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VOORREDE.

Tal van jaren stond vóór mij, op mijn schrijftafel, het Aardrijkskundig
Handwoordenboek van Nederland, door S. Gille H e r i n g a. Dat boek
had ik met wit papier laten doorschieten. En zoo dikwijls ik iets bijzonders van de eene of andere plaats las of hoorde, of zelf bij 't bezoeken
van deze of die plaats iets bijzonders waarnam, teekende ik dat daarin op.
Ziedaar 't begin der wordingsgeschiedenis van het boekje, dat mijn lezer
thans onder de oogen heeft.
Reeds eene vluchtige inzage doet bemerken , dat het niet is , wat men
noemt, een aardrijkskundig woordenboek , maar eene, om zoo te zeggen,
toevallig ontstane verzameling van bijzonderheden, betreffende vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen.
Ongetwijfeld zal nu deze en gene er wel jets, ja, veel, in missen en
dan wellicht vragen : waarom dit er niet bij opgenomen, en waarom ook
dat niet ? Nu , dan zal ik eenvoudig antwoorden : omdat ik , ik alleen, niet
alles weten kon , wat al mijne lezers te zamen kunnen weten. Ook is,
geljjk ik reeds aanduidde, het boekje meer van zelf gegroeid, dan naar een
vooropgezet plan gemaakt. En, — als er zeven appelen aan een boomtak
gegroeid zijn , moet men niet gaan vragen : waarom niet acht?
Alzoo, dat ik misschien veel niet heb, wat er in kon staan, dat bezwaart mij niet erg. Meer zou 't mij hinderen , als 't blijken mocht , dat
hetgeen ik wel neêrschreef, op dit of dat punt fout is. Intusschen houd
ik mij dan voor terechtwijzing aanbevolen.
Waartoe nu dit werkje dienen kan ? 't Kan allicht aan iemand iets bekend maken, wat hij niet wist, of iemand iets herinneren, wat hem ontgaan was. 't Kan ook aanleiding geven tot onderzoekingen , die niet zonder belang, en tot samensprekingen, die niet zonder waarde zijn. 't Kan
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ook veel tegen den stroom der vergetelheid in veiligheid stellen , wat op
de volkskunde (folklore) betrekking heeft, — oude gebruiken, spelen , liederen , rijmen, enz. Dat hierin een en ander voorkomt, wat niet fijn is,
kan ik niet helpen. Het volk is niet fijn , maar daar zit veelal juist zijne
pittigheid in. Wat al te grof scheen , liet ik weg.
Eindelijk, voor wie onderwijs geeft en voor wie onderwijs ontvangt, kan
misschien mijn boekje nu en dan als een soort van repetitorium dienst doen.
Wat de inrichting aangaat, terstond valt in 't oog, dat het eene alphabetische lijst van plaatsnamen is , afgedeeld naar de provinciën. De namen
dier provinciën herkent natuurlijk iedereen in de verkortingen Gr., F.,
D. , 0. , G. , U. , N.-H. , Z.-H. , Z. , N.-B. en L. — Ik nam de bedoelde gewesten
in die volgorde, omdat zij 't gemakkelijkst in die volgorde te bereizen zijn,
't zij wij reizen in werkelijkheid, 't zij wij , „op onzen stoel" blijvende
zitten , „door ons land" gaan.
Bij de afstandsopgaven liet ik, kortheidshalve, het woord uur overal
ongeschreven..
De Registers , ook de Wapen- en Zegelkaarten, kunnen gemak geven
b ij 't gebruik, of toelichten wat in den tekst wordt gevonden.
Eenige aanvullingen en verbeteringen, na het afdrukken noodig bevonden , staan achter het laatste Register.
't Spreekt van zelf, dat er bij de bewerking van een boekje, als dit,
vele malen aanleiding was, om narichten in te winnen bij onderscheidene
personen, op eenige der vermelde of behandelde plaatsen woonachtig. Aan
allen, die op mijn aanzoek licht ontstaken in mijn duister of in mijne
schemering, komt een woord toe van hartelijken dank. Hier ter plaatse
dan geef ik hun, wat hun toekomt, van harte.
Moge 't nu maar mijn' lezers noch onbehaaglijk zijn, noch onnut, als
ze, met dit boekje als „rondreisbiljet" in de hand, een tocht door ons
land doen. Dat land heeft toch op zoo vele plaatsen nog zoo veel , wat
waard is, te worden bezien , en het had vroeger en later op zoovele plaatsen zoo veel, wat waard is, te worden onthouden.
AMSTERDAM, 1891.
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GRONINGEN.

Aduard. 114 van Groningen. Ook wel Auwerth genoemd. Had
eenmaal eene zeer beroemde Abdij der Bernardijnen, gesticht in 1192,
die ongemeen rijk werd , zóó zelfs dat de Landsstanden dachten : dat
gaat te ver , en dan ook in 1342 den geestelijken bij openbaar plakkaat verboden , nog meer landerijen aan te koopen. Kostbaar was de
boekerij dezer Stichting. Dikwijls zaten daar over dit of dat handschrift gebogen twee merkwaardige mannen , en als die twee samen
redeneerden , dan waren twee van de grootste geesten van Europa met
elkaar in gesprek. De eene was Wessel Gansfort, die niet alleen
Magister contradictionum , Meester in het redetwisten , maar , om zijn
groote geleerdheid , zelfs Lux mundi , Licht der wereld , genoemd
werd,zeker nog al in sterke tegenstelling met zijne zinspreuk :
Bene qui latuit gelukkig , die verborgen bleef. De andere was R udalf Agricola, van wien Erasmus, — zelf een wonder van
geleerdheid , getuigde , dat Europa niemand had , die hem overschaduwen kon. Beiden zijn , door hunne vrijzinnige begrippen,
krachtigewbdsvorHemingwst.Dboekrjvan
1
,
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Aduard is in 1580 verbrand , — vernietiging in uren van wat gedacht
was door eeuwen ! — Zie ook Baflo en Groningen.
Appingedam. Was de geboorteplaats van D o e d e van A m s weer,

1545 , die , naar de opdracht van den Stadhouder Willem Lod ew ij k van Nassau, met ij ver en volharding voor de verbreiding
van de Hervorming in de Provincie Groningen is werkzaam geweest,
enokistfljpzchenvi'tblagdrPonce
heeft. Ook werd daar geboren Jacob Voorbroek, 1651 , die een
beroemd Hoogleeraar der Leidsche Academie is geweest , waar hij
lessen gaf in het Grieksch , de Geschiedenis en de Welsprekendheid.
Drie vakken voor één ! Toen ter tijd ging dat zoo ; een geleerde was
toen niet zoo aan één terrein gebonden , als tegenwoordig. Maar wel
was toen ter tijd een geleerde veel te klassiek , om met een naam ,
als Jacob V o or broek, door de wereld te wandelen. Het werd J acobus Perizonius! — Appingedam had oudtijds een sterk Slot, dat
Dijkhuizen heette. Burgerlijk behoort tot de gemeente Appingedam
het dorp Tjamsweer , met het landgoed Ekenstein.
Baflo. 3 van Groningen. Het woord loo , verkort in lo , somtijds
ook in eene enkele 1, als in Arkel , Berkel , Gietel , enz. , duidt bosch.
land aan. Zie Borkelo. — Te Baflo werd It Agricola geboren,
1442 ; hij overleed te Heidelberg in 1485. De beroemde Joannes
Reuchlin hield op hem eene lijkrede en de geleerde Venetiaansche
Patriarch Hermolaus B a r b a r u s vervaardigde te zijner eere een
grafschrift. Wordt hij daarin Frisii soli spes decusque genoemd , de
hoop en het sieraad van den Frieschen bodem , zoo is daarbij te bedenken , dat ook Groningen oudtijds Friesland heette , Friesland ,
beoosten de Lauwers. Toen Viglius, op reis zijnde , Heidelberg
bezocht , liet hij uit hoogachting voor zijn grooten landgenoot dat
grafschrift in een fraaie zerk beitelen. Die daar ter plaatse komt,
neme zijn hoed af en leze dan. dat schrift. Zie ook Aduard , Gro-

ningen , Wirdum.
1 van Vlachtwedde. Ligt in het Boertangermoeras of
de Boertangerheide , eene streek , die niet minder dan 12 uren lang
is en gedeeltelijk tot in Hannover zich uitstrekt. Meer dan eens is
de stilte dier vlakte door 't rumoer des oorlogs gestoord. Onder anBoertange.
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deren , den 5den September 1580 ging het er bar toe , tusschen de
Spanjaarden , onder Rennenberg, en de Staatschen , onder H oh e n1 o. De laatsten moesten toen het onderspit delven.
Delfziji. De burgers dragen den spotnaam van klokkedieven. Als
het , bij onaangename ervaringen , een troost is , lotgenooten te hebben , dan behoeft het den inwoners van Delfzijl niet aan troost te
ontbreken , want die van Franeker , van Sneek en van Oudewater
heeten ook zoo. Alleen echter bij de burgers van Franeker is mij
die spotnaam verklaarbaar. — Zie Franeker.
De vesting Delfzij1
is bij herhaling belegerd en veroverd geworden , o. a. , in 1591 , door
Prins M a u r i t s, aan wien V e r d u g o haar , in 1594 , vruchteloos
poogde te ontweldigen. — Zie ook Blokzijl.
Enumatil. Y van Zuidhorn. Vroeger ook Eemotil , en in de wandeling nog Eemtil geheeten. De naam beteekent : E n u m a 's of E e m o 's
brug. In verscheidene Groningsche en Friesche namen vinden we
dat woord til , dat brug beduidt. Denk aan Langetille , Leenstertillen, Kloostertil , enz. Stelt men zich nu een brug voor , die leidt
van den weg naar een huis of kasteel , dan vindt men het volkomen
klaar ,, dat van iets , wat naderend is , in aantocht is , gezegd wordt ,
dat het op til is.
Farmsum. 1 van Appingedam. Als iets erg scheef is of schuin
staat , dan noemt men het in Groningerland „zoo scheef, als de Farmsumer toren." Gaat er echter niet heen , om dien scheeven toren
te zien. Bij is er geweest , maar door een nieuwen , die behoorlijk
recht staat , vervangen.
Garmerwolde. 1 % van Groningen. In de kerk ligt begraven een
predikant der plaats , H e r m a n n u s S e b a stiani, die in 1672 in
95jarigen leeftijd overleed , en op wiens graf dit zonderlinge opschrift
prijkt :
Wat is wereldts vals bedrijf
Ick bracht 't aan 't 6 wij f
En meende 't waer gewonnen
Nu ben ik koud en stijf
Hieronder leght mijn lijf
Als van de doodt verslonnen.
—
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Garnwerd. 3 van Groningen. Het spreekwoord , dat iemand wordt
toegevoegd , as hij iets heeft , waar hij geen raad mee weet , en waar
hij af wil zijn : „ Stuur 't maar naar Garnwerd ," doelt op het sloopen van schepen , dat aldaar een gewoon bedrijf is , en wil dus zeggen : daar vindt alle oude rommel zijn man. — De kerk te Garnwerd
heeft , wat denkelijk geen andere kerk in heel 't land heeft , namelijk,
een marmeren Nachtmaalstafel.
Garrelsweer. 1 Yi van Appingedam. Het kerkvolk was bijéén en
de koster-voorlezer las , wat hem was opgegeven. Maar toen hij
daarmeê aan 't eind was en den predikant nog niet zag opgetreden ,
sprak hij : „Dan maar weer van voren af aan !" en hij voegde de daad
bij het woord. — Deze volkssprook verklaart het gebruik van het
spreekwoord : „ Al weer van voren af aan , als de koster van Gar-

reisweer !"
Grijpskerk. 3 % van Groningen. De plaats is genoemd naar de
kerk ; en de kerk is genoemd naar den stichter. En wie dat was ?
Dat is boven de hoofddeur gezet in de volgende woorden : Dese kercke,
van den Edele Nicolaas Grijp gefundeert , is geduirende dese Nederlandische oorloge in 't jaer 1582 geheel geruineert , en wederom opgebouwet in de tidt des stillestants van wapenen , a° 1612 , enz.
Groningen. De hoofdstad der Provincie. Beroemd is hare verdediging door Rabenhaupt, in 1672 , tegen de Munsterschen. De
wakkere hoofdman noodzaakte hen , hunne belegering na acht en
dertig dagen op te geven. En toen trokken er 10000 minder af, dan
er gekomen waren. Zijn naam leeft er nog voort in een straatnaam.
Merkwaardig is de Mar ti n i-kerk , waarvan de toren een der hoogste
torens des lands is , en waar van het orgel gebouwd werd onder leiding en met medewerking van Rudolf A g r i c o 1 a. Zie Aduard en
Baflo. De windwijzer op den kerktoren is een paard , denkelijk, omdat Sint Maarten, de kerkpatroon , tot de zoogenaamde rijdende
Heiligen behoort , de Heiligen , die doorgaans worden afgebeeld als te
paard gezeten. Dat zijn , met hem , Sint Jacob, Sint Jo ris en Sint
N i c o 1 a a s. In 1614 werd er de Hoogeschool gesticht. In 1790 opende Henri Daniel G u y o t er zijn Doofstommeninstituut. Er is voor
hem een gedenkteeken opgericht. Maar het door hem zelven opge-
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richte monument is het schoonste. Groningen was de geboorteplaats
van Wessel Gan sfor t, 1419 of 1420 , die daar ook overleed , in
1489. Zie Aduard. — Ook A b r a h a m T rom m i u s is er geboren,
1633 , en gestorven als predikant aldaar , 1719 , de geduldige A b r ah a m , die ontelbaar velen nuttig is geweest , en nog nuttig is en
blijft , door de samenstelling van de Concordantie des Bijbels , waarin
bij ieder woord des Bijbels al de plaatsen worden opgegeven , waar
het voorkomt. Aan dien arbeid heeft hij 28 jaren besteed. Alsof dit
nog niet genoeg ware , heeft men het sprookje verzonnen , dat zijne
vrouw , toen hij al tien jaar aan zijn handschrift gewerkt had , dit
hem afnam en verbrandde , wijl zij haar man van wege dien arbeid
een ongezellig echtgenoot vond , en dat hij toen met onverstoorde
volhardingskracht maar weOr van voren af aan begon. Almede heeft
te Groningen het levenslicht aanschouwd , in 1685 , Tiberius He msterhuis, die als Hoogleeraar in het Grieksch en de Geschiedenis ,
te Franeker en Leiden , grooten roem zich verwierf ,, een roem , die
ook door de vorming van leerlingen als een Ruhnkenius en een
Valk e n a e r , met glans werd bevestigd. — Zie ook Franeker. — De
burgers van Groningen hebben twee spotnamen : booneneters en kluinkoppen. Het woord kluin was de naam eener biersoort. Die oudtijds bieren had moeten noemen , zou genoemd hebben : mol, bokkebloed, kuitert,
wip , Oostersche kop , Pommersche slurp , maar zeker ook °Toning er
kluin. Daar was Groningen vermaard om. Ook, en n6g, om zijn koek.
Heiligerlee, 1 van Scheemda. Niemand hoort dien naam , of hij
ziet voor zijne oogen den belangrijken slag , den 21 sten Mei 1568 daar
geleverd , waarin L o dew ij k van Nassau op den Graaf van A r e mber g eene schitterende overwinning behaalde , maar waarin zijn braeder Adolf sneuvelde. Er is in 1816 e'en gedenkteeken opgericht, om
diens naam en eere bij het nageslacht in herinnering te houden. Den
23sten Mei 1873 werd dit door een schooner monument vervangen ,
bij welks onthulling Koning Willem III tegenwoordig was. Ook
A r em b e r g viel in den genoemden strijd. Maar 't verhaal , dat
Adolf en A r e m b e r g elkander daar doorstoken hebben , schijnt voldoenden grond te missen en slechts uitgedacht te zijn , om 't geval
nog meer verbazend te maken. — Zie ook Wittewierum en Nijmegen.
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Midwolda. 1 x van Winschoten. Daar heeft als predikant gestaan
Willem Schortinghui s. Hij is er ook overleden ; 1750. Zijn
boek over liet innig Christendom , eene aanprijzing bevattende van
wat hij noemde de vij f dierbare nieten , namelijk : ik wil niet , ik kan
niet , ik weet niet , ik heb niet , ik deug niet , — heeft veel opgang
gemaakt en — veel kwaad gedaan ; wat met boeken , die veel opgang
maakten , wel eens meer het geval is geweest.
Oldenhove. 1 van Zuidhorn. Heeft iemand lust, daar in den toren te klimmen , dan kan hij eene klok vinden met het volgende opschrift :

Ick noodich al wie vreest den Heer
Tot dienst van Christus D'Hemelconingh
En slaa een naar geluit wanneer
De mensch verlaat dees aardsche woning.
Appingedam. Wordt ook Steem genoemd. Omdat
2
van
Stedum.
het een zeer bochtige weg is , die met dit dorp het dorp Lellens verbindt , wordt in die streek schertsend van iets , dat erg krom is , gezegd : „Het is zoo recht, als de weg naar Steem." De kerk heeft een
graftombe van Adriaan Clan t, die een der afgezanten was van
ons Gemeenebest , bij den vredehandel te Munster.
Ulrum. 4 van Onderdendam. Was de eerste plaats van Pet rus
Hofst ede de Groot, die daar kwam in 1826 en als emeritus-Hoogleeraar te Groningen overleed , 1886, en die 't hoofd is te noemen der
zoogenaamde Groninger School. Van 1829 tot 1834 stond er een
gansch ander man , Hendrik de Cock, een heftig persoon , die ,
bijgestaan door Hendrik Peter Scholt e, predikant van Doeveren ,
de grondlegger werd , onder veel getwist en rumoer, van het Christelijk Gereformeerd kerkgenootschap , de gemeente der zoogenoemde
naar dien voorganger Scholte, ook wel ScholtiAfgescheidenen ,
anen gescholden.
Wedde. 2 van Winschoten. Het Huis te Wedde , ook 't kasteel
Drostenburg genoemd , werd in Mei 1568 door Graaf L o d e w ij k van
Nassau ingenomen. En dat was 't begin van — den tachtigjarigen
oorlog. Wat een geschiedenis , vol van jammer en van heerlijkheid ,
is er komen te liggen tusschen Wedde in 1568 en Munster in 1648!
—
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Wierum. 1% van Appingedam. Daar is Jacobus Albertus
Uilkens geboren , 1772 , die, toen hij predikant was te Eenrum ,
benoemd werd tot Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde te Groningen. Zijn hoofdwerk is : Redevoeringen over de volmaaktheden van
den Schepper , in Zijne schepselen beschouwd. Want Uilk ens had de
hoogte nog niet bereikt van velen in onzen tijd , die , de schepping
gadeslaande , geen Schepper bespeuren.
Wildervank. 1 van Veendam. Eene veenkolonie , ontgonnen door
en genoemd naar Adriaan Geerts Wildervank, die, in de 17de
eeuw , jager bij een Graaf van Bentheim moet zijn geweest. Zijn
naam , waarin sommigen 't woord wildvanger willen vinden , wordt
in den kerkmuur bewaard. 't Gebeurde eens , zegt de overlevering ,
dat zijne vrouw zich buiten , in het zonnetje , zette en daar in slaap
viel. Maar toen zij ontwaakte , beving haar een hevige schrik , want
een adder had zich om haren arm gekronkeld. Zij schudde het beest
af, maar was nog bevreesd voor de gevolgen. En zoo deed zij de
gelofte , dat zij , als ze zonder letsel bleef, op die plek een kerk zou
stichten. Zij bleef zonder letsel en de kerk verrees. Het kerkzegel
bewaarde hiervan de herinnering , door te vertoonen een arm , met
een adder er om (Pl. V. 1). Intusschen , toen Wildervank en Veendam ,

eerst samen ééne gemeente , gescheiden werden , in 1702 , werd om
het zegel geloot , en 't grillige lot wees het toe aan Veendam. En
toen nam Wildervank in zijn kerkzegel eenvoudig eene kerk (Pl. V. 2).
Zoo toont nu 't zegel van Veendam de booze oorzaak en dat van Wildervank het vrome gevolg.
Winsehoten. Was in de 12de eeuw eene buurt , die zich allengs

uitbreidde, doordien daar verscheidene wevers zich neêr kwamen zetten.
In de 17de eeuw waren er meer dan 150 weverijen. Daarvan leeft de
heugenis nog voort in den naam van een deel der gemeente , dat
IF evershorn heet. -- Zie Dijkshorne.
De man , die in 't gemeentewapen voorkomt (P]. I. 1) , met een geopend boek in de hand , is
Sint V i t u s , de patroon der kerk , wiens naam bovendien aan een
gehucht in de buurt is verbonden , dat Sint V i t u sholt heet.
Winsum. 2 % van Groningen. Daar stond de bakermat der E, i pp e r d a 's , van wie vooral vermaard is geworden de dappere Wigbold
—
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Ripperda, die de Haarlemsche burgerij , in 15 r2 , tot standvastig
verzet tegen Spanje aanspoorde. Op het woord , waarmeê hij, volgens
Hooft, zijne toespraak besloot : „Dit is 't opzet van een Fries.
Hollandt plagh ook mannen te fokken ; en mij verlangt te hooren ,
hoe 't de Haarlemmerharten verstaan ," ontstaken „de Haarlemmerharten" in gloed. Onverschrokken verdedigde R i p p e r d a, aan 't hoofd
der burgers , de belegerde stad. Maar na de overgave verloor hij
onder de beulsbij1 het leven. — Zie Haarlem.
Wittewierum. 2 van Appingedam. Daar werd in 1213 , door zekeren E e m o , eene Abdij van Praemonstratenser-monniken gesticht ,
die Hortus floridus of Bloemhof heette. In de nabijheid van die Abdij
begon de slag, die bij .Heiligerlee een eind nam. — Zie Heiligerlee.
Zuidbroek. 2 34 van Winschoten. De kerk, vroeger aan Sint Pieter
gewijd , behoort tot de weinige kerken in baksteen , uit de 13de eeuw,
die in ons land nog ongeschonden aanwezig zijn. Van Zuidbroek is
herkomstig het vermogend geslacht der G o c k i n g a 's. — De uitgang
broek is aanduiding van laag en drassig land en heeft dus niets met

eenig kleermakerswerk te maken , al is blijkbaar meer dan één zoogenaamd heraldicus snugger genoeg geweest , om er een beenbekleeding in aangewezen te vinden. — Zie Hensbroek , Spanbroek , Abbenbroek.
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FRIESLAND.

Aehtkarspelen. Zoo geheeten naar de acht kerspels, waaruit voorheen de grietenij bestond. De hoofdplaats van de hiertoe behoorende
gemeenten is Buitenpost , 3 uren van Dokkum. Het gemeentewapen
is sprekend , vertoonende een achttal kerktorens. (Pl. I. 2).
Almenum. Een dorp , dat reeds bloeide ten tijde van Karel den
Groote , en nu eene soort van voorstad van Harlingen is en ten deele
daarbinnen is getrokken. Boni facius kwam 't eerst te Almenum,
toen hij zich uit Utrecht naar Friesland had gewend , om er 't Evangelie te brengen.
Ameland. Na de verdrijving van Koning It adboud, door Karel
den Groote , werd het eiland geschonken aan T e k 1 a , de bevallige
dochter van den Frieschen Koning Gondebald, en door haar kwam
het aan 't oud adellijk geslacht der C a m m i n g h a 's , doordien zij
met T a c k e van Cammingha huwde. Deze veranderde het door
Radboud gestichte Heidensche heiligdom in een Christenkerk. Later
werd Ameland een bijzonder eigendom van 't Huis van Oranje, maar
is thans eene Friesche grietenij. In verband met de drie schuine
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balken in 't gemeentewapen , (PL I. 3) moeten de bewoners zich den
schimpnaam van balkendieven getroosten. Een oud rijmpje zegt er
van :

De Amelander schalken
Die stolen drie balken.
3 van Franeker. Bij de kerk is eene kapel,
(Sint).
Anna-parochie
met een grafkelder van het adellijk geslacht der Van H a r e n 's ,
waartoe de bekende dichters Willem en Onno Zwier hebben beDen 22sten Juni 1634
hoord. — Zie Leeuwarden , Wijkel, Wolvega.
werd te Sint Anna parochie een merkwaardig huwelijk voltrokken ,
te weten, het huwelijk van R embrandt met Saa kia van Ulenb o r g h , die toen te Franeker woonachtig was. De spotnaam der
burgers is raapkoppen.
Arum. 2 van Bolsward. De spot noemt hier de inwoners mulkruipers. 't Woord mul of molde , Friesch moude , beteekent : stof
van kleiwegen en akkergronden. In den tijd der Schieringers en der
Vetkoopers kozen ook de geestelijken partij , over en weêr , en zoo is
den 4den Juli 1380 bij Arum het anders vrij zeldzame geval voorgekomen van een monnikenslag , — een slag tusschen de monniken.
van Oldeklooster of Bloemkamp, onder Bolsward , en die van Ludinga
kerk , onder Harlingen. En 't was een ernstig treffen ook ; er vielen
vele dooden.
Baard. 3 van Sneek. Daar vinden we alweder een spotnaam. Bepaaldelijk de Friezen waren en zijn in dat artikel zeer rijk. De burgers heeten katten. Onder Baard heeft gewoond J u w van Dekama,
geboren 1450 , de laatst verkoren Potestaat van Friesland. Zijne stins
is later een boereplaats geworden.
Bajum. 1 14 van Franeker. Om den ongemeenen omvang van eene
oude doopvont aldaar zegt men in die streek spreekwoordelijk : „Zoo
groot , als de Bajumer-doopvont." — De spot versierde de burgers
met den titel van erwtenpotten.
Beetgum. 2 van Leeuwarden. Hier heeten de bewoners schierroeken , en schierroeken zijn bonte kraaien. Daar schier is schielijk ,
gelijk 't ook gaat met haast ,
en vervolgens bijna ,
zou men
kunnen meenen : een schierroek is bijna een roek , zooals een schier—

-

-

—

—
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eiland is bijna een eiland. Maar wijl we in Friesland zijn , is het
natuurlijker , aan het Friesche woord schier te denken , dat grauw is
of grijs ; en dan worden dus schierroeken grijze roeken, zoo genoemd
ter onderscheiding van de eigenlijke roeken , die geheel zwart zijn.
Zie ook Schiermonnikoog . En nu is het voor de Beetgumers alweêr
een geluk , dat hun dorp in Friesland ligt , .want elders worden die
grijze kraaien ook nog wel grijze lummels geheeten. Dus aan die
benaming zijn zij ten minste ontsnapt. — Onder Beetgum ligt het
oude , statige landgoed Martena.
Bergum. 2 van Leeuwarden. Daar werd geboren , in 1714 , N ic olaas Y p e y, die als Hoogleeraar in de Wiskunde, te Franeker, en
ook als beoefenaar van de vestingbouwkunde , gedurende 42 jaren de
roem der Friesche Hoogeschool is geweest. Was dht een koestaart ?
De spot zegt j a , want de spot , die niets ontziet , maakt alle Bergumers tot koestaarten. Op de voormalige State Het Hooghuis , onder
Bergum , schreef C o e h o o r n zijn beroemd werk Vestingbouw. Zie
ook Britsum.
Berlikum. 2 van Franeker. Een dorp van zoo lange uitgestrektheid , dat men in Friesland , bij wijze van spreekwoord , zegt : „Zoo
lang , als Berlikum." Onbarmhartig was de jokkernij , die aan de
lieden van Berlikum den naam gaf van hondeneters. Die naam, zegt
men, is al zeven eeuwen oud, en doelt op de ellende en den hongersnood, waarin de dorpers verkeerden in 1182, tegelijk door een grooten
brand en een woesten inval der Noormannen. Twee zaken, waarlijk
te ernstig , om er den draak meê te steken ; maar — het is nu eenmaal zoo , dat in de volkstaal de geest speelt en spookt van ondeugende jongens.
Birdaard. 2 van Dokkum. Dit dorp wordt , naar luid derzelfde
volkstaal , door schaapskoppen bewoond.
Blija. 1% van Dokkum. Die daar te huis behooren, beweren, dat
zij den vlasbouw in Friesland ingevoerd hebben. Begrijpelijk zou 't
daarom zijn , als de spot ze genoemd had vlashalen , d. i. vlasstengels.
Maar , neen ! die naam is aan de bewoners der buurt Oude Bildtziji
gegeven en de lieden van Blija heeten bellefleuren.
Bolsward. Worden de Bolswarders met den naam van oliekoeken
—
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bestempeld , dan heeft dit zijn grond in 't verhaal , dat eens hun
hoofdman , Edo Jongema, toen eenige buitenlandsche gezanten
zijne gasten waren , 't gepast vond , de Heeren te onthalen op dit
huiselijk gebak. — Onder Bolsward is in een kloosterhof begraven
Graaf Willem IV, gesneuveld , met vele Hollandsche Edelen, in een
slag tegen de Friezen , 27 September 1345. — In de Groote of Sint
Martin ikerk is een gedenkteeken , opgericht in 1822, ter eere van
den Frieschen dichter G ij s b e r t Japiks, die daar , in de 17de eeuw ,
schoolmeester en voorzanger was. Aan zijn borstbeeld van wit marmer zijn de regelen toegevoegd:
Gijsbert Japiks.

