
dar Co!tGu!t ..
zillS,
eCII Purgcr
vCIï1J:lard !\,,!i:!èol;;ar,
zi/ls, ecn
Burger van
\'~n !Ia(J;'/d;;,
[ffJfJ;'/d::, en vermaard
K"I;:1~j1"ar, heert
go~dvindcll, de ngaurl!n
n;;;lJUfèll van cl'én
d'.!il Cl.,fclllldcf
G,:J,!cllllder in 'r'[ kokunnen go,;,ivindcn,
per te graveeren
graveer~lI:: wam
di.: zi,;
zi,,: in elk
cli" kllllSt
\ram zij di,;
kllilst gc:oeLnd
geoeLnd hc:bhcbben, kunnen klaar zien, dat
Il.cc!re llJnc,ot!cldl'n,
d~ Cnnlt
dar zij;]
zija ll:ec!h!
llJllcbeeldcn, de
Cnnlc
van cen
laarere tijd hehbcli.
hebbe;l. Zijnd.:!
Zijl1d~ dl!
de evenredi;;hciJ
cvenredjgh~iJ en wèl.
wd·
een laatcre
fland in {()mmige
lammige van die, zeer wel in :lcht
acht genoltlc:l,
genomC:1, dat doct
doet
aloudheid afdaakn. Hct
/Iet komt mij
zien, dat zij niet van de aluudhl!id
(zegt hij
bij velder) zeer waarlchijnlij
waarl~bijDlijkk voor, dat &,J;iye,.;us
Sc//;-jyerius ziilJ
zijl)

mÎ3.
mi3<
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lilisflag t~ laat zal bemerkt h~bhen, en fcllDon hij her llilzwijgende als niet gemerkr h~eft, blijkt her, echrer, dar hij de groote borstbeelden. der GraaverJ, bij Zou/mail uirgegeeven, door
Comelis Visfc/zcr heefc doen filijden. na die, die op het Stadhuis gevonden worden, namelijk ren opzichrc van de gelijkheid
der wezcns, tor aan vrouw JaFoba
Bei/eren, lèhOlln 't
ook waar is, dat hij de7.elve een prachriger opfchik geeft, d~n
aan alle de voor~r:1nnde bcfpeurd word, hebbende zig echter wel
ge\\'~gt om op di~ van Tjba ut te vertrouwen."
Cit al dit t~r nedl'r>:et1eldt! zier men. dat de afbeeldingen.
gemaakt naar die, welke men nog heden vind op het Stadhuis
Ie !/l1at1em, wanrvan TELG01l\S:\l.\ zi,: mede hediend heefr, de
ech'fte zijn, dit.! wij hebben. \Vaaraan, cc;lter, Jwg ontbreekt.
het geene wij r~eds hebben aaJ1gem-:rkr, namelijk, l:et bewijs,
van waar de l\l()nniken' de eerfte afbeddzC'ls, jicfchilderd m.et
water verwen • gehaald hebben? En dir bewijs olltbreekende, kali
men ze niet als de eer!le heelrcnisfen, maar als denkbtcldi~e vcr·
woningen befchouIVen, en ze houdeJl, niet voor 't geen ze wczenliik zijn, maar zijn moesten.
H~L:UA. in DIIK DE EER~TE, tor hier roe gevolgd ht:bbende,
met tusfchen voet:ing van 't !luk, de afbeeldingen betretf<!nde,
moeten wij nu, volgens onze belonen, onle eigene gedachten,
[en aanzien van den aanvang van 'e Graaffchap, mededeelen.
In 'e ja:ar f63, heefr KA!!.EL, Koning van Frankrijk, bijge.
naamd DE KAAU. zoon van LQDEWTJK DEN GODVRUCHTIGEN, volgens de Oude C/Jronijken, aan DIRK DEN EEISTEN gegeeven, Eg.
mo;;d 111et !/'i/de Basfc!lIm en al de rest, die zijne nakomelingen,
L:!srchen Lllitl'z/11"ds!tagm. (hier door verftaan f0mmigen Hille·
{!O:ll en Hillegommerbuk , andere Zuiderwoude, omrrent 1I10n;:i!wuJ/111Z liggende. als zijnde de grensfcheiding van Weslfries/,md.) Póortro/Jpe, of Fortrappe , (waarvoor de een neemt
FortroplJe. va:1 ouds gelegen in Zujdbevd/111d. andere, en met
neer waarfchijnlijkheid, 't Dorp l"ellr, bij lóorfc/lOlen, of wel
rUlirfc.loten zelf verl::aan ,) en Kinleim, (zo men meent. een
Waterloop, beneden Alkmaar). In • t jaar 868, heeft LODEWIJK
D': DUIT.CHE!!., zoon van LOTHAlllUS , aan den voorzeiden DIRK,
~ :rchonken. het For:oiest lf'o rca, (welk bJsc!l, volgens de ge·
Y
dach·
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dachten van VAN LOOl'f. gelegen heeft in den Thie/erU'oard; docb
anderen plnatfen het in 't Lond ,'11/1 fPaas.)
Hiel mede llemmen overeen alle Oude C,j"on,ijlren, zo wel
FrtJnji:/lt. Di/i/[c,ic' als Neder/andfche, die vóór het jaar I SOo
gefcbreeven ziin, onJer andere de reedsgemelde M STOKE, v..
3!:0. vol:,:cns de verbeterde uitgave van den Hecre HUJDECOPEI,
bI. 4 I ; de Chronzjk l'on óe K/erk uit de Looge Lam/en, bI.
!l5; VELDENAARS C/lron~ilr. bi. 65; her Oude Gor/dfche Chronljlrje, bi. 18; de Oude Chl'onijlr l'OIl de Abdij l'on EgnzontJ, vol.
gens ~CHRIVER1US, gefchreven in 't jaar 1200, bI: 1 ; BENNINGA.
His/orie van Oos/früsland, bI. 84; in 't vi~rde deel van de
Ana/dla van MATHEUS ; in 't eerfle deel van JOH. A LEID IS ,Oril_
&. Ra. Gefl. DD. Bred. bi. 6c4; in 't derde deel van de gem.
dna/efta; de Chrollijlr 1'011 Bda, bi. 4.; en meer andere •
• De ecrfte, die hkromtrent eenige twijffding inb1'llgt, was w.
HEDA, die, in zijne Historie van de Ri;fc:'op,en van Utrecht.
dit ftelde gefchied te zijn, niet door Koning KAREL DEN KAALEN, in 863, maar door KAREL DEN ECNVOUDIGEN, in 't jaar
!,/I 3; waarin hij, door DOUZA, in zijne Jaarboeken, p. 178. gevolgd wIlre!. Groote twisten omllonden hier over, tusfchen
DOUZA en BOKKENBERG , zo als te zicn is bij GOUDHOEVEl'f, bi.
!l3!l, in den druk van 1636. SCRlVERIUS. fchooll geen vriend
van BOKKENBI!RG, en die ook groote mi.sllagen begaan heeft.
werd, door hunnen twi5t, oplettende, en verfchoof den tijd
nog tien jaaren laater, dat is, tOt 9!l3, zo als men zien kan in
zijne /!atitckmingm op de C'!ror.ijk ,'a11 Yelde/l'oar. bI. !l6,
en in zijnen Toaf/een op het r.oud[che Chronijlrjt, bi. 316; in
zijn Oud-Eat",'ie, bi. (,6; en in zijn groote werk van de 801land[clze Graal'en, I/lustres ae Polmtes Hollandit1! Comites ,
bI. 2. Dit bleef, zeden dien tijd, het heerfchende gevoelen.
tot a:tll VANLOON, die. in het jaar r734, zijne AloudelJo/l:md.
[che Historie in 't licht gaf, en aldaar, in het Tweede Deel,
bI. 146, het jaar 92!l !lelde; waarover hij deerlijk gegispt is.
van den Heere nU!D~COPfR, in zijne Aal1ltlrmil1gen op nlELis
STOKE. WAGI!NAAR Helde, op het vOétfpoor d~r meeste nieuwe
SchriJvers, Paderl. HiSIOrit, Il. Deel, p. 1°7, bet ja,ar 9!23.
Anderen verwerpen dea Giftbrier geheel en al, eu onder deze
de
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de Heer HUlDI!COPEl!., die zo wel dit, als veele andere oude
flukken, voor valsch en verzonnen wil doen doorgaan. Deze
vonden goede hulpe aan hun, die alles voor onecht verklaa.
ren, en voor loutere verfierzeis da t\Totlniken uitkrijten; als
ALKE~iADE) in zijne Jluntcn ie;- l!olltmd(c ';e (;raal'iIn, p. 4-;
SMIT, in zi;rl Schatkamer, p. 55; VAN Hl!\IERT, Korte Le:'cnshefchrijvÎtI/f rler f1ol/and/dle Gr{jllv~;1 t in gr. 8 0 , p. u.
D(,eh zij vonuen ook hunne tegenttandl!rs, in de zodani~en,
dit.! manlijk en nom het oud gevoelen verdedigd"n; zo als te
zien is in LIMBURGS Yerh,,/uleling Vil/I " Ulltl Batavisclz Zeeflrl1llJ, in gr. 8" gedrukt 1753, van p. 80-100: VAN RIII]N,
.dtl1/lekeIJÎI.'gtil op het Bat. SaCI"fI, r. Deel, p. 135 ; op de
Oudh. van Kt/memtrlllnd, I. D~d , p. 46 :>. Andere, nÏ<!t
lwistensgezind, maakten in 't gehed ge,'n gew~~ van de :1311'
lklling der Graaven door de Fra/J1äfche Koning"n , maar zei·
den, zulks gefehied te Zbl, door de 1'oomaam(le {farm m
11l1gijlraaten du Suám, als onder anderen, 11 DE GRuOT, in
zijne Oudheid l'tJII ti.: B(Jtavij~'I( R,])[Ihlie/c, in -1- 0 , p. 25,
en in 8°, p. 7 I ; M. VOSSIl'S in zijne Hist~rtj(-fJe Jaarboe1ceTI,
p. !l0. Dit aantal van Sehrijvercn, van verfchilIende denkDeelden • indien zulks den Leezer nict verveelde. zoudrn wij nog
grootelijks kunnen vermeerderen. E~n kder , -d~s hegl'er~nje.
lian op de aangeweezene bladzij Jen , hunne gedachten naOaan,
laatende wij ieder zijne vrijheid, om den a3nvang des Graaf[chaps te !lellen naar zijn beste oordt!el; in hoopt! dat men ook
het onze zal vrijlaaten, en d:lt wij daar voor, tot nog toe.
houden het jur 863; en zulks wel, behalven meer andere,
om dt!ze redenen: I. Om dat • de a:m!lelling,. het zij ge(cllied , volge::> Dl! GROOT en VOSSlU;. door de lóornaalllflm
f 3ffJgi{traalcn, of door tie Fr/Jnfc,'ze KO/lingen, onbellist laatcnde, de meeste oude Schrijvers leeren , dat DIRK DE EERSTE,
i~cds in 864, e~ dus in het jaar na ziine aanftelling , het Kloos[çr te EKmond van Hom ge!licht heeft; zie w. NAGGE, flir'-ria llo/hl11di.e, p. :193; het GouJ!r:he Chronijkje, p. 18.
'.'::mvan de eer(l~ uitgave in ll~ is zamengeftdd door GERAltD
,,\" LEWW, Boel,drukker te Gouda, en door hem verbeterd en
. rmeerd~rd zijnd~, herdrukt is in het jaar J 47G, en daarom,
y 1
door
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door sCHRlrERIUS , het COlld/che C/;r011ijkj~ genaamd, zijnde her~
drukt zonder fol. of pag.; dan. het geenc ik hi.;r zegge, {laat
in mijnen tweeden druk, die fpocdig na G~a eerficll gevolgd
is, op p. ~2. Ten Ir. o:n dat wij, in de afllJfûeningcn J'on
semiVERIVS • gezicn hebbcn , dat die kundige man overtuigd was,
dat DOt:ZA, in de cerfie verp:a:uzing van tijd, namelijk van 9 I 3,
mis hao; en ten I1 r. om dat IIVIDECOPEI ons heeft doen zien,
d~t zij ~i1en, die het jaar 863 verwerpen, hebben misgetast;
zijnde, door dien arbeidzaaamen man, met bondige bewijzen,
aangetoond. dat de Giftbrief • door lC\f.EL DEN EENVOUDIGEN,
op den lSden Junij, daarbij bepaald in het j~ar 923, niet kan
~egeeven zijn, om reJell. dat hij lOen lliet te Bladelie, maar
te Soisfu11S. en in den l1rijd was, en zijnen djand ROBBERT, met
eigen hand. van het leren beroofde. (zie bem J. Deel, p.
II I 3.) waarmede het gevoelen van SCHRIVERIUS en zijner n:lVolgers vervalt. Dat het ook niet kan gefchied zijn in die maand
van 't jaar 922, zo als VAN LOON gelleld heeft, bewijst hij, met
::antelOonen, dat KARl':L, den gantfchen winter van dat jaar. in
de Vasten, voor en na PJafchen, en de geheele maand Junij,
in de Wapenen, omtrent RciillS, Lai;n en Lotharingen, geweest is. Wat meer is, IllJlDECOPER ontkent zelfs, dat het gant.
fche l1orp, of Hof te Bladel/e, ten dien tijde, ergens te vinden was, en op geene Kaarten wordt aangeweezen, maar dat
het moet gezogt worden in 't La/ld vail JJcl1uvais. Zo ver~
fchillende zijn de !lellingen. Ook zou men, met reden, hier
bij kunnen aanmerken, dat 'cr geene aanmerkingen van eeni:
belang gemaakt zijn, op den G;Ctbrief van 868, van LODE\\'IjK,
waarbij DIRK, met het bovengemelde ForeNt 1'1111 IYasda, beIChonken WErdt.
De Heer J. W,\GENAAR fchiilOl ilJ twijfel geweest te zijn, of
dit wel dezcifde DIRK ware, waarvan \\ ij hier fpreeken, ,en die in
S63, zo wij \'3~t houden. met E;;/J:ond e;lZ. berchonken werd.
Evenwel gelooft hij, dat het een Hol/tllldfch:: Graaf was, doch
d~, de oude ChrOl;ijl;lChrijvcrs, d00r de gc:ijkh.:id van naam,
bedrogen zijn. I1add.! WAGENAAR hem voor een anderen \\ illca
doen doorgaan, dan had hij hem tot eell l'7a(lmf,:!JCfJ Graaf
moeten maken. Maar hierin wareu hem de n{lIm!fd~ Chr,)lJijkeil
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ken in den weg-. Van Braband • Ge!derkmd of {{leef kon hij
bet ook niet zi;n. b!ql:ens den Jj;st dier Hertogen en Graaven.
Dus zegt hij dan te rCIit. dat het een lloliandji:!te Graaf geweest
is. J. L! LONG. d;e. in zijne Reformalie vall Á/lJjle/dam. bI.
39. het begin van zijn Graaffchap twee hor.derd jaaren laat er
fielt. zegt, dat hij uit Friesland afkom1li~ was De meergemelde Heer WAGE;\,A.\.R • in het H. Deel zijner PaderlalJdfche
lIistoril!. V:ln WA'DA ',Jn!ekende, zegt: dm/am l'inden WAmA
;n 't I and van IrallS; r/oc!r I/ier had, gdijl~ ook ilJ lPaldle.en, niet Lodewifk J 11/aar Karel de KIlt/Ie 1<, gebieden, ::-'0 al.
tlit zijfie Giftbl'iel'm duidelijk hlijkt; lIo211'cI /zet, des O:la/lll[;e:::.im • !Vel zijn kali, dat Lodcwijk CI!/iig Land itJ Kal cis
DondClI ilJ cigm.1olil be::-'.1t. De groott1e zwaarigheid, om den
Giftbrief v~n 863 J aan KAREL DEN KAALEN niet toetekennen,
benaat hierin, dat hij daar door iets zoude hebben weggefchonkeu, waarop hij geen het minlle recftt hJd. !\]en bn niet om·
kennen, of in dl! Rij!:sverdeeling. gema:kt tusfchen de broeders, behoorde, zo het fchijm, dit deel aan K.~REL? Dan, wie
7al ons de nette bcraaling der grenzen aanwijzen. Ten minilen
(~e Jeful't SIUIONDüS wa~rfchU\vt OI;S, 'er niet zeker op te r;aan.
en roOnt. uit het boek van .mo VJE:S-NENSIS, dat. bij dil! verdecling, het derde deel van Fries/uild aan KAREL DE:i KAALEN is
to~geweezen.
Gevolglijk zou dit wa~r zijn, dat hem al een
goed deel dezer Landen, als toen onder FrieslalJd behooren·
de, is toegefchikt.
Het gezegde van LE LONG noodzaakt mij no;; eene aanmerking
hier bij te voegen. .Om de aanllellillg op het iaJf 9~!l, en de
R 'ziil11chron~:k van KLAAS KOLIJN , l1naJ1Lle Je houden. begaat' hij
een allergrootllen misflag ; en om niet te erkennen. dat i:OLlJN,
nit onkunqe, DmK DEN EERSTEN en DIRK DEN TWEEDEN ondere~J1 vermengd heeft, ontkent hij, dat (ie eerne een zoon gehad heeft, die DI! T\\'EEDJt was; of liever, hij omkende deIl
geheelen perfoon van den Eerjlen, met te zeggen dat Arnoud d~
ZOOII van Je" tllluden Dirk, de tweede in plaats l'all de derde
Craaf was. Om dit goed te maaken, is hij genoodzaakt: zig
van uitvlugten Je bedienen, die zig zelve tegenrpreeken. De
cerjle Dit'*, zegt hij, [chijtJt, al/een verjier! Je zijn, om zo el'11~
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JtJngdllll,.ige r'eguring go!!d te mOliken; Wa3rl"an wij het onbe-

fia:1I1baare reeds bebben 33ngetvonJ. Dan. hoe wonder zou LE
indien hij nPb in Ic.:ven \Vare, opzien, a s hij alle de
paaltn. WJar"p ziJIl gal1lrche gebouw rustte, om verre gehaald
zag, wijl dt lIleeflen het thans houden voor een bewezene
waarheid, dar de gamfche RijllJcnr,nijk van KLIIAi KOLlJN een
oilccht !luk is !
Wat nu )1og belreft. dezen DIRK, dien wij voor den E~r
jle;l Graaf houqen, nis daartoe aangefield in het jaar 863 ; wij
hebben reeds gezien, dat hij een lIol/{lI/dfi:hc Graaf was. en
dus geen zoon van SIGEDERT. Prins van /lq/litonien, wals de
Ouden \'erkecrdelijk gemeld hebben, maar de zoon van GEROLF.
die een voornaam Beer of Gmaf in het Ihans genaamde Hol/o1/d
was, die, buiten DIRK, nug ccn~n zoon had, WAI.GEIt genaamd.
van welken verhaald w"rd, dat hij, om zijns vaders dood Ie
wreeken, op dt! jagt, de~ Noorman EIUiAUD doodcnde, mede
zou zijn omgekomen; waardoor DIRK, toen reeds Graaf zijnde,
als erfgenaam van zijnen vader en broeder. vet:! in vermubcn
zou zijn toegenomen; zie MERULA, p. 58; SCHRIVERlUS. Dlld
Dat., p. 69.
NAGGE zegt, dat W~I.G;:R zijne woonplaats bij Tt'tiel had, in
een Dorp. /l1'eMole genuamd, en dat de kerk te 1hiel door
bl!m zou gebouwd zijn; p. goS.
Tut flot V3n die Artikel van DIRK DEN EERSTEN. dient hier nog
te worden gezegd, dat de Heer \\'AGENMR mij meer en meer
in mijn gcvoelen bevestigd heen; w~nt hij zegt r.iet (ll. Deel,
p. 1°7.) dat Di Ir de EClfte, in 923, [Oe Graaf werd aa:lgcfield; moa", iot hij op den 'Jojlen "fm CroSnJoond des ;otlrs
71fgm honderd tJl/ce en til iiltig, ill het Graofft/rop, welk hIj
te l'oorcn 1wds bezat, door Karel de Eenvoudige, bel'csligt
'werd, hem. d'lor benel'C11i, nog en,ige LOllden toevoegende,
die luw te vcoren niet eigm worm. H~t vordert geen hee
minfie bewijs. da[ 'er groot onderfcheid is, tusfchen iees te
~ecven. en een voorheen gcJaanc bife te bevestigen.
LONG.

DIRK, Tweede Crtltlf "tIn Hol/ond, was, zo als wij, op hel
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STEN en van GlNA.
Ook is aldaar aangetoond, dat het jaar
zijner geboorte, en dat, waarop hii, het zi j dan met den dood
van zijnen \'ader, of door overdragt, aan de regeering is geko.
men, onzl!ker i,; Cchoon men zou mogell Gellen, volgens aanwijzing van WAaENAAR, 11. Deel, p. 114, dat zulks in het jaar
923 geCchied zij. Waaruit volgt, em dit nog met een enkel
woord te zeggen, dat DIRK Dl EERSTE, ware de aanGeJlio~ gefchied in 922 of 923, 'cr geen lang genot van zou gehad hebben. Hij regeerde, volgens dien zei ven Schrijver en meer :mderen, zes-en-zestig jaaren, dat is, van 923 tot in 939.
Daar word verhaald, dat hij, nu de regeeriog in handen hebbende, d~ FriezeTJ ook aan zig onderworpen wilde maaken: dan,
dat zij weigerden hem aln te necmen , nIs geneigd zijnde, onder het beGier \'ao hunne POT~~STA TEN, (dit had plaats bij
de Friezen, maar niet bij de lIéstfriezm, die benoorden de
Beek Kinheim woonden; dus HALMA hier de Croote en Kleine
Friezen. verkeerdelijk. ondereen meil;!;t ,) te blijl'en, als welke
rcg~erings\\'ijze zij min gevaarlijk oorJeelden; dat de Friezen,
OUI aan deze hunne g.;neig(:heid Ie voldoen, zo veel volk. als,
moogJijk wa~, bijeea zamelden, 'er mede op Egmond ~anrrok·
k.:n, en aldaar verbrandden, het Klooster van ST. ALBRECHT, v:1l1
110;)[, zo als gezegd is, door DIRK DI!N El!llSTEN ;;ebouwd
De
O~ldè Holl:ll1dfche Chronijken. met hun verhaal voortgaande,
zeggen, dat DIRK, daar over verHoord, zig tegen bun opmaakte, meI dezelve in een hevig gevegt raaKte. en zo verre overwon. dal zij alle hunne jonge man[c;ap verJooren; dat hij. in
Friesland trekkende, ben noodzaakte. hunne huizen te maa.
ken legen den opgang der zonl'le , en de deuren zo laag. dat
ze daar in noch uit konden, dan met gebogene balzen , en als
ter hunner fcbande, zig als Slaaven krommen moeslen. Dit
gantsch verhaal wordt, bij de Friez.en (verllaa de Wtstfriezetl)
als belachlijk gehouden. Onder bun, en ook onder de Hol/ana','rs, zijn aanzienlij ke Schrij vers, die ontkennen dat hij ooit tegen de Frieaen in optogt geweest is. VOS51US rchroomt 'er zig
op Ie verkla~ren; of dit (zegt hij) met waarheid gezegd word.
u'U ik (ge/iik ik her niet kan trgenfprceken) oek niet "oor zeleer houd,,;; nogthans beken ik 'er Q,ln te t~'IJffe!m, om dat·
y 4cm
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un de1:l!;eI~;kt: zoak yerhaald werd l'on Gotriek , Fi:ldieer dt:r
Noor",nrl17e1/ m de Ol/rille Jaarboeken 'cr l'O1! zwii.~m. 'VA-

GEN\An verhaalt, uit IWLTJN, dat de (lf/cs!) Friezen, het Klooster te Egmond verwoest hebbende, optrokken naar Eeiden, en
dat Graaf L'RK hun ontmoette "iet verre VUIl d~ S:ad , en juist
ter plaar[e alwaar naderhand het Nonncnk"loosrcr te Rijllsburg
gerligt is; d~t de (Ij/est i Friezcn aldaar de nederlaag krc:egen.
en genoodzaakt werden. zig aan helll IC ond.::nverpcil. Daar.
na (zegt hij) heeft hij zijn land in goedl' ru't bezeten.
Bij verichd3ene ScJnij\'ers w'Jdt ge:ndd, d:!, deze J)I~K OE
TWEEDE den krij~stugt teGen d\! 1/lI1me;;, onder de baniere des
l-Iertug~ '\'an Zwaben. biL~ewoond, en dapper tegen hoo genreden heeft. l\Jet deze woeste vo'ken Ooot Koning HENDRIK van
Lot!taringcl1. in 't jaar 9:6, c!en verdra: , vuor den rijd V3n
negl'1 jaaren. In het }Jar 935 verCclwen DWK DE T\VJl:EDE, als
een der Rijksgra3\'cn, op een St~.:k[pel te 1I1l1agdenburg. Weinig of niet vindt men ~emcld, hoe zig Graaf DIr.!{ gedragen hl'b·
be, bii den inval' der fYoorwannrn, kon ie vooren gedaan,
'fchoon hi). ongel\vijffcIJ, Bisfehop BALDRIK, en ook Koning
HENRIK • allen bijlland zal geh'lden hebben. Dan, wel vÎlIJt
men, dat hii zi~ gemengd heelt in den rwist. ont/han tusrclJen
OTTO en lIENRIJC. zooncn van IIENRIK • die dcn ~den Julij van
'r iaar 911l overleed en was De jong:te (H,NRIK,) wien, tegen de
gf"\'OUlile van die tijden, geen d"el :lan her rijk!.beflier gegec\'cn
was, werd in Lot'zari'7gen onderfl'èund, door eeilen G:Z:LllUT,
die. door "AREL DW EENVOUDIG:::\' I rot I Jerrog aangeBeld, en
naderhand, door IlENRJK, vader van OTT'), bevestigd was. Deze trok. ten voordeele v~n arro's broeder, re veiJe, doch werd
door OTT') ~dlagen. GJZELBERT en HJl:i\'RIK ht'g'awn zig naaf
LODE\lîjK I'1J11 Ol'erzu I zoon van KAREL Dl!N .l!ENVOUDlGEN, toen
ter tijd Koning van Frl1l!krijk, die belooläe, de vlugrenden te
zullen helpen. Verrcheidene Grooren van dien riid, en daar 011der o<Jk DIRK DE TWEEDE, vielen hem toe; daR LODl~\VIJK, met
zijnen aanhang, moest voor de overwinnende magr van OTTO
bukken, die L~tharingen overmeesterde. Wat het onderzotk
aangaat of deze DmK, en zijn zoon ARNOUT, ook Graaven
'Van het Kasteel van Cellt g~\Veest zijn, zie men, wat wii
dJ~"
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daarvan, op het Art. ARNOUT, in ons IV. Deel, gezegd hebben.
Belangende d~n Giflbrief van OTTO DEN DERDEN, ten behoeve van DIRK DE~ TWEEDEN. in het jaar 985, verleend, daaromtrent dient men te weeten , dat OTTO DE GROOTE opgevolgd
was door zijnen zoon ono DEN TWI!ED!:N; die, in het jaar
983, gellorven zijnde, wt!derom door zijn Zoon QTTQ DEN DER.
DEN gevol,d werd, die dezen DUIK, in het gezegde jaar van
985, in het volle bezit fielde van eenige goederen en landen,
welke hij, vourheen, !1egts als Rijksleenen bezeten had. Zijn
ZOOR EGBEJl.T, Aambisfchop van Trier, was he:n daarin zeer b,~·
~ulpzaam. Waarin deze goederen of landen beilonden, vindt
men uitgedrukt in den Giftbrief, als gelegen" tUsrchen de [wee
" (trournen Liortl Ct watertje de Aor in Rhij/l/'lIld) en fJis"l
" (den 'l'slel bij COU4fl). in h<!t Dorp of Vlek Sml/JenUt"re;
" (zoekt men in Zci!land, alwaar nog een Dorp SOIlr.emtlar
" bekend is ,) tlIsrchcn twee andere (hoornen ll1ede;uc/ac/ltl ,
" (!chijnt de Leek bij ,1Iedei/blik te zijn) en c,'1im;<'fu(.1rtJ, (dit
,. is nergens tc vind,:n, en muoglijk in de ZlIidn:::.ce ver" dweencn ,) GCl!Jarc!Ji (hiwloJr heeft een oud Schrijver Mar,. keil verllaan) genaamd; in het land van Tex/a, uitgenomen
" de fchalli[1!i, IJus/ede gebeeten. en in de Gr~,an~b:ppen
" 1l1fi[a/allt (dO'lr .)fa!a/rl1lt. KilJ.'uilll en Tex/tl, worelt hier
" Blaas/and, /(e1l1:emerland en Ttxe! verlla:lI1) !{id'Jeim en
" Tex/a: o:n al hct z~lvell 'liet meer ter lem, maar ill dgell.
" dom te bezitten. met magt 0111 weg te fc 1L'lJ.~el1. te ver" ruilen, eI/ daar mede a/lt:ntha/J'e naar we/gt/I'N/I!!) te ha/J"ddCiJ." DèZ~ Brief was gegeev~n eu gedagtekend te Nljme.
gen, den 23n~a Augustus des jaar negen honderd en vijf el]
ta;:tig.
Vcl~cns de algemeen!! verh3:1len, ~verleefde DIRK DE TWEEDE
deze uitbreiding van lijn gebied niet lang: want hij Ilierf den
6d.!n i\lei des jaars 939, Cchoon VELDKNAAR dien dood fielt op
d211 2den Mei 988, en ~I. STOKE op 9'),7.
Zij!le vrouw W33
HlLOL:GART, volgens fommigen, eene dochter v.lTl LODEWIJ" of
KLOVIS, Koning van Frli;;knjk, doch, volgens :llldercn, van
,\VlCHM \~, Gra~ve van dil/st.
Hiervan is, met zekllrheid, r.i~,s
y 5
t~
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te bepa3lell.
beplalell. Bij haar had hij verwekt zijne gemelde twee "'z@o.
"ZGo,
nen.
la3t{le •, z)
nen, ARNOUT en EGBE~T; de laatlle
Z) :lIs
als g('z~gd is , werd,
in het jaar 97°, A3nsbisfchop
Aartsbisrchop van T,ier. Van ARNOUT hebben
wij, ter aangewezene pla:ltfe,
plaatre, gezien. dat hij zijn vader in her
Graaffchap
GrallfCchap opvolgde. M. STOKE, en andere na hem, hebben
ARNOUT
ARN0UT en EGBERT voor zoon en van ),JRK
I,JIlK en HILOEGAR!),
HJLOEGAR!), en
dus als volle B,o~ders.
Broeders. doen voorkomen, daar zil.
zi), echter,
niet meer dan ha'y~
halve Broeders geweest zijn. Ook houd MELIS
~TOKE ARNOUD voor den oudlten, en noemt dezen oud!len,
oudrten ,
vs. 695,

Dm jongelI .drnoude;
Arnoud~;
"'elke
~"elke jonge ARNOUT een jonger broeder had.
had, die AartsbisH:hop
Aartsbisrchop
van Trier, en in hoog aanzien aan het Kiizerlijk
K~izerlijk !lof
Hof was, en
OTTO' s verfcheiden
verCcheiden weldaad en had' ontvangen.
omvangen.
van de beide OTTO'S
Ook verwierf hij, benevens de Keizerinne.
Keizerinne, van Keiz'~r
Keiz·~r OTTO
bifte voor Graaf CIEPERJK,
DEN DUWEN,
DEJtDEN, eelle
eene voornaame {;ifte
CIEDERJK, niet
zijnen maar Arnouts Yadtr,
Flldtr, zo als 'er duidelijk !laat,
rtaat, vs. 700.
~rn ~~abt

eibermtj 5l5ernoubp babet·

Wat,
'cr 0n·
(;)nWnt, vraagt de Heer HUIDECOPER hierop te recht.
recht, lisoS 'er
bet geene hij doet
gerijmder ,• dan te zeggen, dat een zoon, het
voor zijnen vader.
vader, gedaan zou hebben voor zijn broeders va.
der? Dus men dan Z·JU
ZQU moeten beOuiten
bel1uiten,, dat EGBERT geboren
is uit
ujt een tweede huwelijk van HILDEGART
HILDEGART,, en wel.
wel, mogelijk.
mogelijk,
in Brit/nt/je.
Brittfmje. Zie verder van hem op 't Art. iGBJ:RT.
iGBIRT.
Zie M. ~TOKf:,
STOKE, Oude Hol/andich,
/Jollrmdfch, Chr~nijk.
Chrtmijk. :vI.
:.vI. V05SJUS;
VOSSlUS ;
rtJder/andfc/re
Faderlandfcl/e IHs/orie,
Historie, Il.
H. Deel. HUlDECOPER
HUIOECOPER in M.
STOKE, I.
J. Deel, enz.
STORE,

DIRI'
DIRJ{ DE DERDE, zoon
zoem van ARNOUT,
ARNOUT. en nerde
Pierde Graaf
Crlltlf Ytm
vtm
voorzaarcn, alle poogingen
Holland, wençde, zo wel als zijne voorzaaten,
lino, om, ware het mooglijk,
11:111,
mooJliJk, de Friezen
Frieze/l te overheeren; waarwaar·
toe de wraak van zijns vaders dood hem nog te meer aanfpooraanfpoor.
do:.
Frieun zugt tot vrijheid,
d~. Der Frie:;en
vrijheid , en ook hunne magt ken.
kennen·
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nende, zogt hij hun eerst door minzaamheid onder het juk te
brengen. Dan, dit "niet gelukkende , ging hij over tot bedreigingen; doch mede zonder vrugt. Zij hadden, geduurende zijne minderjaarigheid, en terwijl hij onder de voogdij zijner moedir !tand, ten duidelijk!ten g~tooad, dat zij, al kostte't hun
goed en leven, tot geene onderwerping belluiten wilden. Keizer H2NORIK DE TWEED" die de behuuwdbrolider \':!In LU;TGARO,
weduwe van Al\NOl'T. was, had, inderdaad, door het uitrusten
eener vloot tegen hun, hen bijna vernederd; dan, hiervan onifloegen zij zig ras: want. na iaaren dood, weigerden zij opzettelijk, DIRK hulde te doen, Onderfcheiden zijn de verhaaien
van het gebeurde, tcn aanzi4:!n van de bc:lrijven van Graave DIRK.
Daar zijn 'er, die zcgçen, dat DIRK, met een magtig leger van
Hollf/11ders, en gerlerkt met de magt zijns ooms, zig nanr Friesland begaf, in het zekere vooruitzigt van cene volkomene over·
winning; dat de lJ-irzen zig in de omll~ndigheid bevonden,
om manliJk voor hunne vrijht:id te moeten llrij.len , of lafhartig
onder h:t juk te moeten buigen; dat zij, ten a~l:zien v:m de
meIllgtc hunner beflri)dcrs, weinig in getal waren. maar wel
geoefend i~ de wapenen, en als Leeuwen tot den Ilrijd gemoedigd; dat het, tot den Ilag komeblde. de weinige, doch voor
de vrijheid ftrijdende Friezen, met zulk een geweld op de Hol.
IlIllden en hunne Lotharill{!.fcfze hulpbenden aanvielen, dat zij
geheet verllagen ~erden, Hertog GOOEVART Win Lotharil1gm
gevangen nameil. en Graaf DlllK het naauwlijks met de vlugr
binnen IJoar/(m ontkwam. Ook zijn 'er, die verhaalen, dat 'cr,
gcduurende den llrijd, eene llemme in de lugt gehoord \\'(!rdt,
vaD VLIEDT I VLIEDT! welke flemme de Hollauders in zodanig
eene verwarring bragt, dat zij, al vlugteude, geheel verllagen
w~rden.

Zij. die dit verhaaien • hebben vergeeten te melden, al het
g-:cne 'er gebeurd is, van het jaar 1008 tot 1018, waarin deze
fhg is voorgevallen. Laat ons dan, om den draad zijner g~.
fcl~iedenisrl!n, onafgebrooken, te volgen, met het jaar 1005 of
IQ 06 aanvangen.
Op dien tijd moet gemeld worden, dat DIRK, met de Frie:.eil ,
~en voordeelig verdrag floot, en, van zijnen kant, beloofde,
nim·
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nimmer den dood zijns vaders te zullen wreeken; dat zij, daarentegen, beloofden, hem hulde te zulletJ· doen, de Tienden
hunner jaarlijkfche inkom!len geeven, nevens hee rege van invordering, en op eigen kosten, zo dikmaals zij oponthoden
werden, hem hulpe en bijlland tegen zijne vijanden verleenen.
Oe rust welke DIRK hierdoor genoot, werd, in 1009, gelloord ,
de or eenen inval der NOOrmOIJ11en, die, met eene vloot, langs
de lJlafls en JIn'we, tot aan TMel kwamen. GODI!:FRJO, Voogd
van Ge/der. rukee hun wel te gemoete; dan gemelde Stad was
reeds in hunne handen, Offchoon zij, mee hulpc van den GraaVI! van Kleff en Tci/lerbant, verdreeven werden, waagden zij
echeer, in het volgende jaar 10 I 0·, den kans wederom, en
fcheenen het toen op '/'ijk te DlIurj!ede gemunt te hebben. De
Landzaaten, verwittigd van hunne komlle, hallden zig in behoorlijl:en !laat van eegenweer geHeId. Ongelukkig bevonden zij,
hunne mage te gering, en zonder order of b~kwaamen aanvoerder; des zij geflagen werden, en veelen van hun h~r mer den
dood bekoopcn moesten. Deze nederlaag veroorzaakte ee Utrecht
grooee vreeze. De huizen der Stad werden afgebrand. Naauwlijks was dit verricht, of de Ilroopende benden vertoonden zig
voor de muuren. onder \'oorw('nclz~1 van geen kwaad in den zin
te hebbeR, en alleen gekom~n te zijn om hunnen God5dienst te
pleegen : het welke hun. echter. door Bisfcoop ANSJ'RHlT, op
eene zagte wijze, geweigerd werd. Met hunnen danrop volgenden aftogt lieten zij ook verd( r af, deze Landen te vewmnJs.ten.
Opmerkelijk is het, dat men bij deze invallen, noch bij dell
tegenweer. die, nooèzlaklijk. aan deze verwoesters moest geboden worden. den naam van DIJt!; niet gemeld vindt. Wel is
waar, dat zij de grer:z'~1) van Hol/and juist toen niet befchadigden; Dlaar evenwel waren zij b~kend voor roofvoóels, die al
met zig namen, wat hun voo;-klvam~ Te meer is zulks vreemd
dorr DIRK. kort daarop, bij den dood van Bisfchop AN.;FRIED.
toonde, bezitter van het geheele, of ten minllen van een deel
van het Graaffchap Feiflerbant te willen zijn, waarin zij zo ge.
weldig huis gehouden hadden.
De eisch van Gr:lave DIRK blijkt vooral uit de gefchillen, die
daar uit ontfionden, en vooral over de gtensfcheidingen omtrent
den
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den mond der Jlfaaze, tot welken toe het Graaffchap T(ljïc,.hant zig had lIitgellrekt. DIRK DE DERfE was 'er de natuurlijke
erfgenaam van; doch het bezit was, allengskens, gegeeven
aan de Utrechtfdie KePke. Uit hoofde vnn die gifle magtigde
de Bisfchop zig het rtigt aan, om in het Bosch ,'an Jlfe,.U'cr!~
te jllagen, en d~arcnboven ~ok het regt der visfcherij in d~
Maas en lI'aal; die van Luik en Trier, en andere Geestel:jken. maatigden zig dat zelve regt aan. DIRK DE DERDE. hier.
door zeer benadeeld wordende, peinsde op middelen, om zijn
regt [C bewaaren en te verdedigen, Dus wierp hij, in 1015.
op zijnen eigen grond, en \yel ter plaatlè. daar men mc~m dat
weleer het oude Durfos geflaan had, eene Vesting op. daar.
met ~lIen fpoed. eenige huizen werden' bij gebouwd, die aanleiding gaven tot den oorfprong van de Stad Dordrecht. wel.
ke. als nog, in den rang der IfolliltJdjèlle Steden. de eerCle
plaats bekleed. Veel en der onderzaatcn van den Graave vestigden aldaar hunne woon ing.
Deze eerfie hewooncrs vali
DO:'d,"ec,'Jt worden. bij de oude Schrijvers, Friezen gènaamd.
Niet alleen bewaarde DIRK: bierdoor zijn regt op de jogt en visfcherij. maar hij hief 'er ook tollen. van alle gQederen. die dezen firoom op en afgevoerd werden. Dit veroorzaakte. in dien
tijd, groote verwondering, om reden, dat DIRK OE OUDE, zoader Keizerlijke coeflemming, zig dit recht bad aan~ernatigd.
en bijzonder bij de geen en , die in bunne aangematigde
rechten op de Jogt en P"isfcherij , zig daardoor benadeeld zagen. Niet alleen de Geestelijken, maar ook de Kooplieden.
en bijzonder die van T'zieJ, die toen eene, naar den tijd. aan"
zienlijkfle Koopfiad wu, werden daarom zijne vijanden, ea
lieten niets I)nbeproeftrl, om den Keizer tegen hem in 't ha!'nas te jaagen. Deze. in het jaar 10 I 8, te Nijmegen, ter vÎCring van het Paaschfeest, gekomen zijnde, gaf aan GODEFII.IED,
Hertog van Latharingen , en aan den UtrechtjèlJen Bisfchop
ADf.LBOLD, bevel, de Vesting te f]~gten; indien deze hdden hiertoe geen en kans zagen, moesten de llisfchoppen Vln
Ktulm en LuiIe, met hunne krijgsmagt, hun te hulpe kom::n,
AOELIlOLD had, reed5 ecnigcn tijd te vooren , eenen WIHICIl,
daarna cellen G') )'110. aangefleId tot l\Iarkgraaf van Bodegrave , met last, om de Ho/lam/ers, zo veel mogelijk was, te beo
n-
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nadeelen. Thans bekleedde deze waardigheid zekere mu.
zoon van BAVO, die niet n~liet alle!! overlast te pleegcn. Dan
het koSlte oazen DIRK wdnig Hloeite, om dien Markgraaf
met al zijnen aanhang, uit zijn l\1arkgraaffc:lap te verdrijven,
en 'cr zig volkomen meetler van te maaken. Even g\!lukkig
was hij tegen ADELBOLD, dien hi~, op den loden van de maand
]ulij des gemelden jaars, eene zwaare nederlaag roebragt. Ook
hegtte hij, op dat pas, het Land beoosten den Rh/jIJ, bij
~odegral'e, en Bodegrave zelfs, aan zijn Graaffchap,
Inmiddels hadden dè Lor,;aril1gers eene vloot uirgerust, met oogmerk. om daarmede de IYtull en /I/erwt! aCtezakken , en Graave DIItK DEN DERDiN d~ Vestit~g DDrdredt tC o:uwe\digen. De
BisfcllllI'pen van Keil/en, Kamerijk en Luik waren mede ter
heirvaart befchreven; doch d\! laat!le overleed re Thiel. De
verzamelplaars der zaamverbondenen was bepaald in de Befll'J'e.
Hlinne legermagt bellond meest in een aaMzicnlijke vloot, die
te Nijlllegill bijeen gebragt was, met voorneemen , om dez~lve
van daar langs het water de A/blos aftevoi:ri.!n. DIRK. die zijne vijanden niet'van daar, maar te land verwaglte, deed. in allen fpoeJ, de Giesfenbrllgge, een weinig boven A/blns, over
het wlter de Gielfen gelegen. bêzcrten, ll'Iet oogmerk om hun
aldaar aftewagten. De zaamverbondcnen misleidden hem hier
in; zij trokken, in eenen duisteren nacht, in fiilte, de Gicsfen voorbij. Met het aanbreaken van d~n dag was hunne vloot
op de illerwe , of, zo als de Ouden zeiden, voor d~ land!1reek
F!enii/1gm. Te laat zag de Graaf, dat zij h~m misleid hadden.
Hertog GODIFRIED, een goed getij waarneemende , zette het
meeste volk aan land, el! beval Je fcoepen, zig in de diepte te
pllatfen. Het vlugten \'3n de bcwooners van het platt\! land,
daarom!lreeks, was algemeen, zo haast zij den vijand vernamen;
zij bergden zig in de Vesting Dordrec,lf. Het land, daarom en
bij, was doorlheeden met verfcheidece graften, 't zij. zo als
men gist, om het voor den vijand ongenaakbaar te maaken, of
om zig van het overtollig water te ontlasten. Tuslchen beiden
verhieven zig eenige hoogten, of T(rpen. zo als men dezelve
wen noemde; op een van dezelve was Dordrecht geaicht.
V:;ndaar viel het Graave DIRI( en de zijnen ge:1l3klijk, de bewee·
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weeging der vijanden gade te Ilaan. Meergemelde H~rtog om.
ringde de Vestingd, doch zag tevens, dat 't hem onmooglijk
zijn zoude, de plaats te bemagtigen, zo lang hij de vijandcil
niet van die hlJogten, uit hun gebroken land, tot een vchllllg
gelukt en gel1agen had. Om hun hiertoe te brengen, beval bij
eene menigte ligtgewapenden vooruit te trekken, hun tot dl'll
firijd uittedag~n, in daarna wederom 111 et orde aftetrllkk~n.
Dit bevel was ni:t ten uitvoer gehragt, . of men werd haast handgemeen , op het gebroken en moerasfig land. De Hollandfche
Gra~f had zijn leger in tweeë:1 verdeeld; het eelle deel vi~1
den vijand van vooren , ea het andera deel, welk hij zelve
aanvoerde, in de zijde aan. De llrijd was Zf) hevig, dat het
(len vijand niet moogliik was, om met die orde, die hUll aanbevolen was, nftetrekken. Hierdoor Iloeg de fchrik in hun leger, die l1erk werd vermeerderd, doordien een zekere bloedverwant der Frjez~n, die zig onder de vlugtenden bevondt,
't zij uit list of losheid, een gerucht verfpreidde, dat Hertog
CODl!:nu:o zelf door de FrÏl!Zen aangevallen. en op de vlugt
geja~;.;d was.
Str3ks hierop verhief zig een gefchreeuw van
VLIEDT! VLIEDT! door het gamfche leger, zonder dat men wist,
vanwaar de oorzaak kwam; dit maakte. zo als men ligt vermoed, het vlugten algemeen. Zij, die den firoom bereiken
lwnden, wierpen zig, hals over hoofd, in de vaartuigen, waarvan veeIe, door al te zwaaren last, te gronde gingen. Een
deel der manfchap. buiten fiaat om de wapenen weg te werpen, en dus zwaar beladen in 't water gegaan, verfinoorden
in den Ilijk. Bisfchop ADELBOLD bevond zig onder di~ geen en ,
welken het ter naauwer nood gelukte, met klein der fchepen,
het lijf te bergen. Onze Graaf, zonder de oorzaak te weeten ,
deze overhaaste vlugt bemerkende, ligtte een ,;edeelte der Bezettiflg uit Dordruhf. en rende de vlugtende bende na. Teen
werd het land bezaaid met lijken, en eene groote menigre gevangenen gemaakt; waaronder ook Hertog GODI!:I'RIED zig bevond; die, echt~r. kort daarna, in vrijheid gefield werd: op
voor \Vaarde , van de verzoening lusfchen den Keizer en den
Graaf re zullen bewerken. Veze overwinning b~haaken èe
IIQllanders. of, zo als men toen zeide, de Fr/(un, den ~9::en
)ulij des jaars 1018.
Zie
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Zie daar een gartsch !lrijdig verhaal met het bovenil~ande.
Bij !lJl!U~ STOKI'!, anders de eerlte en echtl1e vraagbaak na de
waarheid, kan men, in die geval, niec te recht komen: want
zijn verhaal !lemt met het eerstverh:!alde volmaakt overeen_ In
zijne t3al en volg~ns zijnen bewoonen Rijmera'lt, zegt hij het
geen hierop uieknn:t. van VI. 10°5 cot VS, 1027.
" till.; IIun [dreef 1°18, ont(lond 'cr em ZWl1aJ't OOr/Dg;
Graaf Dirk op de Fritzen. wegens dm dood zIjns l'aders,
,'rrfloord zijndt. kwam ffgm Illm I1f 0111 die tI! wru!.:m; hem
wcrd doo/' Keizl'r Hendrik, eO/m lIer/og Godevaard ter hu/pe gezonden. doch zonder 'Tu;;t, Wl1111 daar kw11111 , zo/uitr
pnt metl Wett l'on waa/'. CClI/! fle:li1l11! dil! riep vliedt! Heerefl vliedt! _. Groot u'o/Jder grfclzitdde aldaar: want d/
Friczt!il, fcho011 weinig in getal, 1'('Jjlocgen een groote me1lig/e , en a/lc$ werd l'crflrooid. en tot klade ,'l1tJ Dirk,
'U'erd lil! Htr/~g gCI'l1ngen , die met..oe Kenuemers den dood
zi/;:s vl1ders Dngewroken moest lal1/m."

In dit gam(che geval is :ilEUS, en anderen met hem, deèrlijk van den weg -;fgeweest, doende Graaf DIR)'; in Fril!sland
fen zlrJare nederlaag lijden, in plaatfe vaD hem omtrent Dortlrrc,it zo heerlijk te doen zegepraaien , over den gemdden Herlog GODEVAAltO of GODEFRIED, dien hij, in pla~t(e v~n vijand, zijnen helper doet zijn. lIierin niet alleen dwaale hij, maal'
ook in den geheelen coelland, wa~rujt deze !lrijd oorli-1ronglijk
was. Deze groocc misflag is veroorzaakr, door dien de buieenbnders, DlT~IARUS en IlALDalCUS, die door MEERHOUT en STOKE
gevolgd zijn, de Hollanders Friezm noemden. BALDIUCUS fpreekt
ook, in die geval, zig zei ven tegen, zeggende, in zijn Chrono
Call1emc. L. 111. c. 19. dat Diderik. :::;OOil 1'l1n Amoue de
Gen:enaar, die een IJcdeelte "l1n het Friefche Rijk bezat, grweckelf ',j'as 1/l1ar dc p/all/ft MeI\veda gcnal111ld, 0111 Nat hij ie
Friezen, die Zijtl ,'ader vermoord hadden, ,'crdaciJt hield.
Strijdig nog tegen dit onwaar verhaal, noemt hij het krijgsvolk
van DInK Friczl'Il. De Monnik ALPfRTUS mer!ae dezen /lag
aan als eeu Goddelijk oordeel, en als een ongehoord mirakel,
dat zo veele dappere helden, fbande als flecncn beelden, zig
van de Friezen, wien hij, doorgaans, den naam van RooI'ers
g,~I>ft, lieten dood/laan. De Bisfchop DIT~]ARUS, die eene maand
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of vijf n3 dit geval overleed, Cchijnt zijn verhaal met tr:lanen
in de Dogen te hebben opgefleid. Zulk een nederlaag te lijden, zonder eenig verlies aan de zijde des overwinnaars, was
zonder voorbeeld
Maar, 't zij hij Cchreide of zuchtte, hij
Cchold en vloekte niet minder. Onze 'Graaf Dll\.K was bij hem
een onzalige Dienaar van den llisCchop van Ctrec/it; op eene
andere plaats een vervloekte Jongeling; eindelijk vloekte hij
het land en den oord, daar dit voorviel, bewijzen genoeg,
dat de BisCchop van Utrecht, en de zijnen, deerlijk overvalkn waren. Dat MELIS STORE, in het geheel , weinig van het
geene lot DIRK D!N DERDEN behoorde, geweten heeft, blijkt nog
nader. wijl hij, ternond op het verhaal van die gewaande nederlaag, van zijnen dood gewag maakt, en zegt, in h~t vers,
dat op het bovenaan gehaalde volgt:

<rEn rtarf in on&Ï .,eren fller
Vuftnt btrticfj en taer narc
.1etgfJent mtbt.
Van de gevolgen der overwinningc, dûor Graaf DlRT\: beo
hJald, kon hij niet Cpreeken. Doch at badde DIRK den Ilrijd
verlooren, dien hij, zo als wij gezkn hebben, won, zo was bet
niet te vermoeden, dat, in den tijd van één-en-twintig jaaren,
die hij nog daarna leefde, niets zou zijn voorgevallen. Laat
ons zien, wat bij anderen daan1an te vinden is. Schoon onbekend, op welke voorwaarden, weet men, echter, dat Bisrchop
"'DELnOLfl, door GODEFRIED, zig gemakkelijk liet overhaaien ,
wijl de nood hem dwong, vrede met Graaf DIRK te maaken.
Hoewel 'er zijn, die willen. dat DIRK de landen, rondsom Dordr(!cht en Bod(grave, alleen als een leen van het Utreclztfohe
Bisdom ontving, fpreeken anderen dit met grond tegen; be\\ijzende, dat de Leenbrief, waarin de Gmf des Bisfchops
illarfchalk genoemd wordt. van laater tijd is. en dat de naam
van Mar/chlJlk, of Legerhoofd, alleen oorfpronglijk is uit de
belofte, door den Graaf gedaan, om het Sticht met de wapencn te beCchermen. De vrede, tusCchell ADELBOLI) en DIRK,
fchijm ook ten gevolge gehad te heobep, de verzoening lUsCchcn
XILDU:L.
Z
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den Keizer en den Graaf. Want men vindt, dat DIRK, in de
maand September des jaars 1024, op den Rijksdag, bij de verkiezing van KOENRAAn, in plaats van HENDRIK DEN TWEEDRN,
tegenwoordig was. Ook vindt men, dat hij, zeven jaaren daar.
na (1031) op eenen anderen Rijksdag, te I!crschfeld , verfehenen is; omtrent welkeu tijd men wil dat zijn broeder SlfRIDT, of SIKKO, overleed; waarmede hij van veelc twisten verlost werd; hebbende slem zijnen broeder DIRK altoos met een
onguni1ig oog befehouwd, ja het meer dan eens op zijn leven
lOegelegd. DIRK DE D;'RI'E, nu de h:lIJd\.!lI ruim hebbende, ondernam een Pelgrimp.adje Ilaar het IJ. Laud. Na het graf des
lIElRE:'I1 en andere hlliligc plautfen bezagt te hebben, kwam hij.
na verloop van eenigcn tijd, terug. Hij was de eerfie der Gr1l4ven )'all Hot/o1ld, die dezen to;,\t ondernam, fehoon ze reeds
lang vóór hem i:1 gebruik w::ren. Dijna niets vindt :nen van
hem, na zijne terugkomst, gemeld, dan dat hij, den 27fien
van de maand Mei dcs jaars 103!) , overleed, nalaatende, bij
zijne gemalin OTHlL::lA, dochter van orro vatJ Saxen, twee
zooneD, DIRK S!n fLORIS.
Zie Dl/dc Holkmt!!c/ul C !l"olJijk; 1\1. STOKE; PONTANUS ;
Clzrouijk )'tJii ëçplOlJd; radert. Historie. II. Deel;
IlUInECOPER, enz.
IV, zoon val! oen zo evengemelJen DIRK DEN DERcn val! OTHILDA. fImmdrws CONTRACTUS , een Schrijver.
die geleefd heeft in het jaar 1048, en dus ten tijde vaD dezen
Vi;fden Graave, noemt hem niet Grlillf )'tm 110/lal1d, maar enkel lJlarkgraaf )'all Plaardingen, (illm'fjuifo Fladirtingte).
Dij gelegenheid dat hij gewag maakt van den oorlog. tusf\:hc,l
DIRK DEN VIERDEN el! HEN8RIK DEN DERDE:"!, Roomsch Keizer,
zege hij: cok werd gtbOO:l[dapt, dat Dirk, IIfa,.quis )'all Fladertinga, gacbc!/er:rd had, vel1lwstfnde de fJi1b.'lI/i'ige Bi,'do:!!men, tot [chmu/e Cil )'uonge/ijki1lge des ltchcrs. Het \'creischt
eenige bedenkingen, waarom deze hem den ti;t~l \'al! Groof
"tin lIQ/lllnd onthoude. en alleen dien \'al! Jfad.grao[ "(JIJ
Plaardillgen geeve. Men is van gevoelen, dat de redcn hier
in moet ilefiaan hebben, dat f7aardill'e1l wen als de voor:lanlllDIRK DE
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lle Stad, alwaar DIRK zijn Hof hield, bekend was; en dat dit,
bet zij uit verachting, of uit onwetenheid gefchied is, alzo 11.
CONTRACTUS een grüot vriend van den Keizer was, die tegen
DIRK oorloogde, en welken hij, om den Keizer te behaag en ,
uit minachting, enkel il'larlrgralif van ééne enkele Stad noemde. Door onkunde zijn anderen hem gevolgd. Hij zelf bewijst zijnen misllag , noemende, op eene andere plaats, Fllzn/"tlingen eene I'lw'intie of Landfchap, tlat we/eer cen JlIal'quifoat plagt genoemd te wordelJ. Doordien nu Ho/kma, toen,
op verre na, zo groot niet was, als daarna, kan men ligt toe·
geeven. dat hij, als een buitenlander, daarin mistget~st he~tè.
Het was ook, in dien tijd, meer gebruikelijk, aan Prinfell en
Graaven den naam van iWtlrquis of lllnrkgraa! te geeven.
BOUDEWIJN DE KAALE , Graaf van Vlaanderen" van 879 tot 9 (3,
word. ia zijn Graffchrift te Gent, mede lIfnl'lluis genaamd,
gelijk ook zijn zoon en opvolger. MONTANUS, en anderen n:1
hem, houd (bande , fchoon ten onrechte, dat de naam van
Graaf van Holland niet bekend zou zijn g~weest vóór DIRK
1JE~ VIJFDEN, daar fommigen nog verkeerdelijk den VIER OEN
DIRK van maaken. Wij tlemmen IOC, dat de VIJFDl! DIRK de
eerlle was, die. in openbaare fchriften , zig dien lijtel aanmatigde; maar wij ontkennen, dat dezelve daarom niet eerd~r beo
kend was. M. noxHoRN, van dezen DIRK fpreekende , zegt;
" Bisfchop B8RNULPII. die ADELBOLD gevolgd was, hield zig,
" geduurende het leven van DIRK DEN D~JU)EN, tli!. Maar, na
" deszelfs dood, zogt hij lIf'erwcde, Bodegl'a~'e en Z',m;/I" merdam weder tot zig te tre:,ken; neemende zijn toevlugt tot
" Keizer HENDRIK DEN DERDEN, om bijflalld van dien te ver.
" werven; die daarop, met veel volk, te Utrecht kwam, van
" d:aar invallen in Holland deed, het huis te llft'rwtd~ innam,
" en het aan den Bisfchop fchonk. DUIl, naauwlijks was de
" Keizer weder naar Duitschlmld getrokken, of Graaf DIRK her" overde het. Daarmede niet vernocgd zijnde, viel hij, op
" zijn beurt, in 't Sticht, en regtte 'er geen minder vcnvoes.
" ting aan. BERNULPH verzocht op nieuw den bijltand des
"Keizers. DmK, zijne magt vreezende, verbond zig mct
" COUDEWIpi, Graaf van Flaf!"derro , en GODEVAAllT, Hertog
Z 2
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" van Lotharingen, die mede in twist met den Keizer ware".
" ZIj veroorzaal:ten, in den aanvang, het Rijk groote fchade.
" l\Taar roen de Loth1ringer vernam, dat de Keizer met magt
" afzakte. ontzonk hem de moed, en wist, door middel von
" goedll ttlsCchenCpraak, zijnen roen te maaken. Daarop viel
" de Keizer, andermaal, in 1JQllalld, veroverde Rhi;nsburg en
" f//afJrdifJgm, in dien tijd zeer Ilerke plaotren. Met de aaR" nadering van den winter, de wegen niet meer bruikba:l1' zijn, de, belette hem dit, grootere voortgangen te maakeu; daar" door vond hij zig genoodzaakt terug te trekken, en leed, in
" zijnen aftogt, geene geringe rchad~." Vreemd i~ 't. dat men,
noch bH MELIS STOKE , noch bij anderen, hiervag iets gemeld
vi:1dt. Te Luik werd daarna. zo als Comini~el1 verhaaIen , volgens de gewoonte van die rijden, een Steekfpel gehouden, waartoe Graaf DIRK mede genodigd was. Bij ongeluk, zeggen zij,
doorllak hij aldaar den broed~r der llisfchoppen van Luik en
iI"mlm, met zijnen lans: waarop hij de vlugt nam. Twee zijner Edellieden moestan het ontgelden, als wordende van de Howlil1gen doodgefla~en_ Graaf DIRK nam dit zo euvel op, dat
hij aUc de fchepen dcr Luilrenr:t1rs, die re Dori/,.echt lagen,
deed verbranden, en de al Jaar zijnde Kooplieden gevangen neemcn. Maar vermids men nergens vindt, dat gemelde Bisfchoppen. \\'ASO VAN LUIK, zoon dcs Gra:lVcn v:m Ct/lik, en HEr.~lA:,\Jj VAN KEULEN, uit de Paltzgraven aan den Rh;j" • broeders waren, noch dat hun broeder f(: Luilr gelileuveld is. zou
ook aan de waarheid d:1~rvankonnen getlvijfcld worden. Nogthans word, in 't oude Florinrium TemporulIJ, duidelijk ,e.
zegd, dat Grnf DIRK den broeder van den Aansbisfchop gl!dood heeft. SCIIRIVI'.RIlJS zegt, dat hij da~lrop nagezien heeft
Cc'll oud met de hand :;'cfcbrcvcn Chronijkjc, en daarin gevon~kl1 dr:ze woorden: .> Dees Didcril, was te Lui;. . in een
" TournoifI1el, en daar beefe hij in 't fp:l den broeder van
.. den Bis(chop ,'un Kc/dm vcriligt.!ll' de Luikenaars vielen
" daarom op b:~m aan, en wilden alle de I lojlandtChe Heeren
,. ombrengen. maar hij vlugue 111 et een fnel paart, en verloar
,. daar twee naruurlij',e broeders, te weten ba~raarr zoonell
" van Dirk den D(rdm." In een oude Hoogduirfche Chtoni;k,
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nijk, geëindigd Ao. 1'290 , leest men bijna dezelve woorden,
met deze bijvoeging: " dat Gra2f Dirk, zeer vertoornt over
" dat vermoorden, met de fchepen der Lu!kcnaars en van ande" re bovenlandfche zeer kwalijk hegon te handelen; dat daarop
" de Bisfch~p van Luik, zig met hulp van andere Vorllen ver" tlerkende, en aangeport van Keizer Hendrik, een inval in
" Holland deed."
Om bovengemelde reden had dan GraafoIllK de Lllikfche fche.
pen doen verbranden. De Bisfchop en andere Vorflen namen dit
zeer euvel. Aangehitst Joor den Keizer, bereidde hij zig ten
oorlog, en viel, onverwacht, met een vloot, in Hol/twd. Eene
fierke vorst diende hem, om, over het Ys. Dordredt te overrompelen. In de Stad woonde zekere GER~RO VAN PUTTEN;
deeze bragt 'er Graaf nIRK, met een deel volk, heimelijk binnen, die aldaar alle de Dllitfchers verOoeg. Dit gefchiedde in
den nacht. Graaf DIRK wandelde. den vol~enden morgen ,
door de Stad, om de verOagenen te befchouwen. Een der 'lij.
anden, die zig in eell huis verborgçl1 had, fchoot h~m , van
daar, met eell v~rgifdgdcn pijl, in de Dye. en veroorzaakte
bem eene wonde, waaraan hij merf.
In 't verhaal van J1.\L~IA, 't \\'elk wij, tot hier roe, gevolgd
hebben, vindt men wel het hoofdzaaklijke, maar geen volledig.
v ~cl min een aaneengefchakeld verhaal, van het geene tot den
re6,~eringstijd van dezen DIRK hehoort
Hierom oordeelen wij
het niet onnut. even als van zijnen \':ld~r, in cene aaneengeîchakelde orde. alle de gebeurtenisf~n, v:ll1 den 3l!lVang zijnCI
rcgeering tot aan zijnen dood, hier ter neder te nellen.
DIRK DE VIERDE. als de oudfle zoon van DIRK DEN DF.RDEN.
vvlgde zijnen vader in het bewind, over het GraalTchap 1/0/.
l.md, als de Viifde Grnaf; verkrijgende zijn broeder FLORIS het
bewind, niet over Q,stfries/nnd, maar dat van Stadhouder ever
l{cl.'lJe11Jerilmd ed {Yes/frieslaud. Keizer KOENRAAD overleed,
IJ iet lang na DIRK DEN DERDEN, te Utrecht, en werd opgevolgd
door zijnen zoon IIE~IlRIK DEN D!RDEN. Disfchop AOELDÛLl>.
mede overleden zijnde, was gevolgd door BF.IINULPH, welke het
verdrag, voorheen, door zilnen V00rz31t. met den Dtrdm DIRK
{;emaakt, met deszelfs zoon en • D1"K en FLORIS, bevestigde. De
l 3
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rust, die hierop had kunnen volgen, werd genoord , door eenen
twist tusCchen f//rlllflderen en Hol/91/fI.
lFnldereu, en, gelijk fommigen willen. nog eenige andere
Z('{,lI!lfclJe Eilanden, W3S, eenige jaaren te vooren , door Keizer
HEi'iDRI[( DEN TWEEDEN, Dan nouDEWIJN, vierden Graave van
F/oOllderen , ·opgedragen; waaruit de na11lillt;e11 eene rekening
maakten, ebt galJtsch Z"c!t1Ild, Pewesten Sc ieMe, aan Fln/mdel·etl behoorde. De HotllllldJèlre Graavell beweerden 'er geen
minder regt op te hebben, fchoon de grond, waarop hun regt
fieunde, zeer duifier is. Op de gi fte van LODI';WIJK, van het
Ot/de lI"as.1a, waan'an wij, op DinK DEN EERSTEN, gewag ge·
mr.alu hebben, wil men dat zij zig beroepen, als ook op laatere
Giftbrieven , waarbij hlln Graaffchap COt :1:\n (Forrrappen) Zuid/Jevejolld was uitgebreid. 't Zij dan dat bUil regt gegrond of
ongegrond ware, Zee/o1ld, Bewesten Schelde, weet men, was,
langen tijd, een twistappel tusfchen die van Holland en "'1aanderetz. De oneenigheden \\'erden heviger, nadat BOUDI;WIJN,
de vijfde Graaf van f/laoudercn, in lots, een inval in Friesland dee<!, (waardoor men, mogelijk. Holland moet verfiaan,)
doch waarvan de oude Chronijken niets anders zeggen, dan àat
nouDEWIJN • zijne vijanden verflagen hebbende. zegepraalende
terug keerde. De nederlaag. die de Hollanders daarbij leed.:n.
fchijm aanleiding gegeeven te hebben. dat de Bisfchop \'3n
u/redt, den kans fc/laon zitnde , Keizer H!NDRIK DEN DURDEN. wederom, tegen DIRK Dl:", VIERDEN aanhitrte, om hem het
.ezit van de landen , 0lmrcllt den Rhifl1 en l}ferwe, te OIJtneemen. Het blijkt ook, d~t dl! Keizer daar aan gehoor gege even heefe. Wallt, met het jaar 1046, bragt hij een aanzienliJke vloot op de liJf/as. De Bondgenoten. die zi;, te.
gen Graaf DIRK, verecnigd hJddl'n. waren de Keizer. de Eisfchop van L'trrcht CERNl:LPn. WAZO 1'an Ltlik en L~:WBERT DE
TWEEDE, Graaf vall LeuJ'm; welke laatstgemelde, evenwel.
als zijnde een blod:tart, weinig ten nadeele van de Hullanders
verrichtte. De Keizer, na vooraf, te Utrct.;:. het Panschfeest gevierd te hebben, zakte. met de andere Legerhoofdl'll,
den firoom af. en bereikte \\'elhaast Dordi"cc,i:, dat fpoeóig in
7ijne handen viel. Daarna voortgaande, zakte hij af naar noor.
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iingell, alwaar Graaf DIRK zig toen bevond, en, onverhoeds

verrast zijnde, genoodzaakt was, de plaats te ruimen, en
aan den Keizer overtegeeven. /{cril:'llburg, een Sterkte in
Delfla1ld, viel mede in handen van d~n overwinnaar. Aldus
werd de ga:HrC~le flreek, di..!n men voorg1f, aan den BisCchop
van Utrecht te ziin ontweldigd, hem ontnomen•.
DIRK DE VIIlR [IE , zl~ dus, van het grootfle deel zijner beo
zittingen, beroofd zil:nde, was verpligt, op middelen bedagt
te zijn. om zig te redden. Zijn vellies maakte hem flout, en
was oorzaak, dat hij zig op~nliik tegen dièn Keizer verzetre.
GODEFRIO, I-Jcno~ van Lot,~an'lIgCIl, had, zo wel als DH;!;,
reden om op ~en Keiz,'r venodrnd te zijn. Beiden dan verbonden zij zig 'Jm II[l'\['RIK DE", DE:\l'I:l' allen mogelijken af·
I'reuk te doen, en hnnne ontnomene bezittingen te herwinnen.
Hertog GODEmIO maabe zig meefler van l\'iimegen, en deed
het Vorflelijk Paleis aldaar. door het vuur, vernielden. DmK,
i,lmiddels, een vliegcncl leger hij een gebragt hebbende. liep
het platte land van L/!ik en U/redt ar, en richtte 'er ijsCelijkc verwoestingen aan.
't Geen hun te meerder ruimte gaf, was, dat hct Keizerlijke
k ;er terug gekeerd was, en de Vorst zig te Spier bevond. lier.
tog GODR1"I\ID wist aan zijt! gedrag zodanig ecnen Cchijn te gec,-en, dat HI!NDR'J; DE nEROE bdl'Jot, alle zijne magt tegen
Graaf DIJ.K a:uHewenden. Met de aannaderin;: van de Herfst,
verzamelde hij, andermaal, eene Vloot, die, begs den Rhijll,
l11I1I1S en 1/7,1al, tot voor r/aardi/1gclJ afzakte; waarna IIE~DRIJ;
D~. DERDE zig meefler maakte van de toen twee fierke fleden
Rhijmburg en Vlaardingell. ilier diellt aan~cmerkt te wordee,
lbt, in dit verhaal, de Ouden eenen mist1?g begaan hebhen.
Want rlt.ardingen wa~ reeds in zijn gc\':eld; en door RIz(insburg zal, waarfchijnlijk, IIeenenbu/'g moeren verflaan worden;
welke plaats hij dan niet gewonnen, m:lar 'er zijn volk zal 011tkheept hebben. Te meer moet men zulks gelooven, dewijl die
zelve Schrijven erkenncn, dat de Keizer, op dezen togr. wei.
nig uitregtre. Het reeds verloopene jaargerijde en de wecke
gronJ zullen hier van de voomaame oorzaak geweest zijn, en
een op!;ekomcn hooge vloed mede veel webragt hebJcn. DnarZ 4
en·
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enboven ging dl' aftogt der vloote niet zonder nadeel toe, dewijl Graaf DIRK DE VIERDE, met eenige li~tgewapende vaartuigen, op haar ~anviel, en den Keizer noodzaakte, geenen kans
ziende om zijne zwaare en l'iepgannde fehepen, die, ten deele,
in den mjk vastzaten, te beveilip;en, of te redden, zig naar
Utruh! te begeeven. Waarna DIRK, terug gekeerd zijnde, het
op Dordrcc!:t aanzette. en, na het wederom bcmagtigd te hebben, ook van de overige plaatfe meei1er werd.
Graaf DIRK. in het volgende jaar 1043, re Luik, op een Steekfp\!! genodigd ziJnde, had a!Jaar het ongeluk. d!:n broeder van
den Aansbisfehop, HJet een fpeer. zo zwaar te kwetzen, dat
hij het beOierf. De Bisfclnppelijken, daar tegenwoordig, namen dit zo e~vcl. dat zij t.:rl1ond op de Hollander. aaUl'ielen,
en. onder anderen. twee hastaardbroeders des Graawn van /Jo/lond doodden. DIRK r~dd-: zig. tcr J1:l3UIVCTIlood, met de vlugt;
doch was zo veri1onrd, dat bij, te Dordrecht gekolllen zijnde,
de Ktulfche en Lui!F.~e Koopvaardijlch~pcn. die aldaar lag.:n,
in den brand deed n(;ekcn, en de daar zijnde Koopiiedell hunne goederen nicr lier volgen, dan n3 het betaaien van eene z\\'~a
re geldboete. Ook verbood hij hun allen handel in zijn Graaffchap Dit zijn gedïag liet nict Il~, zijne vijalld~n, op nil!ulV,
tegen hem te verbittere:l. Die van f{~IIJ,'1 en Luik maakten een
verbond met die van Utrecht en van JIIlels, en haalden den
MarkgrJaf van Bral1denburg over. om hen behulpzaam re zijn.
Deze zaamverbondenen brngten een :llnzicnlijk Ic,.:cr bijeen, en
trokken, met den winter, over het ys, naar Dor.ireelrr. 'e Geen
den ondergang van DIRK. inz0l1derheid, bevorderde, was, dat
zijne vijanden verilanJ h;,,:dcn met veele lJoll,lIIdji;IJe Edelen,
aldaar woonachtig, di~ ni~t i\:'Jroomden, hun de Stad ill han.
den te Iever~l1. DIRK ru!ne, nier ~lIen fpoed. mede een leg~r
bijeen, beo!af zig dar.r:Jler!e, in alle llifle, naar Dordrecht, en
kwam, door behulp van GERARD VAN PUTT!,!", 'cr binnen. Zii:ic
benden, langs de tlraatcn. in lIagorder gcfchaard hebbende, viel
hij de verraders en vijanden zo ollzagt op het lijf, dat 'er eenlge honderden Iheuvcldcn, en de overigen, met de Bisfchoppen en den Markgraaf, het naauwlijl:s door de vlugt ontkwamen.
Graaf DIRK, daags d:l=lj'aalJ, d:: wallen rond walJddende, w<!r,l,
ro~n
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wen hij 'er het minst op dagt, door een onbekenden Keu/maal",
die zig in een huis, in het nog bekende C,·tla1'rjlraatje. verfchoolen had. met een vergiftigen pijl, in de Dye zo gevaarlijk
gekwetst, dat hij het, met den derden dag. den J 4den vno de
maand Januarij des jaars 1°49, bellierf. Dewijl hij nooit ge·
huwd geweest was, liet hij zijne bezittingcn na, aan zijncn broeder FLORIS, den Eetflen van die naam.

DIRIt DE VIJFDE, Zevende Graaf van lIol/alJd, was de zoon
.an FLOll.lS DJN EiRSTEN en van GEERTRUID VAN SAX El'.', door fLORIS, bij zijn overlijden, in het jaar 1061 , weduwe gelaten, met
drie onmondige kinderen: dezen waren ltIRK , en twee duchters ,
BERTH.~ en MACHTiLD genaamd. GI!ERTRUlD aanva~rdde de voogdij
over haaren zoon. Van haar getuigen de Schrijvers, dat zij was
cene vrouw, begaafd met een manlijk vertland • moed en dapperheid; alle 'e welk haar zeer wel te pasfe kwam.
ROBBERT, zoon van BOUDEW;jN DEN V:EltDE:-:. G":\:1[ V.1I1
rll!iallderclI. broeder van BOU:JEWlp: DEN ZESDE.II, ziJ van h(!,
Graaffchap rlaalJderrn ziende uitgenotell, wierp, Oi]J a:11I celJi!;
beCtier te geraakell, het oog op Holland; hij meencle dat eene
vroaw het rel{t van haaren onmondigen zoon niel zou kOlJnen
!laan de hrmden. Eens en u:Jdermaal viel hij haar, met e2n 1l13glig leger. aan; doch moest telken$, met fchade, terug wijken.
Geleerd hebbende, dat zij niet klein moest geacht worden, weigerde hij verder eenen openbaaren veldllag , maar !h:lde al zijn
verJlogen te werk. 0111, door fchermutzeliegcn en verwoestingen, de magt der IJol/anderen te verkleinen.
Dc Staaten van Holland, (indien m~n, in dicn tij,l, hun reed,
dien naam geeven mag) of wel de Edelen. die, mijns bcdunkens. toen het voornaamile lid van Staat uitmaakten, om het
verderf van Land en Volk te verhoeden, raadJe!1 \'rouw G~~R
TRL"ID tot een tweede huwelijk, met ROnBElT. Zij b;!iden daar.
:Ian het oor leenende , werd het huwelijk voltrokken. Vail di~1l
tijd af aan droeg hij den naam van ROBBERT DE VRlES; Iliet, om
dat hij Fri~s/and overwonnen had, maar om dat. zo als wij
meerrnaai gezien hebben, genoegzaam geheel Hollalld toen F,i,'slaIJd genaamd werd, en hij, als l\hn van GEERnu:.J, de voogdij over DIRK DEN VIJFDE"l aanvaardde.
Z5
Ken-
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Kennelijk is het, dat Holland, ten dien tijde, bepaald was
binnen dat gedeelte, dat nu Zuid,Jol/ancl genaamd worde; draagende het overige den naam v;m Frits/and. Laat ons zien, wat
de t Jaalllfdc C!troJlijkell van dit huwelijk gezegd hebben.
:--TEIJERUS [preekt 'er aldus van: !tI het jaar Ic63, werd te
~;llc!en:larden, door BOlldewijn den Godvrugti~en, de ye/"gadc;'/:2;;C bijccn ;;eroepm; daar werd het huweliik tusjèhm Robben, zijn jOJlgjle zoon. ell Geertruid , weduwe ,'(lIJ Floris,
(;ram'e ,'mi Holland, ,'oltrokkm; ook werd Robbert, tu begee,.te van de Ilollandji:/tc Gczt1nJm, als Gounrni\Uf over Holblld aallge(lr:ld, CIl als Voogd Ol'cr de kilJderm ,'aa Floris
(!fl1.'[:C/l CJ l/:C1i: tot zijn erfdeel werim hem toegeYlJegd,
vijf
Xt{f!!I!<-'iIC F.ilalldm, als: Walcheren, Schouwen, Zuidbevej:;;ld , Noorbel'c'and CII Borsfelen. CIJ daarbij het L~I;d van
i\~!st liJ! de \'ier i\mbachten, lI'ailrûp zijn fader hem deed
;:,:rcc/"l'11, rl,it /tij ::ig daar mede te ,'rede zou hOl/den, zOllde/"
zij;! broer/cr ooit te ,'erollge!ijl.:en; we/kc "o~,.zorge loogst 110di; was, ".ijl Robbert cC!! flout ev on,.erzaogt man was, zeer
bcgecrig lot heerjèl1t:pp;j etJ gelicigd tot dm oorlog; zijn broeder dûaroltegm was (lil, ,'recdzaam ell god,.dienflig. Robbert
11'6(' li!ct ::ijn i];-uid tiaar Holland; 1ia het eilldigell "(lil dm
oorlo,!J. deed !dj de Friezen dm oorlog aat), eli bragt ccn deel
')Ia:! hUil laud, oIJder zij:l~ magt; ,'anwoar hij den naam WIn
2c Vries kreeg. Het Jaacfle hebben wij reeds olltkend. Nice alleen deze R'lBRERT, die zig dm in het bewind g-cJrongen had,
maar ook II'!I.I.E.\!, Bisrchop V:1I1 U/redt, meende den tijd van

ninderjaarigheid van DIR;, OEN \'JJfnr:N een fchoone gelegenheid
te zijn, om lI'ederom te bekomen, 't geen diens voorzaaten
I::~ Slic :'f OI1tllo:ncn bddcll. Te~l Keizerlijken H,Jve wist hij
t~ bewerken, dat het Graafrdap !liJl/aud en de Abdij van Eg,;;ond hem gcf~honken werden. Bovendien verbond \\'ILLEM
zig met GODé\'A,\",Jl, Ilcnoti van Lotharingen, \'lm wegen zijn
lichaamsgefiel, bijg-cnaamd met dm BI/It. In 't jaar 107 I vieJen deze beiden in lic/land, ROBllERT trok hun tegen. Het
kwam tot een en openb~arel1 veldflag. ROBnEr.T, de nederlaag
bekoomende • moest de \'Iug-t neemen. Daarbij {Ïleuvelde een
groate menigte Hollanders. GODEVAA"T overmeeflcrde een groot
Jeel V~!l Fries!ill:d. De J3bfchop bezet:e aJle Ol.! I1uI1undfche
Ste-
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'1~fclillolJde. Onl
dezen voorfpoed (les overwinnaars, moesten ROBBI:RT en GE.ï:RTRUI, met haare klilderen, het land ruimen. GODEVAART de:
Geweldcl/aar aanvaardde het Graaflijke bewind; doch h~t duurde l'Iiet lang. Want hij werJ, in 't jaar 1°75, dJur eenen
GIJSELRERT, dienaar van den ol'mondigen DIRK, te Del; t, op
het geheim gemak zittende, of, zo als anderen (fdlOon met
minder fchiin van waarheid) zeggen, te /J;J/wcrpm gedood,
door een aeek, hem van ond~ren in 't lichaam toeg~!Jragt.
Veel en hOlIden DiRK DI:N VIJFDE" voor den Tienden Graaf
van 1101Irwd. Zij maken de rekening aldt1~: FLORIS DI: CEl."!'? •
de VI; Vrou\V GEERTRUlD, de VII; ROGIlERT DJ: "R:E~, de
VIn; GJDEVMRT Mr:T DE tVLT, de IX; DIr.K DI: V!JFDE, de
X. Doch GEERTRVID en ROBBERT waar alleenlijk Fóogden, cn
GODEVAART was een GClI'cldmaar. Zodat men, zo al, OO'~
l\IELIS >TORE gedaan heeft, DIR!; als den VIr. moet aanmerken;
te meer, daar GODF:V,BRT het Graa(Tc!wp ll~gts als Leen \'a:1 den
Bislèhop omvangen had. Dus moet ell dan OOi; de bedrij,'ell
.... an GEERTP.CI, ROBBERT en Go!.E\'A.'\RT, op 11l11:ne bijzondere
Artikelen. gewgt. en hier alleen gcCpro:,en worden van het
geene DI"K DEN VIJFDE:, b~trefr. Kort na uen d,lod van GODEVAART !l:icrf Bisfchop WILl,EM, en werd op;;c\"()J;;,J door llisfchop KOENRAAr,. DIRK, zig, als vlugte!ing, in naand~re/l
bevindende, trok alle zijne medevlllgrelillgé'n, ZI) fJolltlllders
als Zcellll'l.'ll, aldaar bijeen, vermeerderde die door een menigte f7aallI[c!u: BoogCchutters, die in dienst van RO!lm:RT llonden, en viel daarmede in fIol/r1lld. Te l~/d:lIOlulc !;omellt!e,
werden des BisÎchops kncgten door hem ge!la;,;cll; w«1rJp de
Bisfchop genoodzaakt was, afliand van lfallalJd t~ doe;], DIRK
deed daarop het Kasteel llegten. en herl:èldc zig, m<!t halpe
van zijnen S[Î~fvader, in zijne bezittingen.
De Ollde lIo"{mdfc:!:c CIJrollijk zegt, dat hij, met eer en g~
jui.seh, als Erfheer van lIol/{wd en Zee/mul gehuldigd \v ~rd, .
maar dat de Fricun weigerden, hem te erkenner., en vrij wilden
blijven. Waarop hij, met een magtig leger, tc.;cn hun optrok,
op eenen tijd dat bun land en water. docJT de ~f1rcnge vorst,
met ijs bevloerd was; dat hij, zig daarvan bedienende, in Fries"md
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ft/lid trok, veel en van de Landzaaten doodde.
doodde, en eene
I'/lul
cene menigte
on Sloten
verbranJde; dat hij daarna. Still'qren
StcJen fin
SlOten verbrandde;
Stfll'qren bemagbetnagti"d hebb.:!nde,
hebb.:!nde. als H::cr van Frieslalld erkend werd, hebbende
hun land lOt aan de Lauwers toe verwoest. Breeder geeven dit
ba~(!re Schrijvers op. Doch SCIiRIVERlUS, die veel geloof verdic:J[,
ou Je Schrijvers te vinden is,
dic:H, zegt, dat dit alles bij geene
geen I.' oude
l1~~ar dat hij het alleen gevonden heeft in een oud gefchreeven
Chronijl;je, 't w~lk toen bijna honderd vijftig jaaren oud was,
en
ca l~oor JAN Gf:RDRA~D:Z
Gf:Rr;RA~D:z VAN LEmEN fchijm gevolgd te zijn, zo
:lJli
BARLA~DUS, R. 5N,1IJ
:11!; deze wederom gevolgd is door IlEDA, BARLANDUS,
5N,1II
,'endlillge, dewijl
fll IJleer
meer anderen, Zo dat (zegt hij) dez( ,'ene!/illge,
ze /ifrgelJS gi!J'ondm
ol/dell gelijkheid, 1IIij te ra/lt
ze
geJ'ondm jror"
)1'01''',, ,'all Ol/den
ra//t
CII doet yreezen, dat liet a/
al yerjiert zfll zij",
j'en:agt is ell
zijl1, alIlol'!rc! ooI.: U. Emmius
ill zUn Friefche
Emmills dezen oOI'!og
oOI-{og in
FrieCche Historie
,'rrhail/d. maar 1Iiet zo breed als 01/:;'1'
,'rrha,'1/d.
ol/ze Historiefchrijvers, die
Dek,
mistasltCIJ. De vraag is, of
o,;!:. hee geleerd zij zijII,
zijn, dik wils mis/aU/Cli.
het niet ten hOlig!len
:115 het verhaal luidt,
hOligllen ongeloofbaar zij, zo :lIs
tint, op éénen dag, door de /lol/ol/ders,
J's, in twee gege·
/lol/al/ders, op het ,'\'s,
llm,
~'cchten, yerJ!agm
ccrflen df/g.
yerJ1agm zoudm zijn, op den cerflen
dflg. meer dali
dal1
40,0~,o, (11
CII op dril
t!i'1l tweeden dog, 60,000
60,000 Friezen, zo als het
Co;tdfc.'zc C!/I'ollijlr/e
irolil:if.:
Go;tdfdc
C!/I"ollijlr/e ze;.;t. da~r de Oude Ilol/amlfchc
Ilollolllifchc C iroliiil.:
cn DARf.AI'WUS
4000 en 6000 !lellen. Voeg 'er
en
DARI,At'>IlUS maar 4000
'er bij, dat
noch M. STORE, noch de Chrollijk van de Abdij "011
"(JI) Eg/llO//d.
Egmond.
geen
het mintle gewag van dezen n'Ïl'felrm
geeIJ !Jet
n'il'felrm oorlog manken. Deze beiden, integendeel, zeggen, dat Graaf DIRK LIl
LE VIJFDE, na
dat hij zijn land herowrd had, nog vijftien jaar in vrede leefu:lt
cc; friwon dezelfde misflag van M. STORE,
STOKE, in DIRK DEN VIERm:; aangewezen, ook bij DEN VIJFDEN plaats zou kunnen hebllen.
naauwkcurige VOSSlUS
VUSSIUS fpreekt, echter.
hen. De kundige en nnauwkeurige
mede niet van dezen oorlog, 11IJ och van de nederlaag der F,.i(·
Frz'(·
zeil. FOEKE S]OERDS,
S]OERDS. in zijne Friefehe jaarboeken, bekent
rondborflig,
rondbor!lig, geene
gecne vriheid te hebben, de onderwerping van zijne Landgenoten te ontkennen, en !lemt
eellS toe,
fiemt meer dan
dao eens
dat DIRK DE VIJFDE,
VIJFDE, in Frieslal/d, zo geweldig huis hield. als
of hij de gantfche
Friezen wilde te onder brengen.
gal1tfche natie der Friezell
Doch hij toont tevens duidelij kkaan,
nan, dat hij niet lang genot
van deze overheerfching had.
Laat
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Laat ons met het verbaal
verhaal van va
ss lUS , op het veetfpoor
vaetfpoor van
v~n
VOSSlUS
voort!!;aan,
naderhand de wanrhcid
voort!-(aan, en dan nadcrha!ld
waarheid in een IÓ:lrI:!a:lrZC~t, van dit voorval: Egder daglicht fiellen.
nellen. VOSSIUS
VOSHUS dan zegt,
wiens moelJe
nlGei}1! Graave lJicderik
lJiederik ter
Ier gl'lfIflli/JfiC
grlf/tl/i/Jtll!
ben van Saxen, wims
bert
had, zogt
Iwlpl! t(gm
t(gell de Kc!;:;e/".
zog! bij hem (namelijk bij Dirk) lw/pc
KeIzer,
Diedcrik
daaro,'er vergramt.
~'e/"gralllt. :J!,?,'!(!/,:Diederi!, weigerde het; Egbert daarover
:l?,1,::'!:' ,;,
door de Friezen il/
Ïll Zijll
zijn gm1Jlfcl7(lp
grtl1l1fc,lwp aallge/poort,
aallgeJpoor/, :::aalrte
waakte z.i,~
::.iJ.
{Jerud OIIJ
tegen Diederik It:'
ti' Mr!.?gm;
Mrl'?gm; hU
hij /laill
l1aiIJ her!
Oostergn
,erud
0111 Ifgen
/ter! Ooster!-(,)
en Westergo
Westert::0 il/.
in, {!elijk
{!e/z)'k ook I/ui
heel Frie,lanJ lot
tot ai1l/
aan d,<
d,' ZuiderZuider,
eraaf 'cr iets tegen dc!':!.
zee, zonder dat de Graaf
dCf:!. 11/1 111
IJl ers (zegt
hijli ik viltde
ilJ de Jaar!;oel!cn
J(Ja,.óoekcl1 1Iiet
dIJt iuï
ili; !Icm
hij
vil/de !zet
IIct iIJ
:Iiet •, dat
!JCm tcgmge/rokkm is ; de A°e!zcr
I{eizer Irwa/i/I.:
kwali;"k te ~'redelJ.
11- t Saxijè:/le
getrokken
I'redel/. dat IJ:
Saxifetil!
r:cbieti daardoor zo
ZB veel te grMter
g~lJ!o,.den was, !dolllr
dt,1t
groot er gr'J'ordm
fc,~olllr däJ.
r:cbietl
lJis[chop Koenraad te Utrecht, al
al/;ct
lalJd, dat door dm
Sa_\:
lJisfc/zop
/:ct laud.
rIC1J Sao\"
hl Friesland ingellomelI
illgeIJo1lleiJ was: zeker een fchraale
Cchraale gift, van iets
il/
dat in de magt van een ander was, en met het fiaal
naaI in de vuist
ontweldigt worden, (en wat meer is) deze gi/ie
giJie
hem moest onnt'eldigt
werd drie jllal"m
d(/arna als
nIs OII,ie,.rocpelijk
olZ,~'e,.ro('pelijk be)·cstigd.
bel'cstigd.
trad
jlUll't'1) daarna
Wij hebben boven (zegt IJADIA, ten ven·olge)
aangeroeid,
ven'olge) aangeroerd,
tijtel
tel van GrofJVe
Gl'aave I'tm
~'an Hol/nnd
Holland had
dat deze DIRK allereerst den tij
aangenomen; en hierbij zullen wij.
wij, het geen boven dnrvan ni;!t
gemeld is •, bijbrengen uit SCIIRIVERIUS.
SCIJRIVERIUS. Hij zegt: deze Graaf
!'(cmeld
Dicderik
teweest , die zig deed noemelI
noemen Graave
Diederik is de urJle lewf!est,
van Hollandt, daar
danr zjjne
zijne VOorztlaten
voorznaten lIIoar
maar IJl/eeN
de/I naam
Illleen dm
nt/am
YIlII Graaven droegen, zonder de plaats
graaflljlóeid daar
YI1Il
ploots of graaflijkheid
bij te
Ie voegen.
Dergeli,ik gebrUik wos 'er ook bij
bi; den Adel
bIJ
Dergelijk
}'fIIl
}'rJll dim tijd, die in
ill hunne o1/dl1rtekeningm
o1Jdl1rtekcningC1l ,,/iem de Ilaaf/aa1lJetl.
geene bijlJoamen
bijlJaall!CII,, :ewoofJ
:eWOOfl warm te fchrijvt'n.
fclzrijvcn. Ook
mell. en geent!
gemigt
getuigt BUCHELIUS. geen ouder Handvest. met den tijtel van
Crllave van
~'an Hollnnd,
Hollond, gezien te hebben. dan een, onder de
GrIlave
Vlm St. lIlarie
lIla/'ie tC
tc Ut,-edt,
oude papieren van
Ut,e;.11, van DIRK DEN ZEZE.
\'EN~EN, in het jaar 119+.
Maar bovengemelde SCIIRlVERlUS
SCIIRIVERlUS
lólCld van een ouder Handvcst van KOENRAAD , nischop van
C!J"u/Jt,
A-el k.
L:/rtcIJt, rakende de begifdgil1g
begiftigil1g van St. Jam AOeT
k, met den
Tul in Smitshllizcn,
Sn:itsllllizen, en beru..:pt
gelllige, op DIHK
DEY
Tol
berui:pt zig, als gctlligc,
DWK DE:'
\'lJl'IJI!N, gedagtekend Ao.
Aa. lGSS. Nog (Z;Jgt
eCll
Vl]flJlN,
(Z;Jgt hij) is 'er
'cr ecn
brief voor handen van DIRK DEN VIJFDEN, v~n het jlar 1; 033
O~3 •,
vrief
HALMA.
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waarin
wa~rill hij de gifte
te aan de Abdij van Egmond bevestigt. begimlcnde
gintlCnde aldus:
hl 110lllillC S(IIJc"h
S,wc}.,; &
illdivicill.t! Trfnitath".
Trinitatis. Ego Thee·
l!i
& illdividu.e
Theedrims,
dric/ls. Dei gratia
gratin HoIIN1JdienjiuIIJ
Ho/l(l1ldienjiu11Z Cf/IlIeS.
CDllles.

Doch 'cr
'er zijn 'cr,
\'r, die dit gefehrift
gefchrift voor onceln
onecht verkbaren.
verklaaren.
L~3t
eeil
L~:lt ons, om de zaak en iets duidelijker voortellell.:n,
voo~tenell<!l1, eeu
korte
voorgaande; beginnende met den
kortc hcrha:1L:ng
hcrha:lllng doen van het voorg:lande;
aanvang der regeering
1101landers , alrcgeering van IllRK
DIRK DE:'> VIJFDEN De 1101landers.
toos afkeerig van het beflicr
berlier van vreemdelingen, moesten,
moeSlen, noodza:lklijk,
Z3aklijk, den vlugtenden jongeling een goed
go<.:d en genegen hart
toedragen; te meer, da3r
l~a3r h<.:t
2sfe//JI0fItic,, gebouwd door
het Slot te 'lsfelmotltie
nisfehop \\'ILLE'r,
Bisfchop
\\ILLE'I, hun dwars in den weg lag. !lier
I lier te lande,
zo wel
\\'el als in Vlaa:Jdcren,
Vlatil/deren, oordeelde mf'n,
ml'n, dat het gantfche
herllel
herilel van zaa!;en
zaak en aan de bemagtiging daarvan hing. Dan hier·
hierwelbemande vloot nodig. ROBBm
ROBBERT
toe was eene \velbemande
T DE VRIES, ge·
gebrek aan fehepen
fchepen hebbende, verzogt om dezelve
d~zelve aan WILLE)l
WILLE~l
VAN NOR 'JANDljë,
\JANDljë, Koning van Enge/and,
Engeland, die de zuster van ROB'
BERT in huwelijk had.
Dezen aan het verzoek voldaan hebben·
hebbende, zeilde DIRK DE VIJFDE,
VIJfDE, daarmede,
daarmcde, n3~r
n:l~r d~ lllaas
Illaas of Jlleru:c
JllerU'1! •,
met groote begcerte
begeerte om zig
zjg in het bewind te zien. Aan den
lr.ond
Jr.ond der riviere ontmoette hij de Bbfehoppelijke
Bbfchoppelijke fehepen,
fchepen, die
hem
bern den doortogt
doorrogt zogten te beletten.
belenen. Haast raakten de weder·
wederzijdfehc
zijdfche vlooten aan elkandereR.
elkanderet~. Lang en hevig werd 'er gevog·
gevogten, niet zonder zwaar verlies aan \veJerzijd~lI.
tcn,
wederzijd.:n. Eindelijk
Einddijk verver.
Graave DIRK. De Bisfchoppelijklaarde zig de overwinning
overwioning voor .Graave
Cchepen verjaagd of vernield zijnde, omCcheepte
kc
ke fchepen
omfcheepte de Graaf een
gedeelte zijner man tc
re hap , ter
tcr belegering van het Slot,
Slot. waar binnen zig de BisCehop,
Bisfchop, met eenc
eelle talrijke bezetting, bevond. De
magt, die DIRK DE \ IJmE
IJFnE bijeen had, werd verflerla
verllerla door de
lIollandcrs.
IIoll:mders. Te (3r:lCIl
(amen beflormden
bc!1ormden zij den Voorburg, zo hevig.
hevig,
d:lt ze geheel ter nederltortte.
nedernome. De belegeraars wi<:rpcn
wierpen zulke
Blijden, tegen
zwaare fleenen
fl:eenen uit hunne BlijdCII,
te,;en de Torens van het Slot.
Slot,
dat
d:lt de een na den
dcn anderen vernield of zwaar befchadigd werd.
Niemand der belegerden durfde zig op de borst\\'eering
borstweering verwo·
venoonen, of hij werd door de Vlaamfche Boogfehutters
Boogfchutters gedood of
D~lr
D~!lr

DIR K

DE

V en VI, Crf14Vell

1'14/1

IIG//mui.

367

naar binnen gedreeven. Eindelijk wed de brand in h~t Slot ~e
fchoten, door middel van brandende rpietzen. De vlam \\'()~,:
de zo hevig. dat 'er geen blusCchen aan was; het welk. n:ltuurIijker wijze, die van binnen in de grootlle verlegenheid mo~st
brengen. Reeds zestien dagen had het beleg geduurd, toen lIis.
fchop KOENl!.AAO, geenen kans meer ziende. beOoot , het Slot.
op voorwaarden, overtegeeven ; naamlijk , dat hem en de zijnen de vrije uiuogt naar Utrecht zou gegund worden. Sommigen verhaal en , dat KOENRAA(). in een uitval, gewond en gevangen werd; dan de meellen maak en daarvan geen gewag.
Graaf DIRK deed, van zijnen kant, den BisCchop belooven, hem
in het vredig bezit van Holland te zullen laaten. Nadat die belofte gedaan en het Slot ontruimd was, liet DIRK hem en de ziJnen, ongemoeid, naar Utrecht keeren; waarna hij het zclYC ,
ten grond toe, deed Oegtell.
Weinig tijds daarna. nadat DIRK zig dus in zijn bezit herfielJ
zag, be~af hij zig in huwelijk, met OTIULDA, dogter van Hertog
HERMAN v(m Saxen, bezat daarna, volgens de geloofwaardi;;!l\!
Schrijvers. het land, vijftien jaaren, in vollen vrede, en overleed den 17den Vlm de maand Mei des jaars 1091. Van hem is
nog een giftbrief voorhanden. ten behoeve van de Abdij van
Etl/lo1/(l, van den !26fien Julij des jaars 1083, gegeeven ll!
l7aol'dingen, waarbij Graaf DIRK DE VIJFDE alle voorhe!!l) gedaane giften zijner voorvaderen bevestigde. In het hoof[ da~r.
van noemt hij zig, DIRK, DOOR GODS GENADE, GRAAF
DER HOLLANDEREN. Hem volgde, in 't bemind, zijll
zoon FLORIS DE TWEED!, bijgenaamd de Feite.
Zie de S.hriJve1"S, hIJ' de ,'oorigen {Jimc!d.
DIRK DE ZESD!, de Negende in den rang der lIollal1d;;",ie
Graaven. was de oudlle van de drie zoonen van FLORIS DI N
TWEEDEN en van Vrouwe PETRONELLA. De ontijdige dood van
zijnen Vader was oorzaak, dat zijne Moeder. als Vo06desr~,
de regeering. geduurende zijne minderjaarigheid , aanvaard Je.
PETIl.ONELLi\ was eene vrouw, van geen minder moed, dan
voorgemelde GI!ERTRUlD, Moeder van DIRK DEN \1JFDEN, geweest was. Zij belluurde het GraafCchap eenige jaaren, fc1100I1

2: i ,

,368

DIR

K

DE

VI, Graaf j'/lIJ

H~II"ntl.

zij, in den aanvang van haar bellier (1123), door de partij
van haaren broeder LOTIlARIUS , [Oell Hertog van Saxen, tegen
Keizer IIE:\DRJK OEN VIJFDEN te rrekken, zig in zwaarigheden
wikkelde, die zij had kunnen ontgaan. Men leest zelfs dat zij
aan den Keizer weigerde, de Leenyerheffing voor haaren zoon
te \Taagen. Hierdoor noodzaakte zij Ji!NDRIK DEN VIJFDEN,
met een leger, in het volgende jaar J I ::q, naar Holland te ke-men, om haar daar toe te dwingen; dat hem ook weiRig moei.
te koste. HENDRIK DEN VIJFDEN, in dat zelve jaar, overlij.
den de , rees haare m~gt en moed, dewijl haar broeder LO·
THARJl'S lOt Keizer verheven werd.
Eene zaak van bet gro()(fle belang, voor haar en voor '5 Lands ingezetenen, was deze;
wordende da:lrdoor de twist en vijandfchap, IUsfchen den Kei·
7.er en di! Hollanders, die meer dan eene eeuw geduurd had,
eensklaps in vriendfchap veranderd. Niets liet PETRONELLA on·
beproefd, om, al wat teD voordeele van den jongen DIRK I1rekken kon, ter hand te neemen. De Graaffchappen Dos/ergo en
1P;:stergo werden, door 1 OTlIARIUS. den U:rcchrfchm Bisfchop
ontllomen , en aan het Hollandfche Graaffcbap gehegr. Hiermede niet vergenoegd zijnde, trachtte zij ook het GraatTchap
J Z'WlIdCI'm voor hem te bekomen.
[{AREL DE GOEDE, Graaf
V:1I1 F/aand~ren, in het jaar J 127, te Brugge, omgebragt
zijnde, zonder kinderen na te laaIen, dagt haar dit een voorval
te zijn, 't welk niet dan een guoflig gevolg kon hebben. Zij
wist zig wonder wel te bedienen van een fchijnbaar regt, ontleend uit het in 't voorgaande Artikel gemelde huwelijk, van
Vrouwe GEERTRUm met ROBBERT DE VRIES. Maar de grootvader van DIRK DEN DERDEN was niet meer dan een Voorzoon
\'an ROBBERT geweest; dus het meer llaatzucht dan regt was.
daar zij op bouwde. liet eeniglle voordeel, dat zig opdeed,
was, dat de VI:lmingen den jongen Graave niet ongunfiig w:!·
ren; zij oordeelde, dat op die wijze bet oud gefchil, over
IPalchercn, best kon worden weggenomen, Om deze ~ene·
genheid en denkwijze meer aan te drijven, begaf zjg PETRONELLA naar Brugge, en verfpilde 'er aanzienlijke fommen , om
de Plaa111jèlu! H~ercn te winnen, Dan bet liep al op niet ui:.
(lewijl WILLE.'I VAN NORM"NDIJ~, zusters zoon van den overle·
de-
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denen Graa':e KAREL, door bewerking \'an Frankrijk, tot Grna·
ve van f/!aanderm verheven werdt; 't geen I'ETRONELLA, met
haaren loon, onverrichter zaak en , deed henvaar,~s keeren.
Op dit pas had DIRK D~ ZEmE den ouderdom van agttien jaa.
ten bereikt, en was dm in Ilaat, het bewind zelve te aanvaarden. Zijn ondfle broeder. bekend bij den naam van FLORIS DEN
Z\I'AItTJI:N, was een jongeling. die, door zijne Hit!Dume:lde hoedanig heden , !ljj ieder bemind was; geen :md~r ;:ebn: 1; werd hem
rOf'gefchreven, dan eene al te verre gaande StaJtZllgt En dit
was oorzaak, dat de beLle broeders gd1adi 6 in on:nin leefden;
iets. 't geen aan PETROt'iELl.A veele zorgen en mueite veroorzaakte. Om alle kwaade gevolgen voortekom~n, hield zij de
voogdijfchap, zo lang ha::r mooglijk was, in h:lt1d~n. En hier.
in zou zij nog volhard hebben, zo niet de vi:andlijkheden der
Tres/friezen aan DUIK gelegenheid gegeeven bndJen, om te too·
.en, wat men van zijnen held"nmoed te wagtcn had: te meer,
d~ar het klaar bleek, dat FLJI.15 niet oll:chuldig aan den op·
lhnd der Trt's/friI'Zfn was.
De winter van het jaar 1132 was bwen ma:e fcl. De wegen
waren hard, en de wateren in flerk iis veranderd; dit was de
beste gelegenheid, om hun met een leger tc nllclerèn. DIRK DE
ZESDE, zig daarvan bedienende, trok, mer zijne biihebb<.mde
magt, van Alkmaar, op de IFcstfril'ztl1 anno Onm~gtig om
hem weerfland te bieden, vlooden zij lanclwnarts in, Ilellende
de Dorpen en Gehugten bloot voor de plondering van het Hol·
lanlhh leger, dat, rijk beladen met buit en gevangenen, naar
Alb:aot" terug keerde.
FLORIS DE ZWARTE werd tot hoofd en be!èhermer, door de
lYestfriezen, aangezogt. Hij deed zi~ niet lang nodigen, maar
begaf zig derwaartS; do~nde voorts zijnen hroeder, een g:mtsnh
j~ar lang, :lUcn mogelijken afbreuk.
A/I..'ii1l1ar werd, onder
zijne nanvoering, o\'~rvallen, en deerlijk geplunderd en gebrand.
De Kenncmers. mede te onvrede op Graaf DIRK, ',an wegen
onmagtige geldafperzingen , verbonden zig oClk met FLORIS. en
deeden hem hulde. De ll"és/jriezen en KeIIM'lI:as, dus ver.
eenigd, /laken de Sloten en LlISthoven der oud.: Holltwdfche
Graaven, in JI"ctmnl1erland en te Haar/em gdligt, in brand.
~rr. DEEL.
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De lf'estfriezCtl befleedden. tot het pleegen dier verwoestingen.
telkens maar éénen dag, begevinde zig met den avond wederom
huiswaarts. Anders handelden hieromtrent de l\tIInmrers: waarom Graaf DUtK belloot, hun ieder in 't bijzonder aallCevallen.
De Kennemers waren de eerl1en, die zo onzacht van hem ge.
handeld werden, dat zij. in grooten getale, zig aan hem moesten onderwerp ~n.
PETRGNELLA, die, met gevoelige fmette , twee jaaren lang,
lieze handelwijze moest aanzien, bewoog h~aren broeder LOTHAmus, om IUsfchen beide te komen, en DIRK met zijnen broeder
rLORIS Ie verzoenen. Door middel van zijn gezag, noodzaakt~
hij hun fpoedig tot een verdrag, \raarbij FLQilS in het bewind
over IPis/friesland bevestigd werd. Maar dit bewind was vaD
geen langen duur. Zie hier, wat da~r toe aanleiding gaf. AR'
NCUD, Heer van Rec!tcm, in 't I.alld Vtm der Mark, overIeeden zijnde, liet zijre uer aanzienlijke goederen na aan eene
ét!nige Dogter • WEL\\"lG of HilDEWJG genaamd, fia:lI1de onder de
voogdij van haaren oom HEEMAN, Heere van Arcndsóerg. De
Leellmannen van den overledenen Heere 'au Rechem • zo 'e
fchijm, misnoegd over deze voogdijfchap, zagen om naar eenen
bekwaamen echtgenoot voor HADEIVIG, en lieten het oog vallen
op FLORIS DEN ZWARTEN dien zij fpoedig genJed vonden om hee
huwelijk te aanvaarden, op voorwaarde, dat zij hem als wettigen Heer zouden huldigen, gelijk zij deeden. De Keizer, die
gaanv de verhooging van zijnen Neef zag, fiemde geredelijk tOt
dir huwelijk. Niemand was 'er meer tegen d1n HERMAN, die zig
noch door I'!.OI!IS, noch door de Leenmannen, toe het huwelijk
liet beweegen. FLoRts. fieunende op de gunl1e der Leenmallnen, en boven al op zijne v~rmaagfchappill.~ met den Keizer.
zogt zig, door de wapenen, in 't bezit der Healijl:heid, en van
IIADE\\':G, te Oellen. De landen \':m den Heefe van AremIsberg , en van GODFFRID VAN !WIK, deszelfs broeder, werden zeer
door hem befchndigd, ja zelfs [;'rech" dat [Oen onder bewind
!lond van ANDRIES VAN KUlK. broeder of neef van GODEI'RID.
FLORIS hield de Stad Utredt voor zijne w~penplaats. W~
waards hij. van eenell uillo~t terug keerende , geduurig de wijk
Jlam; iets, '[ welk de Bisfchop, door de gunst, die ,ie Burgerij
hem
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hem toedroeg, niet beletten kon. Lcksmond, waarin de Bi$fchop bezetting hield, werd bemagligd en aan kooIen geleid.
De Heeren VAN ARENOSBEkG en KUIK, geenen kans ziende om
FLORIS DiN ZWARTEN, met geweld. te overmeesteren, nlmen
wevlugt lOt list, en overvielen hem onverhoeds, terwijl hij,
van weinigen verzeld. op de jagt uitreed, en beroofden hem, te
//bjleede, even buiten Utrecht, van het leeven. De aanleggers
van dezen moord werden, door LOTIlARIUS • in den Rijksban gedaan, en hunne goederen verbeurd verklaard. Graaf DIRK werkte mede om hun te verdrijven. Eerst na den dood van den
Keizer (I 13i). verzoenden zij zig met hem, mids zig als Leen·
mannen vnn den Graave verklaarende.
De dood van LOTHARIUS , die door tWENRIIAD DEN DEROE;\; op_
gevolgd werd. veroorzaakte een nieuwen oorlog. tuifchen de
Hol/anders en Utruhtfchen , uit oorz.ak dat
Keizer de Graaf.,.
fchappen Oos/ergo en lJ7éstergo aan den Blsfchop ANDRIES VAN
RUIK fchonk. in vergelding van de moeite, die hij haj aange.
wend, om hem len zetel te verhefft!:1. DIRK IJE ZESD", die
reeds lang een wrok op den Bisfchop gehad had, verbond zig
met zijnen behuwdbroeder OTTO, Paltzgmaf, en deszelfs zoon
OTTO, Graaf van Bet11hem. Zij hadden ten oogmerkl', een in'
val in Drenthe te doen. Elir OTTO VAN BIll"Tml\l dit deed, ver.
zetteden zi~ de Grollingers mede tegen den Bisfchop. O'I'l'O
werd. door de Bisfchoppelijke legerUJagt, gcflagen en gevangen.
DIRK, om die fchllde le vergoeden, floeg het beleg voor U·
t/wht. Maar wat gebeurt 'er? De llisfchop. zijne waereldlij.
1;1' rnllgt te gering achtende, bediende zig van een wel verzonnen Hst. Zig in zijn geestelijk gewaad gefioken hebbende, trok
hij. met al de GeesteliJkheid. niet om [en firijd te gaan, maar
hij wijze van procesfie. ter Stad uit, houdende het bock in de
hand, waaruit hij drei~de, het Banvonnis tegen DIRK te zullen
Icezen. De Hol/twd('rs, door dit ongewoone fchouwfpel verfiomd • fronden [en uiternen verbaasd. Graaf D1U zelf was zo·
danig verflagen, dat hij beval, de wapenen neder te leggen. De
listige llisfchop zuimde niet, da~rrncde zijn voordeel te doen.
lIij noodzaakte htm, bloothoofds en b:mevoets, op de knieën,
urn vergiffenis te fmeken. Nadat de Graaf deze fchandelijke
Aa 2
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vcrnederir.g- onderg-aan had, gaf de Bisfchop hem den kus des
vredes, en verzoende zil!; met hem. De Graaf VAN BENTHE~r
verloor 'er het meeste bij: want hij kreeg zijn ont(]ag niet, dan
op voorw:t:lrde, van zijn Graaffchap tol een Leen van de Utrcchtfclll! Kerke te fiellen. Kon daarna omgebragt wordende,
gin~ zijn Graaftèhap over op OTTO, zoon van SüPilIA en DIlK
DEN ZEmEN.
Gr~af IlJRK, van allen binnenlandfchen oorlog nu ont/Jagen
zijnde, ondernam, in het jaar ".'J9, een to~t naar het H. Land.
Hij nam zijnen weg over Rome, alwaar Paus IN)lOCENTIUS De
TWUJ;>E hem onthief, ten opzigre der Kloosters van Egmond en
Rhi;nshul·g, van de onderwerpelijkheid aan den Bisfchop van
Utrecht; fiellende wijders dat dezelve. tegen betaaIing van eene
geringe iaarlijkfche fch:ltting, alleen VJn den Paus zouden afhangen. Na de terugkomst van DIRK DEN ZESDEN. omrlonden 'er,
in het jaar I 15°. nieuwe twisten. over de velkiezing" van eenen
U/red/reken Bisfchop; zo wel DIRK DE ZRSDl:., als H~NDRJK ,
Graaf van Gelder , en DIRK, Grnaf van Klu!, zagen gaarne HERMAN VAN IIOOIlNE daartoe bevort'ierd; die van U/recht en Deventer, da~rentegen, wilden Flt~DR1K, zoon van Graave AD:JLF,
indringen. Graaf Dlh!':-, gefterla door de magr des Keizers ~
plaatfie J1ER)IAN VA~ HOORNE op den zetel. Terwijl hij bier mede ijverig bezig was, ondernamen de Westfriezen een opfiand
tege:! hem. In het jaar I I SS dceden de Dregter Friezen (verna die van En/.JllIizcil) een inval in Kl1IiullIullmd, pion deren.
de en br31;dende aan alle b:lten; doch de Haarlemmers en
Osdorpers vielen hun zo onzagr aal1_ dat zij genoodzaakt waren ~
het land te ruimen; wonknde 'er wel negen honderd van hun in
de vlug! gedoDd.
TWt'è ia~re:J daarna overleed DmK DE ZESDE, ·op den sden AllgUStlls Jts iaars I I S7. nalaatencle, uit zijn hmwelijlc met SOPTIIJ ,
dogter van OTTO, Paltzgraave op den RI/iin, FLORIS DEN DER'
DEN, dil.! hem opvol;;de, PELGRIM, ROBBERT en OTru.
DIRK DI.: Z;;:VEi'OD8, cl,,:! bntrle van dien naam, en. in rang, de
elfde, onder de Gr~:\'.·Cll V.lll l/o/!{l:Id, '\":l~ de zoo:! van Fr OIUS
UI·::'; D1UWE;'< en van AD.\; uit dit huwelijk \'iJS 110~ een zoon verwekt.
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wekt, WJLLR~I genaamd. FLORIS OR DERDE, in het jaar J J 9°,
te Antiochië, overleeden ziinde, werd DIRK, die toen zeven-entwintig jaaren oud bn geweest zijn, terflond als Graaf erkend.
Gantsch anders was hit gefleld in 17arwdcrC/l. FILIP; VAN DER
EUA5, Graaf van dat Gewest. was. even als FLORIS OR DERDE,
op den lOgt naar 't H. Land, ov~rleeden. Dewijl hij geene
kinderen naliet, rees aldaar terflond verfchil o\'er de opvolging.
Jo'ILIpS;, toenmaalige Koning van Frallkrijk, hield llaande, d.u
het GraafTehap aan hem vervallen was; doel! 1l0VDE',\'IjN, Craaf
van Ilencgollwcn, ~Is in huwelijl;: hebbende MARGRII!T, Zllst~r
van den overledenen FlUPS, eigende het zi;; t'Je. Staand~ de
o:Jeenigheden, di.! daarover voorvielen, zogt DIRK DE Z::VC\',ll':
zig te ontOaan van de Leenroeri;;heid, waaralll hij, vulgens de
gemaakre overeenkomst, tusfchell FLORIS DEN DERDRN en HLII'S
VA:-i DER EUA~, in het jaar I J GS. verbonden was.
Doch Keizer H[NDRIK DE ZESDE weigerende daaraan zijne toeilemming te
ge even , VODde hij 7.i,~ vcrpligt, voor d:t gedeelte van Zee/aIJd,
:Jan Craave BOl'Dli\\ïjN, den eed te doen; die zig wederom, uit
\TeeZe voor Frm;krijl.', \\'e~ens d:! Landen van Aalst en traas,
de vi!r A1JJbac,ilefl. liet Land omtrent dil Schdde, Wa/c/reg'm, Zuid- en Noord-Bcveland, lPó!f:uzrtsdijk en Bors/den,
als Leen:nan verklaarde.
Toen DIRK DE ZEVENDE het Graaflijk bei1ier aanvaardde, bevond zijn brueder WILLEM zi~ nog in Palestina. Bij zijne wederkomst van daar, ontrlond 'er een hC\'Îhe twist tusfehen d~ze
beide broeders. \VILLEM volgde hel voorbeeld van FLORIS m,N
ZIV ~RTEN, en begaf zig naar Ij/es/friesland, al waar hij de EllkI:uizcrs of /Jregtn'lf1Ildas gereed vondt, om hem hulpe te bieden. WILLEM begon ook van daar de eer(le vijandlijkhel~en. II~t
nllcrnadeeligst voor DIRK DEN ZEVEN OEN , was, dat ni~t alleen
zijn broeder, Dlaar ook, Ier gelijker tiiJ. dl! f'lamingen hem
j!looten overlast deeden, met eencn Î1.val in tYolclteren; waard JOr hij genoodzaakt was, ziine magt te verdeelen. Het ecniglte, dat hem ten voordeele firekte, was, dat ALRID VAN KLEEf,
zijne vrouw, een manlijk hart bezat, en daarbij fchrander \V~s;
aan haar vertrouwde hij de:1 krijg- legen zijnen broed a en de
IFes/friezcl1; hij zelf begaf zl3" I,::ar Zee/and, om dl: 17awinE.:/$ Ie beUrijden.
Vrouw
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Vrouw ALEID behaalde e~nc volkomene overwinning; aan DIRK
gelukte het. de VlamilJgm te {]aan, en tot de ontruitr.ing val!
Zee/mld tc nooozaaken. Nog in hel zelve ja~r 1195, werd, door
de bloedvriend.n van de beide broeders, Ie Haar/oll, eène verzoening tusfèhcn hen !!:etrolT:!n, waarbij bepaald werd. dat WILLE~I, uit den Curvlietfc,li'll Tol, jaarlijks, zou IJCkken, drie
hond~rd ponden, en dat, h~t geen Graaf LIRK, in OQstcrgoull'c
en IYcstergoull'c, bez:tt, aan WILLF.M, als een Leengoed, zou
worden opgedragen. Doch dat hem IFàtj'ricslrllld mede als een
Leengoed zou zijn afgellaan. zo als fommigtn gezegd heltben ,
kan niet waar zijn, dewij I het bekend is. d.l[ DIRK, in het jaar
1193, een inval in /Jreci/:'-/fllld deed, en 'cr eene deerlijke
verwoesting, tt r !lrafE: \':1n hun voorig gedrag, aanregtte.
WILLEM, die zig, t"r!lond na he: {]uitcn van het vcrdr~g,
naar Friesland, beoosten de Zuider;;;ec, be~eeven had, werd
aldaar tot Graaf gdlllidigd; doch ia Fries/muf zelve vond hij
eenigen tegcliltand. HE:-IDRIK DE KRAlIN , Graaf \"an d( 1\11111der, moest hij oVl:rwil1ncn en verdrijven; dit hem gelukt Zijilde. nam de verdrevene zijne tocvlugt tot Graaf DIRK DEN Z~
VfNIlEN.
Hoewcl 't vreemd fchijne. zeker, noglhal1s, is h~t,
dat DIRK DR Z"VINDli: meer in [chijn dan in waarheid zi~ met
zijnen broeder verzoend had. Van dit ons gezegd\! ondervond
WILLEM, maar al te ras, de wezenlijkfie bewijzen. WILLE~I,
dapper en nict vrij van heerschzugt , bezat, echter, een oud
eerlijk Hollandsch hart, waarin hij zijnl!11 broeder overtrof. De
liefde tOt zijne moeder en broeder cl'ced hem uit Frjes/olUl herwaarts komen, om hen beiden te bezoeken. H~t laatlle werd
hem, door zijne mOèd~r ArJA , 't zij Olll d~n olltwuwen a:lrt,
of wraakzugtigheid van DIRK, of orn d~ aanauo':ingen v:m
ALEID. omrnaden; zjj verzehrde hem, dat zijn broeder hem
zou doen vangen.
WILLl~1 , dC'zen raad in den wind Ilaande, begaf zig naar 't
Sticht von Utrailt, nlwaar DIRK zig, op het Slot ter florst ,
bevond, en waarvan hij zig veele moeite gaf, om DIRK VMI
DER AAR!! tot dl!11 Bisrchoppelijken zetel te verhelT<!1J ; 't gCl'll
hem ook gelukte. Wonder vreemd moet Wil L!':M hebben opgezien, HPNDRIK DE. ltMI\N, en meer anderen, aldaar te ommoeten. die hem, in het bijzijn van zijnen broeder, en,
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waarfchijnlijk, op deszelfs bevel, deed vatten, en in de gevangenis werpen; waaruit hij, echter, baast middel vondt te Ontkomen. WrLLE1oI. zig naar Gelderlfll1d hegeevende, werd van
Graave OTTO gUl1fiig ontvangen; zelfs gaf deze hem zijne doch.
ter ALErD ter vrou'we, met welke bij, zo ra5 bet huwelijk voltrokken was, naar Friesland trok. OTTO VAN GELnf<R, reeds
lang op het Utrecbtfchc Bisdom misnoegd geweest zijnde, {leunde op den bijlland van zijnen behuwdzoon wtLLEM, die baast
gelegenheid vond, om zijne magt 'er tegen aantewenden, dewijl
Bisfchop DIRK VAN DER AAR! ondernam, eene geldligtillg in Friesland te doen. WILLEM verzekerde zig van den perfoon des Bisfchops, in het Klooster te Sttlvrren ; doch de Boeren, door
bijgelovigheid gedreevell, dit als heiligfchennis uitkrijttende.
verlosten hem uit zijne gevangenis. WILL'!M. zig nu aan dl!n
haat van den BisCchop ziende blootge!leld, en de magt zijner ei·
gen Onderzaaten, die de zijde des BisCchops hieldon , fchroo·
mende, wendde zig tot OTTO zijnen Cchoonvader, ('11 Wt Graaf
DIRIt, zijnen broeder. Deze, uic hoofde van h~c huwelijk \'an
wrLLuf, hem meer 011 tzien moetende dan tc V00ren, toonde
zig, ter zijner hulpe, terllolld bereid. Graaf OTTO viel in O,'crij,'[d. en bemagtigde Del'enter. DIRK verwoestte het gebeele
Noordr!r(lic/lI. en Ooeg het beleg voor Utrecht. De Bisfchop,
zig dus van magcige vijanden omringd 7.h:nde , nam zijne toevlugt tot IlI!:NDRIK, Hertog van Lot hflrillgetl, welken bet gelukte • Graaf OTTO te overvallen. en gevallben naar ~rtlbond te
voeren. DIRK, dit verllaande, deed terllond het beleg opbreeken, en begaf zig. ter verlosfinge lOt OTTO , naar Brabolld,
en noeg het beleg voor 's Herlogenjosch; welke Stad hij, op
den 7den v:m <ie maand September des jaars 1202, bemagtigde. Onder de gevangenen, die hij aldaar bekwam, bli!vonden
zig WILLEM en IIENRIK , Heeren van Kui/~, broeders van den
Hertog. Doch zeer fpoedig verdoofd~ deze glIlukszon. De
Hertog, zijne magt verfierkt hebbende. met Keulfclre, Luik.
jè "e , Litnóurgfche en nllnmfthe knegren, viel de terug trek.
kende Hol/anders, met buit belaaden, bij 't DOf!' lIeusdell.
met eCIl voor hem zo gelukkig gevolg aan , dat d~ Hollanders
gel1agen, en DIRK DE ZEViNIJIt zelf gevangen genomen werd;
Aa...
W33r.
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waarop H~!!rI1;" en Gelderland, zelfs het Sticht, deerlijk wer.
den afgeloopen en geplonderd. De twee Graaven werden niet
ont(Jagen , dan na het beIaaIen van zeer groot losl~eld, en het
roenemmen in een ~lIernadeeliglt verdrag. DIRK moest zig voor
Leenman van den Utree "t{ehen BisfcllOP w'rklaaren, en niet
min nadeeli~e voorwaardcn aJn zijnen overwinnaar weltaan , en,
daarenboven, gedoogcn, dat het oudlle gedeelte van Ilo//and
een Leen \'3n Braband werd. Na alle deze nadeelige voorwaarden bekrachtigd te hc:,ben, keerde hij naar Dordredt terug, alwaar de g-clcdcne rampc;J en 't rmerteJiik gC'voel der vernederingC!, die l~ij had l110eten ond':rgaan, hem in e~n zwaare
ziclae d~cdt:n vallen, di~, t,:nnen kOH, (lP den .. den Novem·
ber I ~03, (of, zo als a,.dere ze)igen , den 3den Novembcl
J 20 .. ) een einde van zijn leven maakte. Hij liet geenl! kinde,
ren na, dan zijne docht.:r ADA, vaa wèlke wij reeds gefJllola!1l
hebben in het 1 Ded.
DlltK, de eerne v~n dien Il~am, en de negentiende der Utrcchtjè!le Risfc!lO?pell. Na den dood van BALDUINUS, verwon.
den Graaf DIRK IlE ZEVE~uE, Graaf van Holland, en 01'1.'0,
Graaf van Ct/der, ièder van een mdJlgte vlJlks wrzelJ, zig binnen Utrcclzt, en veroorzaakten, !loor hunne kuiperijen, zo
veel verwarring, dat een deel der Kanunniken VOJr den Domproost T:!CODORUS, of DIRK, broeder van gemelden MLDUINUS ,
en een ander deel zig voor ARNOLDUS VAN ISDlBURG, Proost
van Del'etlter, /lemde; de! ecrfie w~rd door 0'l'T0, eu de t"'~\!
de door Graaf DIRK onder/leund. Doch Keizer III!NDRl({ Dr:
VIJFD~, zegt BlKA, die daarin van meest allen g~volgd word,
heeft zijnen N,'ef DIRK, door den riug en herdersfiaf, bevestigd.
Op deze wijze, zegt VA:>I HEUSDEN, is' dan het gebruik, daar
de Pallfen zo (terk tegen waren, \Jog eenigzins in lland gebJeeven , fC!10011 'er dl! Keizer geen voIllrekt gebruik van maakte,
maar alken tcn lijd roe, dat de Paus het verfchil der bcid\! pJrtijen, door zijne uitfpraak, te Rome, befiisfen zoude.
Het fchijnt dat JNN,JCENTIUS DI! Dl!lIDI, welke, op dien ti;d •
de PausfeIiJke waardigheid bekleedde, om den Keizer ni.:ts t'Je·
:egeev~ll, eerd~r d\!n u~gcl1nrcver van DIRK I.eèl't willen beveï-
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tig en ; fchoon !\IELIS STOKE duiJelijk zegt, dat ARNOLDUS VAN
ISEMBURQ, vóór de uitwijzing van 't proces, overleeden is.
Het lijd ook geen tegenCpraak, of ARNOLDUS, iu het jaar I 193,
op den Bllen April, te Rome overlecden , en aldaar begraaven
zijnde, DIRK, in zijne plaats, door P:luslijk bevel, werd aangelleld. Oan ook deze bekleedde die waardigheid niet: want op
de reile, van R?/IJI: naar U'ruht,· overleed hij te Pal'ie, eu
niet te PaduIl , zo als andere zeggen. Hij werd opgevolgd· door
DIRK VA'1l D!'.R MRE. of DIRK D~N TWE.EDEN van dien naam,
onder de U'rec!Jt.r.:,~e Bisfchoppen. Zie op 't Art, A.\R~, (ma:;:
VAN DF.R) J. Deel.
D:RK, Graaf VJn Kleef, maakte zig, na den moord van Graa.
ve FLORIS DEN VIJFDRN, in het jaar 1296, zeer berugt, in de
bedrij,en en gefchiedenisren van Ho//,znd. FLORIS, W~Ct men.
had geene erf,senaamen nagelaatCll, dan zijnen olllJ1ondi~en zoon
jA:'>, die zig ill EI/ge/fini bevond. D~ Edelcn en S:cJcn waren
wcl genegen, hem als Cr:nf IC cr::;:;;n,?lI; doch zijne onmondighcid en afweczi~heid noodlaaktcn d(!Zclven, om na een bekwaalllen Voogd, voor den jonge'l Graaf, lIittezien. De Edelen war;n daaromtrent zeer verdeeld. Zij, die deel aan dcn aanllag tegen 's Graaven Vader beh3d hadd~l1. \\'~rel1 verdagr, en haddelJ
gaarne willen verkiezen WOLF!!:!\!) VAN BORSSELEN, die den Vein.
lànrt CpeelJe, en zig hield, :lIs tot hUil niet te behooren. Graat
DIRK l'flI) A"'ef[ veinsde ook, lOt de verraders en moordenaars
niet te behoorerl. Geiden vel klaarden zij zig V0ar J0nk~r J.~I/.
De andere verklaarden, dat aan nieman'd, dan aan JAN VAN AVE:'I"
f\ES, de Voogdijfchap moest word~n opgedragen, als zijntJe de
voll::! Neef ~al1 den vermoorden Graave. B.:iden. GUl VI\N AVENNES, broeder van JAN VAN AVRN,~ES, en Graaf DIr'K, waren toe
de aanvaarding reeds lierwaards gtkomen, in den tijd der grootfie verwarring, en wel wen de Lanjzaaten bezig waren met de
belegering van 't Slot KrÓ1Jenburg, waarop de 1\Ioordenaar G!RRIT VAN VELZEN , en andere. de vJugt genomen had.
Graaf DIR'!:
en zijn broeder LOEF VAN KLREF matigden z:g al het gezag
over het beleg :1:1n. JAN \'A" KUlK had, zo men verneemt, hem
Aa 5
groo-
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f:TOoten fm~ak in de Voogdijfchap doen krijgen. Een geweldi.
gen haar vatte het verlOornde volk tegen hem op, zo haast her
ontwaar werd, dat Graaf DIRK, na de overgave van het Slot.
openlijk zijne veinzerij ontdekte, met de Edelen. en biizondel
VEI ZE:i, in zijne befcherming te willen houden; dreigende hun,
of:11 wie het zijn mo~t, den dood, zo hun VELZEN en anderen
niet werden overgeleverd. Daarna matigde zig Graaf DIRK voltlrela hrit bewind aan, en deelde bet met GUIDO VAN HEN EG OU·
Wl!~; echter niet zonder tegenzin der Gemecmc, die DIRK als
ccm openlijken voorftanc!ler cn befchermer dcr !\'loordenaars aan·
merkte. GUIDO, die tl~gts de plaats zijns broeders bekleedde,
had ook weinig aanzien of gezag. DIRK nam zijn verblijf in den
Hoog, daar men he:n befchuldigdc van al tc grootc verteeril1gen. die hij tcn laste van het Land maakte. l\Iet de Iwmlle van
JAN VAN AVENNES, en des zelfs erkenning voor Voogd, verviel
zijn aangematigd gezag zo flerk, dat hij raadzaamst oordedde,
'cr van af te zi~n, en het land te ruimen.
Zie lil. STOKE, in JAN DE EEitST!.
DIRK BAVO, Graaf van Bodcgro(JI'c cn ZlI'o1JJlllcrdfJlJ1, waar·
Vln wij, op het Ari. van DI.lK DEN DERDEN, Graave van Hol.
Imld, reeds gewag gemaakt, en gezegd hebben, dat hij. door
gemelden DlRI( mN DI!RDEN, uit zijn GraafTchap ge;aagd is geworcJen; waardoor dan ook de magt val! Bisrchop ADELr;dLD,
vnn wien hij een afhangeiing was, zeer verzwakt werd.
DIRK, de tll'a.en-t!rill!igJle /fbI l'all Egmoild, en zoon van
GERRIT VAN EG~IOND, bijgenaamd VAN SC'lEVEL. In het grafli:hrifc
van den Abt IJENDRIiC DEN DERDEN flaat, dat hij een oom, van
vadl!rs zijde, van dezen DIRK was. Mogelijk zou dit eenig licht
kunnen gee','en. Ogl het Gejlochtregister der Egmonden. 't
geen, zo wel bij JAN VAN LEYDEl'{ en BOKKENBERG. als bij GOUD.
HO' VEN. zeer duifier is, in order te brengen.
In de levens·
verhaaien der Abten van Egmond word hij gepreezen, als een
Ze er goed KlClosrervoogd.
Ten zijnen tijde viel 'er een ver·
fehil vour, over eelle Tiende. Wnt medee DIR!\: ook a:lllwend·
de,

DIRK BARENDS.