Loy tser , nim it for lieaf.
It is sliuecht in riuecht ,
as dij fen Boalsert.
Dat wil zeggen : Lezer , neem het voor lief. Het is slecht en recht ,
als die van Bolsward. Men weet , dat dit sliuecht in riuecht , slecht
en recht , de zinspreuk van G ij s b e r t Japiks was. Ook zijn er in
die kerk verscheidene grafschriften , waarvan het volgende , — blijkbaar van wijlen een hooischipper , — bijzonder de aandacht trekken
moet van den wandelaar over de zerken :

Hooi te varen was mijn plezier ;
Nu ik dood ben , lig ik hier ;
Nu laat ik varen al wie lust ,
Ik ben in de eeuwige rust.
Zie ook Arum.
Boxum. 1 van Leeuwarden. Onder de barbaarsche volksvermaken
van weleer , die gelukkig veel minder geworden , of geheel afgeschaft
zijn , behoorde het katknuppelen ,
het slaan of werpen met knuppels tegen een opgehangen ton met eene kat er in , en het najagen
van het arme dier , als het bij 't breken van de ton in radeloozen
angst op de vlucht ging. Daar schijnt men te Boxum veel aan gedaan
te hebben. Althans , knuppelaars heeten nog altijd zij , die daar wonen. — Zie ook Irnsum.
Britsum. 114 van Leeuwarden. In overouden tijd heeft daar een
zwaar en sterk kasteel gestaan , dat Britsenburg heette. Waren en
—
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zijn de daar te huis behoorenden , zooals de spottaal zegt , kalfskoppen , dan moeten wij toch zeggen : op één na. Want onder Britsum,
op Lettinga State , werd , in 1641, Menno Baron van Coehoorn
geboren , wiens hoofd niets van een kalfskop had. — Zie ook Bergum,
Wijkel, Hasselt , Naarden , Bergen op Zoom.
Dijkshorne. 2 van Sneek. In 't spraakgebruik wordt Dijkshorne
soms vervangen door Dijkshoek. Daarin ligt de herinnering, dat horn
beteekent hoek , maar niet horen , gelijk men , blijkens verscheidene
wapens en zegels , als die van Hoorn , (Pl. II. 30), Nieuwenhoorn,
(Pl. III. 55), Oudenhoorn , (Pl. III. 56), Oudshoorn , (Pl. III. 57), en
Uithoorn , (Pl. II. 40), veelal gemeend heeft. Onze wapenkaarten zijn
bijzonder rijk aan uitgeteekende abuizen.
Dokkum. Een oudere naam is Dockinga. 't Is na Stavoren de oudste stad van Friesland. Vóór de Hervorming vertoonde men er de
overblijfselen van 't gebeente van Bonifacius, die daar ter plaatse vermoord werd , alsmede zijn Bisschopskleed , een door hem afgeschreven.
Nieuw Testament en vijf van de door hem in steenen veranderde brooden van den onvriendelijken bakker , door wien hem eene bete broods
werd geweigerd. De Dokkumers beweren , dat zij , evenzeer als de
Haarlemmers , hebben meêgedaan aan de verovering van Damiate.
— Zie Haarlem. Ook Edam. De kerk , aan Sint Maarten gewijd ,
bevat het graf van den in 1627 te Dokkum overleden dichter Dirk
De beRafaelsz. Kamphuizen. — Zie Vleuten en Gorinchem.
kende koek van Dokkum is taai en de burgers dragen den spotnaam
garnalen. Zoowel met dezen naam , als met de hooge oudheid der
plaats , staat het kinderliedje in verband :
Dokkum is en oud stad ,
En oud stad boven maten;
Daar verkoopen ze anders niet ,
Als appelen en garnaten.
Garnaten is een bijvorm van garnalen. — Dokkum wordt in Friesland
wel genomen als toonbeeld van onnoozelheid en mikpunt van spot ,
zooals Noord Holland met Edam doet , en heel Nederland met Kampen. Onder de daarop wijzende verhalen behoort dit , dat eens een
gezelschap te Dokkum , voor een groot turfvuur gezeten , het allengs
—

—

-
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te warm en eindelijk vreeselijk benauwd kreeg , maar dat eerst toen
de hond des huizes een eindje terugging , de vrienden tot de ontdekking kwamen , dat zij dit ook moesten doen. Daarom is het spreekwoord gebleven : „ Wij moeten achteruit , zeiden de Dokkumers."
Zie Kampen en Edam
Dongjum. .% van Franeker. De naam is oorspronkelijk Doniaheim, woonstede van 't geslacht D o n i a. De kerk heeft eene , door
den vermaarden beeldhouwer Jan Baptist X a v e r y gebeitelde, graftombe van den scherpzinnigen en moedigen Staatsman S i c c o van
G o s 1 i n g a , geboren op Sickema State , onder Herbajum, bij Franeker,
en overleden in 1731. Van hem wordt gezegd , dat hij L o d e w ij k
X I V waarschuwend zou hebben toegevoegd : „Gij zult het met ons
niet zoo gemakkelijk hebben , want Friesche trouw en Hollandsche
dukaten zijn hard." En op hem doelt een spreekwoord der Friezen,
dat iemand gebruikt , die , als men poogt hem uit te hooren , niets loslaten wil. Goslinga schreef, namelijk , uit Parijs menigmaal aan
zijn vriend Sjuck Gerrold Juckema van Burmania, maar
bediende zich dan , veiligheidshalve , van 't Oud Friesche dialect en
van Grieksch letterschrift. Toen nu eens zulk een brief onderschept
en in handen van Richelieu gekomen was , poogde deze met allerlei vleiende woorden er achter te komen , wat de sleutel was , die
tot ontcijfering van dat geheimschrift moest worden gebruikt. Maar
onverschillig zei S i c c o , dat daar niets bijzonders onder schuilde ,
dat het niets was dan een grap , en dat daar geen sleutel op was.
Dit nu halen de Friezen aan in hun spreekwoord : „Dear wier nen
kay fen , sey S i k k e ," „daar was geen sleutel op , zei S i c c o."
Drachten. 4 van Heerenveen. De bewoners van Drachten bewonen het grootste dorp van Friesland. Toch noemt de spot hen oneerbiedig kalverstaarten en stelt ze dus nog onder de burgers van
—

Bergum.
Dronrijp. 1% van Franeker. Heeft een der fraaiste torens van
Friesland. De inwoners worden sleepsloffen , of kortweg sloffen , ge-

noemd. Maar zeker past die naam niet op den daar in 1744 geboren
Eise Eisinga, of, wijl zijn vader Jelte heette, Eise Jeltes,
die , ofschoon maar een eenvoudig wolkammer , in zijne snipperuren
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het vermaarde Planetarium vervaardigde. — Zie Franeker. — Op het
kerkhof draagt de grafzerk van dien vader J e 1 t e het volgende rekenkunstige opschrift : ,,Zijn ouderdom, doe hij stierf ,, met de jaren
Christi geaddeerd , maakt 1854H,'A ; en de jaren Christi, met het
y, van zijne jaren gemultipliceert , komt 31120 Hint" 'k Weet
niet , wie dit grafschrift gesteld heeft ; waarschijnlijk was 't geen
zielsbedroefde.
Franeker. Misschien is dit vroonakker. In vroon ligt oorspronkelijk de beteekenis van iets heiligs , iets , althans , dat onderscheiden is
van en verheven boven het alledaagsche. Zoo werd het verder heerlijk , b. v. vroonland , een land , den Heer toebehoorend of met Heerlijke rechten bezwaard ; vroonwateren, — wateren, den Heer toebehoorend
en waarin een ander niet mocht visschen. Zoo sprak men ook van
vroonvisch , doorgaans daarmeê bedoelend zalm , elft en steur. — Te
Franeker was eene Hoogeschool van 1585 tot 1811, toen Napoleon
haar ophief. In 1815 werd zij vervangen door een Athenaeum , dat
in 1843 gesloten is. Als merkwaardigheid is er E i s i n g a 's Planetarium te zien. — Zie Dronrijp. — Een gevelsteen , de zoogenaamde
Maurits steen , houdt het feit in gedachtenis , dat daar Johan
Maurits van Nassau, ook wel de Braziliaan geheeten , door het
instorten eener brug te water geraakte en slechts met veel moeite
gered werd. — Zie ook 's Gravenhage. — De wijsgeer Frans He msterhuis, zoon van Tiberius, is te Franeker geboren, 1722. —
Zie Groningen. — Ook Jacobus Scheltema, 1767, van wiens zeer
talrijke geschriften , inzonderheid de Geschiedenis der Heksenprocessen
bekend is , een boek , waarin hij met de bullepees , hem door de Histone in de hand gegeven , de walglijke gruwelen van het bijgeloof
geeselt. — De spotnaam der inwoners van Franeker is klokkedieven ,
zeker in verband met de klok in 't gemeentewapen. (Pl. I. 4) — Zie
Delfzijl. Maar er is ook eene overlevering , die hen beschuldigt, eene
der drie klokken van Tzum gestolen te hebben. — In het oude kerkzegel (Pl. V. 3) vindt men ook de klok , met Gods naam , in 't Hebreeuwsch , er boven, — Ps. 89 : 16 er onder, en dan als randschrift
er om : Welsalig is 't yolk , welk 't geklank kent. Maar de Psalmdichter kon bezwaarlijk aan een torenklok denken.
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2 % van Sneek. De schimpnaam der dorpelingen ,
ottervreters , dagteekent uit een tijd , toen de otters hier te lande nog
menigvuldig waren. Daarop wijzen ook de namen Otterbroek , Otterdijk , Otterlo , enz.
Zie ook Rinsumageest.
Garijp. 2 van Leeuwarden. De inwoners dragen den stekeligen
titel van klitsenvreters.
Gorredijk. 2 van Heerenveen. Was aanvankelijk , — drie eeuwen
geleden , eene buurt van het dorp Kortezwaag. Te Gorredijk is
geboren J o d o c u s Heringa, 1765 , die als Hoogleeraar der Utrechtsche Academie beroemd is geweest om zijne scherpzinnigheid en
geleerdheid , en zich als godgeleerd schrijver en als kanselredenaar
grooten naam heeft gemaakt. Hij stierf in 1840.
Goutum. 4 van Leeuwarden. Onder Goutum ligt Wiarda State ,
een oud Friesch kasteel , nog bewaard in zijn oorspronkelijken vorm.
Reeds in 1404 wordt het vermeld , als eigendom van den Edelman
Sjoerd W i a r d a. Sedert 1757 wordt het bewoond door de familie
van C a m m i n g h a. 't Bevat een schat van merkwaardige oudheden. Ook is er nog een kapel aan verbonden , gesticht met bepaald
verlof van Paus Clemens XI V. Het kasteel is ook wel bijgenaamd.
geweest Schenkinsma State , om als evenwijdig te gaan met de naburige huizen Drinkuitsma State en Putsma State. De overlevering
zegt , dat die namen afkomstig zij n van drie gebroeders , alle drie
stoute drinkers. Twee dier namen leven voort in 't opschrift van twee
bewaard gebleven drinkhorens : Schenkinsma , Drinkuitsma , vivant
deze pocula I — Maar de staten Drinkuitsma en Putsma zijn reeds
lang in boerderijen veranderd.
Grouw. 2% van Leeuwarden. Geboorteplaats van Dr. Joost IT idde
Halbertsma en Dr. Eeltje Halbertsma 1789 en 1797, de twee
gebroeders , die als Friesche letter- en oudheidkundigen terecht zeer
vermaard zijn. Van hen kwam o. a. uit het eigenaardig werkje De
Lapekoer fen Gabe Skroar , d. i. de lappenmand van Gabe den snijder.
't Woord skroden beteekende snijden en skroar is eene samentrekking
van skroder. Dus , al onze Schroders , SchrOders en SchreMders zijn ,
wat den naam betreft , snijders. — 't Was eens kermis te Grouw. En
de herberg was vol dorpelingen , die lustig daar dansten. Na lederen
Gaastmeer.

—

FRIESLAND.

17

dans werden door wie er aan deelgenomen hadden de speellui betaald.
Maar er werd zoo lang gedanst , dat niemand meer iets op zak had ,
om te betalen. Toch hadden de kermisklanten er nog niet genoeg
van. En toen beloofde één hunner aan de muzikanten een kaas ,
als ze voortspelen wilden. En dat deden ze. — Zoo meldt het volksverhaal. Of 't waar is , weet ik niet , maar wel is 't waar , dat die
te Grauw wonen , den naam hebben van kaasverdansers.
Hallum. 2 % van Leeuwarden. De inwoners deelen met de Zaanen de Amsterdammers den zoeten naam van koekvreters.
dammers en
Op een steen boven de kerkdeur staan de volgende gemoedelijke regelen:

Treed niet onachtzaam hier voorbij ,
Maar leer , o sterveling , van mij ,
Hoe gij zieraad met nut moet paren ;
Want daar 'k en wind en tijd u toon,
Daar ik het dorp strek als ten kroon ,
Doe 'k rustdaags u voor 's Heeren troon
Ook in den tempel Gods vergaren.
Reeds in de 13de eeuw werd Hallum om zijn vele Stinsen van Edelen eene hofstad genoemd. Eene boerderij , even buiten het dorp ,
Het Klooster geheeten , bewaart in dien naam de herinnering van het
in de 12de eeuw gestichte , en zeer vermaard geworden , klooster Mariëngaard , dat bepaaldelijk veel adellijke geestelijken binnen zijne
wanden geherbergd heeft. Volgens de overlevering ligt daar ergens
onder den grond een gouden klokje , van dat klooster afkomstig ,
waarvan soms nog , bij stillen nacht , een klinkende toon wordt gehoord , — door wie een scherp oor en een toeschietelijk geloof heeft.
Hantum. 1 van Dokkum. Daar werd geboren Ant o n i u s Bru gmans, 1732 , wiens vader P y b o er predikant was. Hij werd Hoogleeraar in de Wijsbegeerte te Franeker , daarna in de Wiskunde , te
Groningen. Een man dus , die zijn spotnaam van mergeter — want
zoo heet iedere Hantumer , — in eernaam verkeerde.
Harieh. 'A. van Balk. Vereenigd met Ruigahuizen. — Twee ruige ,
harige namen. Boven den ingang der kerk staat op een steenplaat :
2
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Dit huis was eerst geveld
Door storremwind ter neer
Maar nu is 't dus hersteld
Tot Godes eer — en Leer
Zijns y olks, door Scheltinga
Den Grietman van deez' kust ;
Hoort ! volgt Gods woord nu na
Opdat uw ziele rust.
,

1663.

't Was in deze streek , dat de vermaarde reizende prediker Joha nnes Br u g m a n , ten tijde van heftige en bloedige veeten , in 1463 ,
de partijen tot vergeving en verzoening maande. Een groote schare
omringde hem en geraakte al meer en al meer onder den indruk van
zijne woorden , — machtige woorden , want het waren hartewoorden.
En , zie ! op eens wendt hij zich tot een klein kind in zijne nabijheid,
van hetwelk de vader door een tegenstander aangevallen was en gedood , en hij vraagt : „Kind ! hebt gij den vrede lief ? En wilt gij afstand doen van alle gedachte aan wrake ? Zoo ja , steek 't rechterhandje omhoog !" En tot aller verbazing doet het kind naar dat
zeggen. Daar gaat nu de prediker op door en bezweert zijne hoorders , zich te laten leeren en leiden door dat schuldeloos kind , en —
hij overwint ; de partijschap is gebroken. Om deze en dergelijke
proeven zijner welsprekendheid ging de volkstaal gewagen van een
„praten als Brugma n." — Brugman was tijdgenoot van T h omas a K e m p i s , en , even als deze , uit het Kleefsche stadje Kempen
geboortig. — Zie Zwolle.
Harlingen. De Beschermheilige der Groote Kerk en der plaats was
de Aartsengel M i c h a ël, die , den draak bevechtend , als schildhouder
voorkomt in 't gemeentewapen , (Pl. I. 5) en eveneens in het kerkzegel (Pl. V. 4). De genoemde kerk staat op dezelfde plaats , waarop
eens de kerk van Almenum stond. -- Zie Almenum.
Buiten de
stad , op den Zeedijk , staat de Steenen Man , een gedenkteeken van
Caspar de Robles, Stadhouder van Friesland , die zich verdienstelijk maakte door verbetering van de dijken ; 1570. — Zie ook Vlieland. —
Te Harlingen is geboren , 1731 , Simon St ij 1, de bekende schrijver
—
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o. a. van : De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden , die ook
op 't gebied der dichtkunst en in het staatsleven , ja , bovendien op
het lief hebberijtooneel, zich naam maakte, en van wien ten Stadhuize
een gedenkteeken aanwezig is. De Friezen van andere plaatsen plagen
de Harlingers , met het zeggen , dat Harlingers geen Friezen zijn.
Er waren eertijds veel bleekerijen en alzoo was er dikwijls te zien
het treden van het te wasschen linnengoed in tobben met zeepsop.
ZOO zijn zeker de Harlingers aan den spotnaam tobbedansers gekomen. — Zie ook Arum en Sexbierum.
Heerenveen. Zoo genoemd naar de eerste koopers van den grond ,
waarop , omstreeks 1550 , de gemeente is verrezen , de Heeren JD ekama, K u i k en F o i t s. Er wordt wel eens beweerd, dat de burgers
dezer plaats geneigd zijn tot zelfverheffing en dat zij , als ze Heerenveen zeggen , den klemtoon leggen op Heeren. Ook noemen ze hun
vlek het Friesche Haagje. 't Zijn poehanen , zegt de sprake des volks.
Maar — de sprake des volks kan zich wel eens verspreken. — Zie
ook Joure.
Hindeloopen. Is eene zeer oude plaats. Immers, men vindt geboekt,
dat in 779 de Noormannen er een aanval op deden. Volgens de overlevering is het een lustplaats der oude Friesche koningen geweest.
't Gemeentewapen is van zilver , met eene loopende hinde van keel ,
gegrond van sinopel (Pl. I. 6). De loopende hinde komt ook in 't
kerkzegel voor (Pl. V. 5). Eene zonderlinge speling met den plaatsnaam ligt in het opschrift van een steen in den kerkmuur :

Des Heeren Woort
Met aandacht hoort ;
Komt daartoe met hoopen
Als hinden loopen.
Van ouds is deze plaats bekend om de eigenaardige zeden en gebruiken der inwoners , vooral ook om de kleeding der vrouwen. Er
is een Museum , dat te dezen opzichte veel merkwaardigs bevat. De
spotnaam der burgers is tjeunken, ook wel Hielper-uulen , d. i. Hin-

looper-uilen.
De overlevering zegt , dat Sint L u d
e r u s hier , in de 8ste eeuw , het Christendom plantte , en dat hij -g
Holwerd. 1 W, van Dokkum.
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daarin zeer voorspoedig slaagde , wegens den indruk , dien zijne genezing van een blinde gemaakt had. De ondeugende volkstaal geeft den
_Holwerders na , dat ze roekevreters zijn.
Hoogebeintum. 1% van Dokkum. De terp , waarop deze plaats is
gebouwd , wordt de hoogste terp der provincie genoemd. De kerk aldaar is bekend van wege eene menigte zeer fraaie wapenschilden van
onderscheidene Friesche geslachten , — veelkleurige herinneringen van
het „Sic transit gloria mundi" , „zoo gaat 's werelds roem voorbij".
Huizum. 1J van Leeuwarden. Daar is , in de kerk, te lezen : Anno
1602 op Sint Jan'sdagh is gestorven Jonker Epo van Douma,
out 60 jaer. En voorts :

Hier rust wt Godes bevel van syn pelgrimage
Epo van Douma ontcommen snel 's werelts bataelge.
Als een graen sal hij vergaen en weder oprijzen
Godt t' aller tijt met jolijt te loven en prijzen.
Hylaard. 1 Y., van Leeuwarden. De spotnaam , dien de burgers daar
dragen , is pruimen. Op eene klok in den toren staat : In het jaer
1300 ben ick gedoopt. Wat dat zeggen wil ? Dat wil zeggen : ik ben
aan een daartoe vervaardigd toestel opgehangen , een eind boven den
grond ; een Bisschop kwam naast mij staan en las uit een psalmboek
iets voor ; daarna strooide hij in den vorm van een kruis eenig zout
in een bak met water ; en met dit water gingen toen eenige lagere
geestelijken mij wasschen , van binnen en van buiten ; en toen droogden ze mij met linnen doeken weêr af ; vervolgens trad de Bisschop
weêr toe en zette met zijn in olie gestoken duim zeven kruisen buiten op mij en vier in mijn binnenste ; daarna wierp hij reukwerk in
een pot met vuur ; die werd onder mij gezet en heel mijne holte
werd vervuld van de walmen ; eindelijk volgde er nog een koorzang
en een gebed ; en toen had ik mijne wijding , en daarin de macht ,
om onheilen en booze geesten uit den omtrek te weren.
Irnsum. 2 van Sneek. De inwoners heeten , naar het lage en ruwe
vermaak , waarmeê ze hun kermis plachten te besluiten : katknuppeZie Boxum.
laars.
Jaeobiparochie (Sint). 3 van Franeker. Dat is , zegt het yolk , de
plaats der rammevreters. In 1567 was daar pastoor Johannes
—
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Jans, die om zijne instemming met de Hervorming vluchten moest,
en zich met zijne vrouw en twee kinderen naar Emden begaf. Hij
behoorde dus tot de presbyteri uxorati , gehuwde geestelijken , zoo als
er velen nog lang zijn geweest , ondanks het door Gregorius VII
voorgeschreven coelibaat.
Jellum. 1 % van Leeuwarden. Onder Jellum lag Mamminga State,
waarvan in 't midden der 16e eeuw eigenaar was S i c k e van D ekama, niet minder om zijne fierheid , dari om zijne geleerdheid en
bekwaamheid bekend. Toen hij als Afgevaardigde van Friesland tegenwoordig was bij de huldiging van Filips II en men van hem
vorderde , geknield den eed te doen , was zijn antwoord : „Ik kniel
voor niemand , dan voor God almachtig ," en hij legde zijn eed rechtopstaande af.
Jorwerd. 2 van Leeuwarden. De spraakmakende gemeente maakt
de lieden van Jorwerd tot dweilstukken.
Joure. 1% van Heerenveen. Geboorteplaats van een der geleerdste
mannen en uitstekendste vernuften , die Nederland heeft opgeleverd ,
namelijk , Elias Anne B o r g e r. Hij werd geboren in 1784 en overleed , als Hoogleeraar te Leiden , slechts 36 jaren oud , waarom T o 'lens in zijn Lijkzang van hem zei :
Het trotsch verschijnsel dook , nog rijzend neêrgezonken.
— Zie ook Langweer.
Onder Joure ligt het schoone landgoed Herema State. De zoogenaamde Friesche klokken , die ook wel te Heerenveen , maar voornamelijk te Joure gemaakt worden, zijn naar deze
plaats Jousterklokken geheeten. Als spotnaam wordt op de burgers
toegepast de naam van hun kermisgebak : kleinroggen.
Jutrijp. % van Sneek. H a r r e b o m e e zegt, op gezag van Sche lt e m a , dat aldaar , onder aan den preekstoel de vreemde voorstelling
is aangebracht van : Lucas, op eieren zittend , en dat men daarom
van dingen , waar niets van komen kan , gewoon is te zeggen : „Dat
zijn Lucas eieren." Misschien geldt die mededeeling een voormaligen
preekstoel , want de tegenwoordige heeft die voorstelling niet. Maar
wel is 't waar , dat te Jutrijp , en bepaaldelijk ddár , in den genoemden zin nog gesproken wordt , op zijn Friesch , van „Loekosaieren".
Hoe men ooit aan die afbeelding van Lucas op eieren gekomen is ,
-

—

—
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is niet duidelijk. Wel is Lucas in 't Nieuwe Testament de eenige
schrijver , bij wien het woord ei voorkomt . — XI : 12 , — maar dit
feit is toch nog niet voldoende , om de zaak te verklaren. Verklaard
ware zij, als ooit de legende aan Lucas de wonderdaad toegeschreven
had van de heilige Catharina van S i ë n a , die op eieren kon zitten en liggen zonder dat ze braken ; maar nergens vond ik zoo iets
van Lucas bericht.
Kollum. 2M van Dokkum. Tot 1566 was daar pastoor Johannes
B o g e r m a n. Maar toen meer en meer zijne Hervormingsgezinde
gevoelens openbaar werden , moest hij zich veilig stellen door uit te
wijken. Te Opleeuwert , in Oost-Friesland , werd hem , in 1576 , de
zoon geboren , die ook Johannes genaamd werd en die , onder veel
lof en veel blaam , Voorzitter geweest is der Dordtsche Synode van
1618 en 1619. — Zie ook Enkhuizen en Dordrecht. — De lieden van
Kollum zijn kattenvreters. Gevaarlijk voor die van Baard.
Kollumerzwaag. 2 x van Dokkum. Als gij daar woont, dan kunt
gij elk beroep uitoefenen , dat gij verkiest , maar toch zijt gij dan in
ieder geval een paardenvilder.
Koudum. 1 van Hindeloopen. In de kerk is een gedenkschrift te
lezen , betreffende jammer en wee , in den Spaanschen tijd hier geleden :
Anno 1586 ,

In Januario , op Pontiaan , den 14 dag ,
In Koudum groote Jammer men zag ,
Aan man , wij f en kind , groot in 't getal ,
Met hangen en vrouwen schenden overal ,
Aan peerdensteerten gebonden voorwaar ,
Als honden zij naliepen , dat is zeker en klaar ,
As van de Malcontenten , zeer boos en wreed ,
Leiden de jonge dochters meenig verdriet.
Hier aan gedenkt , man , vrouw en kindt ,
Vooral dat gij den Heer bemint.
,