DIRK }ACOBS, enz.

379

de, hij kon het gefchil, geduurende zijn leven , niet beflise
krijgen.
Zie Oudheden VVIl Kennemcrltmd. p. 511.
DIRK BARENOS • van geboorte een Amfte/dt1111mer, en ver.
maard Kunstfchilder. Zijn eerae onderwijs in die kunst was hij
verfchuldigd aan zijnen vader, die mede een bekwaam Schilder
was. Zijne vaardi~heid in ordonnantien werd zeer gepreezen.
Het meest bekende zijner fchilderftukken was, de afbeelding der
dolle woede en raC~rnijen der IYede,.doopers; doch 't welk,
met den brand van het Amfteld(lmJè.~e Stadhuis, door het vuur
verteerd is geworden.
Zie COMMELIJN, fol. 868.
DIRK ]ACOBS, mede te Amfteldom geboren. en ook een vermaard KunstCchilder, in welke kunst zijn v:lder, JAN CORNELIS
VAN OOSTUAN!N, mede vermaard was. DIRK gaat, evenwel,
de roem na, dat hij zijnen vaàer overtrof. in het treflèn van het
gelaat. en alle de omtrekken der ledemaaten. Jn de K'/I'CI/;ers
Doele tC Al11fteldam, ziet men van hem, in een der kunstlluk·
ken, nog de palm van een hand. met uitgcfuektc vingeren,
waarover zig ieder aanCchouwer verwondert.
Zie Ibidem.
DIRK Vi\N SYPESTf.YN;

zie
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DIRK DE SNIJDER. een der beruchtte Naakt/Dopers. of zogenaamde Adamitm. Onder zijn afbeeldzei • door Vi\N SICHEM
in het koper gebragt , leest men, in 't IIoogduitsch, het vol.
gende: " Na de geboorle onzes Heeren 1535, hebben zig ver·
toond zeven mannen t:n vijf vrouwen, en vergaderd in de ZDut.
!leeg, in het huis van Jollan Siberts, die zelve afweezig was:
onder de mannen was deze Dirk lic Snijt/er, de eerlle en voor.
naamlle, die door een verkeerden geest gedreeven, ter ande
nederviel • en voor zijne zogenaamde broeders en zusters, f~er
llerk begon te bidden, zo Jat alles wat in de kamer was. begon
t~ ziddcren en te beevell; als zijn gebed geëindigd was. zo
llond
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Majesteit
Rond hij wederom op, en gaf voor God zelfs in zijne Maic5Ceit
aanfchouwd te hebben,
hebben. ook met hem gefprouken, en in de
Hemel en Hel geweest Ie zijn, en daar ondervonden had, d:lt
dat
d..! jonglle
jongfle dag voor handen was. Als hij dl!ze
d~ze woorden ged.!
fprooken had. trok hij zijne kleederen uit, en venoonde
vertoonde zig
geheel en al
II naakt,
naakt. en gebood ook de anderen zo tC
te doen,
doen.
zonder dat zij hunne fchaamte moesten bedekken, zeggende dt
waarhdtl
waarheid moest naaKt
naakt en
m hloot
bloot zijn. lij
Zij zijn gebod volgende,
vuur. om te
Ie verbranden;
vernrandcn ;
wierpen alle hunne kleederen op het vuur,
geraakt zijnde. liepen de mannen en vrouwen
vroll\ven
dezelve in brand A'eraakt
op
0l' {traat,
firaat, trokken
lrokken de
dO:! deur toe,
toe. en riepen Qver'uit langs de
fira:ltcn, wee!
Ifee! u'u!
wee! wrnak
wraaK!! WrtlllK!
boete! doet boete!
fil'3atcn,
wraak! doet boele!
fiellende de gantfche Stad
St3d van AII1f1ddillll
/llIIfleldlll11 in de grOOl,re
groot,re beroenen. De Burgers dit aanfchouwende,
aan{chouwende. dachten niet
iliet anders,
anders.
roerten.
en daarop dezelven vergaderd zijn.
of de Stad was verraden; cn
dag. ziinde
zi;ndc den sden :\faart,
:\faart. deze
de, werden op den zelven dag,
1\'f1(Jktloopers
I\Taaktloopers gevangen. en de mannen met dell
den ZIvaarde
z\Vaarde gege·
dood. en de vrouwen verdronken,
verdronken. onder het geroep van looft
Jm /Jure
Heen: en wreekt het bloed uiver
UI~er knegtetJ,
knegtetJ. wec!
wee! u'ec!
INe! en
uitdrukkingen. ondergingen zij hunne
met meer andere uitdrukkingen,
bunne tlraff~n."
tlraffl!n."
IIoRTENslUs,
IloRTENsIVs. in zijn Oproer dL'/"
dtl" If/ederdoopcrs,
IYederdoop.:rs. zegt 'er dit
van: " Op den lI3fien
~3fien }aDlJarij
}anllarij des jaars J 535, hebben de
dl! We",an:
derdoopers in Hol/tmtl
Holland geraadOaagd,
Ll'ydm bij
geraadllaagd. om de Stad Leytlm
nacht in brand te fieek~ll.
fieek~n, waardoor aldaar groote commotie
cOlOlIlotie
ontfiaan is, welke aanOag,
aanllag, wijl die vall LeydCll,
Leydelz, door het
Kastdijn van lJóerdm,
JJóerdm, gewaarfchonwd
gewaarfchouwd waren.
waren,
fchrijven van de Kastclijn
door de Burgers verho~d
verhoed werd. Karts
Korts daarna. te weeten op
den IIIden
I den Februarij hebben
helJben de W.:derdoopers
W~derdoopers een {lome
tloute feld.
A:lIfleldalll bcfiaan;
beftaan ; in de Zoutfleeg woonzaame daad binnen A:vjleldalll
de een Laakenl1lijder.
Laakellfilijdcr. genaamd Jan
Jon Siewerts;
Sie'h'CTts; dez~ was op
Jien
dien tijd verrijst in Oost)',-icsll11ltl,
Oost"I"ies!n1lf1, om zijn handel; in dit huis
waren zee ven mannen en vijf
viJf vrouwen te zaamen g~komen,
gl!komen, oneler dewelke een genaamd Dirk de Snijder,
Stzijder, hem zzlve
z~lve llirgee.
uitgeeder
vende voor een Profe~t.
Profeft, Deze Profeet heeft kortS
korts daarna drie
uuren in den morgenfiond,
morgenfiond. in een kamer van dezelve huize,
in prefencie
prefentie van hun allen, hem plat op
0;> de aarde uirg~!1rckc
uitgetlrekc
ter nedergeworpcll:
nedergeworpen : en dewijl hij een gebed dede, i5
is een
ecn ieder
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met fodanige fclnik ende heweegin~e bevangen geworden.
de kjlrner en al\es wat daarop en in was, fcheen te fchud.
en te beeven; hij zijn gebed voleind hehbende, heeft lot
van haar beiden gerprooken. en gezegd, ik heb God il) ziin

Hee/'Iijkheid gezien. en met hem gejproken. ik heb opgevoerd
teU'eest in den Hemel, èn ben vondonr gevoerd in de HeIJe.
en heb ol/es doorz;rn, de gl',ote dag des o~rdce/s is ol1tlfloa:;tie, en gii zi't in der eruwigheid ,'erdoemt • gij zijt de He/ie
nog I/iel lJ'oordig. Illoor ilJ den diepflen afgrond zult gij ,'cr·
zinken, De andere antwoordden daarop. 0 HUlle/jóe rader
u'eest mij genadig Doe heeft de Profeet tot haar gezegd: tie
rader 'l/!eft ziE{ uwer ontferm, en tot Idndcrm Gods oongefIOOIl/('/) , uwe zOl1den zijn IJ vergaven •

., Kort daarna ziin de voorfchreven perfoonen weder bij den
anderen gekomt'n. ja fllmmigen van de vrouwen hebben haar
mlns uit het bedd~ verla:lten. De Profeet, nadat hij vier uureu
tijds met prediken en biddeA had doorgebracht, ldde af zijl}
Ilormhoed. rappier , harnasch en andere wapenen. als ook zijne
kJcederen, en wierp alles in het vuur; zig aldus geheel naakt
gefield hebbende. beval hij de zes anderen. zig mede te ontkleeden • het welke !ij terflond gedaan hebbende, van de YrOllwen werden naargevolgd , hebbende niet een fooer aan zig om
het hoofdhair mede op te binden, want Dirk de Snijder geoordee:d had, dat al'es wat uit de aarde gefprooten of gemaakt was,
in het vnur moest geworpen worden, zeggende: dal Gode cetie
nnt>genaame offer te zijn.
" "Is IJU de kleederen in het vuur begonden te fmooken en
te ltinken, is de vrouw van den huize, van dit alles on kun.
dil(". d~ardoor oncwa~kt • naar boven geloopen, en heeft deze
menfchen alzo naakt gevonden; aan haar beval de Profeet, dat
zij zig terflond mede naakt omkleeden zou. zo als zij cleed ,
werpende haare kleederen mede op het vuur•
•. Deze twaalf perfoonen dus van alles ombloot {bande. zon.
der te weeten wat zij zouden verrigten, werd h:1:lr door Dirk
de J'lli;der hevoolen, hem al roepende naa te loopen.
" Buiten de deur gekomen zijnde, zijn zij met een verfchrik.
kelijk gebaar wel de halve Stad over Cl! weder geloopen, ziJnde
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de haar gemeen geroep, wee! wu! de lilraake Gods, de wraake G~d ! zijnde 'er nooit afgrijzelijker gebrul gehoord, of g\!hoord kunnen worden, waarop de Burgers terl1:ond in de wapenen gekomen zijn. en de markt hebben ingenomen. en daarnlt
hebben zij deze Naaktloopers gevangen genomen, behalven ééne
vrouw, die men niet wist waar ze berand was. Doe zij nu op
het Stadhuis gebragt waren, toonde zij niet de minlle fchaamte.
en wilde niet gedekt zijn, zeggómde de woarhdd moest /laakt
zijn. Inmiddels ontdekten de buuren de brand in het huis. daar
zij zig ontkleed hadden. en waren genoodzaakt de deur met geweId te openen, om de brand te blusfchen. Op den 2s!len Februarij werden de zeven mannen, en daar onder Dirk de Snijder, onder het geroep van lool't God, enz. met den zlValtrde
gerecht, welke firaffe echter geen de minne uitwerking had, om
die verdoolde van hunne dw::aling terug te brengen.
Zie HORTENSlUS • Oproer der Wederdoopers , in folio, fol.
gO, in 8° bI. 1°4-110. en niet, zo als bij WAGENAAR. Vadert. Historie. V. Deel, p. 88 t:n 91 • ver·
keerdeliik is aangeweezen; daar fi:1at p. m. 309 en 310.
beflaande het geheele boek je van HORTE:NSIl:S. in folio.
maar 26 folioos. en in 8" 168 bladzijden.
DIRKSZ. (ABRAHAM) of. yolgens anderen. BEERENS. was een
zeer geacht Leeraar onder de VJooJn[che Jlfenno;Jiten. De tijd
van zijne geboorte en dood is on?eker; dit weet men. dat
hij te Dordrecht zeer fchielijk overleed; hebbende. te Ämflel.
dflm. twee-en-rwintig jaaren zijAen dienst wa:lrgenomen. Van
hem zijn eenige kleine gefchriften nagebleeven.
Zie SCHIJN, Historie der lIfcl1nonitcn. Ul. Deel, p. 167.

DIRK

maakte zig, in het jaar 1566. nevens eenen
in 's Gravenhage, zeer berugt, wH zij beiden de fiomheid hadden. zig in de Vergadering der SlaatelI te
vervoegen, en van den Prelident SUIS te vorderen, dat de beelden uit de Kerken moeiten worden weggenomen; met bijvoeging. dal zij de Timmerlieden zouden bezorgen, mids die van
Stads wegen betaald werden. De Prelident was zo verbaasd.
lOOSTEN ,

ADRIAAN l\IENNING,
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dat hij hun niet eens hunlle kommisûe afvraagde. Doch zij, fla:!nde op hunnen horst, zeiden, daar in hunnen Last te hebben.
De om(landi~eid des tijds was oorzaak, dat bun verzoek werd
toegeflaan.
Zie BOR, Nederl. /lis/orie, IJ. Boek, pag. 61. (89)
DIRK~ZOON,

(CORNELIS) in het jaar J57!l, Burgemeefier t~

Jllollnil.:endolll , en tevens Admir3~1 van l\'()ord.!;o!land, (land be.

kend, als een man van groote kloekmoedigheid en ondervinding;
waarvan hij, in de maand Oaober des gemelden jaars, doorflaande blijken gaf. De Vloot der Nuordaollanders, op den der.
den van di:! maand", over Pampus geraakt zijnde, zette hij het
voorbij lJIa'-/retz, om de vijandelijke Vloot, die eerst twee dagen daarna 'er over raakte, in het Diep optewachten. Op dien
dag werd, van wederziJde, een hevig fchutgevecht gehouden;
de Noordhollanders Icon den niet meer daR twee der vijandelijke
fchepen aanklampen, fdlOon DIRKSZOON , op den zelven dag, al
wat de kunst Vertllogt, te werk fielde, om hun te enteren. Bossu, als van betere fchepen voorzien, wist dit te ontwijken. DIRKsZOON begaf zig zo na bij de vijanden, dat hij een kwetzuur in
den rechtèr arm bekwam. Negthans deed hij zo veel, dat de
Spanjaarden, twce dagen daarna, het beleg van Alkmaar moesten opbreeken. De vlooten in elkanders gezigt blijvende, befloot de Admiraal CORNELIS DIRKSZOON , op den nden, met eell
zL1i~oosten wind, den vijand aantevallen. SONOI] raadde hem.
dit nog eenige dagen uiuefiellen; doch bij, te vol van ijver zijnde. wierp den brief, op dat de inhoud onbekend zou blijven,
in 't vuur, beval de ankers te ligtten , en zette het, met een
voor den wind. op BOSSU aan. Met den middag kwamen de
... luaten onder elkanders gefchut. Toen begon de flag, waarvan
wij, op 't Art. BOSSU, Il. Deel, verOag gedaan, en daar hij ge.
meld hebben, hoe BOSSU gevangen Haar Hoorn gevoerd werd.
Zie nOR, IlRANDT en CENTEN, His/Drie ,'an EllkhsJizcn.
D:RK5Z, eARIJ) een der 1l0utlle en onvcrzaagdlle Erzkhtlizcrs,
die zig, in 't jaar 1572, deed kennen, met 's Prinren zaak manlijk voorteltaan , en zig tegen de Soldaa:en te verzenen, wegens
bet
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het uitbrengen van een oorlogsboot , z~f!"gcncle: Sc/liet glJ
un Burger, ik zal u Uil o;Jleeker dool' dó! ribbclI JaagclJ; om
welke no me t3al de Burgemeeflcrs, zo wel als de Soldaaten,
de Watergeuzen hunnen gang lieten gaan.
Zie BRANDT en CENTEN, lIistorie valJ Elà'mi::,clJ, p. I S5.
DIRKSHORN, een Buurt in lVoord!/OlIand, in of aan de Hcer.
lijkheid HeerC/J- of lJaritlgkmfpe/, tusfchen het lYoudllleer eit
ralkoog. Aldaar werd, in het jaar 1659, eC;l Kerk gebouwd.
die, naclerhand, met ~en Orgel voorzien is; zij wt)rd bediend
door den Pr:.'dikant Vlm lJariligkarfpcl, welke onder dl! Klasfis
van Alkmaar behoorr.
DIRK ~I1~TSGELAND;

zie op het Art.

CHARLOIS.

DlRKSl ANDT, eene Heerlijkheid, en, volgens V!iN DER HOUVE,
eell der agt Dorpen van het Eiland OJ'erflrlkkcc, in het Zuidwe-terdeel van Holland, digt aan de Noordzee, tegellover het
Eiland Schruwen gelegen. Deze Heerlijkheid is. in het j~ar 1275.
door Graaf FLOIUS DeN VIJFDE:>! • ge;.:eeVtln of verkocht. aan Heere
Al.nERT VAN VOORN.
Vervolgens hebben. in d~n jaare '4' 3. op
Allerheiligen avond, J!iN VAN RENE'SE VAN EVERINGE. Ridder,
j,l.:-I, HENDRIK en KLAAS VAN RENESSE VAN DeR BURG, broeders en
}{naapen , door een openbaare Acre, bekend gemaakt, dat zij,
aan dp.1l Prior en het Konvent der Reguliere Kanunniken van
Rugen en hunne medeflanders , verkocht hebben, de regre h~lfc
vall een zesde deel Uitgorsfl!, gduetm Dirkslandt , ge/regen
in de Lande ,'nll l/'(;or11 , buitmdiiks. lIl~t Duivenwaert, CriJsDort, Bncmfcnt, "111('/ ai zljll toebehoorm, zo als het toe/l gelagen was. of namalils !eggen mogt, horen water en benede//.
In het zelfde handfchrifc naat, dat JAN VAN BEljEREN, met de
Kart/lufers ,'on Zee/hem, hi;' Dmt, die ook een deel in die
Landerijen en Gorsfen badden met de bovl!ngemelde Kanunniken, hij lllis(ding of verkoop eells geworden is. ,'an ol [ti/ke
hn/ve [esdefJ(lcel, als ft haddell zo ter Cors!J/lre ell Legfcht1i
~'(m Dirkslandt , Crijsoort, DuvetJ1raert en Breem[clit. .Bij
Dirkslalldt lag nog een Uitgors , HfJr/einle genaamd, welke dd
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KarthUlr~rs VJn Zeer'em, buiten Di,'st, en de bovengemelde
koopers , in den jaare 1484., hebben gegeeven te bediiken.
Ook was daaromtrent geleeeen Nicuw!! l1arkin[Jc, waarvan.
ter behoorlijke pla:ufe, zal moeten gefprooken word~n Dirk:lalldt werdt, in het jaar 1635, de eigendom van J. V.... N llERLA~mT, een vermogend Burger te Goes. Naderhand is het OVergegaan in het ge!1acht van de Graaven VAN RUPEJ.:lIONDE. Aldaar was,' ,'ó6r de Hervorming, eene Pardchiekerk, in welke.
aan het Altaar \'an Sf. Cafharilla C1I Barbi!m, eene Vikarij
r;etHcht was, wa~r toe niemand mogt b~noemd worden , dan
die den /lichter in den bloede be!lond, en w~rklijk t,lt Priemr
gewijd was. Aan die Vikarij , waren, door den !lichter, toe·
geweezen, twaalf i\lorgens lands; de bczÏtrer daarvan genoot.
bij afweezenheid, tien Rhijllfche guldens. De begee ling daar
van /londt , eenen reeks van jaaren , aal] de Graaven van 110/t/lUd. Sedert de Hervorming is 'er de Kerk bediend door een
Gereformeerd Predikant, die onder de KlasÎls \'an !?oom en
PUften behoorr. Volgens de Quohieren der Verpondingen van
1732, befluat Dirk,./tlfldt 2950 Gemectèl1 En 214 Roeden,
met 225 huizen. 3 mec/looven en één koornmoolen. Hèt Dorp
van deezen na~m "indt men ten Zuidoosten van Mn Polder.
bijna ecn uur gaans van ,Iomme/sdijk, en op gelijken aHland
ten Westen van lIle/is-zand, en ten Zuiden van Harkinge of
Herltinge; het is, met verfcheid" ruime Ilraat~n, zindelijk beo
bouwd. Ook is 'er eene H:1ven, diè, van 't Zuiden naar het
Noorden, ter lengte van omtrent I 100 Roeden, door het Land.
in 't HarilJgl'liet loopt. Behalven den Ambachtsheer, wordt
Dirkslandt be/luurd door een Baljuw of Schout Crimineel en
zeven Mannen, die eenige misdaaden beregten; de civile zaa·
ken worden 'er beregt door den Schout ell zeven Schepenen.
De Polderz2aken worden beheerd door Dijkgraaf en drie gezwoo.
rene. De ampten van Baljuw, Schout ('n Dijkgraaf worden door
deo zelfden perfooll bekleed; hem is één Secretaris toegevoegd.
Zie VAN DER IIOUVE, lla1Jdl'CSf CIJronijk, Il. Deel. S. VAN
LEEUWEN, Bat. iJl, fol. '47.
Oudheedm l'ae Zuit/holland, p. 36. Staat der Neder/alulen, VII. Deel,
p. 131. enz.
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DIRUTIOS. (R~I;I('/Jil:s)

DITFORT. (Reillan van)

DlRUT!U;, (Ri'IEGIl'S) eerfte benoemde E:srchop van Lceuwnarden, als dt! Hoofdflad van Fries/miJ, werd in het Dorp t "alkl:rin;choJ'c, ondt!r het gebied der Stad A"as/d. in tra/sclJ FlaantIerelI ,geboren. Na de voleindiging zi'ner l1udiën, werd hij
Leeraar of Doéèor in de beide Rechten, vervolgens Raadsheer
in den Hongen Raad van lIfeche/m, Reque,rmcel1er eu Proost
der Kollegiaale kerk te Brugge. en eindelijk Wt de gezegde
waardigheid verheeven. SANDERUS zegt, dat hij, te LCU1'e11 ,
een Kweekfchool, naar zijnen naam genoeaJd, heeft opgeregt.
Als nieuw verkoorene Bisfchop van Leeuwnardm, heefe hij '[
Provillliaal SijnoJ~, te Utrec,'!t, in 1565, bijgewoond, doch
den Bisfchoppelijkcn zetel in Fries/,md nooit beklommen, doordien, zo wcl de Staaten van Fries/alJd, als de gantfche Geestelijkheid aldaar, zig met kracht legen de aanl1ellinge der nieuwe
Bis(choppen verzetten. Deze waardigiJt:iJ hem dan niet Ie beurt
vallende, werd hij. na den dood van PETRUS CURTIUS, el'rile
Bisfchop van Brugge, in Y/aanderen. Hij beleefde eenen hoogen ouderdom, en !lierf, den l!len Oéèober des jaars 161?
nalallende e~nit(e gefchrifcen.
Zie Oud!ledm van Fries/anti, I. Deel, p. ~89.

DITFORT , (RFIl~ART VA~) was, in het jaar 11521. Bevelh~b
ber op het Huis te Reide, behoorende aan FLORIS, Vrijheere
van Boctze/anr, Heere te Odenke,·l:en. Graaf HENDRIK VAN DE~
/lEl\GH zond, van Wezel, eenitie Ruiterij, om hetzelve te beo
t:J:1gtigcn. DITFORT liet zig, op den 30flen van de maand Augustus • o\"erhaal~tl. om, zonder af\\'ach~in;; van één eenigen
fC;1.-,0[. hCtZèl\'~ overregeven ; zelfs had 's Gra!lvcn volk gecn
I-'efchur b:j zi:.
DITFORT trachtte zig IC vcro:Hfchu:digen,
voo)~;~cev~nde d:;t m\!n hem, uil n:1allJ van dcn Heere VAN ODEi'\KEi'::rx, b~v<;:l tOt de overgave gebragr had, en dat hij aan
dien, voii;Cll' e,'n fchrifld:ike order der AIg~llJeene Staaten ,
gehoorzaamhei.! f.:huldig W:lS. l\'I~:lr deze order vero:J[fcln:ciigde hem lliet bij Prins ~UURITS, die begreep, dat de gehoor·
zanmheid wel betre!d\Ïng Ind tOl het burgerlijke, maar lOt gee·
ne krijgsmans gehoorzaamheid. DITFORT werdl, ilJ het L~ger
t'ij DoonJi/.:, in de OYer-Ectll;r~, te regt geHeld, cn door d..:n
Krij;s.

DISp,mc:uvr. DIVlEUS. (Petrus) DIVERSWOLDE. 387
Krijrrsraad gevonnisd om onthalsd te woden ; zo als ook ge·
fchieddt:, den 14den van 'de maand September des gemelden
jam.
Zie JlJcmoire; de Fredrik "enri , p. ~, 3 cn 4. ArTZ,lIIA. I Deel, bI. 49 en 50.
OISPARGml. was re naam van eene Ster];te
gclcr:cn op de
grcnzen van TO:lgcren, die. door de Ol'crrifnfc1lc Frt1nlren, bem~g(igd was, en waarop mcn wil àar KL<JDlO, in het jaar 431,
zijn verblijf hicIJ. Ook meent mcn, dat het oude Dispargum het re~en\\'oordig Diest, in Bral'mld, is. Andercn houden 'cr Dui.bcrg voor; dat ook, uit veelc omllandighcdclI.
meer Illet de waarheid overeenko,l1t.
Zie Itliltrl. Historie, I. Deel, p. !;l82. Olld:'edm' Y{m
Del'enter, p, 436, cnz.

Drv~us, (I'ETRUS) geboortit; van LCI/l'I!n. was ecn dei beroemdite Hiswrierchrijvers van 'Jrt/bllnd. Hij l;~ert getèhreeven de volgende Werken: de AlItiquitlltibus Gtllli~ l1dgic~;
ie Antifj/litlltibus ejusde11l, qua/is fuit ji,b Francis. Onder
zijne ongedrukte fchrifren heeft men: de r.71tiquitatibus l1T/z.
bontiee, & Rel'lIm nrllbfllllÎCllrtllIJ Lib. XIX. Rcrt!1:I LOVQ.
tli::nfium C01llIllel!/firii, Lib. IV. Volg\!ns VAL. ANDRS.~S. Hierf
hij te lI1echelen, in 't ja~r 1581.
DIVER~\I'OLDE. of ook wel Duurwolde, een der aan:denliikfie tien Dorpen van de Fricfche Grietenij Op!lerland. eertijds
behoorende onder OoflerlJo. en daarna gèrchikt onder Zeven.
lJ'olden. liet ligt bewesten Bakkevem. een half uur van het

Koningsdi,·p.

Tocn dl.! St~,~tcn 1'311 Fries/al/d. om Spanje afbreuk te doen,
nodig oOl'dc':!~:~:l , u:n drie Schanszcn oprcwcrpen, werdl een van
,U.: ::.:mgclcgd op den dOLlTtogt tlls!èhcn Stellillgwetf Oosh:ollde.
Dilll'e1'Sll'o/dt en ])Ui, koek, C!1 lUsfchell Domberg en l1reidberg. Vó0r de fIcrvu'l1!in,'· was nldaar een Kerk, :12n ST JA~
lOcgewijJ. De Geret'u'lT! :c'rd~n aldaar worden door ccn Pre\li;';ant bediend, die onde; de Klasfis \'an Z cYeI1l1'oldm behoort.
DIX,
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DIX. (AI'lIolrl)

DOTIBESSE. (Col'ndisl

DIX. (A~NOLD) \Vas een der //1I/(leldam(c!;r KOl'plieden, welke, met en benevens de Heeren NIC~LAAS en HENDRIK VAl' HOORN
en PIETER. SCIIUURMANS , eip:enaars van cie {{%nie "aIl dc Bel'Mee werden. Deze Volkplanting \Va~. in het iaar 1703, door de
Westindifche Maatfchappiie, onder welker Oétroij zij mede b~
gri'epen was. ten onllel/lijken erfleen npgedragen, aan ABRA'
HAM VAN 9E'I PEr:RE, Schepen en Raad der Stad r'lisjingi'fl t
wiens voorouderen dezelve, vijf.en.zeventig jaaren te vooren •
hadden aangelegd. De fomme, wa::rvoor de Berhice, in het
iaar '712, gebrandrchat werd. was nog maar gedeeltelijk in de
Volkplanting betaald. Men had, aan de Franfchen, een Wisfel brief gegeeven van omtrent honderd twee-ell-tagtig duizend
guldens, teil laste van JAN en CORi"EJ.lS VAN DER. PEER!, Raa.
den en Oud.Burgemeellers van 17i.iillgel1, en, voor een aanzienIijl, deel, Eigenaars der Volkplantingc ; maar deze weigerden,
zig te verbinden tot de voldoening van den Wisfelbricf. De
Frtll1(che G<!volmagtigden, te U/recht, en de Markgraaf DE
CIIATEAUNEUI', in den Hagl!, hielden l1erk aan, bij de Staaten ,
om de bovengemelde Heeren, tot de betaaiing , te noodzaalcen.
De Stnaten , niet gaanle ziènde, dat de FranCchen zig zo nabij
Surillomm vestigden, hielden de zaak fleepcnde. Het liep alln
tot in het iaar 171 ~, eer de Franfchen, met de bovengenoem.
de Amrlcldamfche Kooplieden, ten aanzien der betaaIing vsn den
\Visfelbrief overeenkwamen. en om, met betaaiing van honderd
en agt dui7.end guldens, den eigendom der Volkplantinge ~fre
flaan ne Franfchen, na den ontfangst van ~clloemdc geldfomme, de! flabice ontruimd hehbende, volgd~ de overdrncht
door de Crf!!C1l3amen van den Heere Ar,RAHA:1l VAN n.-R FEEiIE.
De vier gemelde Ileeren (londen, cenige jaaren daallla. hunnen
eigcnrlom in de Volkplanting wederom af aan de l\hatfchappij
Cn deelgc~lO()tel1, voor de [omme van agt/lloal hmderd di/ize/Jd guldens.
Zie

[Ihtllim ~'(ln

Zuland, van .... , 20 en 2+ Scpt. 1;- I 4.
Groot Plakonthoek, V. Deel, p. 1551 en J553.

DonllESSE, (CORNELIS) een /!iiJjldd.1il:lIIer, eerst PastJor te
LOl!·

BOBBIUS. (Johlml1es)

DOCKERBURG, enz.
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Z(}eterwoude, en naderhand in zijne geboortefiad, alwaar hij
overleed, den 31ften Janunrij 1679.
Zie Oud!iedm ,'tU; i/treeM, IJ. Deel, p. 476.
DOBnlUS, CJOIIAl"NES) geboren in 's Hage, Doél:or in de God.
geleerdheid, en Pastoor te Leiden, en na amand daarvan gedaan te hebben, te ZH'o//e. Dien dic'~ st ook verlaatende , wetd
hij te Debberm, in Wi:stphaa/et/, l\1onnik, en , op h~t laatst
zijns levens, Prior der Karchuifers te Kalker.
Zie Oud/Jedm )'(W Rhijnlalld, p. 265.
DOCKENnURG, een Kasteel, in Fries/.md, aan de Louwer,
240 iaarcn n3 de geboorte van
CflJ\l>TUS gebouwd, door UIIBE, IJerrog der Friezen. Doekenb/lrg, zegt men, betekent zo veel als een Hal'eII, f/rijpl/lats
"oor de Schepen; zo als dit Dok, of DocÁ'Cllburg, toenmaals
diende voor die fchcpcn , welke uit Frieslfmd naar Deenemarkw, Enge/alJd, enz. vo~ren, ten di<!llfte van den Koophandel.
Zie verder OiJ het Artikel DOKKUlI.

zo als men wil, in of omtrent

DODDENDAAI" eene IIalf-Heerlijkheid, in het Rijk van NI)'nabij Ewiik, alwnar men nog de overblijfzeis ziet van
het \'oorheen aanzienlijk fleercnhuis, of Slot, van dien naam,
ea waarvan het zwaare muurwerk, door de Franfchen, in de
jaarca 1672 en 17o~, zeer befchadigJ is. Een gedeelte van
hetzelve is tot eene wooning van den Eigenaar bekwaam gemaakt. Deze, zijnde Roomschgezind , houd een Priester op
het zelve, die den dienst verricht, in eene ruimen kelder, die
wel agt honderd menfchen bevatten kan.
Zie Tegeml'oordige Staat, en Geogr/1p"liJ~'he Befthrijvi/!g
1:1CCgCII,

v(ln Geider/olJd.

DODINS-LANE , Lane. of LaaI), is, bij de FriezelI en !Jol10 l1ders • een bijzondere weg. loopende na eene Wooning. Hoffleede, of Kerk. Zo vindt men Berg-Ia/Ie. Kerk-Itme. Dodins-Iflnf!, enz. Voliens ccn giftbrief van
Bb 3
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DODO.

DODO, Kal/unnilc.

DODO, Advocaat.

re

van Holland, van het jaar 1260, moet deze niet verre van
Leiden geleegen hebben.
Zie ALTING, Tom. 11, fol. H.

DODO, wor(1 gehonden vor·r den tweeden zoon van IIEIMAY
Hecre van Lrcrdal!!, welke. door zijnen v3der,
daarmede h.rcnonkcn wNd , en de [\\'.~ede Heer van dic plaats
zou geweest zijn. Ilij ZOI;dcr Erfgenaamen o\'erlcedcn zijnde,
11 Larda11l wederom nvcrge;;aan in het lil/is ,'all Ar/rel. Anderen rchrijven de nlc!ning \'an Lardmll toe aan ~'()P, of fOLrRRT, bro\;der V:lll DODO.
eok zijn 'cr. die dezen DODO, IIUMAN noemea, en ze~gen, dat hij, lIit hoofde van zijIIs broeders kind.:rcll, tot geen n~at knlJnende geraak en ,zig naar FI"flIlIcf'I~:k beg-eeven had; dat hij aldaar, door het bedrijven van roemrugti)!;e daaden, tot C;r3sf in het LO/ld ,'011 dquitcnic verheven
werd. Dan, wij hehoev:!n de zaaken van hnll, die dns van den
wel! afdwaalen. ma\lr in te zien, om V3n hunne misllagen overtuigd te wor,;en, Ook hebben wij reeJs. op het gellacht V~ll
"RKEL. gezien, dat deze fieliingen met de wa3rheid niet overeenkomen. Dus houden wij dan DODO voor den tweeden II<!cr
van Leerdam.

or IIEI1\fEN.

DODo. een ander van dien naam, geboren in Fries/tmt!, \\':lS
Kanunnik te !la:::.e!. Van hem weet men niet a;lders, d~n dat hij
de ecrflc geweest is, die poogingen d~ed om de Werken van
den Oudvader AUGUSTINU, bh~!!n te d',en drukken; hij had den
jnh'Hld van ieder verhandeling' \lau het hoofd gefield. Doch de
Pestziekte belette hem, in het jaar r 50 I , zijn opgcnomene ta::k
te VIJl \'''er'''l.
Zie O/u/hedm "tm Fricsltmd, I. Deel, p. 35'2.
DODO, 100n V3n DER WOUT • Advocaat der Abdij van Egmond,
na wien~ overlijlkn D >IlO zi~ a's er!lljk Advocaat wilde dO('!1 kennen; dat hem, doo:' d~lI Abt 1\·TJ.:<JlD, die. in hèt ,iaar I !61.
IIeer WOUUR g"'volgd lI'aL bem i3t, cn die daarin ondcrfkejih:
·....·erd door alle d,' Kloosterbroeders. nOD·'. om zijn re..:, t..:
doelt gelden, deed bèl1ag leegetl op alle de kloostergocJ .'rcn.

De
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De twisten. die daar uit voortkwamen, werd~n zo hevig, dar
beide partijen zig verpligt vonden. de zaak voor te !lellen aan
Graave FLORIS DEN DERDEN; die dan ook, in het jaar I 174 ,
de volgence uitrpraak deed:
RellilC/ijk ZIJ a/Ie gclool'ige Rrisfencn • dat FloiÏs. Graal'f
'Vt1ll 1101land , ZOO/I ,'an Dirk, ill hoope rlat Gadt hem daar
"001' zal beloonen. het ,·aidi!, dat 'er ollt/laall WilS. lus,
{c!un het Klooster van Egmond, CIJ Dodo, Berwoms zoon,
(dcwijl !Jij ,'oorga/, Jllt liet awpt l'fitl /{Iaoster Voorfpraflk ,
en lut !"tgt der ge "uic Abdij, zi'-n ErJlijk /ren 11'.1; , ('// de
Kloosto'broeders dit lI'cdelfpraken) gcjlist Ctl biigelegd /oce!' :
IFés'la/)'e de Gmal't, op l.'el ndl'is zijtJer Raaden C1I ErIcie;; ,
geordol11l1!ert, Cl] ,'oor een groole mellig!.! "1111 menfl',lcII Tlil[praak gedaan heeft, dat de GraUVL! van Holland, nI/een ;s
(/1 bliift wettig Advocaar der Kerke van Egmond, en dell'i;t
de kerk ill I/et I:!i/!dcrc {;NIl lIiffpraak ol/lbecrCJl /"'a1l, d.1I"".
om heeft Hij op(I1I(,(' ",l!t,çcjle!d, diJt Je gccn, die de Cr(lfl.
",'/1 des Lal/ds, (IJ do/ /lbt des l\/uoifers, 1IIet gemccn goed,>'iaden, daartoe mog/en ved'iezc;/, de Adl'ocaat des Kloosters
zijll zal; ell die bed!,,"ing Iliet uit emig gumtbewijs • nlaar
,ûgCllds o,'cl'eenflemtning , zo IOllg ber'lolJden zal, als de Abt
[;1 eram'CII dimflig ZIJIICIl oort/ce/en.
Graaf FLORIS ontkende dus her r~g" d~r DODO meende te heb.
bell; doch na gedaane uirCpra3k, werd DODO e.chter als Advocaat
!lll1gefield. Hij bouwde daarna zij:! Slot, dat men nog den Hoef
110emr. l\len Z!~. wat wij, ren r.allzicn vall dit :unpt van . . DVOCAAT DER HR:Gè. reeds gezegd hebben. ill ons I. Deel.
DODOi"EUS, (RE~lBERTUS) werd geboren te ftleclic!m, den
I9den Junij des jaars 15 J 7. Te Leul'cn ldde hij de groT1den tot
è~ kennisfe d~r Geneeskunst, bezogt daar;,:! de Hooge SchooIen
Ll Frnnkrijk en {faliil, en werd, zo door zijne naarfUgheid als
omgang met d~ vermaard!le geleerden van dien tijd, zeer ver.
maard in de Geneeskunst en andere Wetenfchappen. Bijzonder
ltidde hij zig toe op de kennis!'e der kruiden. Uit Italië beaaf
hij zig naar Duit!ch/J1Iul, en werd aldaar Lijfäns van de Keizers M~l:n1ILJMI\I en· RUDOLPH DEN TWEEDEN. In de Neder/anBb 4
dm
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dm komende, werd bij, te üyden, in het jaar 158t, tot Hoog.
leeraar in de Geneeskunst beroepen. IIij Ilier.f aldaar, den loden
!\'lnart 1 S85 • in den ouderdom van agt.en-zestig jaaren, nalaatende verrcheiden Werken, onder welke uitmunt zijn K'"lddhoelr.
Ziine andere werken zijn, Oefenillg der Cmusktlllde; GmeesKundige Rorulgavillgm; InleidiNg tot tie Arm/kloo/kllnde;
Beginze/en dcr /Je/lIei en dardriJlrslull/tle, enz.
Zie 1\1' URSIU5, MELC/lWR, VM. AND., 111 VAN DrR LINDEN.
tie Script. lI/ed Zijn nfbeeldzel gaat, op ollderfchei·
uene wijzen, ia prent uit.
DOEn!!S, nee-Admiroal. in dienst van den Lande, en wel
op den beroemden togt naar Chtltttllll, in het jaar 1667. wanrvan wij, op het Art. van BRAKEL, in het VIII. Deel, reeds mdding gemaakt hebben. DOEDES was befeheiden onder de Vlag
van den Luitenant-Admiraal DE RUITER.
DOKLE, Ct Lond tlm) of de PoltIer "(1/1 tien Doele, in Staall
J11t1anderen. legt, ten Westen en ten Noorden, tegen het verdronken land van Sonftil1gm , ten Oosten tegen de Schelde, en
ten Zuiden tegen het land v:;n Ke/enesJe; het is, van het noo[den naar het zuiden, ruim een uur gaans lang. eu. van het oosten naar het westen, een balf uur breed. Het is eene Heerlijk.
held. die hoog, Inag en middelbaar geregt oefem. Men vindt
aldaar goed wei- en kOJrenland. Dan bet onderhoud der d'jken
aldaar kost jaarlijks een aan:nerklijke fomme. In het land ytln
dell Doele, aan de Scltelde, ligt een klein Dorpje, 't welk dien
zei ven naam beefe, alwaar de Roomsehgezindell eene Kerk hebben, waarin zij hunnen Godsdiense verrigten. Op de grenzen
van het Land l'all Stlaftingen lag, welëer. het Fort den Doel.
In deze dagen is de Doel zeer berugt geworden, door een ver.
fehi! rusrchen de Slaalen en zijne Keizerlijke Majesteit jOSEPHL'S
DEN TWEEDEN, over de grensfeheiding. Zie verder LIEFKENflOEK.
In het Barr;ere Tl"tlc1t1at, van den Isden Novemher 1713.
leeit men: En tot COl1[erYalie Yan tie "meden 5dcltfe, m {:i>
Communicatie yon Staats Brtlballd cu rlOflllduélJ. !èderr zijne Keizerlijke en Katholijke Majeseeit , in l'~iJ~ <'1J l'~t!.:I11UII eicen -

DOELt. DOELISTEN. DOENSUM. enz.
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gtndom en SO/lveYainiteit. het Dorp m Polder den Doel, alsmede de Polders van St. Anne en KetenisCe.
DOELE, of Doelm. Aldus noemt men ukere gebouwen, die
men bijna in alle Steden vindt, en. in vroegere jaaren, zijn op·
gericht ten dienlle der Schutterijën. Zij draagen ook den bij.
naam van Kloveniers-. H(lfld- of roe/hoogs-Doelen. naar het
fchietgeweer, dat de Schutterijën, aan welke dezelve weleer beo
hoorden, gewoon waren te gebruiken. Alle dezelven moetende
befchrijven, of reeds befcbreeven hebbende, o1der de befchrij.
vingen der bijzond :rc Steden, gaan \Vij het verdere daarvan aHzwijgende voorbij; zo als wij dan ook doen omtrent de

DOElISTEN , met verzoek dat de Lcezer gelieve te herzien.
bet gecne wij. van die lVIuitemaakers in Af1J(leldam, zo in het
jaar 1672 als 1US, gczegd hebben op het Art. A~ISTELIlA~I, ill
het lIl. Dcel, alwaar wij hunne b.:drijven, olUlhlJdig , hebben
tcr nedergelleld.
DOI!NJUM;

zie

DONJU~l,

DOENRIJP ;

zie

DRONRrjP,

eeu Dorp, In Friesland.
of Rijp, een Dorp.

j;J

Frielland.

DOES, of de Does, eelle rivier, of eigenlijk de derde R,'zijl1fj;rankcl, welke, een groot half uur van Leydt'll. uit den Rhijn
uitwatm, loopende van Leiderdorp, door de Heerlijkheid AI.
kemade en EsJ~/iJkerU'oude, tot in de lPijde A.'l, daar zij het
uitloopend water 'van de HeimatlSweterilJfJ ontvangt. Als een
vierde Rhijnrpruit, komende van AlpheIl uit deu Rhijll, door
lli,ubrugge, vlietende mede tot in de {Fijde Aa, en daar zig
vermengende met de Does, doorloopt ze de IJrafomer en Olld<J
lf/rterillfJ, [Ot aan den Duikel'hoek, anders Ruigmhoek genaamd, door het Ldd(èhe lIleer , voorts haaren loop neemenè~
naar Polanen en Sllllerkolk. Van dezen Rhijnfprankd heeft he~
oud Adelijk geil acht , waarvan wij zo aanllouds zullen Cpreeken.
zijnen naam on~van&en.
Bb S
DOES

nOES. (Huis Ie)

3?4-

DOES. (Mn der)

t

enz.

(Hllis te) waarnaar het oud Adelijk genacht van VAN
den naam heeft, Hond, weleer. aan het bovengemelde Warer de Docs, omtrem de plaats daar hetzelve in den Rhijll
valt, doch is, feden eenige jaaren, afgebroken.
DOES,

J1i'R DO,'S

DOES, (V~N DEII) een oud Adelijk geOacht, afkomfHg uit
R 'ijnland; men zie van hetzelve de bijgaande TAFELS, en
eenige biJzonderheden van dezen en geenen J daarop gemeld J in
de volgende Artikelen.

Haat bekend als Raad van Granve
Hij bloeide in en omtrent het jaar 13:!6.
Zi:nc vrouw was de zuster van Hl!ere WOUTElI. VA-" AMSTEL VAN
DOES, (MAURIJN VAN DER)

\\'ILLE~I DEN DERDEN.

n:/j:\DEN.

DOES, (ilIAURljN VAN DER)

een kleinzoon van bovengemeltkn,

J.kld de partij der Hoekfthm; dat is, hij verIdaarde zig vour

Vrouwe MARGREéT, tegen haarcn zoon W:LLE:Ii DEN VIJFDE:\'.
J)och hij verzoende zig. daarna t mee den Graaf, en dknde
hem met drie paarden, ORder den Heer VAN nREflERODE t in den
oorlog tegen JAN VAN A~.KEL. Hij werd, bij Oudewater, gevangen, en niet omOagen, dan na het betaaIen van grooe losgeld;
\\":!m'oor hij zelfs, om zijne vrijheid te bekomen, veel van zij.
ne goederen verkoopen muest. Dan, deze (ehade werd hèm.
in het jaar 1397, door Henog ALBPRT VAN BEIJEREN t vergoed.
Zijne vrouw W:lS LIJSBETIl VAN VOORN.
(DIRK V,IN DER) mede u:t dit ge!bcht :lfllammeIlGe.
in 144fi, ~chout t~ Dordrcc·tt, e:J Ba:j~J\v \'an Zuid/JO:.
llil/d. Hij fikrf, in hoogen ouderGom , in 1480.
DOES.

\\'~<.

DOES, (r;II:K \'AN DER) geàl1llrende het beleg van Hoar/em,
daar b:!lnt.:1l zijnde, werdcn zijnc bcid~ beenen afgefchoten; wclk
on;;cval hem den dood veroorzaakte.
DOES,

EfRSTJ::--l

t

CJ'con YAN" L'ER) was Raad van Prinfe WII.L[~1 DEN
en , benevens deIl IIeer VAN ~OORfI\\JjK, Gouve;neur
drr

DOE S.

van tiel')
tI~r)
(Dirk vlZn

S9S

der Stad Leydm, geduurende het beleg in het jaar r'574.
5 74. Hij
overlced,
overleed, zeer fchielijlt, te Rhoon, bil DOI'drecht,
Do/"drecht, in hetjaar
het jaar 1571.
DoI':S,
DOES,

(DIRK VAN DER)

jongrle zoon van l\COB
peoB VAN
VAN
was de jongfle

Ilet/d r ilrsz, en van C' ARA VAN A[)RICHE\';
welk
lJendrilrsz,
ADRICHE\I; uit welk:
huwelijk hij, in het jaar 1r<;612,
<;62, geboren
,::eboren werd. Den ouderdom
van \'ijf-en-twintig
\'iif-en-twintig j~aren
j3aren bereikt hebbende,
h~bbende, werd hij. in 1587.
v:m
1587,
Il:!!julV en Dijkgraaf van Rhij/1/ond,
Rhij/l/flnd, en in het voJgpnde
13a(julV
volgpnde jaar.
Je jaar,
jaar , Vic~-AdUli.
Hoofdfcllout
HoofdCchollt der Stad leiden. In dat zelf
zelfde
Vicl!.Admi.
raaI van Holland
Hol/ond zijnde,
zi!nd~ , nam hij cen Galioor,
Galioot, onder het opDF.R D'lES
DER
D')ES

zigt van DIEGO
DIE:;O rnmO!\Tr!L.
O"ld~r
rnmONTI!L.
O',dcr ander.:!
ander~ vond hij daarop
een Wimpcl
Wimpel \'an ongelooflijke I~ngte,
lengtc, die,
die. a;s
~:s een gedenktegl!denkteken , in de St. Picters
Pieters K"k,
K,rk, te Leidm,
Leidm. wcrd
werd opgehan:;:cn.
opgehangen.
ken,
en 'er nog re
te zien is. In het jaar 1594- was hij.
hij, neven!
nevens Graaf
WILL"M.
WILL"M, in Gi"Oili;;gl!rlfl/Jd,
Gro;u';;gerland. en werd aldaar,
aldaar. bij het beftarmen
be!l:ormen
en inneemcn van AduJI'ardcrziil,
Aduwarderzijl, door zijn heen
been gcfc
gcCc111Oren.
10ren. In
1a3ts van CIARUS
het volgende jaar, werd hij. In p
pl~~ts
CIART.F.S LEVIN,
LEVIN. IIee(-Ieere van Fa
lila n , voor
Fomm"
vl)or Oortl/larsfllll!
Oorfl11f1l'sjilill., in 1592 gefiJeuveld,
gef,leuveld, en
wicns
wiens plaats nog
nl)g niet vervuld W~5,
was. aangen:eld
aange!l:eld tOt
tot Overlle
Overfle Vln
het gefchut
gefchllt en krljgs:ui;,
kri;gs:ui;. op CClJe
ecne wedde V:lIl
\':\11 vier honderd
guld'!ns
maand. In 1596
(596 werdt hij, mer
met PIEfER
PIErER ~IOJALE:\'.
~fOJALE~.
guldens ter m~and.
Co:nmls.,
Commis., met een vOl)r:~aj
vOi)r~a:Jj geld, aa:1
aan Prinf;! ;\1 \URITS
mRITS gezo:1geZO:1·
d<.:n.
del!. die zi,;
zi~ binnen III:/st
Ik/st bcvond,
bevond, en, in 1599,
1599. aangclleld
aangelleld to:
tor
.hdmiraal
Admiraal op d;!
de vloot, die naar Splll1;e
SpllnJe was bca~:nd,
ber1:~:nd, n1111,
n~l11. tcn
teil
21 Ilen Mei,
Mei. arf!:heiJ
arfcheiJ van Prin".!
Prin '".! ;\1
)(,\ l1RIT3,
L1RIT5, en
dien einde. den 211len
!lak,
nak, den ~6rlèn,
~6flen, met eene Vloot van zeventig zeilen,
zeilen. van
voor den Eric!
Brie! in zee. Den I'
I J den Junij
JlInij n:;d~rde
n:ld~rde de vloot
VIOLlt 011on·
der hct
het geCchut van het Kasteel de Corrul/i1es;
Corrullnes; doch ,• ald~ar
aldaar
1Ji.~ts
lJi~ts kunnende verrichten,
verrichten. zeilde zij voort, en kwam,
kwam. den 2611en
!26!len
Junij,
Junij. tèn
ten anker aan het Eiland Groqt
GrOQt CCII//lrie.
ConnrÎe. Hij I:mdde
landde met
groot
,;root gevaar en blijl{en
bliji<en van dapperheid. Eerst werd het Kasteel
de Pa/lila
Pa/lIJfI ingen'ltncll,
ingen')mcn, liggende (en
(eli mijl b~J.l(ld~n
b<!lled.!n de Stad. De:!
De:1
23rlen
!!8!l:en ondernam de Admiraal het inneemen der Stad. waartoe
hij zelve de !tormladders
il:ormladders beklom, en de belegerden zo {rrootc'!
groOtC'l
fchrik aanjoeg,
aanjoeg. dat zij,
zij. met hunnj! beste goederen, op het g~
[chrik
bergte vlugtten,
vlugtten. en de Stad ten prooi aan
33n den overwinnaar liclic·
[(!n. Na het houden v~n
Vlm een dankdag, op den 30nen
30Uen Junij.
JlInij.
t~n.
be.
be-
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begon men, wijl de Vlugtelingen de behoorlijke brandfchattinbr:mdfchattin·
weigerden, de klokken.
klokken, het gcfchm,
gefchut, wijn, woIle,
wolle, aan
boord te brengen. Dit verrigt zijnde, werden, den 4den Julij,
de Stad en omliggende Kloosters in brand ge!1ooken,
gellooken, en het
Eil:!nd verlaaten; waarna de Admiraal VAN DER DOES zijne vloot
Eiland
verdeelde, en de helft der fchepen, onder het beleid van JAN
GERBllANOS
GERB\lANDS,, herwaards zandt.
zondt. Onder het Eiland ftlajo
jlIajo leggen.
Clliller1 ,
de , nam hij verfcheideAe fchepen, wendde het naar Cl/ÎlJen
langs de Eilanden van Caap Fê,-de,
TI/aFérde, en naderde voor St. TIlama!,
ust van
l1J.1S, bijna onder de liuie,
linie, twee graaden van de West!;
Westkust
Aji-ilca, pion derde , na een hevigcn
.t1fi-ilm,
hevigen tegenlland
tegen !land , hetzelve, als
al.
ook de Stad Pm'oafal1.
POl'oofan. De buit aldaar bekomen en ingeladen,
bcf10nd
/lukken metaal
metaaien
en kanon,
kanon. duizend kisbcnond in bijna honderd flukken
ten bruine zuiker , bijna veertien honderd Olifantstanden, Lij.
waaten, enz. als ook een goede fomme
fomIDe geld. Dit Eiland.
Eiland, door
'er
de hette, voor de Nederlanders zeer ongezond zijnde, werd 'cr
de Admiraal mede door eene ziekte aangetast, en, op deil
delJ
~-lflen
~-lllen Oélober 1399.
1399, in den ouderdom van zeven-en-dertig
jaarcn,
j~aren, uit het leven gerukt.
geruh. Zijn lichaam werd, in een huis.
huis,
diep onder de aarde, bedolven. en [Oen in brand
hrand geIlaken
geil aken ,
om het verborgen te doen blijven: waarna de Vloot, eerst 011onder bevel van CO!l.NELIS
CO~NELIS LlENS,
L1ENS, daarna van GEREIr
GERflIT STOllM
STOlll\l VAN
\VENA,
WENA, en eindelijk van TlIO~IAS
TIIO~IAS STORM VAN WENA,
\VENA, in het VaVa.
derland terug kwam. De Heer l'JETER
rlETER VAN DER DOES, zig, vail
v:m
jangs af,
:lf, aan den krijg hebbende overgegceven,
overgegeeven, \\OS
\\DS geen man
van Uudie,
fludie, maar wcl
wc! van een goed oordeel. Van Adelborst
was hij opgeklommen tot de waardigheid van Admiraal van
V:ln de
Vloot, en heeft, in dat kort
I.on bcflek
bcllek van jaaren, daar cn
en boven.
vcr[cheidene polidke
ampten bekleed. Zijne vrouw
verfcheidene
politike en militaire amptcn
en
~n kinderen fiaan
Ilaan op de Gell~chtt"rel
GefhclHl~rel gemeld.
.
Zie DE GROOT, Jaarboeken,
Jaarboelren, DOR en anderen.
gCIl
gen

Dol!S,
DOES, (IIfAItGAlIE.THA
(lIfAIIGAIU.. THA VAN DER) StaatjuJfer
Staat juffer bij de HeCloginne
Hertoginne
\Veduwe
'Veduwe van Hertog KAREL VAN nOURGONDIëN,
BOURGONDIëN, beroemd wegen3
wegen~
haaTe
haare fchoonheid. Zij trouwde, eerst met GJLLIS
GILLIS VAX IWLYN,
iULYN.
Heer van Brij, in HmegotlU'CII,
Hel1cgouU'(/I. cn
en daarna met DIRK VAN POELGEI!.ST,
GEEST, Ridder. Cit haar eerfte
eerlle huwelijk had zij eene dochter.
MAR-

bOE S. (Joht1n
(J'ohl1tl "ml
Jlr)
DOE
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0"
"0'"
.:J;
I
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MARCARETH.\
MAnGARETlj.~

genaamd, die de vrouw werd van JAcon
JACOB KACn:'LKA~n::!.
KARBELvan COlt,
GetJt, die bij haar verwekte een zoon, JAN
j.\N KABBELJAUlV genaamd;
gen~~md; een man van naam, in 's Lands GefchiedenislAUW
Geîchiedenis\Vn~, in het jaar 157!l,
verov~rillg
fen; hij was,
IS7!l, tegenwoordig bij de veroverillg
van den Bricl,
jaar,J Gouverneur van h~t
Bric!. en, in het volgende j~ar
coen
wen belegerd Alkmaar.
JAUW,
JAUW,

DOES, (lfJlIAN,
(ll)!JAN, of JA:'-l
JA:'-l VAN
VAN Dm) meest bekend bij den nar.m
JlOUZA.
van JANUS 1l0UZA.
Het gecn
geen van hem, en zijne zoonen, elders, op den naam van DOUZA , gemeld wordt, zullen wij
hier plaatzen.
pla:nzen. Deze, zijnde Heer van Noordwijk en !ta/wijk.
I\atwijk,
wed geboren te Leiden, densJen
154-5.
den .sden December des jaars 154-)'.
uit hct
ELISABETIl VAN CAT5.
het huwclIjk
huwelijk van DIRK VAN DER DOES en ELISAIlETIJ
CATS.
De gronden zijner fiudiën leide hij eerst te Lier, in Braballd,
BrabatJd.
daarna te Leuven,
Lmvm, en voltrok die te Parijs; vanwaar hij, met
roem overlaaden, il1
Aldaar
in zijne geboorte(lad
geboorterlad terug kwnm.
kw~m.
vondt hij dubbele gelegcnheid.
gelegcnheid, om zIjne bekwaamheden ten
toon te fprcidcn,
fpreidcn, als Geleerde, als Held, als Staatkundige, en
boven al in Eerlijkheid en Vaderlandschliefde. De doorOaand.
fie bliikcn
bliiken van zijnen Heldenaart gaf hij, geduurende de Oren.
firenge belegering zijner geboorteOad.
rwaar hem
geboorterlad, in het jaar 1574; aalwaar
het Bevclhebbt!rfchap
Bevelhcbbt!rîchap was opgedragen. Te gelijk deed hij zij!:c
zijl;e
Eerlijkheid kennen, wonende
toonende dat geen Spaansch goud, noch
vleijerij.
vleijerij, noch beloften, noch bedreigingen, eenigen invloed
hadden op het hart van dien bra
ven N
ederl~nder, of in Oaat
braven
Nederlander,
fiaat waren hem te doen wankelen. Laatere tijden en omOandigheden
omfiandighedcn
deeden zijne Staatkunde kennen, dewijl geen der listen van LEI'
LEI'
CJ.:,TER
CJ.:,TER in flaat
fiaat was, om hem afletrekken van de waare belangen
v:m zijn Vaderland.
Vaderland, Zo Ilerk
fierk van alle kamen op de proef gezet
zijnde, was hij het waare en echte voorwerp, waarop de Staaten des Lar.ds, in die hachelijke omClandigheid,
omfiandighcid, zig
zjg konden verlaaten, en
cn hem de gewigtigOe
gewigtigt1e posten aan betrouwen ; zo als dan
ook gefc!lÏedde.
geîc~lieddc, in \'erfcheidene
verîchcidene Gezantfcbappen,
G~zar.tîchappen, naar Engeland en (,\dcrs.
rlders. Reeds in het jaar 1572 was hij afgezonden geweest oan
aan ELISABETIl
ELISABETH., Koninginne van Engeland,
Enge/and, om van halhaare Majesteit geld en manfchap, ter onderOeuninge,
onderl1eulJinge, re
te verzoeken. 1'\a den ongelukkigen dood van Prinfe WILLEM
WILLEr.! D' N
N HRr~RSTEl\'
STEl\',,
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STEN, begaf hij zig, zonder 'er zelfs zijne huiswoulV
huisvrouw kennis
v:ln te geeven.
geeven, naar Engdand, met oogmerk, zo als lIJen
lIlen vermoed, om een weg tot nadere onderhalldding
onderhandeling met de Koningin te baanen, en den keer, dien anderel1 (Ot
tot Frankrijk
Fronkrijk wilden neemen , nfceweeren.
~rceweeren. Toen
To~n men. in het volgende jaar,
Cénpaarig,
c~npaarig, beOooren had, ELISABETH de opperheerfchappij
opperheerlè:happij en
bt'fcherming anntebieden,
anlltcbieden, bevond zig de 11<.:.:r
H~~r VAN :'\()ORUIYrJl:
;\;()ORiJIYJJJ:
aan
a:lJl het hoofd van het aanzienlijk getal der Afg~zalJ(elJ.
Afgaallten.
Zijne Ge!eerdheid is nooit door i~mand
ièmand in tlVijl1~1
tlVijfi~1 getrokken;
nog heden zijn zijne fchriften
fchrinen 'cr
'er de bewijzen van. Hij was (:en
(!CJl
groot Taalkul1dit;e,
Taalkulldibe, een t;itmuntc:1d
t:itmuntcnd Iligtcr,
/ligter , een voonreiT,'lijk
1Iistoriefchrijl'er. Kortom, zijn
zjjn veriland
verftand deed alle de GdeerGt'leerden \'an
,'an zijnen ti:d
tild reikhalzen, om bric-fwisfeling
bri<:fwisfeling met hem
hcm te
hOllGen,
heeriijkfte gt:tuigenisfen.
gctuigenisfen,
houden, en gal'en hem de heeriijkile
Hoe
Ho~ werkzaam hij moet geweN zijn, blijkt hi.:r
hL,!r uit, wijl hij,
buiten
lid ,
buiren dit: gewichtige
ge\Vichtige Posten, als
ais Rcgistermeetl
Rcgistermee!l er van /lol/a
Iloliand,
Raad in den Hoogen
Hoogt.'n Raad, Cur:ltor
Curator der Leidfche AcadelllÎe,
AcadclllÎe,
not!
no;! heeft kunncn
kunnell fchrijven , dll1JC/cs
An/la/es Hollolldi.c,
Hollfll1di,e, of Jam
Jal1l ha/:boekeIl
/reil )'on Holland,
Hollond, Aantcken
Aanteken ingen op de Latijnfche
Latijnfcbe Dichters,
PETRO;,\IUS,
I'ETRO:'\JUS, PLAliTUS
PLAUTUS en CATliLLUS.
CATl,;LLUS.
Deze met regt genoemde Croote
Groole "~tm
"~fm der Does, overlecd
overleed den
Snen
SOen of Jlden
IIden Oétober des jaars 160+, in het negen-en-vijftig1le
tIc jaar zijns ouderdoms ; nalaatende , uit zijn huwelijk. met LU~AllETJl
~AllETIl VAN ZUILEN, onder de agt kinderen, op de Ge/lachttafe!
GeOachttafel
vermeld, drie zoonen.
zoonen, die, onder den naam van eOUZA,
rouZA, mede
in de geleerde wereld bekend zijn. 's
'5 Mans
MailS afbeeldzcl
afbeeidzcl gaat,
op onderfcheidene wijzen, in prent uit, waarvan de beste zijl}
zijll
die van VIS,CHER
VlS,CHER en 1I0UBRAAKEN.
1I0UBRIlAKEN.
Zie verder HEINSlUS
HEJNSJUS,, ill
in Loudatiollf!
LoudfltiofJC fU1!chri
furcbri ; SIl'EERSlU.';
S\\'EERSlUS;
I\IEUR~IUS,
I\IEURHUS,

MELCHIOR
M~:LCHIOR A"A~II;
A ~ A~IJ; VAL.
v AL. A:\DREAS;
A~[)REAS; FOPPE.";
1'< Jl'PE,"', ;

BURMAl'\;\I.\yli.
BURMAl\;\1 .\y/I. Epifloi,
Epiflol , Turn. I. lIOR;
BOR; HOOFT; WAGENAAR, VIII. Deel; TE WATER cn
CIl meer andere, l~ie
t~ie
allen met lof van hem gefproken
gcfproken hebben.

ook bekend bij Jen
den nlam
naam
als zijnde de oud!1e
oudt1c zoon \'3n
\'Jn bovcngemelden,
I S72. Hij volgde zij.
zijvengemelden , werd geboeren in het jaar 1572.
Den
nen
De
ES ,
DCES,

(JOHAN,

of

JAN VAN DER)

Y:1I1
\':111 JA...~US
JANUS DOUZA S!CUNDUS,
SI':CUNDUS,

DOE S. (Jan, CeonJ, Prans en Dirk van der)
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nen vader, met allen ijver, op het [poor der geleerdheid, elI
kreeg eerlang den roem van te zijn een grooe Taal- en Historiekundige , daarbij een goed Digeer, Phiiofoof en Wiskunllenaar.
Allen, die hem kend~n, waren overmigd, dae hij zijnen vader,
indien niee overtroffen, ten minllen zou geë'/cnaard hebben, zo
de dood hem nice belet bad de , dien uap te bereiken. Hij fiicrf
in den bloei zijner jaaren, den 21 llen December 1596, laatende ,
op den ouderdom van vier.cn-t\Vi!lti~ jaaren, in d~ waardigheid
van Bibliothecaris van de Leidfche Academie, verfchcidene Latijnfche Werken na.
Zie SWEERTIUS, FuPPENS, VAL. ANDREAS.
DOES. (GEOI!.G VAN DEIt) of DOUl' , tweede ZOGn van JOHAX
VAN DER nOES en ELISABETH VAN ZUILEN, was mede een gro:,e
Taalkundige, en onthield zig. op zijne reize in de Oollerfchc
Landen, eenigen tijd, re f(onjltmtinopo/e. Het verhaal van zij.
ne rei ze • mee "erfcheiJ~lIe opfchriftcn , door bem , binnen di,!
Stad, en elders, opgefpeurd, heeft hij, bij wijze van een Brief,
door den druk gemeen gemaakt; men vindt denzelven ook in
den Thefaurus van GItONOVIUS. Hij overleed, op zijne teru'!;
rei u met den Admiraal PIETER VAN DER DOES, in den bloei zjjner jaaren, in bet jaar 1599, nog geen vijf-en-twintig jaaren
oud zijnde.
Zie d:! Schrijvers hier voor gemeld.
DOES, (FRANS VAN DER) of FRANÇISCUS DOUZ.\, de vierJe ZOOlt
uit het bovengemelde hu welijk, was Kanunnik te Utrecht, en
{laat mede op den rol der Geleerden van Nederland. Door hem
zijn, in het jaar 1600, uitgegeeven , de Brieven van Juihls
Ce/ar SCl1liger, benevens deszelfs uitleggingen of verklaaringen
over de Historie der Diet'en Win Aris!oteles, nevens de overgebleevene (lukken van LUCILIUS, met zijne ophelderingen.
Zie ols voorm.
bOES, (DIRK VAN DER) of DIDERIIC DOUZJ., de zesde zoon uit
meergemelde huwelijk, was Heer ,'on Berkmjlein, en Schepen
der Stad l.;trccNf; eeu man van veel bekwaamheid en gelc<:rdbeid.
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DOE S. (Filips en Rartholomf!tl$

Va11

tin')

heid. Door hem is, in het jaar 1614. uitgegeeven. de Chro,
nijk van Cregor;us Logotltetli, met zijne aanmerkingen; en.
in 11'i~3, een ander werk, onder den tij tel van Fflrrago Et!dca 1't,I"iarull1 lilJgl/an,m, variorumqlle IIl1ê1orum; als mede.
Ll/rus imaginis joeor~. en anderen.
Zie mede als voorm.
DOES. (VAN DER) een ander, doch mede een zeer oud ~ beo
roemd gdlacht van delen naam, in Zuidltolla/1(j, voerenáe een
onderrcheiden wapen; dat van het eerstgemelde is negen roode
Ruiten, ~'ilf ollder en ~'il'r boven, op eell goud veld; doch dit
heeft een roode Leellw op een goud yeld, Uit dit beroemd geflacht zijn mede veele mannen van aanzien te voorfchijn gekomen, onder andere de volgende.
DOES, (FILIPS VAN DER) Kamerheer van Vrouwe ]ACODA VAN
EEIJEREN. Graavinne van Holland. Hij had ter vrouwe II'EILWIG.
Heeren Jansdoeh/er van Roozendflal, Ridder , met welke hij
ten huwelijk kreeg. de Ambachtsheerlijkheid van lIeer Jansdam.
met de Tiende. Hij liet na,
DOES, (BARTHOLOMEUS VAN DER) Heer van St, Ja11Sdam j
Dijkgraaf van Zwiindrecht; hij woonde binnen DOI"drec11t. en
fiierf aldaar in hoogen ouderdom, in 1434. Tweemaal wa~ hij
gehuwd geweest, eerst met YGA VAN 111UILWIJK , van Dordrecht;
de tweede vrouw flaat niet bekend. In het eerfie huwelii~
verwekte hij:
YDA VAN DER DOES. gerrouwd met Mr. JAN BOERN. Raad
en Kamerheer van Hertog KAREL VAN BOURGONDlëN; zij
baarde hem ééne dogter • MABGARETHA genaamd.
EUSABETH VAN rEJ1. DOES, die ten man had TIELE:\IA:\I OOAl
VAN WIJNGAARDEN.
Uit het tweede huwelijk, met N. N., verwekte hij:
Fr-

DOE S. ('1'005t, T!~'lklll en Jacob va/l der)

401

DOES, na zijns vaders dood, Heer van
St . .'tri/l,rI,zw, en Kapitein van een Slot op Texel. Hij
overle"d, in 1517, nalaatende zijne weduw ELISABETIJ
Vh:-l HKEI\LAAI:EN, bij welke hij, volgens VAN LEEU.
WEN, vcrwekte , vl/·eM-nvimig kinderen, waarvan 'er
maar vijf in leeven bleeven :
JOOST VAN DER DOES, die volgt.

FILIPS \' AN Dr.:1-

BARTHOLO.\IEU5.
FIf.lfS.

CATIf,\F.INA.
ELlS;\UETIl.

Heer van St. JtltlSdaln, trouwde met
waarbij hij won, FILlPS, JOHAN CORNEus, \'lJLLDI Cil Ai'\i'lA V:\N DER DOU. JOHAN bragt zijn gellacht
over in Elji',dmj() , d:lar hij I:inderen nalier. VAN LEEUWEN
meld nog uit dit gcllacht een\! MhRIA V.\N DER DOES, die ten
man had Mr. JAcon CROESI,,!>, Rekenmeeller van Hollalld,
o\'crieedcil ,\,). '493.
Zic Bat. 1/Iu}lr. p. 933.
JOOST \ AN DER DOE"

I.NNh \'.\:'l DEl'. SCIIUIR,

Do:s, (W,I.T.~" VAN DE'l.) en meer andere van dien naam, :lIs
snJON VAN 11Eit IlI)I!S, viult men gemeld op ~c Regeeringslijsten van ,dmi!dtl,:;/I, en in anuere Steden. Doch wij zijn buiten fiaar re bepaal en , (Jf de rwee, zo even genoemd, tor een
van de beidt! t:ct1a~ten behoord hebben, of van een ander af·
komfl:ig zijn. WIi.U::>! \'.~" WIl DiJé:S was, in her jaar '585.
Hoo!ü[chour re /1 ij,,.ifdd,; iJl , 1'11 SlMON VAN DER DOES, in 1618,
Raad. en, 162'. Schcp.:n aldaar.
Zie WAGENAAR , D,,[c.irijl'ill(J 1'1111 Am/lddam, IV. Stuk,
p. 35 en 37a, V. Stuk, p. 86, 116 en 123, in 8?
DOES, (JACOB VA:'l DER) werd geboren te All!fleld(JlIJ, den
4den Maart 1623, van aanzienlijken huize; zijnde zijn groorvader aldaar geweest Secretaris, en zijn vader Secretaris van
de Asrurantiekamer. Deze hem, al vroeg, door den dood Olltvallen zijnde. mo"st ]ACOB voor zijn tijdelijk bellaan zorgen.
:XII. DEEL.
Cc
Hi}

4°·

DOE S B U R G.

-------------------------------

Hij begaf zig fOt de Schilderkunst, en trok, mit zijn twintiglle
jaar, naar Italië, alwaar hij weinig opgang maakte. In zijn Va.
derland wrug gekeerd zijnde, zette bij zig in 's Hage neder.
De dood eener beminde egtgenoote maakte hem traag en lust.
loos. Zijne vrienden bezorgden hem het Secrctarisampr te SlooIen. Bij het waarneemen daarvan oefende hij de fchilderkunst.
be!laande meest in het affchctzen van fchaapjcs en ander vier.
voetig gedierte. fIij overleed, den J7den November d.:s jaar,
J6i3 , nalnarende twee zoonen, !'IMQN en JAcon, die mede.
(choon met nog ongelukkiger llitflag, de fchilderkunst geoe.
fent hebben. SLIIO:'>l kreeg, de 'lr goede voorftmtak , een plaats
ln 't Gasthuis in den Haag; doch olltloopende hetzelve, ge.
n~rde bij zig. in Braband , met YO'Jr de KUllsrkoopers te
fchildereB. Zijn broeder JACOll leide mede een zwervend lee.
Yen, fn overleed re PIl1"ys.
Zie HOUSRAItEN. lil. Deel, 3~6 en 327. WAGENAAR •
XI. Stuk, in 8 0 , p. 417 en 41 8.
DOESBURG, voorheen een zeer fierk Steedje, in Neder/alld.
liggende in bet Westerdeel van het Graaffchap Zutphen, om.
trent drie uuren van daar, ter plaatfe daar de Ol/de en Niet/we
r.ife/ zig met elkander vereenigen. BchaJven Zutphen, zijn. in
dat Kwartier van Gelderland, nog drie mindere Steden, die het
regt van fiem in de Vergadering der St~aten des Kwartiers hebben: Deuteeom, Lochem en Grol. Onder het RichteralUpt van
Doesóurg behoort het Kerfpel ÁngerloIJ, Lattum met de ge~'rf
den, Drempt met de geërfden. Doesburg is zeer oüd. Men
wil zelfs, dat het al vóór CHRISTUS geboorte bekend was. De
nafpoorders der aloudheid frellen het als zeker, dat de Bouwheer
daarvan CRUZUS NERO, de fiiefzoon van Keizer AUGUSTUS, ge·
weest is, en dat het, na het dertiende jaar onzer Tijdrekening.
den naam van Druzusburgt zou gehad hebben, en, met weg·
Jaating van eenige letteren, naderhand Doesburg genoemd is.
Zij, die dit fiellen, bevestigen het met de woorden v:ln WCIUJ
FLORUS, die zegt. dat DRUZUS, op de rivieren de ]I/lias, Elve.
Wefèr en den Rhijn. meer dan vijftig Ka'teelen en Burgten heefe
doen bouwen, waaronder dan ook Druzusbllrgt, nu DoesQUrK,
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geteld word, als leggende aan den bnt
k~l~t van
\'3n d,m
d~n R '!iill,
'~iil!, en de
Fos[a
Fosfa Dru!innll.
Dru!itlntl. Val'! ouds
ollds \Va~
wa~ deze St~d eene der VrIje
Vn/e Hafl[~
HOflftpeácn. lij heeft zeer wclh:e
\\'eli~e wei·
cn bouwlanden om zig,
pellen.
\Vei· en
welke, van den
dt!1J Pélllllfc
I'éllltlfc ';,11
~,11 kant, omtrent ecn
ccn half nnr
nur buiten
e(:n gc'beri!:tc,
de Stad, zig ultlirekken
uHlirekken lOt
tot aan ean
g,:ber!,:te, dat met een
zeer vcrmaaklijk
vermaakliik bosch
busch hewasfèn
hewasCen i~. De oude St lIfaflr;ells
lIfaar~lIs
Kerk {land,
Kcrk
!lond, welëer,
weléer. aan
afln de Sa/tpoar!,
Saltpoort , lleVèlJS
nCVèns den Iral;
fInI; ilJ
Ïll
oude Handvesten werd zij de Jllfiulcrk::rlr
Jl/~ukrkak gcnaa:nt.
gcnaamr. Hnare
H'lare
fiichtingdjd is onbekcnd.
onb~kcnd.
Dit
\vect men, dat
fiichtingrijd
Dir weN
d:u zij, in het
her jaar
Ilorm en watervloed,
mt!r CCD ge1430, door een gcwcldi..;cll
gcwcldi,,:cll 110rm
watervloed. met
deelte der Smd,
Stad, is weti~erpocld,
weg~erpoeld, en da~rna ecne
eellc andere, meer
dieper fiadwaans
is. on
fiadwaart5 in, gebouwd is, die nog in wezen is,
met een zeer fierlijken hoogen
llOogcn Toren pron';r.
DuitCche Buis bhmen
bÎlmen Urree!:t,
Utrer:·1.zt, wu
was
De Commandeur van het Duitfche
voortijds verpligt, in eigen perroon.
perCoon, of ten
tcn zijnen koste.
koste, door
~n van de Orde, daar lOe
IOC te zenden, den Dienst aldaar wUt
wa3r
wal
te neemen. Deze verpligting,
verpligting. en het daaruit volgend regt, was
aan deze Ridders gekomen,
gekomen. van de Kloosterbroeders te BethleBdhleConventeQ in het
Zutphen. Hehem, een der oudfie Conventen
hct Graaffchap
GraafCchap Zutphm.
neze kerk met den Toren is tweemaal door het vuur zwaar berchabefeh...
digd , eerst in bet jaar 1433,
r 433, en len
Jlat'
ren twcedemaal
twcedcmaal in het Ilar
1517. De tweede I<erk !laat
!laar aan het Gasthuis.
Behalven de Kloosters -St.
jt. ,Varia op dm Graayc
Grlltlyc en St. Ca,haritlll
tharina op det~
dm Berg, beide llagijnen
Dagijnen Conventen, (waarvan het
Jaatfie. in 1586, uirgezonderd het kerkje, door de F.nge/fc'JI!I:
F-ngelfc'letl
laalfie.
Soldanten
Soldaaten werd afgebrand.)
argebrand,) was 'cr no.~
no,~ het rijke
riJ kl' Brdederhuis
BNederhuis
Jot'istm, (waarin eene voortreffelijke Bibliotheek was,
voor de JOt'iS!eIl,
was.
\'an LEICE~TER,
LiICE~TER, openlijk op de markt
welke, door de Soldaaten van
genaamd,
verbrand werd ) en daarbii een Arme-Broed~rhuis; dus genaamd.
om dat het weinig inkomfien had. Deze Broeders maakten hun
werk, om hunne leerlingen in de vrije kunsten te onderwijzen.
in de toen ter tij.! vermaarde Stads-School, in bet jaar 1466 te
nkt ger:aan,
gegaan, bij gebrek
gcbrek van Leerlingen, dewijl zij 'er.
'er, geduugeduu.
tus!ch~n Hertog ADOLF !'tin
I'fln Gelde,.
Geldet' en di<!ll
di~n
rende den oorlog, tus!è!len
"an
Tan Kleef,
Kleef. niet veilig waren. In de Zeventiende E<!uwe
Eeuwe is
aldaar een tweede Larijnfch;!
Latijllfeh~ School opgericht. Ond"r
Ond~r andere
in wezen,
wezen. verdi<!nt
God$dienmge gelticbtel1,
G~dienmge
geltichten, aldanr nog ia
verdil!nt geCc
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Iloernd
Iloemd te
tC worden, het Gasthuis voor vreemde armen, en e(>n
e('n
ander voor oude:
oud~ gehrekkige licd,'n.
licd,'n, een WeOlllvenWeollwèn- en \.Vceshlli~.
\'Veeshlli~.
Pen
])en zeer voorrrdTelijken
voorrren~lijken Burgt van
va" T'r.CZ'JS
f'r.czr;~ heeft Iiertog
Ilerrog I(AREL
HARn~
Wl/I
~'all Ce/tl",·,
GeM",., ren gronde toe, laarcn
laaren ll,'.;ten,
flC'~[l'n, en, in
ill h~t jaar
15"::1, l'en andoren
alld'ren doen maakcn elk, in
ill J~~p,
J~.,7, in ren "pIO'lP
Ilpio:lp
Burgers, \'t'rl1lidç
veTilJids KAREL, door nL'~,e
Ill'~:C l!r~<:!,
tlr~l'i; ,11,
éll. GdJflli/iJd
Gddflltmd
der Burgers.
onder Fralll·rijl.:
Frolll.,.ijl.: zo~t tc
te brengen.
brengen, werd t:r nCl1.:r:;e\Vulpell,
lledcr:;('\v(JIT~ll, om
zig
zip: voor zijne
zIjne a~llflagell
a~nflagen te beveiligen.
bl.'\'ciligen. Olllkr
Onder h~t
h2t olllVerrehalol1l\'crrehaaIen vondt Illen
Jen
men 'er ecn'!11
cen·~n Ro,ll~il1:clwl1
RO:ll~in:(;llt'n I11\Jllrbrl'l'l;er,
111!1llrhree~('r, en z~er
zeer
oude
on ne m!JIHf1ukken.
m!JlHrJukken. In laateren
laaterel1 tijd
lijd werd,'n
werdc'l1 ook.
ook, met
m('t g,,~dvill
g,,~dviJ)
den der
dd Swatcn,
Swutcn, op
op den voorfhg
voorfb;,: Va!l
va~ Prinfe
Prillee nLll'lllTS
~Ul'l:lTS,, de neealgebraken , en de Stad lll.:t
llIet een
ecn lchoOilcn
Ichoonen aarden
nen muuren afgebroken,
wal orngeeven.
omgeeven.
Wat de oude Gefchiedrnisfcn
[)ot'jóllrg bctrèft;
betreft; in het
Gerchied?nisfen van D')<'jb"rg
8.t4 werd hetzelve, door de
dl! ])C<'.'}CIJ
])(CnCII en Noor1llannen,
Noorl/lanllen, injaar 8-t4genomen. Zij IDnnkrcn,
lD~akren, ter zij.Jc
zijde van dl!
d~ Stad,
Srad, ee" Blokhuis,
met oogmerk om aldaH
aldaar te huisvesten;
huis\'estcn; doch werden hi.:rin
hkrin rerverrallke!1, in het volgl!nde
11inrlerd, dewijl de Fral1ken,
11inrlerd.
volg~nde jaar, hcn
hen Ilood~
noodzan!tten te vertrl!kken.
vertr<~kken.
Zij, die voorgècven,
voor!(t'even. dat DOL'sbuI'!J,
Doesburg.
in het jaar
j~ar 130:J.
13°:). nog l!t'c'nc
!!('C'IH': St~d
Stad \\":"5,
\\;,5, worden
wordell Ja,lrvan
ua,lrvan tCtl
tCIl
klaarrten
klaarften o\,trlui:;d,
O\'wui:o;d, uit dl! Pri\'ik~
Pri\'Ïk~ ë I,
J, d,nr
dé),)r f-b
tb (Og
tag UTTO DE;)!
DE:>!
DERDEN. danrnan
daaraan verleend,
v;:rleend, in de
dl' jaarclJ
jaarclI I ~3
~31J en 1I~:
~?7,
7, wnarill
waarill
Doe,burg
Ook was
Doesburg ui,drukk.:lijk
uitdrukkelijk eene Stad
SJad g,'lle'ernd
g~nc'emd wordt.
'er, al van zeer oud.:
oude tijdeu
tijdel! af,
af. e~n
eell lZj.;t3:1I1~pt.
lU':J3:1mpt. b~naandc
b~f1aande ill
in
eenigc
eenige Dorpen.
Dorren. An;;er/oo,
Anger/oo, Drel/lp:
DFNIJpt CD
cn O.{/,';),C'OJstCI'.
O:d,'lIlioJstt'l'. In dca
dC11
oorlog,
oorlog. tusfchen
tusrchen RElN,lLD,
RElN.H.D, H.!nog
H~rtog ran
"an Gd.l::r,
GdJ,,/". ca
ea zij:lcn
zij:Jcn broef)oes/Jurg, in het jaar 1255. over en weer geder EDUARD, is lJoes;'urg,
gaan.
nu nall
aan lkn
den eCl1cn.
een en, en dan Jan
aan dell
den anderen. Ook vcrvergaan, Illi
bUlldl.!n de Inwo
111\\'0 ndl!rs zig met
llJet ADOLF.
ADOLF, Hertog
H~rtog \'an
\'3n Celder
Gelder , ia
in
bllnd':lJ
den oor:oJ tegen zijnen vader; doch 'e
't geen hun zuur opbrak:
want dal'
deze de handen wat ruimer krijgende ,• werd de Poon,
door verraad.
verraad, voor de Kleeffche
Kleerrche hulpbcnde
hulpbencle geopend.
geopend, en de
Stad hÏ1n3
hilJl3 geh~el
gch~el geplonderd.
geplondenl. Meer dan eens hebben die van
val)
Doesburg, onder het BOllrgondisc'l
Bourgondisc'r juk.
juk, moeten zugten. In
Il)
, 50,5 moesten zij zig ~an
het jaar 150,5
~al1 FILTPS
Frups DEN EERSTEN, en
cn daarIn den
na aan FIL:PS PF..'I/
PI!o'l T\\'EEI'EN,
T\\'EEPEN. (wergeeven.
dJ:n jaare 1568.
1568 •
voor de magt ea
en tirannij van ALJIA,
ALIiA, bedugt zijnde, beval de Ma(Ïei-
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giflranl,
giflrnnt, ,~an
l~an de Gereformeerde Leeraars , cli~
di~ buiten de Stad predikten,
zi~ van daar te be!(ceven.
begeeven, Zo als zij buiten waren, wer·
werdiktf'll, zig
den de PO!Jft"n
pOlJTt~n achter hUIl toegel1ooten
wegetloolen , op dat niem3nt
niemal1[ der
zou, Intusrchen
IntusCchen was
hOOTen, of behulpzaam zijn zou.
Burgeren hun hooren,
dit,
dit. zo wel hier, als elders, de verkeerde weg, om den loop
te doen verminderen. In het
Hcrvorming tegen te gaan, of Ie
der Hervorming
jaar 157~
IS7~ werd de Stad, door GraafwlI.LJm
GraafWII.Llm VAN nEN
nl!N BERG.
BERG, neSleden in Gelderland. veroverd. Naderhand
vens meer andere Strden
gaven zij zjg
wcd~T<>1l1 in de ma6t
Spanjaard~n,, waaronder
zi~ wederom
magt der Spaniaarden
tot in het la~r 1576. toen Doesburg wederom :lan
zij bleeven,
bk'even. Wl
de
Staaten OI'erging.
cle SIa3ten
overging. Nad~rhand, in h~t jaar 1585,
ISB5, gin~ de
V311 nieuws,
nicuws, aan FILIPS over. LEICESTE'
LEICESTE t
Stad, door voorr1ud,
voorr1ad, vat!
maaIile 'cr
zig-, in het v ilgende
"gen de jaar, wederom
meefler van.
van, Se.
maakte
\:r zi;,
welkrom meeller
Sedert dicn
J.~t aail den
den
dien tijd i~ !Jet
clen Staat gebleeven Prins MAURIrS heeft
Doe burg verlierkt
verlierke met
mee negen
negcn Bolwerken en Ravelijns,
Raveliins , benebene·
loórnwerk, en,
cn, buiten de Oiiepoort.
Oi;epoort. met een breede
vens een IIloórnwerk,
en
tn diepe graft.
graft, omr;ngd van een Comrel'charp;
COIitrdcharp; fiellende
ftelfènde het dus
in een
eell behoorlijken (hat
(har van
V:ln tegenweer. Zcd·!rt
Zcd.m de vrede met
Spanje,• in 1648, te 11J:mfler
Spanje
ill:llljler gefloten was.
was, heeft men, even
als of men nooit cenen
eenen vijanddijlten
vij:lI1ddijiten aanval
aanvnl meer te dugten
dugtcn had.
èoor verzuim V:lll
reramden.• zo hier
hicr a!s op andere p:aatV:ln nodige reparatien
folies I~foten
I~~tcn vervallen
NOi!thans werd, op order van den
NOF"lhans
fen, :l!les
wa:\kz~amheid van Prinfc
Raad
S[~n:en, en clonr
danr de waakzaamheid
Prinfe IVII.Lf,I\I
WIf.Lr,I\I
Rnad van St~3:en,
jaar IJ ói 2, even
evell vóór de aankomst der FranFran.
DEN DERDEN. in het i~ar
m~11 den nood
/lood gewanr
~elVaar werd,
werd. Doesbllrrr
Doesbllrf( in b~'hoor
ièhen, toen men
Ejken
lijken (laat
fiaar van tegenlV~cr
tegenw~cr g(:bra~r.
gebrn~t.
WII.I.E~1
WJI.I.E:II Dl,
DE I!ERDE
iJEnDE ha,l, bub0...·emlicn.
·endien. een
ccn Dam
D3111 in den
dcn 'l;/el doen Ic~g~n. waardt)or
waardt)(Jr het
hct omlig 5ende land vrii diep or.dar
ol~d(lr water had kunnen
kunncn gezet word'!n.
wordl!n.
Iigfiende
inJien
Tsfet ni~e
ni~t te min van watcr
wat~r voorzien
voorzicn wnre.
ware. Oe l\1l1gil\1l1gi_
indien de 'jsfel
ihaat was mede ijv~lig
ijveI ig in ailes,
allC!s, war
w.u tO[
tot [q!cnwcel'
eqrcnweer kon àienen.
ài~nen.
Hèt
l\lng:lzijl1 was wel voorzien,
\'oorzien, en de bcz':rril1~~
b(:z.-'ftil1:~ tallJc:ijk
tamc:ijk !lerk.
Ilerk.
Het l\lag:tzijll
we:1and I;wam. (kn
Ju:;ii. L"DE V!JK DE
In dien weiland
d\.!n 6drn
6dt'n Judi.
DE \'ZERTIEN\'EERTIENDE, met zijn legèr,
d~ ~13d
leger. voor DoesbJ/1'g,
DOl!sb!l7·g. ei,e:Hc
ei,C:HC dc
~tad op, doch
:ontwoord. De Kolonel NtEU\Vl.~NDT
NIElJ\VI.~NDT vervefkreeg een
eell weigerend :ontwaord.
:\lagiliraat. de Stad
Srad [Ot
lOt den laatllcn
laatllèn
klaarde, voor God en de :\lagiliraat,
druppel bloeds te zullen vcrJe.iigen.
vcrJe,lig~n. ()p zijne aanmaalJin
a:mmaallillt:b decLuileuallt.Çolonel V.~N GENT, de Major I:IJC.,
I:IJCE:, eu audl!r~
den de Luitellant-Çolonel
aud~r~
Ce3
O~
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Officieren, als ook de leden
led"n van cl.!
dl! i\Ja!;itlraat,
l\Ja~~iflr3at, het zelfde. Maar
(len
4lcn volgenden d~g rees 'er, wegens h~t
het o;'perbcvel,
o;'perbevel, onlkr de
:lJevelhcJ[;ers,
13evelhc~l;ers, een hc.i"
hc ..ig g~r.:bil.
gcfchil. De IIccren
II . . eren ING';
)!\'G'~ I\IEl7WLAI'\D
NIECWLAND
til Cc· UIES
Tc 't;:~t
UrES meer:ucll
mecl:Jen 'cr
'a even Zê"r
7.~i!r to~
toe gL'
gl'rc'
·t!:~t t>:
[o! zijn. Door de
vooTzi"tigheiJ
l\Iagiilr3:lt, ,-co :nids
mids COCTES
COCTES tegen de uituit·
voorzigtigheiJ van de l\Ja;;iilr8~t,
fpraak V3n den Krijgsra3d
Krijgsraad G
b :;or"te!lçerd
;~r ..)[eaèerd had, werd het bemid·
bemiddeld, da!
da~ zij te zamen
z:lluelJ het Gouvernement, met ondcrlinge
onderlinge voorvoor·
kennis,
kennis t zO'.1dcn
zouden hebben. Op dat zelfde oogenblik werd de Stad,
door 's KOlJings
Kouings brieven aan den Krijgsraad,
[(rijgmad voor de tweedemaal ,
opgcëischt,
ongecpend, terug
dezelven tongeopend,
opg('ëischt, doch de brenger met dezelven,
I Rden gingen de vijanden met het manken hungezonden. Den 18den
ner arproches ijijverig
verig voort, en wierpen een Batterij van twaalf
nukken op,
op niittegenllaancle
niittegenfiaande 'er uit de Stad geweldig
gelvcldig gefcAotcn
gefcAoten
werd. Den J9den
19den kwam 'er wederom een n'al1fche
Frllnfthe Trompet.
Trompet..
tcr.
Iarquis DURAS, Kapitein van 's Konings
ter. uit naam v:m
van de 1\J\larquis
LijrlVa~~t,
Lijrlva~t, verzoekeNd\!
verzoekeHdo! dat
llat de Gouvèm~ur,
Gouverneur, op drie honderd paspas·
fen buiten de Stad, bij den Marquis wilde komen,
komen. om mondeling met hem tC
te fpree!.,'n.
Cpree!;;,'n. Vit
Uit lIaam
naam van
vnn NIEUWLAN), werd hem
gcalltwoord,
JlJarquis.
gc~ntlVoord, .lat
Jat hij,
iiij, in deze
deu gdegell
gdege/l :'I'1'd,
;'Pid, mei
meI dm
den lIJllr'luis.
l'I'jallrll'al1 zijnen
geen g~.
wiens i.l!Cl'J1tr
,lIer)?tr de "i/mu/l'tm
zijflen 111.'(j:c/'s
liI.·cflcrs was,
IMS. i1/
in gem
ge.
[prek loonde
k01Jde Il'udt:IJ.
Irude'l. Daags
Da~gs da:iraan
da.raan z~g
zng men, met het aanbree.
aanbreeken van den dag.
dag, dat de Fr"nfc·ien
Frtl11fc·ien hUllne
h uilue t:aJl!ringen,
!:ad~ringen, ter zijde
keil
van den Panoven ,• begonnen te open,,",
openl'll, en aldaar cene
eene banerij
b:melÏj
vall de Stad,
opwerpen; waarin zij, echter,
cchter. door het gefchut
geCchut van
aan, om
verhinderd werden. De l\Jagillraat
l\Jagitlraat drong :mn,
Olu een
ecn uitval te
cloen,
den vijan,j
doen, en alzo deo
vijand het naderen te belenen;
beletten; waar toe zig
Vlugtelingen wilden laaten gebruiken.
~ebruiken.
vecle
veele dappere Burgers en VIngtelingen
B;'rgemeefter RrcN~EN
REN,EN en de Secretaris IlCGEN
De Bi'rgemeefier
IlCGIlN boden 'er zig
maar de Oflicierrl1
Officier('n van den Krijgsraad antwoord.
antwoordgewillig toe aan; ma:lr
den, dat de Kr~;gsralld
Kr(;gsr.-1tJd oordeelde,
oordeeldc, de uitl'I1/!m
jc /ade/~ik Ic
lIitl'nllm JeJllde/ijk
zijn. en dnt
dat hft
htt wel Wl1S,
was, den ,'ijlllld
,'ijalld 1I11't
met Ir/dne
Irltillc pnrtijën
partijën in
.ijll.
te hor/defl,
hO!ldm, l'ermiJs,
vermids, met de 1!i!l'rlllen,
ui:rallen, de óesle
beste en
heweegillg tc
gevaar gefte/d
geJleld werdCII;
werduI; doch indien
indim de
Japperfle Sa/dan/en
StildaatclI in
;n gevIlar
tlappel/le
COlltre!'·1,l1rp ge1ll1derd
gelladerd worm.
waren t dan
dall zouden
Franr.:hen op de COII/re[c!,orp
zij deZl'b'en,
dezf'!l'en t voet "001'
1'001' I',et.
,-,el, liet Illnd
land hetwisten
be/wisten,, etl
e1I 111m~
11um /e/e.
zi;
gen man
mail ve!!ltn.
ve{!ten. Inmiddels week
wecken
meelle Officieren en Sol.
Solen de meefie
ujt het Uoomwerk
Uoornwerk en de Ravelijns, klaagende den eeDen.
eeuen.
daaten ujt
ia

"c.
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vicr-en-tw1!JtIg:,
vicr-en-twimig, e:1
el1 de
di! :t!1dercn,
:J!1(1eren, in !!cenc
geene :tg't-er.-yeenig
:Igt-e~-\'eerrig

uuren
Ullf~n :'{i;clus:
~lr.;elus: te
re ziin
zijn ,::
t:: we,'it,
weL';r, en dat, door het gcduurig
geduurig {chiefellie-

(cn.
tcn. hlll;l'e
hul~l'e borl1en
borflen l:1e,
I:1C, blaauwc bulten \\"Jr~n
w~r~n opgeloopen.
opgeloopen_ T')en
T,)ell
droe;:
droel: ·k
-ie Krii":'fa.ld
Krii,':'raad aan de l\Iagitlraat
l\Iagiftraat voor, dat 'er volk moest
gefèh.-:c.'t wur,L;I,
wor,LiI, tot
tor l1e[
het maaken
manken van eene Linie tegen den vijgeleh.'
and, l'l
l-j hèl
h,-[ h:lè;,C!1
h:)è;~è!l Wambus
Wal:lbus cn 's L~nds l!oortl\\'crk;
lloortl\\'crk; dnt
d:!t de
n"\1.q~1
D;·tI_r::;~1 \'n;l
vn;l Com:n,tnicad:!
Com:r:;Jniead:! gcreparecrr,
gCTè'pnreCrr, en, in
iiJ pla3tiè
pla~(lè van de
on<';c"h:IJe
on<';"'h:lJe :\'lusketten
:\'!usl,caen , andere geleverd
gclev.:rd moesten worden. De
l\!,'!i:'raJt
l\i,'!i:1raat antwoordde op !Jet
her eerfle,
eerCle, dat zij,
ZIj. a/
al ,'oor tH'a
twa dagen,
gen. !Jat/dm
fwdden a(ll1gcb~dl'1l
l1al/geb~dl'1l , deze Linie 1/Ift
1IIU een traven
travers of door.
fiJijdillg
filijdillg te lI1aakm;
lI1aokm; 1II(1a;'
maar dot
dat de KriJgs:'(ltJd
Krtjgs:'atJd het
lut toen O1lnodig
ol/11odi,
gcoo,.",'c/d
geoor~L'C1d had; til
en HU zou het ol1l11ooglijk
O/lllloogltjk va/lCll,
ya/!C/1, het "olk
I'o/Ic te
/Je'.l'ugm,
bC'.I'ugeu, om in 't luets!
heetst vaTl
van lIet ,'uur
,'ul/r te
re arbeiden,
arbeiden. Irijl
Il'IïI de
Krijgsraad had kl/lJnm
kl/IJnm goedl'illden,
goedpinden , om. buiten
bTtÎte1l kemlis I'an
,'an de
JI/agiftraat,
lI/agijlrnat. het hOI/tm
hOl/tm ,rnmbus
lf/mnbus ill
iu b1'flud
br(/Ild te doen fteekcn •
waardoQr
waardoor CCII
cm groot deel 1'011
l'OII de
tie Pn/j,<fadcn
Pa/is[adcn om
0::1 "C/TC
"CI'I"e gerukt
zoutfm
zoude:1 wordm, CIl
eli de C,'al'crs
C,-a1'ers 1'00/'
)'00/' her l'u:/r
)'U:I1" des "ijatlds
t'ijtllzds bloot
1#Jol:sfm
'Jt,oeSim /fa/l/1;
/farIn ; doelt
duc!Z lfis!
ld.'! de krijgsraad
llrijgsl"t1ad het volk 'cr
'er toe te
krijgen,
krl/gen, zij, van hum/eli
hu/metl kmi!,
kant, zoude1l
zouden goed 10011
10011 geel'en. Dit
beloofden
belooCden zij ook op het tweede voorllel.
voorClel. Wat de Musketten
aanging.
dit /lond
flond aan
aa/I hun; ziJ
zij /rondtm
kondtm die uit de ftlagazijftf(lgazif·
aanging, dif
nen latl/CII
laa!('/J haa/en.
I/aa/en. De MagiHra!lt
ne/)
Mngiltra:lt verzuimde ook niet, aan
NIEUWU.:-IO
NIRUWLA:\D voor te draagen, het gevaar, waarin de Stad geHetd
gefteld
werd, dour
dopr het verlaalen
verlaaten der posten. I lij antwoordde
nntwoordde daarop.
gerll
geen komllJando
kommando meer 01'(1'
Ol'(r de SoMaatCl)
Soldaatm te hebbl?1l,
hebhcll, om dat zij
niet ',ri/dm
·,.-iltlell I'cgtm.
,'egtm. Als hem daarop gevraagd werd, of hij dan
ziJn
zijn I'n/lier
I"apia niet /ronde
kOfJde gebruiken? gaf hij ten wederantwoord:
ht't
ha 1I'as
was een a/gemem
algcl11cm kwaad,
kwaad. m
til kOIl
kOIl daarom niet geftraft worVlorden. COUTES.
COUTES, da~rover
o32rover wordende aangefproken, zeide:
zeiàe: !lij
Mj wilde zig dt
de zaak niet aalltrekkm,
aa:lIrekkm, als hebbende /Iiets
niets te Zl!ggen.
uggen.
Iumiddels
Inmiddels verzamelde zig een deel Wijven en ongewapende Mannen _ Op den Wal komende, riepen zij,
zij. dat zIj,
Zij, bij zulk une
eene
nen.
jlegtf.
flcgu gefte/tellis,
gefle!tenis, overrompeld, en allm vermoord zouden /runkunnen wordetl
drJ Stad op voorwaarden moest
worde,} , en dat men dus de
ot'ergul'ell.
Dw~rgul·etl. Het krijgsvolk gaf dit den naam van oproer, en
dat het een zaak van groot gevolg was; zonder dat zij 'er, ecb·
ler,
ter J iets tegen deedeo_
deeden. De Burgemeellers
Burgemeefiers dreeven hUll
hUll vaR de
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wallen,
wallen. en
cn bcwoogcn
bcwoogen de
dl! ollwillig
onwillig gcword':!1c
gcwnrdcnc Bur:;rrs,
Bur:~cr" om hunne gewccren
gcwccren wederom optcvaltell.
optevattell. In plaa~s d~t
G~r ,;ic
die de ~"l,!aa_
~"I,!nn.
teil
tca hadde moeten
moe,en aanmoedigen, riep het volk
voll; \";ln
\'aJl Ckl\lJjC}r
de:l ,\ lajor LA
NOY, dat ze niet
Iliet meer lI'jldm
!I'ildm I'Cg/CII.
,·cg/CII. De
Dl! oil:usreIJ,
oil:usren, c!i~
di~ onder
de gemeente vermeerderden,
\'ermeerderden, wer.kn
wer,kn (lOOf
door het kriigsvo;k
kriigsvolk :1:,:1;;,>
a:!:J;~.>
!lookt
!lookt;; zij hadden den Eed,
Ecd, l'flIl
,'mi tot
tat dm t:"!c;/!m
I:Jr.:/h:! Wal;
mal; Ic
te ~ril
~ril·
!m
/m vegtcll,
vcgtelI, al vergeetCll.
vergeCtell. Eenigen van èe
cc BC;:è:tW;
Bcz.::w's naken
Ib"l!ll witwü,
te vaan
en op den Wal; doeh
rukten di~
vannen
doch twee Burgers Tul;ten
di.: af , cn
en
feheurde
fchellrde ze in /lukken.
i1ukken, Kortom, INGE N/EU\\"LA;I;O
NIEUWLA:\D oordeelde de
Stad niet langer I;ouwbaar.
/;nuwl'anr. Hierom maakte me!l,
men, in den lafharlafhar.
tigen Kriic;sraad,
eCII ontwerp der Artik~len,
Anik~len, WC;jcns
WC;;<!I1S de overgaKrii:;sraad, een
ve, terwijl genoegzaam alle de posten van C'ffi,krs
('fIid"rs en SüJdaatcn
Sülda3ten
verla~tell wcrden.
werden. De l\Tagir1raat,
l\Tagil1rnnt, hierdoof
hierdoor i,l
i:l vrcezc gehragt
verJaaten
zijnde, dat de
dc Bezerting,
Beze1ting, afzonderlijk, buiten de
dc Burgerij.
Burgerij, zou
zuu
eapituleercn
capitulcercll., zond den llurgcmeencr
llurgemeeflt!r !w/
Ill'ljGEN,
jGEN, <:t'1I
<:\'11 bekwaam
bekll'aam
e/1
en dapper lIIa/1,
lIIan, die niet clan met weerzin
lI'eerzin diè:J
dien pOSt
post aannam,
maar,
maar. zo wel als zijne i\1cde-Regemen
i\1ede-RegelHen en go,'d~
go_'dl' Ingezetenen,
Ingezetencn,
door de lafhartigheid en or.trolllV
or:trnlllV der O!licj.>rcn
OfllcÎ<>rcll lil Soldaatl'n.
Soldaatl'lI.
zig in .Je
,le Iloodl.aakliil;heid
lloodl.aaklijkhdd gt:b:agt
geh:agr za;
za;; om dk,J
dk:] te
tc aanvaarden.
aanvaardell.
De Ritmecflcr
Ritmeener IIJT\:'!;EHK,
lIrE\:'!;EltK, en
l'n de
d~ Kaf'itein
Knf'ircil1 r;RAKET.,
I;RAKr.L, als
als af""z.lllar~l'ZcJlJ.
c gC'lIlee!ler lil'IJden Krij;r"'r:JaJ.
Krij;r.'rJ:Ll, gil1::c'lJ,
gin::c'l1, ll1:t
lIl:t dCIl
den illi
j)lI'gclllceller
lIldJdenen van dell
GEN • mar het vijandlijk
vijandlijl, Il';;cr.
kçcr. lij
Zij l\ud~1J
IIUlkll g,:b·~;.;t
g,:I)c~;.ir bi jj dçn
den rlerler.
G<:N.
tag v.~'"
v,~:'11 ENGllil'N,
ENGUlEN, ZO,Hl
Z(,<lTj de'
de: l'dnr,'iJ
l'dnÎc.';l \',1:'<1
\',,:'11 C\J;I;j)~,
c,J:'>Dé, die den UOiulli·
eieren duidelijk geJloeg
genoeg te kellI1l!1l
kennl!1J gaf, d:;t
d~r zij l,riig,gC\'31:gc11cn
l,riig:;ge\'31:g':nell
moesten worden.
woden. En \'~rl1lids
\'~rl11ids de i\!J;!iilraat
i\!3i!iilranr nng g~cnc
g~elle 1\[[il;c·
Anil;clen
Jen beraamd had, zeidt!
zei,le dl'
de lkrto,.;
fkno~ tot
tOt den llllrf!:erneçller,
llllrgemCl!I\er, dat
hii
hij naar de Stad
S/,7d gaall
gaa/l :::'011,
:;'011, Cf)
ell biline:)
biIl11e:) .'1(t
,'1(t tlllr
1Iur tcrug kOlllell.
Á'OIllCII.
EUlJGE:'<I
EUlJGE:<I Ipocd(lc
fpocddc zig n~ar
naar de ~tad. 111 allerill wcrden
werden cenige
eenige Ar.
beraan:d , waar;Tl~d,~
tikelen beraan~d,
waar;lI~d,~ d,!
d,.' I3ur;:,cmcèi1"rs
Bur;,cmcl.'n,'rS REN'FN
R EN'FN C11
en Hl'IJGEN
Hl'lJGf'::>l
zig naar het Fi"alfi",'Ic
Fral7[c,}c l.r'cf
LC'èer be;.:awil.
he;.;awlJ, lij bedrl!1;';èil,
bcd'JI1:';èiJ, Vdor de
Stad, vriihc-id
GOdS,~ic"stocrenilJg, en h~t
het behoud van PriPri·
vrijheid van Godsdic";;tncrenill~.
vile,:i;:n,
zii. [bande
fhande omkr
onder de Slanten.
Stanten. genuten
genoten hadden;
vile,:i'::n, die zii,
dat de Tnwo\)!1,krs
Tnwo,mders en \'iilJ!tclir:;::en
\'illJ!telit:gen zouden
zOlld(![J blij\'en in het bezit
hunner goederen, en dl' ~[3J
Sta.l vlricllOond
Vl r:choond worden van plondering,
plondering.
De Bezertin~ Vl'rkfl'l'f;
verheel; dit
dir alleen:
allecn: ., de Koning
Koning- willende 3aJlneeaannee·
" men de fubmi,fie 1'3n
1'3n ),Ct
)lCt Guamif,lc,l
Gunrnifile:l Vln
van Doesburg, heefe goedgoed.
IJ
I> gevDn~en,
gevon~en, ~llJ
;1311 di!
dl! Comm:lIldallten,
CO!lJmalJdallt~n, Oifieieren
OJ1icieren en
elJ Soidaaten.
Soiàaaten,
" te
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dat zij
zij z(l\ld~l1
z"\ld~1l zijll
zijn .' nj(iiil;irrs
nj(iiil;ir;-s tie r:ucl'I'e.
r.uC/"I'e,
belO(I\-èll ,, u.:
de: S[~Ó
Str.ó pourtCIl,
pourten, met de aankom11e
aankom!1e
dat zij belO(,\'èll
van den dag, oVcliclcvcr.ll.
oVeliclcveLn. CC'Ó:I!I
C':c:a:l!l i,~
i,~ h~t
h~t \'cld
\-c!d voor Doe;Doesb::n;,
b,'l"~, d~n
den ~!:: t1L.:n
11~;,,:n J~~~ii
Jtl:ij 16
16;?7 2, getck~lhl
getck~lhl de Loz!I'ois."
LOin'ois."
Toen
TOl'n d~
d~ Bnrp::r::JL'('lkr
Bnr;:er~:1L'('lkr Ill'lJGE)I
IlUJGE=" dl'
,iL' Anik\:lt?il
f\flik"lc~il •, \V~:';CllS
\Vè:~-.::ns de overgwc
g1VC l~~r
l~~r ~tad,
~tad, (Jndcnc);·:lld.
()l1dcnckc'lJd, :1a:]
aan "',IJ
,":n K.)!'
i(,):'i':_~
j.,,~ h
b a:.r,
:I~.r, \'~I
\"<.:lz~kerde
zekerde
h:.:m
dcC
h~m ?i;,;c
".i>1C :'hjcs·cit.
:\T:-tjcs"cit. iil
i:l ;"'d~l'
~~.·d~)' ,'1.
)'1
d~ bi]h:iV;,~gL:)11 'h:~v;!~g en mkominJ;
l1~komin.~
ol :1H1'CIl<,~ her
nllc:n; m:1~r
'111:l:1r hc.(,b;;i
hLlllL"l;'lid.,
ilÎI:ï1lmul..:'lll
h~~ Kll:;i;l::,:ijk
l~n:li:l~:ijk woord
\voord
van die alkn;
s , hi',i
bcwar"d
bc\vaa~d wc:,!,
\VL':I.! ., on,,-n'1I,,L'1
o:1/ 1'.r\'u,'d,"l b.c;[
b~::t de
Je Irg'.'zC[,.'IlC:l.
11~g('zct.:l1e:l. D,~ RicllceH.. ic.l1cc!ler
fier 1l .. :;:,bK::R:;
:;:,bKr:R:; re~d
rc~d , [\1'1'::1
ltl-l'_':l IIn l'CI)C
l'en\.' B '11,1.:
'lid" Fr:11lIèh·~
Fr:ln!èh,~ Ruitcrs
Ruiters,•
lncd~
l11cde naar ,-kil Ko):1!:~'~,
l(q;}!:1~, <.C:j
.':1 \r2!"Ll,
\r.::d, !IlC~
l~lC~ 1\k zijne gl:cJ~:'CI1,
gl:c,h~j'Cll, vrij
\'3n h,:t rct-'-t d~ r l,ï;j _''-,:
.''-,: ·'-·.\;~.'::l':'
·\·.1:~.":l·:'~':1
èr~:!~ 1:d, ond':ï vooigeeven
voorgeeven tt
\'nn
::':1 .... c!'~:!~
(bt hij bI."
hl:' :L""~,.'é:,.t
a~':'~~,:é:,~[ ,',;
,', ,; ":"'.::':;'
i,:,.,,:::~:~ in p~rrll."~
p~rrU,),~ ~czicl1
~~'zicn h~d
h3d, DOl!sDo(sçat
lu,·O{ .. \\'!l'11 Î:l :::;11 l~it::)
l~it:~) t;L~)rel..:
gL~1rt:h: \V1S,
\V1S, dan a:;,~0q Ultl (lene
eene gètroUgetrou.
VU,".!..:'
'v~ rczcttii~~,
rczcttii~,~, C~l \\'n~!'()p
\n-:.~!"()p nog ~c~n
gc~n h~r mil1n~ ~c\\'\.:'Ij
~c\\'L'L{ g.~da~1I1
g,.::daall
was,
wa", ;;. i:;,;
i:~,~ dl!',
du" rC!icIJ
(C~ClJ dl:;
d,_" z;n e:l
Ci} wil
\';il ':an
',-an de ;\13,;;IL-:1
.\bg;n~a lt
lt en IngelngeZCtCI,en,
zc[e:,en, al:
a!: ','n c!.lOf
d,Jor h.'~
hé. fcheim;ch
Cch~11l1"ch gedra~;
gèdra,~ der vernelJtir.gswaardivcrachtin,;swaardi.
ge
/!:c !\rli,,<bc\·c::;,:~')cr~n.
"r:jc"hc\'~I:l,:l"cr~n _ ell
Cil \'1n
"~n :::5-':,
~5·),) SaIlla3ten
~ol,!a~ten,, die allen
allcn krijgskrijgs.
gCVUil.:'cIJC:I
••. ~. '..,I,
1, I"~
gcvall::'cilCll ,".-~.;
ti, '.'1'
':1' aan
:lall L'lj)E(\'IJK
L'llll'\\'ljK DE:'<
DE=" VRr:RTIENDCN,
\'RERTIENDEN, tot
lOt
;.'.l\\'i
..,,;i:; i.~:k,l;l)Ur
gLl\'i~,:i::
;,~:kLI'-,Jor d'~:1
d''::l :Staa,
~la:l" , door
duor het gemis van zo eene
"
"
"
"

te
re

:1ecord~cren,
:1ccord~eren,

n,ids
n~ids

't

D.,

Hcrk~ \'\':;:ilj!~.
\'\':;:ilj!i.
Illl~
IIoc ti,:
d,: 1~()";'1'c'lgc;~i!lden
1~()'I;'l'cilg-C;~il1cl('n rCrl[->11d
rerrh'ld het h',ofd
h"(lfd opilakell
o,,!laken tegen
lh:
I'rot·.':hl;~l1J, hUil
de l'rGt,-,:hr;,lll,
hun d"
dl' Kelk
I\~rL "!,,.,;,lcIi·.kn,
t>!"-"".',Ii.',k'l, (.'11
en andere buitenbuiten.
1p()i)rj.~h~d~n
1~1()iHj.~h~d~n bc,lrec\'cl1;
bc,lrec\'CI1; btk'
boC' L'IJ)j:',\
L')J)i:O\\ JJI';'
JJI';' d~ l:u r gcB op rantroen
ranrfoen
frc:dc. \'O',r
"o'lr (1-.:
(l-.~ klokken,
klokken .,:d:'hl\t,
1.(.[',,- lil tin, onnocmlijke
onnoemlijke
frt!:dc.
,,:d~'hl1r, L(,[''''
~cjd")l11!11":!1
f~id ')ill:n~!1 art".'rfh~,
arp'erft", en o!:Jr:
or;Jr: :l~~ii:]:c
:1~':!1'!;:: 1:1<·:11
11<:11 cp!l..'idl?,
cI'!,'ide, \'indt
vindt men,
l';, iiJ
o:nlb;ldi,~,
IdriC[c:1 n:l ,1icn
olDlbndi
in 1l:::riClC!1
«ien tiJd, gcmelcl,
/iemel,l, geduLHende
geduurende den

ti;d
tijd van anderhalf
anderhalf" jaar, dat hil aldaar mcc:ftcr
mel.:f1cr was; als ook, dat
d.lt
de Koning van Fr(mk.'°tp~
Fral1/..':'Ij".~ D~c"bllrg,
n~c'hllrg, even als meer
mcC'r a!Jd·~re
:l!1J,~re Steden. zo lafhartig verliet, als het hem '.\'a'
\\"a, O\'oèL>~~,~
oven;,':,"'2VC:l.
'cve:1.
r::l1, l.Jc
Het
lIet ging hier, als op r.'ccr
r.~ccr al1llcrc
and.::rc pl:m
pl:m:;:n,
De lafh~rtige
lafh:mige
Kommandantcn
dl' fc:nilll
fc:ndd der fl'hat1lklijke
u'halllklijke O\02r;aVe
KOl11mandanren zogrcn
zogten de
o\'cr,;avc te
rchuiven op den hals van de "b!;i:traat
'. T~!~i:trant te'!1
!n.!!;ezcCtCl1t"lo Doch,
fchuiven
t-'!l !Il,:.?;ezCetent':l,
al eens
et.:llS geHeid,
geneld, dar
1131aa:i;~ in hl1nn~n
dat deze nalaa:i::
ht1nn~n p\igt
p!igt g;e'.\'ccst
g;e,,\'ccst waren.
waren,
dan was immers ccnc
cene !3cZl'tdnli
Ikzening van 3500 ma:l
ma:J bcbvaam
bekwaam en
gCI\'cest wawa.
n:agtig genoeg, indien de ver,lcediging
\'l'rclcediging hun ernst gl.'\\'L'est
.~c,
,a~, om een gering getal burgers, waarollder zo weinige weerweer.
Ces
ec 5
baa.
h~
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ooare
bItare mannen gevonden werden, tiJt
tr)t hunnen
hUllnen pligt
rligt te noodzaaken.
Wat s:mgaat
aangaat de vcrfehillen,
vcrîehillen, tu-feilcn
tu'fehen den B~lrg~mcefler
B~lrg(!meefler HVIJGE~
Hl'IJGr:~
en den Kommandant IXGE
mGE VAN NIEU\\'L'ND,
NJEU\\'L'ND, in den nanvang
aanvang van
btt beleg; me<!
m&!1 vindt bet
het verflag daarvan, in de Verklaaring van
de l\Jagiflraat,
l\Iagirlraar, van den l4,den
l4-den AuglIstus
Augustus 1672, bij SI)LVIUS,
SI]LVIUS, FerPer.
1"011(
"0115 op AITZI"!A,
AITZDIA, fol. g67;
1267; in den Bfermrius
,1!ercurius van CASTEl IJN,
I]N, en
hii YALKENIER,
\'JLKENIER, p. 497. enz. Van de Fran!eilen
Fran(chen waren voor
Doesburg gebleeven de Heeren 1IJ.~ItTINET,
1I1.~~TINET, SOl'RY
SOl'RY en ~IONefBUD.
Zij zeI
zei ven zeiden, fpottende,
fpottend~, na de overgave, dat de overwinoverwin·
ning dier Stad niet meer gekost had, dan een SJI'a/uw,
Swaluw, 111/1is
l11/1is en
Cans.
een Gans.
S';m
S:;lt3 dien tiid is deze Stad, nadat de fmnfchen
Franfchen 'er alle
:lIle de Yes·
,inçwerken gdlegt
g~flegt hadden, weder in ecn
ccn rnme!ijken
rame!ijkell flala
flaat V:ln
van dede·
fenGe
(enGe gehrngt.
gebragt. ,\an
,\al1 de noordoostziide
noordoosrziide ,'an
,'311 dez"!lve
àez~lve beefe
beeft men nu
ten Tang\\'crk,
Tangwerk , dat zeer wel ondel
on,:el houden word. Ook is 'er
nog, vóór eenige j:men,
jaaren, een f;uk weegs van de Stad of, [UStus·
fchen
fierk Retranchement
(chen het Noorden en Oosten, een hegt en /lerk
{':elcgd,
met zeven Lunetten voorzien is. De Bezetting bebeo
r;elegd, dat mct
(la~t
ll~~t thans uit een half RegimelJt
Regiment VuervuJk,
Voetvulk, waarvan bet
het overige
.:edecJre
bi.lIlcn de dric
drie andere kleine Hemmende Steden en BreEre.
gedeelre bi,Jncn
"oort
"60:-1 legt.
De Doesbul'g!",:'c
Does/mrg!i":'!: Bezening
Bezetting Ibat
lbat onder een Kom·
Kom.
mandeur, die een l\Iajor onder zig heefe.
h~ef[. De Kommandant zit
\'Oor
Onder-OJTicier in de
\'oor in den Krijgsraad, offchoon 'er een Onder-OJ/ieier
SnIJ
SnlJ tC!;cnwoordi.:
tc!,en\\'oordi~ is.
In d\.!
(70{ en '7°5 zijn 'er, in de Provinrie
dl.! jJaren
j:men 'i0';'
Provimie v:ln
van Get·
dcr/r.:;d,
dcr/c:id, hefdge
heftige be.\'cegingcn
he,,'e~gingen oncflaan,
omflaan, o\'er de verandcring
verandering in
d@
de Re:;cering der Steden, na den dood van Prinfe WILLE~I
WJl.LE~J DEN
DERDEN,
j:lar 1;04, beo
DERDEN, waarin de Algemeene
,\Igemeene St:l!ltcn,
Staaten , in bet
het iaar
lrokk"n,
trokken, en waaruit grol)[C
grolne oncenigheccn,
oneellighedcn, tusfchl!n
tllsfchcn de Provin.
r;ë:l,
t;ë:J, gcllorcn
gchorell werdcn.
werden. Bijzondl!r:ij:,
Bijzonderlijk toonden de Ge/der;;:,';c
Gelder;;:,';e SteSte.
den zig zeer
ze~r misnoegd op de Algemeene Staatcn.
Staaten. De beroerten
bcroertell
fl()cgen
floegen over v:ln
van de eene Stad tot de andere; tllsfchen de Rid.
derfcb~p
derfch~p en Steden, liepen ze tot
[Ot die hoogte,
hoogte. dat dc
de een tegen
den anderen volk aannam. Doesburg liep 'er zo min vriJ v~n
van
als de andere Stcden
Steden in dat Gewest, alwaar de Ingezetenen.
Ingezetenen, in
't jaar 17°5,
J7°5, zig voor d~ oude Regeering in de bresfe fielden.
Zelfs werd men aldaar handgemeen; doch de Burgers van Dl1#DeuJc,-;'om
JC::'OiIJ /lilden 'er den opfrand.
oplland.
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De R~l';eeril1g aldaar berlaat U!t ee:1 Koll"f;:e van agt Bllrgemeertercn, benevens twee Se!:rerariçLn, en vi~r-: n-t'\'ÏlHig Gemeèll,lui,len. Het Ri,;te,:;:npt l~kr ::t~J lJ~ Ia:lt lIit dl! pla~rfén
hier voor gemeld; hOlldcnd~ dtn R'èptèr l1et ;:eri~te met twee
Schcpcne:l , (lP 1.,'t Sta,ihui" (lat. !C:1,'(Jn oud en klt:in. een
ruilllL'n ii1i(r"lg cn zeer' fraai je IbJdka;n0, heert) na voor~f gedU-IIl \'crzo,-k 0111 aa~de en plaJfS op hdzclve.
In de ,\'agil'lraats\'dkiezing word: dezelve wijlt.', als te Z':tp'zcn , gehoudcn. ; e groorrc der Stad is optcmaa!;en uit h~t getal van 533
ILli ~C;l. eil bi;n3 :: 00::> Ingezetenen; welke a:daar, zo als in de
mee:!e andere Stèd~n van Cc/der/al/rl, hun b~!laan haaIen van
hl1l1nc Ahers en Landerijen. het weiden van B~esten, zaaijen
van Kuorn, Aardvrll.;ten en Tabak; zijnde 'er buiten dien weinig handel. l\Jen houd aldaar jaarlijl:s vicr Bèestenmarkten.
D~ duortogt van veele Karren r.!l~r Duitsc,'zltmd heeft a!ln.
leidin;; gege.:ven, tor de opr'gting \'311 een Komptolr, rer inv'Jld"ring der Gelei- en V~riof-;;~Idè'n; het !\o:legie ter Admiralitdt te Amflc!dam hOl:d 'er e~n On~vanger, een Kontrarolleur
en el'n Komd, ter Recherche.
Reeds iil de vonri:ie eeuw, werd, door de Wethouderfchap
dezer Stad, een Veerrchipper vandaar "p Ampe!dam aangerleld,
Z0 als naderhand, door Burgemeerler~1I van AIIl(lC!.l':llI, mede
v~ndaar op Dves!mrg gedaan wlolrJ. Dit Veer Ic:;ijnt, fédert.
te nier geloopen te ziin: ten min,len, in h.:t ;~ar J 717, het Veer
van AmjlclJalll open zijnde, fielde de i\lagiltraat "an Doesburg
wederom eenen Veerfchipper aan.
De zwaaie [Illkn lang; den R.lijlJ, gelegenheid gegeeven hebbende tot vermeerdering der vaart langs dc Aa, of Ouden rfel.
die aldaar in d~n Nicuo,;'cn n[eI valt, vond de lVIagiflraar, in
1763. mer voorkennisie van H~eren Burgemeef1eren van Amjlcldam, goed, eellen tweeden Veer- of 13curtîcilipper aamefiellen; laatstgemelde IIceren lieten die aanrtelling zig welgevallen.
mids voor zig het regt b~houdend.:, om, wanneer zij het zouden geraaden vinden, insgelijks één of meer Bcunfchippers van
Am/lcldaln op Doesburg te benoemen.
Zie, behal'len de reeds genlClcle Schrijvers, A. HUlJGI!NS,
Re[drij"ing der Stad {loesburg; SLl('Tl:~lJOR~T, Ge~
der[,he Gefthierier.isjen, enz.
DOES-

DOG(;ERSZA~D.
DOGI';ERSZAND.
... _-- ._----_._--DOESBURG
•. een Bnurrfchap,
Bnurrfchap. behoorende
het Dorp
DoeSBURG,.
behoorclJdc onder Iwt
Durp E<',
R",
of Eedi!,
Eede. in hct
het Landdw>tampt
Landdro~tampt van de reil/TC.
Fe/IHc.