,

Een gedicht , dat, om zijn jammerlijkheid , wel bij zulke jammerlijke
toestanden past.
Kubaard. 1 ,1 4 van Bolsward. Daar werd , in 1762 , Petronella
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Moens geboren. Haar vader , Petrus Moens was er toen predikant. Ofschoon zij op haar vierde jaar , -- toen stond haar vader te
Aardenburg ,
blind werd , heeft zij haar leven aan dichterlijken en
letterkundigen arbeid gewijd , vooral ook voor de jeugd. Zij stierf te
Utrecht , in 1843. — Zie ook Ede.
Langweer. 2 van Sneek. In de pastorie aldaar heeft Borger
zijne eerste letterkundigé opleiding ontvangen , van den predikant
H e r m a n u s S c h 1 i k k e r. — Zie Joure.
De spotnaam der dorpers
is dijkwortels , dat daar de naam van gewone gele wortelen is.
Leeuwarden. De hoofdstad. Oudere naam Liutawrde. In de yolkstaal Lieuwert of Liouwerd. In de Groote of Sint Jacobs kerk is een
grafkelder , waarin , van 1588 tot 1765 , vele dooden uit het Huis van
Oranje Nassau zijn bijgezet. Het eerste der bedoelde lijken was dat
van Anna, gemalin van L o d e w ij k van Nassau, en dochter van
Prins Willem I; het laatste dat van Maria Louisa, weduwe van
Johan Willem Friso. — Prins Willem IV is te Leeuwarden geboren , in 1711 , eenige weken na het omkomen zijns vaders aan den
Moerdijk. Ook van Willem en Onno Zwier van Haren, 1710 en
1715 , en vel9 andere beroemde personen was Leeuwarden de geboorteplaats.
Zie Sint Annaparochie.
De bekende Prinsentuin werd er
aangelegd door Willem Frederik van Nassau, in 1648, en door
Koning Willem I aan de stad geschonken in 1819, een geschenk, waarvan nog steeds door oud en jong wordt genoten. De ingezetenen van
Frieslands hoofdstad hebben ook al een spotnaam te dragen. Zij heein aansluiting aan het verhaal , dat men eens ,
ten , galgelappers ,
toen er dieven moesten gehangen worden, tegen 't aanschaffen van een
nieuwe galg opzag , en de oude , vermolmde galg maar zoo wat liet herstellen , met dat gevolg , dat het ding brak en instortte , met de gehangen
boeven er aan. — Voorts , gelijk menige vaderlandsche plaats zekere
vermaardheid heeft om de eene of andere lekkernij , daar gebakken , zoo
Leeuwarden ook. De hoofdstad der provincie bakt drabbelkoeken. Zie
In de nabijheid der stad vindt men een huisje , dat in een
ook Sneek.
gevelsteen het opschrift draagt : De drie dukatons. Mooi was A a 1 tj ,
maar lichtvaardig en ruw ; en vloeken kon ze erg ; en den duivel aanroepen , deed ze dikwijls. Toch was E d o , een boerezoon , verliefd op
—

—

—

—

—

—

—
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haar schoon. Maar hij was grof en hard door haar afgeslagen. Eens,
op een avond , zat zij te spinnen. Er werd geklopt. Zij deed open
en zag een rijzig jonkman , die vroeg , of hij daar een oogenblikje
mocht schuilen ; want het weér was zoo woest. A altj e geeft
hem een stoel. Hij gaat zitten , — naast haar. En hij vertelt en hij
vleit en hij schuift naderbij en hij komt tot een liefdesverklaring.
Aaltjezgni.Hftharenkuszijm.Nt
hij een grooten gouden ring haar toe , als pand zijner trouw , maar
vraagt van haar een wederpand. Zij haalt uit een kistje drie , aan
een fluweelen bandje geregen , dukatons , nog een geschenk , eens door
E d o haar gezonden , en door haar maar gehouden. Die muntstukken
geeft ze den onverwachten bezoeker , maar — hij ziet een kruis er
op staan en verschrikt , — op zijn hoofd worden twee horens zichtbaar , zijn voeten vertoonen zich als paardepooten ; 't is de duivel ,
maar die het in de nabijheid dier kruisen niet uit kan houden en
vlucht. De maagd valt in onmacht. Tot zichzelve gekomen , bleef
zij onder den indruk van 't gebeurde , en zij werd door dien indruk
een ander mensch. E d o vernieuwde zijn aanzoek en Aaltje zei
ja , en ze waren samen vele jaren gelukkig. Dat is de legende van
de drie dukatons.
Lekkum. % van Leeuwarden. Daar is geboren , 1742 , en ook begraven, 1826, E v e r w ij n W a s s e n b e r g h, die Hoogleeraar is geweest
in de Grieksche en de Nederlandsche letterkunde , eerst te Deventer ,
daarna te Franeker , en die bepaaldelijk ook als beoefenaar en kenner
van het Friesch zich beroemd heeft gemaakt. — En toch, te Lekkum
wonen , als de spottaal gelijk heeft , geen menschen , maar meeuwen.
Lioessens. 2 van Dokkum. In een gedicht, dat ook wel herstelling behoeven zou, wordt vermeld de herstelling van de vervallen kerk, in 1827:
Ruim vier jaar was dit goasdiensthuis
't Verblij f van uil en vledermuis ;
't Stond als ten prooi van storm en vlagen.
Doch thans , ontrukt aan dat geweld ,
Wordt nu , verbeterd en hersteld ,
Eerbiedig aan God opgedragen.
Lollum. 1 % van Bolsward. Ook Ruigelollum genaamd. De bewo-
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ners van Lollum worden stippers geheeten , misschien in verband met
het feit , dat de plaats zekere vermaardheid heeft om haar mosterd.
Stippen is indoopen. En de saus , bij geringe lieden gebruikelijk, van
een weinig vet met azijn en niosterd , wordt wel Lollumerstip genoemd , of, bij verbastering , Lollemans-stip.
Makkum. 2 van Bolsward. Daar heeten de dorpelingen strandjutten , d. i. strandroovers , lieden , van wie men zegt , dat ze niet verlangen naar 't vergaan van een schip , maar wel wenschen , dat een
schip , als het toch vergaan moet, dan maar op hunne kust verga.
Marrum. 2 % van Leeuwarden. Hier is de schimpnaam gibben.
En gibben zijn torenduiven.
Metslawier. 1 34 van Dokkum. Op een steen in den kerkmuur
wordt eene historische bijzonderheid bewaard , in dit opschrift : Anno
1570 op Alderheilige dach jauens is het water hier in der kerck hoegh
wesd 1 voet en syn fardroncken in dese gritenie 1800 mensken. — Het
woord jauens of joens is Friesch en beteekent 's avonds. — Te Metslawier is geboren , 1634, B a 1 t h a s a r Bekker, die in zijn werk De
betooverde wereld het geloof aan booze geesten , heksen , spoken , enz.
bestreed. Een zwerm van tegenstanders kwam tegen hem op , die
hem heftig scholden en vervolgden en zelfs zijn , — trouwens lang
niet mooi , — gezicht niet met rust konden laten. Hij stierf te
Amsterdam , 1698. — Zie ook Oosterlittens.
Minnertsga. 2 van Franeker. Het woord ga , met de varianten
gait , gouw , goo , duidt eene landstreek aan, bevattende eenige marken
of honschappen , d. i. honderdschappen , want honderd vrije hoeven
vormden , bij de oude bewoners van ons land , eene honschap. De
burgers van Minnertsga worden als kalverbouten beschimpt.
Molkwerum. % van Stavoren. Daar maakt de spottaal de bewoners van beiderlei kunne tot vrouwen , door hen tjoensters te schelden. Tjoensters zijn heksen , en bet,joenst wil in Friesland zeggen :
betooverd , behekst. Om zijn onregelmatigen bouw wordt het dorp wel
de Friesche doolhof geheeten. Daaraan verbindt zich ook het spreekwoordelijk gezegde : „Zoo verward , als Molkwerum."
Nes. Hoofdplaats van Ameland. De naam nes , nog op vele andere
plaatsen toegepast , ook in de vormen nesse en nisse , — Eemnes, Ma-
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tenesse , Stavenisse ,

beteekent een lage en waterachtige streek. Zoo
wordt b.v. de Amsterdamsche buurtnaam Nes door Ter Gouw aldus
ontleed : „een poel met biezen , vol ganzengesnater." Dat was, namelijk , de Nes der 14de eeuw. 't Is nog een poel. Maar niet meer zóó.
Nieolaasga (Sint). 2% van de Lemmer. De oudere kerk , — de tegenwoordige is van 1865 , — had een beschilderd glas , voorstellende
het wapen van zekeren R o o r d a m a , met een witten horen er in en
met het bijschrift : „Dit is R o or d a m a blancke hoorn , die de onderaardsche hem gelevert hebben." Waarschijnlijk hing dit samen met
eenigerlei overlevering , nog uit den Heidenschen voortijd , dat een lid
van het geslacht R o or dam a eens een metalen hoorn ten geschenke
ontving van de kabouters , kobolden of aardmannetjes , die nog in
Friesland heeten underierdsken d. i. onderaardschen.
Nieuwland. 1 y, van Sneek. Onder Nieuwland stond de Stins Hottinga huis. In verband met heftige twisten tusschen de Jongema's
en de Sjaardema's, in de 15de eeuw, werd Swob Sjaardema,
weduwe van J a r i c h van Hotting a, in die Stins vinnig belegerd.
Toen echter dit beleg al lang geduurd en nog niet tot eenige beslissing geleid had, liet W ij be Grovestins, aanvoerder der belegeraars,
aan S w o b een onderhoud vragen. Swob verklaart zich daartoe bereid , maar houdt zich ziek en komt daarom tot in de poort , ondersteund door twee mannen. W ij b e , niet volkomen gerust , roept de
vraag haar toe , of hij vrijgeleide heeft , waarop zij toestemmend antwoordt. Nu gaat W ij b e de brug over en houdt met haar een gesprek , dat nog geen bepaalde uitkomst geeft. Maar als hij weêr op
de brug is , om heen te gaan , roept S w o b hem terug , als had zij
vergeten iets te zeggen , en nauwelijks is hij weêr bij haar , of op
haar wenk grijpen hare mannen hem aan en sleuren hem naar binnen en de brug wordt opgehaald. Swob zocht hare daad te rechtvaardigen , door te beweren , dat zij haren vijand wel voor den eersten , maar niet voor den tweeden gang over de brug vrijgeleide had
toegezegd. Maar Friesland bleef haar brandmerken , door den naam
van S w o b b e lauwa , d. i. Swob's belofte , te geven aan valschheid
en woordbreuk.
Nijehaske. 1% van Joure. Geboorteplaats van Jacobus Engel s-
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ma M e b i u s , 1749 , van wien is uitgegaan de oprichting van het
„Haagsch Genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst ," in 1785. Een goed doel. Maar de beste verdediging zou zijn
het in praktijk brengen van 't Christendom, van 't Christendom van
Galilea, namelijk , — zonder Trente of Dordt er in.
Oldeboorn. 2 van Heerenveen. Ze moesten daar eens een nieuwen toren hebben , en de begeerte kwam op, om er een te bouwen
Tzum, die 72 meter hoog is, de hoogste van Fries-nogher,daiv
land. Een paar Oldeboorners, onder zeker voorwendsel in den toren van
Tzum toegelaten, nemen de maat van de hoogte, door een touwtje neêr te
laten , van boven af tot den grond. Maar een slimmerd, die den toeleg ontdekt had, sneed heimelijk een stuk van hun touwtje af. En 't
gevolg was, dat men, met Oldeboorn's toren klaar gekomen , verwonderd en beteuterd bemerkte, dat die nu toch niet hooger , maar lager
was , dan de toren van Tzum. Zoo luidt het volksverhaal en daaruit
wordt verklaard dat nog altijd de Oldeboorners heeten torenmeters,
en de lieden van Tzum den naam dragen van touwtjessnijders.
Oosterlittens. 2 van Franeker. Dit is de eerste standplaats van
Balthasar B e k k e r geweest. Blijkens in de kerk nog aanwezige
grafschriften verloor hij daar zijne vrouw en drie kinderen. — Zie
Die te Oosterlittens wonen, worden roepeenden genoemd,
Illetslawier.
een naam aan 't bedrijf der kooikers ontleend , die door roep of
kwaakeenden de wilde eenden naar hun vijvers lokken.
Oostermeer. 3 Y2 van Leeuwarden. Zoo geheeten om de ligging ,
ten oosten van het Bergumermeer. Aan de daar te huis behoorenden
gaf de spottaal den schilderachtigen naam van broekophouders!
van de Lemmer. Geboorteplaats van den godgeleerde
Oosterzee.
M e n s o Poppius, eerst priester, daarna, sinds 1542, prediker in den
geest der Hervorming. Hij schreef o. a. een register van de Roomsche priesters , die wegens het omhelzen van de Hervorming , in
1567 , uit Friesland vluchtten , en in Oost-Friesland eene schuilplaats
vonden.
Oudeschoot. 1 van Heerenveen. Onder Oudeschoot ligt het Oranjewoud eene streek , die in 1666 nog geheel woest was, en ontgonnen
werd door Albertine Agnes, dochter van Frederik Hendrik
,

—

-
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en weduwe van den Frieschen Stadhouder Willem Er e d e r i k van
Nassau.
van Kollum. Daartoe behoort de buurt Yeenklooster.
Oudwoude.
Zes eeuwen geleden stond daar het aanzienlijke klooster De Oliffberg ,
in twee gedeelten door monniken en nonnen bewoond. Toen meerdere afscheiding wenschelijk bleek , werd het vergrooten van den
afstand zekerder geacht, dan 't veranderen van de muren, en de monniken werden overgeplaatst naar een gebouw te Weerdeburen , onder
Westergeest , nog in de 16de eeuw als het Munnickhuis bekend. Waar
De Olij fberg gestaan heeft , staat thans de huizinge van het schoone
landgoed Fogelsangh State , zoo genoemd naar Dr. T h e o d o r us van
Fogelsangh, die in 1639 eigenaar werd van die gronden , door
koop.
Pesens. 2 ,i van Dokkum. Geboorteplaats van Cornelis E k a m a,
die te Franeker en te Leiden Hoogleeraar is geweest in de Wis- en
Sterrenkunde. De lieden van Pesens dragen bij 't volk den niet onvriendelijken naam van hondjes.
Pingjum. 1 Y, van Bolsicard. Daar was Menno Simons pastoor,
voordat hij naar Witmarsium ging. Er heeft oudtijds een bekend
klooster gestaan , dat Yinea Domini heette, de Wijngaard des Heeren.
De spotnaam der bewoners is boonschillen. — Zie Spannum.
Rinsumageest. 1 van Dokkum. Met geest , ook wel gaast en gast ,
Gaasterland , Grootegast , — wordt hooge zandgrond aangeduid.
De kerk van Rinsumageest , aan Sint J a n gewijd , heeft een kleine
krypt of onderaardsche kapel. De zuilen , die het gewelf dragen, zijn,
volgens de overlevering , een geschenk geweest van Friesche kruisvaarders , die ze meêgebracht hebben uit het Oosten. — Zie ook Deventer en Utrecht. — De burgers heeten hondenwippers , naar zekere
kermisvermakelijkheid , bestaande in het in de hoogte wippen van
honden , door middel van een touw , dat met een plotselingen ruk
werd gestrekt , — een van de vele ruwe volksvermaken uit den ouden tijd en een van de vele treurige bewijzen , dat velen de kunst
niet verstaan , om pleizier te hebben zonder kwaad te doen.
Rottevalle. , van Drachten. Daar heeten de burgers glasdragers.
Scherpenzeel. 3 4 van Heerenveen. In de kerk is begraven de
.1
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predikant M i e d e h u is, gestorven in 1654 , op wiens grafzerk te
lezen staat :
Ick heb geleeft en leeve nogh ,
Ick leef den Heer , maar hoort mij toch ,
Ick zeg u noch als predikant ,
Dat ick u wacht in 't eeuwigh lant.
Zeker , een ernstig woord , maar met een komisch bestanddeel er in ,
doordien er het predikantsambt in vermeld wordt , als voortdurend in
den hemel.
Sehiermonnikoog. Met het dorp Oosterburen. Het eerste lid van
den naam is het Friesche woord skier of schier , dat grijs of grauw
beteekent. Het laatste lid , oog , is het Oud Friesche woord age , dat
de beteekenis had van eiland. Zoo ook Kallantsoog , Rottumeroog, enz.
Alzoo beduidt de geheele naam : het eiland der grijze monniken. Dus,
dat het wapen een monnik vertoont , is natuurlijk , maar onjuist is
't , dat zijn kleed zwart is. (Pl. I. 7). — Zie ook Beetgum.
Sexbierum. 1 van Franeker. Aldaar is geboren , 1622 , Tj e r k
Hidde de Vries, die zich, onder Wassenaar en De Ruyter,
als voortre ffelijk vlootvoogd deed kennen en door de Staten tot Luitenant-Admiraal van Friesland verheven werd. Hij sneuvelde in een
zeeslag tegen de Engelschen , 3 Augustus 1666 , en werd in de Groote
Kerk te Harlingen plechtstatig begraven.
Sneek. In de volkstaal Snits. De ingezetenen dragen den spotnaam van duimpjesvreters , naar een zeker soort van Sneekerkoekjes ,
die duimpjes heeten , maar worden ook, als die van Delfzijl, Franeker
en Oudewater , met den titel klokkedieven vereerd. In de kerk ligt
begraven de te Sneek in 1520 overleden Pier van Heemstra,
doorgaans Groote Pier geheeten , de beruchte vrijbuiter , die zich
bondgenoot noemde van Hertog Karel van Egmond, en alom
schrik verspreidde , doordien het hem volle ernst bleek te zijn met de
keus zijner wapenfiguren, galg en rad, en met zijne leuze : „Niemand
ontzien , geen mensch en geen duivel !" Te Leeuwarden in 't Stadhuis wordt nog een zeer lang zwaard vertoond , als het zwaard van
G r o o t e n Pie r. Van zijne lichaamskracht bewaarde de volksoverlevering het volgende proefje. 't Gebeurde eens , dat eenige soldaten ,
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afgezonden , om G r o o ten Pier te vatten , een boer zagen ploegen ,
aan wien ze vroegen , of hij hun zeggen kon , waar G r o o t e Pier
woonde. De boer tilde bij die vraag zijn ploeg uit den grond en hield
dien rechtuit , met het woord : „Daar woont hij en hier staat hij ,"
waarop hij zoodanig met zijn ploeg rondsloeg , dat enkele soldaten
dood neêrtuimelden en de overigen het hazenpad kozen. — Voorts
zijn te Sneek nog aanwezig de af beeldingen van een zeer ongelijk
paar menschen , — lange Jacob van Sneek , die eene lengte had van
bijna acht voet , en zijne vrouw , uit Waddingsveen afkomstig , die
zich even sterk onderscheidde door haar korte , als haar echtvriend
door zijne lange gestalte.
Spannum. 1 % van Franeker. De burgers heeten erwtepeulen , en
behooren dus met die van Pingjum zoo wat tot ééne rubriek.
Stavoren. In 't Friesch : Starum. Wel de oudste stad van Friesland. Overbekend is het verhaal , dat eens eene rijke en trotsche
burgeres een' scheepskapitein in last gaf, haar het kostbaarste meê
te brengen , wat hij op zijne reis zou vinden , dat hij haar toen een
prachtige lading koren aanvoerde , dat zij , daarover hevig verstoord ,
die gansche lading in zee liet werpen, en dat zich toen, -- „een wonderlyk teken , een mirakel en plage Godts ," roept een oud verhaler
hierbij uit , — dat zich toen voor Stavoren's haven een zandbank
vormde , die oorzaak werd van den ondergang van handel en welvaart. Ter herinnering is aan die bank de naam van 't Vrouwezand
gegeven. Stavoren was eenmaal de zetelstad der Friesche koningen
en zoo vol rijkdom en weelde, dat men de burgers wel noemde de
verweende kinderen van Stavoren. Het oude woord verweend had de
beteekenis van rijk en weelderig , en werd , niet altijd , maar toch
meestal , gebezigd in ongunstigen zin. Misschien staat met het op
zooveel overvloed gevolgde verval de spotnaam ribbekluivers nog in
verband. Nabij Stavoren stond oudtijds het klooster Sint Odulf, nu
al sinds eeuwen door de zee verzwolgen.
Stiens. 1 yi van Leeuwarden. 't Is het voornaamste dorp van
Leeuwarderadeel. Niettemin worden die daar woonachtig zijn, oneerbiediglijk ratten genoemd.
Suameer. 2 % van Leeuwarden. De naam zal moeten verklaard
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worden uit de zuidelijke ligging der plaats , in betrekking tot het
Bergumermeer. Maar het speelsche volksvernuft schijnt eenig verband gevonden te hebben tusschen Suameer en Samaria. Althans ,
de bewoners heeten Samaritanen.
Terhorne. 1% van Sneek. De voormalige kerk , aan Sint L a u
e n s gewijd , had in een der vensters het beeld van dien Heilige ,-r
met deze regelen er bij :
Sint Laurens is de patroon van onze karke,

Daarom staat hij schoon in 't middelste parke.
Ternaard. 1 34 van Dokkum. Oud Friesch : Tonnawerd. De inwoners dragen den ondichterlijken naam van varkensvilders. Toch heeft
de plaats een dichter , en nog wel een Latijnsch dichter , opgeleverd ,
Johannes S c h r a d e r , overleden 1783 , als Hoogleeraar in de Geschiedenis en de Welsprekendheid te Franeker.
Tietjerk. 1 3% van Leeuwarden. Daar te wonen , is biezensnijder
wezen , misschien in verband met het wapen van Tietjerksteradeel,
dat in zijn eerste kwartier een zeis en een schepnet , in het derde
drie boom pjes , in het vierde een waldhoren , maar in het tweede een
bos biezen te zien geeft. (Pl. I. 8). Zinrijk is de voorstelling , die men
daar vindt op de zerk van den in de kerk begraven Heer Jan van
Kingma, welke zerk in het midden diens wapen vertoont en daar
omheen , in de vier hoeken, 't gelaat van een knaap, 't gelaat van een
man in zijn kracht , 't gelaat van een grijsaard , en — een doodshoofd. Sprakelooze , maar welsprekende , les : zoo gaat gij , dat
wordt gij. —
Tzum. 1 van Franeker. Waarom de luiden van Tzum den naam
hebben van touwtjessnijders of lijntjessnijders, dat hebben we al hooren vertellen , toen wij te Oldeboorn waren. — Zie Oldeboorn. —
Ureterp. 1 A1 ' van Beetsterzwaag. In verscheidene namen wordt dat
terp gevonden , beteekenend hoogte, heuvel,
als in Greonterp, Slappeterp , TVijnjeterp , enz. De spot , die om alles , zelfs om armoedigheid , lacht , gaf aan de Ureterpers den naam van aangebreide kousen.
Veenwouden. 2 w, van Dokkum. De Veenwouders zijn gloenkoppen.
Oorspronkelijk was deze plaats een uithof of voorwerk van een in de
12de eeuw gesticht Praemonstratenser klooster , dat Claarcamp heette.
—
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Warga. 1 34 van Leeuwarden. 't Is niet zoo bijzonder vreemd ,
dat een klein geldelijk bedrag wordt geeischt van wie over eene brug
gaan. Zelfs is „over de brug komen" synoniem met „betalen" geworden. Maar toch schijnt men den eisch van zulk eene betaling aan
die van Warga erg kwalijk genomen te hebben, want men heeft hun
den schimpnaam gegeven van brugbedelaars.
Wartena. 2 van Leeuwarden. Was eens een welvarend stadje ,
dat echter door een hevigen storm en bij herhaling door geweldige
watervloeden zeer geteisterd werd. Daarom is er een spreekwoord ,
dat zegt : „'t Is een weer , als te Wartena."
Weidum. 1 % van Leeuwarden. Onder Weidum ligt het landgoed
Zijn de dorpelingen te Weidum bijzonder vlug ? Of
Dekama State.
zijn ze bijzonder slank ? Ik weet het niet ; maar ik weet , dat ze
windhonden heeten.
Wieuwerd. 2 van Sneek. Heeft een grafkelder , waarin de lijke n
nietvrga,mldchtiworen.Eédawzigeljken is veeltijds voor dat van Anna Maria van S c h u r m a n gehouden , de wonderbaar begaafde vrouw , die daar onder de Labadisten
verkeerd heeft en er overleden is , in 1678. Doch daar tegen in wordt
beweerd , dat zij niet in , maar buiten de kerk is begraven.
Wijkel. 1% van De Lemmer. Onder Wijkel heeft 0 n n o Zwier
van Haren gewoond , op het buitengoed Meerenstein.
Zie Sint
Annaparochie, Leeuwarden , Wolvega.
Vóór hem woonde daar de
beroemde vestingbouwkundige Menno Baron van Coehoorn, van
wien er , in de kerk , eene schoone graftombe is. — Zie Britsum. —
Eens , 't was in 1428, werd de oude pastoor , Peter heette hij , in
de kerk , waar hij biddend lag geknield , door eeu woeste bende overvallen , met den Schieringer Douwe Minnema aan 't hoofd, en hij
werd meegesleurd naar Sondel, waar zijn zoon A g g e , tot de Vetkoopers behoorende , zich versterkt had in zijn Stins. Toen werd de
Stins opgeeischt , onder bedreiging , dat , bij weigering , A g g e zijn
grijzen vader voor zijn oogen zou zien doodmartelen. Vreeselijk was
de tweestrijd van den zoon , maar de vader riep hem toe : „blijf volharden !" en voordat de jonge man , gansch verward en verbijsterd ,
tot het eene of tot het andere besluiten kon , was de grijsaard ver—

—

—
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moord. — Eén van de duizend gruwelstukken uit den tijd van Frieslands veeten. Zie ook Sint Jacobiparochie.
Winsum. 1 % van Franeker. Daar heeten de dorpers spinzakken.
Nabij dit dorp verheft zich een van de hoogste terpen van Friesland.
Wirdum. 1 van Leeuwarden. De Hervormde Kerk aldaar had tot
1680 twee torens. Men zegt , dat , toen de gemeente eens in geldnood
verkeerde , besloten werd , één van die twee torens voor af braak te
verkoopen. En sedert zijn de Wirdumers als torenvreters gestempeld.
Tusschen Wirdum en Leeuwarden , op Bara State , werd , in 1507,
geboren Viglius van Aytta van Zwichem, beroemd geworden
als staatsman , rechtsgeleerde en geschiedschrijver , en als zeer gematigd lid van Filip s' Raad van State. — Zie Baflo.
Witmarsum. 1 % van Bolsward. Geboorteplaats van Menno S imons, 1496 , die er ook pastoor is geweest. — Zie Pingjum. Toen
hij blijkbaar zich al meer van de Roomsche kerk losmaakte en in de
richting ging der Hervorming , werd een plakkaat uitgevaardigd ,
December 1542 , „dat niemand den heer Menno Simons, bij verbeurte van lijf en goed , mogt logeren , tracteren , favoriseren , noch
met hem converseren of• zijne boeken hebben , zullende ter contrarie
diegene , die hem apprehendeert en overlevert aan 't Hof van Friesland, genieten een premie van 100 Carolusgulden." Tot Menno 's
zwerftochten , in dien staat van zaken veiligheidshalve door hem gedaan , brengt de volkssprook het bekende verhaal , dat hij eens in een
postwagen zat , die aangehouden werd met de vraag , of Menno Simons er in was, en dat hij aan 't gevaar ontsnapte, doordien, toen
zijn medereizigers neen zeiden , hij zelf uit het portier ten antwoord
gaf : „ze zeggen van neen." — Het bedehuis der Doopsgezinden te Witmarsum is nog het stemmige door Menno gestichte gebouw. Men
bewaart er van hem een portret.
Wolvega. 2 van Heerenveen. 0 n n o Zwier van Haren bracht
daar zijn laatste levensjaren door , op Lindenoord , en verloor er zijne
rijke boekerij door een brand. Zijn sterfjaar was 1779. — Zie Sint
Annaparochie , Leeuwarden , Wijkel.
Workum. 1 YL van Hindeloopen. Een zeer oud stadje. Als eene
bijzonderheid is er van te vermelden een kunstig beweegbaar tellurium ,
—
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vervaardigd door een molenmaker , All e B o k s m a. De bewoners
dragen den kleverigen spotnaam van brijbekken.
Woudsend. 2 van Sneek. Hier heeten de bewoners driffpollen,
misschien in verband met de nabijheid van het Slootermeer.
Ylst. Wi van Sneek. Wordt ook wel Drilst geheeten. Daar behoorde te huis het adellijk geslacht Van P op m a , dat onderscheidene
verdienstelijke geleerden heeft opgeleverd. De spotnaam van die er
wonen is kiepmannetjes , eigenlijk k.jepmankes , de naam van koekjes
of moppen , die vooral daar ter plaatse gebakken worden.