4111
4U

DOESBURG.

DOFSU:'lT.
DOESU:\T.

- - - ._---_

PO!,'U\I,
ecn Dorp, in het 'VcsrcrkW3rticr
Wcsrcrkwartier \':m
Crol1in;Jer
n()~,'UII, een
1'311 d~ Crtil1ÎIIzcr
O;/;;/lc!,i1:dm, daar ce.1
J;,t gcn3'!1HI.
,\'"o~
O;,:mc!'i1ldm.
CC,) Slot (laat,
/laat, E,I
gen3.'"1d. Tcgc:n
Teg~n.\'oor
het, met Groot{'g{'cst,
hctz~lvc K w~r.
<lig wordt hct,
Grool('gccst, een Dorp in hCtz21ve
lier
gek>egcn. als ecnc
eene CO:!lbilJ3tie,
Combinatie, door één Gerdi.)I""~.~erd
Gcrdi)r'~.~erd
tier gek'egcn,
Prcdikam
Ib3'Jde ondl!r
Ir.:stcr.
Predikum bediend, lha!Jde
ond~r de Kla,fis
Kla.fis van het 11'"':5/cl"-

iwnrlier.
KwartÎcr.
Zie VAN

nER 1I0U\'E,
HOLT!':,

J. Dcc!
Deel., P
p
T.

172.
1;'2.

O::d't,dCll
Ot:di,'dm "!lil
":!tI

(;rOIiÎllzrll,
164.
Gt'OIlÎlI!JC11, p. 164·
nOCGF.l\~z,\!m, ook "'cl
!'cl'a~l11d, is Ci'll
r,roo.
DOCGERn:\ND,
\\'cl n':/T'-;-S!-a:;lI>rr··i·::,",1:;!· !'cP3~md,
cen "roo.
.."', [..l11
tc~!1 i\'u()rd'\'~'-{'-:'il
~ut)rd\'~'~\'{Ci1 van
te.Dank of Znnd,)la;l[,
Z~IH~r)la:1t, in de
l·k J.VOI)/i/ze
jVflf) .. ·,/~e{·,
Hollt'iltl,
(J,~ klH~n
kll't~n "
.. :1l1
Fric::/ti;;d, !u,fcht:n
Ilo/kilt!, d.>
J,~ /'l:iderz,·c
/.óder:,,'c en
cn ('~
3n F;"{r::/,J;i.1,
fU·fchen
El1gdand en
Jut/tllld, bijna NO(lrdlVe~t
mllll.lwc,!
uirt-:(·Ilrckr.
Eng,/and
cn Jut/tll/:I,
Noordwest en
ZlIillVe,t llirhl'lhekr.
BENTIO'iCK. (w, LTEl
LTE·{ J"'
JAN
GERR:T) VI. IJ'.','I,
h.'bhen
(lp het Arr. HCNTI:'iCK.
" GF.RR:T)
j)','l'l, h'+"en
wij ecn
een b :h",
van d:11 Z ~l':L~.
'l,n.:g-. IllS:h"'JfJlli~k
li~k''I'l'r/hl{
\'l'''1~.~ me,iL';!dc(!ld
Illelk"",lt.'cld va:J
tllSfehen (IJ.:
I:·i::,r.'ji: '/ell • onder JU"l1n:wdo
kr"'Hnandu van
den
fchen
llt.: l/u.'j(J/!Jers
l/u.'lm:Jo·s ,n
,TI l~i:::r.,!c'I(IJ.
\'an dell
Viee\d'OIira:[ zZ CT,l
\:1":11 IN en
Admira:11 I'AI:Ki':.
PAl'KF!'. "p dl'lJ
delJ 5,kn
CII ,Ic,}
ded Admirö,lI
~dèn
Vice- \d';lira::
AlIgII>tllS 1;81,
l!t'lJulhÏl'n op dlZ.':l
dcz,::} D·'':;.~''i·.!l{/;I,{·
D",:;,~";'./J{t:I,{- or ,:ir
Augusws
liS I, f:t'hllllc1l>n
l;it 1h;;Jh;n:1aIU fchijl1t dit
dil ?~Ild,
ï.alJd. gc,;regclJ
gerszand. Dien naarn
g<.:.,reg<':l1 te
w hcb!1en
hch')clI van
vall
Doggers; een foon
\'isfcher.'fchi'pen, d;c
tI;c dcrwü~m
dcrll'narr~ gede Doggen;
fOOT[ van Visfchcr.'(ch"l'cll,
g~
Z,;lldl!:l worden
\Vonkn om ~clJelvi~ch
~chdvi~ch.• lil
ltI inZOlll;cr!Jeid
in7.onderheid l\abb'èlj.13UW
l\abbdj.~alIw t:!
t(!
z,;lldcil
Zi'l~dc, ond\.!r
(Jnd~r d'';'l
n;1111) van
\'nn LabbervV3n
g"::1;
in,~C'zouten zi'gde,
d'':''l na::nl
all g
2:1 ; di~, in.~c/(JlHen
cn Zul/fr'·Î.<e,}.
Z(jtll{'l'i-'C,~, ver:,ogr
ver:.ogt word.
\\"Ord. Vcrk,'erdcliJl:
daan en
\'cIL·erdc:liJk is dit woord
Dogg!/". (!oor
co or KILiAAN
Kll.;AAN en anderen,
nIltkrcn, uirgdc
uirgdeg.j;
Doggtr.
s'!; noemende zij een
Dogl:;c;', eC:l
e(:1 flctje
IIG.~/c \~, ,)f
i/~~. \\'1:'\
\\'I~ C;OTE:"I.
C':(lTE~, ilJ zijn
DOg!>Ci',
"I' l/dril!,::,r
f/dril!.~~,r,;... il~~.
ZCCil;;/IJ
j;,'.'l'de dil
tilt va3rn:it:
nocl;;cl1dc h,·t
Ilsc,'I.
Zre ll;/ill ,, k.~l'de
\'a3rn;i~ b"tcr,
beter, Jlocr.:cnd.:
h"t ecn
een 17sc.'l[diP, ,'ar
l'at r:aal'
r~3ai" Dogger::.{wd
0:11 1\2bhc!iaullW
[dip.
Do,!!gerza1!d !,ClOillkll
g('zo:lucn Irmd,
word, om
I,abbeliauuw
tC va::;:;cn.
va:;;;cn. ei:
Ci- de
dc: Regislers
AART \"A:'
\'A:oI
IC
Registers van
VSIJ ;\Ir.
i\Ir, MRT
\! n::R
n:'R 'JOE'
<JOE' en an·
bl'i!;! het (lok.
hi<.:r Ie
Lancie • de
Kal;bd.
deren bl':!;t
ook. dat,
tht. Olldrijds,
oudrijds, hkr
tC Lan,ie,
d~ Ka!;bèl.
Dogge gCl~~,:li",l
gec~:O;i1,1 werd. l\
l\T~n
I~est. in
np;~rn~llle Re"i,.
Re;;lsjaau w Dozge
TelJ Ice,t.
i:J ()p:;·.'fl1~lll('
ter, bI. ::;-.
3-. 1lirt
niet al/cm
)'(111 te tJa
dj geuaaren lulle/
ter.
allc('1/ l'atl
Voel}
tutJe / voor
<lraflellau onber @~oenrant/ maar ook bI. 2ï9,
~79, dat
dat is !,(aueUau
Visfchers, vour
voor dl! vrile
vrije visfcher;l.
vi~fcheri,. in het ia~r
1 '37,
~:i7. moes·
de Visfchers.
ja?r 1
fen
bCI:lakn van de ~Ollge
tic cIcp"
ten bw.akn
~lllJne ofte €aDellau
€atkUau I/ cnbe bc
cIcV"

Ut
ut

DOITI,\lN. (Jo.".'11l lJinkatlf't. /leef' van), enz.

oe I'ifrUcn cIdt Dooft uviticn
Jl'1,iic IOC.

ftuiber~ /

tot .§t.

41'
~anp

DOIHA1~, (1'l!.~:'>1 HJNK~ART, Heer "t1l1) was een van die geeJ S~LJ.. b(,l1oemd en aj"geva3r~igd wanen, welke, in het iaar JS~LJ..
reil, al' (;"7.anten. van \\'c~ens IJrabtJ/ld, lOt de opdragt der
Ilc~ricll:lppij ann Frr/likrfik; welke ollderneeming, zo als bekend is, door de \Vei~criJ1:~ des [(onings, te niete lit'p.
Zit: F"dcr!alldj~':ie Historie, ViiI. Deel, bI. SS.
n'OI{~~1E~, (FRANçOrS) Heer van Bl'aUrc/,flS, ondertekende.
in hct i31r 1577, lll"t den Abt van St. Geertruid en de Graave VAN L,\I.AING en IlOSSU, te Brusfel, het Verbond 1"ln féreelli.
giilg IJl,! de /l~!;e1!Jee/Je Staaten , waarbij beloofd werdt dm
Rool;,j;"}c'/l
Rool;,F'lc'll God.,dir'lIst CII de Celldji.'!/c beJ'rcdiging te zul/en
"00//1 at/II, ell bC ll'.Jud,1I
l'.Jud,1I de be/lOo,ltjke ge 'oorzaam',rid t/(ill
Ikn A·oloÏ/lg )'(W ,~pl1l1ie; (/J cd/er di' Sp(1/! :l1ardCIJ fe zul!CIl
rcrdrij1'cn.- a!/cs tot ItCifle! der gClllune rl/st en wr!J''lart,
eli tot bC/lo!tdcl:is tier ,'o/'rt'gtrn Cll IO.fJl'ftjke
lo.fJ;,ftjke gell'oontm. Twee
jaaren daarna was n'OIGNIES mede een der Gemagti~d"n [f't de
Keulfche Vredehandeling. Ooch hij, tot!n, de parrij der Il/afllen trekk,nde, okef achter wey,en; waarbij hii nier \'cel vcr.
zuimde, alZG, gelijk algemeen bekend is, van deze onderhandeling niets geworden i,.
Zie l/ad(r/and!c,]( lfistori(, VII. Deel, bI. '41, 278
en ~1"9.

DOmNF., een Bi'abnndsch Dorp; zie

DOORXE.

DOKKVM, eene Stad, in Prol'ir.tie \'311 Fr:'tsla;:d , in het
(;rb~nikl1 van Ous/dongeKwartier van 00stC1 ,,1. rus!l:1,e:1 C:':'2c: (;rb~niiel1
radec! en Da/ltumadeel, Il'!'~~l'!dl'
Il'!'.~i?r.dl· op d<! b:eedte van s: !;raaden, 30 minuten, van lIaI'lÏl!;JctJ n,'gen , vall Sta"oretJ v~er
tien. van SlIJtC1l elf. van IVOr/Wi!' elf,
elf. van '17.,/ negt'lI en een
half, van lJilldeiopen tll'aa fen eCIl half uurcn g:lans. Ten Zlddoosten heeft het ntllullItlJl'o!de; ten Oosten de Grietenij van
Col/ummerltmd; ten We~[cll
Wew.!l1 de GricLenije
Gri~,el1ije tFes/dongeradeel; ten
Noor.

,,1.
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Noo.den Oostdongl?l'ndi'l!l. Tn het westen van Dol'kll11l
Dol'k11111 loopt
de ri"i~r ril! Re·, naar ll'l'IIl'Oarr/clI, Tot deze zeer oude Stad,
zo als wij bov;:!], op het Art, DOC!;E:',BCHG, I;ezegd hebben.
is, door C~IlO ([ ~4-:» met d~ DOllW':lg van het Kasreel , de grond
gelegd. Im:onècr:lCid is d('z~lv~ b,~l;enJ fell'orde;1, ten lij de
van B:sfchop 1l0XIF.\Cll"S, die ald.ar, in het jaar 752 of 755.
~o a:s
:liS wij, op dCfulfs Art. (VII. Deel enz ) verhaaL! hebben.
door de ongclol'igC' Ff'iezm , met de ziinen , vermoord werd.
Daar zijn 'èr, die fhande houden, dat Dok/al1ll
DoH111l1 toen niet meer
dan een Dorp, en bekend was bij d~i1 naam van Docirin~t1. Ge·
cluureode de Celderfi:,1è en JJ!lIJi'gf!lIdi[c Ie 0 rJogen, in Fries·
land, hebben de eerstgenoemden deze Stad, in her iaar '5 1 5',
zonder nag of Haat,
Hoot, bemagrigd, dewijl de Bezetting niet raadzaam vond, zig te vcrdLdigen. In het \'oJgende jaar heroverden het de BOUl'gOIlIÜ'I'S, mede zonder tegenweer, wijl de
Celderfthen, op hunne aankomst, de vlugt genomen hadden.
Met hulpe van eenige Fdezen, tastten zij, echtcr, in 1517, de
Slad wederom aan, en dwongen. na een beleg van zes week en ,
door hongersnood geperst. negen honderd Bourgondiërs, die
daar binnen waren, dezelve optcgeevcn , of(choon KA.. :EL DE
VIJFDE, naderhand Keizer, nan die van Leyden, Hoarlem,
Hoar/em, Am.
j}eldam. Alkmoar.
Alkmaar. Hool'11, Enklzuizen, lIJcdenblik en Scha.
Ken, op het emfl:igst verzogt had, de belegerden eenigen voor·
raad te verfchaffen. In het jaar 1523 heeft JAN VAN WASSENAAR,
te vooren door de Celderjè,',il'll gevangen, en in een kouw gefloten. doch daarna ontkomen, cn Veldheer van Keizer KAREL,
in Friesland. gaworden zijnèe, Dokkl/IJZ,
Dokk1/IJZ, op nieuw, aangetast, den Stroom, door hd Je~gen vaa een dwarsdijk,
dwarsdijk , gellopt.
en alle de andere lOeroe- en uitgangen, naar en uit de Stad, doen
opgraaven. De Ccldcrfchfll zogten 'er
'cr wel vulk binnen te
brengpn; doch vrugteloos. WA~SE~AAR maakte. door middel
van grof geii:hut. bres fe in de wallen, en doodde zo veele
menfchen. dat, als de Storm zoude :langaan , die van binnen.
vermids zij geen ölltzet te wachten hadden, na een beleg van
drie weeken , d~ Stad overga\'cn. Van dien tijd af aan is Dok·
/turn. tot aan de NederI~n(J:che Beroerren. gebleeven in de
JIIagt van 't Huis van BOtii'iJOi.dii:'. In bet jaar 1399, ten tijde
als
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Holland was, hadden
was, de te.
als ALBERT VAN BEJEREN
DE'JEREN Graaf van HelladnHolland
tebem opgcfla:llle
Frj~zcn DO/cklllll
geli nem
opge!1u3lle Friezen
Dolrkulil aangetast
a~ngetast en befl:ormd;
beflormd;
aallko:mt der 1101landereIl
BollandereR,, te Alllfleidr/lit
Am/le/d{lI/l feheep
fcheep gemaar, op de aallkomst
2 I liet Hertog J.\N
gaan, vlooden zij ijlings weg. In 14
1421
JAN VAN
BEIJEREN Do,:)ml11,
Do,::/amt, legen
tegen de aanvallen der friezen, die !Olm
(O(M\ onon·
derling"
derling verde(jd
verdedd waren in SclJierillgcrs
SclJierilJgcrs en re/koopers, doch tegen Ho/lmid
Hollond vereenigd, deze Slad
Stad bemagtigen. Veilen der
Burgers werden naar Hr/lf/burg
Ha1llburg en Lubek gezonden. met verbod
van weder te kceren,
keeren, om dal
dat zij de zij
zijJe
Je dcr
der Hallanders
Hollanders omhelsd
hadden; van deze balJingrchap
ballingrchap moesten zij zig, met bet
het beIaabelaaIen
Jen van groot geld, vrijkoopen. Naderhand, gt:duurende
geduurende d~n
d\!o
oorlJg tegen Spanje,
SpafJje, had zig Dokkum, met meer andere Friefche
fcbe Sleden, onder
under de befcherming
bercherming van den Slaat
Staat en van den
deo
Pril~fe
Pril:Ce begeeven , nadat de Stad, door HOHENLOO, was ingenomen. Sedert dien tijd
lijd is D~kkum, nu :lan
aan de Staal(che,
Staatrcbe, en dan
aan de Spaanrehe
Spaanfcbe zijde
ziJde geraakt; waarmede zij niet weinig geleeden heert.
beeft. In het jaar 1582,
J 582, deeden de Staalen
Staaten de VesVer.tingwerken,
tingwerken. door de Bourgondiërs
Bourgondiifrs om verre geworpen, opmaa.
naat van tegenweer nellen.
fiellen. In
IJ het jaar 1598
1598
ken, en de Stad in fiaat
werd aldaar een Admiraliteits-Kollegie opgeregt; 't welk, om
bijzondere redenen, eenige jaaren daarna. na Harlingen verADELE:ol, te SexbierulIl,
Si!xbieru111. werd, onplaatst is. In het huis van ADELEN,
der het ~r:!aven,
~rnaven, een z~er
z'Jer oude penning gevonden; op de ceue
eeue..
zijde fionden deze woorden:
GONDEBALDUS I.

ADGILLI FILIUS.

Op de andere zijde:
MONETA AUREA CIVIT. DOCCu:\IENSIS,
DOCCu:\1ENSIS,
ANNO DOM. vue, XXXIX. (739)

Dur uit werd a(!{eleid,
a(lieleid , dat Friesland, nog in de agcfie
agtfl:e eeu.
eeu1ITe
WIe ,, van Koningen geregeerd werd, en dat, in dien tijd,
tijd.
DoHum
Doltkufn reeds eelle
eene Stad wns.
was. Voor veele jaaren heeft de
Magillraat van Dokkum penningen van goud en zilver doen
I1In de eene zjjde , St:lds
tJaan, waar op, aD
!Jaall.
Stads Wapen.
Wapen, met helm
t'IJ
en
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en fchild, ge!ijk hce
hct nu gevoerd wor,l, [lond,
1lond, mee
met het Tand.;
r3nd.;
fchrifr :
M
.5i Domi1/'!s
Domill.'!s 11011
1101/ cu!lo;:'it CiJ'.'tfl!nl!,
CiJ'.'tfltr.'!!, ji"jlra
ji'lIjlra ,'igi/at
l'tgilat Cllji,))"
Cu)i,}r,,
l's. 11"0 -

Op de andere zijde:

DI/x FriJi,~
FriJi,(' DccC/Ji!ilmrg
DccC/I;/iblirg cOlldidit,
cOIJdidit, A". 2+8.
!!4S. Vbi
Ubi
Obbo DIIX
COlJdobo/d Rex cil'itd/('iIJ
cil'i'dtl'm j)oCClJIlI
j)uCClJIlI .1JlPiiib[/$
.1Jceilib[/$ ciIlXi!,
c/llxi!,
& /JIIIWJIIl
/lm'ctJIIl 11101lt'f(11II
lllotlt'lflill wrlif
C/lrlif //0.
//0, 739, lUIm
ill'C/Jia
ia
Doce/III/ella
DUCCllIIJClla dirllta
tlirll/fJ I.J.I+,
I.J. 1+, iC"f/alira/a
re//aurata 1419,
dim/a
dirula Q22,
1,~22, I'elltlllrtl!r,
1"I'/IIiIiFt//tl 15 6, aim/a
dim/a
rcjla//:littJ 1532.
1531, re/la1/ill/r,
dat is:
Friesll1t:ds
Fries/l1I:ds 1:"'1.1
I~"!./!ccr
!l7Cj" nb:)f)
n!J:10 //C
,je Jt l)nc:;~\·;,':.l;f!,··,r;
1)nc.:',';;:.l;'!::r; gl'/;'/cht
gc/;'icht ilJ
ill tli.-n
tI(·n
jllnre 243, ter p!:';:/!;'
/':,1,:1/;, waar
w(/or A'(,lIillÇ:;
A",lIillÇ:; GOlldcUfI/:/
GOlldc/;{//J,, de Stad
jllore
Dokkrllil met
lil(/ 1l1l:Ul
11;::11: Cli 1I;11;'i;;gd,
C1I (ft'r
(t,'r ged,u/lfcnisji:
gcc,'lC/J/cnisjit
Dokkrlli/
lJilli'i;;gd, ClI
"aart'a:;
dflar'l'a:l;; i/.' ti::
ti::/J
ij jo:;'
jO(l ïC 7.
7: 9 ,CC1i(1.'
,CC1i(i.' pO:I:
pO:I:h!{
h, { g(
g(I~J{.r~~-('1i
I~Ji.r~i~(1i !/,,-ïj
!/,,-ïj!.
i.
DI! ;;lIIlIi'('11
:1111 lire 11 "at/
"all lJ:k!::1111
lJ:k!::/l1l ::.1jll
z-iju ,'er'rot'st
),fr'rot'st 1+1+, ,~,;'
field 1419, "cl'1j'(es:
"cnr(CS-" 1.J.'22,
Q22, /;crfte!d
.'ierfte!d 1516, )'cr,'cr\;\i 0,
o. st 1531, /lojid.J
/lcrftd.J J 5!)2.
SS2.

De Do,~'l::;;!,
Do,~''''::;;!, zegt mcn , \\'c:rdt
IVc:rdt bewaard, en in zeer grooe/!
groot/!
waarde geboldeil,
gehouJcil, c:~n
waalde
(:~n Euangelicbod;,
Eual1gelicbol!k, dat men waant met d~
CÎ,;cn
ci;;cn hand van den beroemden BONIFACJCS gefcbreeven
gefchreeven te zijn,
(11 bii
bij ziju dood nidaar gc:vonden.
gevonden. Schoon YAN LOON daar ,0
veel mede ophad, dat hij, in zijne A/oude lIistorie, 'er eel1e
eelle
aftekening van gegeeven heefe,
heeft, word het, echter, bij :lOdc:mdcren, voor ecn
een vcrdi~tzcl
vcrd i~tzcl gehouden.
In en na het
hct jaar 1436, gebruikte men aldaar een Stads Zeg"!,
llond een grootc
~rootc kerk, met drie torens. Boven de kerk
waarop nond
vertoonden zig zon, n::l:ln
n::1al1 en nerren,
llerren, met deze woorden:
verwonden
Sigil/1l1Jl 1l/,,/1IS Ch'i/atis DoccU1IJm/is.
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-----Omtrenr een half uur gaans ten Zuidoosten van Dokkum, lag
welëer een Vrijdhof, van h~t Dagijnen l":/oosto"
l":/oostcr SiM), gl!naamd
Si&lJsbcrg. Ook pingt men aldaar, rond'ûlIl hèt Klooster, in
proeesfi~, een \\'<1,jl:lJen 1I1ariibfeld , ('p Palmzondag, rund te
dragen, wa~nOl: zig zo een groote toevloed van l1I\.!nfchen liet
vinden, d~t '\.!r veeltijds br<llltl noch bier te bekomen was. Men
ol!~rdc aan dat beeld 1I~]scit <':11 r:.1S; waarvan het fpreekwuord
fpreekwoord
gekomen is:
D

Ollze Lic)'e
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ter. Be:';, lierft aho Ii<!f Vlas al. G,rarci?

Wat de tegem\'oorcli~e gel1eldheid der Stad aangaat; dezelve
be(hat niet IJleer dan een derde van een uur gaans in den omtrek.
Daarbii is zij nier zeer digt betimmerd, hebbende veele Hoven
of Tuinen
Tuincn ell
Cll andere upenc
openc plaatrcn. In het jaar 1743 beliep het
getal der Inwoonders '26ïG. DoHulIl heeft vkr poorten: r. de
TYolidpcort, in 't zui Jen, waaruit men gaat naar Aklrerwoldc.
D(Jlifl/:l1!l'o/de, OM!I'o/Je
OMwotJe en Fccl;lI'olde • allen Dorpen, zuid.
wa:nds van de Stad, uabij elkand~r, liggcnde; H. de Hanspoort, ten westen; lIl. de AI[ummupoort, waardoor men naar
het Dorp ./fIjulII gam; en IV. de Oosurpoort. ook wel de
Ifahclllam/Spoort genaamd: vermoedelijk. omdat aldaar, tot
dekking deur Foort, \\'e:~:"r, eeil Halve i\laan of Ravelijn zal
geleej!en h\.!bbell. Duiten deze, zijn 'er eenige Waterpoorten.
waardoor men, met v~artuigen, in en uit de Stad komt; zijnne deze Poorten, eigenlijk, verwtllfde boogen , die ond~r den
Stads Wal heenloopen, ell , door de FJiezt!n, PIjpen genoemd
worden. Dus heeft men 'er d~ drie Pi/pm. (welke drie zodanige openingen naast elkander heeft ,) de TFo/dpijp en ,den.
jummcrpiip.
De Eejlro
Eejlrooll1.
0 171 , die, van LecuU'oordelZ komende, binnen deze
Stad,
Srad, zig in h,'t lJd.:/':ummer Diep verliest, verdeelt dezelve in
twee aan elkander zeer ongelijke deelen; waarvan dat, 't geen
tcn noorden ligt, met
mer regt de Croote, en de andere ten zui·
den, de Kleine ZIjde gCI;aamd word. Die zelfde Stroum is ,
binnen de Stad, zo zeer \'crcJiept en vcrwijd , dat hij een bediepgclaaJene fch~kwaamc haven geworden is. waarin zelfs diepgelaaJene
XII. DEEl..
D E E 1..
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legpla~ts vinden. Aan den Ingang dezer haven
pen een veilige legplam
is een Ophaalbrug,
0l'hanlbrug, de Ktttingbrug genaamd, door welken de
fchepen worden in en uirgelaaten.
uÏtgebaten. De Sluis, door welke het
Doklwmmerdiep, dat voorheen gemeenfchlp
gemeenfch1p met
water van het Doklwl/1TlJerdiep,
mer.
de Zee haJ,
had, hIj
hij hooge vloeden.
vloeden, moest bedwongen worden, lag
eertijd" ten Westen.
eenijd"
Westen, buiten de Stad. Doch [Oen,
toen, zo als wij
1 5 8~, DOIrkIlIn,
Dolrkuln, door de AIgemeeAigemecgezegd hebben, in het jaar 1582,
De
ne Stmiten, met een nieuwen Wal omringd
omring'd werd, is deze Sluis
Sluiq
binnen de Stad gehracht. onder een breeden n"ug.
n:ug. bij het Raadltaadhuis. draagende
drllagende daarvan den
d~n naam van Zijl, 't welk, in dl!
d~
FrieCche taal.
taai, Sluis
Muis hetekenr.
betekent. Verder is.
is, in de jaaren 1728
J728 en
ell
17'29, aan den mond van het DokI.:UIlI1JJO"diI'P,
DoklmlJllllerdil'p, daar het zig met
1779,
S:uis gCJ1J:l.akt.
gem~al(t. bij den
dCIl
de zee vereenigt, een tweede zeer groote Sluis
naam van de Nieuwe Z~i/m
Zij/en bekend; waardoor dan Dokkll1lJ
D()kkum genoegzaam voor alle overf1roomingen
overfhoomingen zeker is.
Onder de openbaare Gebouwen munt
munr aldaar uit Ifc Kerk,
[(erk, zijn.
Ond~r
Zijll.
de van een zeldzaarne
zeldzaa'l1e gedannte en bOll\vorder;
bouworder ; in dien Ibat
!lalt is
T598. Behalven de Gereformeerde. is
zij gebragt in het jaar 1598.
aldaar een Doopsgezinde en RemonlhaI1tfche
Remonfir~ntfche Gemeente, die ieder haaren
Predikant hebben; de Gemeente der Remonhanren eigen Pr"dikant
firanren te DakleI/lil
firanten
Dok/WIJl is de eeniglle
eenig!le in geheel
I:eheel fi"itslnr.d.
fI"itslar.d. De reden
is. dat de Predikanten, die de ~ereformeerden dezer
daanan is,
daarvan
Stad bedienden, geduurende de broedertwisten, beiden de ge·
voelens van AII.MINIUS
AJl.MlNIUS waren toegedaan, eu
en de Artikelen der NederlandCche
derlandfche GeloofsbelIjdenisfe, in de Dordrechtfc!le
Dordrechtfc!te Si;node
Sijnode vast·
gefield, niet begeerden te ondertekenen, en om die reden van
hunne bediening
bedienmg ontzet werden.
werden, en dus ook niet gezuimd had.
hadden, de
ele leere van ARmNIUS
AR:\IINJUS der Gemeente in te prenten. !\'Jen
Men
den.
zegt.
zegt, dat hij de Dokkummer Remonf1ramen
Remonltranten zig ooi{
ool{ eenige Socio
Sociniaanen
ninl1l1l!l1 gevoegd nadden
hadden,, en onder die DIRK
DIRK RAPHAELZ
RAPHAELZ CA~Il'.
CA~Jp..
IlUlZE:\';
nUlZE:\'; welke, zo als zijne partijen zeiden,
zeiden. behalven de God.
Godheid van
vall CIIRI'TUS,
CIIRJ'TUS, me('r
meer andere leerflukken
leerfiukken ,op de wijze der Sociniaanen, vcorf1on~,
niaanen.
voorfion:.i, leerde en bij zijnen dood aldaar naliet.
SCHOTANUS
SCHOTANUS verhaalt.
verhaalt, (in zijne Befclrrijl'ing
Befcftrijving van Frie.</imd,
Fril!Slfmd. p.
S7.)
Amfleldammer, te Do/ekum
Dokkuln gekomen zijnde, het
57") dat een Amî1eldammer,
dezen CA'W11JTZEN,
CA~W1UTZEN, door
Doodgraaver, op
bekkeneel van deun
dQor den Doodgraaver.
was, had doen opdelvan,
opdelven, hem
het lterkhof,
lt:erkhof, daar hij begraaven was.

daar-

daar~
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daarvoor een goede fomme gclds
gelds gaf, en het als een'
een· relicq met
zig nam, offchooll
offchoOl1 de Doodgraaver zig naderhand Ii~t ontvallen,
zijn. of 't het bekkeneel van CAMPHUJZEN,
CAMPHUIZEN , dan
niet zeker te zijn,
...van
an een anderen ware.
Regtmaatigen roem mag Do1c/rtlnl
DoUum op haaren G1r\lMA
Gl':\1MA FRIZIUS
FRIZIU5
draagen, die aldaar niet alleen lang gewoond, maar ook, in
I SOo)
het begin van de zesti~nde eeuwe, (zo men meent in 1500)
gebaren
geboren en opg-evocd
opgevoed is.
wet in wezen.
In plaats van het oud~ Raadhuis, dat nog wel
maar in een Lalijnfche
Latijnfche School veranderd is, bis daarna een nieuw
grooter
fierlijker , pronkinde
fraaijen
gebouwd, veel groot
er en fierlijkcr,
pronk6!nde met een fraaiien
coren;; het rtàat
rbat bij de zogenaamde Lange Pijp, een grooten
toren
Brug, omtrent te midden over de Haven
fieenen verwulfden Brug.
geleid.
Voorts heeft de St,d een fraaije Waag.
Waag, !taande op een ruime
Markt; verder een B<!urs
B~urs voor de kooplieden, en een Weeshuis.
fiaande regt tegenover den toren der l:'ewezene
~ewezene Abdijkerk.
Abdijkerk:.
!laande
De Regeering dezer Stad bellaat,
benaat, gelijk die der andere Friefche Sted~l1,
S[ed~ll, uit MagHlraat en Vroedfchap, als mede Gemeens·
GemeensoffchoOIl
lieden. die van elkander wel te onderfcheiden zijn, ofTchoon
uit de laatstgenoemde de Magillrllarsperfoonen
Magillraacsperfoonen gekaoren worden.
De Burgemeefiers
Burgemeellers beflaan
agc perfoonen, vin
befiaan in agt
van welke 'er alle
jaaren twee afgaan, die door twee anderen vervangen worden;
Burgemeelleren vier jaaren in dien post blijven. Aan
dus alle de Rurgemeefieren
dezelven is een Secretaris toegevoegd. De Vroedfchappen (de
agt
ligt Burgemee!leren
Burgemeelleren daaronder begreepen
begreepen)) berlaan
beftaan uit !lvce-ent\vee-eDdertig Leden; zij worden onderfchciden mar de vier Espels of
Wijken,• waarin de Stad is afgedeeld; dus agt uit ieder 'Vijk.
'Vijlt.
Wijken
Kltin Espel; lIl. LegewegfIer
Legewegfler Espel;
als: I. Groot Espel; Il.
H. Kldn
en IV. Blolrhuizer
Blokhuizer Espel. De Magifiraatsbefielling
Magifuaatsbeftelling gefchled,
gefchted,
alle jaaren,
juren, daags voor Kersmis. In gevolge van het Reglement
r637 , vergaderen alle de Leden van de Vroedfcbap
Vrocdfchap
des jaars 1637,
als dan in de Kerk.
Kerk, ten overftaan
overfiaan der twee Prefideerende RurBurgemeefteren
gemeefleren en den Secretaris, voorzien van zo veele Roonen.
B()onen.
als 'er Leden van de Vroedfchap
Vroedrchap of Gemeenslieden aanweezig
zijn, onder welke niet meer dan vijf zwarte boonen zijn; die
zijn.
tleieiXe trekken,
tleiel'(e
trekken. worden Eleeeurs genaamd. Tcrllood
TcrClond vergadevergade·
Dd 2
ten
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ren ZIJ 1!1 een af70 nderlijk vertrek, vanwaar zij niet l11o;:[ell f('hei.
den, 70nder al\'onrens. bij gerneene, of de meeile fiemmen.
een dn"hcl g-etnl, l'amelijk vnn vier Leden, uit de \'roedrch~p.
tot Purgemeefleren te hebben ontworpen, zondl.!, , echter, zig
zelven t~ rno"en f1ernmen. l'it dit viertal der genominl'rrd,'11
verk'cst de Prins Er/Jlodh~/.Idl'r twee tot Bllrge:l'ceflercn. in de
plaals van die, welke "ier jaaren gediend hl;;bben; kl!crende de
116 aanden weder tot de Vroedfchappen.
Lm ons, tot flat van dit Artikel, hier bijvoegen, dat. tot
onclerhonding der gemet'nrchap, rusfchen TJckl.'II;;/ en Lccllu'.'Jt1f'.
dm, ingc\'olge een Oétroij, cioor cie I/e('ren Stnatp'l van F;i, (.
IOlld, fnn die van da Stad verleend, deil 6den Oc1obcr dc~ jaars
J 646, in dat zelve jaar l'en aanvang gemaakt werd, met het
mnak~n van een Trekpad, van DI/drum tot LcclIJvtl,'l/"dclJ. Bij
hetzelve l'étroij was hun verlof gegeeven. om zo veel gronds
van de nabij gelegene landen re mo,en afoeemen. als zij d~ar·
toe. en tot den RillglJoot, nodig zouden hebben, mids den
Eig('n~nrcn d, n hehoorlijken prijs daarvoor betaalende ; waar·
voor hlln, ter {:oedmaaking der kosten. werd toegefiaan, zoda·"
nig een rol op de feheren te leggen. als die van Leel/!"oardm
en llar!il1gen van se fehepen genomen, die de grift, tus(chcn
die twee gemelde Steden bevaaren. Om dergelijke gemeenfehap
met C'·Ollin;m te bekomen, moest ook een kanaal, van Dol.:·
}m1i1 tot aan de grenzen dier Provintie. ter lengte van hijna vier
uuren gaans. gegraaven worden; w~arloc a~n de i\J~gif1r3at van
deze Stad het Oétroij. op gelijke voorwaarden, d(!n !2ó!len l\Iei
J 6'4, verleend werd
Die van Croningm hebben desgelijks,
van hunne Stad. een Vaart- en Trekpad aangelegd, [Ot aan de
grenzen hunner Provintie, alwaar diè heide Vanrten elbnder
onnroetcn en zig vereenigen. Van di.:! nieuwe Va~rt heeft ook
LUfII"Ir.,'den voordeel. vanwaar. tot C,'oningeIJ, voortiids ~
gf'cn r. ".dè r \'~ar\\'~tcr was. dan d:lt van KMPAI'. R\)BLES, over
het RaE!III::;::1'1' .1!cir, welk, des wimers , moeilijk te bevaaren
b. llier.J()or is, \'~i1 1 cetJH"lIardell, de Vaart niet al een geopend
over D?kkullJ tot Grnl,rTlt;ffI, maar ook vanóar verder tot in
O~sd;·if'$I{lIlr/.
VAN LOON wrtoor:t OI'S, rer gedacht.,nisfe vaa
dez~ Trekv~art, cenen P~n:;iIlg. welks eeue zijde vertoont eeu

;Sçhip,

DOK K U!\'J. (fTer::lfJ1lIlS en .7o'lImnts l'Qn)

4!l1

Sc r,;p 'J grÎ1"/J {'kl';l (ion,. ('('11 "flard, wQartp e('1J -'(lagers :T.111~S .
km zit. di:' het voor/drift. h-nl!!'ens "et .vad, f1 apm ; en
:Jan c1e 3nd.-.re zij ,ie reil nieuw IP'áp(!II. met ul1ig lufl'erk Oln
den rilr,rI; aISllIe(h! een op[chrifl, welk deze gtbcurtenis met
het j~artal nallwijst.
Zie verder GlJlCIAR[)lJN, fol. ,66. WIN'E:\lW<. o.1ter ziilJ
Cf/roni,k. eli ill dl! C.1ro;iik ze!Fe, fol. .U. Ollde
H;/Io,;djè 'tI! C'/'Ol:/.,~, fol. ~ 3 elJ 47 B KA; ,CilvTr{'lts; RRVG'.IAN 1'vIJr ~CfIRJ\'21Uüó; PONTMü);. Cd(1er{c'u Gefchierimisj;>ll. 11. Jkel, '01. :~,39, :'-+4, Hl!
cn 372. V",sa.:;. JaarboekelI ,p 5~ J, 6~3 en 632.
PETIT. N,'d"r/. RC/,lIbdck
\\'lNsEmn; IlACHlENIt t
lf/vol'dnberk J',UI Frie,IOI1' enz. \' AN LoON, Pm~!iil6kli1/{/C , J. Dècl, bi. 326 en :P7, Il. De!:l, bI.

4 19.
DCKKt'M, (I1ER~IA:\l'S ".~N') uit ze~r aanzicnlij!;~ ou.lcrs, iJl
,le Stad van l:i,n r.aJI1l g~b,)rCn, lIas een mail, die zig. VJIl
der jeugJ ~f a~l1, met graolcn roem, in alle befchaafJe wetenfchaFrCll, en ook in de Godgeleerdheid, ocfende; waartoe
de n:\ttlllr , als ziinde hij zeer welfpreekend , mede h~t haare
toc\'r~"t.
Eerst PridlL'r te LUllwlwrdC/l zijnde, \\\:rd h;j 'er
liaderband als Opp:rpai1>lC'1" van ST, VlTUS :\all;i<.:Ctdd; in wclke
\Vaardi,~ileid hij zil!, met alien roem cn lof, gedroeg. Gedllurenue zIjn leec:]. in hd jaar 1514, werd~n eenj~e va:] zijne
ièhrilten gedrukt, onda and~rL'n eene Fák/aorifl; Ol'el' d- ze"Clltim eo/Ie Pfll/IIlC'll J'an D.'1J'id. l\Iet dën 3glden,i~n b~(ig
zijnde. b";,:onllc'l h~m ziine wr(!andelijke vermog~ns tI: bl:gee-

ven; en kort Jaarop liol,;J,' 1'jn cl'lOd.
Zie Our/her/cu l'f/IJ Frie,ltllld, r. Dcel, bI. 252.
DOKKVM. (JOHANNE; VANÎ \\'3S. volg,ons het getuigcLÏ3 ''''0
in cenen zijner brieven aan ritCOLAAS EVLRHMlnI. ~

'VIG lUS,

man, met ee" meer dan gemeerr verfland be!i:aafd In het I\'<?r'!t
van VIGLIUS vindt men een troostbrief, door VIGLTt,;s aan VAN
iJOKKmt, over het aftlerven van zljne~ zoon, geli:hr.::ven.
Zie IIls YOOl'tn, bi. 406.
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MAN. (Thomas)

DOLEMAN, (THOM~S) in het jaar 1653, Luitenant-Kolonel
over een {tt'gimcnt
H('giment Voetknegten, in dienst va;]
va:J den Staat der
Ferecnigde
Ferecnigdc Nu/erltmden
Nultr/o/JrJen , onthield zig , in dat zelve
zclve jalr, in
EI/geland,
E/Jgelalld, alwaar
al\\'aar hij zeer bezien was bij den
dcn geweldenaar
gewcldenaar
CltlIM\\'I!L. De Raadpcnfionnris
Raadpcnl10nnris DS WITT, en andere Leden van
CIWM\\'XL.
Regeering, wien
wicn de geheime verflandhouding
verftandhouding , met de toenmaacoenmaalige Reteering vaD
vall Enbeltmd.
Engeland. was toevertrouwd, bedienden
Iige
zig van hem, om van de geheimen aldaar berigt te worden.
gun!le aond,
llond, bij DE
OE WITT
WIT1' en VAM
VAN: B&\'ERBE\'ERDOLE~IAN, die diep in gunHe
NING, kweet
kwect zig in zijnen pligt des te ijveri;jer,
ijveri;~er, om reden, dat
hij, hier te lande, zijne
zijile bevordering
bcvordering zogt; zo als dan ook zijn
jongal'
jong!l:e zoon, uit aanmer~dnl:e
aallmer~;jnl:c vnn
van de dienflen,
diennen, die zijn vader,
ter bevordering van den vrede, ~cdaan had, met een Kapiteinsplaats begiftigd \verd;
werd; waarvan de Raadpenlionaris,
Raadpenlionaris t den I{den
April 1656,
1656 t bij eene l\1isfive,
l\lisfive, aan den Ambaslàdeur
Ambaslàdcur w.
w, VA'\:
VA'\:
NIWWPOORT,, kennis gaf, zeggende, onder andere
a11derc .. daarin:
NIEUWPOORT
Hanr
Honr Ed. Groot lJI/og.
lV/og. hebhm
hebbl'11 mede gCl'f/;'/J'CCI'/,
gcre/ü/J'ccrt, Óf: 1'001'
)'001' e:;c:;de
)'nn Thomas Dolman, zoon VOIl
van den Lui/oHm:tie ten hehoeve "on
Lui:elJ:mtCO/Of/cl
wm 1111
of flt11J
01111 • celle
cClJe vtm
yan de tcgenwo~rrlig<"
Ifgel1wo~rrlig~
Coloflet Dolman, ,'on
1:/1 af
~'oce('relldf! COllIplIgiJlen
Comp4g;JÏen Kri/gsk:;"c
floa:!,ic op de Repar.
vt1cci'rende
Kri!gsk::"c :'ten • flna;:.7i'
Repar·
titie
litie )'an Hollolld,
Holl/wd t gct1td~e('rt,
gcnj':'CÎei'rt, end,.
end,: bij à !lf'frCfI
lIefrcn Gecommit.
Randen gedispotleert
gf!dispofJeert ZI7/ !;'ol'dcn, en r!:;t
teerde Raaden
dat in CClljidf!raCClljid~ra
tie ,'all de goede dienfleu,
dienfle1l, bij dm gelllc/dm LlIiteluwt-CololJi:/,
Lui/mont-C%lJi:/.
OllJtrent
flan de ''rede
OTIJtrpnt de' be1'ordering
bej'ordering vnn
)'/'cde lIIet
met de Republiek
Rt'publiek I'till
)'011
ElJgrlfl/id, 110n
EllgrlO1;d,
aan deun
dezen Staat geil1tJn. Dat DE
OE I\'ITT
WITT nog veruer
verder
arbeidde, om vader en zoon verder [e bevorderen, blijkt lIit
nit dl's.
d~s.
CchriJven van den 2den
!:!den Junij 1656,
1656 , aan
lIan bovengemeldcn
bovengemelden
zelfs fchri)ven
Heere Ambasfadeur.
Ambasradeur. Ook had meergemelde
meergèmelde Heer RaadpenfioRaadpenGonaris, aan hem Heer Ambasfadeur.
naris.
Ambasfadeur, den 13uen,
13den, van de komae
van den H;!cre
LuÏlenant-Kolonel herwaards , kennis gegèeven,
gegeeven,
van
H~ere Luitenant-Kolonel
Luitenont-Ca/onel Dolman, ofDoleman,
met deze woorden: De Luite1Jant-Ca/one/
(zo hij anders genoemd word) ;s
;S op gisftren nlhier
alhier we6ero/Jt
wet/erom in
geat'/'iJ'eerd, en ,!'eeft
,1,eeft mi;
mij onder onJere
IJndere gezegd, Jat
dat
den Haag gea,.,.h'eerd.
men tn
,n Engeland niel
niet wel
lnl grfligl
gt(ligt was,
WilS. dal
dat dezen Sloat
Staat zo ,'eel
fa1'eurs non
aotl ,\ponje
,\pan/e wos
was bell'ijzmdl!, enz. De Heer VAN
VAN NIWZ'OORT, overtUigd zijnde van de achting,
ach[ing, die deze man had,
;ii;breef aan den Raadpenflonaris.
Raadpenf:onaris J den 2311cn Junjj
junij van bet jaar

rf",

1660,

DOLHATN.
DOLHAIN. (/Jd,.;rlflit
(/ldrir/flit I'fln Bngm ,Ridder, IJuI','ml)
!JuI'I'ml) 423
4 23
J660. of het niet mogelijk zou zijn, hem wederom in flilte
der\\'a:trds te zenden.
der\\'aards
Zie de'Brieven
J(d~rieven van DE
DE WIIT,
WIIT, I. Deel,
Deel, bI. 288.
2~S. ITI.
ITT. Deel,
bI. 211,23+
!lil , 23+ en 286. IV. Deel, bI. 390. in 8".
DOLnAT~,
nOLlIA!~, (ADRIAAN
(AORtAAN ,'AI"
\'Al'! B[ll.GEN,
B!:Il.GEN, Riddrr,
Ridrlrr, lIetr
Hur "1111)
1'/1/1) en CoCIJ'
iiCIll,
'lcm, gc[proolen
gefprooten uit een zeer
zcer oud Brr.brllJd,c'/
Brr.b(lIIdiC j GdJach[.
GcOacht, waarvan men.
men, bij CARP[l'iT:Ell,
CARPun:F.R, verfcheidene gemeld viud!.
vindt, was, zo
STIAD,\, V
VAN
DEI\. HAAR en
cn meer and2re melden, eell
ecn der eerals ST1AD,\,
4N DEll.
fie Ondertekenaars van het Verbond der Edelen. Veele mis!1amisOa.
gen zijn omtrent
omlrent zijn per(oon en verriglingen,
verrigtingen, door de verkeeroc rpeldin~
rpeldinj; zijns naams, begaan; zijnde DOLII.\IN
DOLlI.\IN genomen voor
oe
:;Jn!lp,1)i'. Zelfs is d.:ze
d~ze mi.llag door den
Jen groolen
grooten WAGENAAR, in
ia
:;JnHP,lli.
het VII.
V11. Deel zijner Vaan/al/dfche lJi;torie,
Hii/orie, p. 177,
J 77, begaan,
toe van 's Prinfen A(e;ezatH
Af~ezaT1t te
fchriivende hem de waardigheid we
rchriivende
GCiJd (15
(1577)
ook ;;~lIdt
::;~lIdt de'
dL' PrhlS
l'rills
Gei/d
7 7) in den oproer aldaar; hij zegt: OOK
lien Har.·
Har, ,'fill
)'Oll Dolhain
Dulhain dNwaarts.
d~lw(ltJrfs, enz. en naderhand.
naderhand, op p.
tien
423. dat d~
ti.. !fce,.
!feer "(Jn
l'on Do:hain,
Do;hain, C'n
en D~f!er
D~é!er }oannes
Joannes Junius (in
ei!l
158
1581)
IJ tiflIJI"
nflal' El1gcltmd
Engc/r:nd gezonden
gezondm werden, enz. waardoor
waartloor echter
JAN HINKAAR'l'.
HJNKAART. Heer van Dohajn,
Dohain, moet ver!l:aan
verflaan wlJrden.
worden. Want
l,~N
DOLHAIN was reeds in het jaar 157'2, zo als wij thaks
ttraks zullen
zien, over"~eden.
BEIlGIi:N was l~L:t
nlct alleen een
overli!eden. Heer AnlllAAN VAN ERltGiN
'-'Oo~lhllder der Edele Vrijheid in n3am.
naam, ma3r
maar wezenlijk en in
'-'Oo~lhnder
de d:lad; \'erbi;]deIlJ~
\'erbi:1delld~ zig, na zjjne gedaane ondertekening van
het Sme~kfèhrift,
Smcàfèhriiè, tot h.:t
h~t opbrengen van vijftig kroonen.
kroonen, Door
AUA. in het jaar 1563.
AUA,
'S63, gebannen zij~de,
zijnde, toonde hij, h~t zij
uit wr3akzll,;t.
wraakzu,;! , het zij om anJere redenen, het eigen bel:mg
belang met
OR,\NJE gevoegd heb·
dat der vrijheid te wllen
wlIen paaren. lig bij ORANJE
be:lde, fielde
Oelde de Prins hem, in het jaar 1,;69,
1569, aatlo
aallo als OnderOnder·
Admiraal der Vrijbuiters
Vrijbuirers of Watergeuzen,
Walergeuzen, die het
hel geluk, volgens
den raad van COLlGNI],
COLlGNIJ, ter zee moesten beproeven.
Di!
De Heer
la:uel1 voorbiigaan,
\'AN DOLIIATN,
DOI.IIA1N, geen tijd vrllgteloos
vrugreloos willende laaten
belegerde, met eenige fchepen,
fehepen, de
ging fpoedig te werk, en beleg.:rJe,
Schans De~fzijl; v:1llw:m
\'anw:m hij, echter, genoodzaakt werd Ie
te wij~
ken en zee te kiezen. Uit hoofde van het bovengemelde eigetl
eigell
Ciug DOUIAIN niet alleen, in veele gevallen.
gevallen, onzinnig
belang. ,iug
belang,
vijatld. en zelfs de alleroDzijdigte werk.
werk, beroovende vriend en vijand.
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fien; hij weigerende, hoven di:'rl, rekel' i:l~ of VC:'J:ltI\'O'
VC:'~:ltI\'O' ,rdi:lg
van den gemaabl'll
gemnabl'lI buir 11.'
ti,' dilen.
diJen. Il:r cell ,,:1 a':<lcr
a':dcr hUHcn het
Gogmerk
Go"merk van
vall Prinfe
Prinfc 'nu.!"1
WIU.!'11 ;:i:l1lr,~. (}"'h:HJd
(},·th:)!,,! dac hl":1
h<.":1 re LJi!Di!/cnburg
/cllbllrg en hicid
hkid hel~1
1lt'17l ~I ':I~i',
':l~r, ('C;';::l'l1
L'('l"i::<.'11 ri;d.
ri:d, g-cvangcn.
g-ev~ngcn.
/Joch,
wegens zij'1C'
zij'1(" ZÏc'!;I!'.
ZÎc'!;lt'. omlh;cn
omlh;en zi':,J~, [wgl~fh;j
!wgl~fh;j i:i.; 'In"
;1~~r rage/dil';:
wl'/~ens
wa~rup
W:1nrup ORA;-;Jr.
ORA~Jr. z'inen laqhlief
laqh!Îef imr,]I"
intr,)k, DOIII.\!.\:
DOl I!.'!.\: Idiinr
kltiinr d~3rna
daarna
zijn geluk rc IJlJde
lande Ie
re hebben willen
lI'iliell hl'procvt:n;
beprocvf;l1; ren
reil Itrill;lCIJ
I1rill:ll'lJ vindt
men. tbt hij. als een voorllnnder
voorilander der vrijheid, zi~
zi;; lH?Va:ld
llcva:ld 011·
\\'cl:;e, in
ilJ het jaar J5ïz.
J5ïZ, oprrol\l;el1,
oprrol\l;cl1, lOt
tot het
der die geen en , wcl:;e,
flCl;,,:c:J ilJ 1/1'11rg,J:/é;cII.
I/l'I1cg'):/é;cII.
[lij
(lij IVl'rd rol.'aar
rol.:aar zW:1ar:ij:;:
zwaar:ij~;:
omzet van ECI;":C:I
~ck\\'ersr,
~ck\\'erst, en 0':lk'.\a111
o':t".,lal11 \lcl
Ilcl del1
den viiand. Ii~nar
lilnar nit'r den dood;
hem, w
IV 'irli,~;e dagell
dagen daarna, ilJ
in her
het Craf
(;raf fleeprc.
fleepte. Ilij liet
die hem.
ec~ig!>
ee:ligt' kinderell
kinderen na, verwekt
vcrwekt uit zijn hll'.n:lljlc
hll'.I'\:lljlc met )1.\R1A
)I.\RIA VA';:;
VA:>
tJOCII I'N.

l\len zie van hem verder \\'
WAGEN.lAR,
AGEN.\AR, \'
,'IT.
I T. Ocel, VAN MeE!\fCETER N.
N, lIl. nork,
nork. p. 5.J.,
5+, ()5 en /\6;
66; IloorT,
IloorT , p !lC9,
!Je!).
!210 en 263: nOR,
BOR, Vl. lJ..:d,
Deel, p. lf9;
1~9; n: \\'.~1E.R,
\\',~1E.R, I.
Deel, p. 2°5, enz.
DOLLT:R1"
D0LLT:Rl' , (De) een inham der Z'!",
Z~"', welke Zij:ICil
Zij:JCil O'Jr1f'ron;:
o'Jrlf1ron;:
is aan h~[
h~t brceken
breeken of tCIl.:t1T~n
tCIlL!tJT~1l der zcega1
zceb~1 ,t ~n. V<iór
öór
het laar I-J77
B77 Ivas dit iUeir eene
éene (choone
(<:hool1e en
cn Jmligc
Imtige Jandltrcck,
landltrcck,
uirgenràt, dat 'er drie-en.denigdrie-er~-denig Ou,pen op !-:ekld
!-:etdd
zo wijd uirgc!1ràt,
werden. Doch twee omzachlijke
olltzachlijke watervloeuen,
watervloeden, r::lllldiik,
n:ll!ldiik, dl!
in Februarij , en de laattle in de
dl! m3:11l,1
m~:lIhl D(,":~l1Iber
D(,c~llIbcr des lil'·
ge.
eer ne il1
melden jaars, ver"orzaakren
ver,'orzaak!en die onheilen; d,J,,'nde
,{,j','lhlè de g2\\'cldi.
g2\\'elJi.
fbrmeo het water met zodanige kr~c!H
kraC!H te.~l'n dl'
de dijken aan
aal!
ge tlJrmen
dat d, zelve bezweekl'll.
r erz :.'n,
bez\\'cekl'il. en de Gr,1o'1i1
Grol1i1,"gcr..go·- en EemlalJEemlfllJl1 • lbt
dtll
dtlJ vaneen' ti:heiddcn;
fcheiddl'n; avc!
aVCi .1rL'o!l1cl;dc
,1rL'o!llcLd~ l'en
een ;:r,)(lt
;:r,)()! !~eral
p~tal Dor·
pen, waardoor biina honderd
bond.:rd duizend
duizcll'! l\Tellf..:hcll
l\Tenfchell,, l'en
C~1l grfJor
grfJot getal Landerij"n.
Landerij"o. !luizen,
Iluizen, Vee, enz. wegCj,oeluen.
wegCjloelden. llieruit
Hieruit ont·
Ollt·
Hond een ,~iel!\\'e
'lil'l!\\'e zec\wezcm. !tJsfchen
tnsfchl'n de Lanufchnppen
Lanufchappcn CrI'
Gr,1Iill{;cr/m;d, JlI:m/lcr
11/::il/7cr en Erm!al1d,
Ermlalld, die daarna dell
den naam Do/Dol1IÎl1gcr/m;d,
lert.
lert, als van een
ecn dol
rlol onnuimig
oni1l1imig water, of van de rlJ!/,'
rlul/,' ,Yoord,Voord·
zee.
zee, gekreell;en
gekreegen heefr.
hecft.
Eerst dringt
drin{it de z'.'e,
z'èe, a:s door cene
eelle
tuslchen Cronil1gm
Gronillgm en langs den mond
mOlld der El'IHS,
EI'IHS, (een
fl:raat •, Imrchen
5troom.
5trool11. die
tiie uit de
tie um/llIl1ien
Ecmlnlllicn tiJor }"~eit) en fu.ekt lig dJIar·
daarvcr!Chului~d
verlchului~d

na,
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11:1, tmf,:hen de Z,)
Z,) even ç,cno,:mJL'
gcntWmJL' Lan,If(:!l;lpncn.
Lall,If(:!l;lpncll. j,J d,~ wljJte
r,\t.
!,it. D,,;zclf';
tk;zclf'; gro()[[~.I·'lfd. '.'~n den
dell 111
til '11,1
'11,1 l~:r r>·;:"
r>::" langs die
ku'rcn, lOt a:ln dc IJn·l:l.eek
IJll·lil.eek R, i,:,", Ct weh il 1.;r?i1iil/:el/rJnrl.
teg~'l over (1r':1 111 )'1 i ,Ier FCil/)", li~:) lIP
lIP 11 'öL'il
uaL:!l
uar-:!l ~aat1s in
den om::'ë!\ h:..·.~;·'}I)(.
h:"·:~;·'}I)(.
De v\.)(lrll~:l"ll~~ P~·l~PC·t1,
P~,l~PC·t1, die op àe kusten
Ie.,,,,,;] l'n dq"r .:c'J
.I'Gler II ,I', 'rden, zijn iVam/)'".
le.,JIl
o!lcrt b~ ,I'Gler
Dt'.t~.iJ, OcJstcrdlil:1 en 't V"O:"l ,'; R,·:'I'
R";I' in (;ronin;Je/'/fJlld.
,\;::1. idenl:
ident: LILIlJucn,
LILlllucn, die
1I ~t is zeer wlar!çhijnli)k. lhr lk OL! ':;::1.
in dezen lc'Lb,lL'zem
Zc'L b,lL'zcm L't:gen. ll\'er~l:I;t';.'ir'n
l1\'er~l'I;t';.'ir'n ti'r '\'~-;2;e:po~!de
w~.;2;e:po~!de
h']d~n
h']d~ll zij:l, 1\ ier nJJ'11:1l
llJJ'11:1l lll'cn Ille' :~c, n~ 111"')",II):':h~iJ b:paalcll
bil. DCl.e grodt\! W1t 'rpla, i" cv,'n ais
a:s an.krcll, ICr'.\' ij I Je
nood de bel\'ooncr~
bel\'OOIlCr~ onzer land trce];cn [ot
tot de lloodLaakliikilé:id
g'':;11:1,~[
g'':;)J:I,~t heeft, om nkuw.: diJ~~n
diJ~l'n te maakéll, en de reeds aan.
geL:,-;le dijkeil
dij keil t~ vcrJi\:e.lcn
vcrJi\.:e.lcn • mcr~l;j!, bcp~rkt , zo dJur h~t
:tln!lljl,::n ,kr diJken, al~ Î.ldijl,cIJ der 1.1ndcll.
11ndcll. De bOJden
bOlden vail
:tln!llj',::n
dr:11 Dc/lcrt h.:efc men,
meI!, van ti)d ['JC
t"t tii,l, Z:,'11 aan.va,f(;:I, en
<:'11 \\Iet
voorn aa Dli k hii dl: i\'ie'.:I\·~
i\'ie'.:\\'~ ~C;1~IJS, aa'! d':,l 010'1 J VJil dl.! I/:·,tJt'uldel' .1,7. ~III'J:tr,
~III'.l:tr, eef\t
ccr\t in d~ iaaren 16)5 l'1l 16)6, cllla;I'itelij:, in he, j.l:tr
j.lar 'ï 48, gchel:le
geheel\! Poldt.!rs dru;J;; gellllaI.m, en llIèt
lllèt
dijkl:11 o:11'.:ecven zijn. In d-! [\V~C e,-rs~
e;.rs~ ;èmeldc j'll~ell
ni~!l ve dijkl:1l
gefchied!c di, d"Jr den H~er A:>iTlnr;r IIVB::RT,
IlVB::RT, II~er VJn
VJn /lru;1I1'ngcn, di.:, V00r de daartO~ aallf',ewcnd<!
aaJlf',ewcnd<! kn,te!l,
ko,te!l, V~IJ dil aa
aal1gewonne
gewoilne lan,j h;?t
hó?t vrui('!?,'hru:;;: 7~sti:~ j~,\i'LI
j~,\i'el 1.J:1; hclDot. in
ii4J ~efc'~feddc
~efcl~feddc h~r d,),,,
d,)'h l1~cle:l
l1~cle:J I\I:r~~~,,,::~,l~r:::1
I\I:r~~~."l'~,l~rl':1 cn lbadcn vaa
GroIlÎ/lgfIJ, op ko,~"'11 der Stad,
Stad. :\0', tI"'II',:'I. i,1 de j3;lI'~n Xï 69
en '-70,
'~70, i" hij hèt i)urp /i,,l!O:I·',i.I,
Ji,,JOT"i./, e~l1 [>":,I,,r
[J":,!"r I'ail
,'ai] gruott!
groot\!
uigellrek[r,eid
1(:1,1 'c', 1<,
t<, l'ue';,;:J,
I'ue';'::], vall
vall lii.t
liiJ telt
uigellrektr,eid ill!~~diikt. !\'Je,! I(a:l
tiid, 11:J,3rdicn,
n:J,3rdicn, in 11"t
l]>'t midden \'all Jen (;,,!:,';'t,
(;"!:,'rt, lis verlc!leidè.
verlc!leide.
IJ\! zanJbanken O;'WCïp~:I, d!~ huop 0' ,1(
,1( q'ecnkr
q'ecTlkr wordt. dac bet
grootfte deel V~1r. dit vcrdrvnkçne
verdrvnkçne ;:1l!d i;J 'rugth:!:1!è
'rugth:!:l!è akker, zal
vera,HlerJ word,n, indi"n UJe:J 'e;' ~L nddi,;.: ];osten toe
kunne!! vera!lderJ
\Vild~ :Jan II'LIlJen.
lI'ellJen.

Zit!
Zie lUII. 11(;J!ïJclJboJr des dar)ri
dar.iriks,
ks, p. 18)'.
18)". SC:tOTA:..-rJq,
SC:tOTA:"'1JQ,
ChroliljJ:, fol. '47.
'47. EM',I:Ui.
EM'.I:Ui.
EK~UIA:>i, ,\ti,;/fii"~'e
\t.;n:;cq, lFat''1'b.'j;':''';'''ÎII,::;,
lFat,.,'b,'j;' :"'/"ÎIIg •
BedmkillJ('Ij, p 1"7. I;' jen::'\",
p. 6,
6,7
7 eil 8. jl',ColEl\E,
j\"C,ni-:l\E, Geogr:lp'ti~ r:. p. 113_ Oud.
Olld.
heden Ylm GrollilJgell, en7.
en?
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DOM.

DOMA.

DOl\1BURG.

DOM, in 't Latijn
L:1tiill DOIl1I1S,
DomtIs , een lil/is,
huis, betekende, in de i\l\lid·
liddeneeuwc,
laa!ere tijden is de naam van Drm:,
Dl)m,
deneeuwe, eene Kelk. In laatere
bij uil!lek,
uiri1ek, gegeeven aan de Hoofd.
Hoofd- of Bisfchoppdilke
Bisrchoppeli]ke kerken;
en da~rvan
da~r\'an is, nadtrhand, afgeleid de naa'11
naa'TI van DOlJlkerkCII,
DOlllkerkcll,
Dom!JeC/"fIl, Damlropiud
Dom!leCrt'll,
DomkoPirtd;; zijnde de naam van
v~n DOlllhcerm
DOlllhce,.eI/ eerst
in
jn d~
de Tiende Eeuwe
Eeu;ve in gebruik gekomen, wijl die van BroeB,.oein
dl:r toell
wen al -re
'te gering begoa te worden.
Zie lIlATTH.
lIIATTH. de
dl: Nobilitote,
Nobi/itate, Lib
Lib.• .2.
2. Cap. 3.2.
32.
DO)lA.
DO)!A, een eigengeërfde IIoftlede,
Hoft1ede, in den omtrek van /l1Ir;f111t;jum, in Lectlwnarderadrel.
LeelJwolJl'deradrel. D~ Eigenaar dezcr
dezer l':aat7.c
plaat7.c \\·a5
was,,
in het jaar 1651
165 J , I'::U
P;3c) VA?;
\"A?: Do:\L\,
DO:\J.\, i\fgcvaRrdigde
Afgevaardigde "'.:'gclls
w.?gcns de
Staatc;J
StaatC;J van hies!,UI:;.
Frics!,m:!. Illij
lij opende.
opende, als
a1$ PrefiJellt,
Prcfident. met eene
~d~n V:ll1
\':m de maand Jal1l1arij
Jalmarij vall
van
fierli;ke reJcl1voerÎIJI',.
redcnvoerinp:, op den 1I ~d2Il
fierlirke
oat par, de verma3rde
dat
vermnrde groote Staats\'ert::ldcrillg
Sna!s\'erg:ldcring in 's Nnge
hf/ge.•
waarin hij. na het uitfpreekcn zijner reden, door den Heer JAJA'
con
COIl CATS
CA'l'S vervangen
\'ervangen wcrd.
u'erd.
Zie VAN LOON.
LOON, i'mi;illg,{-Zl1Idc,
i'o;niligktl1Jde, Il. Deel, bi.
bI. 36
361.
r.
DmlBt'RG, een finnlle
DO:IJBl'RG,
(ma!le en opene
openc Srad,
Stud, ilJ
JIJ de Pr0vimie ZeeZNLmd, twee en een
ccn bil'
half lIur
\lur van illiiJJc/1Jflrg,
illil1JcJburg, en (00r.
l;~r. U;Jr gaa!ls
gaa!IS
tèn
r~n noordoo~ten
noordoo~(en van 1I'i;,t-/,-ap,
l!é.t-/l·flp,IJ.:,
Ik, nabij en genocgzaam
genoegzaam on-

der de duincn
geJachten.• over
duinen gelegen. Ver!chillc!lde
Verlèhille!ldc zijn de geJachtcn
d~n
u::n naamsoorfprung
naamsoorfprong dier St~d.
SLad. Daar zijn
zjjn 'er, d:e
d:c willen, da,
Ja.
zi ij al
af kom(lig
komflig zou zijn van
vall DOl1lill;,
DOllJi"i, of D~1111I1ïJl/r!J:m:,
D~i/Jflibll"g:IiI:, dat
Jat is
/Jeerelilll/rg;
plaat[e een llurgt
llLlrgt Of
flcereti!J1II'g; :anderen.
lIndcren, dat naar
daar ter plaatf\!
óf SterkSterk·
waaruir de om- en illgezcttiJen
ingezereilen zig tegen alle
te gebouwd
j;ebouwd is. waaruit
aanvallen zouden vcrdedi;;d
vcrdedi;.;d hd'b~ll.
hel'ben. D~n,
D:ln, die hct
het meest
m~est geloof daaromtrent
daammtren[ verdienen, leiut:n
Itid(;n dezelve af van de menigtc
menigte
Duinen daaromflrecks,
daaromllreek~, en zeggen, dat
dnt de naam eerst WJS
W~5 DuillDuif/lierg,
berg, naJerhand
naderhand veranderd in D01i:bllrg.
DO/i:ollrg. In de JIand\'cstcn
Handvestcn •
Stad, door Graaf FLORrs
FLORIS DEN
Keuren en Privilegiën. aan deze Stad.
\'IERllEN
VIERlJEN gegeevcn.
gegeevcn, word ze ook
cok doorgaans Dumót:rg
Drm:bt:/g genaamd.
voo~h('en gebouwd, is gantsc']
De llurg,
Burg, aldaar voo:heen
gamsc'J verni~[jgd,
verni~[igd, en
deszeltS W,lprn
W.lpen o\·erig. Ten aanzien van haare
alleen nog in deszeJfs
oudheid. is zij de eerfle
eerlle onder de Steden van 7.ec/f/l1d;
Zee/nnd; doch
van haare gefleldhcid,
CcllOon in
met opzigt vaa
gefieldh.:id, de allcrgeringfie, fdlOon
lig-
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ligging de allerna"genaamfle.
alleraa l1 genaamfle. Voortijds was 't
't een d~r welvaarendf1e
rendf1~ Steden
Stedcn van die Provinrie, hehbend~
hehhcnd~ gra'rijke
gra,rijke weiden,
vruchtbaar\!
vrllchtbaare bouwlalldcn, en zo nabij
nnbii de zee geleegen , dat 'er
de Landman en
cn Vi~fcher een genoe:~z~am
genoc:-:7,1am beftaan
b~f1aan vindl!n kOD.
kon.
Om hun te
tC meer
m~er aalltelJJoedi~en,
aallte!Jloedi~en, bevoo~rl!glten
bevoo~r~gtten de Graaven de
St~,l
St~.i met
m~t vccle
veele nijheden
De cern.! maal, wannear Domburt
DlJmbur!
d~arm.:de be(chonken
dnrmede
beCchonken werd, is niet wel aam~\\'ijzen.
aantewijzen. Doch
Doch.~
al in het jaar 1223, werd het, door Grnaf
Graaf FLORIS, een Poerte,
Poute.
dat is. e~n
een Stad genaamd. D~ aangenaame liggiilg
ligging lokte veevee·
Ie menfch,'ll
mcnfch .. n derwaarts,
derwaarts. om 'er huizen, hov.:n
hoven en erv~n te koop,,", re bouwen, en àèS zomeri te bewoonen. Graaf w
pèn,
w LLE~t
LLE~1
VIIN
V/IN HENEGOlJ!\'FX
HENEGOlJ!I'fX verbood om Domburg
Domhurg gcrlaag
ge!1:lag van meer In.
Inwuonders
woom!ers te vDorzien,
vuorzien, en het koopen van eenige huizen of
erven aldaar,
aJdaar, (en
tcn ware zij waren of wierden Burgers of PoorPoor..
ters der Stad. Die zelve
Domburg, als een
zeh'e WILLE~I
WILLEM rchonk
Cchonk Dombu,.g,
L~en, aan BOR"EL"N.
nOR"EL:'N. l\let
l\/Ct d~n
den ond1:aanen
ontfl:aanen twi,t,
twj;t. tusrcl.en
tusCc\.cn Vrouw
MARGARf:THA
MARGARP:THA en haar~n
ha:lr~n zoon
ZOOI1 WIttEM.
WILLUf. verklaarde zig garHSc:l
gamsc!t
Zeeland, uitgenomen Middelburg en Dom!;url,
Domburl , voor de Moe~\doe
der; kiezende Jus die beide Steden de partil
partij der KabbeljaauwKabbeljaauw·
fchen, daar Je
hield~ll.
de andere Steden de zijde der Hoek(chen
Hl)e!cfchen hield;!tl.
Dus weigerden zij ook, aan Vrouwe MA"G.\RE~T,
MARG.\REr,T, het betaaIen
betaaien
der twee
t\Vee honderd en vijftig oude rchiiJlln,
CcbilJjn, en het trekken
tri~kken ter
beirvaart
die1llle te (hall.
rlaan. In teg~n
teg:nheirvaart ,• dat iJ, haar met volk ten die'lfle
deel, begaven zij zig onder de b':lnieren
bnderen van WILI.I'::Ir,
WlLI.l!~!, en Wlr<!l1.
war~l1.
grootendeels
grllotcndeels,, oorzaak van zijne overwinning. Daarop verklaar·
verklaarde de Graavin, in het jaar 135
1351I , dat die van Domól!rg
Domburg goed en
bloed verbeurd hadden. Ook deed zij van
V311 d2Jr ee:len
rijkile
ceaen der rijldle
Ingezetenen ligten.
ligren. Daarna,
Daarn!l, echter, liet zj
z:j zig verzoenen, en
kende de Inwuonders
Inwoonders vrij van misdaad, mids hetaaiende
hetaaIende twilllilj
twintig
pond groole
groote Ct',:,dlen;
Ge,;,dlen; onzeker, of lie"t:r
Iie'/èr o:1~)e:,e::d.
(1:J~)c:(end. hoedanige
munt dit gewee't
gewee~r zij. Bovendi~n
Bovendien behield
hehield zij alle d~
de goederen
der Heeren ~:111
~3n Domb/lrg,
Dam/;urg, en nn
van anderen, die in d~n Strijdt
Strijd t
tusrchen
tusCchen ArnemuidelJ
Arnemuiden en ft,.
t~,. Y;'ere,
rare, verOagen
vern~gen Ware!1.
ware:l. Een aanzienlijken (ehat
Cchat moet dit b:',.lraag:n
b:· ..lr:lag:n hebben,
hèboèll, als
nis men in aanmer.
aanmerki"g neemt. wat
W:lt een m~ni,;tl!
mt:ni,~te V:l:1
va:] fIecrlijl:hei1i:11
He:rlijl:heclcil en Lusthoven,
be(chri;ving, geleegen wa.
wa·
rondsom Domburg. volg~ns d~ oude beCchri,vinF"
tl!n
ren;; waarvan
waarV&ll nieu
niets m(/er
mll~r dan de gagedachtelli3
R~gedacht[,lli$ o\·.'rleg
o\·,'rleg is. Alleen-

DOM B U R G.
--- ---- --- ------ -----Jeenlijk geeven 'cr nog cene
cenc llw'Igcc
mc'rlgcC booWlcn
booWlen en b~p!anrilJgclJ,
b~-p!anringclJ,
t 'cld
(JGk het huis te IFcst/;O"CII,
IFcst/;o"cli. ecn
een thauw
ll:mllV denl;"
denk!1t'cld
V~Il.
als (Jc,k
van.
Di[ IJ
IJ ~SI!IOJ'CI1
tSII/ol'C/1 behoorde \\'eleer aan den Abt van
v:Jn lllide/elburg.
ilJidclclblirg.
'c'e Geen
Gécn hct
het mc~st
IllCc'st de heminl13nrs
hcmill113nrS der o'udhcden
n"udheden lkr\\'aards
lkr\\':l~rds
I\crk, wt:lker
welker eiloor
Chour ri:kelijk
ri;kcliJk vervuld
\,('rvuld is met flce(trelokt, is de I,crk,
TIen
Ilen AfgGd;
i\fgcd,bccldcll
beelden der IlcidenfClh!
llcidcnlèhc Godèn
Goden CIl Godin en
en,, aldaar,
dtlor
\~,lor re
cc u:'Ge
u,'Ge bel\'(Jvncrs,
bt\\-00Ilers, ge':crd
gc':erd ('IJ
en aarfebed~lJ:
aarg-ebedcl): \'tJtJrnamclijk
Voornamelijk
Zce;;ud l"EPrCNUS,
;\EPTCNUS, en de Godillnc N::lIAlI::\:\I\.
l'ó::ilAl 1::--;\1 \.
(lp het
hd
Op
de Z~t'JlJd
A:'iikd van de laatstgenoemde
laarstgenoemde zullen wij
\\ij zien, welke
wel kc ondcrli:hdondcrlèhL'ÎA~;ikel
èei1e
èCi1C afbeeldin~en
arbeeldin~en en gedachten daarvan gemaakr en te
re vinden
Vlcle fiel'ncn,
fieenclJ, elJ
cn andere gcdcnl;ftukken
gedenJ;flukken d"r
d,:r (,uelheid
(,uelhcid ,
zij:]. V(clc
Ziin
ZiilJ aldaar, in hct
het jaar 1647, olltdckt;
omdckt; de meelte
meenc be'elelen,
bL'elden, die
uirgq;ra:n·en werden,
\rêrdetl, zijn in het gemelde
gClllelde elloor
ehoor no~
n(l~ !(!
[(! zicn.
zien.
uirgc'gra:lven
\\\:nscldijkcr
\\"~re hec
hee geweest.
geweese. dat mcn
men dezdvcl1
deldven hUllIle
hUllne cigc!1
cige!1
\\\:n,cldijkcr \\'"re
gr'lètl\\'~
gr'lètl\\·~ I;oln;r
I;u!n;r had laaten
lanten behouden, dan ze
zc \lit
wit re
tC ven\'en
venren ,
gc.ijk nadoh,md
ge,ijk
naderh,lIld gefchi(!d
gefchicd is. Op dat zelve (hand heeft
heef( men
ook gc\'omlen
gc\'om!en de gr. nl~f1'lgen
n,:03gen van een ronden Afgod,'rclJIpel
i\fgod_,tt.'lJIpel ,
w~3rfchijnlijk , aan
nan lIEHALENNrA
lCEHALENNIA is wegel\
[Oegc\\ ijd geweest; als
die, w:arfchijnlijk,
ook, iu !Iet
het jaar JI 87, op u,rt
dat zdve firand
(hand,, een ~ehell
j!chell Kerk.
Lor. ycrvul,i
vervul,j 1e2t
IC.:t vcrlèbeidcne
\'Crll:!,,,idcn'~ kisten.
kisten, waarin nog ovcrb:ijfzcls
o\"crb:i)rzcls
I;o~',
lage"'. In d.: aa[]tel;enil:gell
n311tekenirgell vall
van dei]
d"i] fleef
Ilt.'l:r A. VAN VEI!
van :i ken lagc'"
fLOOT, in J 7'~3
H3 Predikant re
te DCiilibllrg, te viIiden
viiiden in
ilJ IH:t
hee Illee1\\<.'eTcgt'1/U'oord::e Stflat
Staaf "fl1)
"01J Zoclmul,
Zoe/aml, p. 2!lj.
2!l3. word
de deel van de TcgI'11U'oord::e
geze,!.
gez~:~. " ];at
Vat tot in het Jaar
Jnar 16ê 4, omutIlt
omUtllt anderhalve roede
"all
\'all hct
het Duin, een Jar,gwerpige
lar,gwerpige vierkante
vierkanre Heen, bilkam twee
twec
\"o.:tcn bOven
bOVln het zand uitllekcnde, had gcltaan,
genaan , ",c:ll;c
\';è1l;c de Bal.
\'o.:tcn
j;a,;ers of !üarfcTs,
K:lalfcrs, \'celc
rce!e j~aren Wt
tot hun
hUil merk gebruikt
gcbruila hadden.
t:abcrs
Deze fieen
fieen,, in !Jet
her gcmddc
gcm~illc j~,'lr
,~nr (11'84)
(I~S4) dr,or
dt,or een zwaaren
zwaan:n ï:si;sVeze
gang \'"n
d~l'I van de
r:.n zijne
ziine pl~~ts
pl:13ts \'cr!c!JOO\'l'Il,
\Trll:hourcn, en
ell 'cr
'er [(Jen
tuen een
eell d"eI
dc
vlUL<
VIUl' des Tempels
Tcmp~ls ontd.:kt
ontdekt z;jl:dl!,
z;jl;de, bc\'uild
bn'()lld lIlelI
men dat dClelvc
dezelve aau
(:c,zelJs
t~C,zelr~ llGordzijde,
IlGordzijde, naar de zee toe lag, en
t:n dar
dat de viller des
Tunpds
Tunplls J10g
nog altijd
nltijd ol'ider
onder het zand, en grootendeels
groorendcels onder Duin
DuIn
vClror1icn was
vClror;;en
\\'~S geweest; zeden is dezelve bij zwaarc fiormen,
door ficrke
affeheuring van het iliand,
fierke affchcudllg
iliaod, bij gedeeJter'i
gedeeltel'i oIitdekt.
oIirdckr.
n:\ genoeg honomtrer.t !Jet
het jaar 1I ie5 of 1706, zag men, na
Duch omcrcr:t
derd roeden be\\'e~ten
bewe~tcn Domburgs hoogte, de galllfche
gamfche vloer des
èerd
'2\:mptJs
'2-':IDp?ls in Darink, lang\Verpj~
l:lngwerpi~ vierkant, len
ten oosten en westen
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firekkende, omtrent ~wee
~lVee roeden lank en half zo breed, dat
dar is
iets
iers meer als eene rad
rod:.
c. Rondsom zag'
za~ men geene ov('~hIiifl~ls
ovc!bliifl:!15
van muuren. maar overcindflaande
overeindflaande planken,
planl:en, doch geheel bij den
grond afgehroken. Oe
I)e Ileenen van den vloer waren als plattc
platte
firaatlleenen,
firaatileenen. fommige rond, andere vierkant, zo als dergeliike
fteenen doorgaands
fieenen
doorgaan~s vallen. Aan de noordzi}de des vJoers
vloers was
een groot D~r;
D2r: inkgat, wnarin
waarin de voorgemelde grooce
groote l1:een
!l:ccn lag,
met
Ileenen. Aan de
dc zuidmer vcrrcheide
verCeheide andere groote en kleine !l:eenen.
zllidziide
zijde lagen drie of vier groote langwerpige vierkante
vi~rkante l1:~enen
!l:~enen ,•
zuidwaards
zlIidwaards omvergevallen, leggende den
dell een naast den ander,
and~r,
rij in den Darrink.
Darrink, zo dat de
d~ wegen, tusfch~!l
tl\SrCh~!l beid~,
b~id:,
op eene rii
ook met Darrink
fieenen IJg.
Oarrink gevuld waren.
waten. Aan het einde dier !l:eenen
bg.
z~nd, het hoofdelooze en meer dan levensgroote
le'Vensgroore
dieper in het z~nd.
vrouwenbeeld, 't geen nog in de Domburgfche kerk bewaard
vrouwenbeeld.
word, verbeeldende de Overwinnint;
OYerU'innjn~; hebbende het zell'c,
zelve, waarfchijnelijk,
fchiinelijk, voorheen op de eefS{gem~lde
eers{gemcld~ groote
groore fieen
!l:een genaan.
geflaan.
Durlla zijn 'er nog wrfchcidene
ere pcnni,lgen
wrfchciclene kop
kopere
pel1ni;]g~n enz. gevonD~ nafpooring, die de Eerw. VAN DER SLOOT daaromdaarom.
den." De
trent gedaan
~edaan heeft, heeft doen zien, dat ~:vIALLE:;,\;\1GE
~:\IALLE:;.'NGE mis had,
had.
met te zeggen,
z~ggen, dat de Tempel eertijds twee honderd
honJerd roeden ver.
verre in zee zou gellaan
geClaan hebben, dewijl zijn Eerw. daarna, hij
bij zeer
laag
laa~ water, verfcheiden dier ~'l'oote
groote fieenen,
!l:eenen, tot
rot vier to~.
to~, alle
ZO:1der eenig opfchrift,
'er
zonder
opfchrifr. bezien en beha:1deld
beha!lOeld heeft, zo als 'cr
ook lomwijlen nog wel gezien worden. Ook zijn 'er nimmer,
bij den Tempel, de grondlteenen
grondfleenen van een laage flraat,
i1raat, met een
dwar~!lTaat , ontdekt; het geen, mogelijk, tot de oude zoge·
dwar~!lraat
zogena~m
na2m Je
'e Cothen
Gothen moet gebragt
gehragt worden. Omtrc::lt
Omtr<::1t twee honderd
roeden oostwaards van den Tcmpel
Tempel,, zijn 00:,
ook veele overblijfzeis
overblijfzeIs
van kalk en aeen
Ileen in den Darrink. en met Darrink
Darrin1; overgroeid.
waren. aan de ZeeziJde. daar de
gevonden; alle welke zigtbaar waren,
Darrink afgebroken was. Ook heeft men vcrf..:heiJ<!ne
nrfcheiJ~ne Tonneputten , en regt overeindltaande tonn~n,
tonnen, in den Darrink gevon.
den, gelijk ook vecle
Itaaken en paaien in den grond
veele dikke !l:aaken
fatZOf~n, en {hikken
Hukken
{laande;
van een oud fatzol;n.
flaande; veele tichellteenell
tichel!l:eenen v:w
van fyn rood net gebeeld
ge beeld aardewerk; en, nog voor weinige ja!}o
jaa.
ren,
omtren t half vloed \'3n
reu, rei,t
re.t voor Domhllr[J,
Domhrm;, omtïent
\'an den Duin, een
~agt als een gemeenc
gemeeue floot, waarvan dc
do aarde aan den noordkan:
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kant opgeworpen W3~, en de. kluit/'n nog onderfcheiden te zien
waren; 7.ij liep hoogsgewijze naar de 7.ee. en was aan de zuid.
zijde mer verfchcidene fiokken en fin~ken bezet.
In het jaar 1687, omtrent daar nu het eerfle Hoor.! fiaAC,
gelijk ook :lan de ooszijdo van DOlllbl!rg, werd, in een zwaa·
ren florm, op Nieuw;aarmagt, omtrent tlVee honderd roeden
van het Duin, (zo als boven gezegd is) een gantsch Kerkhnfmet
lijken omdekt, leggende in kisten van bijna twee duims hoU[,
de boofden meest lIit her zand fieekende; zijnde de kisten door
de opening meest met zand Itevuld. De lijken Jag.~n alle met
de boofd<:n oostwaards • digt bij elkander. wel lOt drie.en.
twintig in getal; dan dit Kerkhof was Ot'gts weinige dagen te
zien, wijl de Zee hct alles wederom bedekte
De kisten teo
oost.'o van Domburg waren veel dikker van bout. dan die aan
de westzijde. Sommige van de daarin liggende lijken hadden
koperen kettingen, en eenige van die met penningen daaraan,
om den hals; een van die bad een glas, als bet boveneinde
van een rOC~Jcr. op den borst, een krommen zabel met een
l:andgreep van zilverdraad, en een piek, doch waarvan het hour
vergaan wa~, bij zig; ook vond men geld in dc meeste kisrell.
Nog wat verder oostll'aard zijn de wooningen der oude Go/heli
geleegen. Voor OlnerelJt tagrig jaaren, kwamen zij eerst vnn
onder de Duillen te voorfchijn, en zijn nu reeds meer dan half
vloed van daar, behalven die meest oostwaards leggen, alwaar
'er nog veele omtrent de Duinen zijn, meest in de gedaante
van een firaa!, oost en west, doch aan het einde wel zuid·
waards op, in groote menigte. Hunne gedaanten zijn door.
gaans l:lIlgWèrpig vi~rbl:t. rondsom met overeindthande paalt·
jes of planken bezet. die alle bij den grtlnd zijn afgebroke,n ,
of flegts daar weinig builen fleckcnde; zijnde den grond ge·
maakt van vette of kleiachtige aarde, welker fchikking men nog
duidelijk kon onder[cheidcn. Naast eenige van dezelve is een
gang van dergelijke floffe. omtrent een balve roede breed, met
paaltjes bezet; voortS ronnepultCn, s.lie tot waterbakken gediend
badden , (bande in de hoeken der gebouwen of burten; ook
twee tronken van afgekapte boomen • in eellen hoek ten oos,
ten en ten westen naar den Zeekant toe. De meeCte gouden
pen:
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penningen, gelijk ook drie zilveren fchaaltjes, zijn daar gevon·
de.l. ~Is mede veele beenderen van fchaapen. enz. in de Darrink ileekende; alle gewisfc en overtuigendc bewijzen, dat de
oude !lranden van het Eiland mede bewoond zijn geweest. In
het jaar 1749 is aldaar nog eens een nieuwe ontdekking van
oude GrameJ~n gedaan , op twec onderfcheidcue plaatfen , al·
W;;3r m~rr dan twintig doodkisten, in dezelfdc Iig"ing als de
voorgaande, gevonden werdcn; alleen lJlet dit onderfcheid, dat
deze van ruwe ongefclla3f'de eike plan 1{t!n gerna:1kt, cn n:et met
fpijkers. maar met homen pennt!n aaneen geht!;t waren. Ook
vond men 'er éélJ. van een boom uitgewerkt. Da2r werd veel
moeite gedaan. om een vaa die kisten geheel uit de aarde te
krijg('n; doch zulks w~s vrugteloos ; wam dezelve waren aUe
meer of min ingedrukt; ook warcn, door de Z\\!'aane der daar·
over heen getlapelde Duinen, en langheid du lijden, de dek·
zeIs gebrokeN, en de kisten zo vol zand en aarde, dat de daarin liggende beend~ren als in de kisten waren i:Jgcdrukt, en 'er
met de punten der fpade moesten worden uitgehaald. Men
vond 'er mcnfchènbeenen van de hedendaagfche "roottQ, doch
meeSl alle gelèhonden ; ook vondt men 'er verfcheidcne kistjes
en geraalucen van kinderen; rondsom die alle fcheen een omtuining van boornen geweest te zijn, waarvan de wortels en tronken mede nog te zien waren. Men zogt 'er vlijtig na eenige
penningen , om Ie weeren , Qf 'er ook een of ander man van
Dum m"gt begraven geweest zijn; doch men vond 'er die nier.
Dat de vrije Heerlijkheid van D~mbtlrg, voorheen, ::an d~n
Huize van BORSiELEN is gekomen, is hiervoor reeds gezegd.
Naderhand is de Heerlijkheid van Domburg gefcheiden van ni.·
fingen en 'Yestkappelle. en de eigendom geworden van bijzondere Heeren.
Bch:!1 ven de Kerk. waarvan reeds JI1elding gemaakt is, en die
door één Pre.likam bediend wordt, plagt 'er voorheen eene Kapel te !laan, waarvan het huis, dat in deszelfs plaats gebouwd
js, nog den naam draagt, leg~cnde in een ringmuur, die voor·
heen het kerkhof olT.varre. Tegenover hetzelve ilaat ecn Gast·
huis, dat wel begoed is, en vrijdom van alle exci.infen heefe.
Daar was ook. In voorige tijden. een gezelfch:lp van Rederijkers, die ter zinfpreuk voerden Bimatditf:
lIet
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Het Stadhuis is kleiII, dOC~l m~akt van buiten een redelijk
De H!erliikh<:id van J)ombll1:Ef heefe hoog.
n1iddd~~~r cn la~g- rcg:s;;~bkd, n~ Regcl'rin!: der Stad b<!llaac
uit een nnljll~v, t.ree HLlrgclUcci1crcn en zcs Schepenen, nc\'ens
fra~ije Vl'rt()t)l1ilJ~.

één Sccrf~r~'11 i".
H~t \\'ap~!1 de7.er Stad is een hlaaulV wIel, Ih~bbclldc i:J de
mi·J,J en een ZilvcrelJ Burgr. Voor dezen is dit \Vap~n ook ge·
voerd door een Old Edel Zecu',vsch gcllachr van dien I:aam ,
orrrpr,'nl;liji, uit de oude [l,'ercn van J)Ol.'lbfll:::, doch nu al
Voor lange uir.:!;(·i1{)IT~n. H~r grootc en zwaare gebo\lw, op de
gronte mar'" hin!lC:l !l!iddc!bllrg flaande, ell nog den naam \'an
't !11!is f)".::l'l!rg draagelJde, is door eenen van dit geilacht
l'el'ollwd. Tcn zuidoosten van de Kerk, binnen delc Stad,
flaat 0'-'1,: ('en dl'ftig IlUis van d~ IJ~crclI van D~1IJb/l"g.
Zie \'A" D[R 1l0t;·r::. Ht11u:i't".'! Cllroliijlr, I. lJed. fol. 13:1.
BI 'XW·RN. ClrtJiJijk ,'a;J Zeeland, p. 2~f: en ~9?, S)IALU:"AN';E, r.. l. 63 r, 633 en lI,p. GA 1G:>N • !ralc.'!!',.·
FiN: .·-!r,,:/i.1, r. Deel, p. 126. V,\!'/ L1:EU·,\·EX. ful.
142 en • \J-.
!,'''r!./iil.:e Cz:,,';/l'd,'l1 "(In Zee/,md. Tc·
l!f"IJ'l'fJ 1"t!/![l' St/'I"' ,.f/i) Zt'(.>/tliid. J~. Deel, p. ~21.
BOI',:·-:;,O{;/ der Gc/ecu,'" "or,1" tie .111ot11ul 3!Ofift 17+9.
bI. 32.
fl

DO~lDur.G. (JAN VAN) een mnn V9n her zo eveng-emelde ge·
{lacht arkomnk. rChOOOl door nIALI.EGANClF. Jli·~[ onder dezelve
gemeld. nierf in her inar '4i 7 , CU '1US onder de Re~ccril1i!e
van FILIPS Dr.~ El':4 ,TlèN, I lel C"l! van fl()lIrgoIlQj':ll, die, na t.ct
uitvoeren vail c:' .. if''': flT'''I:e rl'p.'oefelllng,·n, dg naar Zer!nnd
bcg'lf, om 'l'r (~Ln Grn~fliil;t'n Vi,~r(ctmar te fj13:lIH:Il. jen .. erel
gcree;:en Zijllc11!, h.,or.:e hij al 'r.~r zc~r z\pur.: ki.l!:ren, tegen
(tr7ell Hecr JAN, il1"ren;';.~lI. die van veelerhan(le mlse:!a.!,'n befchuldip:d werd. onder anderen van moord en doodrJag. Hertog
FILIPS. ~~m hebbende ('ocn da~vaardc~', dewijl hij I';~t t. v;~ur·
fchijn kwam. grof b<.!vcl om hem Ie vart(,ll. Doch hij, g<:!I\'alIr·
fchuwd ziinde. ,·Iood. ll1l'C vijf of zes dèr zijnen, lil de Kerk
è..:.! :\iindtrl'rocdercll., v(!r:t('j;;[~ <:ig up den Tor'!n. CIl voorzag
'rr zig- v~n voorraad, als wilde hij een beleg afwngtCll. I1~rtog
LW!'. dl.!Cl: den Toren omzingch:ll; doch, uit aanmerking van de
hei·
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p.ciligheid der pla31[e, wilde hij denzelven niet be[chieten. Drie
dagen dUHrde dil bdeg. l\1~cr dan eens Hond nO~lBURG in be.
raad, ziJ overt~gee"cn; doch werd. telkens, door zijne w:,tcr, die èCIlC NOIlIIC was, wederhoudcn, en hem, teil aan ~oo·
ren van OIIVICR DE LA MARcm:, (wdke dil geval, in zijr.e 1.111:'
tlloires, Lil'. I, p. '253, belchrcl'ven hee:"l) mecrmaalen toe·
riep, dat hij zig liel'er ,'cgtcllder/;mzd bdoord;: te laaten
doodCfl, dan zi,i/J ,:uis d,' jiJ/(//Jde aandIJen , ~'(1fl door Beuls
handl'll te /fel Vt'l/. Heer jA:\ gaf zig einuelijk, op genade.
aan den Ilenog o\'('r, di.: zijn pwccs ded opillaaken, en daarna op de: markt openlijk onthalzen. Zijne ZUS Ier verwierf, mee
fineekèn ell g~becten. nog zo veel, dat zij het lijk in gewijde
aarde mogt doe;) begraawn.
DO~IBURG. (ADRTAAN VAN) S.MALLEr.ANGe· maakt mclding van
een per[oon v,;n Jel.en naam, t!ien ~Jij zegr geleefd te hebben ia
het jaar '450, en lcr Vrouwe gehad GEtRTRUID VAN BORSSELEN.
len tweede van dien nnam, zegt hij, was, in de jaaren 1570
en '57', Baljuw \'all Midde!bHrg. \Vaarfchijnlijk zal het deze
laatlle zijn, van wien m~n, op het jaar 1 só6, gem::ld vind.
dat hij, tot voornand van het Verbond der Edelen. boven zijn
p,rfoon, zig verbond [Or het octanlen van lHY1JerJ krooMen ;
zonder dar mcn, echter, we,t, of bij dezelve hceft opgebragr,
öf waartoe ze gebiUik.t zijn.
Zie SMALLEG\NGE, bi. 477. Fr/der!. lJistoriç, Vl. Deel.
bI. ~:5.

DOMBURG-BUITEN, of de ConjÏJcfltii!1l onder DOillbur;;, eenc
Ambachtsheerlijkheid zonJer Dorp, grenwnde aun de Ht!erliJk.
heid, hier boven ~',elllcld, is in verIchcidcl'lc Heerlijkheden ver·
deeld_ Het buis f, erJ.:werve, in dl.! verdeeling van PrilJ[e WIL·
LE~l, onder het rcgrstiebied van iJlidddburg gebracht, legt il!
bet midden dezer Heerlijkheid, doch ii rhan; niet llleer dan een
gemeene Lnndhüeve.
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en van TITes
TITIJS zijnen broeder.
broeder, tot de
d~ Kci7.erlijke
Keizerlijke w~ardi:;h~id
w~ardi.~h~id vcrvcr.
lkm
fkm hi~lpel1
hi~lpe!l ue Bata' lafll
lam ue
ue En'tt,iI
Ei"Ït/,iI ovcnriilnell.
oVènri:lIleI~. lij
Zij
war"n, met veel hevigheid, op het le;er
le,;er van AGRICOLA
AGRfCOLA aangeaange.
vallen.
vall~ll_ Deze had, daarop, drie benden
b~nden Bata"ers,
lJaffl"ers, en twee der
TOlIgcrCIJ
TOl1gcrCIJ afg
af,,; ?zondcn , om hun het
her hoofd te
re hieden,
l~ieden, en den
dC'Tl
flrijd te doen aam'angen,
annrangen, als kennendc
kennende hij h~lllne
h~ll1n~ bek wJamheid.
waamlJeid.
hunnen nadeeIe
nadeele,, kkine
fchildcll , en
De Britten hadden, ren hU11!H:n
kleinc fchildclI
groore zwaarden zonder punt, en w~ren dus onbekwaam, om
in een opeengedrongen gcvegr
gcvC'gr te ll:rijden.
I1rijden. De Batal'ÎerefJ,
Batal'ierefJ, die
Ichroomdèn, flieten,
nieten, met hunne fèhildpenlèhildpennimmer den aan\'al fchroomdèn,
nen, de Britt,n
Britten in het ~anóezigt,
~an6ezigr, en b~werkten
b::!werkten dus, voor AGRIAGRfKOLA, eene
cene ,'oJtWl11er.e
\'olkol1ler.e ownd:'I:i:l;i;
ownd:'I:i:lg; waarvoor hij de ecrrekens.
eertekens •
te RO::le,
RO;:le, genoot. DmIITIAA:-.I,
DmIITfAA:-.I, die eer den
bij zijne komfle te
naam van Zot, dan ,'all
\'all f{('j;:,cr
[{!'Î::,cr v~rdknde
v~rdiende , werd trotsch op deze
niets had toegehragr.
Met laauweren
overwinning, waaraan hij niers
wcgebmgt. l\'Iet
laauwcren
kort te
tc vooren , mede eene
willende gekroond zijn, had hij' zig, kon
dergelijke zegepraal toegelegd, voorgeevcnde, eene overwinning
C{'f"m6i1nCn en Batavieren bchaalc;l
behaald te hebben. In
n iDg op de Co·mllanen
hee zeventigi1e
het
zevemigite j~li'
j2li" ollzer
onzer Tij.Jrekening
Tij.lrekening had,
han, zo als bekend is,
is t
CERIAUS
CERIAUS den vrede met de Bafa"icrm
Bata"ierell gefloten.
genoeen. Doch, voor
dat de tijding daarvan te Rome kwam, was D()~lITIAAN,
DO~lITIAAN, Ulet een
Germnnië getrokken, voorgeevende,
Leger, naar Germanië
voorgeevende t zo wel de
Gerlna(men.
Germaanen, als de Galliërs te willen onderbrengen. Dan niet
niee
verder dan te
tC Liolls
LiollS gekomen zijnde, was hij, van daar, zonhebben, te rug g~keerd. Met dien
der den vijand gezien te hehben,
àwaazen togt niet te vrede, ondernam hij een Lyecde'1
dwaazen
Lvecde'1 tegen de
Gtrtllaanell,
G~rtllannell, en ook tegen de l{attCIJ
Kat/clJ en DaciErs.
DadErs. Het
Hee is onze
ker, of hij de Kattlm
Katttm gelfagen
gelfagcn heeft.
heefe. Dit weet men, dat
dat,t
zeker,
!Oen
lJlflrko7i1f11J1Jcn, ge!1ngen
ge!bgen waren, hij
toen de Daciërs, door de JJlarkolilll1l11Cn,
bll11 zelfs om den vrede aanzagt, en dien, door magt
\'an gefchellm~gt "an
gerchenvcrl:reef:. Ka dien voor een Veldheer zeer Ichandelijken
Ichandelijkcn
kcn, verl:reef:.
dW:l3sheid hem verwaand genoeg zijn, zig de
rogt, deed zijne
zijnc dwaasheid
logt,
zegepraal toe te eigenen;
cigencn ; waartoe, om dezelve een igen fchijn
Ichijn ce
geevcn ,. een menigre
geevcn"
melligte van de zijnen werden omgekocht, om zi,
zir
in het gewaad van g~vangcnen
g~vangenen te verwonen.
vertoonen. 'Vat
Wat meer
mc'er is, hij
DACli!R en GER~IANIER, als ovenvinnaar
overwinnaar
eigende zig den naam van DACll'R
nim lOe
toe aan KALIGULA. En,
En.
dier volken, toe; ,eevende dus niets
echo
ech.
hev~n.
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(c11[,'r, ontbrak !;ct hem ni,!t aan Vlders , di~ hem den fcl1rj!C en
nocmdèn.
Zie TACITUS, ju 'tleveN l'flil /lgf"ico/a.

teiIJiI:cr der IJ,j/(,l'i,'/ Ol

Doml~L, (De) een Rivien;e in Ncclulalld, in 'I Hertogdom
van Jlrabtlt/d. Anderen noemen het eCIl IFàteri;/:"et, vlieten.
de omtrent 's Herto;cJ:bosc 1. Aan helzelvc IiiJgen vcr[cheidene
Dorpen, als lJoxtel, Iwee lIme:1 van den Bosd; St. Of:dellrooIje, daar voorheen cen hecr:ijk KoHcsie V:ln Kanunniken geweesl is, 't welk uer groolc inkomflcn had: zo dat de Deken
daarvan rijk~r lI'a5 dan eenig Prelaat in Braband. Voorrijd.
werd de D01llmel de normale genaamd. Zij heefc haaren oorfprong in het Lalid l'{111 Luik, omlrent vier uuren van JlJaasflric:lt, vanwaar ze noordwaarcs loopt, in zig omvangende eerst
de Talige/reep, èaa~l1a de Gillder, bij Eilldhol'en , en dan de"
Kleinen Dommel, bij IFoc/JzcI. Tor aan het g~melde Dorp Boxlel is dezelve vaarbaar; doch IlOoger op word de vaart geflremd.
door de menigvuldige Watermolens, die in de rivier liggen.
Langs de boorden daer rivide vindt men tamelijk goede weilanden, die aldaar D,.iest~n genaamd worden; wclke landen, echter. bij zwaare en alnhoudcndl! Ilorlregens, dikwijls. ondervloeijen , dewijl de DOlllllle!, door dl! gezegde Watermolens, opgc·
flopt wordt.
DOMMELEN. een Darp. in de Jlfdjerii l'C11 ' s Hertogenhosen,
onder het Kwartier van llcmpenlalld. In de fchalling van voorige jaaren, waarbij ganrsch Rraba/Jd gelldd was. voor de jaarlijkfche Bede. op '4°,000 guldens. droeg de Meijerij van
den Bosch daar in 19379 guld. 16 fiuiv. en 3 penn., en het
Kwartier van KmJpmla/Jd, als een vierde, 4074 gl. I 11. en 9
penn.; welke omOa!::, over 32 of 33 Dorpen van dat Kwartier.
voor Domme/en bedroeg 57 guld. 15 11. en 6 penningen; dus
hetzelve toen een gering lJorp moet geweest zijn. Het ligt twee
uuren tt!n zuiden van Eind 10 I' eII , en hCl'fe zijnen naam van de
bovengemelde ri9ier ontvangen. Tegenwoordig heefe het zijnen
eigen Regtbank , die bellaal uit ze\'en Schepenen en één Secretaris, die, zo wel als de rorfler, door Hunne Hoo& Mogende
Ee a
word
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..:ord aange!leld. Aldaai i~ cen klein kerkje, op welk ecn j~)its
torentie !la3t. In hetzelve wlnd dl' (1ienst \\'aarg\?l1omcn door
den PrcJikam van (/a/kl!ns'l'aard, als naast da~rbii liggen di.
lIet get~1 der huil::n is in het geheel 53; doch de Dnllwlanden, waarvan dl' oewoo1JlTS hlln b"ltaan haaien. worden op
!l30 Morgens begroot.
Nabij het Dorp was voorheen het Nonnenklooster .dgIJietendaa/, hctwelk, na den Bftm(/crji;,'!C:1
Vrede. door de Hooge Overi;;hciJ is aangeOagen cn vcruktigd.
DO~lI'ELAAR, Ct !luis) tcn We~ten \'an de ker!: van Ol'er/rm.
gen broek , in de Provintic van Utree/u, was, weleer, cen RiJdermatig go~d; doch heeft dit regt verlooren, het zij dat de
Eigenaars waren \'an den I3urgerlland, of van den Roomfchen
Godsdienst.
Voorheen behoorde h·:t aan de Gl!llachten va!l
DO:l'IPSI!LAAR, WIJNBERGEN, REEDE ~'(m DraaJ.:enjleili. Tegeuwoor.
dig is het een ouderwetsch laag gebouw.

D07l1PSELAAR, (TOBIAS VA:-;-) een Amlleldammer, wiens leeftijd mCII afleIden kan uit zijn~ vcrrigti:3~en: eerst uit zijII:! BefchriiviiJg l't1Il het Ontroerde lVeder/a/ld, door de rr"pl'llen
des Konings ~'(m Fra1lkrljk, 11. Dedel! in -Ito, en verder uit
tijne Befchrijvitlg der Stad .dmjlclda/n, in één Deel in 4to,
gedrukt in het jaar 1666. De in houd en verdeeling daarv:ll1
toont, dat DO~lPSELA.\R, mit de vervaardiging, zig ongemeen
geha:m heeft. Deze zijne Befchrijving bellaat uil zes bueken.
waarvan het eerlle bevat eetle Bffc!J,.ij~'ilJg ~'tlll Ol/d Amf/el.
land, reeds te vooren zaamgelleld dvor ARNOI.DUS ~lONTANUS ;
het tweede, de Historie der Hrercn )'all .dm/lel, door hem
zei ven te vooren mede opge!lcld. en in klein 12" gedrukt. In
het .~erde word gehandeld, )'(lf] de Gelegenheid, Opkomst, m
,'cr.!<·,ieide Vergrootingen der Stad, tot op het jaar van 166),
in drie afdcelingen onderCcheiden. De eerfte, die de Stad vertoont lOt op bet Jaar 1482, is door DOMPSELAAll opgelleid ; de
tweede, die baare gedaante verder aanwijst. door T. COM~lELIN;
en de derde. waari:! de berchrijvi~ der vergrooting, tot op het
gemelde jaar, vervolgd word, wederom door DaMPSELAAR. In
bet vierde bock vindt men e\!ne befchrijving van de oude eo
nieu·

DON. nONAAS. Ct
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helst CCIlC l->cli'hrijving ,kr Ilcget:rin;;e, bijna geheel uit r AI'PEit
ontkc'llll, hebbt:'nde D01IPSF.lAAR allecnlijk ceni~e Xmren cn Ge.
leen/I! Jlilf'!IIC11 daarbi; gLvoegd. In het Zcsd~ cn laatflc Boek
word de IIi,l(lri~. die in h~t Tweede Do.:k was afgebroken,
duur hem, g!-ol)tcn~L'els llit DAPPER cn JIITZElIA, vcrvolgd. Door~
g~"ns on;~'r~c·:;t daaraan 11: ·l\l\Vi.ellTi;~heid , en vooral echte beWijl.Ct1, dturdkn ·DOMPSLL.-.AR grenen tuegDng tot de' Studspapiel'en behJd hc'.-ft. Deze b,khriiving ,'3n DO~IPSELMR is, eenige
jaaren tlaani3, int;evilJd in di.:: van C.\SPARt:S eJ~DIELl~.
DUN JAN VAN oosTe,rIJK;

zie

DON fIlL:Dim: Di TOLEDO;

zie

fR!illRIK

DON LUCI'; l'E REQU~!ENS;

zie

R"_Q.UE3ENS. (DON LOUIS DE)

OOSTENRIJK. (DON JAN VAN)

DE

TOLEDO.

(DOIl)

DONAA5, Ct Fort ~t.) een van die flerkten. in Staats J7aon"laCII, wanrdtlor de Stad .Sluis ren zuidwesten gedekr wordt.
aangt:iegd aan het begin der V3'3rt naar Bruggt. Langs deze
Vaan, die dt Zoeft genaamd word. komt claaglijks een B.\rge
of Trekfchuit van SI·ug!;!!. 't welk drie \luren vandaar ligt, naar
dit Fort, welke, rot gemak der Reizigers, op dien zdven dag
weder terug keert. /Je Schans van dit Fort, die zeer verlterkc
is, heeft. door een dubbele Linie, gemeelllchap IIlet de Stad.
By het Barricre-Traélaat (1715) werd hetzelve aan den Staat afgt:ilaan.

DONG!!. , (Dt!) een der drie Riviertjes, waardoer het Land
en de Baronnie van Breda befproeid wordt. Zij ontll:lat in de
iUeijerij "(In 1urnhout, en loopt, bij de Stad Geertruidenberg,
in de verdronkene Zuidhol/(wdfciJe rf/aard, of in het eigenlijk
genaamde Biesbosch.

DONGEN, onderfcheiden van het Dorp Dungm, nabij den
Bosch, liggende dit Dorp twee uuren gaans ten oosten van BI'e1i.1. In het jaar UI3, werd deze Heerlijkheid, door GUl VAN

Ee 3
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VLMNDI':REN, Hecr van Ri:!.:r;Jb'!:·:~-, C'l 7,ijr~e (;e l1~aJinnc lil:,\Vroull'c v~n P/lf!tll en 'fri .... "', v(Jur ~rr:'''', a~n I leem

'TIIX,

WILI.DI V,IN DU VENI'OORDS v2q·:t"JJ
liêZ~ t:~i' het nadeill;\nU
ter leen uit, voor een lumme 1',;:1 t'" l'(' ,~ulz,nd zeven h,ll1derd
twee-en-twintig ponden Tournuis. aan;; 'ELO;' VAè.' IJkll.llnl ,die
met zijne d'Jgrcr gehuwd was. ])OI'r'lI is. d~,mla, in het I iuÎ,
van DaaF-em gebleven, tot den ~5Ih:ll Februari) des jaars 1513,
wanneer deze Hecrlijkh\!id, duor den LcclJhuvc van lJr.. /uIIP,
ten behoeve van HENDRIK VAN N:\SS.\U, HCLre V3n iJrc:!I!. vcrbeurd verklaard wcrd, tcr oarza:Jke vail een m<l.Jrd, i,q"e,'~d,
door JAN, H~er van /)ongclJ, aan Ktll:!:!. VA:>! 1.Ir.r., <..lid"1 iCIIUl:t
"an Turnhout, en om het bCg3311 v:m meer andere mÎ,J:nden.
Sedert dIen tijd, is n,~l1gcn met dl' Hc~rlijkhcid van Bler/,I vcrecnigd; hebbendc nog, na v,'rloop van ee:lige ja3r~11. de erfl;;enaamen van g~I11cldcn lIeer ].IN \'Aè.' Dd:"l'GëN aflhrd van alle
regt op de Heerlijkheid gedaan; waartcËen Graaf In rmr.IK VA:>J
NASSAU, aan eenen ROELOF V,\N D~'NGEN, o\'ergaf de H ,cve l',,,;
Laar te Zundert.
Te DOl/gen is no~ een bsrcc!, wa~rop de [rea, vo~nijds,
zijn verh!ilf hIeld. ('ok zijn 'er i,] h~t Uo p ver'chcide goe.le
huizen, en eenc Gerefonll·?eHlc Kerk, zij:](l: een oud gebouw,
met een hoo~en Toren, wordende d, 'ur 0~rl Fro.:dik~nt b~dicnd.
In 't jaar 174!l begrootte men de opgact~;Jcn op een getal van
JI 24.
In de ma:lnd September des jaars '732, werd 'cr, ter oefening van het krijgsvolk van den Staat, wsfchcll IJ r,:/,J ell Dongm, een kampement geformeerd. Het krijg-.voU, legerde zig in
twee Liniën, met de voorzijde naar het Gra31Tchap f!oo[;/lraa/tn. Men zag 'er al den omllag van den ourl<lg: temen, fèhouwen, legerwagens • gcfehut en mderc l,rijgsbehoefIen; zijnde
'er, op de eetwaaren en drank, behoorlijke orde geneld. Agt
Predikanten. der omliggende plaarfen, hadden order, om des
Zondags, hij beunen, op de vier vleugels der twee Liniën te
komen prediken, en alle avonden, na voorgaanden trommetnag.
ter zelver plaatfè, het gebed te doeQ. Ligt vermoed men. dat
dit een onrelbaare menigte aanfchouwers, van tijd tot tijd. der.

waards trok.
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DO~(;'N, ({acin) ee11 flllllrtrchap, ten noorden van
venl1aandl!, e11 3311 hetzelve on,jerIH:evig.

h~t bo-

Do"r.r.ê<, (IlIRK ',AN) was, in het jaar 1l'lC;'l, Vice-Comman·
deur \':111 \\'ç:,,11 de Admiraliteic van /:'1::'1:1:'-;:<'11, en deelde in
het Jat "an meer anderel1. wdke. in de maa;lt1 Tulij des gemel.
den iaars, vuor de heersch- el1 roofz lIi~t tIer J>gl~/f:'7C;1 moe'tell
bU!;;:t:I1. Want, nadn de E11gt'l!che vJunt. Oihler de I-Lrillg:lUj.
zen. die door t\\"aa!f k!eine (),J[log(\:hl'p~11 gèdt:kt Wcrdè'11. go!'
vaJkn waren. en, IJ~ een h~\'i6 ge\'cht van ,iJ ie l!tiTel!, dczl'i\-e
verf1rooid ha.~-.:lerJ, oi1tfilaptcn het flegt5 ,kr.ij ll~if.t'n. T\\ee
van de COI1\'oiil'TS w.:rdelJ in d:n gronJ gci.mord; een derden was
111~n gl'!lofJd;.aa:;r in br3!ld Ie Heel.cn; agt andere. waaronder
dat V:ll1 ,'AN DuNGEN • werdelJ genomen. De EngeIfchen moest':lJ, l:cl1tcr, deze ovcrwinlllllg ten duur(l:~n betaakn, hebbende
zij drie van de genoillenc Ilollandlche Ichepen nodig, om hunne
r,e[;wét!lcn n"ar Sc iot/antl op te zenden; \'crlChciden van hun.
ne bc.-te IC!lQUJ warcn mede onbruikbaar gel1~aakt.
Zi~ BRA"n en CI'::\TEN, llisforie vall Eilk!llIizen, Il. Deel,
p, 148. /Je l1ol/atJtljèlJc ,i1IerCH;'ÎtJS rfl11 1652. l\ION'
TANUS,

Beroerde Oceaan. bI. 13:.

DOi'\r.!:l\ADF.EL, een gedcelte van de Provincie FrieslaT/d, verdeeld in tWCe? Griet(,l1ij':n, bekend bij de naamen van Oost· en
Jl'cS!.f)o;:gaadu/; zijnde gelegen in 't noorden van die Provintie, Jm~g, de lee. ilJ het Kwartier "an (jQstCI:ÇO, tlIsrchen de
Grietenij Fcnl'o'deradal en het J)o,Hulnllurdic!J.
Een klein
watertje, de 1"'C/cnS genaamd, fcheid dl.!ze land1lreek in de gemelde twce Grictenijpn. Gedllurende den oorlog tllsfchen Spanje en den Staat, hebben deze beide GrÏ!:tenijën, door de pIonderingen der Spanjaarden, veel ge!eeden; en niet minder door
de Zeegolven, inzonderheid in het jaar 1)70, toen. in deze
kwartieren, door den vloed. huizen en fchuuren t menfchen en
beesten, werden weggefleept. Boven de kerkdeur van IJle/zelawiu, in Oos/dongeradeel. flaan nog, in een !leen. ter nageoachtenisre daarvan. deze woorden uitgehouwen: IN HET

JAAR TZEVENTIG IS HET WATER IN DEZE KERK
EEN
E e ..
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l~EN

V0ET HOOG GEWEEST, EN ZifN 1:'-1 DEle
GRIETEl'\IJ VI·:RIJR():'JKF-N '8-:" i\(I':NKI-n:~; behah't!!1
die, mct het 3f~~aal1dè water, uit dl! CrL:tcn:j VJn J)ulip:cradc"d,
oostzijde, warc;, in Zee gefpocld. In dele h~idè Griètènijen ziJn,
's n~chts. door den inbreuk, omtrcr.t 5880, en in DuJ.:/wIII ~oo
mcnfch~n wrdronken; waarom ook de Nim:l'e Landen, zo oost
als Wl'stwaa-rs V3n Holwert gelegen, in het j3ar 1500, bcdiP;t
ziin. Gelijk op c'eze plaatren , door veranderil'ge h den loop
des waters. \ ee!c landen zijn aangl'wasfen, hebben , daarelHc~en •
dl' landen. in de qaa;tg.,kgene oorden, als te fFicrul1l en te
l\T.. S , ~ruote afbreLik ge IClkn, en wc! op zulk ecnc wijz.?, dat
de Kerk te /I-icm'll. die vOIJrhren in het midden van het Dorp
11ond, in h~t jaar ,602. reeds aan den Zeellrand lag. Hadde
men' er niet i.J tijds regen voO' zien, dae landen' zouden reed,;
hIJg do, r dl! Zce zijn weggdlag.'n, In het j~ar '59:: werden,
in OostdolJtc:ïu/cei. ingedijkt, Je lalJden \"~lJ .1injull1. Liol'Sfens elJ P,UfcllS. door den He.:re F.RNST \'A~ AYL\'.\ In deze
bdde Cri~rellijelJ leggl'lJ de SlaatCn ui Stinf:!l /Joldingil , O/;billt.q , /lcm/ha. !/I/illa/d.l, D.?/"nfultl, Rnpft1. i'opma, lWu."pe.
mil, Rimd-amo, lIerwly, Ay/J'il, Bel/il. Si:r:mo. 1':1''«0/5,
/Jfl11l1itJ, Jtlflll1llfl, Sc'ldl tJ1!Ia, Stccl/pra en Rnl1;tjledc. l~l'ni.
gen dezer Alielijke familiën hebben, ge llllH'nde lh'lJ oorlog. den
Sr:miaarden wel ~fbreuk gedaan. en aan '[ Vaderland, integendeel, de grootCle dienficn beweezen; waardoor ook hunne nan·
men aan de ollUerflijkheid zijn toegewijd.

(OO'!-) gelijk de na1m genoegzaam uit",ij~t, legt
oosten ~Hl de volgende; zijnde, zo als boven gezegd is,
Loor de rÎl'icr de Paefm.( daarvan af/-(cfcheiden. Door deze veryol~t de rivier de Ec, (hier de Zuiiuzcc genaamd) komende
van Leet/wt7arden, haaren loop naar Do!rlrum, en vandaar verder naar de 7ee, waarin zii zig, door de Efuff1a-Ztjl, of Sluis,
011t!ast. Del\'ijl alle de binnenwateren dezer Grietcnije in dezelve
haar~n uitl()op hebben, is zij daardoor de gemeene lIÎlwatering
van Oost - DCl1gU'odul. Voorheen lagin aldaar twee Bagijnenk1tlmte~s. Sion en !Peerd genaamd, welke beide, bij Sententie
des Hofs J den 7den September J544 J vrijheid gekregen hadden
DONGI':RADEt:L.

tCIl

vaq

D()~GLRAf)EEL.

DO:\'r.llJ\1. DnNIA. 44r
- -----van Accijnf n t,)! aan ROTl1flliie. twee Aamcn Rhijnfche Wijn
en drie tonnen H lmhnrger Bier. B~i,le d~ze Kloo,ters zija. in
het jaar 1580, v~TlJie!igd.

CWést-)
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(1f-'èJt-) eelle GrielCnij in het Kwarrkr

va~

De bovliOgt"lneldc rch~iding der beide Grietenl"'l

Oostergo?

word ni~t o:Jaanig uitgedllid, door derzelver Wapens, Vl''''~_:
dende een BlatllN' re/ti, het welk door eene zi!)'crm jlIOJ.'11
in tweeën gedet'ld word; enkel met dit onderfc:1eid, dat in h!t
Wapen van 1I~'stdol1{;uadecl de (hoorn van de nj:, ';cr. en il dat
van Oostdingeradal van de rechterzijde fchuilJs nederwaarts
loopt.
DONGJU~I, of Doin,:tlm, een Frie,c), Dorp. in 't Kwartier !Pé;.
terg? in de GrieteniJe Frant:kutlded, ecn half uur ten nooroen van F"1IIeker.
DONlA-<TATo,

Slot of Adelijk Huis, in de Grietenije Ilennaar-

daadccl, een b:1lt" uur van Spanllum, ten zuidoosten.
DO"'lA. een Slot of Adelijk Huis, In de zelfJe Grietenije,
een kwankr uur van fli;pwerd, ten oostelJ.
DON!A.

ten

een Slot in de Grieteniie lFónfer.1dcd, bij fJurgwerf,

zuid~n.

DON!A. een vervaUcne State, in
radeeI, te /Jkmarifp, teil nourden.

d~

Grietc:Jijc van Uilinge-

DONIA. eene State in de Grietenijc ,1Imald/llJlatfeel, bij Beef.
gum, zuidwestlvaans.
DONIA, of Don/fga, één d~r veertien Dorp~n in de GrietenijG
Doniawerfin/, onder het Kwartier der ZCI'enwolden.
DONIA. een oud en aanzienlijk Gctlacht in Fric .. /aild. De
Grietenije van Doniawerfia/, is • gelijk meu alg~mecn geloof,_
Ee S
daar-
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da~rn3!r genoemd; tcn minne WI:\"SEWüJ, in zijnt.! A:orte n~
fchrijl'illg j'an Frieslalld. achter zijn ;,:,.nllijk, ~n d~ (,'c.flac Itlijst ,'011 flaril1xl!ia, biJ FCl'lrada, roon~n O:IS zulks aan. :\len
vindt daarop gemeld KDIPa VAN 0,:\"1:\, Een ander, 1'3n (llen
zelvcn !'1"m, toonde, in -eene S[1an\'(~rgadciing, in den jaarc
J566, de grootne blijken van JicfJt.! voor de Vadcrlandfi.:be Vrij.
heid; waarover IJij. twee jaaren daarna. door AlIlA, ler vcral][·
woording, te AfJfWerpm gedagvaard werd, Ilil IChijm vervolgens gebannen te zijn, en zig. met zijne huL,HOllW, Jl'~, sn;\'·
TERA, naar Brecmell begce\'en w hebben, alwaar hij n:et haar
getlorven en begrawcn is. Dcze lilèc na ééR zoon, SIXTCS DONIA, die afkomlli;.: \\'as uit e~n huwelijk van ,'enen dt.!r alnammelingen I'an PlARIN"lIA, en cene doglcr uit het huis van DONI". IIij liet na één zoon KHlro, die oVdlce.l in 1593, en é~ne
dogIer , die ten man had SIaRA:\DU; v,\!, EURM,I!>! \, broeder van
upco. Uit denzclfden llam van SjOl:RD IIARI"X \!A is nfkom!1ig tie
lak v~n DOllia, op IJi1l11t'III1Z SIr./~, t~ Jclfi!l1J, waaruit ge·
fprontcn is KEMPO IJl ~IA, Grietma:J van Lreu:/'flfirr!crorl.ci, di!
de vader was \'311 FII.\NS D"!\IA, ecn voorna~m Staatsman, w(;!:(ens
Friesland gcvolma;;IÏ;;J [ot tien i\lullrlcrll:;lCn Vredehandel, ea
bui.engewllon Alge\'aardibde van die 1';'Ol'i:llic, tot de zo beroemde als groote StaatswrgaJcringe, in h~t par 165 r , welke
hij zou geopend hebben, indien hij nict, eenige dage;l te voren,
oVl'rleL'dcn w~re, en waarin hij toen vervangen werd door I'!W
V.~N DON.!A.
Zie .~lTZE'IA, ZaakCll j'on S/aat (;J OOïlu.:;. HL Dcel, p.
51. V.I:'oI LOON, jJ e'lIlil1gkli/Jde, 11. Deel, p. 361.
I ;,dci'liiila/i; :'e IIi.,torie. XI. Deel, p. 405 en 479.
TI: IrATE': , p, 338.
Do~I.~, (TJ.\LI.!:\C) !laat hekend als een mede!1ichrcr van het
Klooster Ie LiJ/tI/u, waartoe smo, een fcharrijk man, den eer·
llen grond gekid had. Vreezende dat zijne middelen niet toc·
reikende zouden zijn. !!af htj. vnn die vreeze, kennis aan dezen DON!A v:ln BuilfJftcrp uit IFin[um; waarop beiden de h~n
.lcn in een floegen. l\adat zij een Kloostertjlè gebouwd had.
den, bevlijtigden zij zig om het onder de Reguliere Kanunniken
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ken 1(' br~nGcn. Die hU:1 g~lll!:t lj;,JJ~, b':'·OiL!l!n lij Je ~\ltm
I,i :en \'~n die ()r,!c, 1laar hunne vcrh elding, niet [ireng genoe~
vaa I.:".:n; dil, bl'~1V~~1 zii I.io; wc d ~ 1',\!il1on fhe:1zer Ord.:. Dit
1I102~ gdChid zijn il1 he,'t jaar 11 ~ ~, uf el!1I wei:1ig te vooren.
Er:l anJ"r ult het gdhcht, nalDdij~
DONIA, (ACG:;;:) was niet zo g()!;.!i~;lrti,;. Want m~n leest,
dat hij, in het jaar I-\GH, een \'cri;:hrikl;"lii';e clh'cl,iaaJ begaan
beeft, a:1!1 den Pri,,:, V3n 't lIasJi' il'" {I','')o;,a. orlder de Grietenije Wil .Fn;j'I'icrdCli. ACGS D0;-\IA ha,l. vu!g':lls Iiel wrhaal
van DIMIUS , cell gdi.hil met den Prior. Hij on:l\Ioctie d':IrlelVt:1l bn;~s d~n weg, wrzdd van eenen Ll'lkebwedcr.
DOr/IA
bèval a:1I1 di.: bij /i(!'11 waren, lllln beiJen rern,md de oogen uit
re [ieel:en. Als de zijnen zulks weigerden, \icl hij zelf op den
PrÎur a3n, en Cehroomde niet. zil'. meI een euveldaad te bezoedden; \\'3~rdt)or hij ztlduni;; Je!l h:"l[ \',111 al hel vo:k op zig haalde. dal hij nèr~~ns, zeiL n;cI bi} zijne vriendell, gcene rust
lllLl. Door een k<:rklijk interdikt werd bij lilt het gezeUchap der
gcluovigen g"bannen; en, na zig, door gror)( geld, met de k..:rk
v.:rzoclld te h~bb~n, !lierf hij in grumc armo:de.
Zie u. E:mIIVS , p. 39). :lCIIOT,\NUS, 33 i.
DO\IADl'IREN, of [lombuirclJ , eCI~e BUè:r,. i I ,Je Gricrcnije
van /JónjèrilJccf , een h~lf uur (en zui,kn v:tn FC/"lrol/(!e.

een Dorp, in de Griete:.ije f)oliirNcr(I.JI. drie
uuren ten zui,{ooslcn van Sneek, en Ctll k\\'~nier uur V.UI

DO:-HAG.\,

~roOIC

l)uwkcl1Ieir.

DONIAWERSTAL, de derde Grielenijc in de 7.n'('JJ~rolr!{,ll, gre!1zende (en nocrden a~nlllilvli1,,<'1;,,!(!d, '( SJicc!.:crll;rÎr en eelt
weinig aan Rf/lIl1'erdrr!/ellI; (en noordooslen aan Utingel'adc_"/;
(en ooslen aan lff/slrcr/f/lJd; (en zuidooslen aan Schotcr/and;
t(!n zuiden aan Lm:jler/f/lJd en Tju:rke1Ileir; ten zuLhvesten aan
de Stad Slo~ten in Gf/aster/flud; (en westen aan hel S/ootermeir,
en een kleine fueek van /J'iI;vrilzeradecl. In dezc Grietenij
liggen de volgende Dorpen. C~inKarijp, de Brook, ,dIlJlel'hall-
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Ie, Neijega, Olid-o/l!l'er, Dalliaga. Tjcrkgaast, St. NicolfltJSla. IdskenllUizen, Tcrodr, de Vijke vf hulljkm, LrIllJ:rccr,
}Jorn/waag en Legc1liar.

DOi"JATERP, een Hecrenhuis of Homede • in de r.riet~nij\! vu
Fenfirderadccl, eell hnlf uur tcn zuidoosten van lI~illlst:l'crt.
DOl"K, Ct I/uis te) onder het Ambacht RiederÁcrk, in Z'Iidholland, voerende den naam naar dcszdfs eeflle Stichtcrs. Voor.
heen pl'Onkte hetzel\'e met vier Tor~ns. In het j~aî J 575 werd
het door de Spnll]aards ingenomen, ~!gl!brand en v~rwoest. Uit
het getlacht van DeNK is het overgc:iGGn, eerst in dat van PERSYN, daarna in dat vaN RROlJWEIl , en eindclijk in het getlacht
van \'A:-;' DER DUIN. Voor den IIeer FR:\NÇ'OJS VAN nER IJl'l).' is
het, in het jaar 1616, wederom opgebouwd. Ve I:leet en Mr.
01-TO GROENINX, Burgemeefier en Hand in de VroeJfchap der Stad
Rotterdam, Ambachtsheer van Riedekerk, enz. dgl!naar van h~t
huis te Donk gnvorden zijnde, heeft hèt oude g-:hOllW, in het
j.aar 1747, geheel en allaaten wegbreeken, en een deftig vier.
kant in de plaats gdleld.
DOl"KERBROE;;:. een Dorp in dl! Grietenij'! van SldlingwcrÎIYestena'e, in de Z.'c J't/Jwolden, een half uur, nuordwaarJs, van
de I<uil/der;1room.
DONKEIlSLOOT , welëcr een Dorp in Reider/rmd, volgens Ollop of aan den Dijk b~lc~en, en dus genaamd 1l:l3r
een Sloot, welke door vccle boorncll beJvmmerd was. Men vindt
het veTllleld in een oud ll:lndfchrif[ der Ucrcchtfche Kerk. Vcrdronken zijnde, komt het Dorp nu niet meer in aanmerking,

D~NJlO\'RN,

DOl"NELLUS , (IJ.) of DONRI.LlJS, van geboorte een Fransch.
man, een groot Reglsgeleerde, en Hoogleeraar in die weten.
fchap, te Ldrien. LCICEST.!R had, door zijne geveinsde Gods.
vrugt, verfcheidene braave mannen aan zijn fnoer weeten Ie
krijgen, om zijne grootheid te bevorderen. Onder anderen werd
er een brief verfpreid, als komende van LondoR, gedagtekend
JO
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10 Maart 1587, wnarin over de Regeering van Friesland ge.
klaagd werd, vervuld met lasteringen te/:cn de a:lnzien!ijkfteIl
van die Provintie, eT) ook over die van lIol/and. De Staaten
der laatstgenoemde Provintie deed en [heng onderzoek, van wien
dezdve gekomen ware. Ieder noemde den maR, van wien hy
ue copij ontvangen bad. DONNELLU3 werd b\!fchuldigd, eenige
copikn te h.ebben uitgegeeven; doch hij weigerende het te beo
komen, w.:rd hij van zijn ampt ontzet; daarop verliet hij Lef..
tien, en begaf zig naar /l/tolf in Dtlitsc,Jfalld. De vermaarde
}lVGO GRRTIUS fpreekt met grooten lof van zijne geleerdheid. Hij
zegt, in zijne Jaarboeke1l, p. 286. de Regtsgeletrdlreid te Leidm I/aft unell Prolè,<fOr Hugo Donnellus, die, nafPool'mtJe d~
1'0etJlapPell yan Coranus en Duarenus, de lI'etenfchap der Wet.
/r:1 in order en wezenlijke !r(Jt/st gefc/rikt heeft. be[noeit van
A//en OlJlllJttcn omflag, die eene a/ te zorg/oaze onUletenheid van
de ,'oorige aUlfell daar onder vlrward hadden; echler zo niet.
Jat !Jij zig gel/0egd zoude lubben naar de ondclttzaamheid dM'
,'o/gende lijden, die door een bloot woordenjieraad, de kracht
der lfîjsheid zelJ.'e krachteloos gemaakt he/ft. Doch dOir de
Leitesterfche parlijfchappen litt hij zig zo verre vervuren.
d,Jt hij. in dien drifligen man/(lroom ;ngewjkkclt, en het niet
geringJle deel zijns an;jJts ,'ergeeten h~bbende, zig gCllooJzaakJ
1'Oldl, buitm ccr ell (/rwzieu t/flllr Altorf te l'trhllizclI.
DONNEtlus had, in zijn vaderland, met zeer glOoren lof, te
Rûurgcs en Or/cam, de rechten geleerd. Even vóór of na den
bloedigen Panijfchen bruiloft (als zijnde hij een Proteflant of Hugenoot '. vlugtte hij, in J 572. IIUf Duitsdtltm.i. en werd te HiiJelberg Hoogleeraar in de Rechten. Vandaar werd hij. in 1579.
te LeideJJ btroepen, alwaar hij verbleef tot in het [aar 1588.
Te .-11101/ droeg men hem die zelve waardigheid op. Hij overleed 'er, den 4den Mei 1591. Zijne Commentariën en Codieen zijn gedrukt en herdrukt in folio. Naderhand. ÎlI 1641. is
nog van hem, te Antwerpen, uitgegeeven, Dmellus Efluc/t~
tm, in fol., reeds te voor.;:n in 1617 gedrukt.
Zie IIEID, fol. 187. HOOFT, fol. 1151. MWRSII Alk.
]Jat .. p. 130. enz. en aldaar zijne afbeelding. rllder/.
11i~:o,.ic, VII!. Deel, bi. !l17.
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Dn'lliUOEK, iIJ het JatÏ;'l i\',,';u/"gi/l//.'. Dus 1I'0rd h~[ bJc'..
\\'~a!;l1 de L:l:1:UèD l:cr l!'_'U,~l'!l n"ord;..:;1 ~:-;ïg:?(t;l:elld, ;~ .'~l()~.nl~.
De oude Chr;Stl'11CIl I:"d,k:l , ia ÏL'dcr I';('r';, eell licrg';iij': lllJ\.'k,
waarin zij z \rgvuJ,:i~ ~a:'tc:;l'lld~n, lk:J l'ag van het afll.:n'cil
hunner nis:l:llOPt)~n, Die gebruik i;, dUllr de l\!ollllikcn, in
hunne 4Io('sters, na:icl'ul"d en onJ-:rholllkn llerge1ijkc Dood.
horkm zijn lJutti,~-: IJlIJp:ni.fd len wt het i:J nrlkr brengen van
fvmmige GdJachelijstl'n, ~,Is oo!; voor de Nl'llcrlanc1crs, wier
"oorzaaren, zo v.:n d~ IIlJI1::clijkc als \'rotlll'elijkc (~:xe, ilJ vroe·
gere d~!ien, en bijZ')lJ(lt:r ilJ tJlri;ke l;llui'il::J, zig vCl'lal ilJ de
Kloosrers l!,'ga\'êll. i\chtll' de }\';,ol:i;'''' }'flll Egmolid vindt men
een Doot/bod:, of StCI ili ,t, ,kr A been VJ'l Egmond. Elders
berust ouk IlOg, in i\IS~, een lJoo.if'oclr, \'an eelJ Nonnenkloos·
,,-r [C Hflill'lem, op 'c !Ja!.-c;;cs. ge(licl1c dour Mr. Cl R:'>ELIS
AREND-E I.Tl;TIl,~nT, \'an dm/leidam, Au, I.'IB3. waarin Illen,
van dien tijd (oe 1731, dL' naamlijst d~r overledene:l wrmeld
'Vinde, en waaronder veele van de defcig,h! tàmilkn van lIaarüm L'n AII1Jldda/Jl gCVUlh!l.!1J worden.
DOOJ)F.rl.~NI). het welk van de ladjl:fche woorden amor/lfare
en mortijh'a/'e is afgckid, is eene olll:Ï;I.'ne mani~r van fpree.

ken. om aalltcduiden, dat zekere vaste goederen aan een Klooster, Konvent, Kerlt, Gasthuis of andere Lichaam in eigendom
word overgegee\'é:J; wordcnd\! dan Zllik een Klooster, wa:Jraan
die goedert;n zijn overgcgeeven. cene Doode/land genaamd;
om te kennen te gel.!ven , dat de goederen, daaraan gcgee\'en.
aan gcenen anderèn kunnen overgaan. filmt, ze~t I'EKKIUS.
Uilt: Doodc h::::d hts K(grcrpCIJ hebbende, In,]! 'liet weder les.
Volgens and~rclJ hl'bbcn zlJlkc go~d('r'::lJ dl'n naam van JJcaJe
"ederet) gekr.:cgen, om dat zij, onda de magt der Kioosrc: s
of Kunvellrs , :115 uit de wnercld geraakc zijn. niet meer duor
den gem~encl1 man kUi:d;:n \'erkreegen of bezeet~1l wordclJ, eIl
aan d~1l \'urst of Landheer ool; g,enc fch<luingelJ meer op·
bragten. Deze uitle;.:gi:Jg- il:hij:H ons natuurlijker te zijn dan de
eertle. Dewijl nu. in v!Jorige eeUn'élJ, h~t bij~elo(,f de miJd.
dadi!!heid werkzaam maakte, het begiftigen van kerken en kluosters bovenmatig in zwang ging, en de Vorllen bemerkten, dat
de
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de nodige lasten en ongelden daar door voor den Burger beL \\'~arlijl;cr li!n 11lind2r mooglijk te draagen wcrJ~1l , oordeelden
zij raadzaam, daarin te voorzien. CUIDO, Granf van V/(I/llld~.
fe/I, was de ccrile, die verbood, dat 'cr vaste g()ed~ren, aan
Kerken, Kloosters , enz., die onder den naam van de Doode!Zand b':greepen zijn, me.:r gegceven, verm3akt, ofverkogt zonden mo..;cn worden; ton minllen, men weet niet, dat 'er, op
dit nuk. een ouder Plakaat in de Nederlanden gevonden is. In
B,./lbfllUl kwam aJlerecrsc eell dergelijk Plakaat of Verbod uit.
onder de regeering van Hertog ],IN m:N mRDEN, 't welk, in het
algemeen, van kcrkJijke per[oonen [preekt; zo ook van WILLE~l
DlN DERDEN )'flIl Ilol/alld, in het jaar 1312. FILll'S DE ~CHOONE
heen, n3derhand , een dergelijk Plakaat doen uitgaan. Doch
deze beide geen fiand grijpende, gaf Keizer KAREL DE VIFJDE een
Plak:l.at daar van uit, waarbij geordonneerd werd, dut geene vaste go..:deren, aan Kerken, Kloosters, enz., mogtl!n verlwgt, of
gegeeven worden, onder wat acnaaming ook, Jan met toellem.
ming van den Vorst of Magillraat.
Dan, dit greep nog geen fiand. De Geestelijkheid van Bra_
b/llJd klaagde, dat de Steden, door ond~rkruiping, dit voorregt verkr.:!egen hadden, zonder dat zij 'er op gehoord waren.
Zij bewerkten daardoor, in B,./lóand, zo veel, dat de Ordonnantie zo lang buiten werking zoude blijven. tot dat men hun
gehoord had; doch zij zelve bieeven agter, en lieten de zaak
!tceken. De Fiscaalen verzogren toen, dat de opîchorting mogt
worden opgeheeven; waarop Keizer KAIEL DE \'JJFOE, in het
jaar I 5 ~o, een Ordonnantie. bij forme van een Ecu wig Edic},
uitgaf, waarbij de Kerken, Kloosters en andere geestelijke ge.
Iloot[chappen, buiten toefiemming der M~gillraaten, onbekwaam
verklaard werden om eenige vaste goederen in bezit te krijgen;
ge even de de Keizer voor, dat de Geestelijkheid reeds zo veele
vrijhavige en lecn~oedere8 bezat, dat zij eerlijk, en meer dan
haare fiand vorderde, Londe benun; en dat het oyergroot getal
vaR Kerken, Kloosters, Gastbuizen en Konventen , ook in zijne
Staaten en Landen, [Ot merklijk bezwaar van zijne Onderdaanen
en Leenmannen !lrekte. Evenwel konden, zo als gezegd is, met
{IJellemminge van den Vom en Magifiraaten der Hoofdileden •

di

44 a

D 0
D

0 D
D E
E H
H A
N n
D.
A N

Kerken en [(Ioos'ers
«Ioos'ers nog g-:>edcren
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lijke vr
PEKKlUS verzet'e
/llle dil! ~odal1ige
kOllSt;luldft"l1 Uit;JrL'l'C/I,
rtit;Jccl'01, (zeg[
(zegt hij) die
tegen: Al/e
zodanige kOJISt/lukken
l/flll
aanraaden, !Juilne
/rUI/ne Bied/vaders,
/Jit'c'rtl'adcrs. die hUil daar
h'JIl da{l/'tnt·
d{/t/rtr-I' afmraadelt,
niet "011
ikken. ziJn
zl)n doordvor
den ban gel'aljen,
gc,'alien. en
m
l1iet
,'all offi'
ajji.: "1 ikken,
daardJor in dm
Dlldedev;g
anti alle
flr(llfm, die tegm
ji;/r{'l/ders der
tmder
:'evig afm
a/Ie de Jlrtlfl~n,
tegen de ji.:hmders
kerk/ijlre vri;do11l1l/ell.
,'rijdo11l1lJCIJ, 60it gemaakt
lerklijke
gelllonkt en uitgegee:'etZ
uilgegeel'etI zijll.
zijl1. en
(c!uurden ••
ie de kerken
kerke11 C1J
tIJ kloostel s daardoor
gehouden, alle
a/le !eilanden,
tiie
Jijdm, te "I'rgoeden.
,'ergoeden. And~ren
lle,k, 1111:lr
lijdm,
And~rcn [rokken
trokken dit minder fic.k,
m1af
hieJden,
ongeoor!cJlJfd: zij grondhielden, eChtlr,
CChtlr, zoJalii
zoJani 6c ,,'wen
wetten voor ongeoorl"ofd:
den hunne
h:mne fielling
voor zijn perpe,.t1elling hierop: ieder lIIellSch,
lIIe11Sc!r, welke Voor
foon nit!
niet oft,oadJr/ijk
j/aat het vrij.
[0011
(lr~ond~l"iijk verbodm
verbotim is,
is. /Iaal
I'rij, (zegsen zij)
zijllet1 eigendom
,'e,.wisfekn of weg te /chenfchenZijlletl
e(qendom Ie verkoopm.
verkoopen) te l'erwisjè/1'1l
I.=l'n. {lall
wicn htj
hIJ wil; dat de vrijhdd
1l1emc1z daarken,
a(l11 lI'ien
vrijheid van een 1l1ensclz
in heJlaat,
beJloot, "'"1111
tiaar ziJI1
;11
111 vrij
v,.,j' met zlj'"ne
zijne goedere11
goederen,, tJaar
Z.iJl1 Zi11
zill elt
ell
~'clgel'a/lt'n te hallddel1,
,1allddeTl, uitgenomen il1
;IJ zulke zaaken, die geu'c(l(el'a/!,'n
raMdijk
,'erbodm ~ijl1;
zijn; dat
drlt WOl
rechte/I/k "erbode/1
lIIm door zulke wettm
wctlm dus
Jus dt:
"l'ijheid
vtm kerlrtll
kel'km en
'Vrijheid "lI"kl"(u'.'J/,
l'é/'krrlc!It, en bijzonder
bijzollder ten opzichtm
opzichten van
nan. h..:t
ontbrak ook niet aan de zulken
zulk en •, die m..:er
kloosters, Dan,
ho:t ombrak
mo:er
hel algemeen, dan dat der K..:rken
het nut van het
Ko:rl.:en en Kloosters in
't bijzonder
b;jzonder in aanmerking namen. eg
elJ dus deze Wetgeevers
groolen lof gaven. Een Forst.
Pöru. zeide
rechtvaardigden en hun grooten
,'ermag, uit hoofde "all
,'on htt
het opperg(zrlg
oppergezag •, teil
men, ~'ermag,
teIl opzigle
opzigte
van de goedere1J
aal/de,
"on
goederetl der lIIenji.:,'Ien,
menfchell, onder !Jlln
hun gehied
gebied Jl
floande.
zodamgl'
etl befc'likldng
monken., als hij oordeelt dienPig
zodanige wet NI
be!c!likJ.:ing tl1f1aken
dlenjlig
Ie zijn: het is Ol/billijk,
len tweeden.
tweeden, /ennj'
teru'iJI iete
ol/bi/lijk, zeggen zij [en
11Iands
do nt li/dm,
m bil
bij gebrek Van
waler als
mands e(lfen
e(r;en akkers
rikkers dont
ft/dm, en
van wa/er
vet,pikkell,
het water op vreemde akkas
nkkns te hrfllgm:
brmgm: zo huilhil/lvel'flikkell, lut
tielen ;;;,ij,
zij, (zeggen
zij) diu
hl/fIlIe goedercn
goederen (Wil
tie/en
(7.eg~ell zii)
dil! Ill/fllle
a"" "el
~e' km en
e/J
/cIoosters geeven •, terwij'
terwijl humle
humze blonJverwal,fell
HU/ine lIIt'dcIrloosters
h/ol'iivetwal,/CIl , !wline
wedemenrt:hm, die in de u'acre/d
fll1de lasten
t!:
menlchm,
waere/d lel'et1.
lel'C/1. 1!11
en oller
al/er !lIIde
las/en t;:
draagen
hebbet1 , OIJI
0111 'die
-die gOl'deren
goederen gebrek li den: [cn
tcn derden.
drrlagen hehben
derden,
20
ord zodanige wet
wct niet gewrlakt
gemankt uit
zo zij wel aallmerkten,
a011lnel'Á'/en, tiIlord
/lit
ha(J1 tegen dm Goi/sdiellst,
CoJsriiellSt. llIaar
lol lut
haat
maar 0111 dat de LeekCll,
Leekm, tot
het
draagtIl
/tutel1 en ollje/dm.
onbekwllfltlJ zoudraagen "(in
,'tin de noodige ItJslm
ongeklm • ol1bck'l'IlflllJ
dm
v~n

D

0

0

n

E

IJ A N

D.

449

"en wo/'rlen, indien de mee 'te goedeNII ge(1e1r1 worden onder
de Doode hand, ('1/ buiten .(1onl gemaakt, 0111 l'oor de 1I1/lat·
jèi1(lpptje "nn eenig nllt Ie zijIJ: ten vierden. zeggen zij verder: dl' rorst: dil.' zodartfge {('et 11Iflt1/.:t, oefent dllard~or
teene magl ol'er geesteli/ke per[oonen ofzaaken, maar Ol'er die
der B'flerrld, u'aar01'l'r zijne mogl zig uitflrekt: ten vijfden.
hii begeert f11ke.l, dat de lI'aereldfche gocJcrC/l ill de lI'aercld
bUjl'ell, en znr-gf, dat di' IIJC/lfchen hIlifen flaa! gcraaÁ'en, om
ze l'an lIut in onn1lt te doen l'ertmderCIJ: ten vijfJen • de Á'erk
word lIiet bl'lladeclrl ilJ die goedcrm, die ze reed.; bezit, 111a01'
'cr wo' d al/een gezorgd, dat ze 1IIet geenl! ol'erdaadige goede,'1'11 he/ast wo/'den: en ten zevenden. de rórst CII Ollderdaan
ZOIi 'el' te 1'CC1 nadcel bij lijden, indien dl' /zl'bzlIgtige Geestelijk/uid zo l'fcl goederen zoude aanwil/nen, als zij volgens
hUil olJ1'erz,ad:/ijlre hebzllgt wel hegeerden : want hol' meer zij
in handen ;"riigen. zo lw'I te mul' "er/ie," de lórst, 'ç Lal/ds
fchat/dst, en de {lIgezelenm in III,t t/Igeml'cn: eindeliik doen
zij gelden, dat het ol'erdraagen l'on goeder€/} t/an zulke, of
zulk [oort J'/lIJ menfc îen, hij uitu(1e wille, en ook hij l'er"rag, kan i'II mt/g belet wordelI , en dat op zodanige uitfllliting niets te zeggen "all: en vooTtga~mde, zeggen 2.ij, de :ril
"l11l eenen lJ7etgeel'er word door de wcttffJ ilJ een ge/ijken
graad l't/IJ wagt ge(1c1d, met de wil l'tIIl een Testament of
ycrdrogmaakel', !lue veel regt, hoe veel waarheid ook in de.

ze ft.:llingen Ikge opgenomen. ombra!, her ook ni:t aan de zulken. die anóers dagtcn, en deze Hellingen zogtcn te ondermijnen. Zij vrnagden bewiis van her eerfle, v~n\\'aar den VOr>( het
regt toekome. om o\'cr de goederen zijner Onderdaanen te mo·
gen beCchi~ken, daar V:1I1 het begin der waereld icdér het regt
heeft gehad, om meefler van zijne goederen te zijn? Hier tegen
I:on niet veel worJen ingebragr. Zij vraa;ren, of de Priesters,
zo lang 'er Pricsrc1s geweest zijn, hunne vrilheid niet zo wel genoten hebben a:s andere menCchen? lij vraagcn, hoe zij zo zeer
op het ecrfle begin zi,; kunnen beroepen, wa~rvan de Vor!1:en
zelve nCgeweeken zijn? Zij vraagen. hoe ze lJier de magt der
VOlncn zo hoog kunnen verheffen, daar de besten cn godsdicnllig!1en de Kerken altoos vrijheid geJasten hebben, om goederen
X11. 0 F. F.l"
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-----------------------------aantewinnen? Zij vraagen, waarom ze het gemeen zo zeer doen

f:elden, als of de rijkdom van eenige waereldlijke en dik wils zeer
gering-e perCoonen, voor het gemecnc be,t dienfliger ware te
onderhouden, dan zo veele arme kloosterlingen? en flellen hun
partij voor oO;ien, die ontelbaare legers van Bedelaars, die de
kost daag-lijks aan de Kloosters krijgen, die anders van honger zouden moeten vergaan; en verdu zeggen zij, dat, offchoon de
Vorst de magt al mogt hebben, dat 'er geene reden geweest is.
om dergelijke wet te mnakeo. Want, zeggen zij, wie heeft
ooit, vóór het uirgeeven dier Plakaaten, gezien, dat de Kerken
en Kloosters alle \'aste goederen lOgt en intepalmen, en onder de
Doo'le/u11Jd te flellen. lij bekennen, dat de Kloosters veele lan.
deriien bezaten; maar die hadden zij (volgens hunne onwaare
fiellir.g) nier gekree;en door giften \'an anderen, maar door eigen arbeid en vernuft aangewonnen; wijzende hunne tegenpar'
tijen naar de Brabflillliche Heide en andere eenijds onbebouwde
plaatCcl1, die, door den onvermoeiden arbeid (zo zij zeggen) der
M onni'len, tot grOOt voordeel der waerelcllijken, in [choone landerijën veranderd zijn. Is 'er zo een groot gevaar. vraagen zij
verder, dat de Geestelijken, met 'er tijd, alle vaste goederen
zullen meeiler worden, waarom vreezeIl zii niet voor die heb.
zugtigen, die hun het verder aankoopen beletten, en die nacht
en dag niet anders denken, dan om hunne goederen en I:lnden te
vermeerderen, en meeflers van de geheele waereld trachten te
worden? Wat lijd, vr:lagen zij voort, de gemeeme 'er bij, dat
Kerken en Kloosters de vrijheid behouden, om goederen te koo.
pen, die daar door te geldiger worden, wijl zij het getal der
koopers verm'2nigvuldigen, en ook meer belleeden dan anderen?
Zij bekennen, wel te willen gelooven, 't geen anderen zeggen.
dat de Piakaaten, waarbij dit verboden werdt, niet gcm:lakt zijn
uit haat fr.'gen de Geestelijken; maar, zeg:~en ze, zij werden 'er
echter in hunne vriiheid door benadeeld; ontkennende mede dat
de Leel,en door die vrijheid benadeeld worden. Want de las.
ten, die op de Landetijfl\ en vasrc goederelJ reeds leggen, ook op
den nieuwen bezitter overgaan. Wat de verbcurdverl:!r.aring der
goederen en andere voo:deel~1\ aan~aat, waarvan alleen de Vurfien, in die gevallen, ontt1oken worden, daarop :l;1t\\'oordclJ zij,
dat
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dat een goedertieren Vorst liever eenke voordec!cn hellOorde te
willen misf<!:l, dan de Kerk van haar regt Ie willen herooven:
een regt. d~t den geringlten Leek niet benomen wordr. Zelfs
oorde"len zij het voor den Vom niet ollvoordeelig te ziin. dat
eenig~ KJoostPr~ o\'ervlJed van goejer· ij hcbbcl. Hoe mecnigmaal, zeggen zij, is bet gebeurd , dat een Vorst, verlegen om
gt'ld, of van een vijand op het ollvt:r\\aglst a~ngetast, nergens
huipe vond, dan in zijIJe .\bdijë:l, die hem, zonder woáer,
de benodigde penningen fe!lOten?
Ligt ,ziet men, on veele van deze hewijzen zeer man'; g~~n,
en op zeer losfe lehroeven (ban. Dan, on.(e pligt zijnde, de
zaak en op eene hiswritèhe wijze VOOrt te bWJlgen, willen wij
ons geen recht van ultfpraak aanmatigen. Dit zullen wij 'cr nog
van zeggen, dat HLIPS DE GOEDE en K,\REI. DE VIJFDE. welke
verklaarden, dat de ovcrgroote rijkdom '/an de Kloostt'rs t Jt merlo:lijk bezwaar der Ingezetenen Ilrekte. de zaak beter hebbt'n geweeten , en dus meer geloof verdienen, dan een Reg:sgdeerde,
dien het weinig moeite kost J dc:rgeliike tegenwerpingen bijeen
te rapen. Ook is het zeer zeker, dat Lij her verkoop en der vaste
~orderen, aan de Geestelijken, oflc100n de oude lasten op hun
over::aan , zij echter van de nieuwe verfcboond blijven, en die
alleen tot last van de Gemeente komen.
Tot dus verre van de Doodehand, ten opzigte van de Geesteiijken , gefprookeR hebbende, ZIJU men 'er dergelijke Verhandeling, tcn opzigre van het Staatknndige gebruik, dat in vr<.>egere tijden daarbij plaats had, van kunnen fchriiven. DJch, daar
met de invoering van nieuwe Wetten J vernieuwde manier van
regtspleeging , de gebreken, die daarbij plagtenplaat s te heliben ,
en alle flraffen, op Dloord en doodOag, alleen aan den Rechter
g-e!leld, en geen recht van Doode "a/ld, of bloed wreek ers meer
huiten dien onder ons gevonden worden. is het onnodi;{. 'er
verder over ufueweiden In Fries(and gebruikt Dlen die IVllord
nog, in gevalIe iemand in armoede lierve. en ni2.ts nalaate om
begraaven te kunnen word~n; dan zegt men: 'er is ni~ts voor
de DooJ!!hand.
DOODEWEERD,

een Dorp in de Ncd.:r-BctuU'c, aan den IppalFr ~
"1)1r,
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,.Ti,}, bijna ten halven wege ru,fehen NiiiilCfliel1 en 7Ï1icl gelee.
in h2r kerkliike 1iecombineerd met Him, daar zeer nabij
h~l'('gcn
Dit f)o,Jilfliweerd. dat ook wel Dooiweerd gt'l1namd
wor,'r, is eel] fraai Dorp, hebbrnde een nette Kerk, met een
Î1i'r;ijl; torentje, Deze kerk naat zo digt aan den lPaa/dljk, dat
•er maar t!én rijtuig te gelijk tusfchen dezelve en de rivier pasfeeren kan. Rondsom het Dorp is zeer goed bouwland. By hetzelve legt ook het Slut Doodmwecl'd, zijnde een oud gebouw,
met een klein turentj~.
f;ClI.

is Je benaaming van hun, welke, voorn:!in het leer:1uk van dm Doop der Kinderen, met andere
Protef1a11tell, in de lVtderlaildclI, en m~r alle andere Christe.
nen, van wrfchilleade gejachten zijn. Zij draagen ook wel dell
nnam van MennollilclI, naar een en ~JENNO SIMONS; een man,'die
veel gearbeid heefc, tot opbouw hunner Gemeenten. 111 DI/itsc/I'
land en e'dm worden zij /lnabaptisten of IFédcrdoopers genaamd. Dan, men dient wel it! 'r oog te houden, dat de Doops.
gezindm, daar \Vij voorneeOlens zijn in dit Artikel van te fpreeken, geene de min:l!:! overeenkomst of betrekking hebben met
of tot de oproerige 11lUll/lcrji:he IFédcrdoojJers, wa:lrvan wij af·
zonderlijk op het Art. WEDERDOOPERS, zljllen fpreeken.
De Doopsgezindm zelve geeven voor, dat hunne voorouders
2ftlammelingen w~ren van de IPa/denzen; dat, door de vervol.
ging, welke die Christenen ondergaan hadden, en waardoor vee.
Ie genoonznakr waren geweest. hun vaderland te verlaaten, eenigen van die zig hier en' elder~ verfpreid hadden, zig echter fçhuil
houdende, tot dat zij, met de tijden der Reformatie, zig ecni·
{!~ m"C'rdere vrijheid hadden aa!l;;eOlaatigJ, en op~nlijk hun1len
(;ods'li~n't hadden beginnen te oefenen en te belijdell; da:, teil
i',dnnen n~deele. de oproerige fcéte der Wederdoopers de Rcgee.
rin;;en ,kr Ste,:en, tegen a!len. di~ dm Du;p der KindCl'm
afkeurden, h~d verbitterd; dat oak de lli!lc en wcctlooze
DtlopsgezirldeIJ de Ilreiögflc \'cn'olgillgen hadden moeten ondergaan: te meer, (har zij uok h,:t ecdZ\weren af~ellTd<.';l, el1 \'an
her aml'r der Ovcrighid en 'r ge~1Tlli:': ..Jt'r w c'pene;1 an.!crs
d~c!Hcn, dan men gewoon \\'as; dat de haat der Ovcrishedell
oor·
DOOPSGEZ'W'E;>;.

Ul~lijk

DOOPSGEZINDEN.
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oorzaak geweest was. dat in de Plaknatcn. die tegen Iwn gemaakt waren, geen het minne onderfcheid \ras gemankt. tUSfehen de weerloo u Doo/,sge:::Jilden en oproerige 11 L'dcrdor,p::rs;
dat, ,al verder. dit de oorzaak geweest was, dat de J Iistoriefchrijvers deze beiden. zeer onvoorzigtig. ond",r een gemengd
hadden; dat wel de Regcerir:gen • naderhand. bClcr overtuigd
waren geworden. doch dat de Historiefchrijwrs. meest Keridijken, in hunne dwaaling waren voorrgegaan.
Hunne legenpanijë:l. van den anderen bm. hebben \ri!!en
fiaande houden, dat de cerac grondvesters van d\! Gl!mcentc der
DoopsgezindeIJ niet \'óór de tijden der Hervorming omnaan zijn;
dat die allerleije flegre. cn voor de gemeene rust lecr !èhadelij,
ke gevoelens gekocEterd en verfprcid, en tonder ar.deren. met
Je grootf1e halsflcrrighcid • den Kinderdoop vcräbl hebben, en dat,
tegen die foon van mcnf~hcn. met alle regt, volgens de WettCll
zou gehandeld ziin; dat MEN:'>O SDIONS, ecn man van zagter aart,
en van meer begaafdheid, hUllne gedachren, zo i:l het godsèien flige nis burgl'rlij kl', zo zeer verbeterd had, dat zij niet
meer die flrenge !lrlfrcn verdi::ndcn, als wel de voorigen, die
alle banden van eendragt verfchenrden ; dat de l\1agHlraatcn, daarvan overtuigd, die (hall".:n teg.::n de I'erbeterde Doopsgczi:;dm
buiteIl gebruii. gefteLl, en hun hier en daar vrijheid tot het od~
ncn van hUllnen God'dicl~>t gL'gtl1d h~dJcll_
net valt niet moeijelijk tC ;~cloo\'<!n, dat dl' DoopsgrzilldCII.
die, in fommige leerpunten. het bentLlr Ctl d~ kerklijke tlIgt in
vecle opzigten, met dl' lFal.!ell-::,ol ()'iert'clJ[t~mdl'n, in eenige
cllnigtcn hebben kunnen zCrit(cn, van dezelven , in n:\v0Iging,
afkomtlig te zijn. Een~ omwijfelbaare wa~rh(!id is het. dat nit!t
nlle de Doopsgezi1lllen, aan de beroerten, zo in IIhn/lerland als
Ilolland veroorzaakt, fchuldig geweest zijn; doch het is ook teYens waar, dat veelen, die 'cr deel aan gt:had hadden, en de
ftrdfen gelukkig omkomen waren t door ~IEN:-;O ~IMONS tot bedaarder en betere gedachten gebracllt zijl.), als zijnde door hem
[cn volle overtuigd, dat de verbeteringen, die zij in de kerk en
burgerllaat verhoopten, op zulk eene wijze, als de v~r1tidcr5
hun hadden ingeprellt, niet te h"lwmen waren; waartoe 00 t zeker die geenen, die niet verleid en bij de meening der voorvaFf 3
<!e-
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deren grblevcn waren, mede het hunne hebben wegebragt, om
de mish'i:lèn te regt te bn:ngen.
Ongelukkig dat, nog lang na het I1Iun(lc;sclz en .1,,:(lcldo1llsd
Oprorr, de g-cr.,t van vervolgi:lg, tegen de lI'errloo~e Doo/lSge •
.. it/dm , ziill~il lll')<Jrdrol fpeelde. V.Hl, nadat men. in de re,-·
cel!igd<' Nr!dl!r/andm, eerst 0111 Je /lr:rge1'/ijke Frii/ieiJ, en
daama om rrri/ndd von Ge!l'fe/(IJ, zig [t'gen .\pallje met ma:.;t
begon te ver7.ctt?n, 0111 allen dwang altelèhuddcll, kreegeu
00:;. mltuurlIjkcr wIjLe. dtzc Miller. in den Lallt!e meerder vrij.
heid, mterder rust en vredc. In den aan van;; gefchi\!duc dit
alleen bij o,,~luik;n~. V:in ti cl tot djJ hunn~ opregte handel el!
wandel, en d~ onlèhadelijkheid hUllner gevoelens meer kenbaar
worJenJe, en zij zig nict omtrekkende. om voor het gemeene
welzijn, in de gcvaarIijklle omHandigheden, groote geldlommen
opte(chietcn, werd hun niet alleen vriiheid van denkcn, maar
ook de ongeHoorde oefcning van hunnen Godsdienst, met vol·
komen voorregt van een KerkgenootCchap, ingewilligd. Zo vcr·
re gekomen zijnde, ging het hun als meer andere gezinten. OI~t.
bloot van wa.!reldlIjk gela;, vcr.ieclden zij zig zei ven d()or onrus·
ten, die naJerh~l;d [Ot openbaare Cchellringen uitliepen. 'fruu·
wens, de zaak en wel inziende, kun de oprigting van hun A"el k·
gmood[dtlp, natuurlijker wijze , geen andl.'r gevolg hebben.
Wèi,lÏgc Geleerde.,. en nog minder geleerdheid, geene vaste be~rippen der IcerlUlingen, geene de minne kerkordening onder
h.:n plaats hebbende, moest noodlaaklijk volgen, dat, hct geen
hed.:n d()or d~n eenen geleerd en gelèhlkt was. de andl.!r mor·
gen verbeterd, wilde hebben: te meer, da:!r ieder van .hun vall
gedachten was. dat elk en een ieder, zonder ollJerfchdJ, zijne
ei.;,'ne meeni'l~. die hij PIIl!erllclde a:coos de beste te zijn, Oll·
verze:telijk v~rpligt was te volci~n. Iloe meerder rust dus van
buiten was, ho:! m~er de gel1lo·~dercn van binnen verJeeld wer·
de'l. Zij, die het rekkelij~st van gevoelen waren, benontlcn
meest uit gcvlugrtc ll'tJllir/ti/uil.'r<, dat is, uit zulke, die in
NOOIJ/;Ol/(WJ, en wel in IFatcrltm,J, geboren waren. Oezen
wcrden, als uit \"era.:llting, dc. naam van de DreJt'flngt'ns ge~l'e
ven. d.)or de rltll/:illgl'tl , die zig zelf,,; de l\~·'I1I1l,~·('.;cttell of
r!e lïjll~11 noemden. De t\~ ist liep zu hoog, dat dl.! F/amillgm-
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gm de Friezen geheel uit de kerkgem,'cnfcbp wilden b~nr.en.

Dit een openbaare [cheuring, cn , van é0n partij, [wee geworden zijnde, liep dit te meer In het 03g , wi;1 I'U ieder op de
uiterlijkheden, waarin zij verfchilJen , openlijk HoU! was. De
FriezC1J waren in klecding, lijwaat, huisraad, kortOfll in alles,
net en zindelijk. De f7f1alllingell, volgens den aan hunner
Natie, necht en morfig in hun huisraad. doch opzichtiger in
kleeding. Ieder moest nu, zo verre was het gekomen, partij
kiezen. en zig [or de V/fltllllingen of Friezetl begeeven. Hoe
heviger deze twisten, hoc gematigder de I/"flledflnders wcrden, erkennende beide panijën voor broeders. Doch oole daardoor werden zij van beide partij:n gehaat; vertrouwende zo
wel de een als de ander, I1l1een tie edte kerk vtm Christus op
flf/rde uittemoake1l. St~>l!lde deze onmin, hadden 'er zig,
in de Nederlanden, Hoogduitjèhe Donpsgezinden neergezet; deze waren, in [praak. zeden, gewoolHen en leerllellingeR, van
de Inlanders verfchiIlende, en dus ook afgezonderd.
1\'a verloop van tijd volgden de Friezen, f/lf/f/mingm en
lJoogduitfchm het voorbeeld der lJ'lJ/er/anders; verlaatende de
oude firengheid en hardigheid der Doopsgezinden, zo omtrent
de Leere als Kerktugt. Dan, ook hier fcheidden zig wederom
ecnige Ilijfhoufdigen ~'an hun af, blijvende bij hunne oude ge·
WOOl;te.

De oude Vll1amilifJciJ verminderden daar door in getal, en
werden zelfs minder lalrijk UJn dl! gema:!tigden; draagende als
1I0g den naam van Oude f/lr:ami:J;C:J, of Ol/de Friezen, waarvan zij afkomrtig zijn. Ook zIjn zij nog zodanig onder e1kan.
der verdeeld, dat zjj ell.ander de hand van broederfehap weigeren. Zij zijn in twee hoofdfoorten. de Dtlluzigers en GrotJinger;, onderfcheiden. De tweede haofdpartij, de G"oven, dat
is de Gemtltigden gf Fét-drtitlgZI1tl1nm, die zig. in veele zaa.
ken, van de ceelle onderfcheiden hebben , hellon~en allereerst
uit de ll'aurlal1d!èlze. daarna ook lIit de Fr;ezm. en ei:ldelijk ook uit de f//f/t111Jillgen, en maakten een ongelijk grooter
getal uit. Deze drie partiji!n hebben dit met ellcander gemeen,
dat zij de oude Licrllellingen [en deele lieten vaaren, ten decIe matigden, en dat zij èe kerklijke gebruiken en inf1elIingen,
Ff 4
als
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als ook hunne uirerli1ke levcnswijze, wat meer fchikten naar de
gewoonten van 's lands Ingezeten.:n, HUil rijkdom en maatigc
cn zllini;;e m~nief van lee ven maakten hUil tot lleunpi'aarcn vall
den koophandd, ell dus van den Staat. Ilierdoof in meer wrkeering met de b~tèhaafd(lc Iit:den gcraa~end.:, vcrkrcet;~n zij
liefje \'oor I;unacn en \Vetcnfch~pp~n. Eindelijk onmisbaare lcden voor de mnat'chappij wordende, bIeeven zij, echter, afgezonderd van tie and'ere Geweenten der DoopJgczi/1den, fdlOon
'er onoer deze Oo'~ waren, die zig op dir alles toeleiden , en
die zelve vorJerin.;cn, tell nurte van hun zeil'en en van hf't al·
gemeen. maakten. De Groni1:gers, de Oude f'/aall/ingell in
Pruis{en, waarb;j die van dmjleldal1l behooren , en die ook wel
den naam van Dantzigers draagen, eene foort, de dllerfynjle
genaamd, de ')011 Jacobsgezinden, en eindeliik de Z:ritzer[de Doopsgezindm, zeggen ieder, dat zij de edtt D06psge:.in"en zijn; erkennende niemand daar voor, daR die onder hUl:nc
Gemeente behoort: fchoon hunne verrchiIIen , meest in bcuzelingen, die niets tor dl! hoofJzaak van den GoJsdi~nsl toebrengen,
bellaan, Wat aangaat huntJe LeerlieIIingen, zo v~n de Il. Drieédnhdd; van C!irhtus iï1eml.· l lheid;
de Sacramenten; ,'(111
den IFaterdoop; toe/ai/ring teil Avondmaal; )'fin .'u" .lil/pt der
OVL'I i.~,';L'Îd; ,'an dm Eed; Rcchtsl'ordering VilIl de Overig-

"'lil

heit! ; "alJ 't Rt'gt '/cr Kcrk/t:''J:e Rel;cering en de5 Leerat/rl"óet!l'tJ..j/i1ri; llL'l'klijlte Ban; "tm hef Huwelijk; )'rln
de Gfleerd/zeid en l'an de ll'crke: alle zaak en , waarin de Doops:ll11pIS;

gezinden, meer (Jf min, van de overige Christen Kerkgemeenten
vel fch iII en • zal ik mij lIier inlaaten; ieder, des begeerende • kall

dnarV3n ond.:rrigting- in hUIJIl(! ci~l!l1e khrif(~n be:;ollJen.
Wat a!ng13t dClll.'ila/i,:I.':1I en IJ, dn:,,i,?flg{cJwn Sraat. zo d~r
fJ'atcr/muljdle cn f/iaa:l,j"le als der Ii i<,ic/u Doop;geziTldc C'cmeel/Uil. In alle de P'III'iI;li2'n "1111 fVLder/aJld vindt me!l de·
lelvc; ook is 'er ~~ll\~ te jJJatlJlridu; é~ne re ',uJls, in htt
Lond )',:iJ O"e:,I,'O(IZe, ééne Ie Aar.imburg, in SlatJts f'!rIlJfJdere;;, en éélJe te (;roede, in 'r La;ul "tm Ka,!z/lnd. I let getnl van aill! te ZamL'I!, iiJ de JVederliJfldm, beloopr h,)OJerd z~s
cn-ta;:ti ~, die door {jlc~r dan drie honderd Leeraars bediend \VorJ,'n, De meeste vinde m~n in Friesland en .vcc;,:'Jó//{/IId, a!1\ ~ll'
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waar zij zig van den begimme af hebben neergezet. In GcJ./t'rkwd zijn drie Gem~entdJ; in Holland zcs-cn-zevellli,; Ge!l1~en.
ten; in Zeeland vi~r Gemeenten; in utrecht zijn maar twce
Gemeemen, ééne binnen de Stad, en é~nc te FèmenJaa/. in
f)-ies/aIliJ telt men agt.en-vijfdg G~meenten; in Uverijsjd l.esticn
GemeelJ[en ; Groningen beeft z~ven.en-twintig GeuJeclJten.
De 17aam/i·.lm, /FfI/crl,1ild;è,!<'II en I é; cclligd.' /7flfl/J!j",':m
en Jf/aterlatJtl[chen van NOUld,'wl/alJd houden, j'lariijl:s, op dl'1l
la3t!lell Donderdag in julij, e.:lle alg.:mel'lIl' Brol'lkrlèhap- of
Societeitwer;~adering; waaIiIl de h~uj~Lj~kell VJn lIet kl.!r:dleflier enz. !\cre!\dd wodC:ll. Op di;;a z~lr,iL'll da~ huuJcn d~
Friejè!u: D(Jr;p,'ge~,iI/;(en van Ilo/land en 1I'::s/ji i(,s/tllld eene Jl'rgelijke Vl'rgllkrin~; wurdende de pbats , jaarlijki, verwi,CI':d.
De afgczund~nen befl:aan van ieder Gemc.!l'ntc. in e~n Lee~.;3;·
t'11 Vial(l'll, ell .bar ge,lI Ll'craar is. uit twee ()ia~cnen.
De
Steden en PI aa tCI.! 11 , vanwaar Je e.:r,tgcmocmdé! te Z:lOll'n ItJmen, zijn 5 !kom. Jlednû,/ik, ElJl.,illizlli, § .11,:';:;,~a,',
Ed.1;/I, § ,11ulJ1,ik,'/Jd,11J/ , Pm'merend, (J'etJ lip, /)urp;erJa;/i.
S IrO/lllCr en :11.-) , § de Rijp,'§ iVoordeind , § IJ ;·:'t~atl.;,
dam, § OJU::",1ndal.'J, § Koog en Zaandijk , lI~st::;f1(/iJCIJ,
§ ff/ormen'eer, S Krommenie. K/Jo/il'lIdal:l, 11Iark.'fl bÎ1men,
Uitgeest, /1 ~'s/grafidiik, lWclI:~' Niedorp. Bajil1[;cr,;or/!,
Sc.'Jagerhrtlij en Oi!J·/hds, Olldf Zi'p bij P('ttL'/J, de flelda,
de Buurg, fFaal en OUlfcrciw! of> l~',w!, en ue Hu"/'/) of> Texel.
De elf Plaatren , met een § gelekend, zijn dil') dalr de Vl:rga_leringen gf.'haudell würJ~n.
De Z /Jit! Jol/amlfc/ze Gemeenten heJben in dele Vergaàerin;;
geen aandeel. Sedert de fcheuring in AIl:/feldtJTIl, rèll tijJ\.! va'l
O.\I.ENVS en "'POSTOOL. zijn dezelveu verdeeld gebleeven , ti;"
Cchen die Vln 't Lam en den TorC1l, en de XCI!. De Zi;i:.·.
en ook <"enige Noon//zo//(mdfc1te en andere Gemct'nren, èie zis
bij de dmJle/dal11fc!re ZOlmisten gevoegd h~bbe:J, en jaar:ijl;,
(~ Amfleldam in de Kerk de ZOIl, In de maand i\Iei, vergade.
ren. zijn van dll1(lc/dmn. Dordrec11f, Oast en lJ~st Gralj.
dijk. Sdlagerbrug en Oudrjluis, Noorddnd, /Jaar/cm o~ 'c
klein Heiligland • SOIlJIIJe/ldijk ell ftliddl'l:w;'nis, /1/mc/Q. Emb"m, Coeree, Ilnzenwoude. Olijf ZIJp bij P~r!é'.', ,1;:fs/IJ!'~r,
rfS
J<~ip,
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Rijp, KIIO/ler;rlfllll en .~far!.:m, JJ70r11ler en Jt'sp, Ui/holJrtJ,
11Jedenblik, dm lip, Spijkmes en /lecllvlict. ElIk luizen, Kam·
pm, Koog en Zaanrlijk, /loom, fYormen'eer, .dlkmtlor,
Zwo/Ie, GOi'S, If/éstzaanen, Purmerend, Nieuw -lViedorp.
Kl'o;1I11JCTlicdi;'k en Uitgeest. Blokzijl , En!c lede, Homburg ,
fJorfingel'hom, Er/am. lUonlli!.:mdo1ll. Utrecht, AOl'dmburg
en Gicthom.
Ot! gezamcmlijke DoopsgezilJdm, zo wel van de mec hoofd-

foorren , als van de mindere fm:1.ldeelen onder dezelven. hebben,
zo als gezegd is. hunne bijzondere zamenkomnen; doch wan·
neer het den nood hunner geloofsgenooren geld, zijn d~ bdde
rercenigd,> J Illnm[chm cn IFaterlanders, met de Frie[c/zc Gemeen/CII, g~rc;;tigd, om alle Geme~nren der Fcreelligde [\reder.
l,l11dt';z ti.: bcfChrijvcn, en dezl!lven ce verzoeken, op zekeren
bepaalden dag, door Afgezondenen , te //IIIJle/dam te verf.:hij.
nen, om over de zaaken. in den befchrijvingsbrid' gemdd, rc
handClen. Op dergelijke aJgemeene verguclerillg \\'ord V:1ll h~cne
geJootszaaken gehandeld, maar alleen van die, waan oe de beo
fchrijving gefchied is, betlaande meest ter vervulling van d.:n
nood der ~111itenlandt;rs.
Hoe node ik mij in!aate, in het vcrh~al van kerkeliike t',ybe·
gedingen, verdi~nt, echtcr, het gewÎ 6t dcr zaak en , voorgeval·
len in het jn:lr 1758, op dit Arc. verhaald te worden; het beo
helstel:n verhaal van twisten. zo van eenige Doop'gezimlm
onder elkander. als Dlet de Leeraars van de Gt'refor11lccnic
Kerk.

Op den 2 Julij des gemelden jaars 1738, werd, op de KJas.
fis van Zc~'enU'oudCll, door Do. VAN ASSEN, Gereformeerd Predi.
kallt te Nic/lw-Brongerga, anders de Kniipe, alwaar de Doopsgezinde'J van 't lJeerenvlfl?n ook een Kerk of Vergaderplaats hebben, ingebragt, dat WIJDE PIETERS • PlEitE TJml~IES en WIJTZE
jCENS, Leer:men der Doopsgezinden. in het genoemde Heerm,'een, bij hem verdagt waren geworden, v:m niet alleen Soci,
1litlon[cflc LeerJidlingCll aallteklceven. maar ook die openlijk t~
verfpreiden. De r.:dencn waren: 1. dat Do. VAN AS5EN gehoord
had, dat WIJBE I'I.!TERS. in eene zijner Leerreden , beweerd had.
dat de Oudvaders, vó0r de tijden van CllRISTliS ~ cenige weilligen
uit·
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uitgezonderd, welke buitengewoone gaven ontval1~<!n hadden)
geene hoope van zaligheid hadden geha-.l, en dat zij, bij gevl)lge. alltn zonder hoope daarop gellorven waren; VOOrts, dat
cmusTUS de loone Gods was. wiJl Hij uit MARIA geboren, en
van a:le eeuwigheid af beloofd was; eindelijk. dat het geloof in
CHIUSTL'S daarÏlI betlaat _ dat men zijne geboden gchoorzaame. H.
Dat zijn Eerw. had gehoord, dat PIEKE TJ()M~mS, in zeker~ Pre·
dikatie, CHRtSTUS voortlelde als de middcloorzaak der zaligheid.
en, behalven d:u. niet duitler te kennen gaf, dat hij dl! vl!r.
nietiging van de iiehaamen der godloozen , met WCIXUS, ge.
loofde. 111. W.:rd door Do, VAN ASSE~ ingebragt, dat Wl]TZI!.
JEENS , aan zeker perfoon , een boekje, getijteld Belaupt Per.
toog ,'a/1 geliilduide,7d.: Texlen der H. jchrifl enz. had gegeeven, 't welk door Doél:or GALENliS ABltAH.UI5Z, een man. clie
(volgens zijn zeggen) openlijk voor een &ciniflan werd ge·
houden, was opgetleld. en dat hij zulks bad aangepreezen, als
een fraai en nuttig gefchrifc.
De Klas!i" na gcdaane omvraage, bragt deze zaak aan dea
Grietman van het Landgedeelte van Sc IOler/antl, waarÎll die
Leeraars woonden. en verzogt van zijD H. Ed., de bovl!l1gemelde Leeraars voor zig te roepen. hun de bekende vier Artikelen. tegen de Socinitlll1lcn. voorteleggen , en vall hun te vore
clcrl!n, ziti àaarop met Ja of Neetl te verklaaren. De Grietman
voldeed aan het verzoek vall de Kla~fis, en dag\'aardJe de be·
klaagden voor zig. op den ~9~len .lulij 1738, Ïil tC,Jenwoordig.
beid van twee Gerefor11:eerde Predikanten. als Gecommitteerd!!:l
.:m de Kla~lis.
Toen aan PIE"E TJOM:\IES en WIJTlE JEENS de vier Arti!,el-!~l
werden voorgehouJen, antwoordden zij beiden, dtlt -:.:j ,'i.,':!:ld,};l
11iet J'upligl te zijn, in zlili/ren ies Geloof., ,.ckcl!fc:lllp,t~
get'l'tn; dus aaat 'I!r althans in de IJistoria Fai'!i van de KIas(h
",'a;1 Zel't"/wOudtm. In het Request van de Doopsgezin'de Gemeenten word gezegd. dat de beide Leeraars verzogt hadden,
danrt'all veifcllool/d Ie zijn, om dat :;ii Zl/.'lifll-ig!tdd I",wk.
ten ' an'ere lI'O~rdL"n over die Ultll..'ell Ie gehrui/rm, n!. i;t Corl.
l17bord j/ollden; en in het Request der Doopsgt'zilJi/e;1 va:l ['rie,;lali'/, flaa!, pa;, 5. tI.lI zij d.'lgtm :lig zui.h te ot/!;reklrm.
Daar,
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Daarop werdt hun, op den !l3aen AuguslUs 173g. door den Heer
Grietman ver~oden. tut nader order. hunnen Predikèicnst onder
de lIfe1lfiOnilt'n te vervorderen. WIJBE PlETERS werd!. den :!4fl:en
Sep[c!mber. ten dcrdemaale gedagvaard. en hem voorgèhouden,
op de vier Artikelen tegen de jociniall1ie1I, mèt ja en n{'('1J te
am woorden , om zig daardoor buiten verdenking te nellcn. Hij
betuigde, voor zig zelven , geenc zwaarighl'id IC maaken, om
die Artikelen met ja te beantwoorden; maar dat hij zulks niet
doen konde van wegen zijne Gemeente, waarbij hij, dit doen.
de, niet langer als LeerIltIr der lII"nnolliten zou wordc!n lJangeJ\lerla. Daarbij liet men het. ten zijnen opzigte. berusten. Dit
is de inhoud van een kerk verhaal , dat de Get"f[o'rmcerde Predikamen da~rvan, ondd dcn tijlcl van [/isIoria Fnfli. in het ligt
gcgec\'en hebben, zijnde getekend 13 Oétober 1738, door J.
E~GEL'MA. A. l\I.• IIJEBIUS cn B. ADAKA, Predik:mlt!n te GOr! ('diJk', Heerenveen en Olde[choof.
De Gemeente der Doopsge::;';l1dm, wier twee LeeT3ars in hunnen dienst gefchorst waren. deeden verfcI.eidenc vrugtelooze
verzoeken nan den Heer Grietman. tot onrOag daarvan; en daarna /!aven zij, den ïden ]anuarij 1739. een ltequest of Smeekfehrift over, aan de Heeren Gedeputeerden Staaten van f/-it'sland, (te vinden in een berigt van het voorgevalkne, enz. door
IlERMANUS PORTIER. en gedrukt te Harlingen bij F. VAN D!1t
I LAAT., 1742, in 8 0 .) waarin. na een kon verhaal der gcbcurtenbfe, bijgebragt word, dat hunne Leeraars , op de vordering
der vier Anikelcn, en om die te vnderfchrijven, gezegd hab.
ben, tint zij lI'elJSchtcn '-an de Dnderle/rening ,'er/choond Ie Mij.
"cn, 1lief om dal zij het gel'oe/en ,'an Socinus, lot welke,. U"edl/ge deze Arti/relen warm óernamt. om·ie/ulen of gdiofdm;
om dnt zij, en alle 1I1ell1l01litc Leernars • "fm hl/nue geail1dhcid, ,'on deze H. Ferborgenheid fpreekendl!, of zullende
{Jordee/~ll. zlI'tlarigheid manken om olldtre ótwi()rdi/lgm Ie gebruikm, als pic onze gezegende Zalig111a/rer en zijne dposteIw, door illfpirnlie van Gods Geest, 01/$ bij ge[clt1·ifte heóben
1/:nt11'

~:(lgtlaaten;

waarbij, als een tweede reden. gcvoegd werd,

(!at zulks ook in het jaar 17:12, van de Ed. Mog. Heeren Staa-

lcn erkend, en deswegens • up derzelver last. het bevel van on·
der,
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derfchrijvi:lg nooit was uitgevoerd. Ten opzigte van het boek:e
van GAr.E~US word daarin gezegd. dat hd bekend wa~, dat
hetzelve, tot hier toe, onverhinderd, bij veele Gemeenten ter
onderwi1zing der jeugd gebruikt wertlt; dat een der Gcrc/i".111u,'tle Klasfen , (die V:1I1 het l!eerenveen) zelve geene SJciJ/inllCl ij daarin gevonden had, en za al ja. het nog een z.vak
bewijs tegen een hunner Leeraaren zouden zijn.
De Ed. Mog. Heeren Gedcp:Jteerde St:la:cn deeden zig van
de zaak nader onderrigten. en beve<tigden het vonnis van den
Grietman, doch benoemden tot nader onuerZ'lc!" op den 18den
Februarij • twee hunner Leden. Op den 13del) Maart werden
de bcfchuldigden voor Heeren Commisfarisfen. in bijzijn van
twee Gereformeerde Predikanten van LeemMarden , Do. SleeAi\IA de Ol/de en VA~ HEEM, ontboden. Do. VAN ASSEN werd
eerst gehoord, en hield 11:annde het geene hij tegen WIJBE PIETERS had ingebragt; hiJ voegde 'er nog bij. dat WTJRF. daarenboven had {hande gehouden, dat dl! 1I. DricélJn'zcid cm foort
"f111

,~ctrfchnpplj U'as, Waal';ll YCJfclzûde ~rij:;en W1D reget-

n'l/ge u'arm. Oe Heeren Commisfarisfen vraagden het advis
d~r gemelde Leeuwatlrder Predikanten. die tcn antwoord ga-

ven. tiQt. de urfle De::'Tl/aarm aangaandt. dezelve ,'olj1t-c.ft
Sociniaansch waren; f!tl dat net laalfte na het Ol/de Sabdliaansdom [maakte. Daarop werd WIJllE l'JETERS binnen beroe·
pen, die beweerde, met zijn wcet~n, niets dergelijks gezegd
te hebben. maar veeleer ht.!t tegendeel te ge[ooven. Ten opzigte van de H. DrieéénheiJ verklaarde hij, dat Jelils Christus
dc waaragrige Zoon Gods was. e/l ,'aIJ eeuwig:leid "1111 deiS
radcr gcborl'1l; gelijk ook, dal God WilS rader. Zoon en H.
Geest. onderfcheidcn in drie pel/oollen. en uitmaakClJde éélJ
ééllig Goddelijk U't::;en. Tegen PIEKE TIOM;\lES beweerde VA~

ASSEN het voorheen gemelde; voegende 'cr nog eenige bezwaaren bij, die ook geoordeeld werden. met d;! leere van SOCINUS
overeen te nem·men. TJO~IMES daarop gevraagd. gaf geen ander
antwoord, dan, dat htj uit grJote ot/fie/lenis "iet konde twlwoorden; doch. n:l lang aanhouden. zeide h;j. te gc/OOYCIJ. d(JI
wij dOOI' de Onde1'fl0udillg ,fall Christus geboden, en doo,. de
/üfdc Gads, ~fllig J~'01ïlclj; en hem ge\"fa~gd worderde , of
dan
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dl11/ de gehee!e U'flflor/d, :'0 u'd vutir I1/S /111 dc lrolllfte "011
Christus, "oor r:od "('rdoelll/ijk uoos, C7I dat wii I1llc ,·tm ';0!//tl/oe :,ijll kil/derm des toorllS, /lemde hij het volmnndic- toe,
zeggende: dat dit oVt!l°eenftemdc mrt de lee re V(11I Paulus; erkennende ook, dat alle me/lfc.il'll, "olhardCllde ;n /Jet OT/gehof, dc dood el/ "crdoemen;s waardig ZI/II. Wat \\'I]TSE JEENS
:l2nbetrof, hij antwoordde op het bezwaar, ramelijk, de aanprijzing van 't boekje van GALEN us , niet anders, dan, dat hii :,ulks
gedaan had, voor dot hij Leerllor was. De Ilceren Commisfarisfen van Hunne E.I. Mog. boden PIEKE Tp~DlE~ en WIJTSE JEEN~, even als de Heer Grietman voorhee::J gedaan bad,
de ondeneekening van de "ier IIIcergemride Artikelen aan;
waaraan zij, volgens het rap on der Heeren Commisfarisfen,
geweigerd hadden te voldoen.
De gemelde twee Doopsgezinde Leeraars gaven daarna, den
14den l\Jaart, cene Remonflrantie aan de Gedeputeerde Staat en
over. wa:lrvan de oplleller was HE1U\tANUS PORTIER Koopman te
Harlingen. Het hoofdzaakelijke behelsde een verzoek, dat zij
van de Gnderzockingen bevrijd mogten bliiven; dat hunne beiChuldiging hun fchriftelijk mogt worden ter hand gefleld; bek:aagende zig, niet zo zeer onderzogt te zijn, over het geen zij
gezegd en geleerd hadden, als wel over de innerlijke gevoelens
van den Godsdienst, en dat hun geen behoorlijh tijd vergund
w:ts daar op te :1Otwoorden, waartoe zij niet Oereid hadden geweest. denkende ltIet een algemeene Kristelijke Belijdenis te kunIlen volfiaan. Dit Request, om fomrnige uitdrukkingen, als vau
Jnquifide, enz. werd voor een Cal/lmniells, haatelijk, leugenach tig las:crfchrifc gehouden. Het vonnis der Ed. Mogo HeeTen
Gedeputeerde Stanten, gegeeven op Vrijdag den sden Tunij J739,
bellond hoofdzaaklijk in cene volkoomene goedkeuring, van ai
het geene de Heeren Commisfarisf"n verrigt hadden. WIJBE PIE-o
TERS werd, op zijne gedaane verklaarin~, voor recbtzinnig verklaard, en in zijnen Predikdienst gela:uen; doch d':! twee anderen werden. ais zig in verdenking ~ebrachc hebbende, fchuldig
te zIjn aan de Godslasterlijke gevoelens van SOCI]N, verboden,
het predikampt verder te bedienen, tot zo lange zij zig gewillij!
en bereid lieten vinden, om, mondeling en klaar. op hunne befchlli0
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fcllllldiging re antwoorden. Dit vonnis baarde \"çel onrusr bi; de
Doopsgezinde Gemeenten in Fricsltmd, vreezendc dar het d~ar
bij niet blijven zou; onder :.ndere, omdat, zeide men, :l3n drie
Predikanten van de Kl:lsfis van Zevenwouden last getieeven
wa~, om een Leeraar van een andere Doopsgezinde Gemeente
te onderzoeken, en 'er reeds, ten dien einde, verîchcid~ne
fiukken , aan den Heer Officier waren ter hand geacld. Ja in
het Request der Doopsgezinden "tlIl Fries/tUul, te vinden in
het Regt de,. FrijheiJ l'aa Codsdimst enz. met de bijgçvoer,de
Deduétie, gedrukt re HtlI'/ingcn, in 8", zeg;en zij, dat op de
la?tsrgehoudene Klasfis een voorflel ged2an was, om zodanig 011derzoek tegen alle de Leeraaren der Doopsgezinden in die Pro·
vintie te werk te tiellen, en dat, zo dit voortgang had, zij ~e
heel van het goedvinden der Gereformeerde Predikanten zoudl:n
afhangen,
In de maand Februarij des jaar~ J 74°, gaven, op den gewoon.
lijken' Landdag, die gehouden werd te LUII'J'otJNlen, de Gecommitteerden der Gemeenten. volgens een kerk lijk bel1uit, daar
zig eenige weinige Gemeenten buiten hielden, een ampel Request
of Smeekfchrift over, waarin zij verzogten , \'an alle kerklijk en
wereldlijk onderzoek ontheeven te zijn. Om die V311 vrust te
doen zijn. zonden zij daarbij een wijdloopige DeduEtie, war,rill
zij de wenigheid van hun verzoek poogden aall:etoonen: vooreerst, met de oorlPronklijlce 1'egti!ll der IVIi/uut'; ten tweed ell •
met de Godde/ijle openba.ar/nb ; en ten derden, met de Co:!/litutie van de Republiek. De opflell~r daarvan was JOllANXE,
STI~STRA, Leeraar der Doopsgezinden te HlJrlillgeJJ; een man.
7.0 als uit zijne andere îehriften bekend is, vol leevendigheid van
geest en geleerdheiJ, bij de zijnen en ook bij andere Gezillten,
<Jm deze en :Indere begaafdheden, geagt en bemind. Op het inleeveren v:ln de gezegde Dedul'tie, wel waardig om geleezen te
worden, namen de Edele JVIogcnde H~e~en Staarcn van Fde>land geen ander befluit, dan, " dat de Doopt;gezinden in die
" Provimie zouden blijven en gelaaten worden, bij de vrije
" orfenlng van hunnen Godscliemt, gelijk zij, ingevolge van
" voorga:moe Refolmien, zedert een lange reeks van jaaren ge" had hadden. Doch, dat de l'!akaaten !egcn de SorinÎt1flliNI.
" "ovr·
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" v()orh~en nf;;ei,unèigd , in haar ~ehcel gehouden, en zij naar
daan':lIl zoudm worden geflrafr, en alle de zul" den inhoud daan'an
overmiiid zouden zijn, SuciniaanCche (tellingen ge." ken, die overruiiid
" leerd, verbreid of" gefchreevcn te hebben."
Dan hierbij bleef het niet. De Deductie was zo haast nkt al~cmeen geworden, of van alle kamen kwamen 'er verfcheidene
khrjf,en tc~en uir,
uit, waarvan wij een kon vedlag zullen geevcn,
na al voorens ie,s gezegd te hebben van twee 311dere gefchrifren
gefchriften ,
die, met hetzelfde oogmerk als de Deduétie, fdwenen gefclJree.
vell te zijn, en een nog grooter twist verwekten. De !leer
STINSl R,\, die, als Schrijver van de Deduétic.
Deduétie. het gevoc'en ziint~r
ntr IllcdebroeJeren,
IIlcdebroeJeren, in de [telli/lg van F'riI'leiJ, met al zijn
vert1l0~en
vertllo~en wilde onderlleunen , gaf ;Jen boc:': in het ligt. onder
di!n tijtel , de ,'ViI/UUI" en Cc[tc/d/lClä l'O/J Christus Onder(/tul-::etJ , J'erke elJ Cod"dicmt, afgefchwt in vi'f predikatien , gete Harlir,gen, in 1741. Hij haalde daarmede den h:1a, van
drukt re
\'cele Gereformeerde Predikanten op 'den halze. Ter nadere ver·
I;la~:i:'ge vnn zijne !1ellingen, gaf hij, vervolgens, uit: Rij'fli,;':'/1'(l11 Aa/ltekeningen over zIjne l'I'j/, Predikatien.
Pret/ikatien. Dan,
;<:: ~oè:~:i;mi;l was te
Ie Ccherp, om tot zijn oogmerk te kunnen
l!iLncl1.

De eerl!e. (Iie de pen tegi'n de Dcduftie opvatte, w~s GERARD
,oA:'i \ ELZEN, Gereformeerd Predikant te IfáexetlS, onder de
Klas:i5 van Frfl1lelrer,
Frtl11e/rer, onder den (ijlel van Noodwendige voor.
zorg der Fd.
Ft!. ;.110:. Heeren Staa/{'I:
Staa/CI: der Prol'jlJtie
Prol'Illtie Win Fries.
la lid , t/!/jcn de hkruipende Socinianerij; of beantwoording der
J)cdll,<Jie, enz. gedrukt re Leet/waarden, bij T. l'an Desfel , in
4 0 ; zii za.; het ligt v6ör de vijf Leerredenen van STINSTRA. Te!';cn dit kwam eCIl ~!3d fchrifts in 4° uit, dat
dnt vrii fchcrp en nel!kcnd was, onder den tiitel van Examen, of eenige Vragol,
,'oorgc[teld aon dm Schrijl'er l'a/l d~ noodige fóorzorg, mz.
VELZEN be3nt\\'oordèe dit
die kort en zaaklijl:. De floogleeraar GEI(DES, re
te G,oQ;]i ligell, Cchreef mede tegen de Dedutlie, en \\'cr.1
\\'crJ
daardoor in een verderen penneflrijd ingewikkeid; hij gaf, in het
iaar
jaar li.P, no~ twee Godgeleerde Verhandelingen, dnartoe hetrekkeliJk, in 't ligt, en naderhand nog drie anderen. H~m volgl!e Profesfor DRIESSEN , te
cc CrollÏllgm t die de pen opvatte, zo
wel
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wcl tegen de Dedllétic, als tegcn de Predikatien van STrN'TR~.
V.\:"l DI!N 1I0;'\ERT
1I0;'\ERT gaf mede ~t'1I brief
tegen ST1NHRi\ in 't ligt, zo over deszelfs Leerre,kaen als Bij ..
voegzQI, waarin V.\N OEN HONËRT
HONËRT den lIeer STINSTRA
STINSTRA van Socio
niaantèhe fh:llingcn trachttc te overtuigen; waarop deeze den
IIooglccfnar in alle befcheidenheid ant\Voordde, en zig hooglijk
bel:la3gt, dar de Profcsfilr ouk de Lut/mje.Jell
Lut/mje,Jell tegen de DoopsgcziJ:.icn wilde in het harnas jaagen. In Holla1ld fchreef mede
iemand, zonder naam, en befchuldigdc, ingewikkeld. de Leeraarcn van de Gereformeerde Kerk, dat zij eene bedoeling hadden. om de waerelJlijke magt tegen de Doopsgezinden aantehirzen. Do. VELZ"N, ontdekt hebbende dat dit een ..\mlleldamsch
Koopman was, PLOUts genaamd, beantwoordde zijnen brief, en
onrnam hem al de kracht van zijne gezegdcn. Gemelde Heer VAN
BEN HONERT
HONERT gaf daarna mede vijf Leerredenen in her ligt. waar·
in dezelfde 't rXlcn, die STII\SI RA
RA \'crkoozcn had, verhandeld wa·
ren, en o.ok onder den zelvell
zei ven tijre!. Te Gro11illgen gaf, in het
jaar 17 4~. jJ\COBU> RI.!SDIJK
RI.!SDIJK ,, Leeraar der 1\lellnoniten, eeuige
Godl!eleerd~ aanmerkingen in het ligt, waarin de geheele DeDe·
ull\,'lie ruim zo llak, als door een dcr Gereformeerden gefchied
was, w.!derlegt is. Dan dezc vond zi,nen tegenUander, in 't
gefchrift van zijnen Collega BOTER~IA:'<', onder den tij tel \':ln Aar.Aar..
lIla!.:illgell (11:::'. De meergenoemde Harlinber I~o,lpman H. POliTIER
TIER kwam ó.arop ten vOGrfchijn, Illce
Illcr een Olllj/mulig C1lIJnnrSOlllmige Doop,ti~zind~n
Doop,gezinden vundcn mede, tot
(lc/Jtig /Jerigt.
voorl:and
vooriland van hunne zaak, nodi:;, hee
her wrta~!en of doe:1 vena:)·
len \'a:1 ecnig~ Verhandelingen van beruemde l\Tannl'n, over de
renlraag:::'flillll.Ii'Îr!,
renlraag:::'flillll,'zi'ir!, als van LOC:,E,
LOC:,E, NOODT,
NOODT, I;ARUidRACK,
I;ARUidRACK, HO·
AflLlJ cn DRlEi;ERr;CN.
Behalven alle deze gefchriftcn, van biizond~re pCrfllOI'CIl,
kwamell
kwamen no~ ecn
rcn vuorv:i.iin, dc Advijzcn der Vijf Theologikhe
Fncllltci[~n
Fnclliteir~n en Kcrklijke Klasf':l1 t:1l Sij::odc!1, en bijzoIHkr
bijzond~r dat
van den Hoogleela~r VEN~M:\, zo I)\'~r de J)eduétie als O\'l!r de
Predikatien van Do,
Do. STJN,rRA; welke 133efle
133rfle wel hee
her lllCèflt' g\!.
rugt ma:tkten. Hè[ oordeel der Nedl:rl:1Ildf\:he AC:ldemi<:lI, ell
dat
dar der Klasfen van LcclNaflrdOi. D"*:~'lIl11, FrtJllci.'u, Slled,
Bolswaard en de Ztl'ellll'oudt'iJ, overgcgccvell aal! de Ed ••\.og.
1. og.
XII. D l ~ L.
G~
II~e'
Dit Lcid~che I-I,)oglc~ranr J.
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Ht'eren Gedeputeercie
in , dat de !'redik/ltiën
PrediKatiën
Heeren
Gedepllteerrle Staaten , hield in,
"fltl
fleer Stin(lra
,'an Socinia{w/i.'
Socin;a(lflfi: :'e
~'e fte//ingm
W171 dm lIeer
Stin{ha 1'(171
ftc/lingt'n niet !..w/den
loofden
InJl"dm vd;gcf!rooken,
vrijgef)rooken. en over zulks als eell
em Idad.?!ijk
hoek
uw"dell
jdad.:lijk boek
moeften gehoudm worden. De lIoogleeraar
VEN!~IA" te
tC Frml/!.
Frfltte.
IIoo!:leeraar VENP;~IA.
Ir"r,
ze/!g~nJe alleen, eeniIrer, oordeelde, echter.
echter, iets gematigder, zcg-gende
ccnigel'ollden Ie hebbm,
ge bijuJ//deriledcll
hijzo/lder/udell ge)'ollden
I/(hben. welke tot het
Ilct ,'ennlJe)'erm!)!!dell )'(171
'Ii!!t zonder redell,
redeu, atlllieidifig
dm
)'fin Socinjan!!/
Socinianel ij, "iet
allll/eidilig konden
kOl/den
geeven.
leeven.
Januari i 1742. namen de Ed. Mog. Heeren GeDen 13den
J3den Januarii
beOuit over
ovcr deze zaak. (zonder dat
deputeerde Slaaten
Stanten een heOuit
toegelaatcn .) dat
de Heer STINSTRA
STINS TRA • in eenig gehoor, vooraf was toegelaaten.)
bet Boek. als niet vrij van Sociniaanfche
SociniaanCche fiellingen. en
~n ge.
fchikt
cen ge!leele
geheele Indifferenristerij
Ïll de Kerk van Neèrland
Neêrland
Cchikt om een
Indifferentisterij ilJ
incevoerelJ
Friesinntl
cn Boekverkoopers in Fries/mui
incevoerclI , aan alle Drukkers en
ber.
werd verboden. het zelve in 't toekomende Ie
te drukken, her·
drukken of Ie
te verkoopen,
\'erkoopen> op prene legen
tegen het Iicentieus drukken
verkoopen
geflcld; wordende den Schrijver bevo(,len, zig
en verkoop
en gefield;
hel Leeraarampt Oilder
d~ Doopsgezinden IC
JIarlitlgm Ie
van hN
o'lder d'!
te lJar/il1gm
te
onthol!den lOt
vvldo:n.
onthol!den,
tot dat hij, openlijk,
openliÎk, fchrilielijk
Cchri1lelijk en op eene vuldo!n.
dc H'Jo;:e Overighdd
de wijze, zig vaar
VO,Jr de
Overigh~id verklaard zoude hebel~n afkeer te
leer(lukkcn, welke de
ben. e,:n
re hebben van alle
nih! die leerft'-lkltcn,
Socil'b~nen
Socil'i~p.nen drijven, en di(!
dit:! hun in 't'1 bijzonder eig
eig- I'B zijn, en
tot dat hij plcgtig
plcl!tig beloofd zou hlibhen.
tC zullen fChrijven
rChrijven
h~bben. niets te
na~r z\\'ecmt,
Z\\'eemt, en hL'on
hc:!1l van kwaad.!
of leeraaren , dat daar l1a~r
kwaad~ geverda!~t zou manke:1;
m:lake:1; wordende v..:rdt:r,
vl:rdl!r, door H'Jogvoelens meer vercla!;r
1cie h~eren
geme
F-~eeren (;edepUleetden
(:edepureel'den Staaten , ~e;efol\'een
j!"e;efoh'eerr tQ(
tor de uituilgemc1rle
ga:lve,
aJs van de Arlvizen
Advizen der Faculteiten
c'it vonnis, als
gaave, zo van èit
herzelve berustte;
en K!aslèn,
K!~sfèl1, wnmop
wa~rop hetzelve
bemstte; het welk daarna ook vol.
bracht
grom 14!-i
brnaht wen l , in een
eli'n HUl:,
tlu l:, in 4[0,
410, groot
14~ h'adzijden,
b'adzijden, onder
den tijd
tijI::! van
vnn Ex/raf!
uit het Ri"fo/lltiebodr,
Ri"follltiehoek, enz.
Ex/raf? uil
maa:~d Fehruarij danraanvolgende
In èe mna:,d
daarnal~vulg~nde leverde Je Heer STINSTHA. op de Groote
Grome Vergadering
Staaten van
STllA.
Ver~arlering d(!r
d~r Ed. M. H. Sraaren
F, Ît'sltllld.
eent' Rnn",jlrpnti(
Rnnl1.jlnmtie i,:.
jo;. waarbij
Ft
ir'sl/md, eene
\nnrbij hij zk beklaagde,
d:1t hii, op nele
hl!In ten I~st
l~st gelegd, niet ~er verhoor
d:n
v,'el\! ding.-n,
din~,n, h.:tn
regtea
of verantwoording geroepen was; ten ~den. dat tegen regten
meI hem !!ehandeld
dat. het
bet eerlle
gehandeld was, em
(jin dn,
eerfie niet ~efchied was;
met
len
dal de gew~elJsdwan/;
gew~elJsd\\'ang zig niet lOt
ten ade, dat
tot het geloof kan uit.
t

firtk.
firok.
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flrekken;
firekken; tcn 4de, dat de behandeling, hem aangedaan, firijd
tégen de vrijheid. aan de Doopsgezinden verleend; ten 5de tOOnt
tègen
toont
hij
bij aan.
aan, de noodzaaklijkheid der verdraagzaamheid; ten ode,
Ode,
dat te voldoen aan het hem opgelegde, even zo veel zou zijn,
als te be/ooven,
beJoaven, nie.s meer te leeren of te fchrijven; tt!n
ten 7de,
lde,
wel t~
t.! willen belijden , geen Socillillol1fi:,'ic
SOCil1l·Ofll1fè.·.'ic gevoelens te voevoe·
den; ten Sae,
8fie, dat het
her beiluit,
beOuit , cen
tcn zijnen opzigt(!
opzigte genomen,
mogt herroepen, en hij in zijnen dienst
dIenst herfldd
her!leld worden, en
zijn Boek
Deze Relllonflrtllllie
Bock een vrijen loop hebben. Rell/onjlrafllie is
ook, kort daarna, te Ámflddtltll
AlIljle/danl,, (doch, zo men wil, buiten
kennisfe van den Heer STINSTRA) ~edrukt geworden. Oole
Ook:
leverden de Doopsgezi/Jde
Ccmeefltetz in Friesland,
Doopsgezinde Gemeenten
Fries/ond, den zelven dag, een Request in, waarbij zij verzogceu
verzogteu om het beo
behoud van haare voorige vrijheid, en her!!elling
herltelliag van den Leer.
Leeraar STINSTRA. Dan, die beide gefchriften wlIren
w:tfen van geen de
minfie
minae uitwerking.
uirwerking. De Heer STINSTRA
STJNSTRA onthield zig, na dien tijd,
van prediken cot
tot in den jaare 1756, wanneer
wanDeer hen daar coe,
toe, van '5
's
Lands Staaten , verlof wierdt gegeeven. Tot in een hoogen ou·
ouderdom van we!nige minder dan tachtig jaarelI,
jaaren, heefe zijn Eerw.
Eocw.
zeden het Leeraarampt hekleed,
bekleed, tot nut en ftigtinge zijner lief.
ltebbende
i1ebbende Gemeente. Bekend.
Bekend, behalven andere Schriften,
Schrjf[en, zijn
van dien geleerden en oordeelkundigen Gryzaart, Leerredenen Ol'er de Oude VoorJPeIlingen
FoorlPc!/ingetJ,, voor weinige jasren
jaaren.• bij den
Boekverkooper v. v. D. PLAATS, in drie Deelen, iu 8°.
BQ. in 't
'e
licht gegeevcn:
gegeeven: Leerreden • van welke te regt
rege mag gezegd wor·
worden, dat Taalgeleerdheid
Taal geleerdheid •, Oudheid·
Oudheid- en gezonde Uitlegkunde.
Uidegkunde.
juistheid van oordeel en redelijke Godsvrugt,
Godsvrugc, in dezelve elkander
na de kroon dingen.
Toe flot van dit Artikel z:ll
Tot
z:al ik nog aanmerken, dat de tegentegen.
woordige aaat
lIaae der Doopsgezinden, in 't fiuk van Geleerdheid,
den afouden
dcn
Jouden merkelijk voorbijareefc.
voorbijfireefc. In eenen Brief van den geweezen Hoogleeraar dier Gezinte ee
te Ámfteldtlm,
.dmfteldam, H. OOSTlRBAAN.
OOSTlROAAN.
gefchreeven aan de Uitgeevers van den Tverdonfohen
Tverdonfchen druk van
het DiêUonaire Encijclopedi'lue,
EncijclopedilJue, en door den Heer BARIaIJ
BARKnJ ge·
plaatst
plaatse in de Bió/;ot,';eca
Bihliot,~eca Hogat/a,
[Jogrwa, kan de Leezer des wegen ,•
gelijk ook van de beerfchende
heerfchende Leerfiellingen,
Leerllellingen. onder de DoopsDoops~
gezinden, een uitvoerig berigt via den. Zo wel als onder ander~
anderl!t
Gg2
G~
Gg ~
Ge-

,,!SS

D OOR E SLA AR, (![acl:)

tot den H. Dienst gefchikt,
ge[chikt, in al·
alGezinten , wordt de Jeugd, Wt
lerlei takken van Geleerdheid,
G'~leerdheid, vlijtig onderweezen. De geleerTJ!RK NIEUWENIlUIS
NIEUWENIlUlS bekleedde
bekleedde't
Hoogleeraar::mpt,
de TII!:RK
't eerst het Hoogleeraar~mpr,
aan het KweekCchool
KweeHchool der Gemeente te Am[lerdollJ,
Am[lerdolll, bij het Lam
en den Torw.
Ton/I. Hem verving de Heer 11. OOSTERBAAN,
OOSTERDAAN, die zo
wel de Wis- en Natuurkunde, als de Godgeleerdheid onderwees.
Zints diens
dielis vrijwilligen amand heeft thans de Jell):;d
JClI):;d een nllt:i)!<!ll
nut:ii!c!ll
voorganger in den Heer o. HE~SELINK,
Jt"f.
HEiSELlNK, A. L. 111. & Ph. D
DJ,'.
l.
kragr eener (chikkinl!e,
(chikkini!e, met eenige Hooglceraaren
Hooglceraar~n van het
t it krag!
Stads Door!uchtig School gemaakt, door de Verzorgers dier
Gemeente, gecven dezelve aa:1
na;] de Doopsgezinden aankome.
aankomeT:lalingen onderwijs ilJ
iIJ de OOSlerfèhe,
Oosrcrfè~e, Griefóle
Griefche en L'HijlJ[che
L'Hijnfche 1':laWIskll:1de en :\'alllllrlijke
:\'arllurlrjke Wijsbegeerte.
Wijshegeerte.
len, en in de Wlsku:1de
Zie Stant
Slant tier Nt'der/tl/J[/m
Nt'der/tilla'm , I. Deel, en me,'st
mel'st alle bij.
bijNederl. R UES, Maat
Sted,~befchrijvil1gen der Neder!.
zondere Sretkbefchrijvingen
der
flj,lorie de,.
dfr Doopsgezinden. SCHIfN,
SCHIpl, !lislorie
der JlfmnofliJlfr:1Jnonjteil,
ten, en opgemdde ji:hriflell.
fi:hrijien. enz. ClIl.
cuz.

Dl1oR: SLAAlt
Dl1olt:

Doél:or in de Rechten. zoon yan
van N.
Doétor
E'lk~lIize/1. Ec:rst
E"r5t was ISACK Hoog.
Hoogte E'lk~/Jize/1.
dl! Ulliverliteit
Univetfiteit te Ctiillbri:i,:;c;
C'tliJlbri:ib-c; dan,
leeraar in de Historien, op de
)eeraar
~oordeel met
m~t de Praktijk b~c)ogende,
dit ampt moede, of meer yoordeel
gedullrende
vervoegde hij zig aan de Admiraliteit te Lond(J/I 1; geduurende
oncenigheden lus[chen
tllsrchen Koning KAREr.
KAREt. DEN
DEN J. en het ParleParle.
de oneenigheden
ment, diende hij het laatstgenoemde,
laatstgenoemue , en vertrok
vertrok,, I~a
t.:a dien(lc
dienl1e
164-8, naar lIol/al1t1.
lJoiltllul. liet Parlement
van het zelve, in het Jaar 16..,8,
van oordeel, dat D00RE,LAAR,
DOOR!SLAAR, als een gebooren Hollander.
Holiander,
was yan
STRIKLi\WlJ. die.
die,
meer ingang en vertrouwen zou vinden dan STRJKLtUlD,
opontboden was, doch naderhand te
tC rug gekoan te vooren , opol1lboden
zonden werd. Zijne Credentiaal
en werdel1, den 13 Ju!ij, geCredenriaalen
leezen en aangenoomen.
aangenuomen. Doch BIJSIVEL
BIJSIVEL ,, die, van wegen d~1l
dell
Koning, zijn verblijf in dm Haag
!Jaag had, wi~t te belverken
bewerken,, tiat
dat
de Staaten hem geen gehoor gaven.
gavin. Om het Parlement genoeaan, Commis[aris[en
Commisfarisfen te
tC benoe.
benoege!1 te geeven, bood men hem :Jan,
te hall
halJdelen;
DOOR!SLAAR weigerde dit.
men, om daar mede Ie
delen ; dan DOORl!:SI.AAR
Het oogmerk zijner bezendinge was, de terugvraaging van eeni.
ie [chepen,
fchepen, behoorende aan het Parlement, die. in Duim
Dllim ligee
geagen·
(I<ACK)
, (r<ACK)

J')OORE;LAAR, Pr~dikant
1l00RE;LAAR,

DOORESLAAR. (1[lIck)

-------
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gende, van daar he, ':';oereeCche Gat waren ingelopen, en zig
verklaard hadden ten vflordeele van Koning KhBEL. Hij werd ge.
hourd, duch • door de Slaaten , niet lOt zijn genoegen beant·
woord. Toen, naderhand, het gerugt van '$ Konings dood her.
waards kwam, verrpreidde men een gerucht, dat DOOl1ESLAAR.
een van de vermomde lleulen Vlm dat moorddaadig feit was, en
ook, als Fiscool , tegen den Koning gepleit had. Op den 12
Maij, van het jaar 1629. zittende, 's avonds, in 's Rage, in
den Herberg de Witte ZlI'gOIl, met goed gezelCchap. aan een
Tafel, kwamen vijf vermomde Perzoonen zaglkens aankloppen,
eiCchende een SlOOp Wijn. Een van hun binnen zijnde, dron·
gen de andere mede door. bliezen, in het Voorhuis. de kaar·
fen uit, en begaven zig in het vertrek. Twee derzelven , Cchoot·
vrij en gewapend met een helmet op het hooft, brachten eenen,
genaamd BL~NKENSTEIN, eerst eelle wonde toe. waaraan hij,
daar na, llierf. Doch ziende dat zij den rechten man niet getroffen hadden. gingen zij op DOORESLAAR los, die tijd genoeg
zou gehad hebben, door een binnendeur, te ontCnappen, haddo
hij ze l\Unnen openen. Dit mislukkende, week hij onder den
Schoorfteen , en verweerde zig met een fioel , zo lang hem
maaglijk was. Een van de twee bracht hem een houw in het
hOllft toe, daarna een {leek dwars door bet hart. eu verder
nog negen wonden. Twee zjjner bedienden losten wel hunne
IJiiloolen; maar d~zelve weigerende vuur Ie geeven, wierden
ze mede zwaar gewond. Behalven de vijf perCoonen, die bin·
nen waren. {lunden 'cr nog zes buiten de deur. Dit geval
maakte groot gerucht. Het Parlemcnt deedt 'er lwaare eisCchen
op. Dan ofCclloon de Staaten van Holland alle moogeliJke nafpooringcn deeden, en eelle Premie van 1000 Guldens ~eloof.
den. aan de geenen, die den daader of daaders wist Ie ont·
dekken; 't was vrugleloos. AITZEMA verhaalt zeer om:tandig ,
in zijn lIl. Deel, bi. 371. 376 en '77, hoe veel het Parlement
'er zig liet aan gelegen leggen. en w~Jke giftèlJ het deed voor
zijne begraafnis en a:1Il zijne kinderen. Deeze gebeurtenis is,
~p meer dau ééne wijze, ln prent gebracht.

km

DOORN,

een Dorp, leggende bijna een vierde van een uur
G& 3

gaan.
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ga:ms ten Oosten van U/redt, en één en <i.!n half van /I~ik te
Dllurjiede. ten Nöordcn, legen de Ame!"Svoorder BergCll. _
In de oude papieren, behoorende 101 de U/rec!ujè,'ze Kerk, word
het zelve Thore/le of T,'Jorheill genaamd. Ttn lijde ven HEKi\
bad hel reeds den naam van UOO,.,I. liit gemelde aloude gefchriften blijkt, dat dit Dorp eenen zeer hongen ouderdom bereikr.
In het jaar 83 J. (chonk Bisfchop ALI'R1K, wegens de menigvuldige dienllen • door den Gra~ve ROTGARWS aan hem beweezen,
denzeiven het vrugtgebruik 'er van. Voorheen, cn ook in laa.
tel'/tijd, was ])oorll een Eigendom van den Domp:oClsr; blijkende uit de bekemenis van I3isCchop III)J)Ei!ALD gedaan /\0. 11 :6.
Even zo èrh:end als dit Dorp is door !le~zelfs oudheid, is het
ook in de GeCchiedenisCen, door de rampen, die het ondergaan
heeft. In het jaar J 322 werd het zelve, op last van Graave
MLLE\!, dien men den bijn~am (doch O!!I wdke red.:n, is mij
nog nier geblecken :: van DE GOEDE gaf, afgebrand, om red':ll
dat JACOB v~N OUDII00RN, tegen den zin van den Graa\'e, ren
BisCch0ppelijkell Zetel verheevt:n was. Agt - en - negentig jaaren
daarna (1420). werd het, door de Gc!rlerfchen. gcplollderd en
verhrand. Dan niet legcnllaantle deeze en meer andere onheilen, die liet ondergaall heefi, is het nis nog een vrij groot en
aanzienHik Dorp, met een oude, groot~ en ruil~le Kruis"~rk, vau
binnen voorzien met de Wapenborden der Edden, die dazrin
begr~aven zijn. De vierkante Toren is met een tamelijken Spits
voorzien. De meeste Dorpelingen zijn den Hervormden Gods.
dienst toegedaan. Bijna honderd roeden tcu westen van de Kelk
lla:lt,
I

DOQl!:"J, Ct Slot of !luis te) tegen de bergen lIan, in een lommerijk geboomte. Men houd naande, dat hetzelve aangelegd is.
door FLORIS VAN JUTPIJAAS , Domproost, die overleed in het jaar
J 33ï, en, voh!'ens verleende vrijheid aan HEN DRilt MEERLAAR •
in J 347. verder volbouwd, en, op zijn eigen kosten, in 1356
'Voltooid is. Hel was roen een heerlijk en pragtig Slot, dat, tot
llan het jaar 1634, door agt elk~nder volgende Domproosten,
bezeeten is. Dan, in het laatstgemelde jaar, d. Proostdij onbegeeven zijnde, werd dit Huis , met Hof ell Landerijen. do.or koop,
de
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de Eigendom van den !leer REPlIER VA'\j GOLT-Tf!.IN, Kal1unr:ik ten
Dom, aan wien dan ool, de opdragt, in het vo'gende jaar. gefchiedde; waarna hij ci~~ze zijne goederen, als een Leen, opdroeg aan FREDRIK H~NDRIK , Prinfo van O.anje, als G"f1I1,'e l'(1) Hf/uren. Na de.-zelfs overlijden. werd da:lrmed~ beleend, zijn Zoon FILIP VAN GOLSTf!.IN. Deze droeg het op. in
J 699. aan den l-Jeere BERTRAND VA:-I BRoKsrloRFF, dj,> het. tien
jaaren daarna. I)vergaf ~an deszdfs Zoon, C"JU' LAUI\!NT'. Graa"/, I'aTI BT',1r dor!", Proost en Aans-Diacon van de Domkerk te
Utrecht. Docll deze verkocht de Proostdije, met al haar tot:!)(!·
hooren, en da~rol1dar ook het Huis Ie Doorn, met goedkeuring
\'an den Stadhouder, aan den Heere FaEDRIK WILLEM VAN DIE,T,
rujheer rail HOI/Jb, die 'er, in 17o~. mede verli d werd. In
173°, is Heer AR~NT KAR!L, Baron van lIamtnerfiein, als in
Huwelijk hebbende Jonkvrouw ANNA JULIANA VAN DLST, en. in
J761, d~ lIeer HEIOIAN FREr'RIK RICIIARD LIJNSLIlGEIl met bet zelve beleend. Reeds in het jaar 1536 was dit Huis, d,)or de
Staaten der ProvinlÏ~, voor een RidJermatig~ Il0fl1:ld erkend.
ALTI~G, /list. ",m 't Bisdom. II. Dee!, bI. 210. GOliDHOUV&!, bi. 371. BUR)IAN, Utr. Jaarb. J. Deel, bi.
~57·

DOOR~,

een Havezate, onder het Scholltsampt der Stad

ZWo/Ie.
DOOR~E, of Drurne, en LieuJ zijn twee Heerlijkheden, in
de r.1(·ljerij van '$ Hertogenbosc!" behoorende , weleer en nog
voor weil! ige jaaren, aan den Heer B~LTHASAR COIJMANS. DoorPle ligt twee groore \luren van Helmond. en 9 uuren ten Z. O.
van 's Hertogenhoseh. Aan de Oostzijde van Doorne ziet men
twee Heeren-Huizen. het oude en nieuwe Kasteel genaamd; op
welk laatlle de eigenaar van dit aanzieillijk Dorp doorgllans zijn
ve~bIijf houd. In het Dorp is een Gereformeerde Kerk, zijnde
een tamelijk A'root Kruisgebouw , rustende op eenige Pilaaren.
De Predikant aldaar bedient ook Ylierden. Aldaar ziin twee
aanzienlijke Jaarmarkten, als ook Panne- en Potlt'bakkerijen. De
beide Dorpen worden tt zamen begroot op lal Huizen.
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DOORNENBURG.

DOORNICK , enz.

DOOR:'\f'NDU/IG, een Heerlijkheid, in de 0 l'cr-Be!!I!I'!!, legl-!en.
de een weinig' beneden Pander,'!I, aan den fFf1l1idiik, hebb~n,
(ic een aan7.i~lllijk Slot, dat, in het jaar 15ó), gebouwd, en in
]660 vernieuw i3. Hetzel'le pronkt met een zeer ruimen Voor.
burg, dri:> mnde, één vierkanten cn drie hangende ~'orens.
lIet Slot zelve is vierkant, hebbende op ieder hoek een han~end
Torentje, en in de midden een hongen vier!·:3nten Toren, met
een doorlugtig Koepel-Torenrje gedekt. 1\1clI ziet, zo buhcn als
hinnen her SI< It, de W,'pt'nfchilden van een groot aam31 (;rldcr[de en lIo/!alld/<: Ie Edelcn Een der laatfle bezitters van /)oor,
1/mbllrt, vit den I Il!iz~ van .. liJi/iel en Jl/ijnrl<'ll, heeft 'er dc
voo,'n3.IIl'!e daaJcn \'al! fIl'!~rc GIJSL:: RT VAN AMSTEL, en bijzonder zijl,,> \ll",:t Uit ./,:.'/idllllld, meer lJaar Lonst, dan !Jaar wJar.
heil, j" fchildcrij dOl'n alinaalcn. H'ct l\~lkjc van deze Heerlijkheid ij klein en hl:t.:1t een li'its Torelllje.
DOCRèT:-;rlli::G,

V~.,

I:, :~('I"

CCl

(,:1:11;

eelt Dorp, nabij drn Rhijn gelegen, één mijl

Stad in 11<'t I\leeffl·he. De Kerk aldaar heeft
fpilS '1'Llre!J[j~, zijade de Gemeente gekombineerd
CC:1

fill...'t lldi)(/~J tIJ.
DOORxrCK, eenc Heerlijkheid in het !{'J'f1rtifr valJ lvïjlllugm , in de Ol'er-Betllwe, nict ',erre van Lint, over Nijmcegen

gelect;cn. De Ilceren van Doornik zijn, in de oude Gefchiedenbli:n van Gelderland, zeer vermaard. Men had 'er, van ouds,
een SlO[, dat reeds in de Veertiende Eeu\V verwoest is g\!word~lJ.

een Dor;> en SclJolllampt op de 1~/!l1I'~, om·
een balvc mijl van dl! Slad EIIJilrg, IJÏét verre \'an de Zuider-lee ;.;ekegen. Men vindt aldaar maar zeer weinig Huizen.
De l'redi:,ullt heeft doorgaans zijne \\'ooning tt! Elburg.
DO,111.\'51'IJI{,

trCIJ[

nOO!:N JE'T,

in her

Adelijk Huis, in de Heerlijkheid Didam,
ZlItpi/Cii.