•

•
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Assen. De hoofdstad Assen werd eerst tot stad verheven door Kofling L o d e w ij k. De oorsprong der plaats ligt in de stichting van
eene Abdij van CisterciMser-nonnen , in de 13de eeuw , 't Maria/camp
geheeten. Daaruit verklaart zich , dat in 't gemeentewapen Maria
gezien wordt , zittende , met het Kind op den schoot (Pl. I. 9).
Dezelfde voorstelling wordt gevonden in het kerkzegel (Pl. V. 6).
't Was de geboorteplaats van Johannes Alberti, die onder de
godgeleerden beroemd is geweest, vooral om zijne kennis van 't G-rieksch,
en als Hoogleeraar te Leiden overleden is , in 1762.
Beilen. 3 van Assen. De kerk aldaar is eene der oudste kerken
van Drente. Er zijn in die kerk twee Avondmaalsbekers van merkwaardigen oorsprong. Toen , namelijk , in 1795 , eene burgerwacht
werd opgericht , gaven eenige jonge dochters de noodige koperen
trommen ten geschenke. Na de ontbinding van die wacht kregen de
geefsters , bij rechterlijke uitspraak , hare trommen terug. Daar nu
die meisjes er niet bepaald op gesteld waren , zich in het trommelen
te oefenen , maakten ze die instrumenten te gelde , en ze kochten
voor de kerk twee bekers aan uit de opbrengst.
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Borger. 3 Y, van Assen. Daar vindt men het grootste van die
altijd nog indruk makende overblijfselen uit den grijzen voortijd , die
den naam dragen van Hunebedden , door den een vertolkt met : graven der machtigen , door den ander met : legersteden der dooden. Ze
komen ook voor,
ten getale van meer dan vijftig ,
bij Emmen ,
Gieten , Rolde , Sleen , Tinarlo , Valte , en op meer plaatsen , als spra
kelooze en toch veelzeggende gedenkteekenen van geslachten , die al
voor twintig , en meer , eeuwen zijn ondergegaan.
Eelde. 3 34 van Assen. Geboorteplaats van M e n s o Alting, 1541,
wiens raad en werk door Willem L o de w ij k van Nassau, Stadhouder van Drente , begeerd en gebruikt werd ter bevordering van
de Hervorming in die landstreek. — Zie Sleen.
In 1891 werd onder Eel*, op het landgoed Hooghullen , een asyl voor drankzuchtigen
geopend.
Elp. 1 van Westerbork. De spotnaam der Elpers is koekoeken. Er
wordt beweerd , ter verklaring , dat daar oudtijds zekere Heer K o ek o e k woonde , die zeer vermogend was en te Elp bijna alles in bezit had.
Fries. 2 van Assen. Daar is geboren , in 1777 , de dichter Haj o
Albert Spandaw, overleden te Groningen , in 1855.
Gasselte. 2 % van Assen. Men vindt daar een kuil van 500 meters
in omtrek en 9 meter diep , die de merkwaardigheid heeft van nooit
water te bevatten, terwijl hooger gelegene kuilen in den omtrek het
wel hebban. Daarom is er de naam aan gegeven van Verbergingskuil.
Grollo. 1 y van Rolde. Van deze plaats is een zonderling oud
gebruik te vermelden. Als er , namelijk , een nieuwe meier werd ingehaald , dan hingen er in het deurkozijn zijner toekomstige woning
eenige knollen , en bij het binnengaan moesten hij en de zijnen daarin
bijten , waarbij dan de omstanders zich vroolijk maakten met luidruchtig getier. Geen wonder , dat de dorpelingen daar den spotnaam
kregen van knollen. In 't gehucht Anderen , onder Anlo , waar men
met hetzelfde doel een bosje van de eene of andere groente ophing ,
werden de bewoners betiteld met den spotnaam van moeshappers.
Hoogeveen. 44 van Meppel. Geboorteplaats van Leopold Graaf
van Limburg Stirum, lid van 't bekende Driemanschap van
—
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1813. — Zie 's Gravenhage. — Het gemeentewapen is sprekend. Maar
't spreekt meer juist , dan dichterlijk , want het vertoont een stapel
tureen (Pl. I. 10).
Koevorden. Voormaals eene vesting , die dikwijls belegerd werd.
Koevorden heeft een merkwaardig burger gehad in den schoolmeester
Meyners Mannes van Thyne n. Deze , namelijk , uitgeweken
naar Groningen , toen , in 1672 , de Munsterschen op Koevorden aantrokken , gaf met zooveel plaats- en zakenkennis aan R a b e n h a u p t
op,wathijdenmsota,drhenibzgom,
te heroveren , dat die krijgskundige in alles zijne aanwijzing volgde
en werkelijk de stad hernam. — Zie Groningen. — Te Koevorden is
geboren , in 1710 , Michael Bertling, overleden als Hoogleeraar
in de Godgeleerdheid , te Groningen , in 1772. 't Was zeker een zeer
bescheiden man. Want hij aanvaardde zijn ambt met eene redevoering over de zedigheid en zedige wijsheid , den Godgeleerden waardig

en noodig.
Meppel. Ontving van Koning L o d e w ij k stadsrechten. De ingezetenen worden bespot als muggenspuiters , op grond van 't verhaal ,
dat daar eens een jongen , die dichte muggenzwermen , door de avondzon beschenen , om den toren zag dansen , vuur meende te zien en
„brand !" ging roepen , waarop in allerijl de spuiten werden aangevoerd. — „Hij gaat naar Meppel ," is eene spreekwijs , die men te
Vollenhove bezigt , om iemand aan te duiden , die een middagdutje
doet. Zoo zegt men te Zutfen: „Hij gaat naar Gorsel ;" te Breda:
„Hij gaat naar Oosterhout ;" te Gorinchem : „Hij gaat naar Heusden."
't Zal alles eenvoudig beteekenen : hij is voor korten tijd afwezig.
Maar ik kan niet gissen , rwaarom tot iemand , die van de pokken
geschonden is , de raad wordt gericht : „Ga naar Meppel!" of waarom men , met soortgelijke zinspeling , aan iemand , die te Meppel
gaat wonen , de vraag doet : „Moet gij gekeerd worden ?" Trouwens , ook te Hengelo schijnt een pokdalige gekeerd te kunnen.
worden , blijkens het spreekwoord : „Ga naar Hengelo en laat je keeren !"
Odoorn. 5 van Assen. De torenklok aldaar draagt het volgende
opschrift:
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Die kristelicke gemeente van odoren xclo valt
hebben mi laten vergieten anno 1706
ik bin een basin groot van warden
ick roepe de levendigen tot Godts huis
en de dooden tot der arden
Ti tie Goossens heeft mi gegoten ras
doen hi noch freiier was.
In den eersten regel staan naast den naam Odoorn de plaatsnamen
Exloo en Valte. Valte. — Zeker doet die vermelding meer ter
zake , dan wat de laatste regel meêdeelt , namelijk , dat de werkmeester die klok goot , „doen hi noch freiier was."
Rolde. 1 van Assen. Daar zat in de herberg, — 't was in 1623, —
een man aan een tafeltje , met een glas bier voor zich , toen er twee
of drie soldaten binnen kwamen. De man zag blijkbaar met achterdocht en vreeze hen aan , werd van oogenblik tot oogenblik onrustiger , betaalde met onhandige haastigheid zijn nog niet uitgedronken
glas bier en liep weg. Deze vreemde handelwijs gaf aanleiding , dat
de soldaten hem volgden en grepen. En wien hadden ze nu ? Den
gewezen Bleiswijker predikant Slati u s , vinnig en nijdig medewerker aan St o u t e n b u r g 's aanslag op 't leven van Prins Maurits,
tegen wien hij een boosaardig geschrift had uitgegeven, getiteld Klaarlichtende Fakkel. Om den wille van dat geschrift was hij als vluchteling zwervend. Hij had nu aan die hem niet kennende soldaten
zich zelven verraden en — zijn weg liep naar 't schavot. — Zie Bleis
en Stoutenburg. — Naar dat geval vormde zich onder dewijk
drinkers het spreekwoord : „ik wil niet doen als S 1 a t i u s en verloopen mijn bier."
Sleen. 3 van Koevorden. De eerste plaats in Drente , waar de Hervormde leer is gepredikt , en wel door M e n s o Alting, in 1566. —
Zie Eelde. Ook Borger.
Tinarlo. 4 van Fries. Heeft het eenige Hunebed , dat nog geheel
gaaf is , en uit 11 steenen bestaat , — 3 aan iedere lengtezijde , 1 aan
lederen breedte-kant , en 3 als bedekking. — Zie Borger.
Valte. % van Odoorn. Behalve om zijn Runebed , is Valte merkwaardig om de bijzonderheid dat in 't veen aldaar eene brug is out-
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dekt , vervaardigd uit dennenstammen , met planken bevloerd , welke
brug , naar het oordeel der oudheidkenners , van de Romeinen af komstig is , en waarop dus eens de stap der legioenen van Rome gedreund
heeft. -- Zie ook Odoorn en Sittard.
Vledder. 2 van Steenwijk. Misschien oorspronkelijk een plek , met
vlierstruiken begroeid. Althans , vledder en vlier is hetzelfde. Op een
klein uur afstands ligt Frederiksoord , vrije kolonie der Maatschappij
van Weldadigheid , gesticht , in 1818 , door Graaf Van den Bosch,
met krachtige medewerking van Koning Willem I, wiens zoon ,
Prins Frederik, zich aan 't hoofd der onderneming stelde. Twee
andere koloniën der genoemde Maatschappij zijn Willemsoord en Wilhelmina's oord. — Zie Herwijnen.
Westerbork. 3 van Assen. In de boerentaal ook kortweg Bork.
Is het hoogste punt der provincie. De kerk , aan Sint Stefanus
gewijd , diende eertijds ook als vergaderplaats voor den Drost en de
24 Etten , of Oudsten , van Drente , om recht te spreken. Hunne zittingen werden lottingen genoemd. — In den toren hangen drie klokken,
waarvan twee het opschrift dragen : Drie doen de gemeente bijéénkomen. 1727. Misschien moet dat een weerklank beduiden op 't bekend
gezegde : Tres faciunt collegium, al wil dit aan de Pandecten ontleende
woord eigenlijk iets anders zeggen , namelijk , dat er ten minste drie
personen noodig waren voor eene wettige rechtspraak.
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Almelo. De naam beteekent olmenbosch. — Zie Borkelo. — In de
nabijheid verheft zich het fraai kasteel der Graven Van Rechteren,
uit het midden der 17de eeuw , staande op den grond van een burcht,
van drie en een halve eeuw vroeger.
Blokzijl. 1 van Vollenhove. 't Gemeentewapen van Blokzijl , door
Prins Maurits geschonken , is een sprekend wapen , vertoonende een
blok , een heiblok , boven een zijl , een sluis of doorlaat. (Pl. I. 11.)
En dat een sluis daar niet doelloos was , blijkt uit het rijmpje , dat
op de voormalige Taag heeft gestaan :
Blokzijl heeft meer schepen in getal ,
Dan Overijsel heel en al.
Borne. 2 van Almelo. Heeft , als de schimpnaam waarheid spreekt ,
tot inwoners meelvreters.
Dalfsen. 2 van Zwolle. Heeft in de kerk , aan Sint C i r i a c u s
toegwijd,nrafmbeGvVnRchtr,die
vroeger een Slot hadden. Ook is er aan de kerk een vertrek verbonden , dat de gervekamer heet , d. i. de sacristy , de kamer , waarin de
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priester zich voorbereidde voor den dienst, de daarbij vereischte ambtskleederen aantrok , enz. Overigens draagt Dalfsen nog roem op zijn
moppen.
Delden. 2 % van Almelo. In de nabijheid ligt het aloude landgoed
Twickel. Toen , in 1347 , Herman van T w i c k e 1 o er eigenaar van
werd , heette het Eysink. Maar de eigenaar gaf er zijn naam aan.
Door verschillende huwelijken kwam het daarna aan de Raesfelt 's ,
de Wassenaar's, en, in 1831, de Heeckeren's. 't Is vermaard
om zijn zeer oud en statig geboomte. Op kleinen afstand vindt men
Carlshaven , met een logement , zoo genoemd naar Carel George
Graaf van Wass e n a a r , die daar het Twickelsche Kanaal liet graven.
In 't eerste deel dezer eeuw , 't was de 16de Maart 1823 , zijn de Deldenaars nog eens even naar de middeneeuwen teruggekuierd , want
toen pasten ze op eene vrouw , die voor tooverheks werd gehouden ,
de waterproef toe. Gelukkig was de uitslag aldus , dat men 't mensch
onschuldig verklaarde.
Deventer. Oudere naam Daventre. In de Sint L ebuin us kerk ,
de grootste der provincie , is een onderaardsche kapel of krypt. —
Zie ook Rinsumageest en Utrecht. In 1584 kreeg Deventer een Athenaeum , gesticht uit een legaat eener weduwe B o e d e k e r , wier eigen
naam was Anna van Twickel o. Door de Wet op 't Hooger Onderwijs van 1876 ging het in een Gymnasium over. Deventer heeft een
Minderbroedersklooster gehad , gesticht door Hertogin E 1 e o nor a, die
Als merkwaardaar ook begraven is. — Zie Nijmegen en Voorst.
digheid wordt er voorts aangewezen een aan den zijmuur van de
Waag opgehangen koperen ketel , „daar die muntemeister in gesoden wart." 't Was de muntmeester van den Heer Van Bate nbur g, die , wegens 't vervaardigen van valsche munt , die straf
onderging , en daarna niet in een kist werd begraven , maar onder
den grond gestopt in een ton. Te Deventer is geboren G eert
G r o o t e , 1340. — Zie Windesheim en Leerdam.
Uit lateren tijd
zijn , als van Deventer geboortig , te noemen R u t g e r Jan Schi mmelpenninck, 1761, en Adam Frany)is Jules Armand van
der D u y n van Maasdam, 1771. — Zie ook 's Gravenhage.
Ook
is te Deventer geboren, 1810, Albertus Jacobus Duymaer van
—

—

—

—
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Twist, bekend als verdienstelijk Staatsman en Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch Indie , overleden in December 1887 , op zijn landgoed Nieuw Rande, onder Diepenveen. Tusschen Deventer en andere
plaatsen wordt eene vergelijking gemaakt in 't oude rijmpje :
-

Deventer is een koopstad ,
Zutfen is een loopstad ,
Lochem is nog wat ,
Maar Borkelo is een hondengat.
Die de burgers van Deventer beschimpen
— Zie ook Montfoort.
wil , noemt hen stokvisschen. Ondertusschen beroemen zij zich, niet
zonder reden , op hun tapijten en hun koek. De roem van dit baksel
—

hield al wel vier eeuwen stand. Van ouds ging het toezicht der regeering er over. Grootte , zwaarte en hoedanigheid der koeken waren
voorgeschreven , en tot teeken , dat daaraan voldaan was , kregen ze
als stempel „der Stadt Aerne" , d. i. den arend van het Stedelijk Wapen. (Pl. I. 12). In de eerste helft dezer eeuw hield dat toezicht op.
Zeker hebben de eerste bakkers van deze lekkernij niet vermoed, dat
ze tevens een nieuwen scheldnaam bakten. Toch was het zoo. 't Woord
Deventerkoek kwam in gebruik als scheldnaam voor lange , stijve ,
droge personen. En 't was wel het toppunt van oneerbiedigheid ,
toen , in 1566 , de Amsterdamsche Burgerweezen , „als bezeeten met
booze geesten" , den Schout Piet e r Pie t e r s z. , „van wege zijne
wanstallighe lengte" , den naam van Deventerkoek naar 't edelachtbare
hoofd durfden werpen.
Enschede. Werd geheel vernield door een brand , die uitbrak den
7den Mei 1862 , zoodat de thans bestaande huizen allen van ongeveer
denzelfden tijd zijn. liet Stadhuis bewaart eene afbeelding van H e rman van L oche m, die er , met zijn broeder J a n , 't fabriekswezen
invoerde , in 't midden der 18de eeuw.
Friezenveen. 1% van Almelo. Zoowel de taal , die daar gesproken
wordt , als de naam der plaats , maakt het waarschijnlijk , dat men
hier te doen heeft met een Friesche volkplanting. Van ouds reisden
de Friezenveners met hunne weefsels naar Spanje , Zwitserland en
elders , maar vooral ook , sinds al twee eeuwen ongeveer , naar Rusland. Te Sint Petersburg hebben ze nog altijd eene soort van bazar,
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tot den verkoop van linnen , damasten , enz. bestemd , in een gebouw,
dat Gostinoi Dwor heet , zooveel als koopmanshof. De hoofden der
gezinnen vertoeven daar van tijd tot tijd , hunne zonen meestal langer achtereen. Een gevolg van die verhouding is , dat verscheidene
burgers te Friezenveen niet onervaren zijn in de Russische taal.
Genemuiden. 234 van Meppel. In de volkstaal ook Geelmuiden of
Geelmuijen. Er is eene overlevering , die zegt , dat in dien omtrek ,
in een toren , gewoond heeft de waarzeggende priesteres Velleda,
uit den stam der Bructeren , die , om de orakels , die zij gaf, door
C 1 a u d i u s Civilis en de zijnen schier als eene godheid geëerd
werd.
1 van Steenwijk. Men vindt verhaald , dat aldaar ,
Giethoorn. 1 %
in den winter van 1581 , soldaten van S o n o y de klokken uit den
toren haalden , en die over 't ijs voortschoven in de richting naar
Vollenhove , maar dat op 't Giethoornermeer het ijs brak en de klokken
verzonken , — die nbg wel , uit de diepte , een zuchtend geluid doen
hooren , voor alle ooren , die vatbaar voor zulke waarneming zijn.
Goor. 3 % van Almelo. De naam goor beteekent oorspronkelijk
eene slij kige , moerassige streek. De plaats wordt al vermeld in de
13de eeuw. Van 1421 tot 1461 is er een zoogenaamde Vrijstoei gevestigd geweest van die met geheimenis en verschrikking omhulde
middeneeuwsche instelling , die bekend is onder den naam van Veemg ericht , en waarvan de leden zich met duren eed verbonden , „dat zij
getrouw de rechtszittingen zouden bijwonen , en voor vrouw en kind,
vader en moeder , broeder en zuster , voor vuur en wind , voor alles ,
wat de zon beschijnt en de regen besproeit , voor alles, wat tusschen
hemel en aarde is , het daar verhandelde geheim zouden houden."
't Was een rechtbank , die op eigen gelegenheid , buiten de openbare
machten om , vonnissen velde en voltrok. De Vrijgraaf , die er 't
hoofd van was, en zijn bijzitters , de Vrijschepenen , hadden 't recht ,
den veroordeelde op te hangen , evenwel niet aan eene galg , maar
aan een boom. Bood hij tegenstand , dan mochten ze hem doodsteken , maar dan moesten ze hun mes bij het lijk laten liggen , ten
teeken , dat daar geen moord , maar eene strafvoltrekking had plaats
gehad. Het laatste Veemgericht is gehouden in 1568 , bij Zella , in
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Zie ook Bredevoort. — Op de begraafplaats te Goor is een
Saksen.
sierlijk grafteeken voor Thomas Ainsworth, als oprichter van
de eerste calicotfabriek , 1833.
Haaksbergen. 3 van Enschede. Van eenige adellijke huizen , die
daar gestaan hebben , is niets over dan de namen. Van 't voormalige
kasteel , dat De Blankenburg heette , kleeft de naam nog aan eene
straat in het dorp. — In de eerste jaren dezer eeuw leefde te Haaksbergen zekere Berend L aar v e 1 d , die vermaardheid had onder 't
landvolk in den omtrek , als ziener en belezer. Naar dat zien van 't
verborgene noemden ze hem K i e k e Beren d.
Hasselt. Kreeg in 1252 stedelijke rechten van den Utrechtschen
Bisschop Hendrik van Vianden, als landsheer van Overijsel.
Kerkpatroon was Stefanus, die schildhouder is van 't gemeentewapen. (Pl. I. 13). De man , die in 't kerkzegel staat , zal ook wel
St efanus zijn. Want boven zijn hoofd zweeft eene kroon, — aanduiding , kan men denken , van zijn martelaarschap , en tegelijk zinspeling op zijn naam , die kroon beteekent. (Pl. V. 7). Hasselt is eene
der eerste plaatsen geweest , die eene drukkerij hebben gehad. Geboren is er Caspar Ammon, die , als kloosterling, eene Hebreeuwsche
Spraakkunst schreef, maar toen niet vermoeden kon , dat zijn boek
in zoo beroemde handen zou komen : Luther heeft er Hebreeuwsch
uit geleerd. — De eenmaal door C o e h o o r n aangelegde vestingwerken
zijn in wandelwegen veranderd.
Hengelo. 1 % van Enschede. De plaatsnaam beteekent : het boschland der Anglen. — Zie Baflo en Borkelo. — Gezamenlijk liggen de
burgers onder den spotnaam van wind. Dat een pokdalige baat kan
vinden te Hengelo , hebben we reeds te Meppel vernomen.
Kampen. Behoort tot de steden , die het ongeluk hadden , om ,
meer dan andere , het mikpunt van spot en het middenpunt van
dwaze verhalen te worden , iets , wat in Frankrijk het lot is van
Brive la Gaillarde en Carpentras ; in Engeland van Gotham ; in
Duitschland van Schilda en Krdhwinkel ; enz. Eéne van de dwaasheden , den Kampenaars toegedicht , is het laten zwemmen van een
gevangen steur , na den visch van een belletje te hebben voorzien ,
om hem later terug te kunnen vinden. In verband daarmeê heeten
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de Kampenaars nog altijd steurvangers en bevat een volksrijm dit :
Als je te Kampen staat aan de IJselboord,
Wordt nog het klinken van het schelletje gehoord.
Zie ook Do/chum en Edam. — In de Boven- of Sint Nicolaa skerk
is een zeer oude doopvont aanwezig , alsmede een urn , bevattende
het hart van Admiraal De Wint e r , die , in 1761 , te Kampen geboren werd , en , in 1812 , te Parijs overleed. De Christelijk Gereformeerden hebben te Kampen eene Theologische School tot opleiding
van predikanten.
Mastenbroek. 1% van Kampen. De Staatsche troepen , in 1580
daar en in den omtrek vertoevende , werden slecht betaald , en stelden zich schadeloos door de boeren te plunderen. Die van Mastenbroek
echter wierpen verschansingen op, en vormden met omwonenden eene
bende , ter bestrijding van de roofzucht der soldaten. 't Werd de
desperate bende genoemd. In hare vaandels zag men een zwaard boven een leêge eierschaal , met de woorden er om heen : Eerst vochten
wij om het ei , maar thans om den dop.
Oldenzaal. Eene zeer oude stad. Er wordt beweerd , dat reeds
Vorst P har am ond, in 420 , daar ver blijf heeft gehouden , en dat
de plaats , toen hij van daar zich naar Galli ë had gewend , genoemd
werd die olde Sale , zoo veel als : het owle Paleis. Eene andere mee ning is , dat de naam beteekent : zetel der oude Saliërs. De Roomsche
PI echelm ikerk aldaar behoort tot de oudste van ons land.
Ootmarsum. 214 van Oldenzaal. Ook een plaats van zeer hoogen
ouderdom. Zelfs vindt men vermeld , dat zij reeds gesticht werd in
't jaar 127, door den Frankischen Koning 0 d e m a r, en daarbij wordt
dan de naam verklaard als ontstaan uit 0 d e in a r s heim.
Er is daar
een oud volksgebruik bekend , dat vleugelen heet en hierin bestaat,
datopPschengrijvabdenog,haid
en zingende , het eene huis na het andere inloopen , liefst , als de
gelegenheid er voor is , de voordeuren in en de achterdeuren uit.
Merkwaardig is ook een ander oud gebruik onder de boeren in den
omtrek. Bij 't huwelijk namelijk , geeft de bruid den bruidegom een
linnen hemd en een koe. Dat hemd draagt hij eene week , waarna
zij het , schoon gewasschen , in haar kabinet bewaart ; 't zal zijn
—
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doodshemd zijn. De koe , de bruidskoe , wordt in den stal gezet onder
een gedeelte van de h ide of zoldering , dat uit eenige dikke en geschaafde eikeplanken bestaat , terwijl de andere planken, van die zoldering boven het vee , ongeschaafd zijn en van een mindere houtsoort. Die eikeplanken zijn een geschenk des bruidegoms en worden
later verwerkt voor de doodkisten van hem en van de vrouw.
Raalte. 3% van Deventer. Heeft eene kerk , waarvan de toren lager
is dan het dak. Onder Raalte ligt de hofstede Schoonheten , een naam ,
aan dien van de Bentinck 's verbonden. Vele leden van dat geslacht
zijn op Schoonheten geboren , o. a. in 1651 , Hans Willem, die om
een bijzonder geval vermelding verdient. Toen, namelijk, Willem III
de pokken kreeg en de artsen 't wenschelijk noemden , dat , om die
naar buiten te krijgen , esn jong p3rso3n , na 't innemen van een
zweetmiddel, zich bij den zieke te bed legde , bood zijn kamerjonker
Hans Willem Bentinck zich daartoe aan en hij deed het. De
Prins herstelde , maar Bentinck kreeg nu zelf de pokken. Doch
ook hij kwam tot herstel. Geen wonder , dat de Prins hem met
allerlei gunsten en eerbewijzen overlaadde.
Staphorst. 1 van Mep_pel. Het woord horst duidt eene plaats aan,
bezet met struiken of kreupelhout. De dorpers zijn bekend om hun
forschen lichaamsbouw. Ook plachten ze door te gaan voor vechtlustig
en baldadig.
Steenwijk. Geboorteplaats van den eens zeer beroernden Bern ardus Paludanu s, 1550. — Zie Enkhuizen. — Menigmaal is Steenwijk
in 't rumoer en de jammeren des oorlogs betrokken geweest. R e n n e nb erg, na zijn afval van de Staatsche zijde en zijne verzoening met
Spanje , belegerde het stadje , in 1580. Het beleid en de moed van
Johan van den C o r p u t hielden de verdediging vier maanden vol ;
toen daagde ontzet , door den Engelschen Bevelhebber Norrits en den
Stadhouder Sono y. In 1582 werd echter Steenwijk door de Spanjaarden
bij overrompeling genomen, maar in 1592 werd het weêr door M a u
i t s veroverd. In 1672 was het een tijdlang in de macht der Mun--r
sterschen. Tot de geschiedenis van Steenwijk's balegering door R e nnenberg behoort het verhaal, dat earl schutter der bazetting in
het duister een schot loste naar den kant , waar hij een der vijanden
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op den Prins hoorde smalen , en dat het schot bevonden werd , dien
vijand de tong ontnomen te hebben. T o llens, in zijn stukje : Het
schot voor Steenwijk , zegt er van :
Nog jaren werd in Steenwijks wal
Van 't wond're schot verteld ;
Het staat in 's lands kronijk vermeld ;
't Verdiende 't wel , het vreemd geval.
Vollenhove. Was in de 9de en de 10de eeuw een Graafschap en
kwam later in 't bezit der Utrechtsche kerkvors ten. Bisschop G o dfried van R een en stichtte er , in de 12de eeuw , een Slot , — het
dit werd de oorsprong der stad. — Zie ook Montfoort.
Olde Huis ;
't Was de geboorteplaats van den dichter Johannes
En illeppel.
van Vollenhove, 1631.
Wijhe. 3 y, van Zwolle. De kerk heeft drie graftomben , waar van
ongemeen fraai en sierlijk is die van den Generaal Koenraad Wi 11 e m Baron van Dedem, overleden te Zwolle in 1714. Dit prachtig stuk is gesticht door zijne echtgenoote Anna Elisabeth Baronesse van Echten tot Echten.
Windesheim. 114 van Zwolle. 't Woord heim, vaak tot hem verkort , en , als er een c of een k voor komt , ook wel in cum of kom
Diepenheim, Etershem, Gorcum, Beusekom,
veranderd ,
beteekent een omheinde plaats. In de spreektaal heet Windesheim ook
Winsem. De kerk wordt geacht nog een overblijfsel te zijn van het
klooster , daar gesticht door leerlingen van Geer t G r o o t e , die , te
Deventer, de vereeniging van de Broeders des gemeenen levens had opgericht , en één der „Her vormers vóór de Her vorming" was.
Zie
Deventer en Leerdam.
Zwolle. De hoofdstad. Wordt reeds in de 11de eeuw genoemd , en
kreeg in de 13de stedelijke rechten. 't A. g n i e ten klooster , dat in de
nabijheid gestaan heeft , is vermaard als de plaats , waar Thomas
a Kempis verblijf heeft gehouden , de stille , vrome man , wiens
werk over de navolging van Christus in schier alle talen is vertolkt en
verbreid , en die daar rust zocht „in hoekskens en boekskens" , totdat
zijn levensboeksken uit was en zijn laatste hoeksken gevonden ; 1471.
Te Zwolle is geboren R ij nvis Feith, 1752,
— Zie ook Harich.
—