C,11

Graanl:h~p

DOOR'LAG, een Sluis aal1 den Fánrl[m RI:iin, welke zeer
"ecl &ocbrengt tcu nutte van de Rivier dm 2'sjd.
DOOR-
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DOOR\ïè5T, wcl<:~r

p'cm,

ni.:t

i\,klijk LIl/i:;, in dc H~erlijkheid De.
'; lla}"mbag behoGn:nJc, doch thans
dali t:én liucrewuonillr;.

lJnder

l11t~r

,~~1i

'[l;IJ~ltd."t'

DOORVORiT. een lIuis. niet verre van Ulft, in 't GraafTchap
's Heaellberg. Het zelve had, van ouds, een grooten omtrek;
(loch, ilJ het jaar 1672, is het, door de lJfullj/e,.fchm, merklijk verwoest g~\\'ord~ll. Tcgt.!lJ\voordig is 'er van het zelve nie~
meer cla!l de GrondOagen, ecnige urokken muurs, en een groo·
te bocrcwoonilJg overi~.
DOCJr.l'>I\'EEID, of DORIVEëRD , eene vrije Heerlijkheid, aan
den R!lijn • tu5fchell dm 'Ie/II en lYagenincm, omtrent een
uur gaans bovcn de laasrgernelcle Stad; zij heeft het regt van
burgerlijke en firafb:m.:! rcchtoeft!ninge, dat van de Visfcherij
en vcrfchcidcnc andere voorregten. De grenspaaien daarvan
zijn, allerlaatst, geregeld in het jaar J 712 en 17 J 3 REMOND
Dr. I V, Ilçrwg ,'mi Ge/del", Cchonk deeze Heerlijkheid, in het
jaar 141l2, als een Leen, aan ROBBERT VAN DOORNIVEERD. Na.
derhand is dezelve overgegaan, eerst in het Huis van DOORNII(,
en daarna in dat van 1I0MOI!:T. l\IARIA VAN HOMOëT droeg. in
h('[ iaar 1,9:>0, de Heerlijkheid op aan haare Zuster ~I.~RGRII:.T,
Weduwe \'311 I1.:.:r JA:-i VAN VOORn' en derzelver oudrlen Zoon
FR"i,RI', VclN VOOR;T, wiens Zoon het naderhand overbragt in 't
Huis v::n SCllëLL.\RT. Van Jaar is het overgegaan in het Graailijk
Huis van OLOEI'UURG. Van hier is het laatst, door 't huwdijk
van d~n Heer \\'ILLEr,1 BARON BENTINK , met de eenigfle d'Jgter
v~n den Graave "all D/del/burg, gekomen aan den 'leer van
R!IO~n en pCIJdrecht. die de goederen dezer Heerlijkheid doet
bemeren door een Rentmeester, Regter en Secretaris.
DOOiNI\'EERD, Ct Huis) behoorendQ aan dl! Heerlijkheid van
dien naam, Haat niet verre \'an den f.lJlij/J, aan den voet van
een zeer CcllOonclI berg. Men wil, dot het zelve, in het jaar
J~~O, gebouwd is, door eenen 1l,\J.~.'D VAN DOO"NWEP:RD. Men
gaat, door een fieenen Voorpoort, langs een deftige laan. naar
h~t Kasteel J Slot, of Huis, zo men het noemen wil, boven
wel·
Gg 5
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welker ingang twee W:tpens Ilaan. In het Ka~teel zelve, dae
rondsom in zij!1e graften ligt, komt men over een VDsten brugo.
Het zelve heeft een lierlijken Toren, en van hinnen ruime en
fr:r.tije vertrekken. Ten Noorden van het zelve is het Doom~'urdfc"e Bo~ch, dat met zwaare eiken boom 'n beut is. In
het Bosch is een fraaije Waterval, van merklijke hoogte. Ook
ontrpringt. van den kruin van eenen hoogen berg, een frisfche
bron. di' hel B )~ch, met verfcheidèn aderen, dOf)T\'locit, 100pende h('('\ rot aan de weleer daar zijnde IJu,i1ldè "tUIS, FIU':DRIK WILLEM, Kfurl'orSI ,'on BrandetJburg, hi('ld, in de Jàaren
163~ en 1636, wanneer hij LOlr,A , Prillfosfo van Oranie,
dochter YDn PrilIS FREORIK HI:NDRIK, ten Huwelijk verzogt,
daarop, bijna anderhalf jaar, zijn verbli;f. Aan de Heerlijkhdd
en Hof van Doortlwurd zijn veele Hom 'dell, door heel Ge/der/Rlld verfpreid, leenroerig; waar van de voornaamllc liggen
in de Kerfpelen ,Hedichem, Bo/"nchum, Eede, in de O,'er-Belllwe, 't Ooslhr~ek, Do~reheek, HllrdeU/olde, Win 'I ,~troo, Onde,..Gllder, "tin Twel, lJarwetl, "Elft, Rtut, Ángeren, Her"elt, D,-iel, Hettern, RaTldwiik, lli'l!tI.Dooreweeri. Ie Boeningm, en IFeichem, in'r Hijk van Nijmt"ge/1, Ie GroesJen,
Elltu'eI, de Lijmu, Ic Niet, enz. 't GeOachr. Regseer
van de Heeren van Doormrofrt vindt men bij SLlCIlTENIIORST,
;n de Ge":erfche Geft/u'edenisfen, fol. 11~, 113.
DOOJNWI!RT, of eigenlijk Toornwerl, een Dorp in de Gronin.
cel' Ullllandetl. liggende kort aan JlJiddel/luw, bij 'r Trelrdiep.
liet Kerkje, aanvangelijk gelticht in den jaarc 1487, en aan St.
Knlhnrina toegewijd, is ganlsch vervall~n, en niet meer bruik.
baar. Voor e('nigen rijd is hel zelfs, daor brand, in d~n Toren
ont(13an. ingevallen; zo dat 'er alleen de zijmuuren vin overig
zijn. De Gemeente is. ingelijfd onder die van Middelftllm,
\narmede het, ren aanzien van 'r Waereldlijk Regtsgebied , ook
verknocht is.
Uit medegedeeld' Berigt,n en ltfthre,y,ne IUIntelrelJjn-

KC ••
Doa; zie TII\IL
DOl!
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DonDRECHT, ecn oude, lierlijke, welbebouoe en bewoond,
Stad, in Zuid-Ilo//dlld, Mn de Rivier de Maas, aldaar dl! J1fl!r.
we geuaamd, op e~n Eilandje, in het jaar J 421 • door een vree~
zelijken inbreuk in lI1aas en Iran/, van den Graaten Zuidlzo/.
/twdji':/{'// TI~lt1/'t en van het vaste land. afgcfch(>iden; worden.
de bd'pocld van de AfatIs • TPanl, ivlnwe en Liflge. In die
ge rl a3nte vertoonde zig Dordrecht. op de b'iide inkomlle van
'[LIPS. roen Prins, nad~rhand K,.mil;: van Sp.'1ll;e, Aan de Zuid.
zijde, alwaar de Stad het Eilandje achter zig heeft, vertoon,
zij zig als een Land:lad, Te:) No)rd::n, ren Noord-Oosten en
ten N,)ordwc<tt'n, won'! D,rdrecht van de IIlcl'll'e omvangen.
Ook Hrocmt die z ,I 'e Ri l'Ïer ten Oosten; C:1 aan dien kant vindt
men ook de grond~n der aioudc Heerlijkheid d:! JlfcnreJe, en
over dcl1 Stroom t.::n NoordooMea, den Aló!asferwtltll'd. Deze Stad he(]ast, belJah'cm het geen op Stads grond en onder derzelv~r gehied begrepen is, meer dan honderd eM drie Zuidhol.
landCche ;\ lorgens. Zeer ver!dJill~nde zijn de gedach~en over
den naamsoorfprong der 'itad. Van oltds fchrecf meR Thuredrecht. Oerd/'fcht en Doc"fl'icht; wcl\:é verfchillende fchrijving, uit'praak en benaming gelegenheid tot verfchillende denkbeelden gegeeven heeft. Wat de beuzelpraat daarvan betreft, j~
niet waardig te melden. Die geen en , die DIRK DEN I. Gl'tlof
"fJll lIol/oml, voor den Stichter willen doen doorgnr.:l, houJ~l1
mede llaallde, dat dezelve, naar hem, DOl'lcsdrec!lt of /)(i/,lcsregt zou genaamd zijn, uit hoofde, uggçn zij, dat DIRK, bij
een oud Schrijver. ODOllCUS genaa1nd worJt. Andere, V.1n deze
gedachten niet afkeerig, noemen Dordrecht mede DurfijS. Verder van de waarheid af zijn, ziJ. welke den naam alleiden • het zij
van den Afgod THUR, of van den Thuringer Afgod. Deze Stad
roemt op baaren inboorling JANUS RUTGER~IUS. wiens gislingen
nader bij de waarheid komen; zeggende. dat de naam van Dordrecht zijnen oorfprollg heeft van een oud en verlooren Riviertje. de Dort genaamd, en 't welk hij, op oude Kaarten, gevonden heeft. en waarvan de naam, tot aan het jaar J 42 I, ill
het [Oen verdronken Dorp Dortsmontle is overgebleeven; fehoon
de Geleerde Heer VAN DE WALL, in zijnke:tantekeningen, zegt.
tiat .UTGEIlSl\lS, daarin, deerlijk heeft misgetast. Wcd\.!rom an<

de-
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lieren pleiten (Ierk voor de meening vall hUil, die zeggen: g-clijk
},foaflrichl een overwgt over de ir!am bérel,ent, zo zal /)oriruhl een Ol'frl'tlt'lrt over de Dort betekenen; daar andèren
wederom zo veele zwarighedea tegen inbrengen, dat all.:?> in hee
onzekere blijfr.
De tijd der !lichting en dus van haare Oudheid, j, e,'en onze·
ker. Zo men geloof mogt flaan aan de Oude HollandfChc: Chro.
niik, zou Dordruht, el eenIge jaaren vóór de Jaarre lint; der
Christenen, in weezen geweest zijl); dan, dit geene wc:dcrleg.
ging verdienende, is 't der nweite niet waardig, zi;.: daarmede
op te houden; zo min a's 'TIet de n,-,lIin!~ van hun, die eent:1l A~'
TO:'IUS, iS jaarcn vóór CIJRi'TUS geboorte, voor den Stichter
bouden. Anderen, èie de waardigheU cener zaak ni.:t zo zeer
verbinden aan derz~lvcr nudheid, verzekcren, dat eerst in hee
jaar 700 eenige Vis(i::her~-IIlItren en Boere-~cllllllren op de plaats,
daar de Stad naderhand gellicht is, zouden zijn opgeflagen ;
eene gedachte, die wIj onbekwaam zijnde tegenccfpreeken, als
mogelijk kunnen aa!llleemen.
Dan, ons rot de egte vraagbaake wendende. knn mcn den
mchtingstijd van Dordr{'c,~1 brpaalen in den aanvang der ElfdIl
Eeuw, en wel na het jaar 1008; in welk jaar AN'FRFD. lIisfchop van Ulrçc,~t en laatl1e Graof )'on Tcisterbl1111/, overleed;
wiens dood aanleiding gaf tot een merklijk verfchil tusfchcn die
van llo/!,11Id en het Sticht. Wij weeten , uit de verhaa!en van
dien t:jd, dat Graaf DIRK DE DERD& een gedeelte van het Graat:
fch~p Teisterbond in zijne magt had, en daaronder het Bose.':
lIJenl'ed.. ; alwaar hij eenige Huizen, onder den naam van ie:p
of Dorp, had doen oprigten; lmakende daar bij ('(:ne verfchanzing, dk den naam kreeg van T:lrdregt of DordICCt'lt. \\11 LIS
STOl,!, eenige jaaren daarna, gewag maal(.cnJe, op 't jaar 1043,
van den dood van D!RK DE.'I PI, zegt: Tot Dordrecht in die
p80rt. werd,'tij belegerd ell ,'er11l00I,I. Uit welke digtregelen
blijkt, dat ~IELlS STORE, toenmaals, Dordrecht voor cen Stad
bield. Zij moet echter niet groot geweest zijn, om reden dat
'cr, in een en Brief V3n Keizer HENDRlli: DEN IV , gegceven in
het jaar 106 ~, llegts V:ln ét!n Kapel te Dordrec!zt gewag gemaakt word, die, kort te vooren , aldaar geflicht was; doch ia
welk jaar 'er reeds eene Kerlt gebouwd werd.
Tot
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Tot de bepaaling van de GrootU van Dordrec!zt, dient medo
het getal der Huizen en Inwoonders ; dat van de eerfle beloope
30)0, en dat der laalllen bijna agttien duizend. Dordrecht is
alleen aan de Landzijde bemuurd, en heeft twaalf Poorten, vijf
lIan de Lnnd- en zeven aan de Waterzijde; ze zjjn deze: de Riettliikfche Poort; 't lI/e/k Poortje; de Grootl! Hoofds-Poort; de
B/aau'J'e Poort; tie Katlzariine Poort; de A/au/Ilars of Zakkedraagers-Poort; de rui/-Poort; de G"~ote-Sluis-Poort; i,
,~p/li-Poort; d~ !/riezc-Poort; tie St. Joris-Plort; en de Kleiru-Sluis-Poort. Ook heefl men '(!r de Outle IIm·en, de WolleIVU1'ers-, Nieuwe- en A"tllk/ltlYen, en 't St. Aj,lrlensgat. De
b 'ml1uring, fchoon in de Dertiende Eeuw aangevangen, is eerst
in het j32r J6J7 voltrokken. Omtrent het einde der voorgaande
Eellwe is 'er, op de Groore Hoofds-Poorc. eene nieuwe Toren
gezet, zijnde een ronde Koepel. met Koper bekleed. op welken een dUllne fpits rt33r.
Onder de Kerklijke Gerol1wen der Stad munt uit, de Groote
Kerk, rtaande in het westelijl{ ged,~clte. niet verre van de Rivier; zij was, weleer, toegewijd nan de H. Maagd. Vermoe·
delijk is dit de zelve, waarvan reeds gezegd is, dat ze, in het
jaar 1064, geOicht is; fchooll 'er zijn, d(e den 2anleg en opbouw verfchuiven tot het jaar 1339. Dan. 'er zijn echte !lukken voorhanden, waar uit men kan bewijzen, dat dezelve al
voor het jaölr 1300 in wezen was. Het i, een overkonflig gebouw, overal met fleenen boogen overwelfd; rustende op zes
en vijftig graauwe Zuilen van Arduinneen ; zijnde met een kOllfiig Orgel voorzien. De Toren heeft geen fpilS; deze is 'er afgebleven. om dat men voor de grondOagen van het gebouw
vreesde. ,Doch eene fchets daarvan ziet men in eene Schilderij.
nevens het Orgel. In het jaar 1457 is een groot deel van deze
Kerk verbrand, cloch naderhand weder opgebouwd. In dezelve
vindt men nog vcrfcheiden deftige Graffleden van de voornaam.
fie Dordfclze gcOachten • als: IlEAUMur'T, BEVEREN, BeELAAItTS.
JU.:JENBURG, Dl'IK, lIlEERDtRVOORT ,

~lUIS

VAN HOLI1,

VAN DER

en anderen. In 1740 is 'er een fraaij koperen
lIèk, Tnlitende op een marmeren VOl!t. voor het Koor geplaatst.
De Nieuwe Kerk, al vroe, in de Veenilinde Eeuw gefticht,
MIJLEN, DE WITT

was
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was a~n ST. NIf{OUM r,ewijd, en had wen verfcheiden Kapel.
len, dri~ Cho('ren en vijlrièlJ Alt:\art:n. In het jaar 1568 werd
deze Kerk door den brand vernield, in daarna, doch veel kleinder, hetbouwd. Dm 27!len Augu,tlIs d~s jaars 1572, werd in
dezelve, voor de laata\! reiz\!, op de RuullJii:be wilze, door
een Priester d~ Godsdienst wrricht.
De mlg/!/liintr Kuk. wel eer tot het Klouster van dien
naam bt!hoord hebben~e, en geilicht in het jaar 1293, werd een
prooi der vlammen. op den !)3 Augustus des jaars 1512. doch
kort daarna herbouwd. In dezelve zijn mede verfcheiden aan·
zienliike Gra ftleden, ('thier anderen die van den vermaarden Joo.
ker FRANS V.~N BRHIlEROJJE, dit!, in 1490. op Ptlttoks Toren,
aan zi;ne wonden overleden is. Buiten de f'uilpoort ft,md, in het
jaar 1572, nog een K~rk, gew:jJ aan ~T. "DRIMN. doch werd
tocn door de Watergeuzen vernield. De drie gemelde Kerken
worden bediend door agt Predikanten, behoorende onder de
K/nsJis ~'{m Dordrecht. Men rekent het getal der Ledema[~n
op agtduizend.
De ff/aalfche Gereformeerdm hebben eene Kerk, die weleer
tot het 1'.1ogd,lIemeIJ Klooster behoorde, du.:h, om ruimte te
maaken voor de croote Vi$chmarkt, veel verkleind werd. De·
zelve word bediend door twee Predikanten.
De E,,~elfc!ze Presbi/terio(JIun hebben 'cr mede eene Kerk en
I!én Predikant. De Roomschgezinden hebben 'er drie, wa~rvan
twee door de jtl11fonistetl bediend worden. De Lut/1erfche
Lede11looten, die 'er tl1sfchen de twee en drie honder,l begroot
worden, hebben Kerk en Predikant. De Doopsgezinden, die
een klein gelal \'an Leuemantcn uitmaaken. vcrrigtcll hunnen
GodsdicAst in ecn KcrkhtJis, waartoe zij é~JJ Leer~:r !J(!bben.
De jooden ~ebruiken een gedeelte va:! de Klooscer-Kerk, in
de Marienborg , . wr de pl:l3ts hunner openbaare Godsdienswef.
feninge.
Ten dienrlc der behoeftige en gebrekkige Ingezetenen. zijn
'er [wee Gasthuizeil , bet SflCr<1111elJls-GCI!thuis en het H. Geest.
of Pesthl/is ter NietlU'trl,:el k; in welk !aat!1e ook wd. doch voor
een korren tijd, nrme reiligers r,ep!aatst worden. Verder lS ~I.
daar een Orule-lrlannen en of:.1~-rro;!U'enhll:s. He. eerile was
w::!·
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weleer het Minderbroeders Klooster; het tweede iJ gebouwd op
den grond, daar wel eer de Ragi/nen Kerk plagt te {laan. Ook
zijn 'er drie Kintier-Codshuizen: als het Weeshuis, weleer het
Klooster MarimMrn, dat, in 't jaar 1575, tot een Weeshlis
bekwaam gemaakt werd; het H. Geesth,Ms. weleer het Agniten
Klooster, aan het welke naderh~nd een Pest~uis gebouwd is,
met bijzondere vertrekken voor Marmen en Vrouwen; en het
Armhuis. waarin niet alleen l(inderen, maar ook behoeftige
Mannen en Vrouwen onderhouden wonlen. gebouwd in het
jaar 1706. Het Leproounhuis dient thans tOt een Krankzj,,·
nig-, l'érbeter- , Dol- en lugthuis. Buiten dezen zijn aldaar
nog verfcheiden Hofjes, waarvan twee uitmunten, het AREND
MABTE~SlllOl" en de Armen~of.
Uit de benaaming van deze
Gebouwen ziet men, dat aldaar voortijds verfcheiden Kloosters
geweest zijn. Buiten de reeds genoemde. was 'er mede, voor
den ti;d der Hervorming, een Graauwzustl!ren of Klarisfe-Klooster, 't welk, in het jaar 1579, lOt een Latijnfc'Je School ver.
maakt werd. waarin de Jeugd in de Griekfche en Latijnfche Taa.
Ien , onder het opzigt van bekwaame mannen, onderweezen word.
Tot verdere aankweeking der Geleerdheid, waartoe, bij de Dor·
tenanrs, een oDuitbluschbaare zugt gevonden word. werd, in
het jaar 1616, door de Regeering. voor Stads Rekening. een
Bibliotheek aangelegt, die nog in wezen Is. op een kamer in het
Stads Magazijn, boven de St. JoriS Poort. fiaaude onder het
opzigt van Scholarchen.
Onder de Wacreld/ijke Ctóouwen verdient allereerst genaamd
te worden het Stadhuis. Het eer!le gebouw, dat daar roe gediend bad, werd, in het jaar 1383. gefcbikt tot een Hal voor
de Kooplieden. Omtrent het jaar 1544 werd bet oude Stadhuis
afgebrooken. en de Hal tot een Stadhuis bekwaam gem:ukr.
Merklijke veranderingen onderging het zelve. in bet jaar 1680.
en werd toen in dien !land gebra~hr, zo als bet genoegzaam nog
is. Niet verre van daar werd, in bet jaar 1659, de Beurs ge.
fiicht. Omtrent ten Noord Oosten van dit gebouw werd. in
1679. de Pleeschltal gebouwd. Wat verder van de Beurs, ten
Noorden. nadert men de ftfunt van Holland. Men wil dat Dor,;recht het rec:h, der I'Junft al ~ehad heefi in ket jaar 1064. 't Kan
zijn;
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2ijn; doch dit recht moet toen nil!t llitf1l1itend~ g~lI'cest zijn,
wijl 'er, in de Veertiende Eeuw. n~g Geld te GefT/ruijdellberg gemunt is. Nergens hCl!ft men, tot hier toC, van dit
recht een vollediger beOlsfiog der gdi:hillen hier uit ol1tfban.
gevonden, dan in de Aantekeningen v~n d~n Ae!JtJaaren lI~crc
',Mr. P. 11. VJ.è1 DEll WALL, in het tweede Stuk der l/alldl'cstCIJ
"on Dord/'cc"' , bI. 230 en ::~~l. gemaakt op den luorru.'lt;brief van Hertog /l/brl't valt BeijerfIJ, gC;{'L"'i'IJ (/flli tic Jftlllters ~'flIl /Jo//and m Za/mld van 4 :\b3rt 1367; i\ar.merkingen, .lie dubbd waardig- zijn, om t~ worden n3:;d::lJrcvcn.
" Dceze Handvest (legt zijn Wd Eli) \Vordt mêt regt ge·
houden voor het olld(te en cedl~ I'rivilct~ll!, dat aan de l\junIers en Werkllliden VJn IIoll~l1d gelch'J1Jkcn is
Op bl3drijde
J 53, zagen wij wd dat loortgeliJl;,~ \'corrcg-tCIl, JI~ deezen
Drief bevat, ~an ecnigcn, die, hkr tcr Sted~, geld 1;II';l3111;:n
mum~n reeds verleend ge\~orden waren; (door fJerwg Inl/tm
de V. den 19 Oét0ber 1355) dog wij merkten te gcliJI( 3;111,
dat dezelven 311een hun opzigt hadden, tot de daJTin met naamen genoemd.! perfl)[lllen, Dan deezc Voorregkn vall den Ru.
waard /lc/!Jrt'gt betreffen zonder, onder(chcid , alle de ,\lullters
en Wcrkluiden lOt de l\Iunc \'ln Holland bdJOorende. ;\ let regt
hebben zij zig derhalve, t'allenijd op deezen Brief, als op hun
eerlle en voornaamlle Privilegie, 't welk den grond tot de vol·
genden gelegd heeft beroepen. Eer wij den zin en du',rerhedell
daarvan ophelderen, zal het niet ondienflig zijn, na er [\\'ee voor.
naalne zaaken onderzoek te doen: te \Vee ten , naer den OOffprong en het regt der HollanJ(che 1\1 uucen; en, ten anderen,
naar l1e Plaats of Stad, in welke de Grftaven aller':érst Geld Iie·
ten !lIUntill. Belangende h;:t eenle; g;lerne bekennen Wij, dat
wij, eaar een m3u\\'kcurig onderzoek, buiten Ilaat zijn, om dl/n
oorfprong van het regt van den Ilolland(chcn l\luntf13g a:mtewij.
zen. En fcllUon zulks ten opzigt van verCchciden Vorl1endom.
men, Graaffchappen, en andere voornaame Heerlijkhedill, ten
duidilijkOell kunnen worden opgefpoorc, moeten wij echter volmondig toellemmen, dat dergelijke bewijzen, met betrekking tot
de Hollandfche Munt tot hier we ombreeken. Nietemin hebben
voornaame Oudheidkenners zig der moeite niet onttrokken, om
daar
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dllar nnar eenig onderzoek te doen. Welker gedachten wij wel
wa:udig keurcn, hier teil toct!e te brell~cn.
" I'c 1133rllige "(m lIfieris, is vall oodeel, dat de Holland·
fche Granvcn, in en OlntrPJlt het ja;,r 1°7 reeds het regt van
den l\ll1ntfbg geoelfend hebben. i lij omlecnd eeu bewijs uit de
Oorlogen. door hcn. in d~t tijdsgewrigt. tegell de nabuurige
Friezen gevoerd. Hij begriipt dat dergelijke Oorlogen zonder
behulp van Geld. het geen hij vrorger en laater volken één der
voornaamlle Zcnuuwen van den Krijg is bevonden. tot geen ge·
wenscht einde Iwnden gehr~!'t worden. Een teg-enbedenking ge·
nomen uit de fchamheid of het gebrek van l\Tetalen, nagt hij
op te losf<!!l met aantemerken. tbt Graaf Dirk de V. de Hoofd.
ftad der Friezen. Stal'oren geheeten zo flrengelijk beflreed, dat
de Tnwoonders gedwongen wkrden. wilden zij lijf en goed behouden, den Graave viifentwil1lig honderd Gouden Kroonen op
te brengen; welke Stukken (zegt hij) niet buiten de magt der
Graaven geweest zijn, om deze Iv en met een and.::[ beeldenis te
beflempclen •
.. Dan, Cdus vl'rvolgt de Heer VAN DE WALL) wijl dit verhaal.
't geen l'an lIiieris. uit de Jaarboeken van VosJius ontleend heeft,
~eenzints fleunt op het getuigenis van gelijktijdige Schrijveren •
en het uit onze oudfle en be~te Chronijken kennelijk is, dat Graaf
DIRK DE V. het land tot zijnen dood toe, in volle vrede berecht
heeft; zo merken wij aan, op het voetCpoor van den voortreffelijke WAGENAAR • dat het geenzints waarfchijnlijk zij. dat de Ho!landfche Graaven, toen ter tijd. of zelfs lang daarna, eenigen
voet in Frirslal1d beoosten de luiJer Zee gehad hebbeu. In de
Keizerlijke en Graav~lijke I3rieven van dien tijd. die als onwruak··
baare getuigen te houden zijn, vindt men fchijn nog fchaduw
van zulk \ erdrag. De Giftbrief van den 30 Oétober des Jnar,
J077. waarbij Keizer HENDRIK DE IV. het GraNffdwp Strll"l).
ren, aan de Utrechtrche Kerke fchenkt. maakt van DIRK DEN V.
noch van zijne Oorlogen gewag. Billijk derhalven vermoeden
wij met den Heer WAGENAAR • dat men het verhaal van deze gewaande Oorlogen voor een vcrdigtzel houden moet. in \\'!::.:
vermoeden wij bevestigd worden, uit aanmerking van het vcrfchil, dat bij de Historie!èhrijvers, ten aanzien van de Pcr.nÏl1g '11 •
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aan die van Stal'oren. ter bptoling- opgelegd. l(evondcn wordt.
Sommigen fpreeken van "IJlen-twiJltig honderd, anJeren l1egtg
vau dertien hOllderd kroonen, terwijl eeu derde foon, in dit
opzigt niets bepaald.
" Een tweede bewijs omleend 1'011 1I1itris, uit eenige onkenbaare penningtjes, die i" de 1\1untCpiegei VAN ALKEMAm: gevon·
den worden. en welke die aan fommigen \'3n (,nze oude Hol.
landfche Graaven toeëigend. l\1a~r wie ziet niet, dat deze rede·
neering geheel willekeurig is, en niets minder clan "egrond zij.
Zij komt hier op uit: daar zijn oudere Hollandll:he \IlllHl1agen,
dan ALKlmADE te voorfchijn brengt, derhalven bchoort'n dezeiven
tot den leeftijd van DIRK DEN V. Om met eenige tr~p van waar·
fchiiniijkheid, over de oudhi'id dier pennillgtjes regt te kunnen
oordeelen, had VAN MIERIS die moeten ten voorfchijn br~ngen.
En zijnze bij gebrek van Randfehriftcn. en door hunne eenvouwige gedaante, io onkenbaar geworden, als VAN MIER IS aan·
merkt, waaruit weet hij dan. dat ze door DIRK DE V. of door
eenige zijner VONZaaten genempeld zijn geworden; en, ZOlt
men met gelijk regt, die Geldflukl;en niet tot laater tijden, ja
zelfs niet tot een en :nderen, dnn de Hollnndrche l\'IumIJag kunnen thuis brengen? Een ieder moet ligtelijk bier uit zien, dat
dit bewijs van geen meerder klem zij, dan het voor~aande•
.. Tor nog vroeger tijdilip hrengen die Schrijvers de Holland.
fehe MuntIJag-, welke op het voetfpoor van MATTTIlJS VAN DEP.
J10UV!, van gedachten zijn, dat Keizer /'IENDRIK DE IV de Stnde
Dordrecht, in het jaar 1064 met het regt van den i\'lumflag ber;unfiigd heeft Doch wij wenschten wel, dat, de brief waarop
die Schrijvers zig beroepen, te gelijk door hen ten voorfchijn
ware ~ehr~gt. Te vooren hebben wij gezien, dat de zo even.
I~('melde Keizer. in het jaar 1064. een gedeelte 1':111 deze Stadt,
en eeni!!e nabiigeleegene Landen, aan de Utreehtrche Kerkvoog,!
hadt \\'('Egefchonken; doch in die girrbri~f word van 't regt vali
geld te nlunren g\'en her minne gewag gemaakt. Ook is dat verhaal met de Geheurtenisfen van dies tijd geenzints overeen te
brpngen. Keizer 11F.!l:DRIK was. op dien tijd, al te fl:erk gebeeten op den Holbndfehen Graaf. om zijne Stlldt met het regt V311
MllntlJag te begunfiigen: ten waare men wilde !lellen, dat hij
d2!
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dat Voorrl'gt aan de Stade gegeeven hebbe in zo verre de Bi,;·
fchop v~n Utrecht 'cr meester van was, doch hier voor is geen
het minne fchijn van bewiJs. Het (:üet ook OI1S érachcens wei·
nig ter za:!ke, het gCl'n de Heer A. VAN DER ~IEIJ, in zijne fraaije
uirgl!werlae t\ kadèlDifche Verhandeling, {.Ic Pril'i/egUs }.lIone/a,'ioruln lIo/Jaudi.r:, ter bevestiging van het gezegde van MATTIIIJS VAN DER HOUVE, aanmerkt; want" fdlOon dees Schrijver
bij allen, voor een l\1nn van beproefden trouw gehouden \rord,
kan echter zijn gemigcnis in naken \'an zo hoog~n ouderdom,
zo niet geflerkt, door gelij1aijdi;;e Schrijvers, of echte Handvesten, bij naaukeurise Oudheidk..:nners geenzi()[s de toets doorfiaan. En of zulks niet zo zeer ten betoog van den oorfproDi
en oudheid der Dordrcc!1!frhe 11ftmte. als alleen bij geval. en
ter gelegenheid, van het opfpooren der Naamsoorfprong, van
die Stadt door hem is aangetekend, kan in bet wezen der zaa·
kc geene de minne verandering maaken. Een iedir, die eenige kundigheid heeft zal gacrn eerkennen, dat het e~n aIgemeelI
zwak van de meeste der N~derlandfche Schrijvers is, en bij·
z)nder van die, die in de voorige Eeuwen leefJen , en inzonderheid ook van M. VAN DER lJOUVE; om de dingen van de allervroegfle tijden afteleiden , even als of de Oudheid, daara~n
een m('erder luiller bijzette. Maar wel ligt zou iemand, tot
bevestiging van de Oudheid der HoJlandfche Munten, zig konnen beroepen op een Halldvest van 't jaar 10(,'7, het oudfle
gedenk!luk, voor zo veel ons bewust is, waar in van Ho/!alld~
(c Je Pondm gefprooken word,
Waarmede wij bedoelen het
Pri vilegie, naar 't gemeen gevoelen door Graaf FLORIS. DEN Il,
in dat jaar aan die van (Juderkerk gefchonken. Doch den inhoud van dat !luk naaU\vkeurig- inziende, zal een ervaaren Oudheidkenner ras onrdt:kken, dat zulks tOt laatere tijd behoore.
En VAN MIERIS merkt 'er met regt op aan, lbt 'er geene Handvesten, van dien aart dan na het jaar 1 !lOO te vinden zijn. De
plaats alwaar die brief g~tekend is, bevestiJd die gedachten.
De Hang in laater tijd genaamd 's Crtivellhage, was toen 1I0~
niet in wezen, men zal dezelve, bij geene gelijktijdige, nocll
geloofwaardige SchriJvcr-, eerder dan na het midden van de
13de Eeuw gemeld vinden. Met meerder grond eig\.nen wij
11 i! 2
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dien Brief dan toe aan Graaf FLORIS DEN V, deels om dat de.
zelve volmaakt ovcreenflemt, m('t den aart en inhoud. der
Handvesten, door hem aan verfchciden H,)llandrche pla~tzen
gefchonken, deels om dat Heer IlE;';DRl!\: VAN DER! EeRE, op
wiens verzoek de hewuste Handvest gegccven is, en vcrrchei.
denc Brieven van het jaar 1285, 1 ~37 en 1289 en anderen van
dien tiid uitdrukkelijk gemeld word. 001;: leert ons een Brief
vnn dC!1 JO April des jaars 129~ hoe diep deez' Ridder zig in
's Graaven gunst had weeten te dringen, waarom wij lierst dien
Handvest tOt dien tijd bepaalen zouden, en wel îchoon' er geen
jaan'lI word bij aal1~e\vt:ezen, niet laater dan tot 1277. Om re.
den, dat de Graaf in denzelven onder anderen zegt, Prcterea
cum glodio tlccilltli [I/en'mus mi/i/ad l'c! IJ.'\'orcllt dll:x:eri111l1s de.
cem iibltls lIollandi,/! l:obis d.'1bl/::t. Waar uit blijkt dat FLOII.1S
DEN V. toen nog geell RiJder geftagen was, en daar dit eerst in
1277 gerehiet is, zo biijkt. dan klaarlijk , dat die Handvest voor
die tijd gegeeven is. Ons is niet onbekend, dat de Ned<!rdllitfehe overzetting van de woorden cum g/adio accinc7i fllerilll1/3
1I1i/i/ari, zo fOUlï1ilie willen, zegge: zoo wanneer wij ons in
Oorla; begeeven; dan wij weeten , dat men zig daarin v'!rgist
heeft. en dat de' woorden gladi(J (/Cciiic}i 7lli/itnrj, in fchrirtcn
van de middeleèuw nict anders te kennen geeven, dan wanne//'
.,rij ridder worden, of fof de ridderlijke wtMrdiglteid veI'het'.
YCII lI'ordm, of iets dicrgelijk~.
Om die kortelijk met een voor.
heeld te fiaaven, zenden wij onze Leezers tot eer. 1Ii1f1d)'cs:
van FLORIS DEN V. io 1266 aan die van Leiden gerchonken, daal'
die zel\{e fpreekwijs gevonden word, en daar de Vertaal er de
woorden getrof1~n heeft.
" Dit meenen wij genoeg re zijn. tot betoog, dat men ~::l
onze Holfandrche Graven, 11et regt van den Mumflag, geduurcn.
de de Elfde Eeuw, met geen de minne grond van zekerheid ka!l
tOekennen.
" Waarfchiinlijfler is 't. dat de Hollandfche Graaven, het l\Iunc.
recht eerst in de volgende Eetlw, en wel tcn tijde van FLORI.
VEN Hl. die zijnen Vader DIRK DEN VI, in het jaar 1157, in
het Graafllijk hewind opvolgde, heefe begonnen te oeffenen. De
l~~ar!1ige VAN ALU~IADE:. ~e\'olgd door VAN LOON, tekent a~n.
dat
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dat her regt om zilver~eld te moogen muntCIl, door Keizer Fnr.J;R!K D"N I. hijgenaamd nARB.\I\MSA, n~n Grn3f }'(.'lRlS m::-I 111.
gefc1lOllken zii. Dneh wiil dit al mede op g~0n !:eli:ktijdi,;c
Schrijvers (leunt. \Vo~den wij tot hier toe wederhouden , o;n
zulks :lIs volkomen zeekrr a~11[eneemen; wii zeg~el1 volkomen zeeker, om dat wij nice afkeerig zijn tC vermocden. de
}lollan"fèhe I\11!n r flag, voornnmelijk van de tijden van Graaf
Ft RIS DE:N III afcelciden.
H~t ondl1e leesbaare l\TlIntj~, met
het beeld en den n~~m vnll FI.ORI' IlE:'I1 III aan dell eenen bilt,
CII h"t ra~dfchrifc /Jo//IlM aan de andere zide. beho'lfd vo: ·rze, ker a~n hem. gelijk met klein van rcd~n. door ALK MAD~
en V'N LO"N is aanc.e\\'èeZ·:Il. \Va3rfèhijnlijk had FU1RlS DE lil,
die in ;!ocde gl!nl1e fiont hij I\eizer FRED;UK DEN I, zig d:l.ar
\':1Il zo wel ,"('etell te bcdknen, dat die hl'lll het recht van de
l\1ul1lflag toeflond. of ten minfle bij oogluiking- heeft roegdaattIl, welk laltIlt> ons het wapcfchiinliikr1.:~ voorKolllt • d.:c'ls om
dat 'er geen Kcizerliilw Brieven \Oor handen zijn, wani bij hl'[
regt van de l\Illll[e, aan d.: Holia:ldii.:ile Gr:~ave;], of aan eeni.
ge ,'ail hunne StedelJ !!~fchonken is, d\?els, om d~t onder de
R('~eerillg der Roomfchc Kdzers, die voor RUDCJLF DEN 1 wclke in I ~73 den KeizcrJiikcn throon beklom, geregeerd hebben,
verreheiden Vorllen en Graaven bet rcgt V3ll de VIllnlfbg, uit
hoofde van het Grond- of Tlfl itoria31-r~gt, reeds met 'er daad
bezaten, en daarvan metier d~ad gebruik maakten. 1\1aar wel
ligt zal het vreemd fchijnen, dat onze Holland/èhe Graavcn,
dit regt van d€ Munrtlag. veel laater dan de Utrcehtfehe Disfchoppen geoefem hebben. die in het janr 937 zulks reeds van
den Room/ellen Koning verkreegen hebben. Dan men moet in
aanmerking neem en , dat, dit aan het groot gezag der geestelijken van die liiden, waardoor zij bij de Keizers veel vermag.
ten, toe t~ fchrijven zij. Hierom ;;elijk anderen reeds hebben
aangemerkt, ziJn verfcheiden Bisfchoppen, Abdijen en Geestelijke Gel1ichten met bet regt om geld te munten, eer.ler dan
de Waereldlijken Vorl1en • begunfligd geworden. Maar na dat
FLORIS DE lIl, en zijne ÖpvoJgers, de zijde VQn het Keizerrijk
meer en meer begonnen aan te kleeven , zo hebben de Keizers
niet alleen het regt nn den Muntflag, aan OIlze Graavell. by
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oogluiking wegeflaan. m~3r ook, in lanter tijd, de wettigheid
daarvan openlijk erkend. Keizer LODF.\\ïfK VAN nEIJ~REN vond
goed, om hij een open Brief, van den J \) Maart dt.'s jaars I .B9 ,
den Hollandfchcn Muntflag tot een l\Jodel of Voorbeeld aan lI.:r·
tog r'E1NoUD VAN GELD R aameprijzen.
Wat nu de plaats betreft. in welke de IlollaRufche Gr:lavcn
allereerst Geld decden munten, durven wii met geen zekerheid
bepaal en , fchoon het ons zeer lI'aarlchijnli)k vourkomt • dat
zulks Ie Dordredt, als de IIoofdflad van HnJland, ~l'f(:"ÏL'd zij.
'Vam alhoewel, op de uvergebleevene MUiltJes van FLORIS D~N
JIl, DIR" nE~ VIL en WILLF.~I DE;'; I, alleen /Jo/I,m! ;:eiec z~a
word, en verfe!leid~ GedenklcllfiltC!n d~r 13ue l:.euw flechts vaIJ
POl1da: en Sdcl/ingcJI l!o//tJlldsc/' ge\\'~;; lnaaken, zonder aanduiding van de p:a3r" waarin ze ;;eftclI~peld zijn, leveren egter
fJmmige Pellllingies van Gra1f FLORIS DCN IV, op welker eene
zijde geleezen word MONETA DOIlD'el, waarvan men de al bed·
ding ziet in ALKElIA(1E'S lUulI/jpiegcl, bi. 46, eell duidelijk bewijs op. dat tcn zijnen tijde dl! Graallii~e ~IlIntnag reeds blllllcn
DordrecHt g~l1011dell werd. Da'l of ..kw Stad, in de vroeg!l:e
tijden, dit voorregl, met uitiluiring \'Jll de oVe'rige IIolJandfèhe
Sccdrn, geocfft:m heeft, zullen wij n:: Icr olldcr7.0eken, uit d\!
Handvest van den 20 Jllnij van het ja:;r l4)b; zijnde eell der
voorn~aml1e Voorrechtsbrieven , die de Swt! Dm'a/'e.' 1/ bezit, cn
aan dezelve gefchonken, door Hertog JA:>I VAN BEIJr.RE.~, ell
door FII,IPS VAN nOCRGONDIEN, J/ Novelllber q'2 5, bevestig,l,
l1:tderhand door Keizer KARi,L DE:' V bczIVoorL'n, ell lOt op hcden dczen dag nog in volle waarde. In de~d\'e word, lCD op.
zigte van dIJ il/lIl1/e, gezegl: ., Item dat wij onle MUlltc van
" Hollant lOt geenre tijdcn' opt:nen nl)eh ordineeren cn fullcn,
" dan bij onfèn rade ende bij on fe hocftlleden als Do,dr~cit.
" Haarlem, Dtlff, Leidw; ende bij COllfemen ende Ordinan" tye van hen Iudell ende die t' D ol'dreóf te leggen e1Jdl' lIel'.. gms ollders," Uit welke laatlle woorden. t'Dordrccil' leg.
gen. ten kinarfie is opremaaken, dat. Dordrecht, het regt \'311
de Mutltnag, met uitnuiting van de andere Hlllland(che en Zecuwièhe Steden, vóór het jaar I.p R niet bezeeten heeft, \\'aml.)or
"lok nog nader beweezen word de onbe!l:aanbaarhdd van de Pri.
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de \'Ium van Ilollal;d cn Z~e!alld, gemeenlijk, van ouds. binIlen /JorrlrcclJt h,~are duurzame en gewo<l;ll' zirplaacs g~had heefr;
doch dil uwer IJkt Z'l zeer aan de krachr van eenige bijzondere
1I.l1:d"esren, als wd aan een nandvascig gebruik \Vorden toege[c'ITl·even. Waarom 'er 00 1(. nid zond,~r reden. in'r Groot
l'rh'ik)!ie van 'Trouw MARIA \'A:-> BOURGlJNDlEN. v.1I1 1 ~ Maart
14715, geze~d w/lTd, dar het is 1Uler BudcII IJel'kollil'lJ. De
1\1\I';r van FLORIS I'J!N IV, is reeds aangetoond bi\lIl.·n Dordrecht
geOa<TCn re ziin. 111 137ó had ALBl!RT VAN EE1J!,:REN Ja~t gegee~cn ," !Ol het' aank, lopen van e~n buis, a~n de Landzijde der
SI3,1, 0111 'er dc i\lul1t in IC houden.
Daarenboven. lijn 'er
gCl'ne bewijzen. dac men, geJllurende de Graaflijke regeering,
elders dan in Dnrd;wlt, een IIullandsch l\1umhuis gehad beefe;
fcl100n men hier tt gen zou kunnen i\lbrengen, een Penning.
tlaor Graaf FLORIS Di:N V, ce Medemblik gef1empeld. Dan dit
l\ll1nr!1uk Itv, Tt ge.n v"iJoend bewijs op, dar daar ter plaacze
een \'~~t Graaflijk '\Jumhuis geweesr is. Mooglijk liet Graaf
FLORIS, naar de g~\\·dollte van die tijden, zijne Munters, in den
I<rijg tegen de Weslfriezen, bij zig hebbende, te l11edmh/i1t.
na dat hij die SlRd onder zijne magt gebragt ha,i, eu, in het
jaar '~R Cl, mer wijdlufrig~ vonrrechlen befchonken, eenig geld
munten, om zig daarvlln. in het verder te onderbrengen der
Friezen, re bedienen. \Velligc m:lakte hij gebruik van het Mumhui!', dar, volgcnds een Britf van Keizer 0'11'0 DE.'l lIl, in die
Scad, reeds in het ja:1I 91')6, in wezen was, Om ce zwijgen dat
de Pennin/,;en ce IIfedcmhlik, geflagen, indien daar, ten tijd(!
van FL' 1\lS DEN V, een Mllnrhuis in wezen was, voor geen
Iloillmd[che. maar voor Frir[che MU11tJlagell moeten gehouden
worden. Want alsdan zou men zi~ mer heczelve regr kunnen
beroepen op de Mum van Stll"oren, die rle zelve Graaf, bij zijn
Handvest, welk bij, in hec jaar I ~92, aan die !"tad verleende,
uitdrukkelijk, met het rechr dcr Tollen. voor zi~ behourlcn had.
Het maakt, wijders. in dat oude herkoomen geene wezenlijke
verandering, dar AALRRECIIT VAN BEIJEREN, in her jaar 1,,93, en
nLll'S VAN BOUB.GONDlEN, ie J4~9, de Munt van Holland, voo~
Mh4
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een horten tijd. de eerIte naar r.urlruit/mberg, en de 1~a[i1:!
r.aar Zel'eubn-gcl1 ha:,ben overgebr3~r: wijl deze gebcuTlcnisll:ll,
aan de onecnighedl':n, dit.! tl1:fl:hcn de Stad cn de 0Pb~llO~l11de
Graaven, [Oen ter tiid, ontila:m waren, zijn toete!i:hrij\"(:,n;
zijnde het [Och kenneliik, dat, lwrt na de verefit:!ling der ge1i:hillen, de MUllt, gclijk vaOlhecn , wederom te Dordrec/II ge,
plaatst werd. Wat in laater tijd, !Ocn dc ZCCIJlI'CIJ cn lYc t/i'je::'~Il ccn bijzondere Munt gingcn oprigtcn. g~beurd io, zal eldl:fs
te paffe komèn."
Dus blijkt dan, dat de Munt, en het recht d~r l'.Tunrc, (eden
net jaar 1418, te DO;'{i1"ccht gevt!,'Iigd is. cn h~'l,j[ fland g~l1011dt!n, tot heden tot.!, I )it zoude nadl:r kunnen worden aangelVet!·
zen, uit een ovcr~rollt aamal vall Voorrechten, gcfi:honkcn door
de IIcrto~ell en Graaven lIit d,~ Huizen van /JCljcrC1l, Bourgoll,HeIJ cn QOjlmrijit:, aan de i\Iumcrs en Werklkdcl1, damoe bchoarendc, geduurcnl\e hnnnc reg~eringen, bt!ve~ti;;d door de
Staatcll van Hollar.d in de Jaaren '575, 1585, 1633 cn 167 2 •
te vinden in de f1andvesren van Dordredt , volgens de Uitgaave van den Ilecre \'AN TlE WJ\lL. De tijd der fligtinge van het
1\Tutllhuis, dat wij gczl'gd h~bbeu te na:lIJ (CII Nuorden de
Rt!u/'s, is onzeeker; dit w~et meil, dat Ih'l l1l'ibouwd is ten ujde van 1~l'Îzer KrlREL DI NV, blijkende lii, h~t op!l:hriCt, nug
voor hetzelve tc kezen, onder het Wapen van IIo!!alld:
1\I 0 ::I ETA

D I V0

CA ROL 0

V.

C A ES:

Dat is:
BIl/IJle. /lIs de vergoode fl/lrd de !(Ic: Keizer was.

Wat lager leest men:
DIT IS
E~

Tl EMU N TEn ~: 5

Ra 0 Af 5 KET Z ERS

DE GRAEFLYKIIEYTS

VAN

& C.

HoLLAND.

liet is een grout en aanzienlijk gebouw, beftaande uit vel (cheidcne ruime V~nrc!;kel1; waarvan uitlIlUIl: de Reg-lkamer. die ml't

vcelc fchoone Schilderllukkcn en afbeeldingen der l\1unuDeestcr~
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Icrs voorzien is. De Bedienden, daartoe behoorcnJe. zi;n,
fen Waardijn, een l\'Iummeester, twee Provoosten, twee Gez.voorcne, een Griffier en een EsLiieur. Verder vcrCcheide
.l'.!ummèesterS en Knaapen of Gezellen genaamd, een Stempel.
lilijder, een Smit; welke alle van behoorelijke in!lruétien VI),)r·
ziell zijn.
De verdere Stans-Gebouwen zijn twee IV.1fl:m, vier K,-afl.
nl'll, de Kolveniers D~ele
beroemd door twee gebeurtenisC"n ,
bchoorenda tot de Kerkelijke Gefchiedeni,fen dier Stad; eerst de
Prediking der Geri!furmeerden op de plaats der Doeie, (,.der
e~nen Lindenboom , in 't jaar 157 2 ; t~n tweede, de Vef!;~d~.
ring van de Dordf,:e Sjjn~de, in 16:8 en 1619 op de groote
bovel~zaal van dit gebouw. Verder de Foe/buogs., St. Joris.
en lled/uuiksDoek; de B •• n/c ~'fln Leening, enz.
D~ REGEEHING van Dordrcc/tt verlèhiit merke!ijk van die der
:.adère Steden van I :ollalld. In dezdvc zijn, nu en dan. gW0lc
veranderingen vOlJrg~valkn, zdfs nClg ill lteeze en in de VI)<hgnande Ecu ~\'e. Na de dooJ van WILLE.\I DI!!iI 1I, als S[adil'Ju,
der van lIoiland, iu 1650, werd, op ~~ Julij, een nieuw Reglement geUl~akt, en wedl.!rom veranderd, I1 Augustus 1655
en 25 Julij 1669. Met de wederinvoering van het Stadhouderfchap, werd, ten tijJe v:m WILLE~l DEN lIl, ~4 Maart 167{,
\\~dcrom een I~ieuw R('glemcllt gemaakt; 't welk, na dc<z,it,
dood, vèrandering olllk";.;i:l;;; zo als [~ zien is uit het Regeerings-Reglemenr van 20 J.llluarij 1703. D~ laat Ie veuilderi:lg
gc!èhicdde, den 20 April 1740, dom de Staaten van IIollallJ.
Doch ook het Reglement, toen b~raa,lId' en \"ast~cldJ, 111'" St
hervormd worden, met de aanfl:elling van l)rins WIl.LEM DE:-; i V,
tot S[adhouder, in 't jaar 17.H.
Het ganrfche Lichaam der Re~eeringe berlaar uit twee C.Jll~.
gicn: den OudraaJ, zijnde de vecrti~ \'roed(è,I:Up~ll dct ~tadt.
en de goede luiden Vin Agten; en het Ge[cgt, bellaande uit den
Hoofdfchout, den Voorzittendcn Bl\rgclllc~ster en negen Schepens; waarbij nog komt het Colll.!gie der i\1ann~n van V~erti
gen, welke men als Keurheerell moet aanmerkcn. H\!t Colkg;e
van Schepenen vindt men aldaar reeds vermeld op h,~t iaar 129tTwee jaaren daarna, werdcII, bij ecn Ihn.ivest van JAN VA ~
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AVE."'l.
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AVF.N.'<I!S, Burgemee>t~ren

gelast om te kiezen, op St. l\1ichiels.
dag. neg 'n ~chepenen en twee Bur;.:crne('steren. tot dat de ,iraaf
in Holland komen zoude. DalJ, fehoon de naam!i:s: uf b~nf)e.
ming van Sch?penelJ ni"t bekend is \'(;ór h"t iaar t ~ 9.1. blijkt
IJet van elders, dat Schepencn, reds ilJ bl'C ja:lT 125!. ilJ wezen W3\\:IJ, elJ te zame'l. mct dc gaa.,<:n, d~c1 aan d~ I~,'gee
ring hadchl. In een Privilegie v~n I ~,~+. bd"orr ("aaf FL,fRIS
DE: V. ~chepenen en R33tslll~nnen tc zullen maa!;cll ':11 ce Z\'lr~n
in all<.' m3nier<.'!1, zo r.1~ zi,n Heer \'ad(!r die p!agt te Hellen, In
een vroeger IIandvest, draag-èn ze den naa:l1 \'3n Raa sluidcn.
Vall oud:; \\'a, het gl'lal der !ta:Hie:J bepaald op I'ijf; zij WJn:n.
nevens (~C ~ch('pcllelJ, kdell van 'e Gerecht; zo ,lar geene vonllisfcn I~Ci\re~z.:n, g,:enc rechtspk~;;i1J.s \'crrigt, ge~l1c Keuren
wierde:l gcmaal:t, nndcrs dan op 11::1111 van Scbepl'nen cn l{anden; co, zo lange dat Jan in, iIJ 't jaar J 652, verandernlg werd
gemaakt, en de I~ ~aden voor altoos vcrni~[it:,j waden. Best
oordeelen \vij, de Origineelc Stul;ken, van 165~, '674, Ji03
en 1.40, hier in hun t~ehccl re plaa{Z~Il, wijt dele het ziJIl,
\\'~:tr lIit men van dc w";;rc gc,~;e:d!Jèid kan en moet bcoord.:elen.
Tc meer, daar het bt:;'.'nd is, hoe, na het nv<:rlij(kn van den
Stadlwudcr Prinre WI!.LDI n:::'o/ I1, de Swatcn \'an IJ, .1I31:d en
Westfric,land aan de Steden het aanbud ged~all hebbende, van
te genietcn bijzondere Oclruijcn, tot bcftclling van haar eigene
'VerhOllderrchap, de meeste daar van zig- bediend hebben. C11
(')ok in die voorreciHen, duur 's Lands SOllvcrci,\ b~'.';srigd zJjn
ge\\'orden. Oe thèt D9rJrecht was llkt van de laade, die zig
daarvan btvoordccldc, en had het ol'!e wel meest nodig, wijl
~ld:1ar, \\'<'gells de be!1f)Qming en vcri;iczing der goede Luiden
van "rtCn, reden ccni;l'n ti}d, zo '.'ede belVeegingen ont!1aan
w:trell, die men alleen door mi,ldcl van zodanig Oétruij kun
verniclkcll, en i:J verv()lg va orkomen. De Regeering dan, m~t
her voJ,;eJlde nuk. zig vervoegd h~bbende tot de Staaten , ver·
wierf kort dJ3r,l~ flétroy daar op. Schoon hel zelve in laater
lijd wel ecnige veranderingen undergaan hetfr, is, echter, met
het zelve dc grond gelegd tot de forme dGr Hedendaagfch" Re·
geering dier Sta,l, el1 voornamelijk tot d~ b, paaling en vastt1el.
!ing van 't Getal dcr Leden. die den Oudraad zouden uiunaaken.

Zie
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Zie hier 't Reglement wegens ue l\1Jgillraatsbellelling, gearrertcert '22 Julij 165 2 •
" De RidderCch8p Edelen en Steden van Holland ~n We>t_
fricslmd repreCenteercnde de Staaten van uenCdven Landen doen
te weeten. AICoo ons verchoollt is bij den Borgemee~ters, Schepenen, Raden, Oudrauen en Goede Luijd~lI van den Agten,
mid>gaders die van de Vecnigcn lkr Stadt Dordrecht. hOI! dat
zij Verthoonders te, Oee3s!!:.! ende acht.}rvolgcnds de r'..!lèJlutie
bij OI1S gcnomen op den VII] Oecemher XI'Jc vijl",igh, minen an·
deren overwogen hebhcn in huedanighe manieren de beltellingen
der ,Vlngil1raten binnen hare Stede voortacn ten mecllcn dientle
en de ruste van de goede borger en ende ingefetenen van dien
[ouden mogen gelèhiedell naer rijpe deliberatie van Raden
goetgevonden ende gearreaeert haèden de pointen en de ani.
culen hier l1aer volgende.
Art. J. Eerl1elij lt dat het getal van de dienende ende oude
l\1agillraat Cal worden gebragt op veertig p.::duo::en hOVe'IJ den
llè.!r oflici.?r, ende het overig getal te laaten uitllerven (dan
hi~r :lan is eent na het jaar 1703 voldaan) en dat van nu voorlaan in plaats van negen Schepenen en vijf Raden de BlilCk van
Jul1itie alleen in negen Schepenen fal bellaan.
Art. 11. De Heere Burgemeester van de IGemeente zal v<?rl.:cozen Wllrdel1 naar de Pllvilcgi.:n ende oude onverbrc,,\;iike
Obrerv .. raÎCn uijtten; outracdt wel \'<!rllaande dat denft:ivc!l nLt
minder als vecrti;;h j~:Ir oudt zal zijn. (Jl/eC'r dan ems c:: bi;'zuudn' ill 't :raar 165" ,'iel Ol'er de J'erklaarili!{ d,',,/ur ~"';71'
dei! bii .ict (;ercc.1t eUlige b,'d,·;;.U/I::J. D.' Ci/Jp;·e,.ik der Stil,;tm d~arop ged;um ill k·t }tJar 1669 /C{~cell dit al/('5 w,','{ te
1leell1en. (lie llandv. bI. 18fo) en ook een illge::'o'J[en B Jr;;cr
d~r Stadt DorJrecht.
Art. 111. Dlt voonacn niiemant fal \\',mkn gC;:,Jr;::1 t8t Sc!wpen, ten zij dat hij fal h<!bbcn de lI~L'f'.·';!;;':ilJe k \\'aiit.::;jtC.l a:s
l1amentlijc~, dal hij lllCl jongo:r zal Jnu;;cn zijn dan dl;'f[j;; jaren, dat hij [al m'Jcten z:jn el;'Il ilgdwoi'l: borger a!s VLl()~en l~n
ware dat hij gwouWt zjjnde aan eCIl b.lr;;er, dochter en zijnde
een Hollander, thicn jaarcn na zijn Hilwelijxdag binnen O,mlrecht
vuorfz. aan deu and..:ren hadde gClVoont, doeude profc,u.: V.lIl
de
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de Gereformeerde religie, gep;oer zijnde rwilllig duifcllt gll:dcns
(dit werd f/{l11gelliC/'kt tI/s jllï:,'dmdc ;ilct t/e !/,Wrl"C51 )'tII/ /.'('1'log JfW )'fln B,'ije"'I/ )'tliJ 20 }1Ili/i l.p S.
/t (/tlïl'all lIicr
,'ior re";,, geJl'aij ge1llaakt is.)

Art. IV. Dar VOonaen niiemanr ror achr zal worden genomi.
neen endc geco oren dan die get:l1e (Iie geq:'aliliceerr is gelijk
van Schepenen is gefpecilicct:rr ende uitgedlu!;1 (tant, h(;bbénde
den ouderdom van ach:elHwinrig jaarcn ,;fte da3r L1ver, ziinde!
gegoed tor tiendllizcnr guldens. (Teil op.:.i,~/c )'111/ dl' Qua'llicalie
van gelijke als Schepenen, he'ft ook Idukrllfllid lIIar dali ,'CIiS
,'erjc/lIllen,le bedcr.liligcl/ "en.'Ui zilakt, lI,tlldli;,{' Dl tiir oa,i>
1I10el H'û:'rlCII

uitgeJlrekl tot de )'eruodell

grfJtlilCII

)'flll

j)Jaûg

1/1 Za {/gei/i,/tlp, JfJII of daar uij {'I/,!':d ill atllliilel'Áillg moet

}.:o/!;C/l rlu'z,c/)'cr inviorlilg eli vorgcrk 1"P til (,'or/w/emt.
Deel1 fcliooll 'er g' CIl 1)I'il'II',~iCII Z,l,'!I, H'flfJl iil )'fllJ 11/11t/g of
ZI/.'{,gerjcl!"p dcr /Jchtell brp(1alilig gClllaakt word, zo I:ielden
edler in het Jlla,. 165; 'de l'erl.-ie:::.illg der A/{/( 11, Wllarbij lift
dm ook fliel in ac1/1 gmoll1(11 'was, (ofllllJitJe ledm "an déll Ollt/1'rtarl de IIOIliÎllflli( daarom d,/;'tille/ls, ril ge/asleden de Dd'enen
tier Lrlden, 0/11 zig in het )'r .... ·olg Ie gedragen 111It/1" het "0'.
d;'ag )'fJl) 1647 eli dij J\I';/cilillit )'flll 1652. In ,;·"t faal' 170.1
twee Zwegers Adriaan Wilmarr CIJ Jacob van Wezel cp rle NONli.
flatie geuragt ::ijudc , )j'CI'dw dfU/!'W a/. jhi/r/ig II;el het 0,traij aa/igcz ell , cu I.'il di111 /lOufdm lIiet gt/egilililard. IJfwr
tiit 1:;Ci/ ,1,"/ ;:.fen 1.:'-1/1, ,;", tk i\igcerillg I iel altuos )'fll1 fc'1J
,.;1 't ze/re b'grip lI'flS; ill cm COl.wulaat tllsjèhen IFa/lOliaiTjè,/.7p (/1 Ci/d, liS )'IW Dordacht gCfllfl{/kt ill 14~7 word wet
ge/pi 1>01.-, 11 df/t geen twee Broeders, I<{lc,', I ader en ZOOII te
ge/i: k ::::d/, IJ ll'cFl1 in lict geu"II, I/Wilr de Vt/'tifl/hg )'flIl
Zlu/;;el'l i{f/fi1!t!,e,' /Ilj ti" Vl uu/ers, /itltI Ij, CII dt/or uij )'Ci gei I <'IJ
Ie bCJ'aalCll of Oll1lodig glioordedd.
Dali OIIJ Ic :::.rggen, tlI/t
{lGor die oi/{/c!lIzofI1lJlzeid, aotl ZWDogers juisi cm )'n/liei. :.:.vu
ge/oat(i/ :::;j;:, die DOII Broer/ers Otllugt was, dun'ol wij OIJS
fliet ,'crmtctm, Ic/lOon om zulk. ,.iet wOflfjillljll!lj'k )'oor
/r0111t. 'j

Arr. V. De Veertigen zullen volgens de Privilegien naer d~t
{ij alvoorcn de aJgellol vellen met bellotcn Biljettcn hcbb\!1J gefup~
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fappleert van gelijke Nominatie a]«)o hij be!looten biliettcn eleétie
doen van het d ubbelr get;l van Schepencn , te weet en het eene jaar
thicn ende het válf:ende jaar daaraan acht perf.Jonen , mits acht
nel1lende dar door dezelve nominatie het getal van vecrtigh p{'r.
foonen in den Oudraedt al, vooren gefeijt is nijet comen te ex.
cresfeeren en f.11 tot dien eijnde bij de Secretaris acht dagen
voor de nominatie een Iijsre gemaakt ende in de groot(! kamer
opgehaTJgen worden van alle dit' geen en die nominabel zijn, ten
einde dar de elcétic in 't reguard van verboden graden van conlànguiniteit ofte affiniteit confurm zij de Privilegien.
Art. VI. Dat de goede luideR van den achten fullen genomi.
neen worden bij de Deekens van de Gildens volgende het ae.
eoort van den jaare XV IC zevelwcertig gequalificeert zijnde. ge·
JijJ. uit 't vierde point hier boven geëxpresfeert naat.
Art. VI!. De Eieéticn van de Schepenen en de goede luiden
van den achten fullen worden g-edaen bij de dienende ende oude
Mngitlraeten bij be!lootene bilj"tten.
Art. VlIl. Ende fal noch nominatie noch verkielinge van Borgemee~teren. Schepenen, Veerrigen el!cle Goede Luijden vall
Achten door de Veertigen of de dienende ende Oude MagHlrae.
ren mogen bij der hant genomen worden voor ende aleer defel.
ve haer met cede rullen hebben gepnr~eert, dat zij mer niemant
direételijk of indireételi)k door haar ulven of door haer zeI ven
of door anderen in ecnigerhandeR manieren hoe het ook zoude
moo!!,en zijn gefprooken, gecorrespondeert of gehanddt hebben
of van iemant d~ar van aan;iCrprooken of bel1lOdjt zijn ge ,\'eest,
ma3r dat 7.ij alleenlijcl: daar toe rullen nomineeren, cnd" verkie·
(en die zij in haare Conlicnticn rullen oordeelen gequaliliceert
ende bequaam te zijn, gelijk mede de goede luijdcn van dell
:lchten in het verkiezen van den Burgemeester haer insgelijx met
cede als vooren fullen expllrgeercn, noch onder dcn :mdcr olf
met elimanr anders d:m over te hebben gefprooken ofcc gecor.
respondeert,
Art. IX. Ende fdllen de Bl1rg,'mee,;ter;, Schepenen, Veerti.
gen ende de Goede luijden van den Achten in dier voegen ver.
:.:oren fijnde. tor geene bedieninge gadmiteerr worden \'oor ende
11eer zij h2i'1' met folemnele eed fullen hebb":1 ~epLl~g'~~rt van
de-
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eefe!ve hedienin.~e door hanr fdv~n noch door anderen direél:e.
lijk or im';'ec:leli k te IH:hben [;((::';;('('r, ol /.'r.a,. doar to(' oon·
geóot/fl!. (111 het ia~r 1663 untltond over he::t rt".!re wrllalld dezer
JIRrtle woorden ald:l~r eenig misverlhnJ. De Olld/f/flt! was ,'on
Org';/,. dil t lII('n daar door 1/Ioe,.t ,'er/hum, dat 1/{Jtlr de
"mp/Cl! zo UfIlIl('1l als buiten de Stadt, ,'a//cl/dC' "rreder in 't
1.1 m XII. "irt. gemel1lioIJcerd , fliet 0111 U'as gcjblliclleerd of
loor na grflorlll.)
Art. X. De Thefauriers fullen gecooren worden naer het oude
gebruiek, in all~s gequalificeert als bier voorl'n in Art. 3 van
Schepenen is gementio!!eert, end.! mede gehouden zijn eedt te
doen naar h-=r zclve ampt dircételijk noch indireét~lijk te hebben
gella3n of gebrig~ert.
Arr. ·Xl. Alle pClfo(}nen in bcdkning zijnde van comrable amp·
ten :lan de fladt neijmallt l!Ïtgd;'lldl:rd fullen voorcaen lOue regeering of[ Magiflratuure derfèlver Stede lJijet mogen gepromoveert
worden, maer die tegcilwoordich beijd~ in ll1:lgillrature en bedieningen van fodallige Ampten zijn, zullen derelve ampten mogen
behouden met dh:n wrHande, dat naer dl?rzl?lver overlijden aftland ()f o:piratie van den djdt andere bcquame ende fuffifante
perr;)O!!fn bl!ijten de n:gecrÎng zijnde, in uer(elver plaatren zuIlen worden gd"urrogeert, onder uehoorlij:,e cautie haarer adminiOratie van reekere fomme naer gelegenheid van de ampten, gelijk
bij de Refollllie van den VU ]unij XVIC twee en vijftig in den
('udran'.lt i3 vastgeildd. Welke alloo gefurrogeerde perfoOllen,
niet cn fullen mogen tot Schepencn, Veerrigen of Achten vcrco oren worden, als na dat def::lve haar van haar, comtable ampten reeckcninv.en belVijf"'1l en de reliqua ten genoegen van den
Oudraadt filllen heb hen ontlast cn gefllijvert.
Afi. XII. Alle perfoonen rotte nmpten ende bedieningen van
Colle~ien buiten de lIait vallende, te weeten ter vergaderinge
van de Sraaten Generael, {{act van Staaren , Gecommitteerden Raden van lIoJland, ter admiraliteiten, Heeckellkamers van de Generaliteit ende "311 Holland zullcn mede bij Secreete Biljetten worden genomineert, ende fullen die geenell die dacrtoe gcnomineert
zijn, alvoorens ter Vergaderin;;he van de Heeren :;Ia:tten van
Holland ende Westvric~land voorgedragen te worden, mede
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moeten fweeren als van de Burgemeesters, Schepenen, VeertigheIl
ende achte boven is gefeijt ende aangaande J~ ampten binnen
de Stadt, te weeten ter Weescamer ten belijde van Sra,is Sacken.
Godtshuijfen, ColoneIJen , Schutmeesters, Kerkmeesters, Heemraaden, Schout van acht dagen. BeUlint 'u/bers ,'all d~ Oost til
H/ésiindifche Compagnien fullen insgelijks mct {ecrcete biljetten
geco oren worden als vooren ende voorts alle: llllicien rullen ver.
gecven worden naer ouder gewoonte. Ende furen binl1e de
Stadt in alle de Collegien de heeren haren rang ende fesfie heb.
ben naer den tijdt dat lij in de Magiflra~t fullen zijn gewonnen,
uitgefondert den Heer Borgemeester, die 1110mme {lil hebbell
d'eerCle resÎle ende d'oude Borgemeesters naa haaren r:mg, dat
zij Borgemeesters gecooren zijn geweest, 't welke ook alfo in
de vergaderinge van den Oudraadt de Schepenen daar onder
begrepen plaatfe fal heb~en ende alfo werden gepraétifeerr.
Art. XIII. Den dach van drijc Coningen avont fal vast blijven
tot verkiefinge van alle ampten end\! comllJisfi~n, die men van
ouds gewoon is als dan te. vergeeven , ten waare middelerwijle
ijemant quame arteflerven, welkers plaatft: lloodlàaklijk bij fLllro·
gatie diende gefuppleert te worden.
Art. XIV. Ende fullen geege PenÎlonarisfen of Secritarisfen
gedunrende haare fundie onder het getal van den Oudraedt ma·
len gereeckent werden, gelijck ook geen van d\!rft!Iver clerquen
olf Cuppousten nominabel veel min eligibel fullen weren, geduu.
rende derfelver funélie tot eer.ige Magi!lrature Veertigen of Ach.
ten. Biijvende al het geene de Regeeringhe der \'oorfz. Stede
j, cOilcerneerende hier inue nijet Cpecifique aengeroert op Jen
ouden voet.
Ende op dat alle 't gunt voorfz. is in dier voegen bij allen
ende een ijegelijck in 't toekomende onverbrcel!lijck machte
worden geobCerveert onderhouden ende nnerhccomcn, fil0 wa.
ren de venhoonders te rade geworden hacr ten di~n fijne te ad.
dresfeeren aen ons Jotmoedelic!( v~rfoekende dat het onfe goede
geliefce mochte zijn alle het zel\'c m~t onz\! {;'llvrainc macht te
becrachtigen ende tot een eeuwigdllurenclc weth te confirmeercn
eude bevestigen, daer toe vcrleenende onf\! gewoonl'lijckc brieven
,:m Oaroij jn ComolUlJij forma. Soo ist dat wij Je fa~e rnde
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v('rf'ock voorr,. onl'ermer';r hebbende ende de verthoonders wil.
lendt' gel!(!ven uit ()n(~ rcc~HC wctcilfèhap, «JUvraine magt ende
outnritl,jjt der v()orv~rhaaldc keuren ende ordonnantien in allen
deell'n, p()i!~ten ende aniclilen hellben I!'oergevollden geappro.
tlecrt cl;d.! gcr3t"fict'~'rt ,vi!1den goet approbeeren ratificeeren dee weth
rclv~ r-,it~ dd~i1 tL'n elfdte omme als een eeuwighduijrend
naer.
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te doen of te machineeren ofte te gedogen, gedaen ofce gemachincclt ce worden dircél~IiJk of indirefteliik in eeniger manieren. wanc wij het zelve voor den dienst en ruste der voorrz.
Stede a!«lO bevinden ce behooren. Gedaan in 's Hage onder
onti'n grooten Segel hief aan gehnngen op den XXI] dach van
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Volgens ons voorl;een gezegde, volgt nu het Regeeringsrc.
glement van del! Jaare 16ï 4, waartoe de Senaten van Holland,
op den 24 Maart van dat Jaar, Oftroij verleent badJe. CO)

Arr.
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Arr. J. De dienende en Oude lVIagi!1raten ofte den Oudraadc
f::l blijven en gelaten worden op hec getal van veertig perfoonen
bOe

u'eest zij, om "oor het meerder geta/l'tIIl BlIrgul1t'Cstcren, we/.
kc uit eene ~l'erge/everde Nomina/ie, door IJcm Ze/Veil zouden
gekooren worden, 1IIee,'dn' illl'loed ilJ de Stad; Regcerilig te )'er·
krzjten. Tot hier toe was de k 'em dOan'/11J in handm gewtl!st
van niet mur dan één Burgl!l11eester. welke , zonder ,'ooro!gaande het/oeming, alleen ,'an IIen Oudraad zijne aanf/elling
ontvitlg. Ligtelijk hegrijpt men, dat hier door de Madhollder
wei/Jig geZ'1g in het hef/ier van zaaken van de Stad !tad, en
dat !tet vall zijn he/am; ware, daflrin verllndering te weeg
te hrengen. En gelijk het ulden onthreelrt aan de zu/ken ,
~'ellu, door verkeerde inzigten vlln eigC1Jhe!al1g gedreel'en •
hoost gereed zijn, dergclijlee oogmerken te hegunf/igen, zo ont·
brok het oolr ten dien tijde. Ila dat de Regeering, in 1672.
"sramlet'd was gew,rtlen, geenzins flan Lieden. welke, door
htln11/!1I illvloed, 's Prittfen toeleg wisten te hev,rderen. l?tm.
neer, in 1673, retds ééns en andermaal, over de aanJlelIing
,'tm vier Burgemeesteren gefProlren was, en zij, die dm mees·
ten inl'iocd ,!:/ldden, hegonl1etZ te z;.en, dat ze ill hunne heime·
lijke oogme"/,en gemalrlijlr zOllden kunnen flagen. zo deed de
Bl/rgemeester der Ge111emte, 1111'. JiJH,\N VAN DE~ BURCOR, dCIJ
J 3 Oé"loher, daar toe een ,'Qorjlel in den Oudrnad, ,'erzoekmde dat de tegenwoordig zijnde /lgten de Dekens ,'an de Gilden,
iedtr alZondtriijk, daarover zoudm onderhoudeli ; met vel'
1tlaaring, dat zo 'er genegenheid toe hefPeurt '*'it:rd, hij het
ols dan nader ter ovtrweeging zou"e hrengen; begeerende
"(I"ders, dat, tot ziine ,'erontfc!tuldiging, dit zijn voorJlei in
tie Registers z~ude /lange/etelJt wordCl) , Nanuu:lijks verlicp
, fr een maand, of dc Agten derden, ollder /lIl11nt gewoonlijke
/lrlij!celen. bij meerdcr/leid. daar loc C(!IJ nader voorf/el, ver·
zotken(J!!. dot let zelve in cm Befoigne zoude U'ordm 0 er-wogen.' lJierop werd !zet be/hit genrllneIJ , om den OudrolJti.
~gt dagen. v{Jor dat hrt i:J clI1l'raag zoude gehragt worden,
Xli. DE EL.
1i
Ie
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boven den Officier met dien verllande nogtbaos. dat als wan.
neer den jegenswoordigen Officier zoude comen te Overlijden
of.

te doen beleggm, en de ofweezende Leden te hefchrijvm, ten
einde als dan, ten mjnflen met zesmtiertjK eenpaarige flemmen. deeze zaak oftetioen. lIJaar ge/ijk dit IPerk de eetlpaarile goedkeuring .iet wegdroeg. zo belr/aagden ûg ook
fommige "an de Agten. dat hun ""tNe/ijk werd nagegeeyetl,
dat zij tot het polfen der Dekenen niet gemagligt warelz;
doch de Refolutie "fl7l den dertienden OElolJer voortgebragt
zijnde, werden zij, met dankzegging voor het verrigte,
dien blaam gezuiverd. Den zevenden Dlcember daaraanvolgende, bratt de Burgemeester van de Gemeente ter kennisJe
van den Oudraad , dat de f/érgadering, ingevolge het IJejluit
"an den 25 Noyemóer. IJefdl'eeyen zijnde geworden, om te
l'l/ndp/egen over hel "oorjlel tier Agten, hij het uit dien hoofde ook nu in omvraag zoude brmgen ; waarop, met zes en
dertig eenpaarige flemmen, bt/lotell werd, 01/1 eel1Ïge leden
tol een Befoigne te bentJemeti; wc/ke, dm agl/ienden daar,
aanvolgende, :r.ouden ,'erJlag dletl, hebbende alle de Leden,
wier getal vijjènveerlig beliep, aangenomet1, om als dat! ;,:
dm Out/raad Ie verfthijnen. Op dm bepaalden dag duet! dl:
Secretaris :\1UIJS VAN HOLTJ verJlag , hoe alle de Ledcl/ "rw
het Befoigne eenpaarig van gedachlC/l waren geB'eest, dal de
"ienst "an Jufiitie, Politie, Commercie en Stads Financie ,'ereischte om vier Burgeme8slers ofi11fejle!/en. De meerdl'r,'tcid
van den Outlraaj. ten ge talie )'an drieifndertig. nam Mer ~p
's beJltlit, om eenige Heeren te benoemen, Im eÎ1u!( darlr tO(
een Pian te berallmen, waarvat/ zij, binnen dm lIjd l'on dri~
:;:Ce!,I"I. nader tJperting zoudm geeYen; el1 dat h"t Gft'ccht
twe!! &hrpmen met den Secretaris MurJs V,\N Hor,IJ ::'~lJ(I(' ver,
zoeken om de nfll'ezende Leden ,'all hel ,'oormjl(l(l1'rll' hJlII'-:
/:fnnis te geeyen, derzdver gedt/glm inlel2l'emftl J tn (/atflT'l'nn,
ter 11111lste bijeenkomsI, vcrJlag Ie doen. Op dm ZCSEII(!I'ill.' fg ',:n! dnar lIall ~'o!gmde g,'!! de murgemdJI' SurcliJI'is ken-
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ofte deszelfs ampt verlaten zijne fuc.cesreurs niet meer in dien
Outrnde fesûe ofte aemmen zullen hebben, ende fulx dat als
dm

nis. dat deeze zig volkomen daar mede veremigd hebbende.
/Jereids veertig Jlemmen ,'oor de ,'erandering gCl'olzden werden.
Ook gllf hij. den tlerlimden Maart ,.a~ het "o/gcnde Jao.l'.
,pening van 't geen ,I/cm en den Pelljiollar'is Molenfchot, tcn
lIanzien van hei nieuw Ie maaken Oaroo", ,'an 'J'egen zijne
Hoogheid, was voorgekome/l; waarop "trJlaan werd, om alle
tie afl'uzende Ledm te doen befchrij,'en op den Eed. tegm den
tIestienden , teil einde om dm volge/zden Zaturdllg een beJlisfend
heJl";t te neemen. Den tweeënlwintlgflen dllarntl. verloonde
hij em Concept van hl!t te vraagene Oê1rooij; te gdiJk Junnis
geevende, hoe het hem fII den Penjionllris, uit eene redenwisftling met den Ralld-Penjionaris, en, daarna, met den Prillt
'Vlln Orllnje, gebluken was, dat zij van begriP fcheenen, dat
men, lot IIffnijding en ,'el'mijding van kuiperijen, de Eleaie
van de vier Bllrgcmeeslcrcn • overeenkomflig de Praktijk. in
de mupe Stede" gebruikelijk, be/worde over te lu alen aan
zlJ"le Hoog/zeid; ge/ijk de Pel1!ionaris bereids, den zeSlimdm
tleezer, IIlfn de Regeeril1g gr:fchrecven had. DIIIl dit voorJl~t
vond geen getzoegzaamm ingang; en men 1IJaakte zwaarigheid, om de Eleale vlln alle vier de B!lrgemeesters aan dm
Prins overtelaàten. Dus vond men goed, emigl!/1 te beIJoemen •
welfte dit IIfJn zijne Hoogheid, op eene befcheiden, wij<:.e, zou«en onder 't oog brengen, en hem verzeekertn, dat de Re.
gmten grootelijft)' genege" waren, om lIan het verlangen van
':lijne Hoogheid te gemoet te komen; doch dat zij zig btzwaard vonden, om de gehl!ele Eleêlie aan hmz afteJlaafJ.
uit vreeze, iat ze mogten ~efchuldigt worden, de Pril'i/egim
te hebben overgegeeven; dat ze daarom zouden voorJlalfllz, de
verkiezing van drie Burgemeesteren , ;/1 plaatfe ,'an vier;·
welke, zo zij lIan zijne H90g1uid aangenaam mogte weezen •
bij eene Nominatie vlln een dubbel getal, aan hem zO!lde
'lordel) op:drllgen, NI dat zulks welgeral/ig zijnde, 't Con-
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Iloemd tC worden, het Gasthuis voor vreemde armen, en e('n
ander voor oud~ gehrekkige licd,'n, een Weollwèn- en \'Veeshlli~.
])en zeer voorrren~lijken Burgt va" f'r.czr;~ heeft Ilerrog HARn~
~'all GeM",., ren gronde toe, laaren flC'~[l'n, en, ill h~t jaar
15"::1, l'en alld'ren doen maakcn elk, ill J~.,7, in ren Ilpio:lp
der Burgers, veTilJids KAREL, door Ill'~:C tlr~l'i; éll. Gddflltmd
onder Frolll.,.ijl.: zo~t te brengen, werd t:r lledcr:;('\v(JIT~ll, om
zip: voor zIjne a~nflagen te bl.'\'ciligen. Onder h2t ol1l\'crrehaaIen vondt men 'er cen·~n RO:ll~in:(;llt'n 111!1llrhree~('r, en zeer
on ne m!JlHrJukken. In laaterel1 lijd werdc'l1 ook, m('t g,,~dviJ)
den dd Swutcn, op den voorfb;,: va~ Prillee ~Ul'l:lTS, de neenen muuren algebraken , en de Stad llIet ecn Ichoonen aarden
wal omgeeven.
Wat de oude Gerchied?nisfen van [)ot'jóllrg betreft; in het
jaar 8.t4 werd hetzelve, door dl! ])(CnCII en Noorl/lanllen, ingenomen. Zij lD~akren, ter zijde van d~ Srad, ee" Blokhuis,
met oogmerk om aldaar te huis\'estcn; doch werden hkrin ver11inrlerd, dewijl de Frallke!1, in het volgl!nde jaar, hen noodzan!tten te vertr<~kken. Zij, die voor!(t'even. dat Doesburg.
in het j~ar 13°:). nog !!('C'IH': Stad \\;,5, wordell ua,lrvan tCIl
klaarften O\'wui:o;d, uit dl! Pri\'Ïk~ ë J, dé),)r tb tag UTTO DE:>!
DERDEN. daaraan v;:rleend, in dl' jaarclI I ~31 en I~: 7, waarill
Doesburg uitdrukkelijk eene SJad g~nc'emd wordt. Ook was
'er, al van zeer oude tijdel! af. eell lU':J3:1mpt. b~f1aande in
eenige Dorren. Anger/oo, DFNIJpt cn O:d,'lIlioJstt'l'. In dC11
oorlog. tusrchen RElN.H.D, H~rtog "an GdJ,,/". ea zij:Jcn broeder EDUARD, is lJoes;'urg, in het jaar 1255. over en weer gegaan, nu aan den een en, en dan aan den anderen. Ook verbUlldl.!n de 111\\'0 ndl!rs zig llJet ADOLF, H~rtog \'3n Gelder , in
den oor:oJ tegen zijnen vader; doch 't geen hun zuur opbrak:
want deze de handen wat ruimer krijgende • werd de Poon,
door verraad, voor de Kleerrche hulpbencle geopend, en de
Stad hilJl3 gch~el geplondenl. Meer dan eens hebben die val)
Doesburg, onder het Bourgondisc'r juk, moeten zugten. Il)
het jaar , 50,5 moesten zij zig ~al1 Frups DEN EERSTEN, cn daarna aan FIL:PS PI!o'l T\\'EEPEN. (wergeeven. In dJ:n jaare 1568 •
voor de magt en tirannij van ALIiA, bedugt zijnde, beval de Ma-

ei-
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dan de voorfz. Officiers t dien aangaande zullen zijn en blijven
ge[l!c!udeerr.
Art.

(ept "'1n 't Octr~Dii daarna veranierd. tn vcrvnlgends, mei
toeftemmitJg von zijne {foog!uid, ter goedkeuring tn hekragti.
ging, aan de .'Iooten zoude wo,.i1en oangehoden. Weinige da.
gen daarna, te weelen. den Zel'enintwintigflen Moart, werd
'er, dOOI' meergeme/den Secretaris, verJlog gedalm , dat zijne
Hoogheid zig dit ,'oorf/el had laaten welgevallen, en dat dien.
",/gende ook het Octrooil, 111et die ,'eronderi"g, was bekrag·
ligd en goedgekeurd ge W(Jrden , Hie,. mede namen de Raad.
pleegingcn Ol'er dat fluk een einde; en, weinige dagtn dallr.
na, werden overeenkoN1ftig hel nieuw Octro/Ji de Huren Bul'·
gemeesters aangef/e/d.
_,choon dit Oc/rooij, met een algl!11Iunl! goedkeuring "tm de
Regcering, in trein guookte, lee/'de de Imdervinding, echo
ter, in het vt!l','olg, dat het ze/ve niet l'o/doende was, nn de
rust en eemgtûndheid te bewoaren. F'erfcheide leden , he.
/peurende, hoe zeer zij de Hem der Regeering daardoor wa·
ren IrwUt geraakt, haakten naar verandering; en daar ver·
/iepw Jlegts dutien jaaren. of de g.?dachten "Im veelt lin.
ll!ll dllar//un, om alle de Octrooijen te vernieligm, In de
form der Relfcering te Imflellen op dien l'Olt, zo als :te "oor
hel jaar 1652 geweest was. lIten beJloot zdfs, (Jm, 'oor eeni.
ge /lfteJ'aordigdtn, tien Prinfe van Oranje hier vlm kentJis
te geel' en , l'fI daaroJ'er met hem in onde,'handtling ft Iree·
den. Dml, fcioon dec::.e , korl daarna, l'erJlag daden, dat
:;iine Hoog'zeid zlliks }'OIJr eene Il.aok "an 't ui/erfte gewigt
lIolizag, eII Non de Regeeril1g dieswe{!en5, eerlang, zi/nt ge·
«ad/en Ilader ZONde loeundm , Muf deeze verailderillg 110gthans I1glerwt!Cge. De rIlSt onder de Regentt!11 we/·d, eclJler.
toen ter //jd, door tusfchel1Jpraal: von luw Raadl!lJ uit lIet
lIof, Ir! INeten Cornelis val1 Teerefiein van Halcwijn en Jan
Munter. we/lre, door ûjne /f,;og '/dd, da .. rtof herU'aards werden nfgezondm. VODr CIn wijl tiJd., kerf/eld.
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Arr. IJ. Uit welcke voorfz Magiflraaten in Maan defes jaars
XVIC vierenfeventi,{ gec'loren fullen werden vier Bilrgemeeste·
ren voor een geheel jaar, daar van de Oudflen in rang naer ordre van de regeering voor den tijde van drie mannden. ende fulx
COt den laesren Junij eerstkomende incluis fal worden BorgemeesteT vnn de gemeijnte. met alle fLldanige dignitdjten ende waardigheden als alle Burgemeesters van de gemeijIHe hier bevorens
gehad midsgaders in alle Collegien ende wrgaderingen bin ne dee.
fe ~Iadt en fpeciali;ck en ook van den Crijgsraet geobferveert
hebben.
Art. m. De voorfz. verkicfinge van meergemelte Heeren Bor·
gemeesters fal gefchieden als volgt, namentliclt dat een nominatie
van fes perfooncn fal werden gemaackt bij den Oudraed neffens
de goede luiden van den achten, daer toe fullen hebben twaelf
keuren re prefenteeren ter ordre ende op d~n name van Burgemeester,; en Regeerders acn fijn fIoogheit den He~re Prinee van
Oranje omme bij dcnzelve als Stadhouder van d~n Provinti~ van
Holland ende We'tvriesland. daar uit te kiefen drie Burgemeestel'en. hlijvende de cIdtie van den vierden Bürgemeester aan de
meergemelde Oudraed ende goede luijden van den achte, welke
dacr loe ooek hebben ende uitbrengen fullen twaalf keuren.
Art. IV. Mits welke met primo Julij dcfcs voorfz. Jaers XVIC
vicrenfeventig llitte drie volgende Borgemeew:rs als prdident oftc Borgemeester van de gemeijnte voor gelijeke drie maanden
fuccedeeren fal de\l oudflen \laer den gefeijden rang van den Oud·
raed ende alfo vervolgends den derden ende vierde Borgemeester
in gelijcker voegen ieder drie maanden daeraanvolgende, alg
wanneer het geheele jaer mette voorfz. vier teelten ommegecomen ende geëxpireert wefende voor de eerfle reijfc! twee vad
de gem. vier B'Jrgemeesters noch voor een geheel jaer fullen
blijven gecor.tinueert, als te weten twee vgn de drie die hoogstgemelde zijne Hoogheid fal hebben geëligeert om me neffens den
~_enen , die bij den voorfz. Ondraad ende goede luijden van den
achten als dan Cal gecooren worden de voorfz. functie met den
Borgemeester die als dan in de plaatfe van den afgeganen bij nominatie van een dubbel ge:al, door fijne meer hoogstgem. HJogheit fal werden gcëligeert te ramen te couoen bedienen ambulee.
li 3
ren-
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rende ende fuccedeerende van drie maanden tot drie maanden.
gt!lijk voorfz. l1aat ende fulx dat de voorfz. Borgemeesters plaatfen alle jaaren daer hee",~n fullen werden gedirigeerr, dat defelve
twee jaaren aan den anderen konnen worden waargenomen (.) t
en dat altoos onder de voorfz. vier Borgemeesters fullen moeten

we-

C-) Konnen worden waargenoomen. Hier uit hlijkt vnj du;deli/k. dat Prins WilIcm de III aan zig behicld het regt e:l
de V."·ijllfid, 0111 de [Jl/r/Jcmeestcrs, in /tum1/! bedieningen, naar
goedvind, 11, al of niet, l ' kunnrn doen aanblijven.
De 1'er!.:iezingen, fomwijlen door /lcm gedaan, toonen ook.
rIat IlIj ,'an dit regt daade/ljk gebruik maaItIi!. Immers
toen hij. in het Jaar 1697. lot BurgemeesIeren verkoos
de lJeerm Abraham Stoop, Anthonij Repelaar en Joban van
Ncurcnbt!rg, zo vo~gde hij tevens daer bi; , deeae aonmerk/ij.
lfe uildruk!.ing: 1'001' [wee ~giereenvolgènde Jaaren, ten ware
vûór de Expiratie van het eerne jaar. anders ten dienlle van de

Stad mogle nodig vinden.

Ligtelijk begrijpt un doorzigtige
het bi/zondel oogmerk, 'I welke die Yorst dllor bij bedoelde.
/loe U't'inig, echter. zodaml eene ge%ogsoefening [maakte,
h/I~:!.:t uit een brfluil von den Oudrnnd. van den z.el'endtll
111..07'/ dc~ Jcar 1699, tom 'cr, op het voorjlel 1'(111 dm
Burgemeester Johan van Neurenberg, goerlgevonr!en werd, 1'ereis:hte middelen bij de halld te neemen , dat' er, ,'oortann.
gi!li:'k l'fJII ouds, 1'l1n de vier Burgen:e{'stcrs, lu'ce voor den
tijd "0/1 Iwee Jaaren, en twee 1'00r dm lijd YIJII ééll Jl1l1r,
zo/!dClt 'Worden gekMren.
1'001' het ol'erige moel tIJen opmerker., dat, len tlOI:zicn ,'an
de bC/loCII,ing ffl 1'erldezing der BUI'gnllccstereJ1, gfdllurellde
het S/{/.i~o1Jderji:hlJp 1'an Willem den lIl, 1'Ule onrcgtlllnti/JhedcII 1:'C/;"l'l1 pltlnts gelwd; II'Il0rl'an. ouder O/fdertn, lol een
lJlÎzondl'r jltlfl/ (J; !'kl.','IJ kl1n dat D'Ir. Roelûf Eelbo, wel/,e
een b(i::onder g'Iti(le/ili~ ",m hem WilS, ,'an lief Jnar 1692 lot
lut ,ratlr 1696. 1'11 dus ,hf jnann ogleru71, de B"r/Jemas1(,li:,~:-, 1j'anrJig:t'1',1 :,,~,,:!~t'(1

/:e(ft.
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weren drie perfoonen, die daenoe bij hooggemelde fijne Hoogbelt fijn geëligeert ende niet meer als eenen bij den voorrz. Oudmad, nevens de goede luijden van den ach Ie invoegen voorfz.
ingecooren is.
Art. V. !:nde fal den Prefident van de voor[z. vier Burgemeesters gehouden zijn, alle drie maanden tec expiratie van zijn
(eelt als Borgemeesler van de gemeijnte te doen foodanighe rekeninge als jegenwoordig alle vier maanden bij den Borgemeester
van de gemeijnte ~edaan werdt, op welken tijdt men de voorfz.
rekening fal fluIten den Borgemeester van 's Heeren wegen
maacken naer ouder gewoonte mits~aders den fuccedeerende Borgermeester van der gemeijnte (') beëdigen, ende op de overgeleverde Articulen van de goede luijden van den Achten in al ful.
ke manieren difponeeren, als men bevinden fal te behoor en.
Art. VI. Endl" in cas een van de voorfz. vier Burgemeesters
binnenstijds ende geduurende zijn funétie quam te overlijden, dar
:lIs dan de furrogatie in pla:ltfe van den overledenen voor den
resteerende tijd zijnes afgeftorvens bedieninge [al gefchieden
even ende alfo gelijk de Eleétie invoegen als vooren gefchiet is.
Art. VII. De voorfz. vier Borgermeesters fullen geduurende

haar

ct) Hier lIil hIJ)'kl, dal de Burgemeesters, telkens. hij dm
lJanvang van /zeI Poorzirterfc/zap, geholldm waren, feil af:
zonderliiken eed afte/eggell, onderfc/zeidcn va/l den Eed, din.
zij, VI)' de aanvaarding van /zet BurgermeesterfclJap. go:daan hadden, tn wel/u zijn opûl' had lUl tie Jlldicieele zaoKeil. Doch in 't Joar 168!1 maakte dl! Oudraad daa";ll }'trander;tJl. tn liet. ;/1 hel formulier VIflIl dien E(!,l • ll'elkw d..
Burgemeesters Kewooll u'arm, bij de aa1JvoarditJg ,'lW Illm
./Impl, afteklgen • te ge:,jk inv/egten de helofte , welke in d,1i
Eed van den Prtjident Burgemeelter nfz91Jderlijlr gefield WilS.
Dil was echter "all gUIi /a:lgen dU1l1, llijl hel olld gebr/lik.
ecnigen t,)'d daarllli, wederom we,'d ingevoerd; lIL'! 1I'Ó:·.
j!and gt!lJouden hult tot 1740, wanneer hft, l':;cr a/tJ:;;,
vernietigd werd.
1i 4
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haar funé1:ie in de verga:leringen van den Oudrand fitten ende
rang hebben voor alle andere Oudraden end>! Magiflraaten,
edoch fuo dra de voortle haar fllllc1ie t'eijnde de \'ourfz. twee.
jaaren gcëxpcreert fal wcCen. dat als dau deCelve wederom fit.
ten fullen in Iwar oude pJaatfen naar order van den Oudraad fund~r eenige prclèance des dat daar inne nict ycrfl:aen fullen wor"
den gcc JlIIprchendccrt te wcf<!n de IIeeren. die AlbcreiJts het
Borgemeesterlèhap van de gemdjllte hebben bcklcet ende indiervoegen den rang voor aJ;deren Oudraden alrede becomen
h~bben.

Art. Vlir. Dot rotte vaarf/.. Bor;;emecsters plaatfc admisfibel
zullen we!i:n alle l\Iagitlraaccll ofte Oudraden die fijne Iloogheid
den H<!erc Princc van Oranje als Stadhouder van de Provincie
van Ho!laaJ ende Westfrics!and aungefield heeft, en die ook jegenswoordig in den Oudraad zijn, geliik ook de goede luiJden
van dcn achten, die bij boogstgeme:de Hoogheid geintroduceert
en op de laalfie verkiefioge zijn gecontinueert in cas dezelve tot
Schepenen ende anders niet rouden mogen werden vercoorcn : met
dien vertlande nogthans dat niemant tot Borgemeester {hl mogen
wore'e1 gl'ëligeerr als die bereijtl: heert d~n vollen ouderdom van
dertig Jaren ende getreeden is in zijn eenendertig!1e jaar.
A; t. IX. Dat voorts in toccomende geene Burgemeesters [ui,
len werden get::igeert dao die geen en die gebooren zi,n binne
de Stad Dordrecht ofte de vrijheit van dien en hebben bercijckt
dell Ouderdom van [esendertigh jaaren.
Ar:. X. Dat de voor[t. Borgemecsters foo wel fullen mogen
werden gcë:igeert uit den Schepenbank als den Oudraed one
l\1agiflraaten fonder eenihc ditlinfd~: des dat def~I\'e [uilen hebben (ic voorgaande tIualiteijten ende malkander niet nad..!r en beo
fiaan als broeders ende Susters kinderen 10 in conrunfiuiniteijt
21s a/l1niteir.
Art. XI. Her gerIchte ofte de hanel; van Juf1itie Cal betlaan
uit negen Schep\!nen op alle vergaderingen van den Oudrade mcde worden geconvoceert ende na haaren rang Hemmen hebben
van welke Schl'p~nen het eene jaar vij f en het andere jaar vi2r
fullen afgaan en in derrelver pllarf n eenige dagen voor St. 1\1 i.
chie!;c weJeromme \'all belijck~n ghetal bij ti!1l Hoogheid den
lI<!c-
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Heere Prince van Oranje, als StadbCJuder van de Provincie van
Holland ende Westfriesland naer voorgaande nominatie aengefield ende geëligeert werden. Ten welken einde de veertigen
ingevolge de privilegien jaarlijx bij be!1Qoten biljetten fullen formeeren een nominatie van een dubbel getal, als namentlick het
eene jaer tien en het ander jaer acbt perfoonen, die alle fullen
moeten weren uijtten Oudraad • ingevalIe denfe1ven Oudraad op
het doen van de nominatie compleet fouden werde bevonden.
Edocb bijaldien [en voorn. tijde eeu of meer plactft!n van den
Oudraed opengevalIe fouden mogen wef.!n fullen defelve veertigen als dan de nominatie ten deele uitten Oudrade als vooren
moeten doen ende wijders tot verder vaCante plaetfen twee ge·
qualiliceerdc perfoonen uitten borgerye nomineeren ende daar
ontrent Prt'cife ende met de meetfie exactitude in fonderlinge
acbtinge hebben te neemen , dat denfelven fullen mOeten geco.
men wefen tilt den vollen ouderdom van vijf en twintig jaaren,
en fulx in haer fesentwil1[iglle jaer getreden ende boven dien
ook ingeboren Burger der Stad Dordrecbt ofte wel inboorlin;e
van de Provintie van Holland ende Westfriesland ende getrouwt
met een llorgers dogter , als mede dat defelve Cullen mO'!ten doen
profeslie van de ware Christelijke Gereformeerde Religie ende
laestelicken dat ooek d;! voorft. perfoonen ten minne iegoet ful.
len moeten zijn tot tien duijlènt guldens ende daer voor naan
op de taUlJ:ltie ofte op de quobieren van den tweebonderfie pen.
nitlck aangeflagen fullen moeten worden. Ende in cas het mog·
te comen te gebeuren dat binnen één jaar tijds meer plaatfen in
den Oudraed qua men te vaceeren, als door het aan nellen van de
vtJorfz. vijf of vier Schepenen rerpeétive eonden werden gefup.
plcert ,fo fullen de verdere plaatfen opellgelRaten en de fuppleétie
van dien tot in 't volgcnd~ jaar gereferveert werden, en fal de
VOOl Ct.. nominatie invoegen als voren gedaan en ge formeert zijn.
de bij de veenigen ()vergebracbt worden aan den Borgemeester
van de gemeiinte ofte den ger~ch[e om me dezelve nominatie al.
daar naer ouder gewoonte ~ererumeert ende gcëx:1mineert te wor.
den aan meer hoogslgem. Hvo~hcit omme van defdve aJs Stad.
houdl!c ,"an de Provir.cie V3Il Hal!and en Westfrie~land, daer uit
dc:s2.elf"s behae~lijke Ekétie v.a ccn enkel getal tC doen als te
Ii 5
,'ce·
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weeten bet een iler vijf en het andere jaer vier Schepenen. èe.
welke twee agtereenvolgende jnaren dienen fullen. , Ende ten
eijnde bij oncunde ofte in advertentie egeene nominatie foude
JIlOgen worden gedaen. firijdig jegens de Privilegien ofte ook
legens de verboden graden van confanguiniteit ofte affiniteijt,
ende rulx dat In den gerechte niet meer en fullen mogen fitten
als twee van een getlachte nader den andere niet berlaande als in
den tweeden graad naer de cofiume van den gerechten gebeeten
canon. enda gelijk als broeders ende fusters kinderen ende dat
fulx m~e fal worden geobferveert in gelijke grade van amlli.
teijt ofte fwagerfchap in conformiteit van het Privilegie van
den jolare XIlIJC een en Ilichtig, ende het gemeen gebrnijck van
andere Steden in Holland. voor fo veel de vl>orfz. graad van af~
fieniteit concerneert, fo fal telkens acht dagen voor het doen der
nominatie bij Je Secretarisfen een Lijstje geformeert worden, en
in de groote zaal opgehangen. houdende den namen van de
Oudraaden die als dan nominabel ende eligibel fullen fijn.
Art. XII. Wel vertlaande nogthans • dat totte yoorfz. r~g~e.
rin ge als Ie weeten alleen tol guede luijden van den achIe,
1befauriers Schepenen ende Oudraeden mede llominabel ende
(Iigibel fullen fijn, fodanige manncn van de Veertigen als builen de Provimie van Holland ende Weslfiiesland geboren fullen
fijn, voor fo veel defelven in den Jaere XVIC tweeënfevenlig.
lot mannen van de Veertigen aengelleld foude mog VI wefen.
ende anders ofte verders niet fonder dal fulcx in loccom~ndc
meer fal mogen gefchieden ofte in eenige confequemie fal wer·
den getrokken. De goede luijden van den acbte fullen gcnomi.
r.eerl werden bij de Dekens van de gemeene oeeringen ofte
Gildens, ingevolge van den accoorde in den jaere XV1C fevenellveenig dielll halve opgericht en geOooten, ende fal de eleétie uil
een Iripel gelal, naer dal defelve nominatie fal werden gcrcfumeert
ende over gefonden als vooren , insgeliicx werden ~edaco bij meergemelde fijne Hoogheil. Des fullen deo geenen die tot achten
worden gcnomineerr ende geëligecrt. mede in alles fodanig moeten wefl.!n gequalificeen als in bet voorgaande Artikel, tcn opzigle
van de SchepelJeu breeder uitgedruc1 fiaet.
Art. XlII. De Veertigen fullen in conformiteit v:m d,e PriviIe.
giea
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gien de afgefiorvene ende vacante plaatfen bij bellooten biljetten
flolppleeren atvooren' tOt het doen van de nominatie van Schepenen te treeden.
Art. XIV. De Borgcmeesters Schepen goede luiiden van den
Achte ende Veertigen invoegen als vooren geëlige<!rt werende,
(uilen tot geene aétueele bedieningen worden geadmiteen voor
ende alleer defclve met folemnele eeden fullen hebben verclaen,
dat fij naer de voorfz. ampten ten refpettive niet hebben gefolüciteert.
Art. XV. Die van den Oudraed ende goede luijden van den
Achle fullen in hare Collegien refpeétive rang en fesûe hebben
na den tijd en jaaren, dat de!èlven fullen weren geëligeert ende
de Heeren van den Oudraed rullen insgelijcx defelve rang ende
fesfie hebben in alle andere Collegien prrefideeren, ende vOOrt
alomme fonder onderfcheit de prefeance ende eerUe rang
hebben.
Art. XVI. De Thefauriers fullen gecooren werden naer het
oud gebruick bij de gemeene neeriugen ende goede luijden van
den Achten ende in alles moeten weren gequalificeert roodanig
als hier vooren ten opfigte van de Schepenen gei!xpresfeert {1:aat,
en fullen defdve Thefauriers mede gehouden wefen alvorens totte aél:ueele bedieninghe te worden geadmiteert te fiellen fufiifante C1utien ende met folemneele eede te verclaaren , dat fij naer
de voorfz. betHeningen niet hebben gefolliciteert.
Arr. XVlI. De ministers van den Oudraede ende het gerechte,
:II~ namentlijck den P~n{j'Jn3ris ende Secretarisf~n fullen tot Sc~e
pen(!!J nomillabeI ende eligibel fijn foodanigh dat defelve nogthans door de favorable gun{1:e van hpogstgem. fijn Hoogheid
geëlligeert wordende ende in fllnélie als SchepeneA willende ere..
den. gehouden rullen weren hare bedieninge aftefiaen ende fon ..
der eeni;;e referve te nellen ter dispofitie ende tcr eoUatie vin
den voorfz. Oudraede nemaer ingevalle defelve genegen waren
in hare bedicmnge .te blijven cominueeren, dat in fodanige cas
dcfelve ver(laen fullen werden onder het getal van den Oudrade
te Ûjll, fonder nogthans daar inne te mogen fitten ofte te fiemIncn, gedllllrcncle derzelver bedieningen als tot verkiefinge ende
nOlllinaiie van den v00r[l. Dvrgemeestcrs, dog fo wanneer zij
luij-
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luijdcn hare Ledieningen ((Juden comen te neder te leggen ende
effeétive afietlaan , dat deièlve als dan in de voorfz. Oudrade rang
code fesfie neeme12, tonder eenige formaliteiten meerder van noden te hebben naa den tijd haarer eleétie, mits welcke de voorfz.
ruillisterij tot ~chepenen invoegen vuorfz. geëligeen werdende ,
ende niet genegen zijnde, aanfionds in die qualiteit te fungeeren,
cat als dan defelve allcf'nlijck eed fullen doen als Oudraeden tende niet als Schepenen bij den gerechte fu'len vervult worden,
bij furrogatie uiteen leden van den Oudraed ende anders niet ••
Art. XV UI. Dat den dag van Drie Coningen a"'ond fal blijven g~alfeéteen tot beilellinge ende begeevinge van de Ampten
die men Outs gewoon is ce beflellen, ende fullen dien volgende
die van wegen defe Stadt ter vergaderinge van de Heeren Staa.
ten Generael, midsgaders in de Col/egien van d~n Raed van
Staar en , Gecommitteerde Raden van HI)!land ende ter admiraliteit, als mede in de Rekenkamers van de Generaliteit ende van
Holland fullen compareeren bij de Heeren van den Olldraede
met bellooren biljetten werden gecooren , ende fullen defelve gellOuden wefen ~Ivoorcns tot de voorfz. Charges aan de Heeren
Sta~tèn van Ilolland en Westfriesland te werden gepraef<!nteert.
met folemncele eede re verclaaren , dat lij na de voorfl. bedie.
ningen niee hebhen gefolliciteert. maer alle ampten binnen de
voorfz. Stadr bedient werdende ter Weescamer, en over de
GodshuÏlfen, Collonelfchappen, Schucmeeseerfchappen , ende het
Schoursampt van agt dagen, midsgaders Heemraadfchappen ende
13ewindhehber,plaetfen van de OOSt en We~tindifche COll1pa~nie.
[uilen met open Ilemmen vergeeven worden, en dat bij voorae!.
ling of nominatie, ofte wel bij nbrolute Eleétie fao afs ten reguarde van defelve refpettivelijk van OUts in gebruik geweest
is. Edoch ril aldien het mogle tomen te getJeuren dat ijmant
tusfchen tijde quame afliivig te werden, welcker5 ampt ter Collatie van den Heeren van den Oudraade t fiaande [onder ondienst
niet vacant foude conDen blijven totten voorfz dag van Drie
Con in gen avonc. fa fal daarin ne bij de Heeren van d~n Oudrade
werden voorlien, invoegen ende manieren als voor en ende fulclC
het voorfz. ampt ofte bedieninge bij forme van furro:atie op
een ander perfoon werde geconfereerr.
Art.
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Art. XIX. Ende fullen gelijck voor defen altijt gebruijeklijck
Is geweest geene afgegaene Borgemeesters ofte ~chepenen ge.
nomineert of ingecoren mogen werden ten fij dcfclfe twee volle
jaaren in hare refpeétiife funétien hebben fiil gereten.
Art. XX. Geli1k ook in den Oudraad niet meer W"f.'11 fal
els vader met eenen foon, mitsgadars twee gebroeders en niet
meer,
Art. XXI. Sal voortS al het geene de regceringe van voorfz.
Sladl concerneert ende hier bevorens niet fpecifice uitgedrukt
fiaet op den ouden vo, t gelaat~n ende dien confor,n g~prac1i.
ièerc werden.
Art. XX f I Ende ten eijnde de bovenfiaende poinéten ende
aniculen IC vaster mogen werden geOoten, fmder eenige veran·
deringe buiten evidente noodzaakelijkheit fubjeét te weren, fo
ls bij de Heeren van den Oudraedt goedgevonden bewilligt en
overgegeeven, ge lij ek goetgevonden bewillig! ende overgegee·
ven wen bij defen dat geen deliberatie fal mogen worden aan·
ge(leld. veel min eenige alteratie ofte veranderinge in de voo·
renflaande poinéten ende articulen werden gemaackt, voor en
aleer den Oudrade daerop acht dagen te vooren fpecialijk fal
wefen gect1nvoceert ende alle abreme het'ren len fe1ve einde
mede bij mis!ive fullen wefen befehreven, ende dal als dan niet
anders', als met fesenderrig confonnante ad, ijfen ofte fiernlllcn
tot cenige veranderinge ampliatie ofte refuiétie in de vooren·
(laande articulen ofte eenig PlIint van defelve gecuncludeerc, en·
de vervolgends eenig ver(oek aan de lieeren Staaten van Ho)!·
land en Westfriesland gedaen fal mogen worden.
.. Ende op dat :t gUnt voorfz. is bij alle ende een en ijgelijkeu in het toecomende geohferveert naergecomen ende onder·
houden mogte werden, fo waren de voorfz. vertoonders te rade
geworden. haar tot dien eijnde te addresfeeren aan ons ootmoe·
delijk verfoekende , dat hel onfe goede geliefte moghte zijn, al.
Ie het f!!lve me: on re rouvraine magt te beerachtigen ende daartoe
Ie verleenen on re gewoonlijke brieven van Oc1roij. Suo ist dat
wIj de faeeken ende het verroek voorfz. onvermerkt hebbende,
ende de verthoonders willende gelieven uit on ft! regte weten·
fchap fouvraine magt ende Autlloriteit de voorverhaalde ordre
e~
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ende reglement in allen deelen poinc!ten ende articulen daer Inne
vervat hebben goetgevonden geapprobeert ende geratiticeen ,
vinden goet approbeeren en rati6ceeren defelve mlds defen telt
effeéle omme als een Ordre ende Reglement ten aanfien van het
bellellen van de regeeringe ende Magifirature binnen voorfz.
Stadt Dordrecht, met het geene daer van dependeert , geobferveert naergecomen ende onderhouden te werden, Jastende ane
en een eilgelijk die het aanga eu mag hem daemae te reguleeren ,
fonder daer tegens te doen ofte te machieneeren ofce gedogen
gedaen ofte gemachineerc te werden, direéleli;k ofte Indireélelijk in ecniger manieren, want wij het felve voor den dienst en
ruste der voorfz. Stadt alfo bevinden te behooren. Gedaén in
den Hage, onder onren grooIen zegele hier aan doen hangen;
den 23 Mam, in 't Jaer ons Heeren en Saligttlakers duijfent fe9.
bondert ende vierenzevemigh.
( Ondetnond)

A. Br.

WASSENAA. Vl.

J

6 7 4.

Ter Ordonnantie vau de Stareu
(en wns getekend)
HaST. VAN BEAUMONT.
I

674.

Dil Reglement hield fiand, geJuurende het I~ven van WJLU't
lIJ. Na deszelfs dood, in J702 voorgevallen, geraakte
's t:mds bennur wederom in de volle rnagt der Sra:ueu; die ook
nlet zuimden om hunne voorregren wederom tot zig re neernen.
even als in 'c Jaar 1"50 geCchied was. Om welke reden dan ook
veeJe zaaken moesten veranderd en aan dezelve eene gantsch :Indere gedaante gegeeven worden. Volgens het voorheen gezegde
mueten wij hier 11\1 doen volgen, het Rt'g/"'"elif op de Regn,-ir:gform, zo al,; de zo~!:cn toen tl' D~rdn,-h geîd:ikt wcrd~n.
Dil:.'
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Het Otlroij, daar toe, aan die van Dordrec1zt. door de Staaten van Holland en Westfriesland , op den 20 Januarlj 1703 _.
verleend, was van deezen In houd.
,. De Staaten yan Holland en Westfriesland doen te weeten :
Alfoo ons vertoond is bij lJurgemeesteren en Regeerders der
Stadt Dordl"tdt, dat geconûdereert de ordre en reglemenr bij
oe verthoonders in den Jaare 1674. lOt bellellinge vall haare Magillratuure binnen de voorfz. Stade beraemt ende gearrelteert J en
bij ons Oétroij op den 24 Maart van denfclve Jaere beerachtigt,
nu met het overlijden van fijne Maj e!leit van Groot-Brlttannien,
als St:tdhouder van delè Provintie, voor een groot gedeeltte
quam te ccsfeeren ende te vervallen, ende dat vervolgends daar
in verfcheide noodfaeklijke veranderingen werden vereijscht, de
vertoonders • met alle emllige ende ferieufe opmerkingen tot de
meeste rust ende wel!landt van de voorfz. Stadt ende de goede
Burgers ende Ingefeetenen van defelve hadden geformeert ende
opj!e!1eld hadde de poinéten ende Articulen hier naer volgende.
Ende op dat defe\ve bij atle ende een eijgelijk in het toeko.
mendc onverbreeklijk [lJude mogen werden geobferveert, onder.
houden ende naergecomen werden, fuo waren defelve te rDad!
geworden. haar ten dien einde te addresf.:eren, aan ons verfoekeIlde , dat het onft! geliefte fiin m0tite. alk het feh'c met onfe fouvraine magt te becrachtigen , ende daer toe te vcrlecnen
onCe brieven van Oétroij in de beste forme.
" De Ordre en Reglement, met het bovenlla:mde Oétroij.
houd in zig.
Arr. I. Ecrllelijck fullen de dienende ende oude l\JagiilrantCII
ofte den Oudraad blijven ende gelaaten worden, op het genl
"an vecrtigh perfoonen. den perfoon van den Schout ofte Hoofi
Officier daer onder gecomprehendeert.
Arr. 11. Bij welcken Oudraad neffens de goede luijden van
den Agten op Drie Coningen avont van den Jaare 17°3. of wel
binnen den tijdt van veertien da~gen, I1:\cr dat h, t te verfo!!ken
Ottroij van haer Ed. Groot Mogendl! fill wefen geobtineert flll·
len worden voorgeflagcn, drie Heeren lIit den Oudraad , om aan
hlar Ed. Groot Mo~ende de Heeren Sta:ten van H(/Iand el1
W~itflÎ~s13nd voorgedraaren te \verden, met \'erfv.ch: da~ruit een

"
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Perfooo tot Scout of Hoof-Officier defer Stadt te werden ge~Ii
geert. omme voor den rijd van drie achter een volgende jaaretl
het Schomampt deefer Stede te bedienen. wdlckers funCtie ende
bedieninge. echter niet eerder ingaan fal als met Primo Mei
daaraanvolgende, en alfa continueeren tot ultimo April van den
J:t2re 1706 incluOve fullende alfoo van drie Jaaren tot drie Jaaren. telckens wederom in manieren voorfz. ~cprocedeert werden tot de Eledie van cen Scout ofte Hooft - Offickr van defe
Stad.
Arr. m. Tot Schout of Hooft - Officier defer Srade fal geëIigeert ende verkooren moeten worden. een per foon uit den Oudt.
raadt. foo nochthans dat defelve Schout geduijrende den tijd van
fijne voorfz. funCtie defclve fesOe ende ftemme in den voor[z.
Oudraad hebben en behouden fal, die hij bevoorens daarinne als
Vroedfchap ofte Oudraad fal hebben gehad.
Arr. IV. Den voorfz. Scbout ofte Hoofd - Officier, fal in het
i!erechte hebben en behouden. denfeIven rangh en ilemme, en.
de voorts foodanigh gef.1gh als deszelfs predecesf~urs gehad
hebben.
Art. V. Den voornoemden Schollt ofte Hooft _Olftcier , fal
geduijrende den tijd van fijne funétie niet eligibeI zijn tot Bur·
gemeester ofte rot eenig collegie wegens defe Stadt, als fijnde
Collegien van de Heeren Staaten Generaal, van den Raedt van
Staere , Gecommitteerde Raaden van Hollandt; mirs~aders in de
refpeétive AdmiraliteijreD, als mede in de Rekenkamers van de
Generaliteijt ende van Holland. d9n alleen op Drie Coningen
avant. in het Iaatfte jaar van O;ne funétie. als wanneer wederom
een ander Scout vercooren werdt.
Art. VI. Bij den Oudraed. neffens de goede luijden van den
Achten, (welcke goede luijden van den Achten daartoe heb~n
en uitbrengen fullen twaelf keuren) fullen alle jaaren in Maart,
volgends de Privilegien ende oude onverbreeklijke obferv:lmien
uit de leed en van denfelvcn Oudraed geëligeert. werden twee
Burgemeesteren om te fungeeren, voor den tijd van twee achter
eenvolgende ja2ren. tc w~etel1 het eerUe jaer met ende nevens
twee Burgemeesteren , die in het voorgaande jaar geëligeert zijn,
ende het tweede jaar met die llurgemeesterell, die als dan fullen
~ecoren werden.
Art.
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Art. VIT. SlllIende met Pdl110 o\pril den Oll.!f1en Burgemeester in rangh naar d'ordre van Rl'gedn~, 't zij hij \'3n het eer(b
of het tweede iaar vercooren is, voor d~1l rijt van drie maan·
den wecfen prefideerende Burgemeester, met alle fudanighe digni.
teiten ende waardigheden, als alle Burgemeesteren van de ge·
meente hier bevl)orcns hebben gehad. mhlsg3d~rs in alle Colle·
gicn ende vergaderingen binnen deere Stadt, ende îpecialijk ook
van de Krijgsraad geobferveert hebben. naar expiratie, van welke
drie maanden voor gelijken tijdt vervo/gclIds PreÎtdceren Cal den
tweède Borgemeester in de gezeide rang. va/gends den Olldraact
in manieren als vooren , ende zo conlèqllentelijk den derden en
vierden flurgemeemr, ij der voor den tijdt van geliJke drie
maanden.
Arr. VI Il, Ende Cal den Preudeerende Burgermeester, telckens
tcn eijnde van fijn Prefidie ofte tijd van drie maanden gehouden
fijn te doen zijne rekening. gelijk als bevoorens al/e vier mnanden bij de Burgemeester van de gemeente gedaan \'."l!rd, op welken tijdt de vOorfl. rel:ening zat werden gef1ooten, ende den
BlIrgeme~ter van 's He.:re wcgen gemaakt, midsgaders den fuccedeerende prefident Burgemee.ter worden beëdigt, ende nopende de overgeleverde articulen van de goede luijden van :lchten,
en al fulke manieren gedisponeert als bevonden fal worden te
behooren.
Art. IX. Ende in bs een van de vi~r re;;eerende Burbeme~s
teren, gedllurende den rijd van fijuc fUllctie quame te overlijden,
Cal als dan een ander Eur;;;cmcéstCr, in plalt[~ van d~n o'lerleedenen worden gefurroge~rt, om te fungeeren dien tijdt. tli-! 8:1\
de voorCz. twee jaarcn 1I0g loude manqueeren, wl!/cke furrtlga.
üe bij den Oudraad ende goede luijden van den Achten geCchie.
den [al, in voegen IIls hier vooren van de Eh'tie gezegd is.
Art. X. De vier regeerende BlIrgemeesteren. flIllen gedIIlIrende
haare funEtie in de vergaderingc van den Olldrad fitten, end~
rangh hebben voor alle andere Olldr::den ende Magifiraaten.
edoch [00 haast haare voorlz. funEte ten einde van de voorl/..
twee jaaren Cal zijn geëxpireert. Cullen deCe1ve als dan wederom
!iuen in haare voorige plaatft!n naar ordere van den Oudraad.
Arr. XI. Nielllallt fal tOt Burgemeester mogen worden geëIiXII. DEEL.
Kk
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geert one gekooCen, dan die geen en die gebooren is bin ne de
Stadt Dordrecht. ofte de vrijheid van dien, en die bereikt fal
hebben den ouderdom van CEsendenig iaaren.
Art. xn. De voorli. Burgemccscercn Cullen Co wel mogeR
werden ge0ligeert uit de Schepensbanck als lIit den Oudraed,
Conder ecnige dillinEtie, des dat d~ft:lve Cullen hebben de voorgaande qualiteit~n. en rnalkanderen niet nader beflaen als broeders en Custers kinderen, Coo in affiniteijt als confal1guiniteit.
Art. XIII. Het gerecht one de bank van Jutlitie fal blijveIl
bellaan uit negen Schepenen, ende lullen deCelve Schepenen op
alle Vergaderingen van den Oudraedt werden geconvoceen, ende na haaren rangh fiemmen hebb~n, van welke Schepenen het
eene iaar vijf, ende het ander jaar vier Culi en afgaan. ende eenige da~gen voor Sr. Michiel wed"rom gelijk getal aangefield werden; ten welken eijnde de Veertigen ingevolge van de PriviIe.
tien jaarlijks op den tweeden maandagh in September bij bellooten I-iljetten Cullen formeeren een nominatie van een dubbel ge·
tal ~ als namemllik het eene jaer tien, en het andere jaar acht
perfoonen, die alle Cullen weCen uijt den Oudraedt. ingevall~n
denCeIven Oudraedt, OiJ het maaken van de nominatie compleet
znude mogen worden hevonden. Edoch bij aldien ten voorfz.
tijde een of meer plaatCen van den Oudraad open gevallen fouden mogen weren, fullen defdve Vcerdgen als dan de nominatie
ten deel en uit den Oudraad als vooren moeten doen. ende wijd"rs rot ijder vacante plaatf~ twee gequalificeerd.: perCLlor,el uit
de burgeriie nomineeren, ende daaromtrent preciCe en met de
meef1e eXH.:tirllde en Conderlinge acbtinge hebben te neernen, dat
delèlve Cullen mogen wefen gekoomen tot den vollen ouderdom
\'3n vijfen!\l'inri~ jaaren, end" Cu!Lx in het fc:s!mwimigfie jaJr
~erreeden. ende hrwen dien ingeboorene bu~gers of wel ingèhoorene van de provincie Holland ende Westfriesland • ende vijf
ja~ren ge/mllwt met een burgers dogrer rleefi.!r voorfl. Smdt, als
mede dat defelve Cullen moeren doen rrofesfi~ van de waart.!
Christelijke I!wef,jrmeerde R,,!igie, ende laastciijk. dat ook de
vo')rf1.. perf .onen r<'IJ minrlen gegoed fullen moeren fiin rot tic,]
duijf~nt I,l'\llden" (,f iimm'!r, van haar ouders fodanighe erfeni'fi!
te w~chtcn h.:bbcll. Ende in \:a, het mObt com~n t~ ge:Jeurcn,
dat
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dat hinnen een Taar meer plaatf~n in den Oudraad kwamen t(! va.
ceeren , als door het aan OeI/en van de voorfz. vijf ofte vier Schepenen refpettive f,Judt!1l werden gefupplt'crt, fao fullen de verdere
plaatfen oopen gelaeten, ende de fuppletie van dien tot het v· )Igeude jaar gerefervecrt worden. Ende fal de voorfz. nominatie in v,)e·
geil als vooren gedaan, ende geformeen zijnde bij de VeertigeIl.
overgebragt werden aan den Prdident Burgemeester, om dclt!lve
1I0minatie in den geregtc naar ouder g<:\\'oOI1[e gerefllme~rt ende
geëxamineert zijnde bij den ouden en dienende l\lagÎ!1r:lltcn. en
fulx bij dell Oudraad (fonder de goede luijden van den achten
daaronder te begrijpen) gedaan werden clcétie van een enc1;el ge·
tal bij befloten biljetten, als te weeten h~t eene jaar vijf. en het
ander jaer vier Schepenen, dewelke de twee agter een vol~ende
jaaren dienen fullen. Ende ten cijllde bij ollcunde otie in3d·
vertcnlÎe geenc nominatie fouden moogcil werden gedaan. Ilrijdigh jegens de privilegien, ofte ook jCl;ens de verhooden graaden van confanguiniteit ofte affiniteit, ende fnlx op dat h den
geregte niet meer en foude llJ()ogen fitten ais t ,vee van een ge·
flachte. den ander niet nader berlaande als in den tweeden graat
gereekent naar de computatie van de Canonijcqlle r.:chtell. ge·
lijk als fijn broeders ende fusters kinderen, 't welk ook fal werden geobfl!rvecrt in gclijekcJl graaden van :lffi:1Îtcit of fwager·
fchap in conformite van het privilegil! van den )aare 1481, zo
zal telkens acht dagen voor het doen van de voorfl. nominatie
bij de Secretarisren een lijs[(! geformeert en in de Graow Saai
opgehangen worden. houden.le de Jlaamen van de Oudraaden ,
die als dan nominabel en eiigibel fullen fiin.
Art. XlV. De Goede luijden van den achten fuilen genomineert werden bij de Deekens van de gemeene :Jeermge
of Gildens. ingevolge van het accoord, dtenshalven opgedgt ende gef]oOten, fullende die nomiil:ltie beheH~n een tri·
pel getal, ende !!"edaan werden ten tijde al, tot noch toe gebruijckelijk is geweest, dewelcke ll1aandagh of ding~dagh daar.
aan volgende, bij die van den gerechte 1:11 werden ger~fumccrt
ende gelimueert, ten eijnde 0111 op Sacurdag daaraan bij den
Oudraad (fonder de goede luijden \'3n den achten daar ol'd~r
te begrijpen) gedaan te werden elettie van een endel getal.
Kk 2
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Des fullen die geen en \lie tot Achten werden genOlnineert ende
ge~ligeert, mede in alles fodanfgh moet we[m C$) gequalificeerr,
als in 't voorgaande AnÏcul. ten opzigre van Schepenen breder
uitg-edrukt f1nat.
Art. XI1 • DI! VeenÎgen fullen in conformiteit van de PriviIe.
~rjen de afge!1orvene en vac:mte plaatCen bij beOooten biljetten
fuppleeren. alvooren tot het doen van de nominatie van Sche.
penen té treeden.
Art. XVI. De Burgemeesteren, Scheepen • goede luijden van
den Achten en Veertigen , invougen al~ vooren gf/ëligeert wee·
fende, lilflen tot geen aél:ueele bedieningen werden geadmiteert,
voor ende aleer defel\'e met Colemneleneede fullen hebben
verkl:mt, c1at tij naar de voorCl. ampten reCpeél:ive niet en heb.
ben gefolliciteert.
Art. XVII. Die van den Oudraad en goede luijden van den
Achten, midsgaders de Veertigen fullen in haare Collegien re.
fpct1ive rangh en [esIie hebben in alle andere Collegien binnen
tlefe Stadt, edogh fal den prefidem Burgemeester in der tijdt in
:JlIe Cüllegien prefideereIl , van welcke hij een lid is, ende
voorts alom me fonder on derf\!heit de prefeance en eCI!len ranglt
hebben.
Art. XVIII. De Thefauriers zullen geI.:oozen worden naar het
oude gebruik bij de gemeene neeringen ende goede luiden van
den Achten. ende in alles moeten weCen gequalili.::zert, foodal1igh als hier vooren ten opzichte van de Schepenen geëxpresfeert fia1t. Ende fullen deCelve TheCauriers mede gehouden we.
fen, alvoorens Wt die aél:ueele bedieningen te werden geadmi.
teert. re !lellen fllfficante cautien ende met f()lemneele eede te
verc1aaren, dat fij Ilaar de vûorl/.. bedieningen niet hebben
gefolliciteert.
Art. XIX. De S~cretarisCen in der tijd fiJllen tot Schepenen nominabel ende eligibel zijn, mits dcfelve foodanigh mede in alles
zijn.
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zijndc gequalificeert als hier vooren ten reguarde V2n d\! SC:,cpenen is gefegt, fodanigh nochthans dn detèlve geëligeert werdende in funl'tie als Schecpencn wilicnde treed en , gehoud~n ful·
Jen weefen haare bediening aftellaan , ende fonder ecni,:c refcrve
te ll\!llen (er dispofitic ende co!atie van Jen vood~;. Oudraedr,
Demaar ingcvalle de[clvc gcneegcn warcn in haarc bedieningen tC
blijven continuecr~n, dat ilJ foodJllighcn cas dcfelvc verllaan
fullen werden onder het getal van den OuJtraade te zijn, (ànd~r
nogthans daer inne te rongen fitten ofte ce fiernmen , gcduijtende
derfelve bedieningen als alleen coc verkiefioghe van de voorft:.
1Jurgemeestcren; do;;l1 fa wanncer z;j luijdcn h:J.are bedieni:Jgcn
fouden komen nederteleggen ende effeétive amaan, dat de(èlv~
als dan in de voorft. Oudtraedt rangh en fesfie fullen neemen ,
fondQr eenige formalitci~en van nod~n te hebben. naer den tijd
van haarc electie, mits wclke de voarfl. Secretarisfen tot Schepenen invoegen voorrz. geëiIigeert wcrdende, ende nice genecgen zijnde aan!lonts in die qllaliteit te fungecrètl, dat dcfdvcn
:lIs dan alleen den eede fLl~len doen als Oudraden , ende niet als
Schepenen, ende dat in (i)danigh /;evnl haare p!aatfen als Schepenen bij de gerechte fullen vervuld wordt!n bij furrogatic uit d~
leden van den Olldraadt en anders niet.
Arr. XX. Den dagh \"~n Dric K0I1ingen avond fal blijven geprefigeert ,.ot beitclling'c ende b<!geevinge van de ampten, die
men van ouds gewoon is geweest als dan tc vcrgeeven, ende
fullen die geenen die van wegen d~cre Stad, tcr vergaderingh:!
VlO de Heeren Stnaten Generaal, mids 63'.lers In de collegien van
dl!n Raadt van Sta~ten, Gecommitteerde Raden van 1101landt,
ende ter Admiraliteit, als mede in den Reekenkamers van de
Generaliteit ende van Hollanc, fullen bij den Oudraadt met beo
1looten biljetten werden gekooren, dewelcke gehouden fullen
weren (alvaorens tot de voorfz. charges aan de Heeren Staaten
van Hollant ende Westvriesland re werden geprefenteert) met (iJlemneelen eeden te ver cia aren , dat fij n:m de voorfz. bedienillgen niet en hebben gefalciteert. Maar alle ampten binncn dc
vaorft. Stadt bediend werdendc ter Weescaamere ende ,wer
Godshuizen, Collonelfchappen, Schlltmeeseerfchappen, en her
Kk3
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ogt dl1flgm C') mids~aders I lecmraadfchappen,
)':W d~ Oost elJ If/estindiji:he COIII-

en BcwillfJ' cbbers plaaffell

pa-

(*) Dit Sc Joutsompt, m(de eClic dc'r bijzoflrlcl'hcdm ten
aanzien der Regcerjng !'on Dordrecht, o/.; ill ~ccnl? dcr audl're Stedell )'on Holla/id /,Ioats hebbende, ,'crdimt wd, dat wIj
dell Leezer daar ,'all CCll~:; bcridt gaJ'ell_
Dordr('cht had
'Voorheen drie "rije .'fllilf'l/ltll'k{'/J, en eme Ol/Je I' die. bckc!ld
met de ti 'lilm:1 vafZ H~cr Danielsmarl;c. dü ofllll'allg llf1/1l op
St. BonCaciusdog. of dm sdm Ju/ij, tn eimligde agt dogm
doa1'11a. Gcduurellde de'Uc ilfar/rt. plagt dj,' I'atl dl! 1I1erwllde, ,'o/gells UIlr: oud.: 0 !'crecl1ko:J/st, ,'Ic: Rcc!ltsgebied ovcr de
Stad te hebbl!11; tCIl lu/km eilld~ de Roede "(ln JujJitie zijnm Rechtcr OT Baljuw plcgtig/ijk werd overgcgee)'clI. Sc 'IMn
dc [Jcerliik.'rcid en "Ilof 1'0/1 Merwede, in I!L'! Jaar 16:J~.
bij kOJ/" aan {k Stadt Dordrecht gekomell is, cn de Jaar/ilo,.;!
71ic: meer geholldell lI'vrJt, ,'lOud cellicr !ret g"brllik II~::.
flO/u/. De wijze, waarop dit bij ollds plagt te {';cjdlicdC/: ,
/.;all gezien worden lIi: liet l'o/gcllde Formulier. Ecut op dm
,sde J:lI1zj, " VCil Hecre Schout van wegen de S!a3ten van Ilo!.
land &c. (na311de a3n dc zijde V:lI1 de Stad bij den robd~1I Tou,
l'en) zal den lIeer Ilurgcmec,ter aanfpreekcll a:s vol:;t.
" Heer Burgemeestcr, t; /:;.0 is ilJgl'gfltlll dl! tijd, dien wc.,:
uocr:;t Heer Daniels i\Iarkt. II'dke gedullrendc de .'Jurisdictic
Ol'cr de Stad Dordr,','.'}! is C~:JIpetccrcnde' dl'IJ llecJ'<! 'VaH de
Jfe,';)'(dc', die jcgm:l'cordr/; 11'01':1 gfprl'felltefN1 !'ij defe!)'f}
Stad: zo /everc ik UEdt. in Icde;) ,'aa diel1 teil ÓC:':~C1'C "ûll
gca:,Jdc Stad, n/s Heer yt1/1 de il/el'!llcdl!. d:: Roede ".111
Ju)irÎe. ge/hk d'lt ,'echt ww ollds herkomen is, Omi~r eondi/i:: clItie beloften. dat de I'oolfz. tijd l't1Il ogt dagi'll /:'".
I!xPircerd eIJ )'erjlreekcl1 ziJnde. tI!Zeive mij ais Schout hll:
wegetl de I!"nlu Staatell l't1Ir Hol/olld cll 'I'ést Friesf,lI.'d
,.'cr/aom zal wen/et] gd'l'cri: Ccl~ik d ..: mede ''cc 'z: tIJ )fJ;1
,,,'/:k hn' ..'onun i;."
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pagnie C·) fullen met open {lemmen ver)!eeven worden , ende
dat bij voorllellinge ofte nominatie, of wel bij abfulute eleétie
foo

Den Heere Regeerende Bnrgemeester, fiaande aan de zijde
van de Riedijk , zal a\ltwoorden als volgt:
" Heer Baljuw. Ik Committeer VEd, ols Schout )'(In Dor.
'redt om me tie Juri~dittie, uitte'l 1/(ltl/11e )'OIJ de l'oorfz. Stad,
als HeertIl "1211 de IIJcnl'ede, geduurt11de Heer Daniels Markt
te beu:aaren, eTI /el'cre wel' in dijne handeli , die Rotde )'(in
Jti/litie, f.e/ijk dal redt tri )'Im oude hcrcolIJtn is. m dr: zelve
tljdt "tlf/reeken ellde geëxpireerd zijnde. :r.al VEd mij de
"001 f:::; , Roede wederom levertIl , om als datl aan Schout ,'atl
de Huren StaattIl "Im 1I0l/and &c u'eder over te leveren.
gelijk tint 111ede rec 1t )'all 01lde hel'colI/e/J is."
Op dm 13de Junij.

De Heer Schout, van wegen de Stad, als Heer van de Mer·
wede, 11aande voor den roden Toren, aan de zijde van de Rieè.ijk, zal zeggen tot den Burgemeester het volgende.
" Heer Burgemeester: a/[oo dm ti/tl van Heer D2niels Markt
is geëxPirurd; we/kc gedtllll'wde ik op de C0f11111isjie "011 de
Ed. H(erell ,'on den CereclJte, Ot/drade ende goede luiden l'att
de tl Achten dcr Stadt Dordrecht, als fleere )'an de 1Ilel1l'c_
de, de Jurisdf{fie ovc,' defèll'c Stad! lubbe bewlla,.d, ge/t/k
dat Recht 'cr ~'ml oude hercoomm is. Soo IC1'ere ik VEd, in
teekm vall dien wednomme, d, RQede l'lln Juf/itie, om defel,'e hij UEd. als Bu,.gemuste" en 1'1111 lI'egetl den Stadt Di'"
drccht, aan de Heere Schout )'an de Staofrn van Holland
:::; c. wedergeleverd te lf'Ol'tlm, gell/k dat mede recht en ,'all
.ude hercomen is."
Deze aanfpraak gedaan cn geëijndigd zijnde, zal dan overgaan
\lall de 2.ijde. van de Slad[ ende den Heer Burgemeester aan de
Lijde van de Riedijk , fpreekende als vo!gt.
" Heer Schout: ik (m/~'al1ge de Roede dtr JUf/irie )'lIn weKk 4
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:ampt
,mpt der Collatie van den Oudraadt fiaande funder ondienst niet
vacant [oude konoen blijven
blijv~n Wt de voorfz. dag van Drie Kon
Konining~n

Extl'aE/en
Extl-aElen tlit de Re(olutirn van
YtllJ dl? J.:f1ll!fJ"
l\alJ!fJ"
Amfleldalll.
Amfieldam.
18 Feb. 16I4.
1614.
" De BCJI'indlebheuli
B~JI1indlebhe1'C1i l'ml
,'mi deze Kamtr
Kamt!" Collegialirer
Cof/egia/irer vergayerga::.ijnde, eml!
end! gelet hebbl!l1dc op het 1'uzoe/e
,'crzoek 1'{m
"fm de Stadt
lit'rt zijnde,
Dordrecht, door haarell
haare/l PenJionaris den lIeere
Heere Berc/e,
Berck, op hllijhuijI/aan Yeriaderinge mondelinge gedaan; als mede
mcde reden ill Iltlare
geno/JIcn IIcbbeltde
/ieMeItde OIJ d.on brief van 1'oorfcltrijving
,'oorfcitrijYing bij de
gard genomen
Heerm Gecommitturde Raadm vall
VIIII de Staatel) ,'(111
,'mI Hol/and
Ho/land
m lPr:stfries!t1nd
!Pr:stfrieslt1nd ill
itl [t~l'eur
[t~l'e/lr "(Jll
,'all gemelde Stad,
Stad. Dordrrc/it alm
aalt
,üfe {{ome,.
J.:amcr geji:hrce)'en,
geji:hrco'en, rendeerende lot dien eijndc Olnllle em
heU'indhebb::r
heU'indhebb!?r 1'011
"fIlI wegeli de gem. flede
fiede in dee{e Kamere tt:
ft mogetl heMe
heMe. Zo hehben de "{Jor!z
yoorfz Bewindhebbercn den geme/gemelgen
Im Heere Penjionaris, door den Heer Burgemuster
Burgemeester Dr.
Dr_ Dir/:
ten
Bas, mondeling dom OfJllZeggm,
aflll::.eggm, dewijl deze zaake
zoake van.
van-troo!roote importantie ende b,'r!cllken
be'r/cllken is, ende merklijke
merk/ijke COllfefjllelltie
cOllfefjlletJlie
jÓllde mogen veroorzaakeli
yeroorZaakell,, 100
/00 ill 't reguard ,'all
,'on de GeneraaIe rereenigde
f/éreenigde Oostindiji:he COl1lpaglll'e,
COl1lpagllie, als voor rfcefe
dufe f(amer
ilJ
in 't partiCl/lier.
particulier. dat o)'erzulks
o"erzulks de yoolfz,
V001[;:;, BeU'i,id/zcbbcrm
BeU'i,ld/lebberm de,
de'
::;(/l'C
u/aken hebben gccollllflunhee,-t
gccollllfluniceert //Jct
I/1ct de IIcere
/leere Bm'!jeBllrgeZ(/l'e zoaken
?ntesteren
?neesteren defer ,Itadt, tc
te meer wijl dl!
de e/efrie
e/drie van de BewindBell'il1dhebberen dl'fer
defel' Kamere
f(amere haar luifden
luijden is ComPCll!I!rende,
Compcuerende, elul!
el)tl!
hebbl!ren
met haar luijden adYIJs
ad"ijs en last.
last, yerlclaarm
yerklaarm yoor andwo,,.d
andwofJrd
lui;tim I.er cOlltempla/ie
cOlltemplatie van
yan de gemetdl"
gemeld"
als volgt:
yolgt : dat zij luijden
lIeerm
lIeel'CIl StlJa/en
Staalen YIJn
van Holland ende !Fes/friesland.
!Festfriesland. ende yerder:;
Olim/I!
Ollll/le te accl'pteeren
accepteenll de bClle}'oIClltie.
be1/e~'o/e1/tie, ~o!(le
~o!de gUl1fle ende affeE/ie
offeElie
"tm de yoolfz. /lRd!
/ldd! Dordrecht, il1
ill 't Particulier te )'/wle:l
,'rede;)
"IJII
zijn,
zzÏn. dezell'e fladt
fiadt Dordreeht
Dord;,uht Ie {1ccom~deerc:l
occom~dee,.e:l in haar ,'I'r)'er.
:::.oek ende il1ge1'0lge
illge,'olge vtm
van dim een
CCf) geq/lo/ijiceert
geq/lo/ijiceer! Perj:'lll
PerfulII Ic
te mo.
1110:;;.oû
Bewilld'tçbber in dee/è K:11lJ.'r
f{:l1IJ.'r n;/va;;~l/tYa;l.
gen eligeeren, omme als Bewilldkbber
Kk 5
g<lJ
g<ll
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gen avont. fao fal daar inne bij den Oudraadt werden voorÎIen.
invoegen ende manieren als vooren, en
cn fu)x het voorfz. ampt'
bij

----------------------------------------------,
Ie worden, doch meI befprl'ck ende Conditie, dat Jen zei·
"en finfoon zl}"n Dom'cilium aliier ter Jltdc fal moetelI IIQ!I,ien, ellde hrncl'l'm andere Bewindhehhers mede zal gehouden
zijn Ie pat'licipeercn onder deze kamer met f 6000: - CaPit,lIJI,
t,uJI, conform dm illho1l" "on 't Oflroij, ende ,'crders he", zal
rf'gu!eeren noor de Ordor.nalltiell
Ordor.nalltien ellde Cof/tlmC1J ,'on deu
ll.o/nu.
" Is "crders hij óe "OOI!Z. lfecre
l!ecre Bllrgemeester de Bas, in
euu P,'r{!,ad,
P,'r{!,adlrillge
rillge gerapporteert uittl'fJ naame ,'all
,'a/1 de !Iee,'m Burge111eesteren
Burgel11eesteren deeftr Sladt, dal jij ,'erf!aan in '1 regard "1111 't geene hier "D()re verhaalt, dat men jimpelijk fal
11I,{!,ell a,eordurclJ in 't l'erzoele
,'erzoele l'(m
,'(m die yan f)ordreclll, dat
tiefelYe11 zul/en l'ermogen
,'ermogen een bewindhebher te elligeeren. ende
i/1 dcft Kamer te fenden, doch dl! voorn. !Ieeren Bllrge111eesBllrgel11eesteren hehbe'l "trJdaord
l'trJdaord (ilm Ilflar te re/eITeerel) de In/c'rpreInurp,.e/tUie, ~m te wclm
wclell ollder
onder wal
!fal fclJijll
fclJijn endu llJonitrc
1l10nitrc dCfJ[e/l'Cfl
Ptrfom pis Bewil1l/hehbtl"
Bewil1l/hchbtl" alhier zpl gcodmithcrd werden, '/
zij men d(zell'en
d(zel,'en mede onder het Cltal l'pn
,'pn dl 20 Bewindheb.
Bell'indhebzol mogen btprijpen. ofte anders [uper/JumCrtlfre als tm
heren zal
exlrlloróinaris Pcrfooll
Pcrfoon bui/tn het voor!z. gunl te 1I't/(II."
1I't/(II,"

gCII

17 1I1aorl. 1614.
Brievl!1l Yflfl Bflr!!emusttrm
Bflrgemusttrm
" De Brievm

"f/tl

D~1'flrccllt in dato
D~1'flrecllt

4dm deftr
deftl' monndt
tI/{umdt ter defer
dt[er lérgaderinge bij del; Heer/! Leo.
nard Mel'erts vpn den IMtert. voor defm TIlI'fafiritr der
gepre[enlurl, ende 'oor de lectfllIre
lectflllre deszdve Yeryoorfz. Stef//' gepre[enleerl,
papn zijnde. dflt de
dl! vool!z.
voo1fz. TIJeftmrier hij de ,'oom. Haren
BurgcmeesurelJ U'fIS ge/tooren. om in deu /(amer n/r
nlr BewindTIJefaurier
hehbtr gtpdmitteert re \/lon/en, is dmze/vcn Heer TIJefnurier
hij de vergpderinge in de VOOI!Z. '1ualiteijt I1PlIgenoll1en CII
c/ldl
dl
nrwe/co/JIpt, doch met bijvoegillg, dat alhoewel de YiJorn. misnrwe/compt,
jive
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bij forme van furrogatie op een ander perfoon werden geconfereen.
Art.

fil'e mentie waakte "flIl eell getal )'all 20 pe,.zoonen, :::.eg:;en
Bcwillrlhebberm, dal lioc/ttl,am de /1/1l1tlcemillg getlaan worde ill zulker voegen, als bij de lIeeren Burgelllustrrm de·
(er Stede waar geaccordart, te wa/Cli fullda di/fiilttie ofte
e::r:presfie of flii bilJliCll of bOI'el) IIct getal c/:de {upenlZ/;;;erdi.

,·c {orlde
"c
{aride we/fil."

z8 .,'dlj 1614.
" Up lut )',';'zock
)'c;'zock VOII de Heer Elias Trip )'c;'/oo:::'l1de d~
Briel'cli Sc,/I'IJieltjk
Sc.lrtJielljk ,'cr(vck 1!11 de Commi.~fie (Imme in df' pltlflf!
"CII dm ol'cr/edene IIcer ,\ievertsz. als Bewii:d,j"ub:>r
Bewii:d.i,'ub:>r iu dele
l':amer geadmitteerd te lJ'('1'(/en.
11'('1"(len. Is ,'nj/aan dat nJen delJfell'm ilJ de verzogte qutl/i/eil op gelijke conditien Cidc
uldc refe~·ve.
,,/s bij Refo/u/iç "Otl dCIl
dcn 17 1Ilallrt
1Ilollrt Aa. vogr/:::.. zijner! ,'oorza/elI dC11 ,'oonl. [('ollard Sb'erlsz.
Sb'ertsz. is aangcllome;t ell
ell Zilt
Zilt
a ai! nee1ilCll."

!Or. April 1636.
" Is ter J 'érgaderilljJ ,'crji:heellC/l de Har IJk. Se/usti'l,;;;
Fr,lIJden,
Fr,lIulr:n, Sc,!ccpelJ der jlad
flod Dordrcc'Jt, Ger/epu/arde iei'
iei"
,'ÛJrn. jl~de
fl~de "t'I'loOIil'1/(!e,
,'erloolil'1/(It!, dal
dat vermids het o)'o-IIjdf;1
o)'o-/ijdf;1 "ti;) ti:;"
!Jier Elias TI'II'
T/"II' ;;/1,..
/;/1,.. de ,'oom. jl/uit
fl/uit voorgmo;71cll hadt, 0;7i
ijma/Jd
ijmo/Jd in deszelfi plaats als Bewimlhebber te
Ie 1iOn:i;:eereIJ.
1iOn:i;:cereIJ.
Im dim (ijllt' ,'erfoukClldc om met de Kamer te COii:C/I i/l COIiJ?/llmicatje,
?/I/mica/je, aangaand!?
/lal/gaand!? de qualificalie,
qualificatie, dewe/lu
dewelke fooda;zigell B:u'illd/lebber fol!d~ I/h'/tm ll1edeórelJgm,
1l1edeórelJgm, om JIJ defe KfIIl.'fr gtadmitteert te werdelI .
•• IYam'op gu!clibel'eerl
gu!clibel"eerl ziimle goedgi','ondm
goeJgi'I'onrlm i; vlm :;'/'-11 Et..
te "lIr[oeJ.:m ,'ifie vcm [odaili,;" bejèheijl
be/èheijt als d .. Ih-i'i't'fI
I},',';-O/ Our;;,71Iurterm en R,geerders d;r }'001'l1.
}'OO 1"11. jlede
flede jUlldtlJ m')~ ~" lubbel1.
Olli.

5:q.

DOlt D REe H T. !?egurillg.
Regurillg.
DOR.

Art. XXI. Ende fulkn
rullen Ct;clijcl:
Ct;elijcl: voor defen
deren tijd aJtijt gebruijkgebmiik!:;ck is geweest) geen afgegaanen Burgemeesters
Bllrgemeesters of Schepenen

ge.

~;!i
~;!t il!
:'1!

dfjè1J
dfjèl1 kamer
kl/mer te fldltH
fldk" één Bcwi,.dlchbn'.
Bcwi,.dicbbn'. IIrrafirop
allrop bIJ
hIJ
Ed. uwh'ro1l1
U'ulcro1l1 gereplicurf
gereplicurt zijl1de, dnt d., I/ad Dordrecht,
~liI tot twee diflincte rdjfm
rdjfen UIl Bewindlie!;bcJ'
Bewind,il'bbcr h
ia dufe
dure Ka17;er
17;U gefleld /teMende,
Ilebbende, l1iet ~n !tadde gedagt, dat nnu
nau hoa,.
hila,.
eenig./il1ts foud~
foudt' wara'ca
warde;; g:>twUl!elt,
gi"twUtfelt, (ij
(IJ dat da/1/'vafl
dtlilrVtm de"cgt eenig/ilzts
.I~tI
l1eemen cOlllelltilllellt,
,'cr·
.I~tl A'amer
A'mner juude ;11)'(;e:;<';]
;1I)'(;e:;<';1 ,'OJ]!z.
,·OJ]!z. 'Iumcn
cOlllelltiment, "cr·
/ork/!/Jae 0111
om dir: oorz#a;"e
oorz#aJ.-e als IIIJ principaa/Jjk Ie mogm
mogen wc·
U'c·
lorkelJde
len,
Im, hoe ,'eel Utl
un BeU'illd,1r:/;b~r
BeU'illd,1ebb~r "an
,'an de flt/rlt
flarlt Dordrecht. zouzou·
del! moeten pal'ticipuJ'CII;
pOl'tieipurcl1; CI1
el1 aho ::.i,:11
::.i,:11 Ed. (':(1
(,:(1 ilerotivc
iterntivc
dell
"u'klaart'llè
"u'klaart'lt;e 1'011
ww deefe
dufe Kamer, bijzonder
bijzr,nrler !CI:
tl'l: at1nzit!1l
at1nzim Yfl1J
"fill
de Oppojifie der flndt
fladt Haarlem,
Haar/em , dil' alyoore;)
a/voore;; 1'/111
"011 het rcc/tl
der fl(uit Dordrec!:t
Dordrecht lIoad!r
lil/ader geillformee,-t
geinfurlllee,-t Ie Zi/l1.
Zi/l1, tii,'! ,,(,or·
)'(101'der mogt gaan) per
paft/leerde
ft/leerde 0/11 te 1110lim
1110lie11 'weten
)reten tie
dL' qualtjicnqlla/tjia,tie "ml
l'ml Ikll
Ik/I BcU'illd,icbbers,
BeU'illd:lebbers, is zijn
ziill Ed, danrop
daarop gMlldll'oord,
geandwoord,
tint "o/gctlds
Octro// o/l~
tlot
,'olgct1ds Octrozi
a/l~ Bt:willdIJd,bel'S
Bl!willdlJekbcl'S ilJ deeze
d!'eze /lamer
Jlalller lIW~
1I1('~_
teil
let! participcerm
partidpcerm IIIct
met dl/Ufeil!
fen! j',,!u!m
j',,!/(!cn "I. Capitaal,
Capitaa/, waa1'lllede
wool'lilede
IIcemc:lde verzogt !taft,
huft, dat 11Iiddel,'J'11Iiddckl'zijl1 Ed. zijn affcheidt /luwe::d!'
tijdt de faakm dus
dtls fl<1al1dc
flaande ;11
in preit/dice
pre;udice valJ 't recht del'
1'~Drll.
1'~DI·II. flarlt
flod! Dordrcc:':t
Dordrcc;':t c01l11'~tei?rrle1ldc,
cotll1'~tei?rdeTIde, llict
l!iet f;1/(1~
fozu/': 1I1~ge1l WOI''Wardm gedaoii."
gedal/iI."

-,i.'ill11

~I

:/zmij 1638.

" ZIJ'n
Z/J'n il1
iJl de "l'l'gnrl,'1'1'l!g
)·ngarl''1'I'ng YN/chcClI<'1l
YN/c:hcClI<'1l IV,..
11f,.. T/MI/1f1S
T/Ml/lflS de Trif
TFif
~'im Dordi'eciJt
Dordrecilt met
11Iet Brieym
BrieYell vnn
van Cru/en/ie
Cru/entie Y(11)
Yt111 dezeh'!'
deze;"e Iladt
III/ime
III/une geadmitteerd te worden als Bewilldhebhel' itl
in 11101liereJ.
111a1l;ero.
til,
ti!, de lIuT
lIur Trip [n/r.
fair. is gelldmi/leet't
gelldmilfeel't leU'ust.
leweest. I!
Is mede Yeryer·
ji'hunm
ji'heenm 11[1'.
11[1'. '),111 Bosvelt
Bosyelt ,secrelliris
, Secretllris der flndt
fladt Haarlem '·uo
,'UO."... ·
gCYe1Ide,
gCYe1lde, dewt/l
deU'I/i de pl(mts
p/(lfltS "on
yan Bewind/tebber
Bewind/rebber Exlraortiillnri;
EXlraortiilln;-i;
v(m wegm de Prol'illtit
'Vo,)
PrOl'intie Hollalld,
Hol/alld, ioor het ofjleryetl
affterl'et! vila
vlm (h,;
{/t-,;
111'. Trip {llir.
[1I1r. '111
1111 l'erJ'IIl/CIl
,'erl'lIl/m WIlS,
was, oail
oai/ die "Otl
"IW 1!0llrlem
a.';
lb'.
/JoarIem a,';
tie twade
twcde fldt,
fledt, eli
en dat die pinats
plnafs bij di~ j'a::
j·tl:; D9;'drechl
D9:'drcchl
u 'ier
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~nomi!lecrt
~nomjlleert of ingekooren worden, ten zij deCelve
defelve twee volle
Jaarcn in haare refpeétive
rerpeétive qualiteijten (lil
fiil gereeten
gereetcn hebben.
Art.

,.,icr brdifpilleert.
'jj-icr
brdiipilteert. (NR. Haarlem had l'~f{ls
,.~rds dm 6 jlfllart H;~)6
16:)6
ge[olliciteer,) det de Heerell
Heere1l Bewilldhebbereil
Bewilldhebherei/ da:.;)·
dt]:';)·
daarom ge[ol/iciteerl)
1:iet
1!Ïtt in gdio'en tI' disponcel't1I
disponcerm tot prejudice van deulve
dl!ulve /!tlt!t;
/lad/;
is bi; de
dl! vergadering hoar
haar beide tot alltwoord toegel'o~d,
toegl!l'o~d, dot
dRt
ie Jl1aken
[naken Ilaader
naader Jouden
foudm worden leëxamineert
feëxawineert til
tIl dl!
de Rl'fofutie
Re[olutie
ia,,.rop te 'Jeemen.
lJeemen, haar Ol'er veertiell
veertien "tlagelt
daagel! lI'ederCOlIIl:l1dl
wedercomende
'a"rop
zoudm lI'l!rdm
gtIJotificeert. EtJde
Eli de Zi/ll
zi/II guommitteert
gl!committurf de Hee.
Heezouden
lI'erdm gmotificeel't.
rm
Biclcu etl
en "Im
~'all LOOI!,
LOOI!, om nopens deu
deze laaI(/!
laalce te Commll1liCommll1iiren Bic/uI'
aerm met de
Burgemusttl-e::."
cu/'m
dl' Hure/I
Ifurm Burgemustl'l'e::."

'I!

I JII/:~;

1638.

Is 111
f/érg/?tkril1& l'erlc/unen
verfc!tenen 1111'.
11fr. JO/J "all
BOSl'd:,
" Js
iu it f/érg/l{leril1~
1'011 BOSI'd:,
Sfc"retaris Per Stad
Stl1d Haarlem,
[aRke nor.nor,Secretaris
Haar/tm, 'Yerfoekel1de
'Yerfoelce11de dat ill de [aMice
pC/IS 't recht.
ruilt, 't we/lct
we/ke de
Je Stadt Dordruht
Dordreeht pretenieert
lzeil_•
1'I'I1S
prttm'eert te !Je;
. hOI,
hOl, om a/,iier
alllier tea Bewind/rebber
Bewitldlubber te
U mogeN /lellen,
flt/fen , liitt
uit! 1';)
e;l
fiJI/ie n:ogm
n;ogm U'ordm
wordm gedaall
gedaan vo~r
c;: al ur,
UI', dat dorr
do~r .';'1.1;/;'J,~r
.r~(I1/e
VO~I- ei:
tiaar wijders ilJ
gedispoueert, waarop he;;;
Rtl. Cr. J.l10;;.
,!l/og. iaar
iJ! was gedispolleert,
/ie;;;
fw/woord ii
is g~geeYfll,
gl"gcevm, dat 11:ei1
zou zien
zim te di/,,;'
tot /lIJ/woord
mm de [:1I1k
f.1Rk 'Zou
di!.!;'.•
.;·nell Ju
/'1 veel
ycel ais verl/Jogn<
verl/Jogm, is."
,;'~retJ

5

Jii"i 16 38•

" [s
Is in de ~'!rgnderil;t
,'!rgnderht wrfchulletl
verfchuilC1J iJfr.
lJfr. Sthastialln
&hauinlln Fran:.
Franc".
l;CIJ
I';CIl e;;dl'
e;idl' de lIetr Thomas de lFit,
IFit, Sc/zejmw
Sde}mw tot Dordrecht,
pr~fe/lteeretlde
pNfen/urmde hIJ
hij haar }'erfod
verfueJ: dOl
dm :! I JUlliJ
J/IIJij a/hier
alhier ;/1
ilJ de
"ergader;ng
,·trgllderi1J[J {edalm,
Ked(um, dat
dnt "001'1:. de Il'it
Ij/it a/hiel',
alhitl', tot Bewilld.
Bewil1dStnd DordreclJt
Dordrecht zOlld~
ZOU"! gt'ad;n;t1urt
geadiltitlurt werden, '1NJtlr!fflar.
hebber der Stad
~p haar luiden tot twtwoord
fwtwoord is tuegevoegd , dat
dal de yergflrlt.
Yergnd~.
ring
rilJg l'erflaill
,'erpailt /ilix
ltllx wege11S
we[Jms ha
hl!( Octroij
Octroi} 'liet
Iliet te /romun toejhu1/;
toejlalm.•
!!'tllTr ~l'fr
~,'{'r hlu"
hili" Ger:~mmilteerdms
Gec~mmilteerdm$ geprOff!Jlteïf
geprOff!Jlaït hehbell , we!!'IlI'T
gril;
gril.
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Arr. XXIr, Stillende ook in den Oudroadt volgends OUt gebnlÏck gelijck ml)ov,en wefen vader mer cen foon. midsgaders
twee gl!broeders ende niet meer.
Arr.

{!em de pnjuditie dit de Stadt ,'(Jll Dordj"ec.~t daardoor zoude tlJogm k911/e11 te lijden.
Is 1IIfde iiJ de J?(rgadering vtrfi:hemen IJlr, Jall vtm Bos·
,'tlt, Seal'laris der Stad! Haarlem. yeljuekt'lId,' als nogt/IIJ/lls, dilt de [aak nopens de Mad Dordrtclu, "OOI" a!s lioelt •
'/fat /~II mogm ge[lIpercedeert werdcn, tot dat door h"al" Ed.
Cr. Jllug. daar 1lader ;1/ wm gedi!pollart; waarop hem tot
..'lidwoord is gegal'en, dat de [n,~k 1Iog ill hoar gthu/ll'flS
gebJl!iY (/1."
15 Julij 1638.

" lJaft de flul" Thomas d" Irit, Sc.iei'en in de 1I"ctle der
Stad Dordraht. als ExtraurJillairi;' Bell'illdIJehber in de[e
km,':er fesfte gt'11rJl1rt1J, agt.'rl'o/geuds dr: pl/rtim/ieren ifutulen
en Refolutien dan "an gehoude11.
Uit drie aanteluningm blijlet , dnt dt: Stud Dordrecht,
1iieJ zonder tegenkanting in het bezit geraakt is, om Uil Be.
uind,'lcbber ttr Kamer Yl1n .d1l1f1d6allJ tljiel'tltlrdigcn. Dal;
zij heeft hOllr "echt (!dert dim tiJd, [olllier verdere modjthjkhtdtn ditswfgtn on/mlUt te hebbtn tot tlm dlig yall lIet/en
hej/endig biijyen hanrlh4I'ttJ."
Bûal1gentle het Bewitu/hcbberji:hajJ "/711 d( Oostindiji:hc COlli.
pagnie ter Komer YOIl Rotterda1/J, hod de Regeer:'ng c't'<'r
,stad, ilJ hel Joor 1674, bIJ gelegen/leid d(r YernittlJlillg
yall I:et Oe/roi;, ha regt daar/oe voor zig bedongm, waal")'cm
:r.ij ook tliJnflcnds gebruik waakte; ,~erki(zellde, tm dim eillrle, lot B6wiJ:d/ukbcr, IJIr. Johan van den Bur;:h. In 't Jaor
1659 zog/en die "an Rotterdam zig "iJll hun te oatdoen, CIJ
/wn 'U111r de fI"il/Jier ,'all lJd}i ,e ,'erp/oiJt};,,; d(/t, echter,
misluktl'. Wnt nu betrtft de eerfle tJlmflel/ilJg 'Ymi de Bewind-
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Arr. XXIIr. Voorts fal het geene de regeeringe van de voorr7..
fiadt concerneert, ende hier bevoorens niet fpecifique uir~èdruckt
Iha[

wiTld~~bbtrs

der Westindifche Compng"ii; op den 26 OctoZ'cr
des ,raar 1669 wtrd vnst gef/tld een Reg/ement, woorno/:r
de drie L~den J'1Jt1 de Kamer der Geoctroljeerde Ir"es/indiki:"
Compt1&nie von de "Iaa;;,e, Ie weeten Dordru "t, Delji 1.'11
Rotterdam, werden vercenigd, eII gebracht tot ün Lie }adm ;
bef/aande htt ulve uit XI'f1. Artikelen. In het I/Ie werd tefldd. dat irder KflfllO' fal hebben, houden en jluijten fijne
particuliere BoekCIJ; If. dat tlit defelve te [oomen, zal moeletl 1I'ordm opge.11Joakt, dl pertinente float en balans vtm de
Compagnil; [ll, l1et Bewind "on ieder KIJ/fur [al zijn m
blfiven ot/der het bef/ier hoarel' /Jewind/ubberen /I'. Bfpr:,-:linge 'roor de Commisforisfen tot dm inkoop ,'an alles u'iIt
,'oor defelve ,>ertischt word, lot de min(le pnjfell, eIl daarbij prej~reeren de Ingezetenm VOlt Dordrecht, DdJi, R~t
fel'dam en dm Hage; P'. rail de E'luipagien Z9 tnet ei;::.;!'
IIls gehuurde Schepen; als ook het 1'1. In het Fil. word g~
fProoken ,'an het lluish9utlelijk beftier , ell de "Irgc:der l'1l
bell'llarpl"ats der Goederen bepaalt alleen binnen Rotterda/li ,
en tot mil1dering der kosten, nl/e mulere onnutte Huifiugt:J •
lf/oOllingen, midsfJarllrs Boek/wllders, Equipngillueslers m::.
nfge[chaft; etI J'erder het getnl der !furm Btwitld!:ebf.n't:iI
btpaald op Negen; dat is. drie ,'oor ieder Lid, dIlIIr , in ha
jaar 1621, bij de oprichting vall de Weslindifche Compagnie.
ell de J'nlrrijging "Of/haar eerfte Oc/roij, het gelal bepsa!tl
was geweest op Veertien; waarbij tom aan Dordru,it ware;:
toege(lanll viel' Bewindhebberen ' Naar man te ril! Jl.fantfc,~appij voor of ac!zterwaarlS gil1g, fchi;lIt het getal der Cewind/zebberm meerder of 1I1inder geweelt Ie zijn. In het
Janr 1641 waren 'er in het geheel zes. Ook werd, IJIJ dit
Artikd. de ,>oQrjlllg gedaa/J om het getal der Nei~m Haren.
11/ mede tot J'ermindning der kosten, te laatm uiljlel'vetJ tot
zes. rlll. l'iJn het regt ,'an {lrmfJelling van tltfefve. IX. J'iJn

het
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fiaat op den ouden voet gelaat en, cn dien conform gepraéliîeert
worden,
Art, xxrv, Ende ten eijnde de bovellr!aande poinc1en ende
3fticulcn te vaster mogen werden gehouden, tonder eellige ver·
anderinge buiten evidente noodzaaklijkheid Cubjeél: te weÎen, Îo
is bij den Oud raad goedgevonden bewilligt ende overgegeeven.
geliick bij denÎelve goetgevondeu bewilligt ende overgegeeven
wordt bij deeÎen, dat geene deliberatie Îal mogen werden aange·
fielt. veel min eenige alteratie ofte veranderinge in de voorenflaande poinél:en of 3rticulen werden gemaakt, voor en alc!er den
Oudraad daarop acht daagen te vooren fpecialijk r~l weren ge·
convoceert, ea alle ab'er.tc lIeeren ten Celven eijnde meede bij
misfive fullen weÎen beli:hree\'en, ende dat als dan niet anders
als met fesendenig conÎoname Hemmen tot eenige veranderingn
ampliatie of reRriélie in de voorellllaanden articulen ofte eenig
point van derelve geconcludeert , ende vervolgens eenig verfoek
aan de Heeren Staaten van f1011andt ende Wes!friesland gedaan
zal mogen werden. Soo ist dat wij de faeke ende het verfoek
voorrz. overgemerkt hebbende , ende de vertoonders willende
gelieven uit on fe reclue wetenÎchap, fouvraine magt ende amho·
riteit, het voorenllaande reglement in allen d~t:!en pGil~él:en ende
Ilrticulen hebben goedgevonden geapprobeert ende g~ratificeert,
vinden goet approbeeren ende ratificeeren het Îelve bij deeren ,
lastende wij alkn en eenen ijgelijck die het aangaan magh hem
daarna te reguleeren. Gedaan in 'sHage onder anfe grootcn îe·
gel hier aan doen hangen op den twintigfien Januarii in het
Jaar onfes Heeren ende Saligmaakers Zeventien honden en drie.
A.

HEI N ~ I U S.

Ter Ordonnantie van de Stnaten.
SIM 0 N

VAH

B E A U M 0 N D.

Dit

hel houden der vergaderingen. X. Schikkingen W6gCiiS het Pre·
jidtntfchap, etJ verdtn 11/ het gemc het Htlishotldc/ij(' bt'jii~r
O(wgluJt.

f'/ 2 9
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DiE Reglement, door de Staaten \'lllJ n',lIanJ en Wi'stfriesland •
ren bovcngemeldcn Dage en Jaart! ('l0 Jan. '103) bevestig,i.
hield {hnd lOt in het Jaar 174°; in wclk Jaar, op oen 20
April, het zelve, met toe!h:mming van Hoogsrgemclde Staaten,
\vederom eenige verandering onderging, blijkens den inhoud V:1I1
de volgende {lukken.
" De Staaren van IIolland en Westfriesland doen 'tc werten:
Alroo ons vertoond is bij Burgemeeste.len enàe Reg'~erJers dl.'r
Stadt Dordrecht. dat in den beginne van den J:I~re '7°3 bij
Burgemeesters en regeerders der fdver Stadt zijnde gellJaakt en
gearrdleert. zekere ordre en regh!mcl\! op de I\Iagi:lraats b~{lel.
linge binnen de gemelte Stadt. 't welk in verfcheidl! articulen
Illtereerde het reglement in den jaarc 1674 gemaakt en gearres.
fleen geweest, ende het gl!en ook met onfe approbatie en
troij \'an dmo den 24 i\laart dl'fdven Jaars was bekr.,gtiger geworden, op d:1t nadre rcglement in"hcJijks was geobtineerd geweest ollfe approbatie en o.:1roij vun da.o 20 Januarij 1703. dat
bctzt!lve reglement C·) fcJen dien tijd binnen gemelde fradt zijn.

oe-

óe

(.) lIet Reglemmt, dijt Ilitr ~p "ol,;t, ondC'/'giiJg wedero!~
f!ellige ,'crtllJduin{J, met d,' Ct'COfe SttJ/;fSl'c/'lI';sjèling, ill
dm Jflare '747 "(}()/'gc"I1/fen, En [<',1001/ : ct ze/Fe .latIl'
door /liel !'o(~ f'ilS de Idt,'/' , in nlle zijne da/"II, k{l/l lI'drdl'll
,el'o(,!;d. hreft tnm zig, edter, ·.I'al hel U'uzm "nTl de zaak
be/rt!'l, dnarntlll, tot !rier IJe, gehouden; mtl deze "i/zolJ.
deri/lg al/eell. dat de d,'crie Ylm Bllf gCtIJufluc-'I, Se icpenm
eTI Aglen. welke dtMr bij 1100l dm Olltfrnfld 11'111 rtged;'n§en.
flU gtfi:hicd door ::.i.fiU Hooghdt! dm Hurl! l'ri;;/e "011 O/'on.
jl', I1ls Erfjll1d:Joudcr ".1/1 deze Prol'fnlic. JIJ ltet gillleld<l
Janr 1747, bij de lédc/}iifJ "NiJ PrilIs WILL-," DEN IV. was
.1111,. Ol'er (lP dim voet ge,~mJde/d, {;f':i, {o ,lil het BeJltlil l'nll
tien Olldrnl1d '·tlll den 4 S''P/t'mbu 'Ytm dal zeh'e Jaar biijllll
ûjnde Vlm dezen lll,~ollt'.

XII.

DE EL.

Ll

ó,
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de geobferveert geworden, daardoor was bevonden, dat hetzelve in verfcheidene opzigten voor de venhoonderen , Stade
en

,. BeGuit van den Oudraad , op welke wijze. de Re.
geering. teD aanzien van de benoeming en verkiezing
van Schout. Burgemeellers • Schepenen en Agten. met
fijne Hoogheid Willem den IV.. Prinfe van Oranje en
Nisfau, als Stadhouder van defe Provintie • zal gaan
communicatif en treeden in een .Nriendelijk overleg.
" De Heer en Mr. J. Karfeboom • huft uit den "aam en
,'a11 wegen de Heeren hunner Ed. Groot Achtbare Refoluti.
van den 31 Julij laestleden t~t het geeven vlln behoorlijke
informatien van tie Conflitulie van d. Rel1eerinl1 defer Stad,
ende de "ehant/e/ing t/erze/Ye te [lippet/iteenn aan Jijn doorl.
HOfJg,lzeid den Heere Prinfe VOII Oranje tn Nos[au. ter ve,.·
gadering o11lf/andig geropporUert. dot jij H,eeren gedeputee,-·
tien tm dim tinde auditn/ie bij zijne Door/. IIQogheid had.
den gehad. m 't geene verder i1l die alldiet/tie U'IIS gepas·
jèerd en voorge,'allen als blij/rt uit het voorfi. "opport, lui·
dende als volgt.
" " Dat zij heeren get/epu/unlen het ge/11k r.addm gehad
" " van ter audientie vlln zijne !/fJogheid g"tldmillecr/ te
" ,,'werdm, en aan denzelven ingevolge vlm de Refolutie
" " vlm den Oudraad In datIJ 31 Julij 1147. opening har/.
tt ., den gegeeYen VIUZ tie Conf/itutie van a'e Regeering van
" " .tfe j'ta4t ende tie behandeling MIJ tijm.
" " Dllt wat het eerfle IJetre{l zijne !/ooghejtl de goedheiJ
"
Ot hatltle gehad van te verklaartn, tlat 'liet /ronde fien t
" " dot bij provifie eenige veralJdtrjng in hel Oê1,-oU. rOIl·
" ,. kende de lIfogif/1'lIatsbef/e/1i1lg van tlefc Stadt gere'lflireerd
" " wierd, met diell verf/ande nochtaNs, prIl aatl fijne 1100g" " hei. nll competeert ik eldlie V011 deu Ojfi"jer, Burgt'lJIees.
" .' teren, Scltepenl!1l en Agten. nnmetltlij/r tiat VO,j dm 011;'·
" " der tfj AIJten een uit drie, etl tlflt )'fm Burgt!1:Jffjleren (,'I
" " &.+(.
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S3.

I!D derzelver goede Borgers en Ingezetenen w:;s feer nadeelig.

ten opzigte dat de Leeden der Regeeringe ,die bevordert wierden tot eenige nmpten en bedieningen, om dewelke fij buiten de
gemelde Stade moesten relideereu, '[ zij voor derzelver geheeld
leeven lang, 't zij voor fekeren bepaalden lijd van jaaren, daar
door alleen derfel ver kinderen, die iu den tijd hunner voorfz. reliden·

" " Sclzepenm uit un dubbel gelol, zo en in diervoegen ol$!
" " lut je/vetl 'Voor dafon 1I1in den Oud-Raad heeft leeom" " peteert." "
" " Dat wal de behandeling 'Vlln de regeering betreft, zij" " IJe Hoog/uid wel wilde permilluren, dat bij prllyljie Et.
" " bleeven werd hij het oud gebruik, en dlll bij ge'Volge de
" " twee Clasfon proYijioneel Meeyen JubJi.lIeeren , doc" dal
" ,. hoogst ged. zijne Hoogheid van getillc"ten was, dat alles
" " in de twee Clasfen gebragt moest worden, door de r'gee,. " rende Burgemeejlers. flnder dat daer over alvoorens
" .. eenige bijeenkomsten gdouden wierden, do,r de regeiren" " de eli Oudbuf-gemujlerm, zo als 'Voor defen geprllé/ifeeril
" " was geu'orden."
" " En eindelijk d.1! ji;r.e lIoogheid van de vriendelijkheid.·
" " ,'on de regl'Cril1g defer Stodt was "tl11'agtende, dot 1It" " ,'oorens agens foe te treedefl, derelvI mei Hoogst. ged.
" " fijne Hoogheid wel '.1:01 willen CommunicOltr gaen, In met.
" " denzelven komen in een vriendlijk overleg." "
Waarop gedelibereerd :r.tJnde, hebben hunn, Ed Groot
.dchlh. hel gerapporteerde zig IlIaten welgel'allen, gelaudeerl
en gtl1ppro.heer/, ZIJ IIls geilludeerd en gtllPprobeert u'IJrd bij
darm, ol het gcm bij gemelde Heeren guleputeerden in tiee.
[en is gedaan en ,'erricht , 'wordende midsdien het buvenjloande rapport in een Refolulie geconyerteert, en zlin d'felven
VVQr hunne moeite en vigilantie ill defen gmomm, als {J()/e lIe
flur Karfl:boom voor :iiin geda"n rapplrt bedll1fkt.

RefoJutien van den Oudmd.
Ll.l
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celltie buiten de Stadt Oordrecht gl!booren waaren. geoordeeld
te wecfcll !!,cprh-\xrt van de habilireijt omme [Ot de regl!ering al.
d:t:lr tc kunnen wor,Jen geCligcert, fchoun defelve buiten die
cellige OIiJI1::ildig1h:id zouden mo;.;en hc:!hcn , alle andere qualific:ltien bij het gemelde reglement b~rcqllireert. Oae insgelijks
dl::r door v:tn het Confula3t wierder. geweerd, alle andere Per.
fuonen billnCn de gemelde Stadt niet gebooren, fcllOon gehooren binnen de Provintie van Holland ende Westfricslancl, en getrouwe met Burgerdocheers van defelve Stadt, en zelfs zig daar
tcëtablisf;!crc hi!bbcnde, en zig met der woon onthoudende.
Dat de vertoonders en derfelvcr \'oorzaten tegen een vaR die na·
cleelen wel hadden getra;;t te vindeR eenige remedie. door aan
vcr(cheiden leden tot het waarneemen van Ampecn of Commisfien, ofte ook om andere oorzaaken buiten de Stad gaande woo·
nco, te virleenen Decalatoiren dat derfdver kinderen, hoewel
buiten de Stad Dordreche, doch binnen de Provincie van Hulland gebooren , in aUes zouden worden gehouden als binnen de
fiade Dordrecht gebooren te zijn, doch dat mooglijk in tijden
en wijlen een (C)dalli!l" geval komende te cxteeren, daaruie eenige
moeijlijkheid en verwijderinge 10utle konnen omflaan. geliik
door de continuatie van 'e vuorf;~ . ref:lemcm de gemelte Seadt in
de voorfz. opzigte merklijk foude komen te lijden. Dat de ver·
thoonders zulks in overweeging hebbende genomen de gemelte
nadeelen gaarne foude (jen verhoed CR alle ver\Vi!d~rillgen gepr~
venieen, en midsdien ee raden waren geworden, dJldnne ond..:r
approbatie ~nde oétroij van ons tc maaken eenige veranderinge.
en ten dien eijnde obferveercnde het voorfchrifc van het X~lVl1e
of iaallte anicul van het voorli. reglemene des Jaars J 703, op
Mn :28 Maart defes Jaars '74° hadden ge'clul\-eerc, omme op
den 9 van defl! loopende maand April exprcsf.:lijk te vergaderen.
omlne op het geenc voorfz_ is te delibrreercn. Dat derclve ver·
volt!cnds op Jenzelven l1egend~n, en ook op den J oden April
ver;.:adert zjjnde. naa' voorgaande deiiberatie met eenparigheid
van· over de veertig leden, fo van den Oudraad als van de goede- luijdell van achten, en fulks merklijk meerder als hee felve
artikel requireerde, hadden goedgevonden in het vOJrrz. Re.
>;kment tc waaken ceni~e reuIcsfen , alterati~11 en bijvllegingen
ver-
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vervat in 't reglement aan ons geëxhibeert: \\'esh~lven de vertoonders zig keerende aan ons. gediennelijk verf()(kcn dat het
onfe goede geliefte zijn mogte, h~r \'0 orfz , geëx];i~)e,Tde re;;lement uit onfe Souveraine magt te lIpprobeeren enJe t~ bekragtigen, ende daartoe te verleenen onlè g~woonlij;';e brieven van
OOroij in de beste forme.
Ord,.c CII RcglclJie/lt, bij BurgCIJiceflcl'tl1 (Ij
Regeerders da Stad Dordl'cc/u {;e{jrrc,tcel't, tot
bl'jld/irgc ,'all de Jllagif!raflteu, binnen de
"oolj'z • .')jadl.

Art. l. Ecrflelijk fullen de dienende en oude l\7ngiflraatell ofr0
den nUdr~3d blijven J en gela:ncn worden op het get~l' van ve~r·
tig perlooncn, den pcr{(lon van den Schout ofte Hoofdofficier
daar ORder gccol11preh('nd~crt.
• Arr. I r. Bij wclck::n Oudraall, ll?fTe;1s de goed;: luij.1c1J van den
Agrcn op drie KonÎl1i:cn R\'(,nd • van den J:tare 1742. ZUllCll
,rorden \'oor;;e:1agcn, drie llccr~n uic d"n O;ldrald, om aall'
haar Ed. Gr. l\1og. de Heeren Smaten van IIol~and CPZ. \'oorgedragen te wDrden, (lees in den tegenwoor.ligen tijJ aan (~el1
ITeL'r~ Erflbdholllkr) mct \'erfuek daaruit een perfuoll tot SCh0tIt
oCte Huort<lj]jcier dcrèr St:ld te worden ge·]igeert, omme voor
den tijd van drie agtcreelivoJhendc .Taaren het Scholltampt deCèr
Stede te be.lienen, \\'clkers funétie en belieningen egler niet
eerder bc.~iilncn zal al; met Prime) l\Jaij ,dJ:Ha:1il \'CJ:;';èn~e en
arFl cnl1ti:lltc_'rèn telt u:cilllo April van h'~c Jaar I? 45, zullende
alzo vouT drie Jaaren telkens wederum in manieren v"orÎI.. ge~
procedeert werden tot de elcdie vlln een Sch'Jut ofte.: IluurwfiiciL'r voor der" ~tadr.
Arc. lIl. Tot Schollt ofte lIoof:offi..:ier ,{(zer S :J.Jt z~1 gtëligeert ende v~rl;oorcn worden een pc rL,oll uit lkn Oudraad , zoo
nogthans dat dezelve SchollC gedllur~;]dc oen tijdt van zijno
voorrz. funétie, defelve nem en f,'sfi·~ ilJ den voorli. Oudr:J.ad
bebben en behouden fJI, die hij blvourens daarinoe als VroedfChap of Oudraad fal gehadden hebben.
Art. IV. Den voorn. Schout of IIooftolUcier, Z:ll in het gerechL 13
te'
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te hebben en behouden den zeI ven rang ende fiemmen, en VOQfto
fodanig gezag als desfels predecesfeurs gehad bebben.
Arr. V. De voO/no Schout of Hoofdofficier. zal geduurende
den tijd van zijne funtUe niet eligibel zijn tot Burgemeefier ofte
Jot dc bedieninge van eenig Collegie wegens de Sladt, als zi;n
de Collegien van de Heeren Staaten Generaal. van den raad
van Staalen , gecommitteerde raaden van Holland; midsgaders in
de refpeélive Admiraliteiten, als mede io de Reken-kamers van
de Generaliteit ende van nolland, dan alleen op Driekoningen
avond In bet laatfie Jaar van fijne funBie, als wanneer weder.
om een andere SchoUt verkooren wordt.
Art. Vl. I3ij den Oudraad , netTens de goede luijden van den
achten, (weleke goede 'uijden van den achten daartoe hebbca
en uitbrengen zullen twaalf keuren) zullen alle Jaaren in Maart J
volgens de privilegieu ende oude onverbreekelijke Obfervantien
uit de leden van denzelven Oudraad geêligeert (*) worden.
twee Burgemeefleren omme te fungeeren voor den tijdt vall
twee agtereenvolgende Janren ; te weeten , het eerfie Jaar met
ende benevens twee Burgemeefieren. die in de voorgaande Jaarcn geëligeen zijn, en het tweede Jaar met die Burgemee!leren,
die als dan fullen gekooren worden.
Art. VII. Zullende met primo April den oudllen Burgemees.
ter in rang na de ordre van de Regeeringe, 't zij hij van het eerfie of tweede Jaar verkof)fen is. voor den tijd van dric maanden
w.!fen prefideerende Burgemeeller (of zo men daar gewoon is ti!
zeg-

(') Geëligeert. Dit gr[chiede ~'oor ~'em 111et heJleo/en Bi(rtJen, De Leden. we/ke wegens 'Ûekte r{ ondere weUige MI'znoltl'1l, bij de vedriezillg niet konden tegenwoordig zijt1, 1,".1ren gewoon hl/nne j!C1nmen bij em briefje te dOOl il1br(/;~cn.
JPolinur dil loat!le in onbruik geraakt zij, "ekent tie zeel'
iundigr lIar VAN DI! WUL 1Jia If ltun11l!11 bepaal,'n; 11ioar
<Nel, dal hel, ;n lut "tJar '74 f. nog in acht gC1l0lllt'll is, el1
op den derligpel1 JIj,ut! t )'on dat :,oar bef/ooten, 0111 de Bilj~!len van
(lfwe::.n;der. fJllfilmumen.
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zeggen Burgemeeller van de gemeente) met alle Codanige digniteiten ende waardigheeden, als :llle Burgemeellcls van de gc.
meente hier bevoorens hebben gehad, midsgaders in alle Collegien ende Vergaderingen binnen deCc iladt, en li'ecialijk ook van
den Krijgsraad geobCerveen hebben. D~ar de expiratie van wel·
ke drie maanden voor gelijken tijd vervolgends prefideeren Cal
de tweede Burgemeeiler (die men geduurende het prefidiuOl
van den eerften noemt Burgemeeiler van 's heeren wegen of van
de Graaflijkheid) in de gezegde rang van den Oudraad en ma.
Dieren als vooren J ende allo conCequentelijk den derden en vier·
den Burgemeeller, ijder voor den tijd van gelijke drie maanden.
Art. VIII. Ende Cal den Prefideerende Burgemeeller, telkens
len einde van fijn Prefidie ofte teelt van drie maanden gehou·
den fijn te doen zjjne rekening. gelijk bevoorens alle vier Ulaan·
den bij den Burgemeeiler van de gemeente gedaBn wierdt, op
welken tijdt de voorfz. rekening fal worden gellooten, ende den
Burgemeefter van 's Heerenwegen gemaakt; midsgaders de fuc·
cedeerende prefident Burgemeeller worden btëdigt l·). en nopends de overgeleverde Anikelen van de goede luijden van den
Agten. in al zulke manieren gedisponeert als bevonden zal wer·
den te behooren.
Art. IX. En in cas een van de vier regeerende Burgemeesreren, geduurende den tijdt VAn zijne funétie quame te overlij.
den, zal als dan een ander Burgemeefier, in plaats van den over·
leden worden ge(Ï1rrogeert om te fun~eeren, dien tiidt, die aan
de voorfz. Jaaren nog zoude m:lllqueeren; welke furrogalie bij
den Oudr~at en goede Iuijden van den achten gefchieden zal in
voegen J als vooren van de Eleétie is gezegd.
Arr.

C*) Deze Eed )'011 dm Prefidtnt Burtemeefler werdt. kor:
na dit Oêlroij. ,,·ernieligd; uitwijzende het BtJluit va/J dm
Oudrflfld vlln den 29 AUgUltUS 1740, hij 't welJ: Ie gelijk tlr
formulieren vatl dm Eed voor Burgemeeflertn. .!!Jehepenen.
Oudmden. Agun etl veertigen Luien, gaan/Ie in de Col/e·
gicn, zijn 'Yqorle[chrHven.

123

111

DO RD REe H T. Regurlllg;

Arr. X. De vier r('!~cerende Burgcmeelècrs, zu!lcn gcduurende
funélic in de veïgadcrillg' v~n (kil Oudlraad zlttc:n, en den
nll1;': hebben vuur .. l1e andere Olldral!cT' ende Magiflraaten; Edog
20 ha1>t haare VO')rfl. fllnétie ten einde van de vuurrz. twee
JH,.ren l:,1 zin gtëxpircert. zulkn dl'zelven als dan wederom
zicr'!n in haar voorige plaatCen. naar order van den Oudtraadt.
Art. Xl. Ende ruilen voortaan tot Veertig, J\cht':n, Schepel1en, OudraJcn en fiur;:emeelèeren mogen vcr~(){)rl'n wor'leB,
IIlIe p"rli'on,n gèb,)oren binllen de Provilltie van f'hlJnnd en
We.<tCriesland, olte die bij haar Ed. Gr. i\1og. Z;jl1 yerk:a:ml,
als [()Aani;;e te lllo:t~n worden gd1Ulllka, na d:H dcfclw met
een inge!loorcne b~rger dochter tw~e J:larcn getrouwt ZlIJlcn
zijn g~\Vc~:,t, mids hebbende ook de verdere qllalitl'ijtcn bij di,
Tegiclliellt gereql,ireert. Ei1 z:t! hCi7.clvc ook r1n:1l' h~bben in
Op/.iJle van alk die leeden dl.!r fc'::·:crin;;, di~ in het I'uurrz. geval en met een ÏI~;lb(Jore burgers duchrer getrouwt zijnde. rc'eds
!i,d.'n van den Oudr:tadt zijn geworJen. Wijders zl:lkll in h'-'t
vervolg aun aJle leden vaJl defer Stede r~geeringe, die tcr ;;2Ieg~lIhcid van Ampr.:n en COIUOlÎ:fittn, tot welker waarnc':IlIi.lge
lij \'our zcker c,~t:.1 vail Jaaren cl' 00:; tul l'i//lI1I bui;len dl'ze
Sradc 111o~[en rdi ~":i!I\~ll ~ o!è~ l:i~ u;n a!1'.L.'r~ rL'J~IL~ Î" i~ mC'trt!t
WOUII bllijlCil dd~ :::l:h:t bc~ee\'c:J, tcn bcho:vc 1':\:1 (~e I;il:ll~_
fen. die gedlluren,~l.! derzelver rcfj,!e~l:e ofcc abf.n:ie bU!jtell
.l.:l~ Stade zOlleLn lllo;;en geborcn wordfIl. midsr:aGl'rs aan al
zl.lke i-hTltJOneil, \\'l'lckers Vaders en ;\!Uc:,kiS rc~l.:(\i"c·lijk bi:1JlC de Stade Oor,!rechr gebooren ziin t-;C\\'l'C'cr, door dcnzLl\'ell
CuJru.!e mo;·:n IV nkn vefleem DCC/dra/oh"IJ, dat d~rzclvcr
J.:in,1crcn Lh!l\H1 bllie'-'ll de Sta,1r Dordrecht, de,ch biIJnen de!;!
Jan·kn \'an [l"lIapt! en 'Yl'.,fli._,:.::ld ;:l~1J'lr'-'n, i:: all,'~ zuilen
',I'Ofelen g~holldèl1 ais of dc'I.C!VCIl bill',cn de St"dr D,'.rdrcc;}[
gebooren waren, teil Zl;!I;C e!E:ét': d::t dl'7dve metrer woon bitlIJe D, ,drccJl' f:l!,00Illln zijnde. lut Veertigen , A':ren, Schep,-nC11, Uu 'r:1.'cll en Burgemedt,!tC'll ZI1I:':11 eligibd zijn, mits voor
het ovcrib'~ i:1 ~!lcs I'oidoenle aan de TeqlJifjti~n il1 dit rrglemem
Gc'lijk ook I;e/zelve fC~t in alil' opzir,ter nedergel1elJ. - If:n z::!ien h,,(,i'\'I1, roJlc die grenen, die bcvoorclI zodanige Det;/.'lratoi,"rn erlangt ~lbben, en waarvan eenige uit kracl.te val!
h~3re

:::~:J b~rcijds

keilen val! de reg(criI1 b aijn geworden.
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Art. X'!. De voorfi. Burgcmeerlcrcn. zullen zo wel mogen
word,>l1 geëligeert uit dl' Schepen"bank als uit den Olldraad.
2ond~r eenige dillin{tie, des dat dezelve zullen hebben de voorgaande qualitdjten, en malkander niet nader en berlnan als broeder" en zlIst~rs kinderen, zoo in allinitdjt als Conranginiteir,
en den \ollen nuJerdum bereikt hebben van zes en denig jaarcn.
Art. XIlL H~t gerecht of de bank van Jul\itie ZJI blijven befla~n uit ncg<-!n Scl1l'pcnen, en zul/en dezelve Schepenen op alh: verl;:I"edngcn van den ()IlJl ~3dt worden gccunv( ,c~ert, ende
11'1:1f hnar~ll 1~1l:; fkmillen hc:':,en, va:l wdkc Scl]l'p~l1cn bet
eCIl,' Taar viif en 11,'t ~t1hj~r Ja;;r vicr Zll:I~1l atga~n, cnde eenige
dayn' 'oor St.'. liclJl'.~!, wedL"olll gelijk g~tal wordell aangef1eld,
tCllI ,·:k:,~ ~: iJ ... d,~ \'(~ ~rti)~,~n, hg~volg(!11 van de Privilegien,
Jn,:;'liil;s op cI~il c\\'c::dl'll maandag ill Septembd bij benooten
bil d'c'l] zu::cn fo: me"ren een ll')lllill:lti~ van een dubbel getal,
~" l'~n!JIc\k her c ':1 J~.::r tien, en hc:r and~r Jnnr ii~r llc'!';),mcn,
die nl!e ruilen w,:fcn de Jen Ou3ra:ldr, i:Ji;e',:d:,~ d.mz.'lw!i Ollti~
r~ad op het m:l';en v;;n de llu:nillatie compk:cc zouJe mogell
word'éll bevonden; cdog bij aldic'l [til vuo.-i't. tijde ecn of met!r
plaatfell v:ln den Oudraad open gevallen z,)ulbl mO;;C:l \\'eze,l,
zullen defl'!ve werci:.;en als dnn de nominatie, teil dcelen uit den
Oll+a1d als "aoren moeten d')en, cn \VijJ~rs tot ijdl'r \'acailt~
p:aatr~ twee g'~ql!aiir.cecrde pèi:oOl1en uit de burgerij nominee.
ren, en daar :>m:rcilt prccHè eil met de mceile cx:,c1itlld~ in zon.
lLriinge achlingc hc')ben t~ ne2mcn, dat dezclve zullen moe.
ten \Vele:l ~~C:;"'l1èll tot lL~l1 vo!!en ülld.:r.\oln Y:!!1 \'ijlclltlVincig
Ja li'èn. c ld'è z:i1, s iiJ her ZC\clH',.-ia:ig'!e Jaar ~ctri.'edcn, ende
bo\'cnlliell onk in:.;eboorellc bürgers of wd conförm het voorgaande elfde ar:i;el \'oor zodllnige vcrl;!aarll, of w,,1 inboorlingen \':lll de Pro\'iilti~ vnn Holland ende Wes:f:'icsla:lll, en twee
j~arcn lan~ mtt een in);cbvore bilrgcrs dochter Mfer Stadt getruuwt, als mede! :lat d<.',~'èl\'c zull<2n ll1ocr~1l doen profesfie van
uc ware Christelijke g.:n:luïlllecr,'e religie, ende IansreliJk dat
ook dl! vourl/.. perfiJoncn tcn mini[Cll g~goedt zullen moeten
zijn rot tiea èuit~llt guldens, of illl!ll~r5 van haarc ouders zouani!;(e erfcnisfû te wachten h-:bb:?n. Ende in cas het lI10chte komen te gebeuren, dal binnen ecn i~3r m~er pl .. atf~n in den Oud.
LiS
rud

~
!SS

DOR D REe H T. R(guri1Ig.
R(gu,itlg.

vac:eercn, als door het aanflellen van de vijf
rad quaamen te vaceeren,
vi;f
of zes Schepenen relpettive
relpeé1:ive zouden konnen
kannen worden gefuppleert.
gefupplecn.
zo zullen de verdere plaatren open gelaten
geJaten in de fuppletie van
dien tot het volgel'lde
volgende Jaar gereCervcert
gereCervcen worden, en fal de voorfz.
gerererveert
ilominatie
Romin:uil! in vo~gen als vooren gedaan, ende ge formeert zijnde
bij dc
Borge.
preudcnt Borgc.
de veertigen overgebragt worden :lan
~al1 den preudent
prefidcnt
!DeCller,
JDeCller, om defelve nominatie bij den gerechte naar
naBr ouder gelDeciler,
woonte gerefumeert ende geëxaminneen
geëxaOlinneen zijnde hij den oude en
dIenfude
tzonder de
dIenEllde l\lagillraaten.
MagHlraaten, en zulks bij den Oudraad (zonder
,oetie lu ij den van den agten daero~Jer te begrijpen) gedaan wor,
Joetie
Joede
wor·
den
gelal bij bellooten
biljetten (*), als te
elen eJettie
elettie
elcé1:ie van een enkel getal
belloaten bilj~[ten
be!1()oten
bilj:?lten
'weeten
ccne Jaar vijf, en het ander Jaar vier Schepenen,
weeten het eene
dewtlke
delVt!ke twce
twee achter een volgende ja~Ten
ja~ren dienen zullen. Ende
ten einde bij onkunde ofte in advertelltie eenige nominatie zoude
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ZIJek om hel
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wiJ/m
Don d(
d!
itllllslg~l1Ielde,
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il1
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het in
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werd, dit hriefje
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I'erl'olg, gfC1Ie
geme biljet/et]
biljellcn
Ie laoten
laaten geldet!;
looren
ge/dell; dodl
docll d.;l,
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,eJlookm;
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illgebr"c11:,
zig l',m
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,'nn liet
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1/Jogtn
I/Jogtn begce1'f!n,
begcr!l'f!n, 1'001'
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de moogen werden &edaan, firijdig jegens de Privilegien ofte
ook jegens de verbodene graden van con[;lOguiniteit ofte aflini·
teit, ende zulks op dat in de gerechte niet meer en zoude mogen zitten als twee van een geilachre, den anderen niet nader
beftaande als in den tweeden graad gerekent na de Computatie
van de Canonycque recheen, gelijk als zijn broeders en zusters
kinderen. welke ook zal worden geo!.J[ervecrt in gelijken graade
van aftinitcijt of Cwager[chap Ïll conformite van het Privilegie
van den Jaare 148 I. zo zal telkens acht dagen voor het doen
van de voorCz. nominatie bij de SecretarisCen eene liiste gefor.
meert, en in de groote Zaal opgehangen word~n, houdende de
namen van de OudraadcQ, die als dan nominabel en eIigbel
zullen zijn.
Art. XIV. De goede luijden van den achten. zullen .:enomi.
neert \\'o~den bij de Deeckens van de gemeene Neeringen eu
Gildens, ingevolge van het accoord in den Jaare 1674, dienshalve opgerecht cnde geOooten, zullende die nominatie behelzen een tripel getal, ende gedaan worden ten tijde als tot nog
toe gebruiklijk is geweest, dewelke Maandag of Dingsdag daaraan volgende bij den Oudraad ([onder de goede luiden van den
agten daaronder te begrijpen) gedaan te worden, eleétie van een
enkel getal fullen die geenen die toC agren worden genomineert
ende geëligeert, mede in alles Codanigh moeten weren gt'qualificeert als in 't voorgaande articul, ten opzigte van de Schepenen
breeder uitgedrukt (laat.
Arc. XV. De veertigen Culi en in Conformiteit van de Privilegien de n[ge(1orven en vacante plaat[\ln bij beOoOtell biljetteIl
fupp!eerelJ. alvoorl.!lJs de nominatie van Schepenen te doen.
Art. X1/I. Oe Burgemee(1eren, Schepenen en goeden luiden
Vln den agten en veertigen invoegen als vooren • voor de eedie
manl gei!!igeert wezencle, zullen tot geen aëtueele bedieningen
wOidcn ge:tdmiteert, voor en aleir de[dve met [olemneele eede
[ullen hebben v~rkla:lrt, dat ze na de voor[z. ampten reCpeétive
niet hebben ge[olliÎlteert, dog zullen gehouden weren t'eIker
l1ankom:le voor het aanvaarden hunner bedieningen te doen
den ced van zliivering, namenlijk dat zij om 't voorfz. ampt
ei' beJieningen te bekomen, door haar zei ven nog door ande-
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deren beloofr of gegee\'en ce hebben, bclooven of geeven, zul.
lel'l eenigen gifren , !;l"Cn of gefchcnkcn aan ecni~e perfoonen,
't zij in of buici?n de Regeering, zijnde direc1elijk of indirec1e.
lijk in eenigcr manieren meI beloften onder rede als vooren , dat
ingevalIe lecniger I;jdl lOt haarc kCJlni-fe zOllde mogen komen,
tI:lt ijmant ullieen h:m weel0n iets belooft of gegceven had de ,
beloofr of ge even zoude, zij 't zel\'e a:l!1 Burgemeer.eren aan·
fio:Jès zullen oper.b~aren met bekem!maldng van de perfoon of
perfool1en, aan dcwdl:e iets beloofr CJfre gegee\'cn zoude mogen zijn, of belooft of [('decven zoude flaall re worden.
Art. XVII. Die van deil Olldraa,j en goede luiden van den
achten, mid.'gaders de ve~rtigcn zllll!n in hJare Colh:gic:l re·
fpeéti\'c r::nt; en fc,(ie h'2bben na den tijd van iaari'n. dat defd·
ve rullen wefen geë!igecr!, ende de ked~1I V~:J d~a Oudra::d ful.
len il1s~elijks dcfelv~ ran 6 en fcsfic bcbb,.'11 in alle andere Colle·
gicn binnen defc Srade. Edog fal den l'rdL;~nt llurgemcefl.:r in
der tijd in alle Collegien pref] !eeren, ,'all weJ::en hij liJ i5, en
voortS alomme zonda onJerfdleid de prcfeance en e~ra~n r:m~
hebbe!1.
Arc. XVIII. DI! TbcfJUriers zullen gckoo~~n worden na bet
oude gebruijl{, hij de g~l11e.?lle I'eeri::gcn en de goede luijJen
van den agten, enJe in niks !:Jocten \relen gequaUicecrc, zoodanig als hier vamen, t~n opzi;~t~ ,'an de Schepenen ge~xpres.
feen {iaat, ende fuI!en dcfd\'e Thefi\lll Î,'rs mede gehouden wef~n. alvoorens rot die ~étue~lc bedi.:!Jinge te worden geadmiteert te fiellen furicamc cautie, ende nH't /l1!ClDncele ecd~ te
vcrklaaren, dat zIj na de vuorfz. b~Jh:lllllgen niet en bebben
gefolliciteerc.
Arc. XIX. De Sccr('wisf~n in der tijd 7.ut:el1 tot Schepenen
nominabel en eligibd zjjn, mit;; dèLJve fOl'anig mede in alle.
zi;nde gequalificeert a!s hkr V,lOren. ten regarde van de Sche.
penen is geze;;t, zodanig nogthans dot d<!felve geëiigeert wor·
dende, ende in fundie als Scbepenen willende treden, gehouden fullen weefen h3are bedieninl.l'en aftdIaan, en fonder cenige
referve re fiellen ter difpofitie ende CoJlatio:! \'an den voornoemdEn Ouêltraad, n(!maar ingevalIe dezelve geneegen waaren in
pure bediellingen te blijvl:il contiuueeren, dat in fodauige cas
dl!.
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dezelve wrnaan [uilen worden ondt:r I:et ge,al van (\!n OudraaJ
te zijn, zonder lloglhans da:lr illile [~ mo;.:ell zitlen of:~ (iem.
men, geduurende deruIver bedieningen als alleen lut de verkil.!zing van de voorlz, Burgcmec(]eren; dog zo lVann~lT zij Illijden
haare bedicn:nhen zouden komen neder te lel~gell, ende efleétive arteilaun, d~t dezelve als dan in d"n voorL-:. Ouclraad rang en
fc,rie zuli"n neun~n. fonder eenige formalilLijten van naoden te
hebben naar den tijd haarcr Eledi<.!, mits welke de voorfz. Secretarisren tot Schepenen ilJ maniere voorfz. gei!ligeerr wordende,
ende ni~t geneegen zijnde aanftollts in die qllallcci[ te fungeeren,
dat dezelve a's dun alleen den eed zullen doen als Oudraaden,
endc niet als Schepenen, ende dJ! in foodanigh geval haare
pla~:(;~;] als SC:lepcncn bij den ger~chte ~ulkn vervult worden,
bij f.lfroga!ie uit de Leden van (:~[) Oudraad en anders nkt.
Art. X X. Den d~;; van drie Koningen avond, zal blijven geprciit;eert cot ben~lIillb~n, cnde bc~"evi:l~c \'an de Amp:en die
men van ouds gewoon io; gcw~e"t [<.! vcr~cc\'en. end<.! f'L)!:cn die
gcellen die van \Ve~elJ dd~ Sladt [lr vergaderinge V3n de Hel"
ren Snaren Generaal, midsgaders in de Collegicil van den Raad
van Sta;lt 'n, Gec'JmmillCerde Ibaden van Holland, ende [er
Adlllir~,lileijlen. !lIs mede in de Rekenkamers van de Gcneraliteijt ende \'an r1()lland , zullen bij een Oudr~JJ met befluorcn Biljettell werdell gekorl';]. m:Jar ~l!~ Amprc:] binDe de \'oorfz. Stade
bedie:lt wordende (cr W~esb!llcr, ende ovs Gojshuijfen , ColloIlcl:ch;;ppcn, Scbut1l1ee[lcr!èh3p~'en cI:de het Scho~:,samp[ van
agr dage:] , midsgadcrs llecmraaJIl:happcn en B~\\'indheJilers CO)
riant-

(, *) De Bewindhchberspla:ttfcn, waarwm wij hier ~·OOI'(;] ge""ag gc:aaa,h lJebbcn, ,liJ d~ "l.'l'fl11del'il1g der Regcerilig.<form,
in i ï 47 )'OOI'{;{'l·a//m, '.j'ordm. 1'011 II'C{;et1 de Regeerillg dier
Stad, arm zijIIe l/ooZ!/t'id, dm Ilccre Pl'ilJjè "fllJ Oranje m
Nas(au, als Opperbell'ilidiebbcr fil GOf/l'eIï1CUr Generaal "1/11
de Oostilldiji:,1c COlllpd(,:!ic, ,'oDr;;et/ragCli; lI'elJre dcn )'oo/'{;c(lrlgen l'er/o9n, zo de::.ch'c l/ci!I (lr/1.'gellaam ;s. tot ECJI'i;.d':d,bl.'r
{/anJlclt. Dceze wijze 3'all )'r:dit'zin{J ,'il1dt haa:'i:n grondJlfJ~
;,'1
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pJaarfen van de Oost- en Westindi:che Compagnien, zullen met
open fiemmen vcrg~even worden, ende dat bij vuorfielIinge of
nominatie, of wel bij abfolute eleétie fao als ten regarde van de.
zelve refpcél:ivelijk van ouds in gebruijk is geweest, edog bij aldien het mogte komen te gebeuren. dat ijrnam tusfchen tijde
kwarne aflijvig te worden, welkers Ampt t,r Collate van den
Oudua:ld (bande, of zonder ondienst niet vacant kon de blijven
tOt den voorfz. dag van drie Koningen avond, zo zal daarinne
bij den Oudraad worden voorzien, in voegen ende manieren als
vooren • en zulks het voorfz. Ampt bij forme van furrogatie op
een ander perfuon werden geconfereert.
Art. XXI. En [uIlen (gelijk voor deezen altijd gebruijklijk is
geweest) geene afgegaane Borgerneefiers of Schepenen genomi·
neen of ingekooren werden, ten zij dezelve twee volle jaaren in
baare refpeétive qualiteijten ail gezeeten hebben.
Art. XXII. Zullende ook iu den Oudraad , volgends oud gebruijk gelijk mogen weren Vader met één Soon • midsgaders twe~
Gebroeders e) m niet meer.
Art.
t"lJ het StaotsbcJluit yon dm 31 Julij '750. 1nedebrengmde
" dat dOllr de Leden e1l Steden daar gem kamers zijn, welke
" gerec,'Jtigd zijn. Oin een of meer Bewlnd!zebbl!rs ill eemge
,. vem de yoo;/z. kamers IC hebben, bij YOCall:t1re aan zijn
" Hoogheid zal worden ,'oorgedrllgen , un per{oon beltoorlijk
,. gequa/ifleurd, nan zijn Hoogheid nangenal1llJ, wdkc yer-'
.. "olgends z,11 fI'crdm l'Qorzieli ,'a'l cm llJisfiJ'e "an zijne
" Hoogheid geadJresfoerrl aan BeU'indhehberen van de komu'
•• daar '/ behoord. om ol&oar a/s Bewind,lebber aO!lgenooi/1tn
" te worden." Op dtze wijze gefchiedde de urf/e aOllf/ellillg.
ter !.:tltllel' dllljleidam en Rotterdam, in den Jaa,.e '774. dlJo},
IUl.II(ie/!iilgt ,'a1l de E-::eeren Ocke Gevaercs en l\lattheus Ries.
(.) En nict meer: Dit ,1rtijke/ is door hel gtbruilt uiet /oe'fl,1.ifèlijk gel1uiflk: op tie dgtm. wiiJ 'er yoorb,:'j,tJ z:jfl. diJt
r(lo:l~r eN één ZiJcn Leden ]fan den Ol/dra,u; zi:1::iè, !en zef.'er;
tijde em andere Zoon Ud ,'an de Goede Llllo'"'11 la:1 den "iJ1.€'; gewf(j ;~. Ifet hep.gt Gil; (zrgl de lleer \',\:,< PO: \\'HL.
J':";
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Arr. XXIII. Voorts zal alle het geene de Regeeringe van de

~oorrz. Stadt concerneert, ende hier benevens niet Ipeci6que
uitgedrukt !laat. op den ouden voet gelaten, ende dien conform
gepraétireert werden.
Art. XXlV. Ende ten eljnde de bovenllaande poinaen ende
Aniculen te vaster mogen werden gehouden, zonder eenige ver·
anderingen buijten evidente noodzaaklijkheid rubjed te weren;
zoo Is bij den Oudraad goedgevonden. bewilligt en overgegee·
ven. gelijk bij dezelve goedgevonden, bewilligt ende overgegeeven werd bij defen. dat ~eene deliberatie zal mogen worden aangetleld. veel mi/l eenige alteratie of veranderingen in voorenil:iande Poinélen ofte Ardcuten werden gemaakt, voor en aleer
den Oudraad daarop acbt dagen te vooren rpecialijk zal wezen
geco/lvoceert, ende alle abfente Heeren ten fc=lven eijnde mede
bij misfive Cullen weCen beCchreeven, ende dat als dan nier an.
ders als met Cesendertig cODronante aemmen tot eenige veranderinge ampliatie of reUriétie in den vooren!laande Articuleu of
POiDa!!n vaD dezelven gecoDcludeert, ende vervolgends eenig
verzoek aan de Heeren Staaten van Hollant en Wesrfi'ieslaDd ge.
daan zal mogen werden.
Zoo is 't dat wij de zaak en verzoek voorfz overgemerkt
hebben. en de vertoonders willende gelieven nit oore rechte wetenfchap fouvraine magt en auaoriteijt het vooren!laaode gere.
dresfeerde Reglement in allen deelell Poinaeo en Articulen hebben goedgevonden geapprobeert en geratificeerd. vinden goeJ
apo

v.." wiens """tekmingerz wij de rrijheitl gerzomerz hebben, Kebruik Ie moaken) ;'J tien Olldraad Ie hebbm gezic1J, dc Hee.
rm Gebroeders illr. lOHAN C/J UEHMAN Cal!NELIS DE WITT, tien
één als Schepm, en den onder als dgt, lenriil hun rader. dl!
l1eer en IJ'!r. CORN~LlS DE WITT het BfJI~~t'1neeflerfchop he/deedJe. Thans, zegt Û;"II Ed. huft het ze/,'e ook pioaIs , ;1/ dm
perforJn van tien I!ee,o fJllrgclIJujier ~!ATIHEVS RI!:ES, w;em "del;'
Zoonen. de één nis Sdrpen en de nnder nis ,'If!t, Ie ~c;;!k i;;. 1
hunne1/ I-'lder, zjltil1J ;/1 den Oo'loiofJfJJ l1ebLom.

544

DOR D REe H T. l'ol'ngun.
-_.- -approbeeren en r:uificeeren, h~tzel\'e bij dee['n l:t~tendc een ie.
der dien het aang:lan zal, zit: hier n:lar te rcglllecrcll. Gt!daan
in den Ha~e onder onren groo!cn l,'~C;C llier aln doen hangen,
den tlVil1li,:>;t~~n April in '[ Jaar onz~s llceren en SJli.;;.naa:.ers
een dllyf~1J[ [even honderd en veeni;;h.

-- ------

J.

[J.

IIi:sfcr:,1/11'

l'f.

Ter Ordonnande van de
Staaten

lFillem BI/is.
Van de Regecring der Stad Dordrrcltt ~!lall wij, voJge:~s on,
befiek, over tot de fóorrcc,'ttcn, die vrij aanzic:,lijk zijn, als
hebbende zij altCios gebad de eerfie Stem in de Vergaderinge der
Staaten ; 't zij om dat men haar houd voor de oudlte Stad van
Hol/alld, of liever 0111 dat de :lIolde Ho!!and(i:he Gr~aven hUil
gebied in af omtrent die Sta,l gekrc~<!11 hebben, en tot op Kei.
zer KAREL DE:-; V aldaar gehuldi1:\t zijn I,c.nmkn; (bande /Jn;-.
drcc/lt daar in geJij!, met LI'III'e11 ilJ Rrrlu,liIf. Op haare
beurt zend ze Gei1;agtig.ien ia alie d'~ lILl:lan.!;i;!Jc en Generaliteits KGllcgien van Regeeringe. V,r c!lcid, h,)o~ e en aanzien.
lijke ampten, als het Baljuwfchap v:tn 7.nidholland, het gaad ell
Rentmeeflerfchap Generaal van luidholland , het Ojjkgraani:hap
en de drie hooge Heemraadspla5tfen vall den Alblasft!rwaaru, het
Vlatergraarfchap van de Gmaf, en cenibe andere. kannen niet
(':111 aan Burgers van Dordrec 'If begeeven worden.
De Regce.
Iing ontvangt Landpooncrs , en vt!rleent 11: icve:1 van handfluiting. afleiding, daag. en vangbrieven. Zij heeft het regt der
l\1ullte. Het regt van Exue, of bellerfgeld, van allen, die van
buiten komende, aldaar eenige erfenis te beuren hebben, beo
naande in den tienden penning der nanbeflorvene goederen; uit.
genomt!n van de Steden [Jaar!em, Delft, Leir/CIl, AIII/ldd.l;II,
Rotterdant, Gorllic l·em , SdoPII,io"m, Briel, 's GrOl'ell age,
Jlliddelburg, Zirickzee en Utrecnt, met alle wel~e dat regt, bij
Conventie tus(chen gemelde Stad en Steden. owr cu weder,
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Van de zulke, waarmde dergeliike C()nv'~ntien
zijn, kOllll 11et v,,,,,,Lcl. ,Lui' V,lIJ v,,11c'nel.: ,
feden het Jaar 15-6. aan het Ari11c·We(',hllis. G·:lijk 1/:101"/cm, gel'ÎCt Dorr!rcc it het regt \'a!l e('n 'c'lcrprchter te mogen
h~bbcn. door Kei?cr IUREL lJE:' V. ;',c:~o'."nt Jl ', .. 1' ~'(711 :,;(,iJ
fc'lerpCll jll'Cerd,'. Di~ van Dordi'cc' t trcla eene Ja~r!ij!;khe

v:rnicdg,1

is.

Dog nid ~'dlolJten

w~dJe.

Doch onder alle de roorrrgtrn. 1V:,:1,' Dn; f:,,'" ;': mede begil'.
tiGd is. munt uit het STAPEL/n",? \Vij zullen OIlS nkt lIplJ.)llden om te ondèrz' .ekell, 0[' dit w.lOrd valJ Flanrche aaUlml,
dJn of het zuiver Dldt,ch zij. CC'nué'g is het, dat wij weten.
dat de betekenis d30n:1l1 i~, het Privilegie. aan eene Stad ge.
gund, om te mugen ophouden vreem.:!e Waaren. die duar wor.
den anngcbracht, UIl1 alda3r te verllnpclen (zo als het woord, in
zijne cio;en betekenis, zet:t) en voorts tC? koop geHeld te worrl/e~r 5tcdc:J zijn lJlèt d.::rg,·'iJk Voom'gt begiftigd, doch
den
geen van allen zo ruim als Dvu!rcc ft. De grond tot dit zo
wijdlubllig lóorrtgt werd g~lt;>id, Joor een Handvest van Graave
JA'" \'AN I!rJLLA:-ID, v::?rlccnd : 6 Februarij 11!93, waarbij bepaald
werd, lht d~ lIftlr!.:t
!lal'cr a/ken tot Dordïec!Jt zijn zou.
Dit werd gevolgd van een ander, waar b:j Granf JAN DE I en
Graaf JAN Dl': J(, op den 6 November 1299, aan Do;'Jn'dt het
voorregt wrgunden, om de l\hrktplaats te zijn van di~ !;uop.
waaren, welke de lIJerwt?dt en de Lek afkomen. Dit lantlle
was zijnen oorfprong verCchuldig,j alll het gelukkig gevolg van
het eerile, en ook aan de bedueiilJ;. die Glaaf JA:\' DE II, als
Voogd over den eerllen hael, om IIo!land, onder zijn beüier, teIl
v00rdeele van zijilen minderjaarigen Neeve, in vermogen t:!
doen aanwasfen ; en eindelijk aan de bewustheid, die hij had.
van bet voordeel, welk dergelijke gunnen Hougou:ren aanbragten. Keizer KAREL DE V verklaarde z:g hier op jn dier voegen,
3 December IS 4ï, als hij zeide:: "Maer 't fundament van de!~I
" v,e llapel!! was C2rst gheldjc. daer lJaer in den J~:lre I ~99 bij
" wijlen Jan Grav~ van Hollandt en J3n van Ave:lIles Grave var:
.. Henegouwen. onze voorzatell als blijeken mocht bij dèr Co" pie van 't felven Privilegie. Ende 't was wc! cc \' mno::ucil •
" dat Jan van Avenncs Gr~\':! van I-Iencfollwen, b.:m.:rc!;end,·
Xl!. D E E f..
1\ I m
" (h~

",lil
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" dat GoCe GraefTchap van Henegouwen, met onCe GraefCchap
" van Hollandt onder eenen Grave ende Heere komen fouden,
" 't Celve Culcs geraden hadde tot verbetering van Hollandt, als
" gevoeld hebbende die vruchten en profijtton van de tlapele in
" Henegouwe d~ar over veele Jaaren een StapeHlede geweest
" was, te weten, onCe Stede Valenchin." Zij dwaalen dus ver.
re van het fpoor, die ons zoeken te beduiden, dat het Stllpe/regt moet worden afgeleit v~n de Tol, door de eerCle llichters
der Stad van de voorbijvaarende Schepen afgevorderr. En men
heeft alleen maar in overweeginge te neeme:l, hoc veel verCchil
'er is, tusCchen de helJill!c vlln Tol en de oprcchtillg van ae
Stapel. Men heeft, om dit te !1aven, alleen bijtebrengen derge.
lijke Handvesten, waarin het regt van Tolheffing en bet relt
vall de Stapel duidelijk onderCcheiden worden,
te overwegell
dat het Stapelrt{Jt hoofdzaaklijk is ingevoerd, om het ,'egt der
Tollen te bewaren, en derzelver inkornflen te vermeerderen, ZD
als hierna blijken zal.
Dan, waarom zal men ligt ~ralgen, i, deze Stapel juist te
Dordrecht, en op geene andere plaats gelegd? Ter beant,woorJinge daar van dielJt. o,n dat Dordrcdt, toen ter tijd, de voor.
lIaamlle der He)lIandfche Steden was, en daarenboven een bekende Koopflad J die van verCcheidene Kooplieden en Schepen bezogt werd. Daar bij kwam haare ligging, aan eene bekwaame
en wel bevaarbaare Rivier, daar de goederen, uit de Schepen.
op eene gemakkeli'ke en voegzaame wijze, kOl!den OJnlaaden
worden: een voordeel, dat veele andere Steden ontbrak.
De redenen verder, waarom de Stapel te Dortlt-echt, en op
geene andere pl::als, gelegd werd, waren, J. de getrouwe dien.
tIen, door de Poorters aan de geevers dezer Handvesten bew~e.
zen; H, de bevordering van het belan,; der Kooplieden, en lIl.
de vermeerdering der Groaflijke inkomllen uit de Tollen.
Aangnande di eer!1e reden. begreepen in de woorden, in het
Handvest voorkomende, oll/me 1IIcllighw trotlwm dienst, die
O/lJ~ fietle porterelI "IIn Dart/recht ghultum hebbm, heeft men
Alier te denken aan de Ilandvasligheid, waarmede de Dor/CIlam.
den Jongen Graave a:mkkefdcn , voornamelijk betoond, in de
wraak, die hij ZO';! te oe[ent:lI over den dood zijns \'aders

.n
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V, ten einde Graaf JAN, tegen de zamenzweerders.
in zijne r~gten te verdedi,!:en en te hlndhavcn, waarvan het vcrbond, mct Graaf JAN VAN AVENNES gefloten, den zeventicndCIl
October 1::99, genoeg tcn bewijze !hela; als mede de iiver,
dien zij betnonden , om AVENNES de voogdijfchap te doen opdraa~en: zonder nu gewag te maaken van de dienncn. die Lij
s' Graven voorz~ten beweezen hadden.
Oc tweede cn derde reden word uitgedrukt in dezc woorden:
FLORIS DEN

om gemeen oorbare al d::r coepllJtllltJeIJ die after oll::.er 1"lIt
yaren ende ODJ 0115 glzemuJJs "mds orbarc. Door de COtpmal!nen moeten voornaamlijk de vreemde cn uirlandfche Koopeli

lieden verllaan worden. De tcden, ;va~rOln d~Zt!, uit dc oprichting vall dc;] Stapel, meer voordeels zouden trekken, dan de
Inlanukhe. beHond hier in. De laast gemeldell, bij meest aile
de Gr~atljjj.;en handvesten, vrijgeneld en ontheven van Tollen.
konden met graoter voordeel hunnen Koophandd drijven, dan
de vreemden, Jic gehoudcn warCl! , vau hu.me Goederen CD
Koopmanfchappen de bepaalden Tolregten te voldoeu. De lnJandfche Kooplieden. onder voorwendlcl van TolvriJheid, en
van ongehouden te zijn OIn hunne Schepen en Vaartuigen door
Tollenaars te laaten onderzoeken, begonnen, langzaamerhanJ.
van deze Vrijheid eenig misbruik te maaken. In plaats van zulke goederen, welke aan onvrije pcrfuonen toebehoorden, behoorlijk aan te geeven, gaven zij voor, dat ,:ezelve hUil in eigendom behoorden. IIiew:~cn zogt reeds Graaf t'LOl\IS D~ V te
waaken, laatende , in een Handvest, waar bij hij de Tolvrijheid der Dor/maars bevestigde, onder anderen, deze woorden
invloeijen , dat de l[oeden YIlII de borgcren fóo klaar/ijk ..hll
fnd~rjèheiden vtm elt gemeenjèhap van andere goedtIl ;11 't fel~'è Schip ge/ndm, dat jij die zOl/der cmige Jwi,ffi:lillge "'111
gelllL'etljè!zap ol1d<'rjdJeidmllijl: Á'I/1/IJeIJ taaIIe;]. Deze voorzorge, om Je Graaflijke Tolinkom!len te bewaaren, en de Sluikerije,
zo als men nu fpreekt, te beletten, was te meer nodig, wijl de
Kooplieden, om de Toilena3rs te misleiden. de tolvrije goede:-en in het bovenae deel van de Scheepen laadden, en de onvrije
\':1n onderen weg!tuwden. Daarenboven b('gonnen zij bedrog te
pleeren in dl: opgaaven van de grootte der Jaarlingen. In ét!u
1\I In 2
woord,
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bruik. om de Graatlijkcn Tull~n ge1léel of tén dc~I~ te ontJuiken.
Even 2:S nu, wérden [Oen de Inlwllllkn da~r door merkliil( ver.
kort, en 00:( de vreemden, dil.! a:les moellcn aan cn {'pgèev~n,
te rug gehuuJ..:n 011 hUllne goedLren allbar tI! omb,lcn, of derwaarJs te brengen. Om dit te vcrhilcdcn, was een dcr hoofdre.
denen der oprichting van den SlOp el. Dus maden dé goederen uit de Schepen oll!laaden, en ter :\Iarkt <'pgc:1Jgl'n wcr,len;
waar door de Tolbedi<:nden gelegenheid krccgen 0:11 de Tolrecht:n behoorlijk in tI.! vorderen, en het bcJrog, gepkegd tér on twijking van dezelv~. vconckolllcn. IJ krdO'Jr kond~11 buiten.
landCche Kooplkdeil met de illl~dJdli:he, die van dit Stapelrccht
mede niet \Tij \\":;r(n. m~rl;!(ll: ZOl:ut de buitcnlandrche handd
niet weinig ",crd aangell1oedi,~d. l\ï:tt":!,::J:1aal1d~ hi.:r bij dus
hoofdzJaklijk aan de buit<:n!an.:crs [je,be:,t werd, zo werden de
Inlandtèhe nict Vèrg,'crcn. Uit Slflpdrc,-,'J1 gaf aan uaclven geleg' nheU, om alle zulke goederen. IYt'lke zij na~r de binnentl~
deelen van "r C,raalilhap llolland, of naar el,lers, w"derom verhandekn wild~l1. op een algemeenc ;\J~r!aplaa!s te klll1!:en in·
kool'en. 'Vam, daJr zij anderlints I:CI1'.JuJ;(aa!a waren, um uezelve uit vr~e!llde LanJ~I1 te u,)en h,la!én, kO~HbJ zij I1U, binnen Dordrcc 11, op de gemakl,cii;klle \\ijl'~ dJar van \'OOrZi~Il
worden. 7il! daar dan den oorrprong van h~t Uordji:.ie Stapelre::ht, en die Srad gellelJ tot de aJg~mcelle .\larl;lp!aats )'(//1 alle cOOpll'oort.ige gordm, dOl de lila we (f ,-:ie Led {! ili'dercompt, is! iJl !FijTJt!, iJ! in Kooren. ij! ill /Joule, oJie ill :I'(JI
goe:!e drlt hct ge/egel! is.
In het Jaar 1:\ .. 4-, vu(!<,;,Je Graaf
WILLEN DE I V daarbij, het Voorregt om all(! \':lanui;;cn, die,
IllC: K, ,ppIVaren gcl.aJ~I1, uit zce k\Vamen , Ie Do:'drcdt t~
,,'c(iJ OII/!rlJelJ, ellde wedt'/" te la de 11 , teil waer dat e11ig Sellip,
ti,,: die cl/au itifJIIOIllC, bil/!lC!1 door )ri/de vaerell, tOl Y,'aenlier "I ';'tlcr/s, 1IIet zljliere ,'of!e last. Graaf WILLE;\1 DE V
breid,le de verkreeg-en Voorregten uit, op den '5 Mai 1355,
tot alle Schepen. die dcn R'lijll , de fraai, de l11tJf1s, den
'IS/el. de Lel.- en J!erll'f op en neder voeren; alle welken,
die van lIfiit/elbllrg en Ziril.:::.ee alleen uitgezonderd, verpligt
wcrdi!1l, te Dortirel,;!1f Stapd te houden, cu Kourn en ZOUt
al-
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ald~~r

re \'er];oo;"'en
t' vermeercn
vermeerCll op c,'nen a:lder,'n
a:Jder.'!1 boJelTI,
\'er);oo?cn en
cn ['
boJern,
0<1]; alle
nlle ander
zonder ar;.:'isr,
ar;.:'ist, ~Is o',k
alHier 1'1,,'<1,
i"'c'd, tbr
tbt tot
rot den
Jen ~tar(,j
~tafl('j behoorde. Tot hier r,Je
r'Je waren dè
di! Ld ('11 de
dc 11/1/wC
ll/l/wC de e-:Il!:.;ile
Cèll!:';ile
l~i\,jcr('n gC\\CeH,
ge\\('~H, \\'L'I);c
\\'l,l);e her
het Stopclregr
Stopclrcgr ol'dcrh"vi::
l~i\'icrcn
o:'dcrh"vL: wnren.
waren. Dan
goeJcren, die lal';':s
hij dir
dit H~ndvt'q we'dp,,!
wc'd(',,! de goeJeren,
lal'gs de e\'l'llgcllCJc:1\e\'cngcllCJc:ndc Ri\'Îl'rcll
(jok
Ril'i,'ren an\\'i11~~,n.
~n \\'i11~kn. r.leJe
r.1cJe o!1,kr dilt \'el:'~Il,!
\'('1 :'211,\ g.:bragr.
had vo::rhcen
iiJ ('pligt
vo::rhccn het
her ~la~èlrl'gr
Sla~('lrl'gr alli'e::
alli'c:: plants,
pInnrs , ij'
('p'Îgr di,-r Koopmal:rch~ppl'n, die van b,wen, lall~~S de twec
twee "oor~(}cl~llk
mal:fchappl'I1,
voor~(}cl~llk IUvieJUI'Îc·
r~n, naar bend,Il
Nu \\'l'llkn
t1-ardll.kr ook
ren,
bend,1l lV~rde!1
w~rde!1 g~:'rn~t.
g~:'rn~r.
\\"L'IJL'1l t1-al"dlhkr
bepaald die geellcn,
geenen, weLe
Langs
\\'eLe \'a:1 b'~lledclI
b·~ncdèll opwams
OpWJ~rtS ;:j.;glll.
;:L;glll. l.angs
1:0: :kn
dc~ 'cr :;c.:ne
:;C2ne gOèd
__ : cn,
h,)!! gen.la:J,
gCIld:\a:J, in het
di.:n wcg
dkn
weg Lu:
gOc.'d,,:
én, l1<1e
gehede
gehet:le l;raaltchni'
l;raaI1chni' IIJ.',',;;;d,
Ih',',;;;d, vilin bJ\'cn C;OC:I
l;oC:1 van b~l1edcn,
b:nedcn. te
/Jordrc",;t vcr!!awater vcrh~n;1cld
verh~n;lcld \Vordell, of zij l11odl~n
l1lodl~n t~ lJordr".'.'::
ycrlla,kil; en dit nict
.l~ goeder~n,
\lièt alleen, maar :tlle
ulle ,lè
goeder~n. daar
pèU \\'01 Udl;
I:ome!,d~,
\\'aardoor de KoopI:ome·,d~, mocflcn
mucflell 'er ook verkogt worden: lI'aardoor
tocnecmen, o~lI'ijl
h1t1dtl
h1l1del al. :dar ol~gCtlleen
ol~gcllleell moest toeneemcn,
d~lI'ijl :lij a!L'n, di~
goderen
\\'il.kn v~rkoopell,
dczcll'e aldaar
goderell in 't klein
klei11 wil.kn
v~rkoopen, dczd\'1!
ui daar in 't groJt
eCI
St I1'o,n.:n
eCI sr
"-0 'tto:n koopen.
l\Ja~r
Olt baarde reen geringe jazouli] onder de
l\h~r dit
do: andere Hol·
landICh.: S:eden; ni
niet
ct ~,!I~en,
~,!Ieen. om dut het haar ongelegen kwam.
ha.re go~derell
Jaar tl'r markt te brengen, maar
go~dercl1 daar
muar voornamelijk
om dar
oat die van DUlIlrcc!lt,
Duukcc,)t, Clout
nour op dit Voorregt •, goe.lvonden
goe.lvollden
getlelJ, van tijd [Ot
de ont(e!ckn,
0\l6e!d~n, op den ~:l~p,'1 gelleij.
rot rijd te verhooals Ilaar/em
Ecni,:-o: Sleden.
Sleden, al,
Ilaar/em., Delft, /1//;11111(1",
/1//;1110(1", Am.
Amgen. Ecni,:-e
[te/dam, Rottertlam,
Rotterdam, Sc liedrIllI, Ccer/rt:~:del,bcrg,
Crertrt:~'äel,bcrg, O"Jwa.
UI', I '1IJf/"dingc/1,
ït,'fI"rlingcl1 , S'GI
s'C, a11 l'(';:,ollde,
l'(';:,allde, Naarden, iUCde'l,b/ik,
iUcd"I,blik. Enk.
hlliz"II, .I1Q;;;J1~
,IlQ:;;J1~ IJda:l/,
/lda.}I, B ief, Gornic/tem.
Goynic/tem, en z~lrs cenige
VOiJT11aI1H! !Jur;'ell.
!Jor;1en, verzetten 'er zig tegen. Hertog ALBERT VAN
vo()rnUl11e
\'AN
BEIJEREN, om dil'
alkn !(cno
die al"n
I('no :gen te
re gecven, vernietigde, den
dcn 17
Oéto',1er 1~9~, dc !'ordfde
Voorregtsh-ieven, doch alleen ten
Oéto"er
/'ordfde Voorregtsh·icven.
opzi!lte
\'un !Inadem,
!Iaadem , I.eljdell, Delft.
Delft, ti/kil/aar
tilkmaar en /1i11ftel/Jiliftelopzi!ire I'all
dal1J, en de D,Hp~l1, lI'or1l1fl'
Irorll1fr Ci/gec.et
Ci/gec,et en /I/c:'IJloot; als ook
opzi~tt van den II:lr
GorTJÎc "em.
ten opli~tc:
II:LI' \'AN A~KEL en
rn zijne Stad GorT/ic
fch30n ook d!!
!'tedcn, in her
het Beltand •
fchaon
d\:! uildere bovengemelde !'redcn.
bcgrcl'pen waren. Doch die van
met den H~rtog
H~rrog gemaal:t,
gCll1aa!:r, begrcl'pen
Dordrecht zeid,n
zeid,11 dir
dit Beitand, met gemelde Steden en den IIee·
Hee·
VAN ARIW., den 13 Julij 1395. wederom op. Maar Graaf
re VAN
Mm 3
wa·
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W;LLt~1
rE
W;LLE~I !'I;

T4°4,
VI bevestigde, bij zijne Huldiging. 25 Feb. '404.
alle de voorigc V()orrcgt~n
Voorregt~n en Privilegien, en dus ook het ,'J/aMapdrecht. Door Vrouw ]AKOllA VAN BEIJEREN werd 'cr echter
eeni;:c
eeni~e bep331ing
bep33lil1g' op gemaakt. Hertog FILlPS
F1LIPS VAN lWLTRGONDlEN
IWURGONDIEN
bepaalde I:ctzclve
uitrpraa!:, door hem
h~m gedaan,
I:ctzelvc mede, bij een uitrpruak.
15 Oétober
eel;ige vcrfl:hillcn,
tusrchell
Oél:obt:r '446. over eedgc
\"erfl:billen, ontllaan
011t!1a3n tusfchen
die v~n Dordrrcli!
Dordr/'Clit en de Stc,~en van Noordhol!and en Friesland, inhoudcnde
inhoudende een be\'l~I,
bevd, hoe dezelve zig,
z1,;-. geduurende deIl
dell
tijd van vijf .Tn~rell.
.Tn~ren, zouden gedragen; welke uit{praak.
uitrpraak. geovercen:;w~:n met die Ichiltkingcn,
Ichikkingl'n, welke.
welke, Gen
den 27
noegzaam, overcen:,',nm
Fèbruarij 14:1 R. gemaal.
Februarii
gemaal, t war2n. door zijne Raadcn,
Raaden, waarbij
van Dord,.(C,'zt.
Dord,.rc.'zt, volt:ens
\'o]t-:ens de be\'estiging, door den IJertog
Ilertog
die vall
Tnar
geda~n ,• in het J
~ar 14.35,
1435, niet weinig van hunne voovoo·
daarop geda~ll
rigc
moeflell mistc:l.
m;s(C;l. De 1101landers en ZeeUIven.
rige regren
re~ren mocfleil
Zeeuwen, die
drn IJFrel
IJF{e1 op en redervoeren •, werden daarbij "an
,-an het Stapelden
regt bevrijd, daar
gev~llen uirge7.Ilnda~r dezelve, eenige bep~alde gev211en
uirgez\lnderd. volgens de Handvesten van Graaf WIttEM
WIT.tEM DEN V, van
15'
l\lnii 1335, vCi[1JpL'l~n
l\1aasregt. dat
d~t bij,
J 5' l\"aij
veifbp('l~n moesten. Het l\1nasregt.
bij l'ri
v~n I!
J! September
Sche}x·n,
Pri .,ilc/,'e
"ilcl-"e van
Sept"mber 1344, tot allerhande Scheptn,
~a1J wieil behoorende , uitflrekte, werd hier.
zonder onder{l:hcid
onder(chcid ~a!l
JI'lU
mu bctrcl\l.;illg
betrcl.king lOt de Ingcletellell
Ingcletenen van
V:ln Hollar.d
Holl~r.d '~n Zeeland,
Zl'eland, al
mc·,"c
opgLfchort. Dez,:,
roegevenhcid zal, mocclijL:.
me',-'c orgLîdorc.
Dez~ toegevenheid
mocclijt., vreemd
Dan, men dient
diem daarbij in aanmerking te neemen
neemcn.•
voorkomen. Lhn,
dr.t
on~rcel1l;ornst ~:ll'el1
d~t (re
lre o\'crccnl;omst
~:ll'cn gemaakt werd, zo als wij Zi.:Ïclcn,
Z(:Î,lcn,
V~l1 vijf Jaarcn.
Jaarcn, geduurende
gediIUrende dat de Glaaf
Gr3aî uitlanvoor den tijd van
Dortenaars het vciligfle,
vciliglle, zig,
wa~. Het was dus voor de Durtcnaars
zig.
dig was.
gerlullTcndc dcszp.lfs
geduurende
deszelfs afweezen, met iets minder te vemorgen.
vcrnorgen.
dan, niet
dnn,
ni('t heiland
belland zijnde ["gen
t"gen de onvergcnocgd:!
onvcrgenocgd~ Sleden.
Steden. alles
in de w3:lgfèhaal
waagfèhaal Ie
te !lellen;
nellen; te
re mc~r,
me~r. daar deze toêgevenheid,
roegc\'enheid,
J;on worden anllgemerkt
aangemerkt als een affland
affi:ll1d of
voor dien tijd, niet l;on
vcnLÏnderrng
'Cf
ver.lÎnderlng van hun recht: fc\1Oon
fcilOon die van Noordholland 'cr
niet 'I',
'1·' inig- mede in hunnen fchik
îchik waren.
warcn. De tijd van
V:ln die o'ler.
o'lcr.
ecnl(o!11sr v· ofoij
o(hij zijwie
zijnde., fc\lOon
îchoon verlengd in 1453, en ook in
iil
cenl,otmr
J 4'ii.
4<;7, b('dirn,
en de Dordrrc!;!n,7tl1's
Dordrrcl!t(!:.7fll"S 'er zig wederom \'3n.
\'all_
bedirl" 1'11
dnor den
drn lIertoI;,
in '[ Jaar 1461.
lIerto!;" in't
146r, een uitlpraai{
uitrpraai< OVl?~
OVl'~
Alhoewel, door
de ··C':fchilll'n
"C':fchilll'n l'ed~:rn
j!eebm ,,'crd.
werd. liep
Ii>!p hrr
hrt nog a:ln
aan lot
rot in 1469,
'469, wailwa;rr,c~r KAREL, lIertcg
t1C~r
I/crtcg 1',1;;
)"(/;) lJo;:l'gol/dim,
J]c;:rgû/ltlim, op (:~n
,;~n 2r.
2r, l'ebru3rii.
l'ebruarii.
d~lr: ~

DOR D REe H T. Yoorngten.
roorrtgten.
daar over
~ar

551

eell
uirfpraak deed; 't
Ot geen noodzaaklijker
een formeele uilfpraak
was, wijl de twi'ten
twi5ten ,tus(chen
, tusfchen die van GOr/lichc/Il
Do,.d,.~cht,
Gor/lichCIII en Dordn;cht,
zo hoog gereezen waren, dat 'er zelfs, in hl.'t
J 462, dadehE.'! Jaar 1462,
lijkheden waren voor;;evallen.
voorgevallen. Vijf Hoofdmannen werden 'er te
Dcrdnc ", gekooren,
~rdr"
gekoorC'll. en, op den 25aen
2s!len Februarij van Jaqstgela~stge
Jaar. bij klokkellag, geboden. dat ieder
melde Jaar,
ied~r zig, met zijn
houden, om, op de
Harnas en Wapenen, in gereedheid zoude houden.
eerlte
waarfchouwing, met de Houfdmannen, tegen die van
eerCle waarfchouwing.
G'O,.'lichem. uittetrekken. Ver(chdde
Vcrfchdde punten, dienende tot beOorlli,hem,
veiliging van de Stad en haare Ingeretenen, werden daarbij be·
raamd, onder anderen,
anderen. dar een ieder zig, voor den tijd van
twee Jaaren.
Juren. van kaam moest voo7zien.
voorzien. Op den 'J.7
'1.7 M
l\1aij
aij daarwtlcd bevolen,
bevolen. dat geen Pooner
Poorter noch Pooneresfe,
aan volgende w()rd
Poaneresfe.
eeni~ Jnwoonder, voortaan, naar Gornoch Landpoorrer,
Landpoorter , noch eenig
11icát'1lI zou trekken, op verbeurte van een halve Roede MuUl's;
tlielt!'lf'
Muurs;
dac niem:l!lt
en dat
niem:tnt zijne dienstboden of kinderen derwaarts zou laatCl1 gaan, op firatfe
flratfe van zelf daar voor aanfpraaklijk te zuilen
teil
zullen
zifn; en, volge.:s
eell Publikatie van den negenden J
JUllij
ziin;
yolge,:s een
unij des
J 465, moge
mogt nieUland der Poorceren
Po arre ren en onderzaten van
Jaars '465,
Zuidholland daar heenen reizen. dan op zijns zelfs geleide; welk
gebod, den ~o Sept. J470,
gebod.
J 47°, nog herhaald
hcrhuaJd werd. Schoon deze
de7.e
uitfpraak
uitrpraak niet zeer voordcclig
voordeelig voor die van Dordr~cht
Do,.dr~chl was
was)J bIe.
bie.
veil
zij, echter, nog nice ongemoeit, maar I deu
den telkens aanven zij.
11ooe. Zelfs in 't'e jaar 1540. brachten vijftien Hollandfche Steden
11oor.
cn drie Dorpen hunne klachten,
klachten. over den Stapel, voor Keizer
en
KAREL DEN V; welke Vorst)
Vorst, echter. op den 18 Oétaber
Otlober des geKARF.L
melden Jaars het Stapdi'l!Cht
Stapdrecht bevestigde, en. bij een nader nit1541. nog nader bekragtigde. Welke
fpraak van den 4 Junij 154',
fententie en uitfpraak
uit(praak nog hedendaags ten rigtfnoer ftrekt;
Itrekt; en
waardoor Dordrccht,
Dordrecht. niettegcnfiaancle
niettegclll1allnde den wederlland van zo
'I1lllgtige Steden, is bewaard gebleven in het bezit van een
"cele magtige
h~arer voornaamfle
Hee zal
z31 dus onzen Lezeren,
Lezeren. zo
h3arer
voornaamll.! Voorregten. Het
ongcl1:lom ziJn,
g;llltÎche rechtsgeding
wij vertrouwen', niet ongcnaam
ziJn. het g;mtfche
te leezen • zo en in dier voegen, als de kundige verzamelaar
,ier Dordfche Iiflnd~'cste1l
I'IJ Privilegim
PrivilegiC/J ons het zelve
zeI ve heeft
cÎ<!r
Handvesten {'IJ
::-:cde gedeeld, met alle de daar bij gevoegde aanmerkingen van
::lede
~ii, wel Ed. De Sententie zelve is van dezen inhoud:
zij"1
.
1\1 m 4-4
" Kae~Kae~,.