—

—

—

—

—
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en aldaar gestorven 1824. Zijn geliefkoosd verblijf was de buitenplaats Boschwijk. Op 't kerkhof buiten de Diezepoort staat van hem
een gedenkteeken. Zwolle was ook de geboorteplaats van den Staatsman Jan Rudolf Thorbecke, 1798, overleden te 's Gravenhage ,
18r2, en vereerd met een standbeeld , te Amsterdam. Zijn naam
staat in een gevelsteen van zijn geboortehuis , op de naar hem genoemde Thorbeckegracht , vroeger de Dijk geheeten. Ook de in 1875
te Amsterdam overleden letterkundige en dichter E v e r h a r d u s J ohannes Potgieter was van Zwolle geboortig , 1808. Op de Westerbegraafplaats te Amsterdam siert zijn borstbeeld zijn graf. — De
spotnaam der burgers is blauwvingers , naar het schertsende zeggen
des yolks , dat zij hun vingers blauw telden aan de dubbeltjes , waarin
eens Amsterdam betaling deed voor een klokkenspel , van Zwolle overgenomen.
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Akkooi. X van Beesd. Het dorp werd gesticht , in 1140 , door
J an V III, Heer v a n A r k el , na zijn terugkeer van een kruistocht
naar 't Heilige Land. 't Was de geboorteplaats van C o r neliu s
Jan seniu s , 1585 , die bisschop van Yperen is geweest. Hij liet een
boek na, getiteld Augustinus, dat door Ur b a nu s VIII en In n o c e nt i u s X werd veroordeeld. Velen, die met hem instemden, sloten hier
te lande zich aan bij de gemeente der Oud-Roomschen , of Oud-Bisschoppelijke Klerezij , wier leden daarom , min juist , Jansenisten genoemd
worden , door de Roomschen en veel Protestanten.
Ammerzoden. 1 van Bommel. In de nabijheid verheft zich het
beroemde kasteel , dat in het laatste deel der 13de eeuw eigendom was
van Heer J o ha n v a n Herlar, in den loop des tijds meermalen
van het eene geslacht in het andere overging en eindelijk kwam aan
de Belgische familie De W o el m o n d. Een lid dier familie verkocht
het in 1874 , en , waar Ridders hebben gehuisd , houden thans nonnen verblijf ,, van de orde der Clarissen. Bij den grooten watersnood.
van 1861 , waarbij Koning Willem III zich zoo kloek , als welda4
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dig , betoonde , was het Hooge Huis van Ammerzoden voor velen uit
den omtrek een wijkplaats. — Zie Apeldoorn en Leeuwen.
Apeldoorn. Oudere naam Apoldro. De kerk kreeg van Prins
Willem V een orgel ten geschenke , in 1780. Zij bevatte de grafstede zijner gemalin Frederika Sophia Wilhelmina, Prinses
van Pruisen. — Zie Hekendorp. — Ook van den Admiraal Van Kin sr
bergen, van wien mede de Nieuwe Kerk te Amsterdam een grafteeken heeft. — Zie ook Doesburg en Elburg. — In 1842 werd eene
nieuwe kerk ingewijd, gebouwd uit een geschenk van Koning Willem
I. In 1889 sloopte een brand dat gebouw en in 1891 begon de herbouw.
Men vond toen in den grond onder een steen met het tijdcijfer : 18
11/v 39 , een busje , bevattende één exemplaar van alle in dien tijd
gangbare munten en een gedenkpenning , een en ander doelende op
de 25jarige regeering van Willem I. Onder de nieuwe kerk, waarvan
de eerste steen werd gelegd door de jonge Koningin Wilhelmina, den
16den Juli, werd deze verzameling weder weggeborgen, mèt de hedendaagsche munten. — Bij Apeldoorn ligt _Het Loo, dat in de 16de eeuw een jachtslot was van Johan B e n t y n c k. 't Is niet bekend, in welke betrekking
Maarten van R o s s e in tot dit Slot heeft gestaan, maar zijn wapen,
met het cijfer 1538 , wordt er gevonden op een gevelsteen. — Zie ook
Vaasen , Bommel en Amersfoort. — Na verschillende eigenaars gehad
te hebben , kwam , in 1656 , Het Loo , door koop, aan Willem III,
die er dikwijls verblijf hield , ook , toen hij al Koning van Engeland
was , en die er een nieuw paleis liet bouwen , bij het oude jachtslot ,
dat sedert Het oude Loo werd genoemd. In 1672 trok er eene bende
Franschen op aan. Maar een wakkere borst, zekere Jan van S p r a n g,
nam een trommel en ging , tusschen 't hout verborgen , zoo duchtig
aan 't roffelen , dat ze een aanval vreesden en aftrokken. Het Loo
is ook een geliefkoosd verblijf van Willem IV en Willem V geweest. Daarna heeft Koning L o d e w ij k het bewoond en Napoleon
heeft er een dag en twee nachten verwijld. Koning Willem I heeft
er ook vaak vertoefd, en 't was daar, dat hij afstand van de regeering
deed , 7 October 1840. Willem II had er minder meê op , maar des
te meer weer zijn zoon , Koning Willem III, die er ook den 23sten
November 1890 overleed , na er voor 't laatst verblijf gehouden te
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hebben van 't voorjaar van 1888 af. Het beeld van de Faam,
opgericht door Nederlandsche vrouwen , in den tuin van Het Loo , is
eene hulde aan Willem voor zijn moedig en liefderijk optreden
bij den watersnood van 1861. — Zie Ammerzoden en Leeuwen. — Als
eene bijzonderheid wordt beweerd , dat , wie op de stoep staat van 't
paleis , zich op gelijke hoogte be vindt met den torentop der Groote
Kerk te Arnhem. — Onder Apeldoorn ligt Veldzicht , eene stichting
voor verwaarloosde meisjes , die in 1889 daarheen werd overgebracht
van Vechtzicht , onder Breukelen , waar zij in 1887 was gevestigd.
Arnhem. De hoofdstad. Was eertijds de zetel der Hertogen van
Gelderland. Het Raadhuis is eens de woning van Maarten van
R o s s e m geweest. Het is ook wel het Duivelshuis geheeten , naar
drie saterbeelden aan den ingang. In de Groote of Sint E u s e b i u skerk , waarvan Hertog A r n o u d , in 1450 , den eersten steen heeft
gelegd , is Karel van Egmond, de laatste der Geldersche Hertogen
begraven. Zijn eigen beeld en vier leeuwen en de twaalf Apostelen
versieren zijne tombe. De klok is een werkstuk van Hem o n y , den
beroemden Lotharinger , van wien Vondel zong :
Ick verhef mijn toon in 't zingen
Aan den Amstel en het Y,
Op den geest van I:Iemony,,
D'eeuwige eer van Loteringen ,
Die 't gehoor verleckren icon
Op zijn klockspijs en zijn nooten,
Ons zoo kunstrijk toegegoten, — enz.
Door de nabijheid van Yelp , Rozendaal en Oosterbeek , en door de
fraaie landhoeven en lusthoven Sonsbeek , Warnsborn , Klarenbeek met
de Steenen Tafel , Mariëndaal , op de gronden der voormalige Abdij
Mariënborn , en vele andere , is Arnhem het middenpunt van een
cirkel , overrijk aan natuurschoon. — Aan den weg naar Yelp ligt Bronbeek , een landgoed , dat Koning Willem III aankocht in 1854 en
tot paleis liet inrichten. De uit Frankrijk verbannen Graaf van
C h a m b o r d heeft er , in 1859 , eenige maanden verblijf gehouden. In
October van dat jaar gaf de Koning Bronbeek den Staat ten geschenke,
om het te doen dienen als invalidenhuis voor Indische militairen.
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0 verigens , als iemand vraagt , wat Arnhem zoets voortbrengt , dan
bekomt hij ten antwoord : jongens en meisjes.
Barneveld. 334 van Amersfoort. Men schreef 1482. Met achttien
gezellen heeft hij zich in den toren genesteld , de moedige Kabejauw,
wiens naam voor immer aan dien van Barneveld verbonden is , Jan
van Schaffelaa r. Maar de Hoeken steken den toren in brand. 't Is
niet meer uit te houden en spijtig roept de held : „wij geven het
op !" En 't antwoord is : „wij laten allen vrij , maar één moet vallen ,
als losprijs ; wij eischen Jan van Schaffelaa r." Daar willen de
zijnen echter niet van weten ; dan willen ze liever , met hem samen ,
in de vlammen vergaan. Maar hij , om zijne vrienden te redden ,
springt uit den toren en valt met het woord : „Daar hebt gij Jan
van Schaffelaar !" in het midden zijner vijanden neder en sterft.
Het nu nieuwerwetsche Huis de Schaffelaar helpt onthouden , wie hij
was , wat hij deed. Tollens zong er van :
Wie C u r t i u s van Rome noem' ,
Geev' Schaffelaar den lof,

Wiens meerder deugd , met minder roem,
Den Romer overtrof.
Op eene klok in Barnevelds kerktoren staat een wijze les. Maar lessen op klokken in torens ziiin zoo ver boven 't bereik van de meesten.
Daarom is 't goed , ze naar beneden te halen , gelijk hier door het
volgende afschrift geschiedt :

Zo menichmaal gij hoort den heldren klockenslach,
Gedenk aendachtichlijk aen dynen jongsten dach.
Anno 1665. — H e m o n y fecit.
Eene andere klok aldaar spreekt aldus , door haar opschrift :

Ik roep door mijn geluid
Tot Jezus woord zijn bruid
De dooden ik beween
't Zij grooten hetzij kleen.
Beekbergen. 1 ri' van Apeldoorn. In 't koor der kerk is begraven
Martin 0 r g e s , „de oldeste papyermaker van Gelderland." Hij leefde
in 't begin der 17de eeuw. Te Beekbergen heeft Constant ij n H u yg e n s een zomerverblijf gehad. ',
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Bennekom. 1 van Wageningen. Er is een verblijf voor blinde
kinderen , gevestigd door de Alexanderstichting. Onder Bennekom
Van dit dorp is eene merkwaarbehoort het adellijk Huis Hoekelom.
dige geschiedenis , uit het jaar 1624 , tot ons overgekomen. In een
donkeren nacht der maand Februari van dat jaar was de boschwachter Johan G e r r it s z. , -- om zijn hoornblazen de trompettter van Bennekom genoemd , — in zijn eenzaamheid op weg. In dien tijd liepen
de Spanjaarden de Veluwe af , en 't was zijn doel , van hun verblijf
en hunne bewegingen een en ander te verspieden. Toen hij nu in den
omtrek van Ede gekomen was , waar zijne verloofde , Truydgen
G o s e n s dochter, woonde, die hij ditmaal niet kon bezoeken, kreeg hij,
— men zou gezegd hebben , — den bedenkelijken inval , om haar door
een deuntje van zijn hoorn althans een teeken van zijne nabijheid te
geven, en hij blies het Wilhelmus. De Spanjaarden, in 't kasteel Kernheirn gelegerd , hoorden die hun zoo goed bekende tonen over de heide
weêrgalmen , meenden , dat er troepen van den Prins in aantocht waren en namen in overhaasting de vlucht. En dit was 't begin der ontruiming van de Veluwe. Dus , Gerrits z. blies de Spanjaards weg.
Beusichem. 1 van Kuilenburg. Bekend om zijn paardenmarkt ,
waarvan vooral merkwaardig is , dat die reeds vermeld wordt in 1461.
Van 't Slot , dat te Beusichem heeft gestaan , eene stichting uit de 13de
eeuw , is niets meer over. Misschien mag de naam steenakker , door
de volksspraak nbg aan zeker stuk bouwland gegeven, als grond voor
't vermoeden gelden , dat het op die plek gestaan heeft.
Bommel (Zalt.) Werd door Otto van Nassau, Graaf van Gelder,
tot stad verheven. Veel heeft Bommel te lijden gehad in de Spaansche
oorlogen en bij den inval van L o d e w ij k XIV, toen T u r e n n e de
stad vermeesterde. Tot den Spaanschen oorlogstijd behoort het verhaal , dat twee broeders , de een in Spaanschen en de ander in Slaatschen dienst , daar , na handgemeen geweest te zijn , elkander herkenden , en dat de pijnlijke moeilijkheid , die beiden gevoelden , broeders
te zijn en vijanden te moeten wezen , werd opgelost door een schot ,
dat beiden op één oogenblik doodde ; 1599. B i l d e r d ij k bezong 't geval
in zijn dicht : De twee broeders voor Bommel. Maarten van Ross e m is er geboren , 1478. Men wijst er nog zijn geboortehuis aan.
—
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— Zie Apeldoorn , Vaasen , Amersfoort. — Mt het geslacht onzer oudere
tijdgenooten moet genoemd worden, als van Bommel geboortig , N i c olaas Christiaan Kist, de verdienstelijke beoefenaar der kerkgeschiedenis , die , als Hoogleeraar in dat vak , te Leiden overleed , 21 December 1859. — De spottende taal des volks gewaagt nu en dan van de
Bommelsche mutsenmarkt, dat dan een schimpscheut is, zegt men, op
een vroegere paardenmarkt , die geheel verliep , zoodat men er ten
slotté veel vrouwemutsen , maar haast geen paard meer zag. Waarom
echter ook gezegd wordt : „Hi,j is op weg naar Bommel", in den zin
van : hij gaat dood , — dat is mij niet duidelijk . Algemeen bekend
is het zonderlinge opschrift , dat tot herinnering moest dienen van
't inslaan van den bliksem in den Sint Maarten storen , in 1598 :

Iksem bliksem dommele
Sloeg in den toren te Bommele
Heer oom
Doe 't nooit weerom.
Dat Heer oom schijnt op den Booze te doelen. Te Yucht deed men
dan toch beter, want daar riep men den Heer aan, ter af bidding van

een tweede ramp. — Zie Yacht.
Borkelo. 2 van Lochem. De naam beduidt berkenbosch. Zoo beteekent Almelo olmenbosch , Borkelo beukenbosch , Eeklo eikenbosch , Elslo
elzenbosch , Espelo espenbosch , d. i. bosch van die soort van populieren ,
die ook klater- of ratelpeppels en ratelaars genoemd worden , en waarvan in de schertsende volkstaal de bladeren vrouwentong en heeten. —
Zie ook Baflo. En Deventer. — In het oude kasteel met zijn
aanhoorigheid , 't zoogenaamde Hof van Borkelo , is eene paardenstoeterij gevestigd geweest , reeds in den Franschen tijd. Na den val
van Napoleon vond de Directeur goed , met al de paarden naar
Frankrijk te trekken. In 1821 nam onze Regeering de zaak weder
op , maar achtte haar op den duur te duur , en ging over tot verkoop
in 1842. Koning Willem II nam haar voor eigen rekening over.
Doch niet lang na diens dood , namelijk in 1850 , werd zij opgeheven.
Breedevoort. 1 van Winterswijk. 't Woord voort , fur t , fort beteekende eene doorwaadbare plaats in eene rivier of een beek. Legde
men in het water eene reeks van steenklompen , zoo , dat men , van
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het eene steenblok op het andere overstappend , van den eenen oever
welk woord,
naar den anderen kwam, dan had men een steenvoorde,
in onderscheidene vormen , nog meermalen voorkomt als plaats- en als
geslachtsnaam. Onder Breedevoort ligt de buurt Walvoort , waar een
Yriistoel van het Veemgericht is gevestigd geweest. — Zie Goor.
Brummen. 1 3% van Zut fen. Onder deze gemeente liggen de buitengoederen de Engelenburg , de Zegerij , Empe , Voorstonden en meer.
Er is een spreekwoord dat zegt : „Hij gaat naar Brummen , om raadzaad te halen." Wie weet, wat raadzaad is, en waarom dat te Brummen te halen is , die zegge het mij. Of is het fout en moet het
raapzaad zijn ? Dan valt er een weinig meer licht op , maar ook
zoo is 't nog duister.
Buren. 1 '4 van Wijk bij Duurstede. Was vroeger de hoofdplaats
van 't Graafschap van dien naam. Het Slot van Buren , waarvan
alleen de plaats nog kenbaar is , is berucht geworden door eene zeer
stuitende verzaking van den kinderplicht. Immers , Hertog Arnou d.
werd er gevangen gezet door zijn zoon A d o 1 f, in 1465, welke gevanEr is eene
genschap zes jaren geduurd heeft. — Zie ook Grave.
kommanderij van de Malteserorde gevestigd geweest. — Zie ook RijsTe Buren is , 19 December 1554 , geboren
wijk en Mont foort.
Filips Willem, zoon van Willem I en Anna van Egmond,
Gravin van Buren. Door Maria, oudste dochter van dit echtpaar ,
is 't nog bestaande Weeshuis gesticht.
Buurmalsen. % van Buren. Men beweert , dat de kerk aldaar
haast 12 eeuwen oud is , als gesticht door Sint S u i d b e r t u s , die
stierf in 713. In den toren hangt eene klok , waarop tweemaal voorkomt Maria met het kind Jezus, en die het opschrift draagt :
—

—

—

S. Salvator is mijn naem
Mijn gedane is voer Godt bequaem
Den vreemde roep ic
Den doode ouerlui ic
Haghel donner en festoen
Ic herinner boemelend.
A' IVIDGICIII.
Die klok is zeer groot. Maar er is een stuk uit , misschien bij on-
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geluk. Doch 't kan ook zijn , dat het er opzettelijk uit geslagen is ,
tot vermindering van den zeer zwaar dreunenden klank.
Deutiehem. Eene plaats , die in den Spaanschen tijd , en ook weêr
in 1672 , een ruim aandeel heeft gehad aan de rampen des oorlogs.
Er heeft voorheen een vermaard klooster gestaan , Bethlehem geheeten , dat in 1579 is geslecht , en waarvan nog een kostbaar handschrift , met afbeeldingen , in de Arnhemsche gemeentebibliotheek wordt
bewaard. Er is eene inrichting tot opleiding van predikanten. Buiten het stadje ligt de Kruisberg , gevangenis voor veroordeelde jongens.
Dieren. 1 van Doesburg. Oudere naam Theotorne. Was een geliefkoosd verblijf van Prins Willem III en zijne gemalin Maria,
dochter van Jacobus II van Engeland. In de 13de eeuw was er
eene kommanderij van de Duitsche Orde , d. i. eene onderafdeeling
der Landskommanderij of Balye van Utrecht. De Duitsche Orde had,
namelijk, twaalf Landskommanderijen of Balyen , waarvan er twee
gezeteld waren in Nederland , en wel , te Utrecht en te Aldenbiesen ,
in Limburg. De volle titel der Orde was eigenlijk : Broederen des
Duitschen Huizes van onze Lieve Yrouwe te Jeruzalem. Daarom werden de leden ook wel Marianen geheeten. Ze droegen een zwarten
lijfrok en daarover een witten mantel met een zwart kruis. Te
Utrecht , aan de Runnebaan , staat het Huis der Balye van Utrecht ,
het zoogenaamde Duitsche Huis , merkwaardig om zijn portretten en
oudheden , en op verscheidene plaatsen , aan deur , venster en wand ,
als 't ware gemerkt met het devies :
Weest Ritder ende guet Man
Ende hout Ridderlyke oerde.
Zie Gemert. — Ook Spankeren en Maasland. -- Ook Reden.
Doesburg. Beweerd wordt , dat de Romeinsche veldheer Drusus ,
die kort voor onze jaartelling in deze landen verwijlde , de stichter
is dezer plaats en dat haar naam eene vervorming is van Drusiburgum , burg van Drusus. De hooge toren der Sint Martini kerk , in
de volkstaal wel lange Jan genoemd , — welke naam ook te Middelburg
en elders aan hooge torens is gegeven ,

—

is de eerste geweest hier te

lande , die van een bliksemafleider werd voorzien, — in 1783. Te
Doesburg is geboren, in 1735, Jan Hendrik van Kinsbergen,
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die echter te Elburg , waar zijne ouders zich vestigden , is opgevoed ,
en beroemd werd as vlootvoogd door onderscheidene feiten , o. a.
door zijn aandeel in het gevecht van Z outman met de Engelschen,
bij Doggersbank , 5 Augustus 1781. Hij verkreeg daarom den titel
van Graaf van Doggersbank. Zijne laatste levensjaren bracht hij te
Apeldoorn door , op eene buitenplaats Welgelegen , waar hij stierf, in
1819. — Zie Apeldoorn en Elburg. — Door Van Kinsbergen heeft
onze natie het Wien Neerlandsch bloed gekregen , van welks acht
coupletten zij er echter doorgaans zes ongebruikt liet. Hij loofde ,
namelijk , in 1815 , een eermetaal uit aan den vervaardiger van het
beste volkslied. De prijs werd toegekend aan T o 11 e n s , wiens zang
door Johann Wilhelm Wilms op muziek werd gebracht.
Doornenburg. 234 van Nijmegen. Met een oud Slot van dien naam.
Een der latere bezitters liet er in schilderij brengen de voornaamste
daden en lotgevallen van G ij sbrecht van Aemste 1, zonder echter
aan schifting van geschiedenis en verdichting te denken. Er kan
intusschen waarheid gelegen zijn in het zeggen , dat G ij sbrecht
daar na zijn uitwijken , wegens zijne deelneming aan den moord van
Floris "V , een tijd heeft gewoond. Immers , Doornenburg was eene
Heerlijkheid der Aemstel s, en dat G ij sbrecht zich toen in de Betuwe heeft opgehouden , is bekend. Tusschen dat Slot en de kerk
staat een van die boomen , die een wandelaar niet kan aanzien zonder er over te denken , hoeveel kinderen daaronder al hebben gespeeld,
hoeveel minnenden daaronder al hebben gekoosd , hoeveel grijzen daaronder al hebben gerust. 't Is een eik , die zeker tot de oudste boomen
des lands behoort, of eigenlijk maar een helft, — een eik, door den tijd
tot een eik in doorsneê gemaakt , doch die jaarlijks bij vernieuwing
nog groen staat.
Dorenwerd. 1 Y, van Wageningen. Heerlijkheid en gemeente , in
zielental de kleinste van Gelderland. Heeft een bekend middeneeuwsch
kasteel , dagteekenend van 1260. In de nabijheid ligt de Duno.
Driel. 117,/, van Bommel. Ook genaamd Kerk-Driel. De kerk aldaar
heeft merkwaardige muurschilderingen. De spotnaam der burgers is
vleescheters , afkomstig, zegt men, van de omstandigheid, dat zij eens,
— misschien in een tijd van eene heerschende ziekte, — een „vleesch-
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en boterbrief' kregen , dat wil zeggen, ontheffing van de verplichting
tot vasten.
Ede. 2 van Wageningen. Heeft een gedenkteeken ter eere van
Anna Maria M o e n s , aldaar overleden in 1832. Zij had op het buitengoed Kernheim eene inrichting voor onderwijs en opvoeding, waarin zij eene ware moeder voor hare leerlingen was. Zij was bloedverwante en vriendin van P e t r on ella Moen s. — Zie Kubaard. Ook

Bennekom.
Eibergen. 1% van Groenlo. In 't gemeentewapen , drie eieren bevattende , ligt eene zinspeling op den naam , ten minste , op het
eerste lid ; want bergen zijn er niet in. (Pl. I. 14.) Van 1652 tot 1673
is daar predikant geweest Willem S 1 u i t e r. In 't laatstgenoemde
jaar ging hij naar Rouveen , en overleed kort daarop , bij een tijdelijk
verblijf te Zwolle. Hij is bekend als de dichter van vele liederen ,
meest van stichtelijken aard , die zich door iets eenvoudigs , soms iets
naïefs , onderscheiden. Zijne zinspreuk , in de letters van zijn naam
Wilhelmus Sluyterus vervat, was: Heer , sus lust my U will !
Elburg. Heeft een onder Curatoren staand Instituut van opvoeding
en onderwijs , met eene rijke verzameling boeken en natuurkundige
werktuigen , — stichting van den Luitenant-Admiraal Van Kin sb e r g e n, 1806. — Zie Doesburg. — H et te Apeldoorn bestaande Instituut Van Kin s b ergen is in 1863 gesticht , uit een fonds , af komstig uit de opbrengst van den toren der oude Hervormde Kerk. — Zie
Apeldoorn. — Eerst was dat kapitaal bestemd voor een monument, maar
later begreep men, het nuttiger en meer in den geest van Van K i n s b e r .
g e n te kunnen aanwenden door de stichting van zulk eene school. — De
spotnaam der Elburgers is de naam van een baksel , waarin zij juist
hunne eere stelden , namelijk , pepernoten.
Ellekom. 4 van Doesburg. De naam kan geweest zijn Elicheim ,
d. i. huis van Elich. In de kerk is 't familiegraf van het geslacht
Van 11 heed e. Onder Ellekom behoort het Huis Middachten , dat reeds
in de 12de eeuw wordt vermeld , en de prachtige laan van dien naam,
waarvan niet licht ergens , binnen of buiten ons land , eene wedergade
zal worden gevonden , en die -ook in den minst gevoelige eene plechtige stemming wekt , iets van een tempelgedachte. — Zie ook Reden.
,
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Elspeet. 2 van Ermelo. Daar schijnt de bekende bede van Agur:
„Armoede of rijkdom geef mij niet ; voed mij met het brood mijns
bescheiden deels ," (Spr. XXX : 8b) vervuld geweest te zijn , want de
dorpers plachten te zeggen : „Wi hebben geen edelman en wi hebben
geen bedelman."
Elst. 1 van Nijmegen. Oudere naam Eliste. Heeft eene zeer oude
kerk , dagteekenend van het jaar 726. In dat jaar predikte W e r nfried, door Willebrord gezonden , daar het Christendom. Hij is
er , naar men zegt , ook begraven.
Enspijk. PA van Bommel. Op de bewoners drukt de spotnaam
hanenknippers , dewijl zij , — zoo wordt verhaald , — eens hanen lieten vechten , van welke ze eerst de veeren hadden afgeknipt.
Epe. 3 van Apeldoorn. Daar leefde verscheidene jaren de in
haren tijd zeer geliefde schrijfster E l i s a b e t h Maria Post, gehuwd
met den predikant Justus L o d e w ij k O v e r d o r p. Zij overleed er
in 1812. Op 't landgoed Tongeren spreekt nog van haar eene eenvoudige grafstede. ,
Ermelo. 1 van Harderwijic. Oudere naam Irmenlo. Onder Ermelo
liggen de landgoederen Essenburg en Staverden. Op de buitenplaats
Veldwijk is eene inrichting voor krankzinnigen gevestigd en op 's Heerenloo eene stichting voor idioten. Vroeger was op 's Heerenloo , ook
Sint Jan's Dale genoemd , eene kommanderij der Duitsche Orde.
Garderen. 2,'/2' van Barneveld. Het bosch van Garderen heeft vele
malen den Engelschen Koning Willem III en diens jachtstoet onder
zijn geboomte gezien. Op zeker plekje , waar hij gaarne en meni,maal nederzat , onder een eik , staat nbcr een boom , die de Koningseik
wordt genoemd.
Geesteren. 34 van Borkelo. Op een steen in den muur van het
knekelhuis staat eene treffende herinnering aan de alien gelijk makende macht van den Dood in deze woorden :
Tredt. Hir. Bi.
Ende. Segget. Mi.
Wi. Dat. Hir. Buer. 0 fte. Edelman. Sii.
Geldermalsen. 1 3 van Zalt-Bommel. Oudere naam Malsen. De
plaats bestond al in de 7de eeuw. Men vindt in de kerk eene tombe
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van 't geslacht V an B orssele, aan hetwelk een tijdlang de Heerlijkheid toebehoord heeft. Op de plaats van het voormalige Huis te
Geldermalsen is gebouwd Het Huis Ravestein.
Gendringen. 1 % van Terborg. Den 24sten Januari 1767 werd aldaar
geboren de bekende dichter Ant o n i e Christiaan Wij nand Staring, overleden in 1840 , op het oude riddergoed De Wildenborch. —
Zie Vorden.
Gorsel. 1 % van Zutfen. Onder Gorsel ligt de Landbouwkolonie
.Nederlandsch Mettray , opvoedingsoord voor verwaarloosde of zichzelve verwaarloozende knapen. 't Is eene stichting van Willem
Hendrik S u r i n g a r , die haar opende in 1851 , op 't voormalige
landgoed Rijsselt. Op het voorplein staat een bruine beuk , die er
geplant is , 5 Februari 1853 , door Koning Willem I I I , en waarop
daarom dit rijmpje is gemaakt :
Wie op gewas of planting roeme ,
Wij mogen zeggen zonder schroom:
„'t Merkwaardigste is wel (lit te noemen:
Hier is een beuk oranjeboom."
Den 8sten September 1881 bracht de Koning er nog eens een bezoek ,
vergezeld van zijne gemalin E m m a. En , was de Koning Beschermheer van Mettray geweest , de Koningin-Weduwe heeft goedgunstig
dat protectoraat overgenomen , in 1891. — Zie ook Meppel.
Ten
deele onder Gorsel, ten deele onder Warnsveld, ligt het fraaie landgoed
De Voorst , aangelegd door Prins Willem I I I , in 1700, en door hem
aan den Graaf van Albemarle geschonken. — Zie ook Warnsveld.
Groenlo. Ook Grol. Is meermalen een speelbal geweest tusschen
mijn en dijn , maar een speelbal , waar dan veel bloed aan zat. In
1597 werd de stad door Prins Maurits aan de Spanjaards ontweldigd ; in 1606 werd zij bij verdrag overgegeven aan Spinola, in
1627 werd zij heroverd door Frederik Hendrik, na eene belegering, die grootelijks zijn krijgsroem verhoogde. In 1672 kwam Groenlo
in 't bezit der Munsterschen , maar werd twee jaren later , nadat de
vestingwerken geslecht waren , weêr overgegeven aan de Geldersche
Staten. De kerk , aan Sint C a l i x t u s gewijd , is eene der grootste
en schoonste kerken van Gelderland.
—
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Groesbeek. 2 van Nijmegen. Keizer Hendrik III schonk , in
1040 , de hoeve Groesbeek aan een waldgraaf, die er den naam van
aannam voor zich en zijn geslacht. De Groesbeekers plachten lastig
te zijn , — ja , zoo stoute houtdieven en zoo brutale wildstroopers ,
dat vroeger en later onderscheidene straf bepalingen afzonderlijk en
opzettelijk tegen hen zijn in werking gesteld.
Harderwijk. Had reeds in 1372 eene gelegenheid tot onderwijs in
de klassieke letteren , onder de leiding van de broeders van het H i eronymu s-klooster , die zich noemden vrije klerken. Zij werd welhaast
gevormd en ingericht in den geest der stichtingen van Geert
Groot e. Bij zeer toegenomen bloei werd er later de naam aan gegeven van de Doorluchtige Schole van 't Quartier Veluwe. Door Prins
M a u r i t s' begunstiging ontving zij den titel van Gymnasium Nassavico Yelavicum, of de Nassau Yeluwsche School , benevens het recht ,
om bij het Veluwsche , ook het Nassausche wapen te voeren. In
1647 was uit deze instelling eene Hoogeschool gegroeid , de Academie
van Gelderland , die in 1812 opgeheven werd en veranderd in een
Athenaeum , dat slechts tot 1818 bestond. Maar als Gymnasium
bleef de inrichting tot 1878 , toen zij tot een Progymnasium werd
vervormd , dat in 1886 , als aan de tering stierf. Somber uiteinde
van eene geschiedenis , waarin veel beroemde mannen gemengd zijn,
en die belangrijke bijdragen heeft geleverd op het gebied der wetenschap. — Er is te Harderwijk een depOt van koloniale troepen, gevestigd in 't gebouw der voormalige Geldersche Munt , — een gebouw ,
dat daardoor een trechter kan heeten , waar veel ontwijde deugd
doorheen gaat en veel verijdelde hoop. — Van ouds was Harderwijk beroemd om het rooken van haring tot bokking. Maar op dien roem
wierp zich de spot. De burgers heeten bokkingkoppen.
Harfsen. PA van Gorsel. Eenmaal in 't jaar , en wel , op kermis,
den laatsten Zondag in September , placht aldaar de predikant van
Almen op te treden , in een kapel. Een oud gebruik bracht meê ,
dat , wie 't naast bij die kapel woonde , hem dan 5 gulden moest
geven , en aan zijn koster , die meêkwam , de helft. Dit gebruik is
eerst in 1848 afgeschaft.
Hattem. Heeft in vroeger eeuwen ook Godsberg geheeten. 't Had
-

-
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eertijds vestingwerken en een vermaard kasteel. In 1581 , toen dit
slechts eene zeer zwakke Staatsche bezetting had , werd het door den
Drossaard L o d e w ij k van Montfo or t en zijn zoon verraderlijk
den Spanjaarden in handen gespeeld. Maar de burgers kwamen op
de been en verdreven den vijand. De twee verraders , vader en zoon,
werden naar Arnhem gevoerd en daar onthoofd en gevierendeeld. — Op
het Raadhuis bewaart men nog eenige oudheden. Men vertoont er
o. a. nog den ring , waaraan de naar Arnhem overgebrachte kooi
heeft gehangen , die Hertog Karel van Gelder gebruikte , om er misdadigers in op te sluiten. Op de pastorie moet gestaan hebben , in
een steen : Wee den Narrepropheten die hare eigne geist naa folgen.
Ezech. XIII : 3. En de Homoetsche poort droeg, tot een aandenken aar,.
het bange jaar 1672 , het opschrift :

Der Franschen overmoed
Heeft alles omgevroed ,
Kasteele , poort en muur ,
Door 't zwavelachtig vuur.
Maar d'Opperst van 't heelal
Beschermde stad en wal.
De Homoetsche poort bestaat niet meer , maar de steen met dit op
schrift is overgebracht in den gevel eener school. — Te Hattem is
geboren, in 1762, Herman Willem Daendels, die onder de
Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch Indië eene hooge plaats
inneemt , — een krachtig en moedig man , maar die nog grooter zou
geweest zijn , als hij minder hard en despotiek was geweest. —
Onder Hattem , bij den bekoorlijk begroeiden Triezelerberg , ligt het
Huis Molencate.
Heerenberg ('s). Aan de Pruisische grens. In 't voormalige Grafelijke Slot , trouwens veel veranderd , vOoral na een brand in 1735 ,
is een Seminarie gevestigd geweest , tot in 1843. Te 's Heerenberg
is geboren Karel Riet v e 1 d , één der vele zonen van Nederland ,
die in Indië , met een lauwerkrans om 't hoofd , zijn gevallen ; 1833.
— In 't kerkzegel der Hervormde gemeente heeft men de vrijheid
gebruikt , het woord Heer, in den plaatsnaam, te nemen als zag
dat op God. Immers , het randschrift is : Op den berg des Heeren
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zal 't verzien werden , — eene aanhaling dus van Gen. XXII. 14. (Pl.
V. 8).
Hemmen. 3 van Nijmegen. Is de eerste standplaats geweest van
Lucas E g e 1 i n g , die in 1835 , als predikant te Leiden , overleed, —
een merkwaardig persoon , eigenaardig in zijn gedachten en zijn
vormen , hoogernstig en innig gemoedelijk , en met juistheid geschetst
in den hem gegeven naam van Vader Egelin g. Van 1827 tot 1867
stond te Hemmen de bekende philanthroop Otto Gerhard He 1dring, gestorven in 1876. — 'Lie ook Hoenderlo en Zetten. — 't Was
in diens pastorie , dat Jan Jacob L o d e w ij k Ten Kate, later een
zoo bewonderingswaardig meester van de taal en in 't lied , zich
stil zat voor te bereiden voor de Academische studie. — Zie ook Marken.
Herwen. 114 van Zevenaar. Godfried de Noorm,an was hier te
lande , als Hertog , zeer machtig geworden , — naar den zin van zijn
Heer , Karel den Dikke , te machtig. Dat was de schuld van Keizer
L o d e w ij k den Vrome , die zijn Franschen naam le débonnaire te
veel had gehuldigd , en , hl te goedig , gemeend had , aan de Noorsche
indringers hooge betrekkingen te moeten geven , om van hen geen
last meer te hebben , en zoo dan ook Godfrieds vader , Harold,
hoog had verheven en over een groot deel van Friesland gesteld .
Om nu van dezen Godfried af te komen , werd de toevlucht geno.
men tot een verraderlijke daad. Een van Karel s veldheeren noodigde den Noorman bij zich , en toen deze met hem samen was ,
kwam zekere Graaf E ver hard binnen , die , volgens geheime afspraak , met G odfried twist zocht , en in dien twist hem met zijn
krijgsbi,j1 doodde. Dit viel voor in 885. En Herwen was de plaats
van dien moord.
Herwijnen. 1% van Bommel. In eene onaanzienlijke woning van
burgerlieden werd daar , in 1780 , geboren Jan van den Bose h.
Hij is de verdienstelijke stichter geweest der Maatschappij van Weldadigheid , en , als Gouvérneur -Generaal , de ontwerper van het zoogenaamde Cultuurstelsel in Indië. Koning Willem I verhief hem
in den adelstand en de burgermanszoon werd Graaf. Hij overleed ,
in 1844 , op de door hem aangelegde buitenplaats Boschlust , onder
's Gravenhage. — Zie ook Vledder.
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Heumen. 1 4 van Grave.

Had , tot in 't laatst der vorige eeuw ,
een der prachtigste kasteelen van Gelderland. Bij de kerk , in een
nevengebouw , bewaart men een paal , waaraan kettingen en een
zwaar blok zijn bevestigd , — zeker gediend hebbende bij vroegere lijfstraffelijke rechtspleging. Onder de Roomschgezinden bestond er van
ouds het gebruik , dat eene vrouw , die als kraamvrouw overleden
was , ten grave werd gedragen door vriendinnen en geburinnen , gekleed in 't zwart , met witte schorten voor en witte halsdoeken om.
In de kerk te Heumen werd in 1891 een gedenkteeken opgericht voor
Lodewijk en Hendrik van Nassau, broeders naar het bloed,
broeders in moed , en broeders in den dood , beiden in den slag op de
lifookerheide gesneuveld. — Zie Nook. — De onthulling had plaats
op den 14den April , verjaardag van genoemden veldslag.
Hoenderlo. 1 W., van Beekbergen. Heeft een Doorgangshuis voor
verwaarloosde jongens , dat er door H e 1 d r i n g gesticht is. — Zie
Hemmen en Zetten. — Het dorp dagteekent eerst van 1820.
Keppel (Laag). 1 4 van Doesburg. In 't kasteel aldaar had L o d ew ij k X I V , in 1672 , zijn hoofdkwartier en ontving er het gezant
schap der Staten , dat met hem kwam onderhandelen. De stoel is er
nog, waarop daar de lage hooge man gewoon was te zitten. — In de
nabijheid , onder Hummelo , li t de havezate den Ulenpas en ook het
prachtige Enghuizen.
Kuilenburg. Had eenmaal een bijzonder sterk kasteel , dat echter in
1672 en 1673 door de Franschen zeer geteisterd werd en later gesloopt
is. Kuilenburg heeft van 1639 tot 1714 behoord aan 't geslacht van
Waldeck , 't voorgeslacht onzer Koningin-Weduwe. — Tot 1795 was
deze stad eene vrijplaats voor bankroetiers. In een tijd , toen bankroetiers heel wat onzachter behandeld werden , dan tegenwoordig ,
toen ze b. v. op den schandsteen konden worden gezet , met uithangende broekzakken , of konden omgevoerd worden , met een geleide
van scheldende straatjongens , onder 't luiden der schandklok , en zoo
meer , was het zeker voor deze personen heel wat waard , als ze uitwijken en de vrijplaats bereiken konden. In verband met dit karakter der plaats kwam het spreekwoord op , toegepast op iemand, wiens
zaken achteruit gingen : „Kuilenburg is zijn voorland." Maar zulk
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eene vrijplaats was ook Vianen. Daarom zei men ook : „Die licht is
in 't borgen , moet voor Vianen zorgen." Beide plaatsen komen vereenigd voor in het spreekwoord : „Dat gaat naar Kuilenburg of Vianen , om er ongeluk te heelen." — Zie ook Ravenstein. In den yolksterm : „Hij is naar Kuilenburg ," voor : hij is dood , ligt natuurlijk
eene niet bijster geestige speling met kuil. Zie ook Aardenburg. —
Beroemd is , als een stout voortbrengsel van brugbouw, de spoorbrug
te Kuilenburg , over de Lek , een werk , waarvan de onderbouw aanving in 1863 en de bovenbouw in 1868 voltooid werd , en dat onder
de vele treffende bewijzen voor de stelling der Pythagoreërs mag
worden gerekend : „in het cijfer ligt de kracht."
Laren. 1 g van Lochem. Daar vindt men o. a. de landgoederen
Ampsen en De Cloese. Laatstgenoemde naam is Geldersch voor kluize.
En dan kan dit woord een enkelvoud zijn , in den zin van hermitage
of een meervoud , doelende op een onderbouw van kluizen onder het
Huis. In den naasten omtrek is de herberg gelegen , die De dolle hoed
heet , — een naam , waarbij we te denken hebben aan den met linten,
goud papier , pauweveêrtjes , enz. potsierlijk getooiden hoed van ee n
—

—

—

,

dorbuiengmtzodbe,ijknsvrden rondgaat , „om een vrundelicke oansproak te moaken" en ze te
nooden tot het feest.
Leeuwen. 1 van Tiel. Op den dijk is een steenen piramide opgericht , met een koningskroon op den top , als gedenkteeken van den
watersnood van 1861 en de daarbij door Koning Willem III persoonlijk verleende hulp. — Zie Ammerzoden en Apeldoorn.
Leut. 2 van Nijmegen. Een spreekwoord, dat mij niet duidelijk is,
en waarvan ik alleen begrijp , dat het niet vriendelijk is, luidt aldus :
„Loop naar Leut , om sokken te wasschen !"
van Groenlo. Onder Lichtenvoorde staat het
Lichtenvoorde. 1
bewoond
geweest door Freule Van Dort h, die geHarreveld
,
Huis
fusilleerd is te Winterswijk , en te Lichtenvoorde begraven. — Zie WinIn 1874 , 't jaar van het 25jarig koningschap van W i lterswijk.
1 e m I I I , gaf de geestdrift aan 300 leden van het leerlooiers- en
schoenmakersgild kracht genoeg , om een steen van 5 kubieke meters
en wegende ongeveer 26000 kilo's , die in de buurtschap Vragender
—

5
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lag , binnen de kom der gemeente te halen , met behulp van ijzeren
rollen. Eerst wilde men er een borstbeeld van Willem III op
plaatsen. Toen dit niet slaagde , werd er over gedacht , om er Sint
Crisp ij n op te zetten , den patroon van de te Lichtenvoorde sterk
beoefende schoenmakerij , maar 't slot is geweest , dat er een leeuw
op is komen te liggen. In de genoemde buurtschap Vragender vindt
men nog de ruïne van eene oude kapel.
Lienden. 1 Yi van Tiel. Komt reeds voor in 't jaar 970. Het Huis
te Lienden , ook wel genoemd De toren van Aspremont , is in 1106
gesticht door Arnold van Aspremont, den stamvader van de
Van L ij n d e n 's. Maar hoewel het eene ongemeen sterke sterkte is
geweest , „men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer."
Lobit. % van Herwen. 't Is de plaats , waar „de Grootvorst van
Europa's stroomen" in ons vaderland zijne intrede doet. Vroeger stond
hier een Slot , dat eene residentie was der Geldersche vorsten en in
1672 door de Franschen verwoest werd. Dat Slot te Lobit heeft ook
geheeten het Tolhuis. — Zie ook Pannerden.
Lochem. Aan de zuidzijde van het stadje is eene hoogte , die de
Lochemsche Berg heet. De Lochemsche grond , ook de Amersfoortsche,
levert diamanten , maar 't zijn Golconda's steenen niet. Wat men
noemt Lochemsche diamanten , Amersfoortsche diamanten , zijn gerol.
de , min of meer doorschijnende , kwartssteentjes. In dien zin spreekt
men ook van Rijndiamanten , Boheemsche steenen , enz. De spotnaam,
dien Lochems inwoners dragen , is koolhazen.
Malden. PA van Nijmegen. Daar heeft voorheen een Tempelieren ,
klooster gestaan , dat heette Maldenburcht. Een aanzienlijk burger
van Nijmegen bouwde er een jachthuis , waar hij het opschrift op
stelde :
A° 1609 wilt daer op letten
Heft Peter Vos dit Hus doen setten.
Wij hebben er op gelet. Aan den wensch van Peter V o s is vol- ,
dan.
Neerboseh. 1 van Nijmegen. Heeft eene uitgebreide en bloeiende
stichting tot verpleging en opvoeding van weezen , gesticht door Jo
hannes van 't Lindenhout, in 'tjaar 1863.
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Nijkerk. Heeft op kerkelijk gebied eens zonderlinge tooneelen vertoond , en we , in 1745 , toen onder de prediking van den uit Jut faas
overgekomen leeraar G e r a r du s Kuipers gestadig het verschijnsel
bij hoorders , en hoorderessen vooral , zich voordeed van handenwringen , neérvallen , gillen , enz. Dit bleek zeer aanstekelijk en nam breede afmetingen aan. Maar eindelijk liep het dood , zooals gelukkig
alles dood loopt , wat gek is. Jammer maar , dat het nog wel eens
opstaat.
Nijmegen. Oudere naam Niumag e. 't Is eene der oudste steden van
ons land, misschien de oudste. Er zijn nog eenige overblijfselen van
het Valkhof, , een burg , door Karel den Groote gesticht , en waarbinnen , in 1340 , een zoo treffend , als zeldzaam tooneel werd aanschouwd. Hertog Reinoud I I, de Zwarte, had reeds lang zijne brave
gade Eleon or a, zuster van den Engelschen Koning Eduard III ,
met wie hij in 1332 in 't zelfde Nijmegen onder uitvoerig praalvertoon in 't huwelijk was getreden , geheel en al verwaarloosd , en , om
zich tegen blaam daarover te vrijwaren , 't gerucht verspreid ," dat zij
aan eene walglijke huidziekte leed. Dit gerucht kwam haar ter ooren
en op een dag , toen Reinoud met de Ridderschap en de Staten vergadering hield , trad zij binnen , met hare twee zoontjes , van elf en
van zeven jaren , R e i n o u d en Eduard, wierp haren mantel af en
stond daar , tot verbazing der aanwezigen, met niets anders aan, dan een
zijden hemd , dat boezem en armen bloot liet. En nu verbond zij aan
hare verschijning eene ernstige en aandoenlijke toespraak , tot logenstraffing van den laster , die haar naam had bezwalkt. De Hertog
heeft geen tijd gehad , om goed te maken , wat hij misdaan had. Hij
Ten Stadhuize
stierf kort daarna. — Zie ook Voorst en Deventer.
vindt men de bekende schilderij van het Nijmeeg sche raadsel :
Heer B r a k e 1 trouwde na elkaar twee weduwvrouwen ,
Waarvan de eerste een zoon, de tweede een dochter had ;
En wijl de lie fd' hem tot zijne eg aas 't hart bezat ,
Liet hij zijn stiefzoon en stiefdochter samen trouwen ;
En zoo voorts. Zie het geheel in mijn Sprokkelhout , bl. 186. — In
de Sint Stefanuskerk is begraven Anna Catharina van Bourbon, de in 1469 overledene gemalin van Hertog Adolf van Gelder.
—
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Op hare grafstede ligt haar beeld , in koper , levensgroot , omgeven
van de 12 Apostelen en van hare 16 kwartieren. Ook is daar Adolf
van Nassau, alsmede de beruchte Maarten Schenk begraven ,
de stoutmoedige krijgsman , die beurtelings de Spaansche en de Staatsche zijde koos en in 1589 voor Nijmegen verdronk. Naar hem , gelijk bekend is , heet de Schenkenschans , behoorende onder Pruisen.
Ook is zijn naam hier te lande wel eens als bangmaker, als boemansnaam , gebruikt , zooals b. v. Hannibal 's naam door de Romeinsche
moeders gebruikt werd. — Zie ook Amerongen.
Intusschen , van
de twee laatsbedoelde grafplaatsen is geen aanwijzing meer over.
Een merkwaardig overblijfsel uit de oudheid is nog de blauwe steen,
op de Groote Markt , die gediend heeft als plaats van rechtspraak en
uitoefening van lijfstraf. En in de 16de eeuw werd , met eenige uitzonderingen , de bepaling gemaakt , dat een beschuldigde niet naar de
gevangenis mocht gebracht worden , of hij moest eerst worden geleid
rondom den blauwen steen , en daar moest gevraagd worden , of
iemand voor hem borg wilde blijven. Indien zoo iemand optrad ,
werd de beschuldigde op vrije voeten gelaten. In den ouden tijd
ging ook iedere begrafenisstoet rondom den blauwen steen , en nbg
gaat men met zulk een stoet meestal , zoo niet er om , toch er langs.
Aan dit gebruik verbond zich de volksmeening , dat een schuldeischer
van den overledene , gedurende dien omgang om den blauwen steen,
op het lijk beslag leggen en de begrafenis stuiten mocht. — In 1678
werd te Nijmegen de vrede gesloten met Frankrijk.
't Was de
geboorteplaats van Isaac S w e e r t s , den zeeheld , die bij Kijkduin
gesneuveld is , 23 Augustus 1673 , en van wien de Oude Kerk te
Amsterdam een gedenkteeken heeft. — Nijmegen heeft een Hoogeschool gehad. Maar , als de burgers zich daarin verheugd hebben , is
't een korte vreugd geweest , immers , een vreugd , die in 1656 begon,
maar in 1679 al uit was. — De spot noemt Nijmegen's ingezetenen
knotsendragers , misschien in verband met de in 1590 door Maurits
tegenover de stad opgeworpen schans Knotsenburg , die later geslecht
en door een buitengoed van dien naam vervangen is. — In de nabijheid van Nijmegen ligt Berg en Dal , alwaar , naar men beweert, een
heilig woud der Batavieren geweest is , dat de plaats dan moet ge—

—

GELDERLAND.

69

weest zijn , waar Claudius C i v i l i s zijne stamgenooten opriep tot
den strijd tegen Rome.
Nunspeet. 2 van Elburg. De dorpelingen hebben twee spotnamen,
knutten en huibasten. Het woord knot is, zegt men, een andere vorm
voor knoet of kloet , en duidt iemand aan, die dom en bot is. Hui is
de wei van melk , — en zoo ligt in den eeretitel huibasten de beteekenis , om zoo te .zeggen , van ledige volheid , van dunne dikheid of
van waterige vleezigheid. — Onder Nunspeet behoort o. a. het uitgestrekte landgoed De groote Bunte. Van een voormalig Franciscaner
nonnenklooster leeft nog eene herinnering voort in den naam het Zusterenpad. Ook is er eene hoogte , de Paaschberg genaamd , waarop
nog met Paschen door de landjeugd het vreugdevuur wordt ontstoken, — oprakeling van sintels uit overouden tijd.
Oosterbeek. 1 van Arnhem. Er waren moeielijkheden gerezen
over de bezetting van den Utrechtschen Bisschopszetel. Daar wilde
Keizer K o e n r a ad II bij zijn , en hij reisde , 't was in 1017 , naar
Utrecht , van zijne gemalin vergezeld. Maar deze , die zwanger was ,
gevoelde zich , toen men nabij Oosterbeek was gekomen , onwel. De
Keizer bracht haar onder dak in de nederige woning van den pastoor
B e r n u 1 f en zette zijne reis naar Utrecht voort. Toen de onderhandelingen daar nog niet tot eene beslissing hadden geleid , werd den
Keizer aangezegd , dat pastoor B e r n u 1 f van Oosterbeek was aangekomen en hem wenschte te spreken. Onmiddellijk werd aan dien
wensch voldaan. Bernulf bracht nu de blijde boodschap , dat de
Keizerin bevallen was van een zoon , en Koenraad, in zijne verheuging , schonk aan den eenvoudigen dorpspastoor ring en mijter en
staf, — waarmeê de aanhangige zaak op eens op verrassende wijze
was opgelost. Dat had de man nooit kunnen droomen , dat in zijne
pastorie een Keizer , — als zoodanig heeft hij Hendrik III geheeten , — zou worden geboren , en — dat hij nog eens Bisschop van
Utrecht zou zijn !
Onder Oosterbeek liggen De Oorsprong , De Hemelsche Berg , De Westerbouwing , enz.
Zie ook Vorden.
Opheusden. 1 van Renen. Heeft een prachtig Heerenhuis , De
Woerd.
Op den 29sten Juli 1855 viel te Opheusden eene zeer treffende gebeurtenis voor. 't Was Zondagnamiddag en de predikant ,
—

—

—

70

GELDERLAND.