55 2

DOR D
B C IJ
réorrrgtc;l.
0 R E
11 T. !éûrrrgt";I.

" K1"rle
K~"rle hiidl'r gnciè
gneÏè God,~
(;oll~ Ro
Ra 111'eh
111'ch I';:'~ijrer
K,~ijrcr enz
elJz C'll..
e'll.. A!~e!1
AI~e!1
den gecnen
geen en dk
elk 0t:fè
clL'lè lInr.!
llnr.~ lell,~re'l
leil,~re'l llllkil
zlIlkn zien
r.icl1 oft
aft hooren
huoren lttèn
ltièn
~llllijt.
wetrne dat
d~t onl;>
(l!1(~ IL ue ende \\'clbl:minde
(:lluijt.
Doen IC
te wetene
\\'elbi:l1Jindc di:!
Enrgcmcec,tc"ell
Bnrgcmcestccen cn,:e
cD,'e !, cg~crdt:·s
cg~crdt:cs UI:!èr
ul:!;èr St:'den
St;'den van Ddrt,
Udt'l, ,'mfladam,
IILlurrl',
fiadam, R()I'crd~:l1,
Rut:'~rd~:ll, Gllrchu:n.
Gurc!w:n. :-c!;kd~m,
~chblal1J, Alckmaar, IIuunf,
El,chuijl\!,
Ecchllijl\!, Ecdam.
EcJ~I1J. Gcertrll:ld~l1~lcrge,
Geertru:ld~11:1~rge, Briel, i\1edenlJli
i\]edel111li Jck,
ck.
l\lonickendalll, Wllerdcil
l\1onickendam,
Wnerdell en
ende
de 1\:ae,
Nae, den,
den , mit,gadns
mit~ gadns die lt:-!,
It,e,
geerders van ollfe
onfe I),'rpt>n
t)('rr"n Wl.nner
Wl>nncr van Vui't..;ee,t
Vuïtc;ee,t tnde AckcrAck~r
ftll'plkariL' ars
ors geprefenreert
ten zesten dach
flout bij heur~ fUI'I'lic:llie
{lout
geprefemeert lip
up (en
Van Julio
J~er XVC. veenigh IJ bb~n on:;
JUlio , lae~t!e.~et1
fae~r!e<~cn i:l dit J"cr
011" te
re
kennen gcgecvcll,
c1i'~)uli je van gemecllén
genh~tn(n rlchte
gcgec\'cn, lh)~
h,l~ (Lt
d,;t lIae
nae dill)u{i
ende ingebo, ;ln
IInlUI tii
rii c, vrlJd"llI
vrlld<J1l1 enell eijgclÎicken
geoirl:cn 113tl11
eijgdÎJckcn gcuirloofd es te
ril'i~ren ,ltrOo,(lrOore halHl"!rell
halHl"!rCn l11~t aikilij,!
aJlellij,! Ikg'
neg' .tiacie
>tincie allen riviaen
men, W3terCll
w:lteren endc
ellde heuenen.
h~ucllell, ais wel'ende
g~
we!~l1dc ecn
cen eijgelijcl.en
cijgelijelum gemeen fouden
foud~n I'c,!
f'c,j It'Onsen
,\'onbcil ti!
te zijne Wt
[Ot E
re e'",:r.:
e'd;:r~ pl~I~t1i:n
pJa~tli:n met ~che
~chc
pen ende t~oeden
':IIUC die E'lve
r'lve go.:den
~~oeden te mlJd':lI
IlIl)d~1I arrhere:l,
arri!lcre:l, "Iille
guede:n al.
dJer te
tc vel
velbodemt'll
bodemen ende verllapden
verfiapden ouerulits
ouellJlits dat 't
'e [due
fdue een
~ell
f,ruijl reehe
recht IV'.
vuurSz Ilaruurlijkt:!
Ilatuurlijk\! vrijW', r'l)
E'n CrUdl'll
l~llIdl'1I Cull,r:lIÏt:
e'Jll'ratie de vuullz
[eruijl
d~ Vu'
vUI,rfl.
domme dar
dat ll~u()I~:c'lld
Il~unlgc'nd de
,rfl, vrijdolllille
vrijduI11111c ende
ende: oick exemptie zij fupp!i:Jlltcn
fupp!i:llltell allijts
alrijts heure
h\:lIfe lJegoci:\ti~
negocj;,ti~ geCxcreeen
geCxcrceert hebben
haelende die iel'IC
:e!~!e vuijt <1i~
landL'1l van CuJick,
hadende
di~ landen
Culiek, Cle:/e,
Clc:,c, Geldre,
Braballt, Vlaenderen
Brabant,
Vl3el1d~ren ende
ellde ciders
elders omm.:
omm~ Ie brengen lanx'
Janx' d~n
Rhijn. !\lade,
lHaefe, Lecke
Leeke enlle
L'n,ie :tJ1dere
3nde:re riuieren in onf.:
unfe Landen vall
V31l
lJolJandt
C·) fund!.:!'
lunder aen der Stedc
Steue van Dordrecht tt.!
te bou,l~n
boud~n
Ilollandt (*)

,'tn-

ceni 6

' ' 'r!

C') ..
" "'ij
e/d,'rs, :::I'gt
flltlmrlijJ.: (,P
bi.
(')
!f'ij ;:.t1{:c:~
::'il,;C:~ d:},'rs,
~rgt zijn lf?rl Ed. (l1tlmrliiJ.:
rjl N.
991,
aMati:· {;cwflg
11'0/ d Y.1Il
Y.III eell
Cell Pro"i(iol;ec/e
Pro"i(iollee!e
99
J. tl/wao:'
;cwflg gl
/,:t ;;:CIII.::
;;:cllk: 11'01
Sente/Jtie, dcol"
Sententie,
deor (k
d.: L{II:(!I'i;~."/CSjÏ'
LtII,·é,'óog:!es;;" ,\iaria /litljcfproken,
/litljcfprókcl1 , dell 18
lYul'(lI!bo'
t,'11 110àdu
lJl:f
lY""{,lI!ba 15'9,
I ,'ï 9. h'll
l1t7àdu 1',lll
l',m dt Rotterdamllier;)
Rotterdamlliers ) W,é
t de
r!~
,wa/le {/o:ill'irlillg
ao,.;lár!illg tóf
f&t d!,
ree 'l!geding
'!!geding gcgecl'w
hcbbc, IJ
ie
,wafle
d,t I'CC
{;e{jrCl'W hebbe.
iJi('
"(1/1 Rot/t';'oa;}}
"(11/
Ro.'ti';'Oi!;:: to/
tOl uiterflm
ui/er(lm daar
d(/(/r Ol'er
o)'er 11;
lIlisnoc[!d,
isnocç;d , poogdCli
poogdCl! (/J
al
0(111(101111; ::.ig
tlfJl1(lOIJc!';
::.1:" te :!',"celcn.
~J';'eelen. ell
en,, langs
j(j:Jp:S (,[1IC11
('(11(11 al!d(,l'cIJ
andercll u'eg,
weg, (Ic,.
tien
,u is/uk/en amJl'(;/
,'zen'a'tm, Zij dl'er/rn
de{'r/CII door ,iunnclI
,illnllclI PeIJPelJnlÏslukten
am,)'al te ,'!cn'l1'tt'/J.
fioll/'lris.
)'1111 geboOr/(.
lIif dien
die11 ho~j:
ffol1l1ris, un
{'('Ij (;ori;,'c
Gor:....'c "emmer
"(1711110' l'lUl
geboortl!. en, tlit
ho~l
J,ien.
~en. op !Jet
het SfapelrCó'nt
Sfopeb'i','nt woorfi:
wl1arji: iijll/zjk
iij/llljk gebufm,
gebutfll, IJlj
Inj de fIIciletI(4N(/.
I~Nj..
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eenir, regt V:lll napel. Ende ei:st zoe <lat dil' voorfz. Stndt van
D()lJrecbt niet en b~huurden te lUliCkclJ eenighc nijeu\\'icheijt
tcr

landre,ic Sttd,'I/ en Dorpen 0l111C".ork doen, 0111 met /mn, !/ier
i/l (Cm' li, il Ic trt'kkea. (Jok (!tia(!drll :di , daar;:/ zo ,'e/Te.
dat ;;:,ii h'C(' g,-OJt,' ell d:/ ti,'I! Á'ldf/e 5hdm, IICI'CtJS d,.i~
D ,,'peil, die il1 d,' /rl/N!!!/" ~j'i'rd{,11 ('(>ZFlloc1I1d. hl hl/IJ bdl1ng
";';'it,'l1 ol'erteJulfI!fI/
.lr'lJ /zi,'1d ond,';-/ing ,'crfc'leiden biiunkOil,jlcil, Ol

mm be(7liot

(lfliJ

dOl

A'ei;;:,,,!'

{'CII

"et":,oek

Ie

doen,

Oill ecre aicc;:,(olr "'i;',leid )'an het Stapclrcc!lf te mogen )'erU'fITe,'!.
IJlm liifWktCII ve,..'o~zc1lS ew' ollijlag ,'an aglduifcllt~I\,lre!s GI!/dCilS. lot gOl'(i;:laking )'all de II~dige 01l1.:9stell,
Iraar )'::/1 l:d Z', 'ri:ltl rif/I jl{,lIjivUfllii}Î"1J l'{111 Delft elI "Im.

j.lerrlam H'(';'du)
~',m

,;'tl1>1/'il

g(,1c/'/.

De

DO;'/Cllaars lIa,ww/ijKs

;""md. krr~'gell(!e, fietel} Iu'(t Ila hièrop
Uil w(:/.:mri OO~· Ic ho/.dell, 1'11 )'erzlli/II:r!cn geen tijd om de
ge,',,!ste IIII,i.;'''!, Il Ir berdarilcil, Icn linde op /ret )'trz>7d~, bui.
IC/I hun l.clc;; i,i,'/,< btJl""iJ U'crd. 1'1:'11 /zie/d r!(Wï o~','r l'erfe ~'ci:.'e ;"(j(;:1p/(è.;.ip[,;rn, {'iJ., t"en br(l()(}t (iadeN/ir dr! //(t!r
1 r ~Ilt v~n der \ y,'~11 [/,'('r"ll COi'nelis;;"
met (:,,/ f'''/if,'OI1,;ris
1111'. !\'icrJt7as 1'",,1'101',:11('; (r/JOI' ,,/ert )'{III d.'r (:oes in zi;1l
Regi,iler rler Da,:';"tlf1T teil, 111. Cla~s of B~rthol l:tll' i grl!neilid)
il! de 1Il.!t7iJt! :/u::ij d,'s .'7aars J 540 te {md"n r,aal' jJ, "NiclI,
"I:1'aar de /:,;,'",,". tO/1l ter fi:d ::';'1/ "Ci biij' -'wr!. Op tien
rlit

"'JOu/telllell

l'o!bracJlcn de ,'uéél1igde
S:,Jw (il Dorpc/I him l'OorWl'llifn en over/la1ldigden /lan den
l\<'izer h're bi~n/1rferc frucd.fr,·,'triftm. waar 1'on 't r!dne hl
de Frallji:.'ie, ('J/ het andere ;11 de Nedednllrl!èlte tael!, te.
!c,Jrel'W lI',75; /'ij 1I'c!1:~ zij l'erzogten. gelijk uit de fon.
tentie te ziCIJ is, dilt de lIadeelige rdljpraak )'an Albrecltt
,'i 1:1, n dag der )'ó(:;c1ide l/!t1m:rI

,'all Bdjerm vûn 11t'{ Jaf/r ) 29~ tliogt !forden hel't.ltigd, Des
daags daar aan werd daat'Gp het l'!J!;e:Jrle Appoincte11u!nt gefield: Suit L[Cript a ceu'x du Co!1Î;:;1 a la f-Iaije qu'ils ouijent les
panijes eIs illfor;nem uu fac~llI i:~former fur Ie pretendie dung
coutlé & dau\[re poar du tout f3irt! rapport a l'Empereur venanr
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Ier contrarie hcure voorrz. vrijdom deren al niet jegen(lacnde
heeft den [c1uen belkft te vcrvolgen ende te vercrigen foe zij
zeg·

la majeftc en Hollande. Fait à Bruges Ie VI Juillet. De Ct.
drputurdm "Cl! Dordrecht ,'crnemende , dat de h:eizer err.
lang in Ho/lolld flOl1d te kOlllell • leurden /,ier op ten fPoedigflm naar h:tijs. tJi ,'ertool1d~n aldaar v8oljc,ircl'e/l ,'crzoekJè'/ll'iftm. DI' Rrgeuillg 1!:crlrmde dflt zi.i bij ha ,dpp9intentent lIiet gi/Ilst 'Wt;!'{'1J, 0111 ten prillcipaalm te a:l/w()on/en ,
oordeelde zulks jll'ij{jig te zi.in tege/) dl! gm!Ccne laiJd. Pri.
l'i/cgim , (/1 liet daarom, door den Penjio;Jaris Bartholomei
ie ,'edmm in fchrift bel'tlftell, ~m ll'e//;e ztj il.'crJ.'àlJ Ic 11I0Ctril ,'uzoeken , (zo als lut Jl9t daar "tW lIÎÎwi.ist ,) dat zij
luij,lcn in proces[1! ordinaris om[anghen moghcll worden, om
pCTiincntclickclJ tcghcns eenen cijgclil:kcn heun:- delènfi~ll. die
rcfp.:élieu~lkken Jivcrsch Zijl1 IC mogen propollccl'en. 0111 daer
naer in deren geordollnccrt en geappoindecn te mogen worden,
H den Ilove van lIollant allecn ofte andcre dic de Keif. !\Iaj.
daarbij fal gelievcn te voc,;en ofte andere regters die lijn Muj.
[Ut dien fijene gelieve fal tc ordlneeren gcappoinCtcert endc verkla~rr tr! \VIJrden, als van rechtswcgen redcne cnde gelegenheid
van der zuicke bevonden zal worden. IC behooren. Dit geji',irift
'nrd den 17 J/I/ij aan ha lIof van Iloiland ol'Ci'gc/e:'crd; eli
men befloo! de Heeren Jan van Drenkwaart Sch~lIt, Jacob Wil·
lernsz B/lrgeml'efler ,'mi s'Heercn wegm, Willem van der Bies
JallSz., Meynart B1rtholomeusz van Segwaert. Arent van der
Myle Heeren Co/'ncli.z. Huich Coel Pietersz, Ilel'['1]S den Pen·
fionaris nartholomei. te magtige l) tot het ~'CI'dcr behfl/ldclm
van zaaÁ'cn. Eenige tijd d4f1rna, te 'Weten op dell zesden dag
vlm Augustus, voldeed de Keizer aan het l'erzogte "tlll Dordrecht, e1l verleende het ,'o/gende Interlocutoire Appoinékmcnt.

De Keizer gehoord hebbende, 't rapport van den Heere van AsfendelÎt raet prefideerende in Holland, op de ciachten ende do·
ieancien gedaen bij de Steden van Delft, Amllerdam, Rotter·
dan ende andere tegbene die van der Stede van Dordrecht beroe·
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zeggen van onfe voorourders grauen van Hoilant, Zcellam ende
Vrieslant, eenighe gepretendeerde priuelegie inhoudende, dat al

roert>ndt recht van der fiapele. Gefien oock de Ilukken ende
munimentcn die dezelve parteije tcr eender ende ter andere zllde
overgeleijt hebben, ende up al gehadt 't advijs van de voorfz.
Heere van Asfendelft ende andere meden in 1101lam foe heefc
zijne Keijf. Maj. bij rijpe deliberatie ende advijs vall raede om
zekeren merklijckcn rt>dt.:nen geordonncert ellde ordonneert bij
def~n, ,int de voorn. van Dordrecht binnen drie week en naestkOll1ende in der voorfz. zaeke antwoorden ende pertinente con·
c!ufie nemen flillen, ende ten dien eijnde voor den voorfcbre.
ven Have van Holland overtihcveJ, ende exhibeeren binnen den
zelven tijdt alfulke aniculen als hem goctdllncken fd, mitsgaders
de Huckcn ende munilJlenren J dienende ter verificatie van dien
gelijcke, fullen die voorfz. fupplianten oijck moghen doen. indient hem )uijden gelieft ende goetdunckt eijt meer te willen ex·
llibceren. ende neijtemin heeft zijn Maj. Gecommiteert ende
Committeert bij defen den voorn. Heere van Asfendelft, eerst
Raed ende 1\1r. Vincent Cornelisz. Raedc ende Gecommiteerde
van de Fiilancien, om de voorfz. partijen voer h<!ll1 te ombie.
den, en met alle geuoeglijcke middelen defelue appoinél:eeren
ende verg~lijcken indiem mogelijck zij, inghellalle men ver·
fiaen de zwarigheden J midsg:tders de abuijzen ende gebreeken •
welelHle op 't voorft Stapelrecht ende daer alf, code van hun
advijs op al rapport doen. den voorn. Houe van llollandt 0111
oik heurluijder adllijs hier op te hebbene , om al 't zelue bij
zijnre )·Taj. geilen ende verllaan daer inne voorts geordonneert
te worden zoet behoeren fal. Aldus gedaen in den Haege in
Hullandt den '7 dach AugustuS XVCXL. Onderllom getcijckent CH 'I\LES el~de mij je!!enwoordich VERRIUJCKEN.
" llierop zijl/ de Gedeputeerden SllIcr Dordrecht te rug ge.
keerd, en ;s de PelJ{tollar;s verzogt gewordm, 0111. ingelllJ/ge
hel '·fJolfz. Appoinél:ementcn. em IIntwoord in gereuJ.lcid teJ>rmgCII. Dit, door hem verrigt zijntIe • hufe 1;1/ J uns en
IIIJ·
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'I g'let dat den Rhiifl, q,rd, :\l~c'zc, W,!c1. I.,·(;,~ ende :'lIerwede neJercLllllpt of Hp \Vaam rUlr<:n Iril gdlOd,:~lI FJld~1I zija

blll-

al:dermai7/ ilJ de maaf7d

"/lil

/111/JU'/1I5,

fenJclf[ etl Jllr. Cornclis Vcnali[ "uzu:;t
"all het ,'oolfz. arp()inrem~n[ te l'O/iJUtll.

dCI/
0111

flcc,~ "tlH

As-

tlfIIf d"n {" '!oud

jJi,·I'.p

I',

I')'(.,;ellds

ge/alt 'Zijnde, 0111 tigOI den 1""llcll dflc I "tlil ,111'<;11.'/11', e,·ld.
ge Ced,ptlf. erdc!] nQtlr s':/a;:;e II!

J111

j"/Iikkm,

~:11

d,ltI!" lo~

\1':1 crn
van d~r Bies Ja~sl.., Arem van (kr ,\Iyle H'~Cf,11 Corn~:isz
en I Iuich L'ocl llecrcn !'k[crsz, l),'~c/ e U'cuim I,'J" be/I,'!iJder
tijd ('11 geduur(//(/, de ,'icr eer/ie tiil:<;CII )'dn S''IJ/eli/b.·r /tg""
h!l1l1;e lege"pt/rti;'al ge,iuor./: riod deun j'c,"I.:/,I{//'{! ilfbb"'ide.
zig ill gl!l'ne ol'ererf,komst Ie kontlclI lI1/atl/(n, b,j'/J/Cli Cu/nlIlhfari ;"11 lot het t;plJlaakell "tm 'Id ,-(.Ccs ,'el Z· ... ,,'/ nl'll

bi'llocm.1 ge

~r:kfJ,

de :'c;o/ll

\':111

[)rcnc:'.\~,lI[,

"iJ/dm karden de ('c,i,'pli/cc:'cm I,' D'iI'JrcC It Ie rIJg, de
drie dap,1'II dt1arlft/TJ ,
Pmjiollflr:s Ba/"1o!O/Mi 1 G,~:.i. /J
welke ,'c::fla:; dadm "tin cel,'tge lIIi,b; I:ikm. die )'GO'~:';PH cud
u:erdm ill 't jlape/re!',t bl'fJ/cc;d te zij/J. 111:'Jl),', ";,0 5' ih'lIJ
dilarop Uil fc~;'if'te/i:k ol"woord op '/ papifr ti! brmgcn
En
hier ll:cce ",'1'/1'01. ftij dm ,'i/fiimdell ,\,plewber weder lIaar
s'/iN;;e ('// :'crzl'gt (/aJl 't 110.1', 0111, il!gel'ol;'C ;/ct 1'er/:t'nde
~ppiJillC1él1l<:tJ[, aan dm J.:riz,cr, "an /zet gi! l/Nu;'ddc )'i'J'p,lg
Ie doen, ell !Jet gecij/le adv ijs o"er te unrl.'n
/Je Ilea "tin
A,fendellt /laIIJ zulks op zig. Oilze PmjiolJf1ris B,ntilOlalJld
gaf hier ,'all 111 allerijl kc/mis (JfifJ d,: Rl'gcering C1I yerll uk

1;",

daarop naar Erm/i>!, waar reil fi~:;rll1erl:(' d"iJ"tlflrt, "f/IJ
a/Ie de Stoa ten tiefel' Landen, tege/l den twintid/en S('pICWbel' bl'fc ':reel'CIl was , (het ,'erJlag dOflrl'on ,'indl l!i(1J ill de
Registers "al1 1111". Ar,rt van der Goes, ,'o/;ens de l'ernieuwde
ui/gaRFe /;/. 602. (,lIZ. en daaruit ziet m('ll, dat ,,/df/ar weilIig I'el'l igt werd.) zijnde met /Ielll i'n.:f,oflaris (lld"ar legen.
1I'oordig, Ment van def Myle en Huicll Cod ba' wgul/e!d •
II'e/ken den drieiflltwiufig/le de rrife naar lit'usfel flallllamClI.
[Jual' gekomen. werden zij ontierrigt • tiaf , door jlerl< {Jon·

z(lek
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binne Dordrecht fi3p~lrecht te houdene enJe hebben. die van
Dordrecht voorn:. gepoocht 't voorn. gepretendeerde ül!>retijf
Oc-

zoek dcr ptJrtiim • de Hul' "tm \srelldclrt , met I1l1e de flukkm bij den t{eizer onlbod(/) 11'115 • zn/ILler dill tot hi~r loe, 11(1/1
dm tl/hut!á ,'an .iet /JppohttCIJIC/lf ge idl nU,WII WilS g~..
u'ordm. Die ,'al/ Dordredt I:icr Ol'er ge/ijk ww liiJl beuffin lum /liel weiT/is )'cr/c,jen, fi',~;-ce"C1/::.e z/llks tc/jlolld orcr
0111/ de Regerrillg "f1I1 Dort/rcc1l, u'elke op hun ,'enoek, 110g
drie C;,'{kputeerdm. Ie weeten tien SC/~out Jan van Drenkwaart ,
Ockcr II~crCI1 Jansz. Tilc(auriu et/ Jan 1301 hun loel'oegden,
til di( (/'111 ook dm ,'i;fdCll Oi'tober Ie BI'l/S[d kwalIletI. Jllen
ral1dp!c,'gde cmP"'i)/':. hoe zig ;/1 deze olllfl411Jighedc/I te
gedragen, CII, IJa dat d.: /leer van Asfc:Jd;:.lft, drie dagm
dalll'lIa lludt Ie Brus[elll'as I1fmgckoillC/l , /ielen zij lliet af.
bij hOIl. 0111, op de bevorderil1g van hIJ/me zaak teIl el'1lfligflt flanlr//oudell. De Sc' out en Pe"jionaris ,'er::.ogten Im dien
eit/d" , ook em afzonrier/iJir gelloor bij den [(dur, en overltl1l;digdm , deT! liegendeli ditr maand aan den::.e/J'ell , darlr.
bij het [/1Iet'kfi:/u'ifi. Zijl/e 1I1aj. bl'f/oot hürop un einde van
zoaken te dom lJIakelJ, l'Il ,'or.~de flan de /Jeer van Asr~n.
delft lot IJJede Commisji/ris loe 11/1'. Piet er du Gmd, Raad er:
AdJ'ocaat )'111/ dm groote1l R(ltld )'a// !l/,'c :c/m. ten einde
die beide llcuen de ol','r/eJ'era'.: fit/Hw )'(1/1 parti/en Z?:td:.',~
onderzockm, C/l dal1lTaJl 1/a hum/e bel'intliTlg ,'erf/ag doen
lIan den Secreten raad, binfie korten dagen u'crd hier (/fm
'Yolti"an, zo dIJt op den agl1ienden dal' 'I ~'11t1 dezdfi.'.l
moand Oélober, de hovel1gemelt!e [en/elltie 1<'11 ,'?oljèlJ:~'!;
kwam til openlitk lIIet'd lIitgef'pro,l:m.
" Ligt is 't bezejfen, //Jet wc!,!' een {;C1iol'g. IJ de Gedept/feertien naoT' ll11is l.-etrdOl, en met welk gu;O(gc;; e;1 lIiidfi: 'I ..,p tlt
PtII!ionoris Barcholomei, die zig """rin ::'0 ":,l~"jk gekll'cc,'('11
had. aIJaar ,'cI-v,'ciJ..wi/{! werd. 111,1/ "iejJ eerlang (.3 I October) de Gemeet1te. in ,'ltt Klooster al:r lIIil/;:ebn;cderen bijeen.
,<ti aan hallr I'I/tl dm lIi//Jilt: der ZI](f,r::n 1::1:'1:; !e ;~c,.el/ •
(1,
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Odroij ter Excecurie te wi!len d'Jcn leggen acn der fupplialHcn
boeden ende Schepen) foe dat fij 't fdve hehben Hmoge Aal·
breda in ilcijercn, Grauc Vln Hollam 0115 voerfa'e ven hoont ,
die d~n felue van Dordrecht doen rdepen heeft om de faal(e ce
verantwoorden ende te verthoonen, b/ijcke van heun~ pr~tens
:~cht van den Hapel. In welke fake alf0e di~ van Dordrecht
lleijt gccomparecrt en zijn zoe heeft die voor ft. Hertoge Albrecht
met zijnen ra ede voor eenige decilie eerst beuiGteen die registeren ende brillen van denfelven van Dordrecht, mitsga'Jers 't beo
ü:heijc van den fuppliaUlen ende 't feluc in lange geulGceen zijn.
de. heeft vuijt rechte wetemheijt bij aduijfe van zijnen racde
gewef<,;n. dac die fuppliamen ende heuren poorteren ten eeuwi.
gen dagen vrij ende quijt \Vef~n fullen van fiapelen ende alle ongelden van dien als die de beste ende oudl1e briuen hebbende
waren, bclouende flllcx den luppliallten ende voorfz. vrijheijde
.,,! l1iiuen ende te fierken doende alfoe 't voorfz. fubreptijf Oe·
lroij te nijeutten" zoc dit al breeder blijcken mach bijder voorfz.
f<!tJtcncie. wd:,e [entenci~ bij lIertoge Willem in B~ijeren fpe.
cia/ijk geconf(!nn(!l'rL es gewct;!st, ende dat hoewel die van Dor.
Jrccht bij tijden van Oortog-:lI ende diuifil.!n de Schepen hebben
willen dwingen tot he me t\rtpt'i::tellj(!crde fiapel die fllppliaIJten
Jaer ar geaduerceert hebben daer tegens met JuL1icie wcderftaen
gehaJt daer van noch eellige procesfen hangen ongedecideert
(Ol/der anderen met Gorniche1l1) e:lde fonderlinge tusfchen den
voorfz. van Dordrecht ende dien van Rotterdam, ende dat die
vaD Dordrecht van dage tot dage pocgen meer cu meer oueruaI.
len,

eli de Jollentie des Keljzers, waaryan de Penjionoris em beo
zegeld affchl'ift had mcde gebragt , in 't opmvl1ar yoorte/ee.
zen. De 1'ceds genoemde Gedeputeerden werden U gdijk ge.
IflSt. 0;;/ de 1"eiS 11110r dm Haog weder nan/maIlIW. ten
einde alJn de verdere ill:'olld der [entenlfe Ic l'oldom; l'lJlI
wellre lIJst ZIJ zig, op den y~ifde/l Noyember dlJorafJll kwa.
men te kwijtell , gelijk uil de 1I0dere verlrloarillg l'l1/1 dm 4
Junij 1541. glziw :t..11 uwJen.
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Jen, den fupplialHen willende nijet alleen dat die fchippers verfiapeIen fouden fekere forte van coepnianfcepe, die de vreemde
gewoenlijck zijn te verllapelen , maer oick 'e guem dat eijmant
tot zijn zelfs behoefte gecocht heeft. ende oick loot, kcnip.
befe. hoepen, claphout, alle hout daer die bijle of faej!e doer
geweest is appel@n ende dicrgelij:,en, ende boven al dS7.ea pogen hen die voorfz. van Dordrecht alle dagen meerder en me~r·
der loon, (11 andere oncosten uit fiapelrecht op ce llellen, ruidrs
welcken die coopluijden dickwiilc fchuwen ollfen landen, ende
verrreckell eenige burgeren vuijt die plecken , daar de !iJpplianten refideeren cot andere plaetlèn die vrij fijn van dell voorfz.
flapeIrecht. ende dat noch erger is, fue wanneer eenige fcipper.>
ongeuaerden van geuangen, ende heur fcepen en gueden benomen ce werden, gedrongen worden Ie Dordrecht acn te Ieggeu
om pretens reche van llapcIe te houden, loc wordt der coopIuij.
den goet vuijc haer eigen ofe andere goede ende dich,~ fc~pel1
verbodemt en ondichte fcepen der fcippers van Dordrecht tocbe~
huirende , doer 't welcke nijet alleen heure goet verargenc word.
maer oick fom tijden verdrenckt mee het voorli~. ondichte lèip.
ende moeten àie coopluiden den fcippers van Dordrecht foe Vl!el
loon geuen aIst hen Iuijden blieft te eijsfchen. Ende boven allen
deren en wille defelve fcipperli van Dordrecht niet met coopluijden goet afvaeren fonder ten volle beuragt te zijne, hoewel die
coopman ouerloon prefèmeerc, poghen oick die voorf,~. nu
Dordrecht 't voor[t. pretens fiapelrecht ee extendeeren op de
feepen ende goeden die up een mijle ofte meer der VOOlÜ.
Stede van Dordreche nijet en gen3c!:en, ende oick die ter zome
Zee ione comen willende ter maclllede van den iuppliauten we!én. [onder die Scede van Dordreche te genaken, foe d:!t al wae·
re 'e voorfz. pretens priuiIegie van fiapelrecht bij den voorfz. vatl.
Dordreeht deuchdelijcken vercregen, ende up den fuppliantcn
ons goetwillige onderfaten getxtendecrt mochce worden nijetemin omme 'e voorfz. onbruijek , end.: omme groote twisten ende
onminne te feuwen, wel behoorc den voorfz. van Dordrecht 't
prctenli priuilegie benomen of gereuoeeert te zijne tot voirderinghe van der coopm:mfcepe ende micsdijen, oick augmemacien
':an ou[en tolrechten verfoukende • daaromme de voorfz. Supp:ian-
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in rtr'l·t. dat hcm !uyddn t:l1d~ ~nderen va:l ollfèn voorlz.
bllde'n v~n Hlllhll[ toe,:;,~!~tell zouden z'jn , vrij v~:l1lck cl;de 011.
belet te J1]ilgc:n VJfe:n. lle,Je;\\'JJlts ende Op'.\'33r:S de:I'r die riltieren Ynn den RI'Yl, \Il~cl, \1acz~ Lee:;, Ysti:1 ende "hTlIwede. z'Jnder t:( h1)lI iel] IC zijn ec'nichsfi,ls te vertlapden billnen
de voor,z. Skde: v:m no~Jrl'c11t 3c11t,:r, olgende:, der voor!:.
~entencic vall lJertog- i\:l!brtcht gçgcvcn (-; JJ!lL:~ry) in dcn jare
XIlIc driL' en ne;enti:h, el~d;! dat dk vuurL:. l'.:l"cn;ic bij ons
[uud:! gec',l1tlrlTI~m zi;1I
\\'elcke r':'lllestC ende lûplicalie cs
bij OI~S glro:;,kn :','e,Wè,t a~n onr~n licllen ende getrouwen eer.
fien ende alh!l'r~1I (,Ii{~ 1:11(1I:n in HoJ:and ompanijt:n dnrin gehoord, OI:S r~l'l"Jrt te doei]. Ende: di~n achtervolgende: hebben
de die \'~ll DOïdr,'cht voorlt. gea:H\\'o~,ic ';our ons voorez. n.ade
in rlollanJt I ze,';!cnd.: Ót de vO<Jrli. Sta.!t Dordrecht 'Onder andere l'r,'uill'gièn \','rh 'i,c cS vall ecn l'riukgk h"er v('rl~ent ende
geoélrc,ijeert, bij wijlen hooger mcmoJien JJII Graue van Hol.
lam, Z~e1:ant ende Vrieslant, daer bij hem luiitkn een eu\\'i~,
en con~i:llIcl:e marct van alle co"pwa,lfi;:e gJ, J~ll i:l der l\kr.
wede C>l Leek cn:nmcn,L:, gl'glillt cs (in ('aw 6 l':ovemb. 1299')
zonder wl'der(eg~cn vall gemalld~ endl.! es tli:I'le verleent b rem:1ll2raCÎ\! \'~ll de weldad':11 ende groJte dien:!t:ll heure p:incen
bewefen, end.: oick om den ghemeent: ocrboer nijct ail'een van
den gelJlecncn Coopman, maer mede van den gt!nie.:nen lande
als den text, vallt [elue prilliegie claerlijk inhout incerdiceewlde. den thollenaere van G:eruliet ende llremondc gheen gO~JCll
te laaten p~sfeeren, zonder littcijcken \'uijuèr wUelc v:m Dordrecht dacr bij geblcec'{~n; d::fdve goeden aldacl' gecocfit te
weren, dat vijt c'JIlccsfic! v~n de voorlt. priuilegie zijn oock
onCe demeij'len vcr:nce:rdcrt l'l:de r:)nlkr!i:l;~'!n , unk tulkn J!.
daer. Zcggcn noc~1 IC h::bbell c~n and~r priuilc;;ie gegunde iu
de:l jure XllJcXLlIfJ bii wijkn Wil lcm , (,raue van Henegou~u
van Ilulland, Zcel.1nt ende lIe.:re van Vri~llant, dó1ar hij h~m
luijden veriecndt wordt, dat allt.! cogen evers ende hull:ken ende
alle Schepen die lllet CO.Jpmall5godcll geilden zijn van der Zee
comt:nde in de: :\'Iazc UpCOIll~Il, zullen m:e heure volre last toe
Dordrecht aldaar olltlat.cn ende wcderlaedell, in wdc priut:kgi:!
onfe VOOrr:lle beJ\ellt 't zclue te w~fell Wt lijnre proli;t ende
oir·
pii:lIl'\?1l
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oirboer van 't gemeene lam ende oock van onCe voorCl. Stadt
van Dordrecht. daer mede men verllaen magh. dat de voorft.
Stapel boven memorie van alle menfchen prouffijtelijck ende Ol!'
baerliji;k geweest te hebben. ende van deCl!n wordt die van Dordrecht niet alleen gegundt de execucie maer mede geboden. en
beuolen de bailliu ende rencmeefier van Zuithollant doen weCt!nde
ende toecomende met alleen welgeboren luijden Steden en ge.
meenten, dat zij luijden zonder ander beuel te verwachten altoos
bereit Coude weeCt!n re helpen houden ende te doen houden.
t'inhoudt van den voorCz. preuilegie en andl!r onwil!igen goeden
mitterdaat te verhaaIen de costen. fcaden ende intresten die zij
luijden ende de Stadt van Dordrecht vuijt faecken van onwilic·
heit gehadt Gmden hebben. 't Selve Priuilegie es oiek naar dien
verbreet ende geamplijeerr. bij wijlen hooger Memorie Hertog
WilI~m van Bdjeren, Graue van HoHam. die de voorft. fiapele
tot Dordrecht nijet alleen geleijt en beeft van co op warige goe.
den in den VOOMt. drie riuieren, maer mede die in den Rhijll.
WBel ende YsCe! arriue~ren foude, ende dat om menigen gelrouwen dienl1en, die zij luijden van Dordrecht hem beweCen hadden alst blijkt bij den voorfl. priuilegie inhoudende, dat al 'c
goed dat den Rhijn; de Maeze, de Wael, de YsCel. L~ck en '
Merwede nedercomen zal oCt upwaert varen, waer van daen dat
compt oft wien dat toebehoort tot Dordrecht comen fal, ende
rechten Stapel aldaar houden vercocht ende vermeten worden np
een andere bodem, in welcke priuilegie alleenlijk uitgefondcrt
zijn onder Ceekere rel1rinéUe de poercers van Middelburg Ziricxee
ende Dordrecht, door welke exceptie alle andere goeden vau
waer zij ook wefen mogen onder tfelve Pliuilegie gecompreh;p·
deert zijn ende fculdich hen daer naer te reguleeren. Ende ach.
tervolgende de voorCz. priuilegien zijn zij luijden VJn Dordrecht
geweest in Pos[esfie van dien, ende dit van foe l~nge tijdt dat
men ter contrarie bij memo.ie van menCchen nijet en gedenkt
(ulcx als zij luijden noch zijn regens alle de voorfz. requira;tea
nijemant uitgeCündert zeggen dat heure voorCt, priuilegien bij
yer[cheidcn VonnisCen ende excecmie ten diverCcbe tijden geconlirmeert zijn, 100 in ollCe groo:e raide als in ons Hof van Hollam. Ende aangaande die gegeven foe de Supplianten zeggen
XII. DEEL.
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bij wijlen Her/~ge ~t1lbrteht antwoerdende~, [eggen die voor[z.
van Dordrecht derelve te weren nul ende van geen der w:lerden
g~merkt, dat zij luijden mier eens geroepen hadden geweest. en
dat die daglJ bcteijkent was geweest up een Sondach. oick dat
hem luijdcn van rechtswegen nijet geraden. en was als doeD te
compareeren in de prefemie van de voorfz. Hertogen Aelbrecht.
in wiens ollgeDaeghe zij luijdeD ten aenbringen van heure vijan.
den ende quaetwillige waeren. ru)x dat die plaatfe daer fij ge.
daegt waren voor hen luijdeo nijer [ekere en was, ende hadden
oock 't voorfz. PreteDS feutencie noijt effeft gefoneen, want dat
niet jegen{laende hadden zij luiden altoos gebleuen in posfesfie
ende gebruik van de voorfz. Stapel tgeene dat veel van de Supplianten wel wetende. ende kennende t'recht toebehooreDde der
voorfz. Stede van Dordrecht, hadden diuerfche {londen heure beo
floten brieven gefcreven aen die van Dordrecht begeerende gra.
cie voor [ommige per[ooDen ende goeden van de voir[z. Stapelrecht concludeerende die voorfz. van Dordrecht, dat de Supplian.
ten fouden verclaert worden in heur verfouck ende conclufien
niet omfancbaer ende ingevalIe van oRlfancbaerheid, dat tfelve
verfouck hem luijden foude omfeijt ziin, ende zijluijden daer af
geabfolueen. Daerop die fupplianten gerepliceert hebben, aUu.
gerende veel redenen ende motijueD perfisterende in heur voirfz.
rupplic:acie. Ende hangende die procedueren voirfz. fo zijn ge.
uocht metten fupplianten die Bnrgemeel1eren ende regeerden van
den {leden van '5 fJertogenbosfche Grave Reijmcrswale, Tholen
ende andere (1I1s Antll'fr,m en Ulree!;/) tenderende ten felnen
fijnen als die fuppliamen amploijeerende die redenen ende mid.
delen bij den fupplianten ge~l!egec:rt, ende noch anderen die zij
luijden bij gefcrifte ouergegC'evcll hebben. Ende na dat wij ze·
kere commisfarijfen geordollnccrt hadden, om paniclI voer hem
luiiden te roupen ende dien vereenigen wneet doenJyck. foe
zijn de voirfz. partien voer hen gecompareert, maer en heb.
ben nier connen ouercommen, ell de daer ommc hebben wij
bij ons ontboden ende doen commen aJle die l1uc:(en aen bei,
de reide ouergegellen, ende oiek feker proces met informacij
ordinaris tusfchen dien van Rotterdam ende Dordrecht. dat han.
gende was in oufen voirrz. raidc van Hollant, ende hebben al·
Ie
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Ie die voirfz. tlucken en brieuen ende befcheijt van den voirft.
partien wel ende rijpelicl(en gedaen vifireeren rapporteeren , en.
de in onfen raide nelfens ons weli:ntle delibereercn ende e;cconliderecre dat re conlid~recren flont. Wij met rijpe deliberatie
van ralde hl'hbcn gcwefen ende wijfen , mi,s defen onfe fentencic dil1initii1" ende voir recht den Suppliallten enue geuo~hdcn
Jlijct omf311cbaer noch gcfondccn in heure request te fijnen ende concluficn in der VOII!~Cn ende manieren fo zij luijden die genomen hebben. Vercl:laren ende ordo:.neeren dat die voir[z.
van Dordrecht zullen bclwuden den Stapel ende rechr van dita
ter plaelfen regens perfoOlICn up de goeden ende met li1Jcke li.
mitacien ordonnancien reflrinélien ende modific~cien als wij dat
\'ercln:lren ende 'ordonncercn zullen. Ende om dacr roe re co·
men ordonllccren dat de voirfz. partien heure ged~pllteerJen
zeijndell ende fchikken fullen fouffisfant beurel ende intlruttie
bijnnen der plactfen van den Hage uplen 17den dach \'3n No.
uember naeslcomende ende aldaer Ie compareeren voir heeren
Gerard heer van Asfendelfr, riddere eerste raedt prelideerende in
Holl:mt ende meefler Pieter du llreul, raedt ordijnarijs ende Oil·
fe ad\"ocaat fiscael, den welcked wij CommiltccreR 0111 in heure handen re neemen· , alle die fluckcn bij den partien up
tvoirfz. different gedienr defeJucn Fartien te hooren up die li·
mitacien ordouancien reflrinélien cnde modIli:alien van goeden
perfoenen ende plaetfen bouen gell1clltiollCert, ende l!p den
abuijfen ende inconuentien die ter caufen van den voirfz. Stapcl
louden mogen gebeuren defelue partien Ie vergelijken, ende
bij heure cOl1fente die ordonnancie bij gcfcrifte te llelIcl1e, in.
dient doenlijck es indien nijet verbacl \'an alles te maaclten.
ende ons oft onfe lieue ende reer beminde znstllre die connig.
benne dou:tgierc van Hongarien van Doheeme regcllIe &c.
rapport te doene om als dan zulx re verlien, dat eic zal we·
ten hoe dat hij des aangaende hem fal moeten reguleren met
Intbimacie, dat indien de voirfz. p:mhien commen of nijt mie
intlruétie ofie zonder intlruélie die voirfz. commisfarisfen zullen
voorts proGedeeren als behooren fal ende lij beuinden fulleu
van doene. Ende bier mede doen wij te nijeten alle de procesfen tusfchen de voirfz. partbien olf eellighen '":In dien ais
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noch ongedecideert hangende ter eaufen van de vairrz. Stapel
fo~ voor onfen grooten raiden onren raedt in Rollant als elders.
Des taireonden hebben wij onCen zegel hier aan doen hangen.
Gegeven in onrer Stadt van Brusrel den XVIII den daeh van
Oaober in 't Jaar ons Heeren, Duijfenc vijfhondert veertich
van onren Keirt'rijken XXII. en van on[en rijcke van C.!lilien
ende andere LXXVlte.

(Op Ie

fJ/~oije

fllml gefchreevm)

Bij den Keizer en zijne Rade
l'érreijlun."

NI dat. zo als hier vooren gezegd is. de Gedeputeerden van
Dorlreeht naar '5 Hage weder gekeerd waren, verfcheenen dezelve. den 5 November, voor Commis[arisCen. die, van 's Keizers wegen. gemagtigd waren. om partijen nader te hooren,
over de Limit(Uien, Ordonnllntien, Rejlrillien • en ModificII'
tien, onder welke de Stedelingen in 't bezit van 't Stapelregc
zouden blijven. Daar gekomen zijnde, maakten zij aanllonds
zwaarigheld, om zig met partijen in eene gerechtelijk onderhan.
deling in te laaten; meen ende dat derzelver algemeene Procurad~
niet genoegzaam ware, maar dat ieder hunner. bij een bijzondere of fPeciollle, z» als men gewoon is te zeggen, behoorde
gemagtigd te zijn. Hier aan door de Steden en Dorpen volelaan
geworden zijnde, gaven CommlsfarisCen. aan die van Dordncht,
eenige bijzondere poinaen over, ten einde daarop derzelver bedenkingen il1tebrengen. IntusCchen deeden Commisfarisfen hUll
best om partijen tc bevredigen; doch vruchteloos: zo dat, op
den IS van dezelve maand, het Proces verbaal reeds gellooten
werd. Vier dagen daarna gingen CommisfarisCen, in per[oon.
naar Dordrecht, om bet oorfpronglijk Privilegie van Hertog WILLEM DEN V, van den J 5 Maij J 355. van nabij te zien. en daar
van een Jl/iimus, zo als men het noemt. te neem en. Sedert
dien tijd bleef de zaak, een geruime poos, rusten, terwijl de
'vereenigde Steden en Dorpen geen aanzoek tot afdoening deeden.
Dit
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Dit de Magillraat van Dordrecht niet naar den zin zijnde, gaf
zij last, aan den Penfionaris, om de zaak te bevorderen. BAR.
'l'HOLOMEI vertrok, ten dien einde, in de maand Januarij 1541,
na Bint", in Henegouwen. tot de Landvoogde~re. Deeze /lel.
de hem, op zijn aanhoudend verzoek, een brief ter hand, voor
den Heer VAN MSENDELFT, die daar bij bevel kreeg I om de lluk
ken, door partijen overgeleverd. bij het Hof van Holland te
. doen onderzoeken, en dezelve, nevens zijn advis, aan de Land·
voogdesfe overtezenden. BARTHOLOMEI vertrok, in allerijl, daar
mede, in de volgende maand, naar 's Hage, en ben'erkte, bij
den Heer VAN A5~ENDELFT, dat daar eerlang aan voldaan werd.
Intusfchen deed die arbeidzaame Staatsman, op den 18 April, aan
zijne Committenten verfhg; die, nevens hem, eenige Heeren
tnagtigden, om aan de Landvoocdesfe een fpoedige afdoening
van zaaken te verzoeken. De Penfionaris werd gelast, zijne rei.
ze te verhaasten, en haar te verzoeken, dat de Advocat Fiscaal
PIETER DE BRUEL mede mogt gemagtigd worden, om de zaak ten
einde te brengen. Aan dit verzoek werd door de Gouvernante
voldaan. Oe verdele Gecommitteerden, den laaillen April, me·
de te Brus/èl gekomen zijnde, maaktenze terllond hun werk,
om zig von den opgedraagenen last te kwijten. Zij ondervon·
den, al aantlonds, zeer veele zwaari,.!l:leden, doeh kwamen die,
zonder merl:elijken tegennand. eerlang, te boven; in dier voe·
gen, dat de nadere Verl;laaring, reeds op den 4 Junij, op naam
des Keizers, ten voorCchijn kwam.
Deze Verklaaring benond niet al een in een volledige uitCpraak
van het geCehil, m~ar ook in ecn gedeeltelijke bevestiging vaD 't
Stopelrtcht [en voordeele der Stadt Dordredt; met bijvoeging
van alle de ArdeuIen , daar toe behoorende. Deze Ordonnalllie,
bellaande in vijfenzeventig Articukn. dient als nog ten richtfnoer
voor dit uitmuntend Voorrecht. De meergemelde Heer V.AN DE
WALt. heef!, op deze Ordonnantie, verCcheide lezenswaardige
nanmerkingen gemaakt, waanan wij 'er DOg cenige weinige zul.
len affch rij ven.
In de eerlle van die zegt zijn Wel Ed. wanneer men op den
geheelen Inhoud van dit nuk (dat men vindt in de Pril'i/~gie1J
YO'J Dordrtchl, bi. 10°4-1019.) naaukeurig acht geert, zal eell
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opmerkzaam I.eezer haast gewaar wordelI , dat het StapeireclJt
daar!Jij merklijk is beînoeid geworden. Trouwens, het moest
beantwoorden aan de benaamingen van Limitatim, Rcjlrittien
en 1Ilodijicafim. Nier Ilegrs verlCheidene goederen en KoopmanÎchappen, weleer aal) her Stapdrrchl onderheevig, maar
ook bijzondere perîoonen en plaatîen, werden, in bijzondere
gevallen, meer of min, daarvan vrij!';eflcld. Ja, dut fierker
îpriekt, een der voomaamne binllenlandli:he fdviercn, te weeren de ');frl, zo duidelijk, in het jaar 1355, tot cene Stapel-Rivier gemaakt, en niet zeer lang te vooren , bij ecne uitîpraak
van de Landvoogdes, daarvuor erkend, werd, in v..:r(chillende
opzigten, met zuik eene vrijheid bcgunfligd. Dan, 11iet tegentJaande dit alles, verdicm dit fluk ecne bijzondere overweeging , als zijnde \'Ct voorn~amflc rigtlilOcr, waarnnar het droevig
overîclwt \'3n het voorbeen zo lIÎ1gcbn:id S:fljJC.'ïcdt, nog hed.ndaags behandeld wordt.
In Arr. J. worden bepa11d de goederen, welke het S/Ppr/recht thans onderhevig zijn, met bi)\'oeging elJde geen olidL'l"I';
waar op zijn Ed. aanmerkt, dat dit flrijdig was tegen de l'riviJcgien van I '99 en 1355, bij welke a!!~ c~?p:r()Cr!i;/;c g 'lJcde
~n alle goed, zonder uillOnJl:ring, aan het ~tapdr<:cht olllkrh~
vi~ was gemaakt.
In Art. 11. word gezegd dlll alle Coop/ui/delf enz. Dus 1I'Orden de Koopluijdcn (zegt zijn Ed.) van alle p:aatf~n, zon.Jer
ecniJ onderîcheid, ollderzaaten en vreemden, onder verpiigting
gebragt , om bier ten (lapel te komen. Het verdient, echter,
eenig onderzoek, of de Koopluiden van zulke Stdcn en Dorpen,
wdke in de Sell!~ntie van r 8 Oétober 'Ho, nict al:; partijen bekC:ld llJJn, d"arundcr ook bedoeld zijn. In het Jaar 1547.
w~rd zulks, door die van Schoof/llo"C/J, openlijk ontkend, meen::nde, dat, langs dien weg, niet alleen een aanmerJ.:lijk nadeel,
aan alle de lJolllillll'fi-.1e en Zi'l'uufche Steeden in het gemeen,
maar in het bijzonder aan liaarlem, Ldden en Gouda, welke
daarop nkt {:chcHJrd waren. zou worden toe;ebragr. Vooral
konden zij dit niet ovcreenbrcng-c:l, met d;! bijzondere Srapel.
\'Tijheid van "1/iJJ, //;:II'{; en Zirid~ce. Dan die van Dordrecht
meïla.en daarc.p aan, in de ecrik plaats, dat de woorden van
dit
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dit Artijkel ge ene uitzondering maakten, en van alle KoopluiJen
fpreeken. Ten tweeden, dat indien die opvatting doorging, de
onvrij en zig, eerlang, met de vrijen zouden vereen en ; waardoor
het gantrche Stapelrecht, binnen korten tijd, van zeI ven tOt niet
zou loopeo. Ten derden, dat langs dien weg alle afgedaane
regtsgedingen , van nieuws, wederom zouden levendig gemaa~t
worden. Ten vierden, dat dan ook allerhande goederen, die
van ouds aan het Stapelrecht onderhevig waren, en toebeh0orende aan de zulken , welke in dit Proces geene partijen geweest
waren, voor Stape/gocdcrcll zouden mogen gehouden worden;
't geen regtllreelts llrijdig was tegen het eerftc AnikeI van deze
Ordol1nantien. Ten vijfden, dat insgelijks de Stapelrechten ,
die, bij deeze verklaaring, merklijk verminderd waren, ten aanzien der laastgemelden, ook op den ouden voet behoorden te
worden ingevorderd. Ten zesden, dat ook de vrijdom der goederen, langs den 1S{èt komende, (cn hunnen opzigtc zou dienen
optehouden. Ten zevenden, dat de Steden en Dorpen, bij derzelver Request. aan den Keizer verzogt hadden, niet alleen om
de S/apell'fij ~'eid voor zig zeI ven • maar ook voor and"re van
zijner l\1aje(te;[s landen. En eindeliJk, (én 3gtrten, dat het Stapelrecht, zo wel tcn aanzien van lIiirltldburg, als van Haarlem en andere Steden, op d~n duur werd onderhoud<!n , en dat
de laatst!!;emelde Stad de boete, bij deze Ordonnantie bepaald,
vl)ldaan had. Deeze redenen, die in 't midden van de meergewei.
de Sententie van den 3 December 1547 in hel brcede werden
uitgehaald, zijn zekerlijk van klem. Doch om onze gedachten
recht uit te zeggen (zegt zijn Ed. verder) zo is de gemaakte
zwarigheid, ten aanzien van ilfiddcJburg en Ziridczee, hierdoor
nict opgeruijmd.
Deeze Steden waren immers, in het Jaar 1379. van h,:t Stllpe/neltt vrijgeijlroken; en Middelburg was, bij eene Sententie
van den Grooten Raad van Mechelen. in het Jaar 1553, i;} zij.
ne vrijheid bevestigd. Doch men zou daartegen konnen inbren.
gen, dat de uitfpraak van 1379 haar beilag niet kreeg, en dat
de Sententie van dat Gerechtshof, door eene (aa tere Ordonnantie van den Souverain, mlLwij~ende vernietigd word, en dus van
:zelve haare kracht verliest, vooral, wanneer de Sententie, bij
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eene nadere uitrpraak, in eene ProYi/ionee/e Sententic veranderd
word, gelijk. naar de meening van Dordrecht, door de fecreete Raad des Keizers, op den !l l\Taij van het Jaar '542 ,gefchied
is. Men Zuil (zegt zijn Ed.) daartegen veel kmmen inbrengen;
maar zo wij mar waarheid willen te werk gaan. komt het ons
voor, dat Midddóurg en Ziriç!czce in dit Artikel niet bedoeld
zijn, en dat de woorden alle coopluidm moelen verklaard wor.
den, alle kooplieden. wclke bij geene bijzondere Privilegien zijn
vrijgefiel.l. Kan men met einigen fchijn vermoeden, dat dceze
twee Steden, waar v~n de eene, toen fkcbls agt Jaaren geleden,
nog zo daadelijk in haare vrijheid was bevestigd geworden, :dg
in dit gantfche regtsgeding hebbe fchuil gehouden, indienze
cenigzints begreepen had. dat haar regt daar bij (lond verkort
te worden?
Nog wordt in het II. Artikel gefproken vaD koopmanfchappcll,
die de Rivieren de lVIerwede of Leck net/eru'trt komen, met
onderfcheid van de Steden op die Rivieren boven de Stad Dordrecht gelegen. volgens het nr. Arr. Die, zegt de kundige
Schrijver, vergeleken met de woorden in dat Art. vervat, lijdt
geen twijff~l, of alle goederen in het I. Art. vermeld, fchoon
niet rechtftreeks gefchikt naar Stcden op plaaefen westwaaros en
beneden Dordrecht gelegen, ~n dus genoodzaakt langs de Stad
te komen, maar de l\1erwede of de Leck afgebragt wordende.
moeten tcn Stapel komen. Dit gaat zo verre, en van ouds beeft
men het op den voet altoos bcgrecpen, dat een fchip , met Sta.
pelgoederen gelaaden, I:omcnde van boven. en de Mcrwede of
Leck raakende , fchoon b~fieUld naar Steden of plaatfcn. oostwalrds of boven de Stad gelegen, genoodzaakt zijn. alvoorens
de Jaciir.g te losfen of op te !laan, en daarmede ten Slapel te komen; kunnende niet eerder. dan na de verllapeling, derw3ard5
wed_r opvaareJl. Indien dae voorzorg niet in acht genomen
ware, zouden Gornichem. Schoonho~'en eu andere plaatfen rcn
Oosten van Dordrecht geleegen eerlang het Stapelrecht, en, langs
dicn wrg, een grOM deel van den Bovenlandfchcn handel aan zis
getrokken hebben. Om, echter, aan d:! bchocücn der in en op·
gezeren van die plaulzen, in redelijkheid, re gcmoct [~ komelJ •
z::;:ldcrGt:! de Ke:zcr daa:v~;a uit znlI.e· gocdc:ctl, weikç ~i;, ((Ir
hun
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daaglijks be!laan. van noden hadden. Door welke uitzondering, volgens den bekenden regel van Rechten. het algemeene
Stapelrecht, ten aanzien van anderen te fierker bevestigd word.
In Art. VU. wordt gezegt; Dat ontler het /roorn niet znl,egree,en zij", 't gewa$ g,vallm lww/en Vianen, of in tie L",,·
tlm J'an Heusden en Altena en daar b(tJl!dell. dat ew Land·
ftllJn, i'an zijll eigen gewas, in {oUelI te Gornichem of iJl U"
andere Stadt ter markt wil ~'oe,.m , zOlider voorbij Dordrecht
te pasfeeren. Op deze laaste woorden. jonder i'Olrbj/ Dor.
t/recht te pasfaren tekent den H~ere VAN os WALL hct volgende
aan: dus moet al het gewas van 't Land van Elel/sdcn en Lflrella.
en d~ar beneden geleegen , miJsgaders van de Landen leggende
beneden l'jrwen, wanneer 't langs Dordrecht gevoerd wordt.
ver!lapelen; firekkende de hierbij bepaalde vri;hcid zig niet verder uit, dan tot veldvrugten , welke te Goroichem, of in cen
van de andere Steden, door den Landman van zijn eigen Altkcr
(in fakken) ter markt gebracht worden. Onder de Laude:J [;~ne
tien Vianm. moeten, buiten twijlfel, fchoon het volgende Arti·
kil in het bijzonder daarvan meldillg maakt. ook bi?greepen
worden, het Lalltl van Arlee!, als komende van daar het meene
ka om te Gornichem ter markt. Ook fpreekt het volgende Artikel van het gewas, dat westwaards voorbij Dorèrechr gevoerd
word, en bepaald zig in dit opzigt eeni& en alleen tot dat van
't Llmd vall Arleet; ten einde daarmede aantewijzen, dat de
veldvrugten in het Land van Heust/en. van Altcl/a en daar beneden, en ook in de Landen von nanw, gewasf~n, wanneer
dezelve voorbij de Stad komen, gelijk andere o:wrije goederen.
moeten VèrOaan worden; waarvan 't Arleelfohe gewas, om bijzondere redenen. vrij gefield wordt. Voor 'e overige dient men
in aanmerking te neemen • dat deeze vrijheid ook alleen bepaald
word tot het gewas ,. dat door den Landman van zijnen Akker
in za)iken, ell dus in kleine partijen, op de gewooae marktdagen ter markt gebragt word; fchijnende; in het geheele beloop
van deze Ordonnantie. vrij duidelijk door te (haaIen een bijzondere roekg van den Keizer, om aan hc-t daaglijks belta3ll. van
die van Gornichem, en andere Stedenen boven Dordrecht lig~~~,~e pla~:r.:n, zo veel muoglilk in het bezwaar V3U het Stapel.
Nn 5
re&t
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regt te verligten , en aan dezelve eenige vrijheden toeterlaan.
ingevalIe met de vriigerlelde goederen geen Koophandel gedreven
werd. en ze niet anders clan tot gerijf van de meest noodzaaklijke he hoeften der in en opgezetenen aldaar ter markt gebragr
werden. Welke gronden uit eene overwecging • van het 3, 6
en udc Artikel kunnen worden vastgefleld.
In het X. Artikel word geze;!d: gocdl'1l cO/llelld~ uljltCII iloordOl • als VAN A~rSTEarlt\M en dflcrollllrmt dmr de Sled! "(lIJ
der Coude i/I de Riq'crCII "flI/ dm 1.J,jd I/cdel'!l'aarls pmji:e,-ende ,'oor bij Rotterdam NIJl' j:-/!CI/ mj'ct gelol/dcl1 zijn t,:
Dordrccilt aan te ,'aareil , Iloe:, a/Jaar Ic ,'c,.(lape/en, ,'/Jijt
gel/OllJel1 cant.Iol/t erom,iollt ~!J d,' eijde p/t'lIIke die gehou_
dm ;1,I/cl1 )j'IFII fIJt Dordrec.:1 l'Cr(QC tt ,'erbod.mt mde ver~
jlapc/t Ic wort/Oje grIl/ek ';;j./:·c jldl'''' gr,,''/crcn.
De Heer WJ\GE;\, ,,\r. i" i;1 zi :;1-: Vader! Hi;rode, V. Deel.
hl. 189 en I yo, van gcdaglcn (I.C);t de Ileer V.\N DE WALL) dat

deze vrijheid te honnen zij voor eene bijzondere gunst, die de
en allder<:n , door het 410cdig inwilligen eeller
zwaare bede, verwicrl'cn; welke ged2gten niet ongegrond zijn,
wijl des Inmdigen weten, en te overbekend is. dat derg~Jijl.:e
vrijwillige tocf1cmmil1r!en en milde giften de bron zijn, waaruit
,Je meene \'oorrcgtsbrieven oorfpronklijk zijn. Het kan zijn.
zegt de meergemelde IIeer VAN IE WALL, dat hier toe eenige
grond zij; echter komt het ons wa:lffchijnlijker voor, dat de reden van deze vrijheid moet gczogt worden 111 oudere Handvesten, en vooral in de Pro"IJiollceie UidlJr:lak van PHJLIPS VAN
1I0URGONDlE:-;. van het Jaar 145,~ en 1457. bii welke reeds gezegd \\'as, " hem fo Hie ill I\Toortho//a1lt of ifJ r,.ies/and ge-

Amllerd~\1Jmcrs

"
"
,.
.,
,.
"
..

::,ctOl, dl' '1;/dc r:'le 1'('rbij d,' COlllje loopt Ilcden'aren of
van bCllc.!m i:Ïc 'nJclc (JpJ'(/l'ell mrt wat goede dat hel zij
die C1l {tt/lw met hoeren Sapen 110: boeden Tordredt lIiel
gehouc/cn "/'C}:'II ter Stapele te C01lletJ 1Ioch a/daer aOllteva,'en ge/lOl/dm wefen uilgenolnm [oe wes cont,Jout oft eijclrm
plallkm IIIC11 die "oernoemde 'r.[ele nitl'oeren. die fa/ men
Tordrecht ter Stapele brengen,"

Imusrchen werd, door deze bepaaling, in 't volgende tiende
en twaalfde Artikel. het Stapelrecht, ten aanzien van de goederen,
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ren, langs den Ysfel komende, niet weinig belilOeid, en aan de
aloude Handvesten. die deze Rivier, zonder lIÏ1zondering. aa11
den Stapel onderhevig maakten, ccne aanmerklijke grief toegebracht.
Over de hi~r Lij gemelde uitzondering van Houtwaren. en
eene aanhaaling van dit foort ~"an HoUt, rees in het Jaar 16 2 9
tlIsfchen Zir;ckzee en Dordrl'C lt. e~nit; verli:hi!. Twee Schippeis , d~ eene komende vlln Alllflcrdmll, en de andere van Et/alJl •
hunne Laading van eiken KrLlm];Ollt en P;anl:cn niet verflapeld
hebbende. werden, door ti! Uitleggers V31l f)'lnlrL'c'rt, aangehaald. Men vorderde van dell eerllcn zevelltien guldens, en
ontIJoeg den tweeden ni<!t d,ln onder Dorgtogt. Die van Ziric!Czee, aan wicr Püorrcrs dcze Houtwaren toebehoorden, kwametl
cerl:l!1g daar tegen op; bcweerende. dat ze. fcllOon op een on.
vrijen bod'~m geladen, echter van het Stapclregt bevrijd waren.
De Rcgecring dier Smd zond, ten zeIveIl einde, twee gedepute"r;!en derwaans, die om hcrlte!:ing aanhid,kn; en, op Jell
agtlicndcn Oétober van het J:m 1629, werd bij den Oudraad beo
l1\)(en, onverminderd eens ieders regt, aan den Am!leldamfchen
Schipper zijne uitge1èhoote penningen te rug te gecven, en dien
van Et/alll van den Borgtogt te olltl1aan.
Eindel;jk wordt, in LXX[V. Art. aan Schout en llurrremee!le.
ren van Dordrcc/zt de vrijh\!iJ gegund, om, w:ulIle.:r zij zulki
Iloodig ol)rJcel~lI, eenige Uitleggers op de ([roomen tc leggen.
De nijvere verzamelaar van :l!le de Dordji;.'Jc IImlt/I"Cs/CII tckent
daar bij aan, dat die Uitlegg~rs, voorheen, vOdrnamellj:' op zull;c plaatzen in de Rh ieren geldd werd(!n, daar hel mee:le toe.
zigt, opdat het Stapdrecht nkt verkort wierdt, nodi,; was. Ge·
meenlijk (7.~gt zijn Ed.) lagen dezclv~n omtreut het SM Hmillgm, b.:ncdcn den YSli:l, en verder nedcnvalrts naar Sc 'JieJalll,
en bij den mond van de Bemisf,: of BOiïiisj~·. Hedendaag.
boudt de Stad twec vaste Uitlcgg~rs in lw:Ir\!1J di(.!lw; waar van
de eelle te Krimp~n, en ue and.:rc aan de:l ElJgd, boven Papen.
drecht. op de Sch~pen, kOIll<':lhlc van tI\! Leek en ue i\Ierwede, gewoon is wagt te houd.:n.
Ons tot dl1~ verre met dit 1: éwichti:, !luk hebbende bezig ge·
houden, dicllt tut IlJt d:lar~a!J gez::~J tó! wu;JCll, dat van de
Sta-
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Stapelgoederen, die te Dordrtdtl verkoeht moeten warde.. , ze.
kere regten mOl'ten betaald worden, die onderfcheiden zijn, naar
den veri"ehillende aart der goederen. en ook naar de plaatCen.
van waar ze komen. In fommige gevallen worden deze regten
door den Verkooper alleen, in de meellen gevallen, door Koo·
pcr en Verkooper, ieder voor de hdft, betaald. Het loon der
Meecers, Tellers cn andere Arbeidslieden is ilJ~gelijks bepaald,
volgens eene daarvan voorhande zijnde Ordonnantie.
Van de Voorregten amappende, gaan wij over tot de GILDI!N,
zijnde aldaar tweeEndertig in gecaI, als .. FlecschhoulI'ers. ~.
HOUI/roDp~rs, 3. Wanlfnijders, 44 Mazelaars , 5. Sc!rippers ,
6. 'I Groot Gilde, 7. Speui/maars, 8. 'I Gild van den Eljnie, gezegd Tappers, 9. Riedij/rers, gezegd Schippers, JO.
Scilups.TillJlIJerlieden, J I. Huren vlm 's Jan, gezegd Klure.
mlJ/rers, 12. Bakkers, 13. Droogfcheerders, 14. Clzirurgijns,
J!j. Hllijs-Timmerlieden, 16. Kuijpers, 17, Scirijnwer/rers,
18. Mel:ulllars, '9. KOOrmflnf, 20. risc '"I.oopers, 21. Appel.
lOlpers • !l1. MandeHJrkers. 23. lérwer;. 24. Schoenmakers,
!l5. Outle·Sdoenmalurs. 26. Oude-Klur!t:opers. 27. Bonlwer.
Kers, 28. Smeden, 29. Goud/meden, 30. G/azcmaKers, 3 r.
LindeU'el'frs. 132. lJoedflllflJ.:ers. Sommige v:m deze hebben

hunne Dekenen en Overlieden. Ook is aan 12 van deeze beo
trouwd de fleutel tot de ijzeren Kasfo!, /laan de eer Kamer van
Heeren Burgemeelleren, Buiten dceze zijn 'I!r :leht Broeder.
fchappen, als I. die van het Brouw-Ambacht, 2. Schilders of
~an SI. Lu/tas, 3. Boo1'ftl of Pasfemetltwerken. 4 Knoop11llla.
Kers. 5. ApDlheul1's, 6. TlI'ijnilers, 7. Mie "/In de Flasnurifge
en 8. BOl/tl'erltooprrs in Drult/urs.
Sommige van deze zijn al zeer oud. zo als blijkt uit de Hand.
vesten van 't Jaar 12i6 en 1377. waarbij den WolIl!lI'te"ers hUil
Gildebrief verleend word. Zelfs word van 't Wandfnijders Gil.
de al ~ewag gemaakt in een Brief van 't Jaar 1.00. Schoon wij
ceenzins voornemens zijn, Vlm die alle in het bijzonder melding
te maaken, kunnen wij niec voorbij, lets ce zeggen van de voor·
regten , die aan dezelven in het gemeen gelChonken zijn: te
meer, wijl men dezelven moet aanmerken IIls de Grondwetten,
waarnaar die allen cot een vast lichaam gebragt zijn, en, 10: op
de-
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dezen dag. beflierd worden. En fchoon de Gilde-Brieven, even
als de Gilden. in veele opzigten verfchili ende zijn, zo zal het
voldoende zijn. den algemeenen Gildebrief. zo als die op den
13 December van 't Jaar 1367, door Hertog ALBltIQT VAN DiIJEUN, als RU~'aart l'an Holland, bevestigd is, en in welken de
voornaamlle inhoud der bijzondere Gildebrièven bevat is. hkr
te doen volgen. Hii is van dezen inhoud.
" W i Scepen ende raed ende de ghemeene Stede Vln Dor" drecht doen cont allen luden dat wi mitsgaders den ghellleene
.. ambocbte onfer porteren in Dordrecht van del! Neringhen • die
" hier n~a gefchreven fiaan, dats te verrtane allen ambochten
" ende neringhen die nu ter tyt binnen onfer Stede van Dor" drecRt inghilden begrepen (jen omme ghemener noot orbaer
tt ende nutfcep ende om gebrec dat die Stede vorcijts in a\rande
" beteden ghehadt heeft ende om te fcuwen onraet in der Stede
" ende die mectrte ruste ende profijt vort te zetten tot ons ghe.
" rechts lancsheren, lantsheren behoef ende der Stede van Dor.
" drecbt in betren punten te brengen van neringhen ende van
ft rechten mit mallcanderen ouer eenghedragen Î1en dat wi hem
ot in gracien hebben gegheuen ende in koren gbeleit alfulke pun" ten als hierna ghefcrenen fiaen. In den eerrten dat nymlnt,
" wi hi fi die geen porter Tordrecht in hoer ghilde niet en is
" werken en mach binnen der Stede vriheit van Dordrecht, als
" meellerie van enich defen voornoemde ambochten hanteeren
" hi en Î1 porter In Dordrecht ende hine hebben tsghilden ghe.
" moede daer twere of roest noch oeck in knaepfceppen hi en
" haddc des ghilde gemoede daer twere of roert fe wije dacr
" over dede dats op pene ende boete van tyen ponden ende
.. fien poert recht. Voert dat nijemant in eenich deefer ghilden
" of ambochten en fal worden omfangen hine fi wercman van
" dien ambochten ende hine fal dat ambocht Iladelic hantieren
" op deCelve vorfcreue boete ende alle faken fonder arglist. En,> de wlert faire dat der ghemeente Stede of onfer eenich om
" defe zake last of zwaerenisCe opkwame des zullen wi troulic
,t bi mallicandren bliuen dien ODeaen te wederflaene behoudelic
" altoes onren Heuen heere fijme heerlichelt fijns rechts ende der
,. Stede van Dordrecht haersrechts. Ende om dat wi dit wel
" en-
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ende IroUl\lic willen hehhen gehouden en dl! meenen Ie houden. zo hebben wij onler Slede ze;:-hel van Dordrecht aen
deien briellcn !' hchanghen in ve,lcnhfen defer dinghen in 't
Jacr ons IIccrcn M. CCC. zellen en f\!5tich
St Gillis
dach."
Op dl! cerlkn \':\:1 de ml311l1 Srptc 1llbcr dcszel\'cn Jaars. beloofde een gro:Jt getal van Gildcbroeuèrs. en andere tot de gemeene neeringen behoorende , elkander te zullen helpen, tOt
voornand van alle hunne vrijheden, keuren en gcrcchlighcden;
in welk verbond van onderlinge befchcrming, den !ö::!llen daar113n volgende, die van het Wollewevers CI1 Vulders Cilde z;g
mede begaven. Alle dezelve werden nog nUlkr bevestigd door
gemelden Hertog ALHiECIiT \'AN BEIJEREN, op den J 4 Decem.
ber van 't zelve Jaar, na dat hij vijf dagen te voren a:m dezelve Dog eenige Voorregtcn verleend had, fchoon daar bit ook
eeuige bepaalingen gemaakt waren, en uit ~en Drief op den 8
December gcJagtekent kan worden opgemaala, dat als een ge·
volg van het gcmeldc verbond, de IIoofdmannen en Dekenen
van de vereende Gilden zig zaaken hadd~n aangematigd, die
tegen de gra:dlljke hoo;;hcid Ilredcn, of tcn minl1:en met het
belang van d~n Graaf nict overeenkwamen, Waarlèhijnlijk zuilen zij zig in het befiier van zaaken hebben zoeken in te drin.
gen. Het daaglijks verl:e~r (zegt de Wel Edele Heer VAN DE
WALL) van onze Stedelingen met de Brabanders en Vlaamingen
lei, \VeIligt , daar toe den eerHen grond. In d~ Stedcn dier
twee Landfchappen hadden de Gilden en gemeene Ambachten,
toen ter tijd , reeds eenig deel in het nuk der R egeeringe; 't
welk niet anders Jan naar d<?n finaak van die van Don/rcc!tt I;an
geweest zijn. De Ruward, \'oorziende dat daar uit niet dan
twisten en oneenigheden te dllgten waren, zogt die nieuwigheid te keeren; hij bevestigde dezelven daarom op geen en anderen voet, dan waarop zij oudstijds waren gevestigd geweest;
niet willende dat zij eenige andere punten , die, ft up !/oddm
ghehcuen bOllcndim dat lIIen ",m ouds te halltarm p/oelt ,
"oordoan meer IlIw/iam zOl/dm. Doch volgende nukken zul.
len ons doen zien, dat dit bevel van korten duur was, wijl
men eerlang zien zal, dat de Gilden en gemeene Neeringen •
lang-
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langzaamerband, door verfcheit'en mid.!c!.?a ca wegen, eeacn
magtlgen invloed in het Il:uk der Regl.'cril1ge krcegen. lIa:lst
zal men dezelven aan het hoofj van alle openbaare I !anddingen, Overeenkomtlen en Keuren, die [Ot hi~r w;! alleen op
naam van den Rechter, Schepenen en Rnad~n geillaakt waren.
openlijk zien verfchijnen. De r,roote lIJnl!~I. wcll,e met de
Km/cf/t/m's, en vooral met de n,.nbmukrs en /Y,:iIIillgW g.!dreeven wierd, is, onzes erachtcns. voor de \\"~z0nlij\:e reden
te houden, waarom' de Gild~n en g~meene r\"~ci'il1g~n, bij ons
(dus gaat zijn wel Ed. ,"'Jort) meer bcwinds. dall in dc overiDe
ge Hu//andfchc en Zccuwf,::u Steden, gehad hehhen. llurgerije, alleng~ in Rijkdom tocneemende , ziend'l den bloeij
en welvaart der Br(Jb:l1JdJ~' ic en 17nnllJji.·,ie Koc)plleden , oor·
deelde het, buiten twijfid, voor haar belang niet ondienfiig •
om, in navolging van den Regeerlllgsvorm, welke in die Steden pJ.lats had, in 't bcwind van z1:lken, mct en bencvens de
gewoone Regeer.lers w d\!ekn. Mooglijk hebben ook de Wethoudl!rs, in den beginne, zi~ daartegen niet verzet, 01\1 door
middel van het gezag der Gilden, die, buiten de a3nlÏenliike
Kooplieden, uit de vuornaamill! Ingezeteuen bellaan moeten.
meerder magt te krijgen. om de H~ers;w;.;t d~r GraalTcn paaien
te zetten. Dit moet mcn [Ocflcm:m'n, dat het gezag der Gil.
den door ge~ne bijz·)r.d(.!rc l'rivilcgien der LandsheiHen beves·
lif:d is, en geen anderen grond hr.d, dan de ou rust der tijdeu,
waarvan zij rot hUil voordeel zig wonder wel wisten te bedienen. Op dca 19 Feb. des .laars 1335. werd aln de Dekens
der &emeenc l'\~eringen h.!t regt g~bund [Ot het kiezen der
gnede luijden van agten , tot welke \'erkiezing zij, !23 April
J 395, gen90dzaa~t werd~n, eene Nominatie van vkremwincig
perfuonen a:m den Hertog te zenden. Schoon hier mede de
vrije verkiezing benomen werd, breidden zij, cchter, hun gezag, in al:dere z 'ak~n. wij.ler \Iit, en werJea door de Regeerd(.!rs in ~e voornaalll:1e voorvallen erkend. Den 7 December
van het Jaar 14°::>, maakCCIJ zij met dezellTen een befluit, ter
vermindering tegen de [Ocn in zwang ~a~nde B.lllnisrementell en
nedeva:men. In 14° I werden zij mede gcraadp!eegd over
I. ~t maaken val! een l1ic~iI\' Kellrho~k. Eli op tkn J I Decem.
ber
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ber 1402 maakten zij met de Regeerin~ een verdrag, van nie.
mant cot Agt of Deken te benoemen rot een der Gilden, ten
ware hij zdve daadelijk daarvan eellige Neeringen hanteerde.
Op ~4 Januarij 1407 maakten zij, met de Regeerders, eene
verbintenis, tot onderlingen bijfiand, wegens den gemaakten op.
Hand. Hertog WILLEM DE VI verklaarde, in zijnen Zoen
met de St~d, den IS Seprember des Jaars 1409, onder anderen,
uat niemant tot Deken zou mogen gekoren worden, dan die
tien Jaaren agtereen in de fiad gewoond zou hebben. Hertog
JAN VA~ llilJEREN nond, 22 Junij 1418, de Vrijheid toe, voor
den rijd \'an tien Jaaren, om door de Gilden, Jaarlijks, de Agten te kiezen. Dan, dit voorregt alleen voor tien Jaaren, of
liever tot wederopzegger:s, aan dezelve gegund zijnde, is ook na·
derhand weder in onbruik geraakt, en het bevel van Hmog
ALllREGT, van :I 8 April J 395, hier boven gemeld, weder inge~
voerd. Aan die van de geRleene Neeringen werd, door de Regeering, 21 Junii I 34, her voorre~r gegund tot her kiezen van
den Burgemeener der Gemeente, die Stem en Zitting io het geregt hebben moest. Waarfchijnlijk hadden tot hier toe de Gilden
en gemeene Necringen het voorrrgt niet gehad, om hunnen
Burgemeefier, voor altoos. in het Collcgie V:1I1 het ge regt Stem
en Zitting te bezorgen. Zij begrepen echter zegt de Heer VAN
DE wALt), dat dit voor hun van veel belang ware, en namen
de gelegenheid, wanneer Rechter, Schepenen en Raaden daarin
toenemmenden • ten hunnen nutte waar. Dit beOuit fmaakte den
Graave geenzints ; wijl zijn Gerecht, dat hij nnar zinnelijkheid
lIannelde, met één perfoen vermeerderd werd, die, door zijnen
magtigen aanhang bij de Burgerij, die hem aan {lelde , in naat
was, om de willekeurige b~velen en onderneemingen van d~1l
Landsheer tegen te gaan. De Heerschzugtig FILIPS VAN BOtJRC;ONDIEN fchroomde daarom, in het Jaar 1440, niet, dit te noemen cOlltrarie de Pr;v;legim.
Den ~9 December van het Jaar 1437, werd een zeer aanmerklijke Keur en Overdracht beraamd, inhoudende veele en
verfcheide punten. Deze, als zeer veele Rech!en en gewoon·
:en in laater tijt! nand houdende en nog in gebruik, en ::ls
t:ene overzÏtming en verbetering der Gilden in zlg bevattende,
zullen wij hier woordelijk doen volgen.
" JIJ
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" In 't Jaar M.CCCC ende XXXVIJ den ~9!len dag in De.
cember, was bij den goeden luijden van den Gerecht van den
Outrade ende van den Achten ende van de Dekeos ende van de
gemeene nc:!ringhe In allen morgenfpraaken aengebrocht famentlijke verdragen, ais dat men alfulke brieven ende pointen die
voorrijts bij flJlktilJ perfoonen wten gerechte wten achten ende
wtcu d<!kens geordiuècn om oirbocr profiit der Stede ende der
gemeenc poorteren tljn geordineert ende v(!rdragen geweest, roeJ'ende van feekere point en ende alrehandc onredelijcke Koeren,
die men dngelijcx in der Stede hanteerde, als dat men dien brieff
zoude voortbrengen ende zegelen, foe die inhoudt ende daer
toe, dat men die pointen foude opdoen ende openbaerlijk te
kennen geeven Coe of is gefciet. mÎls verdrach ende aenbrengen
van den neringhen dat dien brijef bezeegelt is mitter fiede zegel
des Scoudt, Borgemeefier, Scepenen ende rade achle dekens ende der gemeen gilde zegelen daer lIeogehangen ende die poioten
van den Koere fijn geopenbaert ende becedelt daer die Copic
van den Briuen eode daer toe die poillten hier naer gelèreuen
.fiacn ende de openbaerlijck gecoodigt zijn metter doeken ende
geboden een ijegelijck te houden op fulcke peijl1en en boet als
die brijef dat inhout ende uitwijst val! woorden tot woorden hier
nae gefcreuen.
Wij Scout, Borgcmeetlercn, Scepellen eode raedt, oude raedt
ach Ie , dekens, gilde rijckheit vroetfchap ende die gemeene neerioge ende poonertn g<:llleenlijk der Steden Va;) Dordrecht doen
kondt allen luijden hoe lVij een wijltijds die een onder de nnder~n en op malc3nderen gcf,dt hebben van alrehande crance beJeide van regememe CII onred,'lijckc coeren die wij gilden voeir.
fchreuen in onfc CilJens hebb:!n foude, uaer die Stede die gemeente die vreemde luijden cnde cocpmannen bij veraftert foude
wefen, ende waJlt in den wterClen onfer alre voirfcr.:uen neeringe immcr in ollfe Stede tc brenghen ende te houden in goede
redelijcke rechten regcmcntcn cnde ordonnancien tot bchoef ende eere van ons rechr. Jamsneere ende te profijten ende oirbaar
onfer fiede onfer alre goede coopluiden, die onfer Stede verfoucken fullen ende alTe onredelicke pointen die ons ende elcken
bijfonder aaodragen moghen of te laten. foe hebben wij eenXII. DEEL.
drach-
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drachtelijk ouergegellen ende daer toe gevougt onf~ gemeen Dekens van onfen Gilden bij achten ende anderen, daer bij gefchlél
uitgezet ende daer of gewaert die gene die de tlucken van elcken
pointen roeren mochte alle onfe Gilde koere rechten ende haer
hercomen te ondertasten Ie examineeren ende daer of te ordinee·
ren dij of te doen al dat haer befcheijdenheit op redenen fal
dencken ' te) llacn, ende daer onfer ghemener Stede mede beo
waert , wa er ende hebben geloert ende voerfchreues die hier ouer
gefeeten heb'Jen verdraagen ende gelloeten ende geCet hebben,
ende fo die poimen luijden en begrijpen fullen als menfe voertbrengen ende ('penbaert fonder eenig wederfeggen • of wederrpr.ek, en dat wij voertaen geen koere in on fen Gilde maken
noch feiten en fullen, die ter Stede of der gemeeme aengaen of
roeren moghen ten (al wefen bij den Schoudt, bij den gerechte
bij den achte ende bij ge dekens gemeenlijek , ende wat wij anders daer af koerde elx in fijn Gilde dat C·) en foude van geenrc
waerde wefen, ende wlert datter eijmant tegen dede met rade
ofte dade nu of hier naemaeIs, dat waer op die boete van restich
pont Hollands der Kercke der Stede den aeen clx een derdendeel
ende toe of vijf roede meuren ronder vertreck ende fonder verdrach behoudenlicken onfen ghenadigcn heeren fijne heerJijkheit
der Stede haeri rechts ende den Gilde hare brieuen te blieuen in
bare volre machte ende alle dinge ronder areh of list. Voort
hebben wii tot onfer Stede orbaer ende profijt verdragen ende in
koere gelcijt, eerst dat die makelaars van koom van wijn end,!
van rondt hebben rullen van haeren locn van der makelaerdic fo~
koer-

(*) De r.ildclI zogm dus af vall I/!t regt, om. blliten tO!jlemming ,'on dell lIlagijlraat , eellig!! Kei/rea, de {rad of g(flttenle ,-nakellde, ,'oortalln te mogelJ 11Iakea. Bevoorens IJ/id.
dm zi; ziJ; dil u:gt oangelllantigd, gelijk eellr: OI'eféJllko11lst
von den éénelldertig(len December des 'joors 1402. drfiddi.'k
aanwijst. Noc 1lal1d, blerf die O)'en'énloflist met andere ft:!!:· .
ken van dien tJ~''df, lrdke i/l ,'roC'g!r t(J gC1;;t1ukl waren. in
haar ge lul.
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koerboeck inhoudt in paijementen éenen leeuw gerel;ent voor
twee groot toner tijt toe, dat binne der Stede eene nieuwe pèUninck of Ilaende paijemem geboden wort te gacn. hem de pointen ende tloen van dc clIpers ende va:! de knapen van den \rijn
ambocht full<:11 lhcn [ue 't koerboeck inhoudt ecnen keu\\' \"ocr
twee groot. I tem d~t men niet meer \\"cies tcff~ns op een 10:der leggen fal of op een vl,ler dnn ft'~tigh cupen olf daer onder
ende d'le te mengen dat daer geen [Jlatie in lallcn en mach als
men vercoopt ofeer prolIve· geeuen fal ende wat cooper hier in
verfubtijlt WOrt of be[erpelt (bedroogen of misleÏl) worJe Jat
[oude hem die vercooper oprechten, ende [u:Jde \'OJrt fiaan ter
carrexe ende boete hier naer be[chreeven. Item [ullem die weitmce1lers hebben voer haer loen van meten van elc cupe te meten 17 groot eenen leeuw voer twee groot hier af fal betaal ell
die vercooper dien helfte, en die (ooper die andere helfte [onder cenigh ander hoesheit van maeltijden of drijncgclt te geuen
ofte nemen. Item [al men geuen van weit te wende ende te
keercn van elcke cupen bereets weits eenen grooten ende van
de tien cupen onbereets weits anderhalve groote paijemencs voer[chreuen. Item en fullen die moleners niet meer nemen van de
poorters van malen, dan van elke vate meels twee berch[che
groeeen, en van de bakkers van elcke hoe de meels twee achthalue leuw als haercomen is, ende fijn felfs kooren ende fijn vol
gewichte thuijs te fenden. Item dat geen hofiilier (waard of
herbergier) coopman wefen veijnootfchap hebben noch deelen
[al noch niemant van haren wegen van fulcken goeden die ha er
gasten roebehooren, of daer haer gasten eenichfints aendeelen.
Item en fullen geen hofiiliers fijnre gasten goeden yerkoopen dan
famencoopers fuo het koerboeck inhoudt. Item die roeder als
hij roijet een half voeder wijns of daer beneen , foo fal hij daer
bij opreijckenen war bet houdt ende een half fierdeel , hij en fal
\"~n (jIn loen niet meer neemen dij aen gelde of aen hoesheijt.
àan van dat hij op 't lande roijt van elcke nuk \\'ijns fes penningen hol lans • ende intwater twaelf penningen hollans, ende van
Cellen feepen wi,ns daer teijn !lukken wijns in lijn of darr onder
een noop ",ilIlS , ende daer bouen tijen !tucken in fiin twee
fioup wijns. ende den wijn te vijnden op reu Domic.l (waar
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voor men, wijl dit woord onverllaanbaar is, zal moeten leezen
,p Itn Drinck.) Item dat nijemam die bij den heere ende bij
der Srede geen !tilt en hebben geen eeninge noch koeren onderIin;;e maken noch hebben en {uilen alli)o dar c!ck arbeider ende
alle de geen en die bij tijden arbeiden wi!len vrij fullen wefen
alrehande arbeit te doen die hem vooreomen rullen des den vrijen
gilde niet en roert {onder arglist. Item fo war arbeider die
Ijell'ant goer aenneemr te arbeiden of te doen arbeiden, om al{ulck geit als hijt aan,!!enomen heeft ronder wederfeggen , of die
coopm:m {uit ander luijden mogen acnbelleden re arbeiden, ende
wnt hij doer of meer gallen dan hij eerst berleet hadd>!, dat {O!l.
el\! di\! eer:le arbeider voldoen ofre rechte voort daeromme in die
fieen gaen. Trem fo wie voortaan hooge heimraadr of[ hoo~e
w~ersman bij tijdIm is in den grooren waert, dien en {al binnen
riie Jaaren geen gcfworen wefen in eenige andere waarden ende
dier~e!i,ken wie ge{woren is in eenige andere waerde;], die en
{al binnen dien jaer ge~n geCworen weCen iJl de grooten w:rerr.
Item dat nlemam in den gerechr en inder Ka:ner weren oft finen
en f.11, als Schr)lJ[. Burgemeener. Scepen of raedt ofte :rchre of
ons heeren Officiers VoortS is te weren baliu. dijckgraetf, rent.
Dleeflcr, tollenaer, mummeeller, wardein of die der Munten
diem wisfelaer {doder roeder noch m:rkelaer. Item dar geen tw~1t
broeders noch vader ende kim, tetfens en {uilen weren int ge.
rechr noch van den achten. Item dat niemam fijn Ilraeren die
beneden zijn beuren gelegen fijn hoger {al doen maken buiten
fijnre S'oeden dan die firaten leijt van fijnr\! gebeuren, die bouen
hem leijr ende ge{eeten is op die boete hier nae gefcreuen, beide die gene diere honger dede maken en dieCe maek[e, ten waer
biJ con{ent van de gemeene gerechte. Item is verdragen ge·
meenlicke van alle gilden. {oo wie in twee of in meer gilden is.
dat die en ({al) niet meer dan in ep.n gilde deken wefen of officie
hebben alst in dar gilde daer hij eerst fijn eedt gedaen heeft. en
desgelijek in dat {elve gilde wepene ende in dat {elve gilde haer
koeren {uilen geuen van der Stede faaleen ende van alle faaken.
dat haar gilde neeringe mede roen. Item vooreRen dat elc' man
die poorter te Dordrecht ende van der goede name ende {ame
mach tot Dordrecht in een ,i1de comen, ende daer in bevrijt
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weren ende het gilde gemoeden hebben, is te weten een ingeboren poorter of fijn poorter recht beheijlicht heefe om twee no·
beien ~ dat is hedendaagsch vijf guldens) en binnen mijns heeren
lande van Holland, van Zeelandt derden halue nobel ende van
buiten Hollapt en Zeelant drie nobelen, ende elelt gilde mach
min neemen , en niet meer dan voûrfcreuen is b~houdeJijcke.
dat eens poorters bevrijde kinderen i5 te weten dat hij die kim
wettelij~ heeft gewonnen. dewijle dat hij meener is, fal hij
tgilde ghemoede hebben daer fijn vader in is of geweest heeft
mogen hebben om twintig fchellingen Hollans. Item dat een
eijgdijken, die van goeder fame is mach in een gilde leeren
ende in knaepfchappe werken. ende 't gilde gemoede hebben
van Jeeringe ende van knaepfcappe om een pandt hollans den
gilde te geuen en niet meer maar min. of fij kannen ende om
dat pond hollans te leeren ende in k:Jaepfcbappe te werken. fo
lang .115 fij leeren oft knape in t'gilde weren wil!en. Ende waert
dat ijmant hem feuede of peinde defen point en of van eenich
defen te niet te maacken dat kennelijk waer, dat waer op een
boete van festig pont en vijf roede muuren alst voirfcreueu naet.
Ende want wij allen gemeenlijk voirfereuen ende elc bijzonder
willen alie defen pointen en koeren voirrcreuen vast van W:lcr·
den en onverbreecklick houden, fue hebben wij des te oereon.
de en in kennisfe der waerheit onfer fieden Segel hier onder do~n
hangen, voir onfre Stede, en al onfre poorteren en om der mcer·
dere feekerheit, hebben wij. Hier Gp volgt de tekening van d~n
Schout, van den BlITgemeetler, Schept:l1en, Rade, Oud Rade
de luijden van den Ageen, en daarna di~ van de Gilde en N"c.
ringhe.u
Van de C:LDEN affiappende, gaan wij over tot de aanzienlij!(e
SCHUTTERTJE van Dordruht. Wat de Oudheid van del:dve ~an·
gaat, ik behoeve mij zo min als anderen te fchaamen te beken·
ben, dat de oOlfprong, en dus ook de bepaalde oudheid van dit
aanzienlijk lichaam, mij onbekend is. Dan, men kan tlir de al·
oude gebruiken, als het !chieten naar de papegaaij. dat aldaar
reeds in bet Jaar 13 ~6 , in een der Doelm, gedaan lverd, w,'·
t~n, dat de Dordfche Sdulterij tocn al een aanzienlijle lichaam
uitmaakte. Op bet Jaar J38 ( vind men 'er reeds melding ge.
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mankt van Oude Schutten; dat twee Jaaren daJrna de grMfe en
middel [cIJulfen zig te zaam vereenigden, eR dat 'er toen reeds
}onf[cji:/Jllllm gevonden werden: welke naderhand verdeeld en
ben33minfien d~,ar aan gegeeven zijn, naar de wapencn. dil! de·
zelvc gehrui!aen, of naar de Dode, die icder Schutterij eigen
\\'3S.
ZO vindt men. op het Jaar 14°9, gewag gemaakt van de
Oude St. Joris, Kruijs of fóefboog Dode. vail die van St. Bar·
t,~ol/JnJeus. St. Seboslinan. Handboogs en Kloveniers op het
Jaar 1426, en van dien van de HeeiIJaaks op het Jaar 1450.
Aan de eerstgemelde Schutters van St. Joris werden, in het Jaar
1534. toege!ban, Jaarlijks, 2CO guldens Haar behoorde met
Je ~l1ècrc in gcmeenfch3ppelijken eigendom, zeker recht van dc
Visrcherij in de J,'ei"!l'cde, van de Kcrk van Slijdrecht af tot
3~11 de Haven van /llblfllji!l't1am. gelijk medc in de Stadscingel.
Drie dagen voor baren 1a:ulijkfchen omgang, hadden zij 't regt
\'all Impost, op de Rhijofche cn Westerfche Wijnen. dat men
in Am/leidam de vrije fPi/ntap noemde. l':og tcn huidigen
è~!,r is Je Dordji:áe Sc Jutterij van St. Joris in het bezit van
eenige ro 'rende en onroerende goederen. als vnn de Dode, enz.
Ook die van St. Sebllf/iaan genieten als r.og cenige inkomllen
\'~n Huurpenningen van zekere huizingen. De /lee/haakfcIJen
gen ieten mede nog eenige voordeelen van het Huis Doe/ef/dll.
De Schmtcrs \'an St. Joris en de Klol'eniers en Hu/hoaK':. ':f,' zi:n a:d~ar nnt; vlln de gem,'cne Schutteri; of wagtdoende
Burgers onderfcheiden; maakende te za amen uit een getal van
2l:!6o Mannen: als de Schutterij van St. Joris 9<i Schutteren, 11
Ser;3nren en 10 Officieren, dus 114 mali; die van de Kloveniers
70 ma.1; die van de Heelhaaks , zo Officieren als Schutteren, 98
nwmen Op den i Junij van het Jaar 1784 maakte de wagtdocnJe Burgerij. verdeeld in J 1 Divificn, te zamen uit een getal vau
I ï 'l8 m2nnen.
Het oude W"-'PEN dezer Stad, welk men op de Zegels van den
ja:lTe Ll.R2 geTond en heeft, was een Toren of Kastecl van een
7.o!lderling. maakfd ; men ziet het zelve nog op de gewoone
S!~ds zi:j,;els.
Men houd naande dat de7.e Toren, voor heen
en wel tot het i~3r 1')4°, ~an den Tolbrug ,zou ge !laan heb·
~<'I'. lIet t.~g :;:z.'~gel , zijnu<! een Roos, wurd oo!; nog, in
plaats
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plam van een Stads Wapen, op het geld gezet. dat aUaar IICJllunt wordt. Ook wordt het Goud- en Zilvf:r\verk , welk !m:n
te Dordredl keurt, met een Roos gemerkt. lIet tegenwoordig Wapen der Stad is een l'OOrJ Veld, gebroolrm 1IIct eClI zilveren Pnal, gehouden wordende door twee GrifTiueneli.
De Koophandel van de Ingezectenen aldaar, {choon in vcel~
opzigten merklijk minder dan voorheen, i. nochtans tame1ijl~
bloeijende ; bellaande voornamelijk in Graanen, lIout, lUJijnfehe Wijnen, Luik[che Kalk, Tras of Sement tn 'l\lo1enüeenen; verder, Zout, Vzer, Pek, Teer enz. Ouk zijn aldaar
verfcheide aanzienlijke Suikerrafinaderijen. Men hrouwt 'cr goed
Bier, bekend bij den naam van Dord/de lJIom cn Enge/sc,')JJier. Men heeft aldaar een genoegzaamen overvloed van Rivierviseh. bijzonder Salm en Steur. Zeevisch word 'er mede
in overvloet a:mgebragt. Onder alle [oorten van visch, die op
de Boere, Vischmarkt verkogt worden, munt, in eenige tijden
in het jaar" uit, de Dordfchc Fóortl , die men als dan co ven
de Baars acht. Verder is 'er, op de gewoone weeklijkfche
Marktdagen, Maandags en VIijdags, al te kdjgen wat tot levensonderhoud verei,eht word. Dordredt heeft thans det
meer dan ééne Jaarmarkt, die aanvangt ~6 l\Iaij, en abt ca,
gen duurt.
Tot geen geringeu luWer dezer Stad moet bier melding ge.
maakt worden van de Ge/tertle en voornaame Mat/nen, die aldaar gebooren zijn of gebloeit bet-ben: als 'Pil/em f'tlll der
Lilldo), of LindamlS, Bisfchop van Roermond; ['nulu., lIlcrula; Johan RUIgers ; 1-f/uuter ,'all GOlldlJoeym; .TO/WII BCl'erwijk; Jernnias de Deeker; lIJargreta f'an Godeu'I~'k; Jan
Terwen Äartszoon, vermaard Beeldfilijder; dmla Suijs; AIJi/a
il1aria Schuur1lltlflS; Adam Boomgaard; Thomas E,'erOidi ;
Jacob Bogaare; Mr. Jacob Bogaard; lIla/t.1ias Ilcnt_
fen. T,iOlllas lIfontes , Kornelis Adriaaflsz -'Ir. A"omc!is de
}.'oning; Adriaan ,'all del" Jlli:1e; Jacoh Nat/clerus; /l":,iaan
,'an Blijenhurg; BIJudewijn l\ron l1 eJ1donÀ:; )O!l "(!IJ /J,.mk_
u'OIJl'''; Cerard Ilo,'ius, Abraham f'l1ll dèi' l1fi/le ; Daw,]s
Blijet/bl/rg; MritllJll "1111 i1!oesie:;blwk; II~er Ad,iaml "(JIJ
Dlijmbul'g ; Jo.-hem Jllllius; Boude:rf,:}) (ic JJfli;(' ; :\Ir. Ttl-
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(OÓ ~'l1n der Eijlr; Dr. Johan ,'an Nat1rfen; Rochus ~',;n den
HOf1flrl; Hr. lJermt1il Oem ; Diollijilfs fósjius; FralJciscus en
IPijnand RUIgers ; Mr. Barl,JoU "an /lire/aken; J01f111 VtW
BeYel'wijk; Dr. Korlle/is van Someren; Dalliel JOllgliis; ,Mr.
Sijwon "(1/) Bcat/molld; lIfatl/zells en f[aoc Vo,1IIIs ; Komc!is
,'Iln Gvo/legen; Korne/is de Be~'erell; Piel cr "tJn Godewijk;
Abram ~'(IIJ de Kornpu:; /lndretJS Coh'ius; Mr. Jac9b de
IPi'/I; Mr. Johan ~'fIIl Someren; Erasmns l'an lJouweliilgen;
h~t vt:rmaarde Broederpaar • JOHAN en CORNELIS DE WITI', wiens

af1lammeliugen 'cr nl, nog in eer en aanzien zijn; cn anderen
meer. En wie kan onachtzaam genoegzaam geil oe!; zijn, om,
van de nog Icvende, den lIaam van den Wel Ed. Heer en Mr.
'!ETER VAN OP. WAL!. niet te noemen. die met de uitgave van
zijn meergellJCI-ie en aliJIn geroemde Werk ie lIandvesttn enz.
vall Dordreclrt zijnen uaam ontlcrf~lijk gcmaakt heeft; zo als,
onder de Nederlandfehe Dichters, niet min aldaar bekend zijn
de H~eren ABRM/AM IJLUssé en PlETER VAN BRAAM, lJijvere en beo
kwaame Boel,;handclaars aldaar.
De Gl:~'CtllmENISSEN dezer Stad neemen haaren aanvang, met
den Oorfprong der Gefchill"lJ, gntllaan tusrchen de Stichljèhen
en de l!ollallderi, waarvan wij op het Artikel van DIRK DEN I[
geiVag gemaakt hebben, en dien wij aldaar als den Stichter van
deze Srad g~neld hebben, en tevens aangetlilOnd, hoe, om het
o 'tl::ncl1 van de ragt, de Visfcherij en het hetf~n van Tollen te
DJrdïechl, de Vijandtèhap des te grootcr wierd: zo dat. in
bet jaar 1018, door deo Keizer, aan dcn Hertog va11 LOl/UI.
ringm. en aan den Bisfchop van Utrecht bevel gegeeven werd,
om Dord:-echt te flechten; wordende ook de Bisfchoppen van
A'eu/eli en Luik gelast, hunne magt bij de voorige te voegen.
O? het Artikel van DIRK DEN III is verhaalt, hoe manlijk del~
Z'~ da5rtegen verzctte. en welke overwinning hij op zijne vijan.
den b~h~llje. Ook is op dat van DIRK DEN IV gemeld, hoe
J)QI d;'cC!If, Ao. 1046. door Keizer HENDRIK DrN lIL, was in.
gCllnll1"ll, en de Granf \:Cllüctizaam uit alle zijne bezitting,-n verm.:rVCiJ; h,)e hii 2i~ ht'rf1elt~c en weder meell~r van de Sta(~
werd. en da~gs {;:la:"a. dOllr een onbekenden !{euICilflar, aldaar
werd omg<.br:l;::lt, duJr dien hij, wet eC!l vaglJlj:;en pijl, in
de
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de dije gekwest werd; dragende als nog, g·,lijk wij da~r zei.
den, het Huis, waaruit hem dit onheil werd loegebragt, den
naam van Holland, en de Straat, waarin het zelve ll:a:u, dien
van de Graveflraat" Ook is door ons, op het Artikel van DIRK
J!)a.~ Vil, getoond, hne. ten zijnen tijde, in het jaar ,~o3, het
oudlle gedeelte van Hlll/and een Leen van B, aba/!t gemaakt
werd, en daar gezegd. dat Dordrec/Jt toen ter tijd aa~ den
Hertog van Braband werd aft:ell:aan. ThJns moeten wij zien.
hoe het weder aan Ho/land gekomen IS. FLORIS DE V, in het
Ja~r 1289. de Bondgenoot van den Henog van Braband , was
dus mede begreepen in de Vrede, die FILIP" DEN SCHOONE, Koning van Frankrijk. bewerkte, tUsrc~len die van Brahand en
Ce/der. Om den biifland, dien! LOR!S aan Hertog JAN VAN BRABANT bewees, had deze hem reeds ill het Jaar I 283, bij opene
brieven, ontheven van de leenroerigheid, die Holland aan Braband. wegens Dordrecht en eenige Landen d3aro:ntrem. Cchuldi;; was. Onder hetbeflier van gemelden Graave fLORIS VEN V.
werd de Stapel der Engelfche wolle, die onlangs daar geiegd
was, verplaatst, in 1295, gedeeltelijk naar Brugge in f//aal1del"en, en gedeeltelijk naar Mechelen in. Braband Die van Dordrechl dceden daarna wel eenige poogingen, om de Wolll:apel
weder te bekomen, doch vruchteloos. Op de Artikden van
ALAUD of ALAND, den Baljuw, en va:l WOLFERD VA~ BORSSELEN.
'hebben wij verhaald, de inbreuken, die dezelve zog teIl te doel1
op de techtcn der Ingezetenen, en tevens aangetoond, welke
ongelukkige gevolgen dit voor .lLAIJD en BOI\SSELEN v<!cooczaakte.
Dus kunnen wij dit hier 1lilzwijgende voorbijgaan.
In het Jaar I ~99, na den dood van Graaf JAN DEN I, vertoon.
de zig JAl( VAN IIVENNES te Dgrdrecltt, en werd aldaar, zo al,
ook in /lalu"lmI, Delft, Leiden enz. als Erfgenaam van JAN
DEN I er!,end, en
onder den naam van JAN IJEN 1I, als Graaf
g~huldigd.
De Huldigingsbrief der Pooneren van Dordrt!Cht
was gedagtekend in dat zelve Jaar, daags Voor St. Lucietillg.
\Vat aang~at de verfchilIen, over 't Stapelrecht, met andere Stee
den onillaan. in do! veertiende I':eu\v. daarvan hebben wij omll:andig verOag gedaan, toen wij de roorredten van D()rdrecltf
hier voorcn beCchouwen. Bekend zijn, in 's Lands Gefcbiede005
~~
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nisCen.
nisCen, de oproeren, die 'er, met de aanvaarding van de Re.
geering van Graaf WILLllM
WIttEM DEN VI, in de Hoofdl1eden,
Hoofdl1edcn, ont!1on.
ontnon.
den. door dien de H0ckfche
Hoekfche partij te !1erk
l1erk door hem begun!1igd
begunl1igd
werd. Dordruht
Dordrecht liep daar niet vrij van. De Rcgeering aldaar
was ten
Hoeksch. en ren deele Kabbelj23uwsch.
tcn diele Hoeksch,
Kabbelj~auwsch. Graaf
WILLEM,
WILLE:\!, den 17
17 van de maand Januar
Janual ij des jaars 1406,
1406, in het
vol·
bewind bevestigd zijnde, moest de Wethouder:chap aldaar, volveraIJderd worden. \VJLLE~1
gens gewoonte, veranderd
WILLE~1 deed een flap, al·
dam lOt
baten de dezel\'e Perfoonen aan de
da:tr
tot hiertoe lJiet
niet gedaan, I~atende
Regeering blijven. Mooglijk fchroomde bij de verandering plaats
plaati
te doen hebben, als, om de verdeeldheid, niet wetende, welke
hij
zetten. •'Er
Er waren aldaar reeds blijken,
bij uit het bewind moest zenen.
naat was
wat een misnoegd Regent vermogt, en wat zulk een in !laat
te onderneemcn.
onderneemen. Het
Hel gedrag van JAN VAN
VflN SC!lOONHOU'i',
SCIIOONIIOU"i", die, in
1402, Raad, en daarna Rentllleeller
14°2.
Remmeefter van Zuid-Holland
Zuid. Holland was, en
van den Schout JAN VAN
VAN ARKEL, kan daar van ten bewijze firek.
!lrekken. De eerJle
eerlle was op den laatfien
laatl1en zo zeer verbirrerd,
verbitterd, dat hij
hem, te OJ'erfc!rie,
om 't leven bmchr.
OJ'erft!lie, onnnoetende,
ontmoetende, om't
bï:lchr. Dan dit
was nog maar een voorfpel. De Kabeljaauwfche 1il1 egenten.
egenten, be:
he:
n, waren op middelen beo
be.
dugt dat men hun den voet zoude ligt n.
dacht,
daChl, om zig in 't
'e gezag, dat zij hadden, re handhaven.
handh:lVen. Gemelde SCUOONflour,
Sc.:SOONllour, zamenfpannende met FILI!,
FILI~, B31juw
n~lj u w van ZuiJZuidBolland,
Holland, mct den Schout, twee llurgemeellers
Durgcmeefiers en met vijf van
de
Je negen Schepenen, wilden in de
dc Stad alles na:l1'
na3r hunnen zin
fchikkfl1,
[ehikl,,", en de Hoekfchen, die minder in getal waren, onderon\T~edc, en wel voor·
VDor·
drukken. De Gemeente, niet minder te
re on\T<?cdc,
llamenlijk
namenlijk om de verdeeldheid onder de Regenten, I1,Jeg
I1cleg aan het
mOIT.:'n.
l1erke Rcquestcn
Rcquesten &a'l
aa'1 te flaan
mom'n, en begon, eindelijk, met fierke
op verbetering der misbruiken. De Kabeliaau\\'schgezinden
Kabeljaaul\'schgezinden ReRe·
I(\valijk,, dat zij in den Ra3d
genten namen dir zo Invalijk
Rald doordreven,
duordreven.
een !lerkte
l1erkte of Bol werk moest oprechdat men binnen de Stad ecn
ten, om de Gemeenre te dwingen. Dil
Dit befluÏt
befluit werdtZo
werdoZo ras Ie
te
welk gefield
gel1eld als het
her genomen was; en met den
Jen aanvang van IJct
het
J 4~7, was het Bolwerk,
jaar 1407,
Bollverk, ter
Ier plaatfe nu Adriofl/J
AdriflfllJ Joppm.
JOpPCII'
fleiger genaamd, reeds vaardig; zijnde voorzien van busft:n,
busfen ,
kruid en ander gereedfchap, en bezet meI
met eenig volk van hunI:en aanhang. De Hoekfcbe Regenten eu Iugezetenen
hadden
Ingezetenen hadclcn
vcr·
ver·
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vergeefsch gehoopt dit te Ruiten; dan toen het vaardig was, was
de magt niet groot genoeg om de burgers in toom te houden.
Den 4 van de maand januarij trokken zij, in groot aantal, wel
gewapend. op het zelve aan; eerst, zo men wil, niet met oog.
merk om geweld te gebruiken, maar alleen om te vragen. wat
men 'er mede voor had. Dan zij. die de verdeediging daarvIII
op zig genomen hadden, zagen de nadering der Hoekschgeziaden niet. of zij riepen van binnen: v,1I .IJ,,! vat aa1f! Onder
dit woest gefchreeuw vloog reeds een zwerm pijlen op de Burgerij af. die toen met zulk eene woede aanvielen. dat de KalJ.
beljaauwfchen de Sterkte moefl:en ruimen, en de wijk neemen ia
twee verfierkte huizen, reeds te vooren , door hun t van krijgsgereedfchap vourzicn. Van daar fcltocen en wierpen zii met
fl:eenen op Burgerij, die geweld mer geweld re keer werde; dat
niet zonder veel bloedfl:orting toeging. De Kabbeljaauwfchen
moeflen ook deze wijkplaatfen vertuien, en floopen, de een na
den anderen. de achterdeur uit; en fchocn de Hoofden het langst
fland hielden. moeiten zij, echter, mede kamp geven.
Zwaar vi~l het den Hoofden der Hoekfchen. om de Burgeroi
te weerhoud:n van het koelen van hunne wraak. De Hoofdea
der andere partij. waaronder, behalven den Baljuw en den Rentmee(ler van Zuid-Holland, de Schout. twee Burgemeellers ea
vier 5ch?pcns der St:ld waren, lieten zig, als lammeren, naar de
gevangenis leid.:n. Daarop werd, den IJ derzelve maand t door
den Oudraad , de Gilden, eenige Edelen en rijke Pooners , en
de Burgeriie in 't gemeen, een verdrag, zo als wij hier voor.
van de Gilden (prekende, reeds gezegd hebben. gellooten,
waarbij zij zig verbonden, malkander allen last en fchaden. die
hnn om den oproer mogten overgekomen zijn, of nog mogr
overkomen, elk naar zijn vermoge~ te helpen draagen. Hertog
WILLE:I1, in de maand September. het Gerecht weder herfield
hebbende, verloste daar door de gevangenen vin de woede der
Burgerij. VoortS gaf hij de Stad vrijheid, om eenige perfoonen
Ie bannen. Door middd van verzoening werd de rust der Stad
vllor dien tijd herlteld.
Vrouw lACOBA VAN BEIJEREN, in het jaar 1416. in Holland ge.
komen zijnde, werdt, iu alle de St.;:dcn t als wettige Lands.
vrouw

SiS
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vrouw erkend. uitgenomen te Dortlrtdt. alwaar men JAN' VAN
eerst als Ruwaard. en daarna als Graaf, aannam. Of.
fchoon de Stad door hem met eenige ganfiige Handvesten beo
giftigd werd. moest zij die echeer duur genoeg beeaalen. wijl zij
daar door den hau van alle de Hollandfche Steeden op zig laa·
de, die zig ook eerlang gerecd maakten. om Dordrtdl ee beo
leegeren. JAN VAN BEIJEKEN rusee. van daar en den BrieI, eenl.
ge Schrpen uit. welke de vaart naar Engûllntl en JJmband.
langs de Zeeuwfche firoomen. zeer onveilig maakten. De ande.
re Hollandfche Sted·:n. daarentegen, hadden zig in Ylollntleren
van Krijgsvolk voorzien, dat ter beveiliging der firoomen gc·
bruikt werd. Ook kwam 'er" ln B1oeijmaand, of wnt laater, on·
der bevel van FLORIS VAN IOaSSItLEN. een Vloot uit Z.eeland. ter
geleide van de Schepen naar Brnbantl en Plnnnderm Inmid.
dels [oogen die van Dortlrtcht voor Zirick'l.ee. zonder dat men
vind. dat zij 'er iets verrichtten. en lieten ook niet na bet plaEee
Land van Holland afteloopen. Die van den Brie!. hun bijlland
verleenende. tl.ken den brand in 's CraY~'l.llndc. De ma:\re van
dit hun gedrag deed Vrouw jACOBA en haaren Gemaal, den Her.
tag van Brnóand, het beOuit neemen OIJl brieven aan de Hol.
landfche Steden aftevaardigcn. om over het beleg van Dordredt.
in 's Hagt, te raadpleegen. Niet lang daarna werd het beleg
ondernomen. JAN VAN BE'lEREN, die deze Slad IOE zijne wa·
penplaats hield. en aldaar ol del! geroofJen buit verzamelde.
moest. wilde men hem mcefh:r worden, aldanr wordcn aange.
vallen. Vrouw JACOBA en haare man Oaegen ziG. met het Le.
ger. 00l de Slad ter neder, met voomeemen • om '" door het beo
letten van toevoer, haar tot de overgave te noodZIlaken ; heb.
bende de belegeraars hunne mag!, ten dien einde, wel verd\!eld.
De Hollanders lagen in Popendrcc!zt. even boven de Stad, aan
de Menre; de Brabanders lagen nederwaans , in een Dorp. tic'
lt/ijlt genaamd; op beide ploaeren waren twee llerke Blokhuizen
opgericht. Jo dat te Papendrecltt lag maar weinig. d()ch in dat
te lIfijle volks genoeg; dIt was ter verdedigilJg roebetrOllwJ aan
Jonkheer IIDRIIIAN. naeuurlijken Zoon van Henog ALDRECHr en
Schout van Dordrcc!zt. De belegerden. aan niets gebrek heb.
benJ;:. en van volk genoeg voorûen. rteldeo zig oj,;!t allen in
flaat
II!IJEREN.
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flaat om het beleg door te (laan, maar deeden dagelijks geweldi.
ge uitvallen op de Brabanders, welken zij een meenigte van
fehepen ontnamen. Deeze vergoedden dit nadeel, door een in.
val in 't land van P'oorllff, plunderende Goeree, dat zij daarna in
brand (laken. Het beleg duurde zes week en , zonder dat de beo
legeraars kts gevorderd waren. De belegerden hadden onder de
Brabanders veele vrienden, die de aanflagen , tegen de Stad ge.
fmeed, telkens wisten te verijdelen. Jn het Leger van Vrouw
JACOBl\ heerschte niet alleen gebrek, maar 's Lands penningen
waren ook tcn uiter(le fchaars: waarom JAN VAN BRAIIAl'IT te rade
werd, het beleg op te breek en , en den brand in het Blokhuis te
lIfi;le te doen l1eeken; dat verrigt werd den Jo Augustus. De
Dordrechtenaars. de vlam ziende opgaan. deeden een uitval op
de achterhoede der Brobanderm, die, al wijkende, het naauw·
liJ(;s te Geerlruijdtnberg bragtQn, laatende een goeden huit aan
hunne vervolgers over. Het Hollandsch Leger, te Papendrecht
liggende, trok mede kon daar na af. doch liet eene tamelijke
bwzetting in het Blokhuis. J.-IN VAN BEIJEREN, verzeld van eeni.
ge florctrche Burgers, viel daarop aan, en veroverde het fior·
menderhand ; waarbij gemelde Jonkheer ADRlAAN. met een groot
deel der bezcuing, het lecven liet. Dit had ten gevolge, dat
Hertog JAN ','AN BEIJI!REN ook meetter van Rotterdam werd.
Staande deze en meer andere onheilen, die den Lande trolf.:".
geduurellde de twisten onder de Regeering van Vrouw jACOBA
VAN BE:IJEREN. trof Holland en Zeeland, op 's Elizabetsnacbc.
zijnde de agniende van de maand November des jaar 14'21. een
alh:rz\\'aarftc ramp, veroorzaakt door een ftorm uit den Noord.
we,ten, waardoor het Zeewater, alomme • over Di,ken en Dammen gedreevclI werd. Men had, I:a het jaar 13' 6, een goed
deel Lands. geleegen buiten den Dijk van de AlbI3sfc:rwaard.
aan de Merwezilde, binnen gediJkt. en daar door het bed der
Riviere, tus(ehell Hlirdir.xre/d en fJérlcendam, veel enger gemaakt, dan heI te vooren was. 't Water drong, hierom, feden.
hij hooge vloeden, fterk t~gCt: de wederzijdrche Dijk::adjen. die,
te zwak om veel gewelds te wederrlaan , een van beiden moeiten
bezwijken. Dit lot trof den ouèfien diji:. die, veelIigt, de
zwakfie was, en de Zufdhollllnd[chewllllrd, eertijds, Iusfchen
de
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de Merwu/e en de Oude Mflze, plagt te belluitcn. Hij brak
door voor Wcrlcemill111 , rusfclten Dordrecht en CeI!rtruijden.
l/erg. ter plaatfe naderhand de Oude fParû genaamd, waardoor
de gamfche Zuid-Hollandfche Waard onderliep, en wel tweeiinzevemig Dorpen verdronken. Meer dan twintig lJleeven 'er on·
der den vloed begraaven; hebbende de overige, door den lijd
-en de nsarlligheid der Inwoonderen , het hGofJ weder boven ge·
noken. 't Is het gemeen gevoelen, dat de Stadt DlJrdrccht ,
met het !luk lands, waarop zij legt. ten dien tijde ook van het
vaste land van Zuid-Holland is afgerukt en als tot een Eiland
geworden.
Niet alleen was de fchade, hier door veroorzaakt, ongemeen
groot, maar het koste ook veele moeite, om de bewoon ers • zo
vaR de Stad als omliggende plaatfen , in den aanvang. het werk
der herdijking bij de hand te doen neemen , niettegenllaande het
voor die van D()t-drecht van het allergrootst belang was, alles te
werk te !lellen. om door een fpoedig begin de Dijken te herllel·
len, dewijl niet anders dan een barre Zee. rondom. de vruchtbaarile velden bedekte. De brief, ten dien einde. door die van
Dordrec/lI, aan Hertog JAN VAN BEIJI!RI!N gefchreeven, en door
den Heere VA;'; DE WALL door den druk gemeen gema3kt Ce).
geeft ons een klaar gezigt van den toeiland der zaaken; wij
(èhrijven daarom dezelve hier geheel en woord~lijk af. zijnde
als volgt:
" Doorluchtige vara lieue ende ghenadigc heer uwe waerdige
" brieuen daer uwe genaden mede gelieft heeft - O",S ter feluer
" uwer gCIJade ende den ghemencn Sreden v~n Hollanc en Zee.
" lant op heden aldatEr re wefen &c_ hebben wi oetmoedelick:m
" oucrdr3Rcn ende wel vertben daer wi lieue heer uwer g~lla.
,. den r.p lwr,heren te weten hoc wi kons ende bc([\\'erf bi uwer
" rCI~nden !'l'fellt hebhen gehadt Jan van N3er~C'n ende Noeijde
,. van t.lllc'rongc:'n onfen burgemief!crs mit anderen gIleden man •
.. nCIl horen meJegefd!en \'cnw!.scndc uwer geDaden tC bcliellll
" bin·
(*)

/ti

'ar,

Lp: ('1;

1I1icris gist,
I.p~.