A drian us van Her w aar de n, was aan het spreken, toen er plotseling een onweêr losbrak , zoo hevig , dat de gemeente in verwarring
geraakte. De spreker brak nu zijne rede af, met het woord : „Vrienden ! beseft toch , dat wij altijd en overal in Gods hand zijn. Hij kan
ons hier , in Zijn tempel , ook behoeden , evenals elders. Hij is almachtig en geducht , maar ook lankmoedig en groot van goedertierenheid. Moge ook deze stem der Almacht de begeerte in ons
opwekken , om steeds z(56 te leven , dat wij ieder oogenblik gereed
zijn , om door den Heer van leven en dood te worden opgeroepen."
Het onweêr nam intusschen nog in hevigheid toe , en terwijl de
leeraar de handen vouwde , om met zijne hoorders te bidden , zonk
hij eensklaps , door den bliksem getroffen , dood neêr.
Pannerden. De plaats , waar de Rijn zich in twee takken splitst ,
waarvan de eene Rijn blijft heeten en de andere den naam krijgt
van Waal. Pannerden heeft een kasteel gehad , dat vroeger heette
Scate , later Bijland , welke naam nog als geslachtsnaam voortleeft.
Poederooien. 2 van Heusden. Oudere naam Podarwic. Onder
Poederooien , ter plaatse , zoo als T ollens zong :

Waar Maas en Waal te zamen spoelt ,
en dus de Merwede begint , verheft zich het Slot Loevestein , in welks
naam sommigen eene vervorming van Leeuwenstein vinden. Drie
tooneelen doen zich terstond voor aan onzen geest , als we Loevestein
hooren noemen. We zien Herman de Ruiter, den moedigen burger , die het door hem bij verrassing bezette kasteel onverschrokken
tegen de driehonderd Spanjaarden , die hem bestoken , verdedigt , en
eindelijk , als 't niet meer te houden is , de lont in het kruit werpt
en met vriend en vijand in de lucht vliegt ; 1570. — Zie ook 's Hertogenbosch.
We zien Hugo de Groot, door 't vernuft van z ij ne
gade Maria van Reigersberëh, door de kloekheid van zijne
dienstbode Elsje van Houweningen, en door de trouw van zijn
vereerder Abraham Daetselaar aan zijn gevangenschap ontkomen ; 1621. En we zien Susanna van 0 o s t d ij k , die er haar beminden A r n o 1 cl us G e e s t e r anus opzoekt en met oogluikende toestemming van den Slotvoogd daar , in de gevangenis , met hem in
den echt wordt verbonden , om , na zijne zevenjarige hechtenis , met
—
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hem in zijne vrijheid te juichen ; 1631. Terecht noemt Tollens,
in zijn gedicht op haar en dien echt , dat Slot Loevestein

— — — — het grijs kasteel,
Waar zooveel achtbre schimmen zweven,
Waar zooveel wonders is bedreven.
Putten. 2 van Nijkerk. Daar heeft eens gestaan het sterke Slot
Puttenstein, waarvan nog enkele steenklompen overbleven. Eenige
zware keien , die er verspreid liggen , worden geacht , bij belegering ,
daarheen geslingerd te zijn met blijden, de bekende uit balken inééngezette toestellen , waarmede oudtijds belegeraars hunne steenworpen
richtten naar de ingeslotene sterkte.
Reden. 114 van Doesburg. Zeer uitgestrekte gemeente , omvattende Reden , Yelp , Dieren , Ellekom en Spankeren , benevens onderscheidene buurtschappen en de fraaie landgoederen Heuven , Rederoord , de Valkenberg , enz. In de kroon van Neerlands natuurschoon
is deze gemeente een groote brillant.
Renkum. 1 van Wageningen. Oudere naam Redincghem. De kapel van Onze Lieve Vrouw van Redincghem was oudtijds eene druk
bezochte bedevaartsplaats. Onder Renkum ligt het buitengoed Oranje
Nassau Oord , dat vroeger De Kortenburg heette , en aangekocht werd
door Koning Willem I I I. Nog vroeger stond daar het oude Slot
Gruns fort. Ook behooren onder deze gemeente De Keijenberg en het
schilderachtige Wolfhezen. Die van Renkum iets zoets wil meênemen,
koopt ringen.
Rijswijk. 1 van Maurik, Daar is eene kommanderij gevestigd geweest der Malteser ridders , aldus genaamd , gelijk men weet , naar
hun later verblijf op Malta , terwijl ze vroeger , te Jeruzalem , heetten
de Orde van Sint Jan, ook Johanniters en Hospitaalridders. Tot
ridders werden ze gemaakt door Raymond de P u y. Onder hun
Rector Gerard Tom waren ze nog niet anders , dan ziekenverplegers. Ze droegen een zwart kleed en daarover een zwarten mantel
met een wit kruis op den schouder. — Zie ook Buren en Mont foort.
Rozendaal. 1 van Arnhem. Op 't kasteel aldaar werd Hertog
R e i n o u d I I I, in twist verkeerend met zijn broeder Eduard, door
dezen gevangen gezet , in 1361. — Zie ook Voorst.
Het wapen
-

-
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van Rozendaal bevat natuurlijk eene roos. (Pl. I. 15). Op het kerkhof zijn begraven de dichters Petrus Augustus de Genestet,
gestorven 1861, B e r n a r d ter Haar, gestorven 1880, — zie Yelp, —
en Willem Jacobsz. Hofdijk, gestorven 1888. De Genestet
heeft er een gedenkteeken ; T er Haar zal er eerlang een hebben ;
op H o fd ij k 's graf ligt eene zerk , waarvan , als 't geopperde plan
tot uitvoering komt , iets meer monumentaals zal worden gemaakt.
Zie ook Alkmaar.
Ruurlo. 4 van Zut fen. Heeft een oud kasteel , dat reeds in de
14de eeuw wordt vermeld , als bezitting van het nu uitgestorven geslacht Van Roderlo.
Soeren (Hong). 1 van Apeldoorn. Aan het tolhek tusschen Apeldoorn en Soeren is eene 232 voet diepe waterput , op last van Koning
L o d e w ij k gegraven , en vermaard om eene zeer merkwaardige echo
daarin.
Soeren (Laag). 1 van Apeldoorn. Met eene koudwaterbadinrichting , waaraan de naam gegeven is van het badwater , dat in 't oude
Jeruzalem bij de Schaapspoort lag , — zie Joh. V : 2 , — te weten ,
Bethesda.
van Doesburg. De pastorie aldaar stond eertijds
Spankeren. 1
ter begeving van den kommandeur der Duitsche Orde te Dieren. — Zie
Dieren. — Onder Spankeren ligt het oud-adellijk goed De Geldersche
Toren. — Zie ook Reden.
Steenderen. 1 3 van Doesburg. In aansluiting aan den plaatsnaam
vertoont het gemeentewapen eenige steenera. (Pl. I. 16). Dit plaatsje
lag „in den hoek , waar de slagen vielen" , want het werd herhaaldelijk hard geteisterd èn door pest , èri door overstrooming , èn door
brand , èn door hagel. — Onder Steenderen ligt het Huis te Baak ; vroeger lag daar ook de havezate Brantsenburg , waarvan thans een boerehuis de plaats inneemt.
Tiel. Oudere naam Theole. Is eene zeer oude stad. Om het bezit
er van is lang getwist tusschen de Hertogen van Brabant en van
Gelder , totdat het , in 1334, voor goed aan laatstgenoemden kwam.
Waarschijnlijk , — niet zeker , — is te Tiel geboren , omstreeks 1550,
de zeeheld Lambert Hendriks, doorgaans Mooi Lambert ge-
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noemd , overleden te Rotterdam , 1625 , en aldaar , in de Groote Kerk ,
begraven. En zeker was Tiel de geboorteplaats van David H e n d r ik
Baron C h a s s é , 1765 , — die overleden is te Breda , 1849 , en op 't
kerkhof te Ginneken ter aarde besteld. In 't gemeentehuis te Tiel
vindt men het levensgroot portret , benevens den eeredegen en de ordeteekenen van den man , wiens naam , als men zijn gansche loopbaan
overziet , heel veel heeft van een drukfout.
Uddel. 234 van Apeldoorn. Oudere naam Uttiloch. Daar ligt , midden in eene door de eeuwen heen zich gelijk geblevene hei , het Uddelermeer. In de nabijheid echter vertoont zich eene fraaie villa.
Vroeger lag op die plek eene hoeve , het Ifof genaamd, waarvan Prins
Willem V eigenaar werd , door koop , in 1771. Aan den oever van
't meer verhief zich de Huneschans , eene langwerpige hoogte , die
denkelijk den Germanen tot offerplaats heeft gediend , maar nu , door
den weg , er doorheen gelegd , haar oorspronkelijken vorm heeft verloren. Doch , in zijn geheel houdt die stille en karakteristieke omtrek
wel 't vermogen tot doodenbezwering ; voor wie er even verwijlt , rijst
daar een voorgeslacht, dat al 18 eeuwen weg is, nog eens op uit zijn graf.
Vaasen. 2 van Apeldoorn. Nog staat daar de Cannenborch , die er
al stond omstreeks 1400 en toen bewoond werd door Ridder Claes
van Her w e n. Na vele wisselingen werd er , in 1543 , de beroemde
en beruchte Maarten van R o s s e m meê beleend. — Zie ook ApelDaarna is het kasteel gedurende
doorn , Bommel en Amersfoort.
drie eeuwen in 't geslacht I s e n d o o r n a Blois geweest , waarvan
de laatste man stierf in 1865. 't Kwam toen in 't bezit van een lid
der familie Van L ij n den.
Velp. 1 y, van Arnhem. Bekend om zijn schoone landhuizen en
lusthoven , als Overbeek , Beekhuizen , Biljoen , enz. , van welke echter
de laatstgenoemde plaats veel heeft ingeboet van haar vroegere schoonheid. Sedert 1874 is er te Velp eene inrichting voor kunstmatige
vischteelt. Meermalen zijn onder deze gemeente belangrijke oudheden ,
penningen en munten, opgedolven. — De dichter Bernard Ter Haar
heeft er de laatste jaren zijns levens doorgebracht , als emeritus-Hoogleeraar der Utrechtsche Academie, en is er overleden den 19den November 1880. — Zie ook Rozendaal en Reden.
—

74

GELDERLAND.

Voorst. 13% van Zutfen. Onder Voorst liggen o. a. de landgoedeTen De Pol , De Lathmer en De Nijenbeek. Op 't laatste moeten we
nog even stilhouden. Toen R e i n o u d III van Gelder geruimen tijd

met zijn broeder Eduard in oorlog was geweest , werd hij door dezen , in 1361 , overwonnen en op 't kasteel te Rozendaal gevangen
In of omstreeks 1364 werd hij van daar
gezet. — Zie Rozendaal.
overgebracht naar de Nijenbeek. Hij nam daar zoo in omvang toe,
dat er geen slot of grendel noodig was , om hem te houden ; de ingang toch zijner kamer was te nauw , om voor hem een doorgang te
zijn. Eerst na Eduards dood , 1371 , werd hij bevrijd , maar overleed kort daarna. Deze R e i n o u d en deze Eduard waren het , die
wij als kinderen ontmoet hebben , in het Valkhof, te Nijmegen , ieder
aan eene hand hunner moeder. En later — zooveel verwijdering en
verbittering ! En weêr later — hereeniging in 't zelfde graf. Beiden
zijn begraven te 's Gravendaal, bij Goch. En toen R e i n o u d begraven werd, werden zijn helm en zijn schild hem nageworpen in de
groeve , ten teeken , dat in hem de laatste van 't geslacht was ondergegaan !
Vorden. 2 van Zutfen. Heeft een kasteel , 't Huis te Vorden , waarvan reeds in 1372 gewag wordt gemaakt. In de nabijheid ligt de
Wildenborch, waar Staring op gewoond heeft. — Zie Gendringen. —
Op de begraafplaats te Vorden vindt men zijn graf. In den omtrek
liggen de landgoederen den Bramel, Hackfort , enz. Vorden is een gelief koosd verblijf geweest van den landschapsschilder Johannes
Warnardus B i 1 d e r s, die er meer dan ééne partij van op 't doek
heeft gebracht. Hij woonde 't laatst te Oosterbeek , waar hij overleed
in 1890. — Voor een paar tientallen jaren leefde er zekere Willem
de Jong, die , ofschoon hij maar boeren-arbeider , zonder eenige letterkundige opleiding , was , eenige dichtbundeltjes uitgaf , die onzen
Ter Haar deden schrijven , dat er reden in lag tot aanmoediging en
goedkeuring , ja , hier en daar tot toejuiching. — Ook de Geest der
Poëzie is als de wind , die „blaast waarheen hij wil."
Waardenburg. 34 van Zalt-Bommel. Het oud kasteel aldaar werd
aan de vlammen prijs gegeven door Lode w ij k van Nassau, omdat
de Vrouwe van Waardenburg 't met den vijand hield en eene bezet—
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ting van 300 Spaansche soldaten had ingenomen. Toch moet er veel
van zijn overgebleven en hersteld , want er is nog een groot deel van
in wezen. De in merkwaardige mate verbreide F a u s t-sage heeft zich
ook aan deze plek verhecht. Onder 't landvolk leeft de overlevering,
dat een wonderdokter F a u s t u s in 't kasteel is gevestigd geweest en
getooverd heeft , totdat op zekeren dag de duivel hem kwam halen
en met hem door een venster verdween.
Wageningen. Oudtijds ook Wagenwegen genoemd. Aan de westzijde van het stadje verheft zich een heuvel , die de Wageningsche
Berg heet , en die vóór de 15de eeuw op zijn top een kerkje droeg.
In de nabijheid ligt het landgoed Belmonte. Er is een Rijks-Landbouwschool te Wageningen gevestigd.
Warnsveld. % van Zut fen. In 1586 viel in dien omtrek een hevig
gevecht voor , tusschen de Spanjaarden en de Engelschen , waarbij
Filips S i d n e y, neef van L e i c e s t e r, sneuvelde. In de kerk is
het graf van Arnold Joost Heer van Keppel, door Willem III,
in 1697 , tot Graaf van Albemarle verheven. — Zie ook Gorsel.
Wiehen. 23A van Nijmegen. Het Slot , nog aanwezig , is eenigen
tijd bewoond geweest door E m i l i a van Nassau, dochter van Wil1 e m I en Anna van S a k s e n. Zeer tot ergernis van haren broeder , Prins Maurits, en van de Staten , was zij gehuwd met den
Portugeeschen Prins Don Emmanuel, van wien ook de vertoogen,
van den op haar afgezonden Professor Johannes H e u r n i u s haar
niet vermochten los te maken. — Te Nijmegen zegt men van iemand ,
die „in kennelijken staat van dronkenschap" verkeert : „Hij is zeker
te Wichen geweest", welk spreekwoord verband kan hebben met de
vele paarden- en veemarkten , • daar jaarlijks gehouden , waarvan de
meeste bezoekers plachten terug te komen met zwakke beenen ,
heete hoofden en dubbelslaande tongen.
Winterswijk. Daar werd 22 November 1799 een zeer weerzinwekkend schouwspel vertoond. Eene adellijke jonkvrouw van 52 jarigen
leeftijd, Johanna Magdalena Catharina Judith van Dorth,
werd er , krachtens een vonnis der militaire rechtbank , gefusilleerd ,
omdat zij van haar kasteel Harreveld een oranjevlag had laten waaien
en zich, met oranje versierd , in 't openbaar had vertoond. — Zie Lich-
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tenvoorde. — Op een half uur afstands ligt het oud-adellijk goed Walien.
Zetten. 1 34 van Wageningen. De plaats der Heldring-gestichten
voor gevallenen en verwaarloosden. — Zie Hemmen en Hoenderlo. —

Als zelfstandige Hervormde gemeente is daar, in 1878 , gevestigd de
Vluchtheuvelkerk.
Zevenaar. Op een uur afstands ligt de landhoeve Babberik. Daar
kwam , op zekeren donkeren najaarsavond , een vermomde inbreker
binnen. Maar eene dienstbode , die hem aan 't slot had gehoord , wachtte
manmoedig hem op , met een groot mes in de hand , wierp zich op
hem bij zijn binnenkomen en sneed hem den hals af. Aldus verhaalt
daar het yolk , en aldus verklaart het den naam Halsaf,, dien de
hoeve Babberik heeft gekregen. Of op de hoeven Kop-af , eene onder
Wag enborgen en eene onder Nieuwolda gelegen , ook eens zulk een
daad is bedreven , misschien ook zulk eene meid heeft gediend , heb
ik niet kunnen ontdekken. Intusschen waren dat dan nog maar
kinderen tegenover de meid , die zeven inbrekers de hoofden afsloeg , -zooals, naar eene Amsterdamsche sprook , geschiedde in het Huis met de
Hoofden , — op welks gevel zes hoofden voorkomen. Dat er geen
zevende te zien is , schijnt de legende niet te hebben gehinderd. — Het
kerkzegel der Hervormde gemeente , zinspelend op den klank van den
plaatsnaam , vertoont zeven aren. (Pl. V. 9.)
Zoelen. 1 van Tiel. Heeft nog zijn oud-adellijk huis , 't Kasteel van
Zoelen. Een ander kasteel , dat er gestaan heeft , op den Esschenterp,
en Aldenhage heette , is ondergegaan. Veel heeft Zoelen , in 1578 en
1579 , van de Spanjaarden te lijden gehad. 't Is , onder anderen ,
door V a 1-d e z , den bekenden belegeraar van Leiden , verbrand.
Zutfen. Als de naam becluidt Zuidveen , dan is Zutfen natuurlijker
spelling , dan Zutphen. Stad en omtrek waren vroeger een Graafschap
onder de Hertogen van Gelderland , die dan ook den titel voerden van
Graaf van Zutfen. Tweemaal is Zutfen door de Spanjaarden geplunderd ,
1572 en 1583 , en bleef Spaansch tot op de herovering door Prins
Maurits, in 1591. In 1672 werd het door de Franschen bezet. —
Zie ook Deventer. — De Groote of Sint Walburg skerk heeft een schoone
graftombe der familie Van Heeckeren, en ook een fraaie koperen
doopvont. Men verhaalt , dat kerkmeesters die aanboden aan Fred e,
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rik Hendri k, om haar tot kanon te doen vergieten , maar dat deze dat
aanbod om hare kunstwaarde afsloeg. — Te Zut fen is geboren Hendrik
van Z u t fen , die Prior der Augustijnen te Dordrecht is geweest, maar
onder de eersten hier te lande heeft behoord , die de Hervorming aannamen , en welhaast als haar martelaar viel in 1524 , in Ditmarschen.
Luther schreef een troostbrief over dien dood aan zijn verwanten
en vrienden. — Zie ook Deurne.

C
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Abcoude. 2% van Amsterdam. Oudere naam Abekewalde. Had
eertijds een Slot , dat tot de sterkste kasteelen der landstreek behoorde. De Heeren van Abcoude waren rijk en machtig. De eerste
van hen , Willem van Abcoude, leefde in de 11de eeuw. Aan de
noordwestzijde van het dorp ligt een vrij uitgestrekte waterplas , het
Abcoudermeer.
Tiel. Heeft een aanzienlijk oud kasteel.
Amerongen. 2
't Huis te Amerongen is een der oudste Sloten van het Sticht. In
de kerk , vroeger aan Sint Andries gewijd , werden in 1856 verscheidene muurschilderingen ontdekt. Maar die ontdekking wekte
blijkbaar niet veel belangstelling, want de witkwast ging er spoedig weêr
over. — 't Was nabij Amerongen , dat in 1585 de Spaansche krijgsoverste Tassis eene nederlaag toebracht aan de Staatsche troepen ,
waarvan Maarten S c h e n k een der aanvoerders was. — Zie ook
Nijmegen. — Op den Amerongschen berg staat een monument ter eere
van den held van Quatre-Bras, Willem I I , toen nog Prins van Oranje.
Amersfoort. Eene dwaze zinspeling op den naam komt voor in
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het kerkelijk zegel , dat te zien geeft twee elkaar liefkoozende kinderen , met het bijschrift : Amor fortis , de lie fde is sterk. (Pl. V. 10).
In 1543 werd Amers foort bemachtigd door Maarten van Bosse m,
den geduchten veldoverste van Karel van Gelde r. Een oud rijm
zegt er van :

Amersfoort was een kamp vol stieren ,
Keizer noch Koning kon haar regieren ,
Maar toen Maarten van Rossem kwam,
Die maakte van elken stier een lam.
Zie ook Apeldoorn, Bommel en Vaasen. — In 1595 heeft Amersfoort ,
gelijk , vroeger en later , menige andere plaats , een gruwzaam offer
gebracht aan het bijgeloof. Toen werd er als tooverheks verbrand
G r i e tj e Segers, bijgenaamd de roode kater . Wel iets bijzonders.
Want regel is , dat heksen katten zijn , geen katers , en dat ze zwart
zijn , niet rood. — Maar dezelfde stad mag er op bogen , dat zij veel
groots en goeds heeft geleverd. Zij was de geboorteplaats o. a. van
Paulus Buis, Raadsheer van Willem I; van Pieter Both,
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië ; van Joan van 01denbarneveld en van Jacob van Campen. Deze, de beroemde
bouwmeester van het Amsterdamsche Stadhuis , nu Paleis , is er begraven in de Groote- of Sint Joris kerk , en het marmeren gedenkteeken , dat zijn graf versiert , is een kunstwerk van A r t u s
Quellinu s. — Op 't gebied van zoetigheid of lekkernij stoft Amersfoort op zijn j anhag el. — De spotnaam der inwoners is keisleepers ,
wijl zij , in 1661 , met veel moeite , een grooten keisteen van de hei
haalden en op een voetstuk plaatsten , als gedenkteeken van den
vrede , in dat jaar met Portugal gesloten , waarbij Nederland , tegen
inning van acht millioen gulden , Brazilië verloor. Dat inhalen van
den keisteen geschiedde op kosten van E v e r a r d Meyster, een rijk
edelman , maar een zonderling , die zich aan den spot over zijn bedrijf
zoo weinig stoorde , dat hij , naar Utrecht verhuisd , daar weêr een
keisteen in zijn gevel liet metselen. Merkwaardige verliefdheid op
keisteenen ! De straat zijner woning te Utrecht , eerst Burenstraat
geheeten , is er Keistraat naar genoemd. Den kei op de Varkensmarkt
te Amer s foor t heeft men later laten zakken , zoodat alleen de punt
.
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nog zichtbaar bleef. Door denzeifden heer Me y s t e r is aangelegd ,
nabij de stad , de buitenplaats Nimmerdor. .
Zie ook Lochem.
Austerlitz. 1 van Zeist. In 1804 werd in die streek een kamp van
Fransche soldaten gevestigd , onder den beroemden Generaal M a rIn o n t , den laatsten Maarschalk van 't eerste Keizerrijk. Om dat
kamp heen begonnen zich enkele burgers fleêr te zetten , en na de
overwinning , bij Austerlitz , in Moravië , door Napoleon op de Oostenrijkers en de Russen behaald , 2 December 1805 , werd het allengs
ontstane gehucht Austerlitz geheeten. Ook werd er door de Fransche
krijgslieden , ter eere van Napoleon, eene piramide van zoden opgericht , dragende een berkenboschje op den top. Koning Lode w ij k
heeft er over gedacht , het gehucht tot stad te verheffen , maar geen
gelegenheid gehad , om dit denkbeeld uit te voeren.
Baarn. 2 van Amersfoort. Op een half uur afstands ligt het 1 ustslot Soestdijk , aangelegd in 1674 , door Willem I I I , dat daarna tot
eigenaars had Johan Willem Friso, Willem IV en Willem V.
In 1795 werd het Staatsbezitting , maar in 1816 werd het den Prins
van Oranje ,
later Willem I I , — ten geschenke gegeven , wegens
zijn beleidvol en moedig gedrag bij Quatre Bras. Zoo is het de geboorteplaats geworden van de drie broeders en de eene zuster van zijn
oudsten zoon , — later W i 11 e in I I I , — die geboren was te Brussel,
Voorts is , onder Baarn , een
19 Februari 1817. -- Zie Apeldoorn.
pronknaald opgericht ter herinnering aan Waterloo. Later is Soestdijk door Prins Hendrik bewoond geweest. — Het villa-park , dat
Amalia park heet , werd aldus genoemd naar 's Prinsen eerste gemalin, Amalia, dochter van Hertog Bernhard van Saksen
Tot deze gemeente behoort
W eima r. — Zie ook 's Gravenhage.
o. a. het groote landgoed Pynenburg.
Bensehop. 1 van Yselstein. De spotnaam der Benschoppers is berenschieters. De faas van sabel in 't gemeentewapen , en de schuinbalk ,
geschakeerd van zilver en keel , duiden verwantschap aan met het
Huis van Aemstel. (Pl. I. 17). Een zoon van A r ent van A e m s t el
was dan ook Arent van „B e n s k o e p" , die een der schuldigste medeplichtigen is geweest aan den moord van Floris V. — Zie Yselstein , Loosdrecht en Polsbroekb
—

—

-

—

-

—
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Bilt (De). 1 van Utrecht. Onder deze gemeente vindt men de fraaie
landgoederen Vollenhoven en Houderingen. Ook Zandwijk en Coelenberg of het Klooster. Naar Coelenberg werden de nonnen overgebracht,
in de 14de eeuw , uit de vermaarde Abd ij Oostbroek , die eerst monniken en nonnen herbergde. Van deze Abdij was de beschermheilige
Sint Laurentius, dien, volgens de overlevering, Keizer Val erianus
naakt op een ijzeren rooster liet braden. In verband hiermeê bevat
èn het gemeentewapen, èn het kerkzegel, een rooster. (Pl. I. 18 en V. 11).
Breukelen. 3 van Utrecht. Geboorteplaats van P e t r us Jo ha nnes Kast e 1 e y n , 1746 , die te Amsterdam in zijne apotheek heeft
gestaan , tegelijk geacht als scheikundige en als dichter. Geen gewone
verbinding.
Bunsehoten. "A van Naarden. Vroeger ook genaamd Hegeschoten.
't Is eenmaal eene stad geweest , maar deze voornaamheid heeft niet
lang geduurd. In 1383 werd de plaats bemuurd en reeds in 1428
weer ontmanteld. 't Waren twee Utrechtsche Bisschoppen , Floris
van Wevelinkhoven en Rudolf van Diephorst, aan wie zij
dat aangekleed en uitgekleed worden te danken en te wijten had.
Die te Bunschoten wonen , moeten voor traag zijn gehouden , want
ter aanduiding van een luiaard wordt het spreekwoord gebruikt : „Hij
heeft Bunschoter haar onder de armen."
Doorn. 1 van Wijk bij Duurstede. 't Huis te Doorn da teekent ,
wat zijn oorsprong betreft, uit de 14de eeuw. Bijzonder merkwaardig,
omanlegircht,s
Hydepark.
Eemnes (binnendijks). 234 van Amersfoort. Was de eerste standplaats van Johannes Jacobus van Oosterzee, die vooral als
kanselredenaar grooten roem zich verwierf, met name, toen hij predikant was in zijn geboortestad Rotterdam. Hij overleed , als Hoogleeraar der Utrechtsche Academie , in 1882, te Wiesbaden.
Onder Eemnes ligt het riddermatig goed Groeneveld , dat o. a. in 't bezit is geweest van Oldenbarneveld's zoon Reinier. — Zie ook Loosduinen.
IJselstein. Stein beteekent vooreerst steen , maar verder een steenen
huis , een kasteel. En dáár heeft een sterk kasteel gestaan , waarvan
nog een gedeelte aanwezig is. 't Werd gesticht , in de tweede helft
—

6
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der 13de eeuw, door Arent van Aemstel, broeder van Gijsbrecht
I V. - 't Gemeentewapen houdt dien oorsprong in herinnering. De A e mst els voerden : „gefaasd van goud en sabel in acht stukken , met een
Sint Andries kruis , geschakeerd in twee rijen van zilver en keel ,
gaande over alles heen." Het wapen van IJselstein , daarvan eene bri
sure , heeft een veld van goud met één faas van sabel en overigens
alles als Aemstel. (Pl. I. 19.) — Zie ook Benschop , Loosdrecht en PotsHet Sint Andries kruis komt ook in het kerkzegel voor.
broek.
(Pl. V. 12.) In de kerk zijn de graftomben van F r e d e r i k van E gmond, Heer van IJselstein , en zijne gade, Al eid van C ul emb or ch , en van Arent's zoon, Gijsbrecht, endiensgade, Baarte
of Be r tr ade van Heukelom, die , terwijl haar man in gevangenschap verkeerde , met groote dapperheid IJselstein verdedigde tegen
Wolfer t van B orssele, omstreeks 1300, maar na een jaar de veste
moest overgeven. Daarbij werd aan de helft der bezetting het leven
geschonken. Welke helft dat an zou , moest door eene loting met
Hollandsche en Lcuvensche penningen worden bepaald. Die een Hollandschen penning trok , behield het leven ; die een Leuvenschen penninc,
IJselsteiners den trok,wedmgbach.—Irwet,d
schimpnaam dragen van apenluiders , naar het volksverhaal dat eens
een spotvogel , door den dood van zijn K e e s te laten aanzeggen ,
bewerkte , dat , naar plaatselijk gebruik , de klok werd geluid , terwijl
die K e e s geen mensch , maar een aap was. — Zie ook Zeist.
Jutfaas. 1 van Utrecht. De klok der , aan Sint Nicol aas gewijde,
kerk aldaar heeft tot opschrift :
Jesus Maria is mijnen naam ;
Miln geluid is voor Gode bequaam ;
De levende roep ik en de doode beschreije ik.
Bekend is 't gebruik , om van iemand , die niet wel bij 't hoofd is ,
te zeggen : „Hij heeft een slag van den molen weg." Maar onbekend
bleef mij de reden , waarom dat spreekwoord ook wel eens bepaaldelijk
noemt „den Jutfaasschen" molen.
Langbroek. 1 van Wijk bij Duurstede. Merkwaardig om het groot
getal landgoederen en ridderhofsteden , daar en in dien omtrek gesticht , waarvan sommige reeds dagteekenen uit de 14de en de 13de
-