{:,J!

de dac/'Jlc/:e:;:n,:;

gr;r("~.1
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,. binnen uwer Srede van Dordrecht te comen om rc helpen rat' den ende vorderen rot onfer dilkaedzen ende aentezien or.fe
" ewighe verganckenisfe worJe 't lant niet korts gedijcia van deu
" welken lIeue heer die geude luden voernoemt ons weder aen" gebracl-t hebben, dat fi geenen fl!eckeren rijt van uwer ghena.
" den en kannen vernaen om di t'.)ordrecht te wille comen ml'!'
.. dat (j wel vernonden konden fi wats geuts Mer dijckaedzen
" geramen ende fi uwer gen aden dae te kennen ghauen uwer ge" nade wouden hem wel beraaden. Ende want lieue heer die
" geude luden vcr:z noch ock wi met hem buten uwer genade
.. en die 'e Dordrecht te weren ons niet en vermeten toter ducd.
" kaedzen te raden enige poimen ten dien eijnde dragen mogen
" ende wi niet en vermeten lieue heer bi euwer genade d~! uwe
" genade ende oic die Steden van Hollant ende Zeelant onrell
" last ende onfe verderfilesfe Srede lude ende lants niet eu açh.
" te noch in voirrorge als gi lieuen heer ende fi mogentliken
" doen fouden, ende foe wi doch lOt horen lase ingeliken dien
" god vairhoede moet 't beste te doen na onfer vermogen gerne
" genegen fouden wefen, fo ten wi lieuen Heer hier bi uwer
" gennden verdragen ter daguaert vorft. noch tot andere dllch" uarden niet te f~ijnden vair dien tijt dat wi vorder troest en.
" de hulpe tot onrer dijckaedzen vernemen, ende geuoelen clan
" ons tot hier toe bewiist is geweest, niet min lieu~n heer fi;!n
" \Vi oc verdragen uwer (lede van Dordrecht te befurgen endl! te
" vestigen daer toe te fien bi dag he ende bi nachte altoes tot
" U wer eren ende geboden als !{cude luden aenfiende lieue heer
" oie mede dat wi doch lot uwer gellad~n ende tatcr Stedcn
" voirfz. niet vorder verbonden, en fijn dan !ieue heer uwe ge.
" naJen ende die flt!den ons verbonden fijn biddende uwer ge.
" nade Iieue heer defe onf~ nernllige aentwoorde voor tgeudt: te
" neemen , want ons ijoner dllnckt dat ons die fware last end~
" noot hier lOe dwin~het ende bc\\'cget Oller 011S alrci: sebie.
"dende. Onre heer Goj moet u lieu;! h::er bewaren fa/kh
" langlieuich ende gervnt gerchreuen d~ eerJit:n daohes in Ju" lio."
l\re

S:~Je VJn

Dordrecht."
!lier
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Hier voren hebben wij opgegee\'en de redenen, die men doorgaansch hield voor de oorzaak van dit onheil, als belbande in
de bedijking van een goed deeI13r.ds, tcr p!aatfe aldaar gemeld,
en gezegd, dat het b~t! der Rivicre daar mede veel en!:(er ge.
maakt was dan te vooren, en dat het water. daarom, bij hooge
vloeden. flerk tegen de zwakke dijken l1!')est aandringen. Dan
'er zijn anderen, die dir onheil tollèhr;jven aan de Kwaadaanigheid van een nocr, welke, niidig over den voorfpoecl van zijnen Buurman, met wicn hij in vijandfchap leefde, een beiluit
Ilam, om deszc!fs landen. aan den Zeedijk geleegen , door h~t
doen invloeijcn van h~t Zeewater, te vernielen, of ten minnen
Ie beden'en. Ten dkn emde zou hij, "olgens het verhaal van
)uxJUs, een gat in den Dijk gedolven hebben waar door het.
W~ter, al lek~ende, werd ingevoerd; en l1ir. voorge(luwd door
de'l op::omenden Vloed, met geen mooglijkheid kunnende gekeerd waden, zou de geheele overflrooming daar op gevolgd
2ijn. Ooch het is buiten bedenking, dat dit verreIzei , dat duor
geene gelijktijdige Schrijvers bevestigd word, voor een louter
verdichtzei te houden zij. Dezè Historie dan verdient minder
nlvorfching, dan het gevoelen van anderen. die de oorzaak.
van deze ovcrftrooming toefchrijven aan een Handvest van Graaf
WIL! EM DEN VI, van ~o Feh. 1414; waarbij hij, aan die van
lField"('de en Ag/hoven, vrijheid verleend bad, om, wanneer.
zij met overtollig water gekweld werden, eene zeekere Zijl.
Sluis of Waterg-ang • buiten kennis en roe(lemming van DijkCraaf en Heemraden, zo menigmaal hun zulks nodig dacht, re
openen, Wijl die van lJ7ieidrec :'/, zo wel als Dijk-Graaf en
Heemraden, die nu waanden, dat de zorg en het toezigt over
deezen Watergang aan anderen was aanbevoolen, zeer zorgloos
ciaaromtrent te werk gingen. zo meenen fommigen, dat deeze
Zij!, bij het opkomen van den vloed, niet beboorlijk geilooten
ziinde, het opzwellend Zeew3ter zoude hebben ingelaaten, en
d~t dit, gevolgd van eellen ongellleenen vloed, deeze geweldige
overllrooming zou veroorzaakt hebben. Voor de egtheid bier
v~n fC;li;nt hét \'lll~~lld vaenje. volgens de venaallllg van J. V.1N
SO~IERIèN, te pleiten:
I

Dil
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Dit yorflrn/chrzfl, 'I bed(rj' I'tm menfchen, ,'ce en havrn,
Yerklllldigt aan den lijdt duor waterflroomm begraal'ell,
Die tienmaal fel'elJ i:Il twu Dorpen houdt bedrkt.
Waar heeft ooijt doed meet' Jèha a(/I) emig Landt ver:relct?

Doch dit versje is lang na het ongeval, in 't Latijn, onzeker
wanneer of door wien gemaakt. VAN DER ETIeK, die zijne Hand'Yestm van Zuid-Holland in 't jaar 1628 in druk gaf, en BUXHnRN, wiens Toollecll'an HO//flIJd in ,631 allereerst het ligt zag,
zijn de eerflen, die men wee'. dat daar van gewag maakten. De
inhoud zelf, die het getal der verongelukte Dorpen op 7'1. beo
paalt. toOnt ons duidelii" aan, dat de maaker daarvan de omfiandigheden gamsch onnauwkeurig gekend heeft. Straks zal het
blijken. dat de overleverilig van zulk een aantalOorpen zeer onzeker is. Althans, daar het ook zeker is, dat het water op meer
dan ééne plaats is ingl'hrooken, zou het buitelill1oori1; zijn al
dat groot onheil aan die Handvest te wijten. Echter ll:iJijllt HEnA
Voor dit gevoelen te zijn, als hij zegt, dat ml!n, in zijnen tiJd,
de oorzaak van dit kwaad aan de onachtilaamh~id der Vor!l~n
toefchreef. Dln zijne bewoordingen zijn te algeme~n, om daar.
uit ipts bepaaldelijk oplemaakl:lI. Mee met:!r grond van waarfchijnlijkheid dan meen en wij. dat het inbreeken der Dijk.!n voor
de wezenlijke rl.!dcn der overflrooillinge t'e houden zij, WaarfchijnliJk werden die veroorzaakt, door twee bijzondere toevallen, die, op verfchilIende plaatfen en in het zelfde tijdflip • te
.gelijk hunne uitwerking deeden. De eene was, onz' S oordeels ,
(zo als wij gezegd hebben) een hevige norm uit hèt Nllordwe~
ten. die het Zeewater tot een buitengewoone hoogte deed oprijzen; en de tweede, het fierk opzwellen van de Rivier de
jJJerwede. Gelijktijdige Schrijvers en overgebleeven Gedenkltul;:.
ken maaken van dien geli]ktijdi!{en norm meermaals gewag; 'cr
zijn zelfs, die ten dien tijde leefden, die het daar aan roefchrijven, Ook is het gemeen gevoelen (zo als gezel{d is) dat 'er 7 2
Dorpen door dien vloed verllonden werden. Waarfchijnlijk heeft
dit denkbeeld zijnen oorfprong genomen, dat in alle de ingebrooken Waarden. buiten den engelukkigen Zuid-HolJandfchen Waard,
l:let dezelven te zaamen zo veele Dorpen zijn ondergeloopen:
XlI. DEEL.
PP
Wat
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'Vat aangaat den gemelden Waard. het komt ons niet onwaarfchijnlijk voor, dat het water zijne Dijken, op meer dan ééne
plaats, te gelijk overweldigd heeft. En war 'er van de bedoelde
Handvest ook zijn mooge, dit is zeker, dat zulks, onder ande.
ren, in of omtrcllt lFie/drecht gefchied zij, uitwijzens bet beo
kende tijd versje.
lPje Ldre eht Mae lIfae

"74

fer ;'{'e/agen.

Ook word het zeer klaar bevestigd door eene beëedigde ver.
kluring van 1 HEEUS APERSSOON, gewoond bebbende buiten d,
Vuijlpoort, hinnen Dort/recht, en toen den ouderdom van twee.
ënzeventig jaaren bereiken de , in 't jaar 1560 of daaromtrent. Ia
dezelve werd duidelijk te kennen gegeeven, dat de Dijk (Oen tef
tijdt bij IPie/dra/u is doorgebrooken. Het zal, tor verfland
der zaaken. niet ondienflig zijn, de eigene woorden lIit die verklaaring, in zo verre ze tot deeze gebeurtenis be~rekkelijk zijn.
hier te laatcn volgen: " fdde mede 't gund voorfz. is van wijlen
.. fijnen voornoemden Vader ende Adriaan Apersfoon fijnen broe,. der g, hoord te hebben (welcke fijnen broeder wijnick meer
" dan een jaar geleden defer waereld overleden) die goede ken" dsfe gehad hadde .van heur luijder beide groote moeder die
" eene oude vrCJuwe was van megentigh Jaaren doen fij fiierff.
" endé' die al gehuwelikt was ten tijden als de verdronken Waard
" van Wieldrecht innebrack ende heeft hij depofam altijrs hoo.
" ren feggen, dat den ouden dijck Zuid west waard buiten
" voorrz lam plach te leggen, ende dat den dijck daer omtrent
.. ingebroocken was) gelijck lijnen broeder hem getuijge wel eer
" gezegt heeft."
L3~t ons nu zien, wat 'er gezegd word [en aanzien van dJ
72 weggefpoeIde Dorpen, en wat 'er zy van het verfchil der
Schrij vers daaromtrent. Het versie, /laande op de buitenzijd'e
van de Spuipoorr, en het opfchrift, dat vel eer op de Zuidzijde
van den Too'en van de Grof)[e Kerk plagc te /laan, pleiten [lerk
voor de echtheid van dat gevoelen. Veelt::, ja zelfs de mec!1e
lJistoriefchrijvers ttemmen daar mede in overeen; doch 'er zijn
'er, die flegts van zc>tien Dorpen g~\Vag maakeo. NJC01.i\AS De
C~l!·
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CLEIIIANGII:S, Geheimfchrijver van Paus BF.NEDI:TUS DEN X!Ir •
fpreekt, in cellen brief, lwee jaaren daarna gefchreeven, zelfs
maar van tien Dorpen. PONTA1'iUS, acht gewlldè op èen om·
erek der overfiroomde Landen. heeft reeds eenigen agterdo2;t
gehad, omtrent de waarheid van het 31 6emeen gevoelen. Hij
meende daarom. dat men deeze Dorpen, /;eli;k hij zig uitdrukt,
voor BuurfcllfJ/Jpm houden moesr. En, zeeker, als men in
aanrt:hOllw neemt de uirgeflrektheid van de waterpl3s, zijnde t
volgens zijne opgaaf, fkclHS vier Ouitlèhe Mijlen lang, en twee
van dezelve breed, is het bijna ongelooilljk, dat zulk een kid.
ne nmtrek Lands een 3anH van t\\'ee;:nz~ventig D<Jrpen in lig
Zou bevat hebben; ten ware men !tdlen wilde, dat dezel ve niet
alle in den Zuidhollllndrchen Waard geleegen \Varen. En wie
kan afl;l!crig van die gedachten zijll? De zo even aangehaalde
aantekening aan den Toren fpreekt nl!een van //iJ/te continute
Dordrac9, en het versje, dat BOXHORN opgeeft. aemt daarme·
de overeen, zeggende:

T~'ecëllláentic1t

Dorpm frjnder met fne/Jer !poet,
Om/rmt DJrdrecht ondergi'gaan door de hoocllll! der

~'Ioe/.

Opmerklijk is 't, daarenboven, dat de oudfie NederJandfche
Kronijkfchrijv8rs, die het naast aan dien tijd leefden, gelijk V!:LDI':NAAR en de Schrijwr van 't C;olldfche Cltronii/rje, BEKA en
AGlDIUS DE RO].\ t hieromtrent niets bepaal en. Het versje, aan
de Spuipoorc, is ook van geen genoegzaam gezag, om de
waarheid van dit gevoelen te wettigen. Men weet, dat die
Poort in 1609 eerst is opgemaakt. En gefield, dat dit versje
bevoorens op de oude Poon mogt gefiaan hebben, gelijk men
uit den nijl en fchrijfwijze zou mogen vermoeden, wijst, echo
ler, de inhoud, onzes inziens, duidelijk uit, dat het een ge·
rl~imèn tijd na het ongeval eerst gemaakt is. De Digter beo
rot'pt zi~ nier alleen op het getuigenis der Kronijken , maar hij
fprt'ekt tev'ns van Land, dat voor de Spuipoorr gezien werd.
Da~r nu, vul;;ens overgeblee\'en bengten, fommige verdronl;cn
Landen niet eerder, dan tusCchen het jaar 1550 en 1560, beo
gonnen oplekûfficll, en men, tot dien tijd roe, tot aan de SpuiPp2
~
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cn Butken~poorten, met gelaaden Schepen, uit Brflhlmtl plagt
af en aan te vaaren, zo fpreekt het van zelfs, dar de maaker
van dat voorfz. vers. niet eerder, dan toen men Land en Wa.
ter te gelijk zien konde, geleefd heeft. En voor zo verre de
aalHekening aan den Toren betref[, daarop kan men zig ook
niet gerusrelijk verlaaten. Indien (zegt de Heer VAN DE WALL)
het ons had mogen gebeuren, om dat met eigen Dogen te befchouwen, zouden wij mooglijk in !laat geweest zijn, om, uit
den vorm en gedaante der Lettcren, omtrent haare oudheid eeni.
ge waarfchijnlijke gisfing te kunnen maaken. Zo wij echter
niet geheel mistasten. is het van laar'cr tijd. Het blijkt (zegt
zijn wel Ed. verder) van cUer!, dat een foorrgeIijk opfchrift,
weleer, gellaan hebbende op de Noordzijde van den Toren,
bevestigt dat deze Toren. in het jaar 1457, door eenen hevigen
brand, zeer befchadigd is geworden; zo dat al het houtwerk
daarvan niet alleen verbrandde, maar zelfs de klokken 'er uie
nedervielen. Het is dus waarfchijlJlijk, dat die opfchrifcen 'er
naderhand zijn opgezet. 'Er wurden, echter, Schrijvers gevonden, die in ~e vijftiende en zestiende EeUlv bloeiden, wel.
ken van (weeën zeventig Dorpen gewag maaken , als onder antieren de Schrijver van het Magnum Chronicon Be/gicum; eR
CRRYSOSTO)lm NfAPOLITANUS, die in het jaar 1514 deze wgter.
plas zelf bevaaren heeft. !lemt ook daarmede overeen. REI'
CfRSBERG, wiens C'zrolfiik ,'an Zuland in 1551 het ligt zag,
hangt daar ook zijn zegel aaR. Om dan de verfchilIende gevoelens van die alle te vereffenen, komt het ons waarfchiinlijk voor.
dat ziJ, die van tweeën zeventig Dorpen gewag maken, alleell
eene over!lrooming bedoelen j en dat zij, die van minder Dorpen fpreeken. eene ge "eeIe wegfpoeling of yerwotsting beoo.
gen. Zeer waarfchijnlijk is het, dat 'er twee~nzeventig Dl)rpt:l1,
iJl de nahuurfchap van Dordrecht. door bet water, in den eerGen aanval. zijn ondergevloeid ; doch zo, dat 'er flegts 3estim
of daaromtr~nt geheel en al door de wateren zijn verzwolgen geworden, terwijl de overigen. allengs. ja zelfs heel kort daarna,
het hoofd weder boven !laken. Men behoeft dus de namen der
vernietigde Dorpen, door VAN DER EIJK: en BOXHORN opgegeeven,
mBar na tei:aan , en als dan zal men zien, dat bet getal op verre
na

DOR D REe H T. Cefchitdeni r"11.

5Q7

n:-. geen tweeënzeventig haaIen kan; hebbende de eerfle niet
meer dan eenëntu:intig ; die, naar zijn zeggen, zijn ondergebleeven : en nog heeft hij, om dat getal te vergrooten, Dorpen daarbij gebracht, die in de Rijderll'f1ard, zo als Oost- en
West-Barendnc 1t, als ook Carl1;s{e, en geenzints in de Aljlmfe,.waard, geleegen waren. Daarenhoven word bij denzelven Schrijver, onder anderen, gefleld Sprang in 's Gravenmoer ; daar het, dt ecn brief van den zesden April des jaar
14~4, blijkbaar is, dat deze het gemeene land, in de poogingen , om elen ZllidlJo//and[clle IFaQrd te herdijken , te hulp
gekomen zijn. Zij war, n, derhal\' ~n , alleen befchadigd, en
geenzints geheel verzwolgen. Kort n:! de inbraak heeft men
middelen beraamd, om dezen IFaard te doen herdijkl'n. DornreclJt was daar niet alken in betrok k.:n, maar wendde zdfs
ijverige pogingen <1an. Eene reeks van Handvesten en lIrieven
bevestigt zulks ten klaarflen. Dan. of de inhaaligheid van fomlIIige Rentmeefters, die de penningen [Ot herdijking uitgelegd,
niet ter goeder lTOUW gebruikten, zo als SN-HJ fchiJnt van oor.
deel te zijn, dan of de binnen:and!èhe Oorlogen de oorz~ak geweesl zijn, dat het geh~ele land niet bt!verscht heeft konnen
worjen • zo als WAGEKAAR van oordeel is. valt moeilijk te b~
flis!en. Mooglijk hielp het t'én het ander.
De fiukken, dan, die tot bewijs van het gezegJe dienen mo~
ten, zijn als volgt. Vooreerst de goedKeuring van Hertog JA:'l"
V~N BEIJEREN, over het geen de twaalf Mannen, do')! de Slad
Dordrecht, tot redding van de Îchulden van den grootcn Wa:,rd ,
en vier van de fchuldenaaT!, gefleld ten Illilte van het Lan.l,
èo~n zouden, gedagtekend 9 April 14!l3, te vinden in MIER'S
Ciltlrte,'bork Ir. Deel, bi. 670. Ten tweede, 'e Verdrag van
dcnzelv('n Hertog met de Stad Dordrecht. dl' Gezwoorenen van
den groot en Waard, en den Heer van Puttm en Strijen, om de
Landen, geleegen voor de oude Landen van Strijm. Ie beèijken, van ~3 April 14~3, ibid. bi. 671 en 6ïz. Ten (h.-rde, het
bevel, dat de Hertog, daags daaraan, deed als, Foogt vall Nol,
land, aan die van Heustim , Allelia , Sprl1l1ge, 's Crl1l'('1I1oer
en l1efoifen, als onwillig !Ol hel beoijken van den grooten Waard,
Der~en, in zijne Landen te laat en va~ren of gaan, tot dat zij in
Pp 3
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de bedijking zo~den hclpcu, 2+ April 14=3 , Ibid bI. 672. Teu
vierden, beloften, tcn zei ven dagen, door hem gedaall. aan die
van DOI'drcc!u en dCii groott!) IVlllJrd, om de ollwilligcn, lOt
het hcrdijkcn van den laaqgcmelden JI/{Iard, naar Dijkrecht te
zull~11 noodl.aakcn Cil bedwingen.
Ten vijfden, het verdrag,
tllsfchen dcn H~rtog en die van Dordrecht, ovcr het bedijken
van het verl~ten Land in den grooten Waard, 25 April 1423, bij
denzdven, bi. 6ï 4. Ten lc,dcil, de vermaal1illJ:( van den H~rtog,
a III die van lf/ó1ódric 'zewen AI/ma, om zig anders tC fchikken, en bereid ((! to')IlCn, [Ot het helpen herdijken van de Dijkaadicll in ZuiJholland; zijnde den inhoud dezes vermaanbriefs ,
gedó1gtd,:cnt 2ï Julij, 1423, volgens opgave V,\N MIER IS , bI. 638
aldus: " Johan, enz. laten ti weten Drosfait , B~ilieu, ~cout,
" BurgemeeftGrcll, Scepenen, en.de alingemeijnle van de Puine
" \'~n Woudrichem ende lan de Lande van "'-lthena, ende dck
" bijzcJnder, dat uns van 011S goeder getrouwer Stede van Dor" drecht angeb1acht is. dat gij die hulpc tot der dijcaedze van
" Zuithullan.l r.;ct gcJnan en hebl. noch oic niet doen, noch
" volbrenl{cn wilt, gelijc als die bij ons, end!.! on[èn rade, en" de oir. bij oneer Stede voirfz. gemaect ende geordineert is, bij
" d!.!n welcken, ende bij anderen onwilligen, ende onderhorigen
" gevreest Claet on[e lam voirfl. onbedijckt, cnd!.! rijdcnde te
" b'ijVeil, dat ons van 1I niet te lijden, noch te geht!l1gen en
"Ihat. Ende fa wcs u dairom van 0115, of van den onlen iets
" gclchiet. of wed<?fwaan. dair en willen wij geen aanfprake af
" liiden. tell wair 't r.lkc, dat gij noch deedt getijc dat overdra.
" g<?11 is in oirconde enz."
Ten zevende, de beloften van de
Reg"erd.;rs van Don/redt en van Geertruidenberg, aan die
van het Land van Lj!rcl!.~, wegens gcd~al1en onderHand, lOt het
b:dijken val1 d<?n ;;roQ[(;l! \':~ard we,.;cze[;d, gedaan I a AllJllStus
J.p 3. Tl n aglllcn , het vc~drag c];;.f0ver ten zei ven dage gemaakt, belde bij VAN MIER!), bi. 69l en 694-. En eindelijk, ren
neg,>I;de, de Notitie vall h.;t (;eld, 'I geen de Sledcn H(I:I: /e;IJ,
Leiill'll, Allljl, lr/am l'n Gouda aannamen uit te zullen leg,~eil,
ten behoevc Van dc Iwrdij'.in,; van meergemelden IYaard, zijnde van dCl"l1 inh',:;Jr.
" !tem up Oiller \':Juwcn auollt As[umtio (I 4 AUgUsnL~) :11'110
X.\[([
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XXIll doe acnnamen die Steden hier nae gefchrt'uen tot der dijc.
kaidzen behoef van Dordrecht van mijns genaeden heren wegen
alfule gele we te leggen als hier n~e ge{chreuen {het.
HaeTlcm VJc LXV. beijers gul.
Delft Ve XCV. gul.
Leyden lVc XC. gul.
Aemfterdamme IVC. gul.
Coutie lUC. gul.
Somme XXVc gtll.
Door welken bijrtam en aandrang der Graaven dan ook, ein·
cle:iJk, een groot deel van die waterplas weder bedijkt gewor.
den is.
Wij zouden, om tot ons varhaal wederkeeren, bijna durven
beiluiten, dat Dordrecht, door dezen inbraak, zo geweldig geleden had, dat het h~,ar, in het Jaar '+37, ollmoJglijk was, om
deel re ncemen aan den Oorlog tegen de Oosterlingen, als zijn.
de. onzes bedunkens, buiten fiaar, om aandeel te neemen tot
het uitrusten eer Schepen. walnoc • in het vulgende Jaar. bij
veele Edelen en Steden belloten werd. \\' ant fchoon FILIPS DE
1 zig zo onvergenoegd toonde tegen de Stad, dat, in het jaar
J 44 [ , de Regeering geheel door hem ver~nderd werd, kan men,
echter, met niet veel grond Oellen, dat Dordrecht in dien Oor·
log niet zoude hebben willen llemmen, enkel om dat zij minder
belang had in de Oosrerfche vaart, dan wel de Noordh:Jllandfche
Sleden en Dorpen, dit tot de levering van Schepen verptigt wa·
ren geworden.
Wat aang2ar den twist. welken die v:m Dorirecht hadden,
met eenige Edelen en Steden. onr!laan over het Stflpelrec :'1, iu
h(!l jaar 1444; daarvan hebben wij rl'eds hier vooren , onder de
l'uorregtell van het Srap,,:regt fpreekende, melding gedaan; dus
wij den I.eezer Jaar IJJeenen te rug wijzen. t\len ~indt in de
Kerklijke GeCcbiedenisCen va:1 Nederland, op. of vóór het jaar
IH9. gewag gemaakt van den oorfprong der /lusfitm, als ook
van Clllen rogt van verfcheidene Edelen en Poorters nlar BohC!!1111, ea onder anderen van zesenvijfli{; Dordfche Burgers, die
Pp 4
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mede in het jaar '4'20 derwaartS getrokken waJ"en. Staande, dat
FILIPS nE [ in Oorlog was met den Bisfchop van Ulrrclrl. hadden
die van Dort/raht en andere S[l'den van Zuid1ol/and zig verl
fiollt, om de Graaflijke Tollen ~chtertehouden ; waardoor zjj
s Vorflen ongenade op zig laadden. ~all, op den 23 van de
maar.d julij des janr (456, vonde:l zij middel zig met hun te
verzoenen, door hèt beloven van 20,COO gouden Filips k/in.
/raarts , ieder van 3e groot~1l Vlaams. Ook moellell zij den JIer.
tag hunnen dienst, op eigen kosten, in de Stichtfchen Oorlog
beloven. In het jaar "463 werd aldaar, door K ~REL. Graaf van
C,'tarlois. buitentijds de Regeering veranderd. En geduurende
d!:!n aanvang der Regeering van dezen Vorst, bekend onder den
naam van K.~REr. DEN I , was deze Stad zeer ontrust geweest,
door den I/odrjdl'll en Kohhdjo(/tI:lfclzen twee/j.)aI!; zijnde de
Rcgccring meest al de laatlle, en de Gilden in het gemeen de
eerstgenoemde partij to~gedaan ; fchroomende de laatllen niet. nu
en dan de beOuiten der Regeering openlijk tegen te fpreekcn,
en, zo zij daarna niet vorderden. verandering in dezelve te beo
werken. Duidelijk hadd~n zjj dit getoond in het jaar J 463,
toen de huldiging V3n KAREL fiond te gelèhieden. Zeker Hoekseh.
gezind Burger, met, naame BEnIAN CORNELISZ, deed zijn best
om kwa~d van de Burgemee{!eren te fpreeken, en fOll1mig~
Keuren als nadeelig de zijnen voone{!ellen; laatende niets onbeproefd. om het vuur van oneenigheid aanteblaazen, waarover
hij naderhand veroordeeld werd. om twee roeden aan der Stede
muur te maaken, of vi~rcnvijflÎg l.Iourgondifche fchilden voor
ieder roede te betaalen. De huldiging van KAREL had, echter,
voortgang. Die van J)ol'órccht zonden, len dien einde, eenige Gemagtigdcn lIit cl.:: Gilden n:lar den lIaag: welke, voor dat
de huldiging llond te gc!èhkdcn, in omvrage bragten. of elk
daartoe gencegen wa~. Het antwoord was, eenpaarig. JA. Doch
eelle ]ACOIl zASS~ pN~ZOON antwoordde. "ot hIJ ww ::.ijn Gild
tI' gCC/lC11 last tot! had. en dat men we/moest toezim u'at Ilu'n
dt'ed; dot Mi den Her!r'b aldaar niet zoude huldigen, a: ~·(.U
711C1l hC11J villm.
Zecr zeker is het, dat deze op de huldiging
in bijzondere Sleden g~doeld hel fl. en wel te Dordrcc1t gc(ban
;-:!Ide hebben. Zi;il ijver werd echter àaama o:Jtijdig en onb.::·
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betaamlijk gehouden, en men oordeelde hem voor onbekwaam
tot eenige gezwoorene dienllen, worden uit de Gilden /i:ezet, en
veroordeeld, tot het bekostigen van twee roeden tn'.ll!"<. Egter
was dit zijn gedra~, oorz~ak dat de huldiging van KARF.L in 's Hall! niet voor volkomen gehouden werd, en dat de onrusten daar
bleeven duuren tOt in het jaar 1473, in wdk Jaar dit aldaar eerst
gefchiedde.
Het Geregt, de Oudraad en de goede luijden van Abten, haai_
den hem in met Toortfen, terwijl d,~ Bur«ers, langs de Hraaten, welke zij door.;inl!cn, barren , in b~kk(!l1s, voor hunne
huizen g,=,plaalst had,l::n; \\'orclènde hem, op den 17 van de
maand Februarij , do·,r de Regeering, door de Dekens d~r Gilden en ,;emeene neeringen , en door alle mansperfoonen van vijftien Jaar en daarenboven, voor zijne Herberge de eed van getrouwheid gedaan. En daarna bleef het aldaar. geduurende de
Regeeringe van dezen Vorst, in tamelijke rust.
Doch in het jaar '477. onder de Regceringe van MARIA, KAREL Erfdochur, de lloekf,:hen in veele Ste,kn de overh.lI1d
krijgende , werd de rust daardoor weder gelloord. Te DOl-dra.'l.
begon de beroerte, zo dra de Gemagtigden van de Gmdfc!ze
Dagvaart te rug kwamen. IIo~kCchen en KabheljaauwCchen
ri~pen beiden, dat zij van :lil.:! lasten en fchaningen, door Her.
tog KAJ.E~ tot volvoering van zij:len Krijgsimt op de Landen gelegd, [erllond wilden olllh(!ven zijn, en rekening van der Stede
middelen hebben. De Overheid beloofde wel bet een en ander;
doch de Dekens der Gilden wil haar in begtenis houden, tot dat
de rekening gedaan zoude zijn, dat een geweldi~ tumult veroor·
zaakte. Wd veertig van de voornaamlle Burgets van beide païtiien werden in verzekering gehouden en genoodzaakt tot het
doen v~n rekening. Hierbij ollldekte men, dat de Kabbeljaauw~
khen een aanzienlijke fumme onder zig gehouden hadden, w:mv~n zij beloofden, binnen twee of drie Jaaren betaaIing te doen.
Op die helofte ontflagen , wecken zij, den een na den ander. de
Stad uit, en gaven dm aan de HoekCchen gelegenheid, om het
volle bewind van Reg.:!ering mag tig te worden; dac zij ook behielden tot in het jaar '481 ; wordende Dordrcc/zt, op den sdca
van de m:tund April van dat Jaar, door den Stadhouder I~N VAN
Pp 5
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l'GIIFJNT. vcrze:d V:lIl veelc Kabbeljaau\\'·schgezindcn, verrur.
lIij had, om dit zijn oogmerk tC berei!,en, eenig gewapend volk
verrleken in het Schip van JAN MATTIIIJSZOOt( en van nog een
ander; welke Schep-:n. van boven met rijst geladen, bij klaaren
(la:; de ouden haven invoeren. Het volk. fpocdig ontfcheept.
overviele OIm:rwagt de Hodr/chen.
De Burgemeeller GILLI5
1.!:·R1AA~5Z00", die zig van een kopere pOt in p'aats van een helm
bediend had, werd, nevens den Onderfcholll, al vegtende, d(wd
gcn~gcn, en anderen gevanglijk naar 's Hage gevoerd. De ver·
drcevene DrJrdf.:!lc t{'lbbt(aauwfchen. zo wcl als de Hoek/den
van Leiderl , teil /love! een vOllnis in hun voorde, I bekomen
hebbende. kwamen daar weder binnen, en maakten zig meellcr
van 't be\ViI~d der Stede.
Geduurende den Utreckl/c'le1J Oorlog. onder FI!..IPS DEN If,
in het jaar 1482, poogde de I3nrg~rnar JtN VAN nlO:.IrFOOkT, op
\et einde van de maand April, met duizend Stichtenaars, zo
Ruilers als Soldaaten, zig van deze Stad bij verrasfing meefler tc
maaken. Het oogmerk W35, een half uur beneden Sc'lOon!zoYeIJ
te fcheep te gaan en dc L\;k aftezakkcn ; hebbende de Burggraaft
zo wel aan de Knegten als de Burgeren , die zi,;- daartoe z<Judcn
laatell gebruiken, ieder vier, en den [loufdluiJ~n zes Rhijn!<:hc
!;uldens belooft, mids zij zig van het planderen ollihield~n. Dan
te Schoon/;Ol'en komende, en niet meer d~n vier Schepen ger~ed
vindende. vond M NTFOORT het raadzaam. met den mee!lcn
boop [e rug te keeïcn. WILLEM VAN W.\GTEND.J:-;K begaf zig,
echter, n:ct twee honden en tag:ig Ruijters, in dri~ Vaartuigen
ingefcheept. derwaards , en Jancldc met een van dezelve te Dor·
drec . t aan de Steiger; kunnendc de twee anderen. door gebrek·
aan water, nkt aankom~n. De waakzaamheid van den Portier.
die WAGTEr>:nONK omJekle, noodzaakte denzelven te TlIg te trek·
ken; die voons zijn volk te Rotterdam ontfcheepte en naar U·
trte 'It te rug keerd~. E enige Schouten der Zuidhollandfche Dor·
peil, als ook eenige Poorters van Dordrecht. die van deezen
21nOlg kennis gehad en niet hadden aangebrac~t, moenen dit
verraad men den dood bekoopen. Nices van aanbclang, geduu.
rendt> het veflkre ~nOOpClJ van Je Vijfdende Eeuw. van daar te
I;;c;dcu IH!bbcnde; cn wat aldaar voorviel in het agticnde jaar
Hil
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van de Zeltiende Eeuw, met den Pcnfionaris FLORIS OE.\! VA:'l
\VIJNGAAR; EN, op het Art. WIJNGAARDEN mocrende gemeld word<:n, Zf'ggcn wij hier alleen, _dat deze daar door, in ziin AIl11't
zig ijverig en gelrouw gekweeten hebbend~, zodani~ in d~n haat
van 's Lands Advocaat ALBRECIIT VAN Lau, en dien van KAIlf:L
DEN Il. geraakt was, dat, op bevel rJ11 Jetl laallten. onJer bedreiging van zijne ongenade, de Regeer ing bdJ.uren moest.lwIl
van zijn Ampt te ontzetten, en de Sud te duen rUlluèn; ill
welke eer en waardigheid hij. echter, kort t1,larn:!. up vuorfpraak van ADRTAAN fLOI<lSZiJON, lIadcrhand als Paus bl",elld on
der den naam van ADRIt\rlN u;:,~ Z~'i)E:-;, herltel,l werd. In da
zelve Jaar 1513 vindt men, dat FLUim OLM V,IN WIJN'~.\ARJ)EN,
cn de Burgl'mee!ter I'IETEl\ D.\~IASZO nJ VAN DER MIJLE, zig heftig verzetreden t"gen [ulJlmÏll~ 3Jnhangers van LUT!ltR, die zi~
daar meer en meer b2gollden te openbaaren; waardoor hij zig
den haat van dit.! daar ,oe gencgt!n waren, op den hals hlald~.
KAREL DI! V, deed, in h.:r jalr 1510, grootl' poogillgl!1l UI11 't
nfgefchaft verlo[gcld op 't kuorn, wedcroill in te voeren; \\'alr·
tcgen de Edelen en Steden zig met magt vcrzeul:den, uitg~no.
IDl!l1 Dfirdrcc't, wiens afgevaarJigJl!n op de algemeene dagva.rt
verklaarden, " dat zij, bij ven d~ al1~krl.! Steden bevoorregt zijao
" de, om vreemd koom uit de .\laaze tC moogen vocrl!tJ, in wel!e
" voorre!"t, de Keizer belooft had, g~l.!nle verandering te ZLlI" lell maaken, zij geene reden zagen, om zig met de andere
" Leden te vereenigen , ter bevordering der aflèhalIing van he~
" ycrlofbeld, te minder nog, naardien fOllllllige Steden, hun
" 0nl~ngs V.1;l het Stapelrecht hadden zoeken te ontzetten." Wat
om dezen tijd hkr over voorviel, is boven, in de Voorregte/J,
gezegd. Al, men zig dit errinnert, zal men ligt zkn, dat het
met hun belang niet llrookte, zig tegen dl.! ooglD~rkell van dl.!ll
Keizer aalltekanten, en <:lat dus de I3c:zending, van tl\'~e ElU~n
en drie Afgevaardigden uit de Steden, aldaar vrugtdoos moest
al1uopell.
De bedrd~i;)~l'n der Ce!derjè,lm, in het ja'lr 154:l. baarJ~~
gcelle geringe zurge te Dordrec,it. /{uileJIb:Jr;. Fit11i1:;J e:l
!Ü;:SdCiI, door bra:1dbrievell in fchrik en vreezt! ~efleld, maa;,een e~n vcrdillg U1'~t de !hoopers. De St!l:lten waren ,egen d~n
'25
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!l5 November te Dordttdt fer Dagvaart befehreeven, ter beraaming Vlln middelen, om geld ter verdediging van 't Land te vinden. Dordac'" verklaarde, op die bijeenkornlle, aan d~n Stadhouder, dat de verdragen, door die \'an Kuilenbtlrg en anderen,
met den vijand gemaakt, moellen herroepen en vernil,tig,j wor.
den, of dat zij, en di~ \'an Zuld/IOI/alld, anderzints ook ge.
noodzaakt zouden zijn zig op dien zei ven voet te wrdragen.
Doeh, in het volgende Jaar, werd door hun, neffens Haarlem
en Leiden, bewilligd in de betaaiing van den tienden penning.
Op den ~6 van de maand September des jaars 1549, werd FlLlPS,
Prins van Spanje. door de Staaten van Holland, aldaar als toe·
ko,nende Heer gehuldigd. Na dat deze het beflier in handen ge·
krel'gen had, brak hij, zo als algemeen bekend is, zijnen voor.
heen gedaanen eed, en was dus, her zjj door zig zelfs, of Jaar
I~waade raadgeevingen, oorzaak van de daarop ge\'o'gde binne.
landCehe beroerten en Oorlog. Na dat, geduurende die troubelen, den Brie! door de Watergeuzen was mgenomen. en BOSm te vergeefseh gepoogt had 'er zig weder meellt:r van te maa.
ken. naderde !.ij in zijnen afwgt deze Stadt, alwaar men hem
de inkomst belette; doch men gaf aan zjjne Schepen, al wat zij
nodig badden.
ALB.\, geleerd hebbende, aan het verliest van tien BrieI, wat
hem te dugten flond uit het verwaarloozen der Zeeneden , zond
zijne afgevaardigden naar Dordrecht. met la1t om de Regeerillji
en Ingezcetenen te vermaanen tot hunnen pligt. Deze dedeu
aldaar vijf Schepenen gereed maak en , met welke zij de oevers
en flroomen tegen de Watergeuzen beveiligden; dat weinig naar
den zin der Gemeeme was. wijl het gedrag van BOSSU te Rot.
terdam, na dat hij te Dort/ru/u was afgeweezen, een en algemcenen en onverzoenbaaren haat tegen de Spanjaards te weeg
gebr~cht had. Dord, echt werd dan, in navolging v~n meer an·
dere Steden, op den 25 van de maand van Junij des jaars '5?!:!,
op nanraadiJlg van AonIMN VAN DLY!N!!l'RG • Oud-Schepen, en
van de ~roed(chap MUYS VAN HOLT. aBn der Staaton zijnde overgebragt , door het aangaan van cen verdrag met l.!.\RTEL I!l'9TES.
die, op last van ORANJE. met denig Schepen en twee Galeien,
voor de Stad gekomen was. JOHAN BAPTIST DE TASSI5, die, als
.;en
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een do!r bovengemelde Afgevaardigden van ALHA , zig daar omhrHlden had, was, ten zijnen gelukke, kort te vooren vertrokken;
doch PIETER DE ICWAREI!BE, als de tweede, 'er nog zijnde, werd
gevangen naar Comic Ifm gevoerd, aiwaaar hij lOt aan zijnen
dood bleef. Op het Art. ADRIAAN V/iN RLYENBURG hebben wij
reeds van deze gebellrtenis omllandiger gefl'rooken.
Kon daarna werd aldaar de eerll:e Vergadering der Staaten van
Holland, van de Edelen en Steden, die 's Prinfen zijde gekoo·
zen hadden, gehouden; befiaande de Edelen, ;.Jie aldaar ver.
tèheenen, uit de perfoonen van Jonkheer ]ACOn VAN WYNGAARDiN en Jonkheer AART VAN IJUIVBNVOORDLN. Van wegens Prins
WILLEM DEN I verf.:heen 'er l'iLli'S VAN ~IARl'(IX, fleer ,'(In St.
A!degOllde.
De Afgcva3rdigden der Steden w~ren, die van
lJordreclzt, Haarlem, Leiden, Gouda, Con:ic!ie/ll. Alkmaar.
Oudewater. Hoorn, Enk/lUizen, Medenblik , Edam en iJlon.
11 ikke IIdll 111 , die met elkander beflooten. ecn vasten voet op d~
Regeering te beraam en , en de middelen te bepaal en , waar uit
de penningen, ter voortzetting van den Krijg, zouden bevondell
worden; zijnde deeze Stad, van dien tijd af, aan het belang der
Staaten verbonden gebleeven. Geen gering vak in een Ul(V~·
rirg befchri}ving dezer St3d zoude beflaan, het verhaal der Sijno.
àaale KerkliJke Vergaderingen, aldaar gehouden in de jaaren '574.
en I t'il8 en J (j '9; doch van welke, en bijzonder van het laatll:o
wij aflOnderliJk op 't Art. HJNOD&, verflag zullen geeven. Dus
wij overll:appen [Ot de tijden van den landberoerende Graave
VAN LEICESTJ!{l., van wiens verderflijke oogmerken men aldaar zo
wel onderrigt was, dat de Gemagtigdcm, van wegen die Stad,
op den 17 van de maand OEtober 1578, op eene Dagvaart te
Haar/em, vertoonden een Verzoekfchrift, welk de beruchte
PROl!NJNK ter hand gefield had aan eenen HOVERD HAVENS, afkomnig van 's Hertogenhoseh, doch ten dien rijdt! een inwoonder van Dal drecht, met verzoek, dat hij IIAVENS het aan eeniIte Pooneren ter tekening zoude ~eeven. Het lèhrift zelve was
gerigt aln den Landvoogd, en klaagde over eenigl' Leeden valt
de Vergadéring van Holland, die voorgaven, dat men de Eilgelji:!ien, als die de Landen den Spanjaard zogten te leeveren , niet
betrouwen mogt, daar zij zelve lliet beter dan verraaders waren.
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Verder werd daarin gevonden, eene belofte der Dordfche Burgerij, om goed eu bloed te willen waagen, ter bevestiging van
het gezag zijner DoorllJgtigheid, en eene v~rklaaring. dat ande.
re Steden gelijken zin hadden. Gemelde HAVENS had dit gefchrif!, in tegenwoordigheid van I uu ~ JAiZO(1N. Schilder. aan
den Prèdikant HENDRIK VAN DEN RORI'UT vertoond; en h,'t fchijnc,
d:)or grenen anderen Burger (zegt WAGI:NAIIH) gezi~n te zijn. De
gemelde Pre.'ikallt had. vóór dien tijd, h~t overlewren OlltTa
den; waardoor dan ook de verdere voortgang daar van belet
werd.
St~ande de oneenigheden, IUsfchen de RClIIolijlrantCII en
COllt,.t7-r~t'ill"IIJlrtmtCII. werd, in het iaar J 617, tcr be(]isfillg
van dl'zelvCI1, door de Staaten van Holland, een belluit ber3:l111d. zeer ten voordeelc van de RClllolljlranten; welk be(]uit
daarom, door de COlitra-Rl'lIIonjlu11IIen. de jcherpe Refolldie
gen33md werd. Die van Am/leidam, Enkhuizen, Edtl/lZ en
Ptlrmerend, gaven een Protest qa3rtegen uit. el1 verklaarden,
daarbij in geene bcf1i,fill~ te zullen f1cmm';n, dan door middel
v~n een Natiol:aol Sijnodè. IJOI\DRECIlT voegde zig, eerlang,
bij d~ gc:n~lde vier Steden. Behalvcn de bezending naar Amfle/dam en Zee/and, werd 'er ook eene afgcvaardi,;d naar Dordrecht, welke verrigt werd door de Hteren van DUh'ENVOORDEN
en de IJ. DE GROOT, om, ware het mooglijk, deeze Stad tot de
zijde t1er Edelen en meefle Steden te rug te brengen. Dan, zij
lleedcn vergeeffchcn arbeid; wordéllde zelfs de f:I. fgevaardigden ,
door he& gemeen, zeer linadelijk bejt'gend. De meefle Gewcs.
t~n, kort daarna, voor de Sijnode flemmenJe, voer men, niet·
tcgenfhande dc weigering der meefle Hollandfche Steden, VOOrt,
nJet hlt maaken van de nodige voorberddzelen daartoe, De
Leedén v~n de Staaten van Holland, Utrecht en Overijsfel , die
ten \-oordeele van de Remonllramen waren, protefleerdm da~r
Wél tegen, doch zonder vrugc; want de Steden Dordrecht, /111//leidam, En!ólIizen , Edam en PurmerC11d, die den ContraRemolljlt-antell waren toegedaan, leverden daartegen een COl/lraP,'otest ter algemeene Staatsvergadering in. Eindciijk werd dan,
bij meerderheid van fiemmen, ter Algcmcene Staarsvergadering ,
op de:l 11 van den maand November, het befluit tot het houden
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Nationaale Sijnode
Sljnode genomen en vastgeileld,
vastge!1eld, en, w:iv,'·!iden eener l\'ationaale
daarna. Dordrecht beno.:md
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tot de plaats, daar men
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en in
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't jaar 16:14. Dordrrcht en AIlI(lddflm pro'elleerden 'er, ten
zeI ven dage, tegen. waarin zij werden gevolgd door Rotterdam
en Alkmoflr. De Afgevaardigden van Dorr/rec'Jt verklaarden dat
zii ., bizonder:ijk gelast zijnde, om, in de handeling met den
" Baron de Clfll"//(lce te helpen te \Veeg brengc!n, dat het Land
" bel\'aa"d werd, bij zijn~ Voorregten , om mer die van de an" d~re te handelen; in het belluit met de meerderheid genomen,
" om zig te verbinden van geen heiland of vreL'de Ie zullen
" maak en zonder toeflemming des Konicg~ van Frani{riik, niet
" konden bewilligen" De verklaaring van die van Amfleldam
wa~ nog veel ernfliger.
Doch, die van Haarlem, Leiden,
Gouda, lloom, E1Ikhuhm en andere Leden , gerugfleund
door de Edelen en den Stadhouder, vorderden dat de verklaaringen werden ingetrokken, onder bedreiging. van tegenilrijdige
verklaaringe'1 te zullen doen: dus de protefleerende Leden de
meerderheid moellen volgen. Waarop dan ook het verbond met
Frankrijk, den J5 April van het gemelde jaar J634, gellooten
werd.
Na den dood van Prins Hm:tIK I1E"'DRII{, in het jaar 1647,
reezen 'er cenige verfchiJl,en in de Provimie, over de opdragt
van het Stadhouderfchap aan deszelfs Zoon Prinfe \\'ILLE~t DEN
II ; en onder deze ontflonden mede eenigc begin zeIs van ongenoegen tegen de Regeeringen der Steden. In de maand September
van dat zelve Janr, begonnen ze zig te Dordrecht te openbaaren. JOHAN VAN WALEN, weleer Advocaat voor den Huve van
Holland, en daarna voor de Geregti! van Dordrec :·t, had zig,
fedrrt eenige tijd, met der woon derwaards begeven, niettegen.
!l:1nnde hem te vOIren de Stad ontzeit was. Hij hield ten zijnen
'huize heimelilke hijeenkomflen, waarin hij de Bursers tegen de
Regeering ophitlle; dit nog niet genoeg zijnde, lchreef en arouide hij ecnige fchotfchrifren onder het volk, om het zelve tut
<Iaadelijkheid te vervoeren en gaande te maaken. Hij berwerkte
daardoor zo veel epfchudding onder het gemeen, dat het Hof
van Hülland zig, eerlang, verpligt vond, Gemagtigdl!u derwaard,
te zenden, om de klagten der Burgerij te hooren eD de zaaken
in rust te brtn gen. De oproer (tookende V.\N WALEN, zig toen
rchuil houdende, werd ingedaagd, en. niet verfchijnende, op
den
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den hals gehannen, uit T-IolI.'1nd, Zeeland, Priel/al/d en utrecht.
mee (vnlg2ns inhoud zEner Senrenril!, te vinden bij AITSEMA,
11 I. Deel, bI. 205) verbeurdverklaaring zijner goederen.
In den hevigen tlVi~t, in het jaar 16 49 omflasn, en vervolgd
in 16)0, over <ie afdanking of vermindering van '~ Lands Krijgsmag! in de Provi.,lie van Holland had deze Stadt rijkelijk haar
aanll~el. Op het Artikel At J!XANDER vAr; DER CAPELLE, H'E:1. ""~
MRT'BERGEN, hebben wil reeds van Àel hoofJzaakliikc dcr bezending aan dl' Steden en ook aan deze Stad. verf1ag gegeevcn.
'Vii oordeelen onnoodig dat tc herhaaIen , en mecnen tc kunncll
volnaan, mer den Leezer daar heen te nJg te wijzen. Enkel
Zl111rll wh hier ter ncd~rl1elleJl, het antwoord van den Oudraad ,
op d,' nltl.ftT gedaane Pr(Jpofitie, hier 111 befl:aandc. dat men 'cr
Dver "(lodp!cr;;ctJ :::'cu. CIJ liet ge)'oe/ell )'(111 dl: Stad inhrengm
Ur "'r~(JdCl'iI;ge der Staaten )'(]tl Hol/alld.
De bezending,
daar mcd~ geen genoegen neemende , verzogt een tweede gehoor.
waar van gezegd werd, dat A ~RTSBERGEN zig in dezel'e eenige
fcherpe woorden zou hebben laaten ontvallen. Men zie, wat
wii ter boven aangewezen plaatft! daar van gezegd ~n uit 's mans
Cedm/rfclrriften hebben aangetekend. Algemeen bekend is 't.
tot welke veel ::;erllgt lIlaa:,ende flappen Prins \\'ILLE:\I CE II daar.
na overging, met het gevangen neemen , en duen voeren naar
LOl:l'~Jlein, der zcs Hecren Afgevaarc'igden in de Staaten Gene.
raaI en Gecommitteerden Raaden van Holland, waaronder zig
lJevondt JACOB DE WIlT, toen Oud Burgemeefl:er van Dordrecht.
en Afgeaardigrle in Gecommitteerde Raaden; op wien de Prins
zeer verll:oord was, om dat hiJ de aanlpra 1 k van MRTSBERGEN ,
in den Oudraad van Dordree it, met klem van redenen beamwoord had Oe Stad Dordrecht. de tijding van dit bedrijf des
Stadhouder~ verllaan hebbende, nam een manlijk befluit, om den
Heer DI! WI'J'T te doen ODlflaan. Dan kort daarna vond men gerad.:n, de~l Prinfe, ten aanzien van 't !luk der ólfdanking. waaruit d<?ze oneenigheden ontnaan waren, iets toe te ge even • mids
Ilaande houdende, dat de Heer DE WIT1' daar in niets gedaan
had, dan voll;ens zijnen last; neemende zelfs op zig, bem en zij.
ne kinderen vergoedi;Jg te doen van alle fchade. die hem, in
perfoon en goederen, lDogten worden loegebragt. De Heer Dit
t
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WnT verzogt aan de Regeering van Dorirrcht, dat zij bem van
zijne plaats in Gecommitteerde Raaden zoude omaaan ; het welk
zij verklaarde niet d'!n met weerzin te doen. en niet dan onder
uitdrukkelijke betuiging. dat bil den rang behouden zou. welke
hij in de Stad bekleedde, en in zijne eer en goeden naam onge·
krenkt blijven.
Hier vooren, van de Rtgttring von Dordrecht fpreekende,
bebbell wij doen zitn. wat verandering aldaar in het Regeerings
Reglement, na den dood van den Stadhouder, volgens Oétroij
van 's Lands Souverain. gemaakt werd. In fommige Steden,
daar dit mede plaats bad, ging zulks niet toe zonder merkIijke
opîchuddinge. en inzondel heid hier en in den Brie!, werwoard.
de Heer VAN BREDERODE , benevens eenige andere Gemagtigden.
in de maand Julij des jaars 1651, gezonden werden, door de
Staaten.
Zij bevonden, dat men aldaar. onder voorwendzel van de Pri.
vilegien, verandering zogt te maaken in de Regeeringe der Stad,
waan oe men. dl/or îamenrouing en het I1rooijen van îchimp- en
fchotîchriften dcn weg dagt Ie baanen. Doch, na dat eenige
der voornaam!le Bl!lhamels gevat, eil andere gevlugt waren, !lil.
de de beroerten van langzamerhand. Twee Gemagtigden der
Gilden van Dortlrechr die vergaderingen belegd, bijgewoond,
en verîcheidene buitenfpoorigheden bedreeven hadden, wierden.
door het Hof van Holland, drie mijlen in " rond, buiten de St~d

~eb:mnen.

Reeds in het jaar 1654, bij de afkondiging dcr Vrede met
hoe zeer ook ten nalleele van den Prins VAN ORM'g
geflooten had het Gemeen, zo wel daar als in andere Steden.
zijn" achting voor dien Vorst betoond. Eenige jonge luid-:a l1aken de Oranjevlag op den Toren, zonder dat de B~rbemeel1er
lil! WITT I>!eraaden vond die te doen weg neemen
Meerdae eu
openbaarer blijken werden aldaar betoond in het jaar 167z.
Men bad 'er na1uwlijks de lijding ontvangen van de bewee.
~ing. die 'er. onder het gemt'en, te Ier reefe plaats h1d, om
den "Pdn~ ,'on Orfl,;;e, WILLR!\J mN 1I[, tot d~ SrnJhouJerlij;';e
waftrdigheid te verhdfen , of eenige Durgers , in d\!n waan ge·
bra~t, Qat S~ads 1\l~i&1ijn flegt verzorgd was, en dl! Wethouders
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ders de neutels verborgen hadden, vorderden dezelve op het
Stadhuis, openden en onderzogtrn de Magazijnen, die men belef voorzien vond. dan verfpreid was; dit alles. begrijpt men
ligt, dat niet zonder veel bcweeging toeging, Zeker perfooll
mengde zig onder de Ontruste gemeellle, dl! Burgerij inprentende, dat de Wethouders genoodzaakt moellen worden, tot de
vernietiging van 't Eeuwig Ediét. en om den Prins VAN ORANJE
tot Stadhouder te verkiezen; dar als dan dl! zaaken des Lands eell
beter keer zouden neemen. Dergelijke redeneeringen brachten
de reeds opgeruide Gemeente g-:heel aan het lJullen; Cchreeuivende onder elkander, lang tave de Prins van Oranie! dt duivel
haole de IPiUetI! Zelfs de Burgers, die de WDgt op het Sradhuis
hadJen , veréénden zig met het graauw. Men haalde de Regenren uit hunne huizen, noodzaakte hun de Vroedfchap te doen
vergaderen, en re belooven den Prins Wt Stadhouder te zullen
verheffen. JOHAN HALL'NGII, Regeerend Burgemeeller, van agreren het Stadhuis willende afgaan, werd met een groote hijl gedreigd, zo hij weigerde te voldoen aan de begeerte der Burgeren. Verder werd hij, nevens eenige anderen uit de Regr:ering
en de Hopluiden van de l3ur~erij, genooJzaakt. naar het Leger
IC treki-am, en den Prins lOt Dordrec it Ie geldden , om kennis
\'3n zaaken te komen ne~l1len.
Et:rst wei~erde de Prins het Leger te verlaaten; doch naderhand beiloot hij 'er wc, en kwam
~~en 29 lunij te Dordr(clzt, daar hij door Gernaftigden uit de
R(geering ontvangen. rn, lusfchcn d~ gewapende Schutterij
door, en 0nder een onophoudelijk en woest gejuich, naar 'e
Stadhuis geleid werd; fleekende de Oranjevlag van de Toren. ZiJne Hoogheid werd verzagt, de Stad en des Magazijnen te bezigt:t;en: dan 'er werd niets gerept door de Regeering van het
Sradhouderfchap. Na den maaltijd meende m~n hem op dezelve
wijze uitgeleide Ie doen. Maar het volk, gallisch andere ge(hchten hebhende, floeg aan 'I morren, om dat men dus deQ
Prins en de Burgers mis,leidde. Straks d~arop Cchooten eenigen
lOe op de Koets, en vraagden zijne H'JogheiJ, of hij Stad10u.
r:.'r :..o:'(? Wa~rop de Prins alllwoorde. l'()/kOllun te vreede fe
:;;';/1. IPij niet, was het weederantwoord , ten zij 'K'ij SlUle
fj",;:,':dJ S:adh.::der zien. WAGENAM v~rhJalt, uit eeoe aan-
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tekening van dien tijd, hoe de Predii{nnc DJnBITS zekeren Wijnkooper, en door di0n nog tien anderen bewogen badt. om bij
eede te beloove:1, dat zij den Prins niet ter Stad uit zouden laaten trekken, voor dat zij \'erzeekerd ware:1, dat hij voldoening
ontvangen hade van de Wethou:lerCchap; en dat het deze luiden
waren, die 's PrinC~n Koets tegen hield~n, en Burgemeefler HALL1NGH, zittende nevens zijne Hoogheid, met de gelaaden Snaphaan op de horst, Ilfvraagden. of men den Prinfe voldoening gegeeven had? dat de Prins hier op zeide, J11anflell 't zal uû
gaan; voortS verzoekende dat men hem tot de lIerberg de
Paauw, daar hij gegeeten hadt, zou laaten voortrijden; dat de
Prins en de Heeren in 'Je Herberg getrecden z:jnde, de voorgemelde luiden, en nog omtrent twintig anderen, aangezet door
den Predikant DTBBITS • cenen niet:wen eed deeden, niemant der
Werhouderen uit den Herberg te zullen Inaten komen, zonder
hent den hals te breeken, ten ware hij tot 's Prillfen bevordering
gellrmd en getekend had; dat, op deze aanhoudende bedreiging~. Je Wethouders, aldaar teget1\\'Oordig' zijnde, beflooten had·
den tot de vernietiging van 't Eeuwig Ediêt, en de aanflelling
van cl"n Prins tot Stadhouder; waarvan, met ecn. de Akte werd
opgemaakt en getekend. zo als ook geCcbicdde door de VroedC.:hap, de luiden van den Agten, cn twee Predikanten; waarna
de Prir.s dien gewigti!;rn po~t. voor zo verre het deze Srad aanginó, aanvaardde. De I-It:er COHNELIS DE 1\'11 T, Rl/waard valt
puiteil, ziek te bedde liggende, weigerde de Aêt~, die hem vertoond werd, re tekenen. Men hield hem voor, dat zijn huis
door de gewapende Bur:;erij omringd was, en dat hem de dood
gedreigd werd, zo hij langer weigerde. Zija antwoord was:
mij zijn, in den laatr.clI Zeefla;; , zo veel kogels over het hoofd
gewaaid, ik vrees 'er geen meer, en dat hij 'er Ii(!ver 'er een
wil.~e afwagten, dan het gefchrift teekenen. Doch de Cmeekin·
gen \'an vroüw en kinderen vermogten zo veel, dat hij zig Het
overhaaien , en tekende, doch met bijvoeging van twee letters
V. C. dat is, Vi Coaélus I of door geweld gedwongen. Het volk.
door een Predikant, van de bete~enls dezer letteren onderrigt
zijntJe, was niet te îtillen, voor dat hij de p~n 'cr had door geh:tald. En hier n;cde deze Zl~:': J)ordl.dt afgedaan zijnde.
keer-
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keerde de Prins naar het Leger te Bodegrm'e. Doch de Gebroeders DE WITI raakten niet vrij van den haat van het gemeen.
Reeds feden lang had men hun, en bijzonder den Rondpm/io.
flaris, door bijna ontelb~arc lasterfchriften beklad en al wat
men goed dacht aangewreeven. Nog grol'er ging het met des·
zelfs llroeder, den Ruwaard van Pl1tten; Bij werd. zo a:s beo
kend is, door den eerloozeR WILL!'I TlCHELA.~R befchulJigd van
ecn aanOag op 's Prinft:n leeven. Deze infame befchuldiging ,
voor het Hof vall Hulland gebragt zijnde, w~d de AdvoClt
Fiscaal, :\1r. ]OIlA:-I RUlseH, naar Dordrecht gezonden om den
Dezc, met het Jagt voor de St;;d gel;u.
Ruward te ligcen
men, vervoegde zig. op Zondag den 2~ Julij. aan het Huis
van den Heer C<l!(:'I:El.lS DE W!TT, zon ,Lr i~mant der Burgemee.
Heren of vun d~ Wl.'thuudcrfchap IC kennen; kiezende den
lijd. dat zij meest alle in de Kerk ware: en dus, eer zij bij.
een konden zijn om iets re bcfiuitcl1. was de Fiscaal, met d~n
Ruwaard, ree:!, in c.::ne Koets, naar 'c Hoofd, en vOOr!, met
het Jagt naar den H~ag vertrokken. Den!l9 dier zelve maand
beklaagde zig de Regeel ing van Dordrecht, aan het Hof, over
J~ze wegvo~rÏl]g. 'c Streedt, zeide zij, met de Privilegien d~r
Stad. dat men ecnen burger van dl~r haa!de; om hem cld.:rs
tI! recht te nellen. Ook wLten zij gee:l rden, waarom de Rl!·
waard dus gehandeld werde, ten ware ZlI1ks gefchied mogt zijn,
om hem rekenfchap af te vl1rdcren van het bushuid , welk hij.
op haar verzoek. uit de Vloot had toegezonden. Doch dit gefchiedde dik wils, tusCchen bevelhebbers van nerJ:e plaael~n.
Ook was 'er de Vloot IJkt door verzwakt. alzo men dl! eer.
fcholen had nagelaalcn. Daarenboven was men bereid het l'u~·
kruid te bi.!taalen. 't Geene zekere TICIIELAAR gezeid werde t~n
laste van den Ruwaard verklaard Ie hebben, ha,ic geencn ièhijn.
cn fiondt, in allen geval, niet aan 't Hof te beoordeelen. Ook
hlJt deze TICHELA.\R nog een vonnis ten zijnen las Ie , volgens
welke hij, wcgt.!ns las eer , den Heere en den Schout van Pias/:i/,aangewreeven, 't geregt om vergifr.~nis bidden moest. Bij
hl!Je daarenboven een jonge dogIer , bij nagr, op 't wattr gewelcl
aangedaan. Men VC'rzogt derhalve dat TICH~L\""R in heg:en:s
gezet en de Ru\\'a:lrd aan den gewconlljken Regeer IC rug ge_
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~onden mogt worden.

Ten opzlgte van TICHItLAAa gefchieddl
zulks, dJch dl! Heer DE WIlT bleef een gevangene van bet Hof;
en hoe aldaar met bern nader gehandeld werd, als ook de rampzllige dood van hem en zijnen broeder, hun door het Hnot.
fclze grao{{!V 3all~edaan, zal op de Artikelen van J. en c. DE
WITI' ge:nemeld worden; waarbij men zien zal dat het fchenden
van zijn beelrenis, b'i het vernielen van het Schilderij. waarop
het verbrand~n der E"gt/fc,it Schepen voor C~t1I1t1m wrbeehl
was, (lP het \)tIldhuis te vooren gepleegd, als een voorteket\
kon worden aangemerkt, van 't geen toen nog fchandelijker aan
hU:1!lc lichn~men geplee~d werd. nan hier bij blcef 't nog niet:
dc nl1il:st Iwrd in de meeltl! IIollandfche Steden zo algemeen,
cn de h~:n tegen de Regenten zo groot, dat 'er be(]ooten werd,
den Prins tot bt't \'eratlderen der Regcering te magtigen. Aller~~roow was de baldadigheid, die te Dordrecht gepleegd \verdt.
De meer5cmelde Bllrgemee{ler JOAN lIALLlNGH , nevens JOAN
l\T l':R~l.IN ,Burgemeefier te Leiden, en KORNELIS GEELVINCK ,
lIeer 1'<111 /(aflriclI'lJ. Raad en Oudfebepen der Stad Amjlel.
dam, J;cmngtigd g<:wecst zijnde. om de Huislieden in de wapenen tI': brengen, waren hin dtlor in d\!t1 haat van het Landvolk
g;;r:akt; lij had,len cenc ot1dern~emilJg in 't zin, om zijn huis
binnen Dordrtdt en lIog eenc WOODilJg in Beijcr/and te pion.
de e"" waarbij HALtJNGIf rekende, ten minne twaalfduizent guld.::ns fchlde te hebben geleeden. De oproerigheid onder de gen1ecnte nnm val! dag tot dag zo zeer toe, dat zelfs het Vaandel
Schutters, 't welk in begin van de maand September, de \Vagt
op hct Stadhuis bad. zo verre c~r en plit:t vergat dat zij !lid
fchroomden, alle de kU5rcns der Heeren aan nukken te fnijden.
Ook weden, om Burgemee!leren te meer fmaad aan te doen,
hunne wapens uit de Kerken genomen. D~n, nog bleef h.::
daarbij ni~r. Op den 5 September liep de Schutterije te hoop,
verklaarde alle de Heeren om{hagen van hunne Arnpten, om rcden dar zij het Etu . ig Ediêl hezwolJren hadden, en brugt da:lr_
iia eene bezending te \.Vee/.', aan den Stadhouder, met verz:o~l:,
Vf.11 eene nieuwe aanllelli 'g te doen.
rntu;f~hen had men, bij
~~ng~plakte briefjes, den duod gedreigd aan den Heer ~IATTIIIJl
iO:J!'!:) Bfl&"IJ~ )'mz Z!/idhol/tlnd, iudi~n bij, in plaats \ an ADRIt."~;'
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aAN VAN BLIJENBURG, Uur yan Naaldwijk, die door den Prins
In Gecommitteerde Raaden geroepen wai, [ot Burgemeefier vcrkooren wordende, zulks aannam. Ten overnaan Jer Gemagtigden van den Stadhouder, werden daarna zeventien Leden van de
Vroedrchap of Oudraad bedankt en andere in hunne plaats gefield; waarna de Stad weder in ruste kwam; [Oen bIed men
goed Prinsgezind, [Ot op het outllaan van eenige nieu we twis(en, rusfchen den Stadhouder en de meene Leden van dt: Regeering.
Hier vooren hebben wij doen zien, op welke wijze Prins
WILLEM DE lil , door de verandering van 't Regeerings Reglemenr,
zig aldaar van een volt1rekc gezag had mecfier gemaakt, dat ook
genoegzaam zonder eenige tegenfpraak werd gehoorzanmd, tot
in het jaar 168+. De Pr ns, de Nominatie d'~r goede luiden van
Agten ontvangen Ih:bbende, gaf voor, onderregt te zijn, dat omtrent dezelve eenlge kuiperijen en andere onbehoorlijkheden zouden hebben plaats gehad, en zond daarom dezelve aan het Hof
,'an liDI/anti, met bevel dat zij hunne medebroeders in d'~n Ra:/.de, WILLE~1 GOES, CORN~LIS TEEI\ESTILIN VAN HALEWEIN en ]OAN
r.IUNTER, \\ :lden zenden naar Dordra/zt, met last om na alles
naauwk·:urig onderzoek te do ,u ; gelijk gefchiedde. De drie ge.
melde Gemagtigden, verzcld van den Griffi~r A:O<TOl'lI VAN KINSCIWT. kwamcn aldaar den !l November, en ontbod~n, zonder
eenige kennis geeving aan de R~geeri~g, terllond de Dekens
van vier Gilden voor zig, en begonnen daarmede het onderzoek
naar het gebeurde. Burgemeelleren hier van verwittigd, vergaderden zO:Jder eenig llitflel den Oudraad. In deze vergadering
werd het bedrijf der Gema~tigden \'an het Hof aangezien als een
begin van een Regt~gedir,g, en derhalven als een verkorting der
Stede Privilegien. volgens welke de Ingezetenen alleen V00r
Schepenen moellen te regt Haan. En men belloot de Gema~[ig
den te zullen verzoeken, hun onderzoek te fhlaken, alzo m(:n
zulks niet zou kunnen gedoogen, evenveel van wien zij ook
derwaarts zouden mogen gezonden zijn, 'Ierder verbood men
-aan den Deurwaarder van den Hove, iemant te dagvaarden voor
de Gemagtigden, en alle Ingezetenen om voor hun te verfchijnen. Waardo"r dan deze genoodzaakt waren, onverrichter Z:laQq4
~
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ke naar den Haog te rug re I,eeren. De neg-eenng van Dor.
iruhl, inmiddels. een buiten~ewoone verga,lering der St:!:!len
hebbende doen bef.:bdi'·l!n. klaagde op Jelelve ernrti,' over
de ondernt'emin~ der Gemagligden. b<!g(!en:nd~ tt:v<,m cl;t hun.
ne Edele Groot 1\1og<'nde in 't tOl'kol11ende daarvoor zouden
waaken. Deze !!I'h .orJ ziinde, konde:) 7.i~ IiI:I verfchoonen,
met den last van zijne H'lughcid el) die der Gccv'1Jmin<.'erde Raa.
den. OVlr het gedr:1~ van Dortlru.';t was de I'liolS zeer Ollver.
genû"::d, zo als gezi,n kn., worllen \lit ziinen brief aan de Ste.
den; oo'e werden, op zijnen last, de Gemagtigden amLrrnnal
r.aar f)ordrtc!:r ~ezon.\cn, doch k~erden even vrugteillos te rug.
De :\fagillrR3t di:?!" :-![aJ, zig op Ilieuw beledigd achreo.dc, keer·
de zi,; \\'ed~r lot de S133t.:n, van wien zij bevrijding voor der·
S_li;l.e on\\'ewgc oJ]d~r ·e.:mill/ten verzog! , aa biedende, len aan·
zien van bet r~bt van zijn" Huogheid, in minnelilke onderhan.
deling te treeden : dan de Prins weigerde \iaarto.! te verliaan.
Het (lof [rok de pardi V:ll1 den Sladhvuà~r. doende eenke De·
kens der Gildl.!n in 's /Jogt dag\ aardcl'. IJ" ~ciJOU[ STU\.P, geweigerd hehb'~l1de dl.! Gemagtil.(den bilHaad te doen. werd in
zijn Ampt g~[chorst, en een ander, bij voorraad. in zIjne plaats
gefteld.
Alle de poogingen, die de Rcgeering, gl.!duurende den afloop
va;] het jaar 1684. a~ll\Velldde, om met den Sladhouder in Ol!derl~andelillg IC komen, vrug[t~loos zijnlle, zou du, waarli:hijn.
!ijk • in het volgende Jaar, hebben moeten zwiglen, zo niet
Am[1ûtlol11 zi~ met haar vereenigd had. en t~n n~rknen halr
partii gekoozen. Dan eer het manlijk vertoog dier Stad bij de
VeTltarlerin~ der St3a:.:n was ingeleverd. waren de '~ell1aglÏgden
reeás teil derdemaale JerWJ3rts gcg"an. Zij gaven aan de Reg.!erini~ van Dordrecht kennis van de on;.:eregeldh~den, well.c luen
in d;! Nominatie m~ende ontlekt te hebben; de Dekenen der
Gilden te geliJk d~g fiellende. [Ot bet manken een er nieuwe
NomioalÎe. w83rin de Regcering, a i houdende tie cerfie voor
wettig, niet konde bewilli;rc'l. Doch door alle onbehoorlijke
dwangmiddelen \\"i.!rd 'er eii.delijk fene tweede Nominalie ge·
m:nkt, en. zond"r door de Re~eeril1g gezÎC"l tI! ziin, aan zij::e Hoo,r.heid gezande:1, die \:r ccrliond (tue verkiezing van
~,c
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!Ii[ perfoonen uit deed J welke daarna door de Gemagtigden de

eed werd afgenomen. Teff~l1s werd de Oud.agt:n, door eenen
DeuClvaarcler, den SZI }:lI1uarij, aangezegd, dat zij zig van hun.
nen dien~t voortaan zouden hebben te onthouden. D..' R~gee.
ring zuimden niet, een breedvo-:rig r\dvis en p, o~est, tegen de
verrigtingen VRn de Gemagtigden, tcn HlIve in tc 1eever~n. De
A~ten dienden dat Jaar, zonder eigenli;k ~rk\!nd t~ zijn De Staa.
ten vonden het niet raadzaa!IJ, een uitr, raak ova het gdèhil te
do~n.
Men deed wel eenig onderl.Oek llaar het g,~drng v~n den
Schout STOO:-; doch alil!~ raakte cerllilg in :li1re. In het volgl'll'
de Jaar raGkt(! de Burgeilleelkr ARI::-.o .\IUr5 VAN lIOLY, op lVi~u
de Prins ze\!r gcbe~tell WlS, \:r m~J~ uit de Rl'get': iIJ;;.
In het jaar van 1742 kwam Dul,J,-ec'"! \\'ed~r in nieu\ve mad.
Iljkheden, wijl zij lllet nog eel.jg~ and~re van v2;fc:lil:e::d,~ ge.
dachten waren, in het onden1euneIJ \'an d~ flon/llgi/l ~'(//1 ,'/0;;gori/en; trekkende deze Stad de wrpligtillg d:larto' i, : ,\ Iji;::I.
Haddlèn de overige StUlsledcn van d'[ G ... ml'l'nl'lkst t",'" ~lI";e
gedachten g~had, over het heilig nakomen der Traéharen, ais
de thans Rcgeerende Keiz~r h~cft, zijne Vrouw :Ho:dervas
nooit bij her bezit haar:r I anden gebleven, en zijne rL';!t'n\Vuor.
dige Keizerlijke Majc!Lit zou, op ziill ho Jgst genoolllell, uiet
meer dan Hertog van T05caanen zijn , indil!n de ma~t~n, die
zig tegen d'! tOenmalige Kdzerinne verZettèn, hadden kon!l~n
goedvinden, zijnen vada dat HertO:,:dom te laaten behou,~<'il.
Ook waren die van Dort/red! van gedachte, dar zo men hanre
l\1ajdleit al genoodzaakt was te ondertteun:m, zulks niet mnc,t
gefchieden met 20,OCO man, maar met gdd. Um 1J0rdrec ':t
tor andere gedacht~ te brengen, befl00ten de Sra1ten van liollar;d, met den ~anvang van het jaar 1743, tot eene bezending
naar Dort/rerh! en t/m Brit!, welke la3t!te Stad met u' eert1e
één lijn trok. De Afgevaardigden te DordrUl! gekomen zijn.
de, deeden in den Oudraad een zeer uitvoerig verrrJU;.j, I1rek.
kende om derZ"lven tot het bewilligen in de ond:rfleuning van
de Koningin van fJoligorijen, met twintig duil.cnd man. over.
khaalen. ~ortcn rijd dauna ilond Dordree,'! eilllMiik toe, dat
men den onderfland va!! 20,000 man verleende. mids niet verkJ3ard werdt, dat zulks gerchiedde uit hoofde vau eellige voor.
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gaande \'crbinteni;; en dat men. van die 20,000 mnn, 10,000
gebruilae wt bdch<?rming der Oofltnri:!rjc/lr Nederl3nd'~I1, en ue
overige 10,000 man, bij raaJe der B'JIld,;enooren t in plaalf\!n,
è:lr zij meest VJn dienst kond~n Z;)I1. tot befcherming van de
bezinin;;cn der Koning;;lne. aan wier kt!lIu ook zou gelaaten
worden, of zij dit! I C,coo man, ilJ gL'id of in manfchap begeerde. Due:1 b:j de ml'crderheid werd t!en 3lhlt-r beOuit genoo·
m~n; waar tegt'n Durdrccht en d~n Brie! plutdieerdèn; daar
tegen {hande hOLld,",nd~, dat in dt!rgdijke ge\'all:!:], met meer·
dCJ!lciJ, niet kon bd]oolen wcrd:n. Echter hield hel be!1uit.
om haare I\bjdi it met 20,0:·0 man te ond,'l!1t!unen !land. De
groote S aa's"em bfcling, die als een g~volg van dien (lorlog ,
daaruit un !1:,~ln bn I'. orden aan;;emerl;r 11l~,~kle bl'lnen deze
St:.1 \\'é':nig:! veran:erin,:, \Vi,1 Ge v<Tki\?l.ing vun p, ins WILLE:.!
DE:> IV :;'J:;ar lO!~cl('r m~rklij';(' be\\",t!gin;,!c" t'1.:gi:l!i. Die Vorst
voudt, in het vo~~enJe j:l~r 17-t~ ook nkt n"dig, al.laar verande .. ,'g in de Regel:' ing te m1ak~ll, zo als ilJ de ml!~ll~ Steden
va!] !lul/iI1ld gef\:hkd W3S. Dordrrdt z~lr~ was dl! eerlre ge·
weest, die, kort nadat d.::ze verandcl illg Ie /llIIflddal1J gemaakt
was, ter Vr.rgaJering v~n /lo/Iand haj voorgdb~en, om zijne
HooglLid d'lar toe te mngtigen t om duur dkn weg, daar zulk'!;
nodig was, dl! rust te bevordercn. Zonder gewag re maakelJ van
eenigc bjlOnd~rhcden, na dien rijd \'oorgevalkn, :lIs onda andere Vln de gine aan de gruote I<erk dia Swd gedaa:J, door
wijlen t1!NRICL"S VAN DEi VUCHT, Koopman ald1ar, als ook van
ele gifte aan de zelve Kerk, door den Heere DrODATE en van
MATTHEUS CODO EUS. zijnde uit de ceriie de Kerk verfi~rt met
ecn pr3chrib~n en konstrij:;.en marmeren Prediktlo.:l, en andere
verfic:rfelen , en uit de twe::de verri:kt met drie gOlluèn [cho.
leIs, en vier gouden bekers, tot h,'t gebruik van het H Avur.d·
maal, en uit de derde, een gouden en zilverèn wijn ;an, tcn zei.
ven gebruike dienende, als mede ecn gouden en zilvercn Doop.
bekken, enz. of melding te maak en van het g('dr~g t dat de
Regeering van Dor~redl hield. in het verfchil tu,Cchen de Stad
.'Iaar/tm en de Overleedenen Vrouwe Gouvernante. als ook van
dt.: 7.waarigheid, die dezelve, niet zonder reden, maakte in het
l:~',Vel!jk van de Prinf.:s CAROLll'\A met den Prins VAN WilLBURG~
gf
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of zonder in een verhaal re treeden van twisten, die 'er onder
de Regeeringe on(londen , na den dood van de Vrouwe Gouver.
nante, zullen wij dit Artikel eindigen. kunn~nde den Leezer,
die 'er meer van begeert te \Veeten , zijnen weetlust boeten, hij
de Schrijvers, die wij tot het zaamenfiellen hier van gebruE,t
hebben.
Zie OUOENHOVEN, BEV!RWIJK en BALEN, Befchrijving'en Vlm
DQrdncM.

[JandveSletz valz Dord,.(c it,

uÏ!;;,'~even

door den Heer en Mr. P. H. VAN DI!: \\'A,'L, .llIERIS
Chartdóoek, IV. Deel, Paier/aIJdfc'te IIh/ode. AlTZEU&, Neder/. Merk. van 1015. Neder/andfc.'1e Jaar.
boeken enz.
DOllDREClll"SCHE

DOREiTADT,

Wt.ARO; zie ZUIoueLUNDSCHE

DORESTAEllU:\l. DOII.ESTATtJ~1 ;

WAA'!D.

zip wrJI: JU]

DUUK-

STEEOE.

DORETHEA, was eene natuurlijke Dogter van Keizer MAXIm.
dour de Landvoogdesfe, die haar zeer beminde, opgevoed, en vole:ens den rang van ecne PrinCes onderhouden. Grnf
JAN van Ool/vries/a11d. broeder van Graaf ENNO, had lang ge.
uagt naar eene Ech!vereeniging met haar. In het jaar 1539 beo
willigd~ de Landvoogdesfe daarin. om reden dat Graaf ENNO,
die veel voordeel uit dit huwelijk verwagtte, de Staaten van zij.
ne Landen had overgehaald. tot het opbrengen van 100,000 gul.
dens. ond~r vocnvaarJ\!, dat GrJJf JAN alle zijne regt en op de.
zelven daar voor zou nmaan. Zijne ollderdaanen daar in bewil.
ligd hebbende, trokken de twee broeders naar Brusfel. alwaar
tocn, ill 't midden van de maand November des gemelden Jaars»
de HlIlVelij!(svOOnVa2rd~ gellooten werd, waarbij het Stedeka
lJ/Jmi.ij met zij~e Hee:'lijkheiJ, en ecnige Dorpen, in het Her.
togdom Luxcmburg. dOllr de Landvoogdesfe, aan DORETIIEA
tot e:!n bruidrchat gegeeven werd, en aan den Bruidegom werd
afge!lann, de voogdij van Fàlkenburg en Da.'em, als mede het
Stndhouderfehap Vllll Limvurg, miJs de Keizer daarin bewillig,,'e. Hierop het verdrag van Graaf JA:"I met zijnen Broeder.
LIAAN,

in
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in tegenwoordigheid der L:lUdvoogdesfe, bevestigd zijnde, en
hem, boven de voornoemde fomule van 100,000 guldens. nog
eene Jaarwedde van !looo guldens toegelegd zijnde. werd bet
Huwelijk terllond, met groote pracht, ten koste van de Land.
voogdesfe, te Brusfel voltrokken.
Zie BENNJNG A, Kronijk "Iln Oostfriesl. bI. 7:22 enz. U.
MIUIS Nu/erl.
EMMIUS, Hist. "tin Friest. fol. 90J.
Pbrjlen . III Deel, bI. 15 en 16.
Sdip/ui DORP, een dmbng t, geleegen ten Zuidwe'ten van
dCII, in De/fland ; VAN LEEUWEN noemt het D~,.ppo/r1er; dvor
anderen word het enkel DORP genaamd. Dit ÁlIIbtigt IiJt, teIl
:Iallzien van de lJorppo lder, tusfchen die va!] 11'1tJtlsftmd en

Schipluiden, en (leekt zig met de Land!1r(.!elc Dorp, ten Noorden langs St. 1I1aO/·tensregt, tcn Oosten lang's den Pap/ou/den
Polder, en ten Zuiden langs Zou/el'c m en jV/am1alld. VGl·
gens de lijsten der verpondingen beDaat hel 436 l\lorgen , 321.
Roeden Lands; het getal' der Huizen belovp! 13 a 14'

een Adelijk Huis of Slot, (lond welt!er in dez~ Heer.
lijkheid, biJna een vierde uur van 't Dorp Schip/ui den, aan de
Westzijde van de Trekvaart. De iaan, waarmed<! men het zelve
!ladi!flli!, dracgt nog den naam v:ln de DOlp/(uJn. Dan het zeIvan dl! voor·
VI! is reeds voor veele jaaren, en wel in het midden
g~bl~evc[}
over
van
iets
'er
dat
zonder
t,
verni~tig
gaande eeuw,
is, dan een hooge ronde heuvel. met geboomte bezet, en cene
deftige fieenen boerewooning. Thans behoort deze Heerlijkheid
!log aan 't GcQachte van VAN DOJ;P, fchoon het voorheen ook:
behoord heeft. aan dea Heere van WASSENAAR OPDAM, van welk
GeOacht DIDERYK VAN DORP. in 't jaar I ~50, het zelve te leen
DORP,

hield.
Men zie van 't zelve

VAN DER HOUV!, GOt:OIlOE VEN

en

JLEISWIJK.

een oud Adelijk Ge/lache in Dtljlllnd. Diet volgens VAN LEEUWI!'l en anderen uit dat VAN WA3SI!NAAR afkomHig,
maar wel uit een Edel Ge!1acht in Fries/ani. van eenen DGGEDORP. (VAN)

lilA,

DOR P. (CtJladlt van

VAN)

MA, afltammeling daarvan in 1250, namelijk de zo even gemelde Heer DIDERIK VAN Dr>RP, gehuwd mat eene dogter ]OHANNA
VAN VALKENBURG, waarbij hij verwekte:
ELIAS VAN DORP. die ter vrouwe had eene dogter van ]ACOIl
'v AN STRYEN. cn daar bij verwekte AREN!), die vo:gt, en ~ophill
,'I1/J Dorp. die ten man had Filip "~tm Uitternesfe.
ARENT huwde eene dogter van Heer Floris van Roderys, die
hem b~arde, I. lI'Nló"rg, gehuwd met den Heer van Bouterrum in Rraband; 2. Hailellley, getrouwd met Dir/r von Peen,
en 3. Barbero ,'on Dorp, die tot man kreeg Gysbert Uitterlirr, zoon van Gysbert Uiflerlier by Oelft. Uit dit huwelijk
kwam voort:
Gysbert Uit/dier )'on Dorp. die, na den dood van Filip Vfin
rren, alle de goederen kreeg van het Huis van Dorp. Deeze
Gysbert was eerst gehuwd met Agnes Soayt, dogter van Heer
Dirk van Spüringshoek, en daarna met Irlargrela van Bou/rIIOrst; bij deze verwekte hij:
JOHAN, die volgt; Gysbert, Ridder van Jeru/alem, in den
terugtogt van 't H. Land overleeden ; Simon en Filip. En bij
de tweede vrouw, Hendrik, die alle de naam en en 't wapen van
Do:p en Vitter/ier voerde.
JAN, bier boven gemeld, was Ra:ld in den Hove van Holland, en had ter vrouwe A/yJ vlm Alkematle van tien WoutIe ,
bij welke hij naliet de volgende kinderen:
Jon Fan DOlp ,gefneuveld in den Veldflag voor Nancij. 1477;
KORNELIS. die volgt: en Dir/r, wilke naliet drie dogters.
KORNELIS VAN DORP, werd, 1486, door MAXmILJAAN, te Dor_
drecht Ridder geflagen. Hij was Heer van Benthuizen, Raad
in het Hof van HoI/anti, Ao. 1508. Zijne eer!le vrouw was
E/fzabel ,'on A/monde, en de tweede N. van Boschhuizeli.
Vit het eerfle Huwelijk verwekte bij:
J. Jan Mn DOlp, die in 1481. in oe onlusten met DAvm
VAN BOURGONDlEN. te Utredt gevangen werd. Hij trouwde CaI '!/lrina van Ahbenbroek. die hem baarde eene dogIer , Call1arina. die daama de vrouw werd van den bekenden Klalls Kalf
~'an BosclJhuizen.
~. KorneJis van Dorp. vermeld in '479. gehuwd met Sop,~ia
",m Bot:!ûanr.
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3. Gerrit ,'on Dorp, Kanunnik te Geen'Na,
4. fill/onie "(111 DBrp , Ridder van 't Duitfche Huis re Ut"~clrf.
5. Jtlcob "(lil Dorp, die het Huis en de goederen nn Dorp
kocht, van zijnen broeder Kornelis ; hij leefde nog in het jaar
J 5:!4. Zijne eerne vrouw wa, E/i[abel van filphen; de tweede, JlJac:ue/tie )'a11 der Dors, dog[er van Heer 'Jacob. Zijne
hinderen waren: I. Florh, ongehuwd overleden; 2. Korndis,
gefneuvelt in IS .16; 3. een tweede zoon /(onu/is genaamd, dien
fcllOon gehuwd, zonder kinderen overleed; 4. 'rdll, die na da
dood van haaren broeder, erfgenaam van de goederen van Dorp
werd, zijnde getrouwd met P, et/rik Renesjè ,'an der fia, doch.
in 1607 zonder kinderen overleeden ; hebbende. bij laatllen wil,
het Huis Ie Dorp, met al deszelfs toebehoorelI , gemaakt aan
haaren man, die in het Jaar daaraan volgende hertrouwde met
IFi/he/mim. van Ccnl, laa[ende, bij ziin overlijden, zijne twee.
de vrouw, VOlgèlli teslarucmt, in 't bezit dier goederen. die het
Jaar daarna henrouwde mer Jan van ~ollrtJolJdjen, Heer van
Froi111011l en Z~l'enl11Ji;:;cn.
6. Arend )'an narp, Kanunnik op 't Hof iu 's Gravenhage.
7. ADRIAAN, dle volgt,
8. jl1(1,-;a, )'(lII Dor/" getrouwd met PiNtr "all Sdicda::, ,
wien~ kinderen mede den na~m van VAN DOlt:' aan::amen.
9. foJogda/mlZ van Dorp, eerst getrouwd mee lPi/lcm va"
/ldl'ld'f;n, en daarn::t met Dallicl VtJil 11",a/i::gm, èie ha:or door
zijn JlC;!t gedr:g tot cene fcbcid:n:; noodzaakte.
ArRIHN, het zevende kiild uit het nuwelij:, \'r.n EOrl1c:i,
"tin Do,-p en E/habfll ~'tm /llmollde, was, in 152+, op de
begraafnis \'an I/rtT Jan "{/II Irtlsf-"::aar in 's lIagc. Zijne eerfle vrouw was Kon:dia "tm ~lbbc/)brock, en ue tweede 54i::.z
van W)'b/.'rg. (lij verwekte, ui[ het eerl1:e Huwelijk: I. 1\0,.tic/is, ong.,huwt! g<:llorven; ~ Nal.i,J!iu, getrouwd met iJ'I/Icm )'all Ze "ender , en 3.11101 ia. gehuwd !TIet AdrÎaon Bou.
lUns "alJ Zoc!e!i/!/;s,('erll!.
En liit het tweede HuweiiJk: I.
Zugtr "(11/ Dorp. die tcr vrouwe had N. Zeg!,.,.; 2. Jo/:an.
gehuwd met Sor/.'e OeJ!i'1!tl • zonder kinderc:J; 3. riL1;'S, die
volgt: 4- 'Joos:. Knlttidn \'an GOllda, in 155:1, !lij \'crdrun:'.
J:; '9, zijnde Kapitdn V~!l ce:l Scbip, Ót Ti::")s, Konll:g 1'~ll
~pa!!je, ilJ deszelfs o\'cw:;~:: \'er;'~\! !:sd.
Zi;l<c Yr,"t:w \\'~s •
./1:.'.

Yfln ".~N)
()23
--------,dfma l'an
l'on Illduren , dogter \'2n Cerr:"!, Admiraal vail Vlaan.
vatt
deren; hij liet na eene dog ter JflcnlJfl; 5. ,Irt/ft!, m\!11 z;~ Vat1
deez"n
deez,'n te WATER, Ynbond d~r F.delen, bI. 33<,1) Ri.ieler,
Ri,ldcr, lk~\'
van Tumfc~e, /Jfaasdal/J,
/Jfoasdal/J, lIfiddt!lf1l"1Jas.
IIfiddt!lf1l"1Jas. eerst G"lI"crneur
van iJlec 'uien, en daarna van Zil hbce; hij Ilierf in 's HJ~r;e,
HJ~r;e.
Ao. 1600, co werd b~graavell in de Kloofhrlcrk,
Kloo(hrlcrk, ab':1u, zijn
GrafTchrift nog aan den muur te zien is. Zijne eer(t~ \'rollW was:
JHaylct flugm,
f/ugm. uit Zuidb~velanr, d~ tweede d;lt/a Cri/iN, bij
welke (aatlle hij veTlvc1ue
vier dugter: I. j1!argl'elt1 }'alJ
Dorp, die ten m3n bad, eerst Lode:;)'k l'an
l'/in BOljbt, Admiraal
van Zirikzee, broeder van den Admiraal van lèelant, beide zonder kinderen; haar tweede man wal ra1 el "an Cre'lui, Heer
vlIn Heule tn Picardië; ~. Anna van Dal p, Amba~tsviOUW
Amba~tsviOuw van
Maasdam ," trouwde eerst met Jmj }'an dOl Bosfc
Bosfc'/i,
'/i, uit bet
kwartier van Aalst in Vlaanderen, en daarna met Casper "tW
,'a/I
poclgeest. Zij flierf Ao. 1600, kindere nalaatende; 3. Jojina.
~ehu\Vd
~ehuwd met Karet de Becq; 4. Cat/lar/na van Dorp, getrouwd. met N v.n :\Iepfche.
:\Iepfcbe.
Eli[abetlz, Convemunle ter Zirickzee; en 8. lI/aria, on·
onï Eli[abellz,
gehuwd geil. ,rven.
FILIPS VAN O"RP. zoon van Adriaon, had ter vrouwe Dorc·
tfll~a I dUnk,
d/ink, uit h... t Graartèhap Oldenbur,;, liet
lier na (én zoon.
FREDRIK v~N DORP,
DORP, Guliverneur
GLllIverneur van Thookn; bij
hij woonde, i"
1572, bet 1l11lcemen
ITlIlCemen van den Brie! bij, was. 1602, Gouverneur in bet belegerd Ooflellde, en bad Ier vrouwe Anna. de;,;.
de;,;ter van Coenraod Sclzel.
Sclzet. In 1616 hertrouwde hij met
mer "an'1 Fa;j
TrililJ wier vDder Ridder en IloorJkhollt van UIJec!z1
UtJec!zt was. (Jij
overleed lóll • oud Zitlllie 6-; iaarcil, n.laatende, bij zijn eer:1e
vrouw: I. Tertu/ialln "on
,'an DOl}, zonder kinderen overleed en ;
2. PHIUP \'AN DORP (waarvan nader) Ridder AdaJir;:nl v~n H"l.
land, trouwde
(rouwde met N, V.~N \;\ARI E, bij welke hij
bij won dr;e dogters : Sara, Antla
AntlO Ja,vba en Emc//rJ van Dorp; hij ligt beo
graaven in 's /Ilage; 3. /Jrend, IlaaJ en lIofmeeller van dril!
Prins(en van Orallje. gedlJurc:nde din tijJ van 34 .Tanren
Jaaren Zijne
\'r4JUW wa, iVo "flIl B(J(u,/t, zuster V3n zijns hrue:lers Ec':tgenoote, waarbij hij verwekte; I. Lodtwyk lI'olftrt, die naliet
tWfe zoonen, Armd en F.:jrik;
Fi':Jrik; z. Arend, zou der kiI1J.:r(;n,
en
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(GIIJlIZC!rt flan
~an
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en ;1.
~. Anna ;1, Octapia/In
Octa"fa/ln mede zonder kinderen; 5.
0;'. Doro.
II/ua,
,';CIl , Fredrik verwekte
luwelijk , mer
IIfaria
verwekre uit
uir ziin tweede IIlu'velijk.
met lI[ar;a
'YfIIl Rr;('/l('Ii,
Rrienm, fRED!UK,
"flll
FRED!UK,
dcr~n
il'rf:
dcrl'n flf1i~rf.

die vol;;t, en 11ft/ria,
lVII/'ia, die zonder kin.

F·
Vt111 DOlt'
Dorp en Sara
F E"llIl,
l'''nll' ','AN nnRP,
nnRP. znon
Zflon van Frtdrik
Frrdrik VI7I1
van Triflo
boven gemeld. H~er van :lfllllSdaw
Tri/lo hnvtln
!1faflsdflll1 , in 1661 befchre.
ven ia
hl cic
ele F.dalen
Ed(llen en RidJerfchap van Holland.
Holl:ind. PrpfiJè~t in den
n aa,j van IIlllland,
IIlJlland, Curator van Lcidfche
ACldelllie, BallUIV
BailUW en
Raa.1
L~'idrche ACldemie,
niikl!ra~f
])iikl!r~af v~n
van Rhijn!and,
Rhijn!and. trouwde met ConjllliJtta
COllfhw/ta ,'1111
,'all Vosbcr.
lósbc/'·
geil,
bij welke
\\'~!ke hij verCcheide
heeft, al~: I.
gm, h:.i
verfcheide kinderen gewonnen heeft.
Floris; '2.
2. Jo!;all,
Jo~all, R
Ritll'leet1cr
itll'leeflcr van een Compagnie Gllardes
Cuardes van
"0/1 Or/lllie;
Orallje; zijne vrouw was, A/lila
/l1II/(1 Vyg/z,
Vyglt, en zijne
den Prins "all
dagt"l
dOgtl'l T:-'fidio
E-:idia Annf1
/111110 'Yfl1/
vml Dorp.
IIlij
lij tradt.
rradt, in 16+0.
16.~o, in een tweede HlIwelijk,
Huwelijk, met Egidi4
dogter
)'tm Teilillgell,
Teiliflgen, Burgemeeller
dogtcr \'~n Jonkheer Floris l'on
Burgemeefier der
Stad Alh"lfJr,
A/kl/laar, en,
en. wegen.
wegens; Holland,
Hulland. Ordinaris Gedepyteerde
Gedepllteerde ter
Ver;::adèrin,.
VeT~n(h~rini' van de Hecren
a,'eren Sraaten
Staaten Generaal. en heeft bij haar
gehad
geh~cI drie dogters
dogrers en t'vee zo,)ncn:
zotJnen:
,.
I • .l'ma
,\~71 a Mar/a;
11/(1;-;'fl; ~. Cau'/,
CarcI, jong gertorven,
geflorven. 3. Egidia dil.
l1a, .1.
-1. CARr:L
CARt-:L FI lP; en 5.
;. ElcOllort/
EleOIlOI'{1 Cat/zarillf1.
Catharilla.
CAREI. Flllrs
CAREL
FII Irs VAN DORP, zoon
ZOOIl van Frulrik
Fret/rik en Egidia ,'a~
T<'i/illgm
T"ilillgen , Heer van i\1n2sdam
l\'la2sclam en lIinkelenoort,
llinkelenoort, gebooren in
io
's II~;;e den q
'4 AlIgu:1us
AIIgll:1US 1659, en in 16R
I6R2,
2, weg"ns
weg~ns de Ridder.
1Ch~p,
fèh~p, Ra~d in den !luve
lIave van 1I0113nd,
Iloll1nd. wt'lke
welke 1V2ardigheid
waardigheid hij
mClluiiler
heeft. tol
met luifler ht'kked
hckked heeft,
tot in het jaar '7=3.
17=3. Daarna be[chrebefchreven in de Orde van de R
idderfchap en
Ridderfchap
cn I':de!en
I':delen van Holland.
Holland, en
wegens d~z~lve,
dèz~lve, feden
reden dat Jaar.
Jaar, Ordinati,
Ordinali~ G.::dt'puteerde
G;:dcputeerde ter
V"r;;~dèringe
\'~r;~è"ringe van de Heere Staaren
Staalen Generaal; Bewindhebber van
de 0,
O. I.r, Compagni~;
Ábdijt
Compagllit'; Retltmeetter
Remmee!ler Generaal, eerst van de Abdije
"fin
,'(In Leeu,renhors:,
Leewrenliorst. en daarna
dalrna van die l'all
vall Rhijmbtlrg,
RliiimbtJl'g, overleed
zeer fchielijk oen
den 14
J4 Julij 1726.
1 ï26.
flii
tlii was in den echt verbonden
met A/llItI
/1111Ia E/Jfaóetlz,
Elif'abet!z, dog
dogter
ter van Jonkheer
JOilkheer Pieter dnthollie
Anthonie de
Hubert, Heer van Cruiningen,
Cruiningen. Rilland
RilJand en I-linldenoorc.
I-linklenoort, en,
wegens de Provi11lien
Provintien van Holland, Zeeland en Friesland Raad
in den lloogen
lIoogen hade vall
van lI",;land
lIu:land enz. bij
bii de welke hij gehad
heeft ééne dog ter , .Al1na
.dm/a ,Haria
.11a/";a 'Yan
vall Dorp,
Dorp. getrouwd mee
Jonkhct:r
JOllkhc~r Adam /ldrioan
/ldriaRn vlin
va}J der Duin, Heere van Benthorn,

Maas.
.Maas·

DOR V. (Gtf/acht
"1$/2)
(Geflacht "(In,
"tm, "(gIl)

tS,s

Maaldam
Maa~dam en 's Grm'e111otr,
Grtn'e1l1oer, beCchreeveu
befchreeven in de .RiJderfehap
.R iJderfchap en
cn
Edelen van Holland,
Holland. enz. hebbende
hebben de te zaamen verwekt
vem'ekc twee
:zoonen,
%oonen, op het Ge!lachw
Geflachte van VAN DER 1,[;;",
LC;X vermeld.
DORP (FILIP VAN) de zoon van Jen
)'tm
den vermaarden F,.t'{iri/~
Frt'dri/t )'tln
GOU\'W1CUr in
Dorp, geduurende
geduurcnde den tij~
(ijrl van anderhalf Jaar,
Jaaf, GOU\'erneur
'e" gadeloos óelrg
hel(g 1'fl/2
"(11/ Oo;lCl1t!(
Oo/lclldc (zie 1'. fL
FL M.\II:'1(;,
Mm:'lli, bi. 214 enz
ellZ )
ell
en van ./1111Ia
AllIIa Schets, \Ia"
\ra" zo als wij boven
buven bC'zegd
gczegd hebben,
Ilolland; geevcnde, zo wel in d~zen
Admiraal van
vall lIollillu/;
d~ze(] al, in .m.n·
dere posten, die hij bekleedde, allOOS
~1J beallOos blijken van moe,1
moe,! cn
be·
kwaamheid. In de Levens(chc(s
Lev~nsfchets van <1.:;1
d!.':1 //d;;;iraa/
/h/i!;ira(l/z\\'ARTF.HOND.
ZIVARTF.HOr;D •
kwaamheid,
te vinden in 't LeeFeIl
LUllen d",.
de,. lVederlal1djclJe
iVederltwd)":Je Zu.'!clden,
Za.':c!den, worJ, 0,)
0i)
het jaar 1621
1621,, met lof van hem ~e\\'a3gd.
~ewa3gd. Hij bekleedde in cenell
cenen
togt naar de Middelandrche
AdmirtuJI,
Middelandfche Zee, den rang van Picf
Fi ce ./IdmirruJl,
en voerde het bevel over 't tweede Smaldeel, waarmede hij tegen
dapperheid deed blijken. Niettegen.
den Admiraal COLLART zijn dappelheid
!laande
nORP zig
naande deze veel meerder magt bij zig had, kweet VAN DORP
:zo
Zo heldhaftig, dat.
dat, hem ter
tcr eetbelooning,
cerbelooning, van wegens de Staa"
ten en den Prins VAN ORANJE, een gouden keet
en vereerd werd.
keeten
En tot meerder belooning werd hij, in het jaar 1627. verheeven
\'erheeven
toC
tot rang vlln
van Luitl!t7ant
Luitenant Admiraal ~'al1
~'ml Holland,
Hol/mld, en, in 't Jaar
daarna. mede beCchreeven
daarna,
befchreeven in de RidderCchap
Ridderfchap ",an die Provimie.
Provintie.
In het jaar 1637, eenig misnoegen te~cn
opg~vat zijnde,
te!ien hem opgevat
daar hij, :zijns
qaar
zijns oordeels •, geen reden toe gegeeven had, leide hij
zijn ampt als Admiraal neder; wordende hem, door het Kollegil!
:zijn
Kollegie
op de Maaze, een eerlijk getuigfchrift
getuigCcllrift gegeeven. Van zijne
:zijne
vrouw,
\'TOUW, kinderen en
e1l dood is reeds hier vooren gefprooken.
Bfjèhrijl'. \'(11,
~'fII; 's Grm'(IIlage.
Grtl1'e1J lage. Le)len
Leyen da
der
Zie de RIEMER, Bt/ehrij)'.
Zrehe/dm,
Zaheldm, bi. 314
314 en 315. NOlil/m
No/u/en 1'(111
,'all ZI!~/mJd
Zc;:/alld
AITZI!MA
AITZEMA zaaken yan
.van Staat en Oorlog, 1
I V. Deel. bi.
619, 621.
DORP. (WILLE~I
(WILl.E~1 ViN),
V~N), waarCchijnlijk
waarfchijnlijk uit het "zelve
"::elve Ge!lacht,
Geflacht,
{i'hoon
fdlOon op de gedrukte !lamlijst
flamlijst daarvan niet gemeili.
gemeld. Denklijk
is hij die geene •, die.
die, als Kolonel, en ook onder de geIileuvelgefileuvel.
den.
den , in het beleg van Steemn)'k
Steenwijk (r
(1592),
592), gemeld word. ·Jok
word nog, buiten andert>n,
anderen, bij MIERIS
MIERI~,, ill
il1 het Chalet"uod:,
Chalet'uod:, en
bij van GOUDllOEVEN
GOUDIIOE','EN,, gem~ld
gemt:ld eene VAN DORP. onder die :;'CCn~n
ge(,1I~n ,
XII. DUL.
D I i L.
RI
RI
wcl.
wel.
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DOR PEN. DOR -p I U S. (llfartinus)

welken, in '57S, het Rijk van Engeland werd ontzegd;' dan.
of deeze hier mede bedoeld word, i. onzeeker.
TE WATER, Pé; bonll der EdelelI , bi. 345.
DORPEN, eene benaaming. afgeleid V3n de ouden Tupm, dt\!.
zo als wij elders hebben aangelOond , opgeworpene hooge aard.
heuvels waren, waarop de eerl1e bewooners dezer Landen zig ter
nederzetten, hUllne huizen of hutten bouwden om zig voor het
Zeewater te beveiligen. Ook hadden deze Dorpen of Terlen
den llaam van wijkplaats; en van daar is 't, dat vee Ie Dorpen
als nog hooger leggen, dIm het vlakke 13nd. Schoon 'cr ook gevond~n worden, die deze naamsafleiding cntkennen, en tusfchen
Dorpen en Terpcil een onderfcheid willen gemaakt hebtJen • en
daar 3an een gantsch anderen oorfprong lOefchrijven. fiemmen
met ons gezegde de meetle NeJerlandfche Schrij vers overeen.
V6ór de groore aanwas der Steden waren verfcheid~n Dorpen veel
meer in aanzien; en uit de lijst der laveringe van manfchlppen
en vaartuigen, ten tijde der eercte Graaven. is dit gevoeg optemaak en. De opgezeetenen van fommi~e Dorpen, onder R;iijnland en andere dit1ritten behoorende • bezaten zelfs het voorregt, om in Leid'lIJ enz. niet bekommerd te mogen worden. Ja
zelfs werden voorheen eellige Hollalldfche Dorpen, zo wel r.ls de
Steden, ter Dagvaart befchree\'en, om mede te fremmen in de
,evorderd wordende Graavelijke Beden; dat. echter. op het
einde .dcr Regeering van Keizer KAREL DEN V, zo wel als van
de kleine Steden, in onbruik geraakt is. In 1533 werJen die
VlJ,n IYarerlQnd nog medt! tef Dagvaart belèhreevcn.

DORPJUS , (~fl\RTINüS) geboren te Naaldwijk in DeijialJd, was
te LeUl'tn leermeel1cr in d~ Wij,hegeerte, en ook wel ervaaren
in de Godgeleffdheid. in zijnen tijd een groot meeiler in de t3a.
kn; hij ftierf in d~n bloei ziiller jeugd. 31 Mai 1535. HADRlAAN
VA:-I IIAtlRUND getuigt van hem, in zijn Kronij/( "tln Braband ,
dat de Hooge School te Leuven aan hem meer verlooren had.
dan ..men zig kon verbeelden. De groote ERAS.\IUS vereerde hem
met een graffchrifr.
Zie VAL. ANDREAS.

Do&-

Dl'RPTUS.(.?) nnR'QUERT. nonnF.r.1::EST.I'",:. 1.'11
DORPlI'S , CJOHANlUS) geboortig van Dtv~nttr, heeft, in La:ijnfche verfen , gefchreeven den lof des He,./n!!dol11s van Ce/Jer/am/; gevoegt achter bet kleine Celderfche Chroni}/t:je van H.
~QVILIUS, gedrukt te Keu/en, 1567 in Bvo.
DORQVF.RT, Do,.cquerl, of Derdtwert, een Dorp in de C"D0I11111e!tJllden, onder het IYester/t:wllrtier behoorende.

~;ngcn

DORRI!:GEFST, een Polder in {{',memer/antl, onder Ui/gust en
Mar/un-Bintlf'n; in dezelve is een gehugc van weinige huizen.
dat mede deezen naam voerd. Aldaar is gebooren.
DOI\REGI!I!ST, (E{,(GI!L ARI!l"TSZOON) een vermaard Leeraar der
Doopsgezinden in de Rijp, bekend door zijne fchriften tegen
den vermaarden SPAINHI!IM, verdient hier bijzonder gemeld te
worden, om de Uitgave van zijn Ko,./l'erh"al van emlge Mo'~
watJrdigt Ce[chiedenisfen in Hol/and, e/l van tlllige lJorpm in
NODrdholland. "an de opkomst en gelegenheitl der groole en
kleine vis[chenj; gedrukt te Amlleldam, in gr. Rvo.
DORTSHUIZ!N, of ÈDslo. een Heerenhuis, onder het Schoutsampt vin roout, op de Veluwe, behoorende aan den Baron VAN
DORTH.

DORT, (MATTHEUS VAN) geboortig in Hol/anti, en Guardiaan
vin de Minderbroederen te Antwerpen; van hem is gedrukt,
154'" een boekske, [en tijlel hebbende: Bundellee "'In il'lirrlte.
\"AL. ANO.

DORTSMONDE , een verdronken Dorp, en thans eene visfcherij
en rietveld, by D(mlrecht, welke rlmp het zelve overkwam in
bet jaar 1421.
Do'tINGA, een Vlek of Adelijk Huil in het Dorp Mar[ul1I;
één ander van dien naam, vindt men mede in het Dorp Drollriip,
beide geleeg~n In de Grietenij Menaldumadeel, onder het kwartier vaD lJ'euerglJo.
Rr z
Dov,
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DOU. (G.)

DOUDIJN. (lP.)

DOUWE AUKES.

----_._~----

Dou, (GERARD) een der verm~arlH1e meer1ers van zijnen tijd in
Scl,ilderk0nst • gcboren binnen Lrit/eII, den 7 April van het
i~ar 1613'
:\r..~n leest, dat de KOllstminn.wr N. SPIERING hem
Jaarlijks 10:)0 g'.J!d.:!ns gaf, en daarCllbo\'è!l \'oor ieder !tukje nog
zo veel gc:J, a],; het tegen zi'ver wegen mOGt, waaruit men van
zijne k0mt gCIlélegz81m oordeelen kan, Voor ecn zijner fraaille
/lukken word gehouden, rene "rou'l' [pce/ende met een lrini IJp
haar [chOOI. het welke de Heeren BewinJhebbercn der (). 1. Com.
pagnie van hem kochten voor 4000 guldens, en ten prezeIlt g~
vell aan KAIiEL DEN J[, Koning van F.ngdtllld. Welk nuk naderh~nJ, door Koning WILLlAM , op het loo geplaatst is.
HOUBR"REN, S.-hou:rburc, II Deel, bi. I.
d~

DOUDY:'II, (WILt!,:)l) zoon van den I[aagîchen Burgemeefier DOU.
werd gcboren 31 DeCember 163'J. was mede een zeer beo
kwaam meefler iJl de Schilderkonst; ecn zijner fraaine !tukken.
verbeeldende SalomJns eer!le regt. in drie vakken, verGeet als
nog het Stadhuis van 's Gro)'rn.';agc, ibid. bI. 23+.
DY~,

DOUWE AUKE~, van geboorte een Fries. langs verfcheide trap.
pen bevorderd tot Kapitein, betoonde in dien rang, alles wat men
van een dapper man wrwagtcn kon, en dat wel in die maate.
dat het ongeoorlooft is, ter eere zijner nagedagtenis daarvan geene mdding te maakçn. I lij voerdc. in het jaar 1652, in den
ZeeOag tusrchen DE ItUJTZR en den Engelîchen Vice-Admiraal AS'
KUl':, het Oostindiesch Schip de StruiSl'ogd. tocn ten Oorlog toeg~l UH, raakte, geduurende den 1Iag, vrij diep onder de vijanden, en werd zo fd bevochten, dat de matroozen, geen ontzet
v,lOrhandcn ziende. eerst den moed lieten vallell, en daarna zo
!tour \Verd~n. dat zij hunnen Kapitein poogden Ie dwingen om
zich ovcrtegeeven: wiens moed daardoor overliep, en in toorn
od1~k. Hij be~af zig naar de Kruidkamer • met de loncfiok in de
h~l1d, en rier luidkeels uit: ~d(p: moed. lI:ij1!C kinders, ji:htpt
als ~rij u'tIJ pi/and niet lallallen )'tlll d~ ge"angeJiis[e
h~l'riJdm, dour middel )'an de ilok, die i/. ju d(' hand he/;/;,'.
Voorts zwoer hii, :iet 1011/ it; 't i:'J'uif te zul/m /lekm, illt/fm
n:ocd! Ik :tal

IJ

de;] weg 1I'ijzClI;
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men I'ader 0111 [prak )'an het Schip ovcrteguven. Deze kl0ek·
D1oedigheid, dil! de vreeze voor den dood veroorzaakte, fchrikte den vijand af, en gaf den zijnen zoo nel hans, d:lt7.e een beo
fluit namen. om zig tot het uicerfle en den laatflen droppel bloeds
te verweeren. Ook bedienden zij zich zo wel van hun gefchut.
dat zij twee Enge/fche Schepen in den grond fchvoten, daar a~t
honderd menCchen mede verdronken; en cen derde hav<!nden zij
zodanig, dat hec krengen moest. en genoeg tC doen had, om zig
in een der naane havens van Engeland te bergen. Anderen meIden, dat twee Ef1ge/fch~ Kapiteins, met hunne z.vaare Schepen.
eerst aan biide zijden aan boord leiJen , mct oogmerk om DOUW!.
zi;ne fiomheid te verleeren ; maar uat nOUWE hun liet naderen.
zonder vuur te geeven. ecrst den een, en daarna den anderen de
volle laag gaf, met dac gevolg, dat de een bij hem zonk. en de
tweede de vlugc nam; dat daarop een derde hem onvoorziens a:l:l
boord klampte, en ellterde, en zo. veel volk deed overgaan. dat
zijnen matroozen de moed ontzonk, en het Schip wilden over.
geeven: dat toen het geval daar was, dat hij het Schip in den
brand wilde lleeken, en hen (zo als verhaald is) [Ot het bm;!chten van hunnen pligt opwekte. Daarna fiond hem den weg open
om uit het gevaar te raaken, en zig wederom, met lof, bij
's Lands Vloot te voegen.

Zie

BRA~Tr,

Lel'en van de Ruijur. fol. 27 en 2B.

DOUMA, een voornaam Friesch GeOachc, reeds hek end vóór de
tijden van de beruchte twisten twîchen de & ~;er;ll<fc"'S en Fet.
I.:uopcrs. Het zelve was in groote magt en aanzien ce Langeweer en r,.,,/um • alwaar zij hunne Kasteelen en Scinf!!n hadden.
JA:"IKE D0UWMA, of DOU\VE~IA, was mede in dien twist gemengd.
Dan, meer bekend is. eene andere JANK!! DOU\VMA. die. in
zijn ~evangenis te Pib'oo,.den, cen jaare 1530 overleden is, zo
a's men zien kan bij E~IMIU5, \\'I:\"SE~lll:S, GAr,BEMA en anderen.
Deeze fchreef een kort begrip van z~al;en, in Friesland voorgevallen, dat hij zijl! Testament plagt te noemen. Tcn tijde
van de oprigting van het verbJnd der EJelen, leefde, buiten
andere van dnen naam en GeOachte,
Rr 3
Dou-

630

DOUWE

DnUMA.

D, U'\')I! DOU~IA, die als een der mederekenaars bekend flaat.
Ook leefden ten di:n zelven djd, nog (\\'ee anderen, de één
de zoon van lPO. overleedtn in het jaar 1 ~ 16, had in Huwe·
lijk ANNA AWA"A, nadfrhand getrouwd mrt HARING GLINI; de
tweede! behoorde tot den tak, biigenaamd OENE~IA, die g~huwd
was met IEL JONGAM\. Het is onzeker. op wien hier gezien
word. Nog was 'er een DOUWE .oomM, zoon van J~NKE al·
<h!ar gemeld, die trouwde mer T!T ABBUfA. weduwe van JEL·
LE HAERIMA of HARINXMA. van TU, die overleden was 13 Oe·
tober '56<;. Epo nOUl\IA leefcie toen mede nog. en was door
het Huwelijk verbonden aan de Huizen SIJTZEMA eu SIJURDA
van Sler/.:rnbuI'g. De Zoon had een treurig uiteinde. Veeze
was de Schoonzoon van GE~IMA VAN JURMANIA, en bloedver.
want van Eno AsnUIIA, of ABBINGA, dien wij reeds als leden
van 'e vel bond lIangeweezen hebben. Zijne moeder was AB·
BINGA van Iiuijum, overleed en in 1577, en zijne vrouw SAI':CI(
BURMANIA, dochter van GEMMA en van ]OUWK HAERDA, uit wel.
ke hij geene kinderen verwekte.
Zijne liefde voor de vrijheid deed hem zeer vrijmoedig, op
de vergaderingen der SllI:!e.!n, fpreeken, en zijne gezindheid
rondelijk aan AREMBUG openbaaren: waarom AlPA reden vonde
om hem te bannen. De tijden iets gunlliger zijnde, keerde hij
weder, en brage veel toe, eer inllandbrenging van de Unie va"
Utruht; hij I;verleed op !l1J/tinga State, in her jaar 1I'102 •
en werd begraaven re /lui[uln. Op de Grafzerk, in de Kerk
aldaar. leese men ••••• 1602 Ilierf de Eddl! Erntvesee EPO VVN
DOUWMA. oud 60 Jaar. (1602 De Edele Eerbare Jliff'rouw s.ux:
BUUU:"IA zijn wijf. Nog hangt op de zelve plaats, eegen den
muur. cen houten gedcnklluk, waarop gefchilderd zijn, Wapens
van DOUM~. BURMANIA. MARTENA, ASBEM" , OENf.MA , ITUU,
HAI!RDA en Iln.WIJ. Boven dezelven leest men deze Latijnfche
regelen.

Edilus ;n luum nüRus [UIn, nudus ahih~.
Quid [rufIra [udo, [/Inera nuda yidcr.s?
In 'e midden {ban de woorden van Job. Kap. X:IX. vs. 2S' 'l7.
vol·
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volgens de oude Nederland[che overzetlinge, en daar Jnder deze regelen:
"
,
"
"

lIier rust uit r.odes bel'(/ van fiine pûgrimllge
Epo ,'.. n Douma onfClJ/lJmrn [nel [wads b'lfae!ge,
AI, un gram [al hij vergaen en weder op.-jjfon
God 't III/er!ijt met Jolijt te IOI'e/l in prii:::.m."

13eneeden leest men: " Anno ) 6o~. op St. Ja"sdach is gen:Vfvcn
Jonker EPO VAN nOU~IA, oud 6:) .laar, Groote roem gaat hem
na , zo van wegen zijne hooge geboorte, als goedheid en ijver
voor den <":hristclijken Godsdl\!llst.
ERA'MUS DOUl\IA was de broeder van FOPPE en IDZARD; deeze
was eerst Kapitein, en d:lama Grietman van Doniawerflu/, [Ot
den 7 van de maand Maart des laars IS~O, wanneer TIEn: WALLIS HETTINGA benoemd werd, om de plaats van den gevangenen
en in zijnen dienst opge[ehort«n llOU'111 te vervullen. Wijders i.
hij bekend door zijne verfchijning in de Vergadering der Staaten
van Fiüsland, en zijn opontbvd door ALIlA.
FOPPE en IDZA.lRD DOUMII, zoons.van JANTJ& tal Lange:I'ur,
bezield met d.:zt:lfde Iicfde voor de vrijheid, viclen dJS o'Jk ill
den haat van ALH!, die aan hun [chreef (fchoon te vergeef.ch)
dat zij zig te Antwerpen zouden komen verantwoorden •. F,Jl'P~
flierf ongehuwd, Aa. '592: IDZARD had ter vrouwe HZL'.NA 83.
l'IAU; hij llierf 1577. De e\!rfle werd begraavcn te Lceu:rallrtlen I
en de tweede lC B, itzulI/.
Zie TE WATER, Verlumd tier Edelen, bi. 3-t6, 350, ende
daarbij aangehaalde Schrij vers.
Dom.fA, een Slot of Adelijk Huis in het Dorp Irn[uIII, in de
Friefche Grietenijt! R.llutlerhem, in het kwartier van Oostergoo.
Een andere van dien naam in de Grietc:Jij val; Ferwerderadeel,
ecn half uurtje van HIJ/lul1l; dl! derde in de (Jrietenij van Uit.
tillgeratlul, en nog e~ne in die van Tietje, IrJleradeel, een half
uur [I:n Zuiden van Garijp.

Dou,.
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DOUZA;

DOUZA. DOZEMBRUGGE. (Louis)
zie bier voor

VAN DER DOES.

DOZEMBRUGGE , (LOUIS) geboortig van lUecheietJ, was een der
Leden van het Verbond der Edelen.
Zie Tl! WATER, bI. So.