—
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eeuw , — Weerdestein , Hinderstein , Groenenstein , Walenburg , Zuilenburg , Sterkenburg , Sandenburg , Hardenbroek.
Leersum. PA van Wijk bij Duurstede. In de nabijheid staat het
kasteel Zuilenstein , dat van 1630 tot 1648 Prins Frederik He ndrik tot bezitter had , en verheft zich de bekende Darthuizerberg ,
waarop voortijds de ridderhofstad Darthuizen stond en nu het Zwitsersche Huis zich vertoont. Ook ligt onder Leersum, het fraaie landgoed
Broekhuizen, met het van een monument voorziene graf der familie
Van N e 11 e s t e y n , gesticht in 1818, op eene hoogte, die de Donderberg
heet , en door T o 11 e n s , in zijn gedicht : De gevels van de haizen ,
niet zeer hoffelijk vermeld.
Loenen. 3 van Utrecht. Onder Loenen stond eertijds het kasteel
Kroonenburg , dat eigendom was van Gerard van Velzen, die dan
ook heette Heer van Velzen , Noordwijk , Kroonenburg , enz. De saft,mgezworen Edelen voerden Floris V, dien zij , even buiten Utrecht ,
hadden gevangen genomen , daarheen en brachten hem van daar
naar 't Muiderslot. — Zie Miciden , Alkmaar, Velzen. — Na 't vermoorden van Floris vlood Velzen naar dat kasteel Kroonenburg, maar
werd er aangevallen en omgebracht door 't verbitterde landvolk. Het
kasteel is gesloopt in 1837. Doch men spreekt nog van Stichtsch en
van Kroonenburgsch Loenen. Er is soms , — dwaas genoeg , — verband gezocht tusschen Loenen en luna. Zoo heeft het kerkzegel eene
ondergaande zon en eene opkomende maan , met het randschrift :
Fulcra instar lunae. Cant. VI. v. 10 ; dat is : schoon, gelijk de rnaaii.
.Hoogl. VI. 10. (Pl. V. 13). Landgoederen onder Loenen zijn o. a. De
Sterrenschans en Over Holland.
Loosdrecht. 1 van Loenen. Als voormalige bezitting der Heeren van
Lfselstein heeft Loosdrecht het wapen der Aemstels, alleen met dit
verschil , dat het goud is vervangen door zilver. (Pl. I. 20). — Zie
IJselstein. Ook Benschop en Polsbroek.
Maartensdijk. 1 'A van Utrecht. Daar heeft als predikant gestaan
de beroemde Johan Hendrik van der Palm, overleden als emeritus-Hoogleeraar der Leidsche Hoogeschool , in 1840. -- Zie ook Rotterdam. — Het wapen van Maartensdijk vertoont , in verband met
den plaatsnaam , Sint M a a r t e n , die zijn mantel met een bedelaar
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deelt , — eene handeling , die , naar luid der legende, beloond werd door
eene verschijning van Jezus, met den halven mantel bekleed , en
hem toevoegende : „Wat gij den minsten mijner broederen gedaan
hebt , dat reken ik aan mij gedaan." (P1. I. 21.)
Montfoort. Er is uit den ouden tijd een rijmpje bewaard gebleven,
dat Montfoort al heel laag stelt. Het luidt aldus :
Woerden is een stad,
Ouwater is nog wat ,
Maar Montfoort is een gat.
Zie ook Deventer. — De Malteser Bidders hebben er lang eene kommanderij gehad. — Zie Buren en Rijswijk. — G o d Tr i e d van Re en e n , Bisschop van Utrecht , stichtte er , in 1174 , een sterk Slot.
Een overblijfsel daarvan is tegenwoordig in gebruik als gevangenis
en verbeterhuis voor vrouwen en meisjes. -- Zie ook Vollenhove. —
Het gemeentewapen spreekt , door een burcht te vertoonen (Pl. I. 22) ;
maar meer nog het kerkzegel , door voor te stellen een burcht op een
berg , met het randschrift er om : Turns fortis nomen Jehovae, zijnde

de Latijnsche vertaling van Spr. XVIII. 10a : „De naam des Heeren
is een sterke toren." (Pl. V. 14.) Te Montfoort is, in 1500, geboren
Lambertus Hortensius. — Zie Naarden.
Polsbroek. 1 van Schoonhoven. Behoorde eertijds tot de IJselsteinsche
goederen en bewaart daarvan de herinnering door een schuinbalk in
't wapen , aan dien van Benschop gelijk. (Pl. I. 23.) — Zie Benschop,
IJselstein en Loosdrecht.
, Reenen. Eene oude , veel besprokene , legende verhaalt , dat in de
3de eeuw onzer jaartelling de dochter van een Koning der Orkadische
eilanden , U r s u 1 a , met tien vriendinnen , elke , als zij zelve , van
duizend maagden vergezeld , eene pelgrimsreis naar Rome ondernam , maar dat , bij Keulen , de Hunnen haar overvielen , en al die
maagden ombrachten , op ééne na , die ontkwam. Dat was Sinte K un e r a. Zij werd in bescherming genomen door H a y m o, „die Coninck
was ende Heer van den Rijn en over al dat land , dat dairtoe hoerden ," en te Reenen verblijf hield , op het slot Heimerstein. De K un e r a-weg , het K u n e r a-bergje , enz. houden er haar nog in aandenken,
en Reenen's kerk is haar als patrones, gewijd. Nu, Reenen heeft veel
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aan Ku n era te danken gehad , vooral door de levendigheid en de
voordeelen , aangebracht door de processien , die haar graf bezochten ,
en die te talrijker waren , omdat men, even als van Sint Blasius,
zoo ook van haar , en bepaaldelijk van haar „dwael" of halsdoek ,
waarmede haar afgunstige meesteres , „de koningin" , haar verworgd
had , — op 't kasteel Prattenburg, — genezing van alle keelkwalen
wachtte. Hoe hoog die „dwael" gewaardeerd werd , blijkt o. a. uit
deze slotregelen van een oud lied op Kunera:
Bid dan, Cunera, bid,

Bid voor ons, Maeght van Rhenen,
En krijght ons weer 't bezit
Van 't geen ons is verdwenen;
Want wy ons toebetrouwen
De voorspraeck van uw taal,
Soo lang wy blyven houwen
Het voordeel van uw dwael.
Intusschen , wat de aangehaalde legende betreft , men heeft de vermelding van een reisgezelschap van elf duizend maagden wel wat
kras gevonden en daarom ook gevraagd , of er wellicht eene fout in
de opgaaf kon schuilen. En men heeft gegist , dat Ursula ééne
vriendin zal gehad hebben , die Undecimilla heette , en uit wier
naam bij abuis undecim mille , d. i. elf duizend, gemaakt is , of ook ,
dat de oorspronkelijke lezing was : Ursula et XI M. V., beduidende :
Ursula et XI Martyres Virgines , d. i. Ursula en XI maagden
martelaressen, en dat men die M bij ongeluk als aanduiding van
mille , duizend, heeft opgevat. Hoe dit zij , de vermelding van Ursula
en de elfduizend maagden is staande gebleven. — Zie ook Warmond. —
Ook heeft zich daaraan het spreekwoord verhecht , waarmeê iemand
wordt aangeduid , die gaarne bij onderscheidene vrouwen zijn genoegen zoekt : „Hij is een minnaar van de elf duizend maagden." — Te
Reenen heeft , na den slag van Praag , 1620 , Frederik V, Koning
van Boheme , en neef van Prins Maurits, gedurende twaalf jaren
verblijf gehouden. Naar hem heet de Koningstafel , op den Heimenberg , aan de Grebbe. Na zijn dood heeft zijne weduwe , dochter
van Jacobus I, van Engeland, nog eenige jaren te Reenen ge-
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woond. Het huis , later 't Koningshuis geheeten , werd in 1812 ,
wegens zijn vervallen staat , voor afbraak verkocht.
Renswoude. 3 van Amersfoort. Misschien beteekent de naam Reenenswoud , zooals Veenendaal ook geheeten heeft Reenensveen. Het
dorp heeft een fraai kasteel , — 't Huis te Renswoude.
Rijzenburg. 1 van Zeist. Dit dorp is eene stichting van den Heer
Petrus Jodocus van Oosthuysen, en dagteekent eerst van
1808. Maar het Slot Rijzenburg wijst tot de 13de eeuw terug. Er is
een Roomsch Seminarie en eene fraaie Roomsche kerk , waarin een
prachtig marmeren beeld , werkstuk van den Vlaamschen kunstenaar
Ducasu, geplaatst in 1863 op het graf van den genoemden Heer
Van Oosthuysen en zijne gade.
Stoutenburg. 1 van Amersfoort. Kwam in 1615 in 't bezit van
Joan van Oldenbarneveld, wiens zoon Willem, de echtgenoot
van Walburg van Marnix, kleindochter van Filips van Marn i x , zich Heer van Stoutenburg noemde. — Zie ook Rolde.
Het
kasteel , uit de 13de eeuw afkomstig , is in de jaren 1861 tot 1864
geheel vernieuwd , maar reeds een tiental jaren daarna weêr gesloopt,
en later door een meer gewoon heerenhuis vervangen.
Utrecht. De hoofdstad. Heette oudtijds Wiltenburg en wordt het
eerst vermeld in 630, als de plaats, waar Koning D a g o b e r t een kapel
liet bouwen. Men zegt , dat Willebrord op dienzelfden grond de
aan Sint Maarten gewijde Domkerk stichtte , bekend om haren ruim
110 meter hoogen toren , den hoogsten toren des lands. Zij bevat de
grafsteden van den laatsten Bisschop , Frederik Schenk van
Toutenburg, gestorven 1580, en van den zeeheld Willem Jo z e f
Baron van Gent, die , onder De Ruyter, aan den slag bij Solebay
deelnam en roemrijk sneuvelde , 17 Juli 1672. Er is ook een gedenkteeken voor A m a l i a van Solms, gemalin van Prins Frederik
Hen d r i k. In de Sint Jacob skerk vindt men een grafgesteente
Rotterdam ,
en in de Sint Nicolaaskerk vanDuifhs,—ze
In stoffelijken
een gedenkteeken van B e 11 a m y , — zie Vlissingen.
zin is op kerkelijk gebied Utrecht aan alle andere gemeenten in verlichting vooruitgestreefd : de eerste kerk, die gas aannam, was de Domkerk , in 1827. De oude Sint Pieter skerk , bij de Fransche gemeente
—

—

—
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in gebruik , heeft een krypt of krocht. — Zie ook Rinsumageest en
Deventer. — In deze kerk is Bisschop Bernulf begraven, — zie Oosterbeek , — maar zijn graf is sinds lang geruimd. Tot den roem der stad
behoort hare Hoogeschool , gesticht in 1636. De bekende Unie van
Utrecht werd gesloten in 1579 , vooral door toedoen van Jan van
Nassau, toen Stadhouder van Gelderland , die er een standbeeld heeft.
De vrede na den Spaanschen Successieoorlog werd er geteekend in
1713. Utrecht was de geboorteplaats van A d r i a a n Florisz oon,
1439 , die , ofschoon hij slechts de zoon van een zeer burgerlijk ouderpaar was , op den Pauselijken Stoel heeft gezeten, onder den naam van
Adriaan V I , — de eenige Nederlander , die Paus is geweest. Het
zoogenaamde Paushuis , tegenwoordig 't verblijf van den Commissaris
der Koningin , heet naar hem , wijl hij het liet bouwen , gedeeltelijk
vóór , gedeeltelijk nog tijdens zijn Pausschap. Maar diezelfde hooge
waardigheid is oorzaak geweest , dat hij nooit in zijne stichting den
voet heeft gezet. — Zie ook Goedereede. — Ook Olivier van No or t,
de eerste Nederlander , die eene reis om de wereld gedaan heeft , is
te Utrecht geboren , 1588. — Zie Schoonhoven. — Ook Melis Stoke,
de „arme clerck" van omstreeks 1300, dichter van de Hollandsche Rijmkronijk. Ook Justus van Effen, 1684 , de geestige en boeiende
schrijver van De Hollandsche Spectator , — en nog zoo menig ander, te
veel , om te noemen. — Eene merkwaardige geschiedenis is verbonden
aan 't bekende plein het Vreeburg , doordien het den naam bewaart
van het door Karel V gestichte kasteel Vredenburg . — Zie Vreeland.
— In dat kasteel is Mar n i x, na zijne gevangenneming te Maassluis,
in bewaring gehouden , tot dat hij werd uitgeleverd in ruil tegen
B o s s u , die te Hoorn in Staatsche gevangenschap zat. — Zie Hoorn ,
Monnikendam en Maassluis. — 't Genoemde kasteel, een vast nest voor
de Spaansche macht , was bij Utrecht's burgers zeer gehaat , z(56 , dat
ze er eindelijk in 1577 op aanvielen , met dat gevolg , dat de Spanjaarden er uit moesten wijken. Toen werd het sloopingswerk aangevangen, dat het kasteel binnen weinige dagen onverdedigbaar maakte.
En die daarbij voorging, was — — eene vrouw , namelijk C a t h a r i n a
Berger s, echtgenoote van den Schepen Jan Jac obs z. v a n 1_, eempu t.
De zoon der manhaftige vrouw was toen ter tijd te Madrid en zag er,
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aan 't Hof , haar portret , dat daarheen was gezonden , „maar", zoo
zegt de geschiedenis , „hij wachten hem wel te seggen , hetselfde van
Siin moeder te wesen." In 1581 werd de slooping voltooid. — Voorts,
Utrecht's lof is niet volledig vermeld , als niet ook Utrecht's gebak
is genoemd , de theerandjes , die heel eene geschiedenis achter zich
hebben , te vinden in V a n It ij n's verhandeling : De Schoutensteechsche
Tekantjes en Tafelcoeckgens. — Zie ook Dieren. En Oude Wetering.
Vinkeveen. 1% van Loenen. De gemeente heeft een sprekend
wapen , voorstellende een vink boven drie turven. (Pl. I. 24.)
Vleuten. 1% van Utrecht. Daar stond, als predikant, Dirk R a faels z.
Kam phuizen, bekend als uitnemend dichter, vooral op stichtelijk
gebied. Hij werd wegens „Remonstrantsche gevoelens", van zijn ambt
ontzet. In zijn laatste levensjaren was hij vlashandelaar te Dokkum,
waar hij overleed , in 1626 , na maar al te menigmaal de waarheid
van zijn eigen woord gevoeld te hebben :

Daar moet veel strijds gestreden zijn ,
Veel kruis en leeds geleden zijn ,
Een nauwe weg betreden zijn ,
En veel gebeds gebeden zijn ,
Zoolang wij hier beneden zijn.
— Zie Dokkum en Gorinchem. — Vleuten was de geboorteplaats van
Johannes Henricus Scholten, 1811, die als Hoogleeraar te

Leiden , door scherpzinnigheid en geleerdheid, toongever is geweest op
godgeleerd en wijsgeerig gebied en aldaar overleden is 10 April 1885.
— Zie Meerkerk.
Vreeland. 3% van Utrecht. Heeft een beroemd Slot gehad, gesticht
in de 13de eeuw , door den Utrechtschen Bisschop Hendrik van
V i a n d e n. Toen het in vervallen staat verkeerde, werd het, op last
van Karel V, afgebroken en van de steenen werd voor een deel gebruik gemaakt tot den bouw van 't kasteel Vredenburg te Utrecht.
— Zie Utrecht.
Vuursche (De). 1 yi, van Baarn. Te Vuursche vindt men een Hunebed , gelegen voor de herberg. Onder deze gemeente behoort het
Huis Drakenstein , dat tot eersten bezitter heeft gehad niemand minder , dan een keizer , namelijk , 0tto I, 953. — De Vuursche is de
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eerste standplaats geweest van Willem Moll, den beroemden beoefenaar der kerkgeschiedenis , als Hoogleeraar te Amsterdam overleden
in 1879.
Werkhoven. 24 van Utrecht. Aldaar is , in 1844 , een Romeinsch
graf gevonden , waar van de stukken naar het Leidsch Museum zijn
overgebracht. — In den toren hangt een klok, die het opschrift draagt :
Ick slae na den tijt
De ure vreucht of strijt
Danckt God met vlijdt
Dye 't werck ghebenedijt.
Onder Werkhoven staat het kasteel Beverweerd , dat o. a. de Prinsen
F i l i p s Willem en Maurits tot eigenaars heeft gehad.
Wijk bij Duurstede. Oudtijds Dorestad. Misschien het Batavo-durum,
reeds door T a c i t us vermeld. Al in de 7de eeuw , althans , was Wijk
bij Duurstede eene groote en aanzienlijke koopstad. In de 9de en de
10de eeuw heeft het herhaaldelijk van de Noormannen veel te lijden
gehad , maar telkens volgde herbouwing op hunne vernieling. In de
15de eeuw werd de stad en het Slot , - waarvan nog overblijfselen zijn,
op een eilandje , aan de westzijde der stad , — eene bezitting der Bisschoppen van Utrecht. — In den omtrek hebben menigmaal lang verstorven geslachten, als het ware, nog eens eene hand uit hunne graven gestoken : menigmaal zijn er oudheden opgedolven van Romeinschen , Germaanschen en Frankischen oorsprong.
1 van Utrecht. Het tegenwoordige Huis te Zeist werd geZeist. 1 4
sticht , in 1677 , door Willem van Nassau, kleinzoon , langs onwettige lijn , van Frederik H e n d r i k. In 1767 kwam het aan
Maria Agnes, Gravinne van Zinzendorf en Pottendorf,
tweede dochter van den stichter der Evangelische Broedergemeente ,
de zoogenaamde Hernhutters , — later de gade van Maurits Wi l1 e in Graaf van D o h n a. De Broedergemeente bestaat te Zeist sedert
1746. Vóór dien tijd was zij gevestigd op den Huize 's B:eerendijk ,
bij IJselstein. — Een oud gebruik is geweest, dat de Bisschoppen van
Utrecht bij hunne huldiging eigenhandig de klok te Zeist kwamen
luiden , ten teeken , dat voortaan de plattelandbewoners uit den omtrek hun , als hun Heer , ten dienste moesten staan. In verband daar-
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meê werd wie Bisschop van Utrecht was , ook Opperkoster van Zeist
genoemd. — Nabij Zeist , maar in de gemeente Soest , halfweg tusschen
Utrecht en Amersfoort , staat het Huis ter Heide. — Gelijk vele andere
plaatsen , heeft ook Zeist zijn eigen gebak , en wel , de zoete zinnebeelden van den liefdeknoop , namelijk , krakelingen.
Zuilen. 1 yi van Utrecht. Heeft , in verband met den naam , drie
zuilen in 't gemeentewapen. (Pl. I. 25.) 't Is dus een sprekend wapen,
maar nog iets uitvoeriger sprekend is het kerkzegel , dat aan die figuren dit randschrift toevoegt : Een pilaer en vastigheyt der waerheyd.
1 Tim. 3. 15. (Pl. V. 15). — 't Was Zuilen , dat het voorbeeld gaf
tot afschaffing van 't begraven in de kerk , reeds in 1787. Het Huis
te Zuilen is van omstreeks 1300.
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Aartswoud. 3 van Hoorn. De spotnaam der bewoners is de kille
naam blootbeenen.
Abbenes. 1 van Hoofddorp , Haarlemmermeer. Aldaar is in 1876
een gedenkteeken opgericht voor den volksdichter Jan Pieter Hey e,
die in dien omtrek land bezat.
Akersloot. 2 van Alkmaar. Een oud dorp , immers , reeds van
vóór 900. 't Gemeentewapen spreekt , door drie eikels te toonen. (Pl.
I. 26.) Want aker is het oudere woord voor eikel. Voor eikeboom,
placht men ook te zeggen akerboom. Men vindt het weér in Akerbaan, Akerbuurt , Akerpolder , Akerendam, ; men kan het ook vinden
te Amsterdam op een gevelsteen , hoek Damrak en Kapelsteeg, waarop
een eikel is afgebeeld , met het onderschrift : D'aker ; en in de samenstelling aardaker gebruiken wij 't nbg.
Alkmaar. De uitgang maar beteekent een meer. Zoo schreef men
oudtijds ook Aelsmaer , Lantsmaer. Van Alkmaar wordt reeds melding gemaakt in de 8 ste eeuw. In de nabijheid bouwde Graaf W illem II een kasteel , Torenburcht , dat sedert het laatst der 14de eeuw
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is vervallen , maar waarvan de naam nog in den straatnaam Torenburg voortleeft. In de Groote of Sint L a u r ens kerk is hart en ingewand van Graaf Floris V begraven , van wien overigens het lijk is
overgebracht naar Rijnsburg , om daar te rusten bij dat zijner gade ,
Beatrix van Vlaanderen. — Zie ook Loenen , Muiden en Velzen.
Men verhaalt , dat zijne honden hun dooden meester , toen hij naar
Alkmaar vervoerd werd, volgden en dat ze stierven door eten en drinken
te weigeren. Volgens Van L e n n e p echter , — zie : De doggen van
Floris, — is één dier honden , toen hij bijna dood was , nog aan 't
eten gebracht en in 't leven gebleven. Had die taaier leven , dan de
anderen ? Of eene iets minder ver gaande trouw ? — De genoemde kerk
bevat grafsteden ook van andere bekende personen, o. a. van den, in
1597 overleden , beroemden geneesheer Pieter van F oroest, of
Petrus Forestus, die wel „de Hollandsche Hippokrates" gee.
noemd is, en die , met Cornelius B u s e n i u s , geneesheer te Delft ,
door de Staten is belast geweest met het onderzoek van het lijk
van Prins Willem I. — Voorts , te Alkmaar zijn geboren , in de
16de eeuw, de gebroeders Adrianus en Jacobus Menus, als
wiskundigen beroemd ; C or nelis Drebbel, 1572 , vermaard wis- en
werktuigkundige ; Jan A r e n d s , een der eerste predikers van de
Hervorming hier te lande , en overleden tijdens het beleg , in 1573.
Almede zagen daar het levenslicht Anna L ouisa Geer t r u i d a
Toussaint, 16 September 1812; en Willem Jacobsz. Hofdijk,
27 Juni 1816. — Zie ook Rozendaal.
Het moedig afslaan van de
Spaansche belegeraars , 1573 , deed het spreekwoord ontstaan : „Van
Alkmaar begint de victorie ," en gaf aan de stad den eernaam : Alcmaria Victrix , het zegevierend Alkmaar. Na drie eeuwen , in 1873 ,
werd er een monument opgericht, als blij vende verheerlijking van de
betoonde dapperheid en volharding. Koning Willem III legde er
den eersten steen van , den Pen' October van dat jaar. Maar , — geen
roem is zoo groat , dat hij vrijwaart voor spot. Op Alkmaar's ingezetenen kleven de spotnamen van gortzakken en gortbuiken, doelende
op de vele grutterijen , die er hebben gebloeid. In de 17de eeuw waren
er meer dan zeventig. De doopsgezinde predikant , Mar ten Sch ag e n , zelf Alkmaarder van geboorte , 1699 , zong er van :
-

—
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De garste degelijck
Maakt Alleckmaer vernaamt en maakt de burgers rock ;
Hierof zoo maakt men 't Ghort . . .
en zoo verder.
Amstelveen. 1% van Amsterdam. Daar is geboren Agatha D eOok
k e n , 10 December 1741. — Zie ook De Rijp en Vlissingen.
heeft te Amstelveen gewoond J o ha n van B r o e k h u y z en, beoefenaar van Nederduitsche en Latijnsche poezie. Hij stierf er in 1707
en de kerk heeft een grafteeken te zijner gedachtenis.
Amsterdam. De hoofdstad des Rijks heeft haren oorsprong te
danken aan de stichting van een Slot aan den Amstel , omstreeks
1200. In de tweede helft der 13de eeuw was Amsterdam een
handeldrijvend en welvarend dorp. Thans is het de groote stad met
meer dan 400000 inwoners. Vermaard is het Paleis , vroeger 't
Stadhuis , gebouwd , naar men zegt op 13659 palen , door Jacob
van C a m p e n en Daniel St alp ert, en met beeldwerk versierd
door A r t us Quellinu s. — Zie ook Amersfoort.
De bol , door
Atlas getorst, is een werkstuk van Franv)is en Pierre Hemony,
die een gieterij hadden op den hoek van de Keizersgracht en 't MoVoorts is te vermelden de Nieuwe Kerk,
lenpad. — Zie ook Arnhem.
stichting van Willem Eggert, Heer van Purmerend , en daarvan
de herinnering bewarend in het opschrift , ten zuiden van 't koor :
Anno MCCCC ende XVII, den l5den dag in Julio, star ff den eerbaeren
Heer Willem Eggaert, Heer tot Purmereynde , gedoyteert met twee
Vicariën , medefondateur van dese kerk , die begraven is onder dese
blauwe serk. — Zie Purmerend. — Verder de Oude Kerk , en de Westerkerk , met haar ruim 85 el hoogen toren, dragende de keizerskroon,
die de Roomsch-Koning Maximiliaan in 1489 aan Amsterdam toestond te voeren boven het wapen der stad. Ook verdient, om haar
schoonen voorgevel, vermelding de Roomsche kerk , die naar het
achtbare broederpaar Mozes en AAr on vernoemd is. Al verder is
te noemen 't Paleis voor Volksvlijt , het Rijksmuseiim , de Diergaarde,
enz. enz. Van 1632 tot 1877 had Amsterdam een Athenaeum. Toen
werd het verheven tot Universiteit. Groot is 't getal van beroemde
personen , die te Amsterdam zijn geboren , zóó groot , dat er hier
—

—

—
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voor hunne namen geen plaats is. Praalgraven en gedenkteekenen
zijn te vinden , in de Nieuwe Kerk : van de zeehelden De Ruy ter,
Van Galen, David Sweers, Bentinck, Van Kinsbergen
en Van Speyk, en van de dichters Vondel en Da Cost a, volgens
T en Ka te: V o n d e 1 , de tweede ; in de Oude Kerk : van den Veldmaarschalk der Staten Paulus Wirtz, en van de zeehelden Isaac
Sweerts, Van der Hulst, Van der Zaan, Cornelis Jansz o o n , bijgenaamd de Haan of het Haantj e , — boven wiens graf zijn
wapen staat : een kraaiende haan, — en dan ook Heemskerk nog
„die dwars door 't ijs en 't ijzer durfde streven." Ook zijn daar begraven Lucretia Wilhelmina van Merken en Nicolaas Simon
van Winter, — het dichterlijk echtpaar van de 18de eeuw. Standbeelden heeft Amsterdam van Rembrandt, Vondel en Thorbecke.
— Zie ook Zwolle. — Een borstbeeld van Prins Hendrik is er opgericht , aan de kade , die naar hem is genoemd ; een borstbeeld van
Sarphati, die den eersten stoot gaf tot de nieuwste uitlegging der
stad , prijkt in het park , waaraan zijn naam is gegeven ; en op den
Dam verheft zich een monument , gesticht in 1856 , en gewijd aan
den volksgeest in 1830 en 1831. Wat is aan al deze beelden en
namen een groot stuk historie en een groot stuk glorie verbonden !
Eic,enaardig erkende dat de Duitsche Keizer Wilhelm II, die in 1891
Amsterdam bezocht, en, — 't was op den 3den Juli, — een lauwerkrans op
't graf van De Ruyter legde met het woord : „'t Is geen klein volk,
dat aldus zij ne groote mannen vereert." Maar toch , tusschen zooveel
ernst en grootheid in speelt weér de spot , die aan de Amsterdammers den naam van koeketers geeft , waarschijnlijk in verband met
de hooge eer , waarin van ouds te Amsterdam de Sinterklaasmarkt
gestaan heeft , met haar talrijke kramen en tafels vol koek en
amandelbrood , vol honigtaart en marsepein. Ook komen bepaaldelijk
uit Amsterdamsche ovens de korstj es.
Anna Paulownapolder. 3 van Alkmaar. Ingedijkt in 1845 en
1846 en vernoemd naar de gemalin van Koning Willem I I. De
Hervormde Kerk , in 1856 gebouwd , heeft geen preekstoel , — wat
tegenwoordig zeker een bijzonderheid is. Vier , vijf eeuwen geleden ,
,
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daarentegen , was 't gewoon ; vóór de 15de eeuw wordt niet, of zelden,
van preekstoelen gewag gemaakt.
Assendelft. 114 van Beverwijk. De naam delft is aanduiding van
een sloot. In Zeeland noemt men nog een sloot een dulf. De dorpers
van Assendelft zijn door den spot voorzien van drie titels : kiplanders ,
gortlanders en Spanjaarden. De eerste twee namen zien op aldaar
veel uitgeoefende bedrij ven : hoenderteelt en grutterij. De derde is
wellicht hieruit te verklaren , dat Gerrit, Heer van Assendelft ,
„eerste Raad in de Raadkamer van Holland , inhoudende de plaatze
en praeminentie van Praesident ," bij 't Spaansche Hof hoog aangeschreven stond , en op zijne voorspraak de Spaansche troepen , bij
hunne plundertochten , Assendelft verschoonden. — Zie ook Heemskerk. — Ook was Assendelft een steunpunt in den rug der Spanjaarden tijdens Haarlem' s beleg.
Beemster. 1 van Purmerend. Is het in de 17de eeuw droo gemaakte Waterlandsche meer Barmestra. Bij die droogmaking was
L e e g h w a t e r aangesteld , om „waer te nemen het fabrijken en stellen van watermolens." — Zie De Rijp. — Be Beemster is door de
dichteres Elisabeth Bekker, wier echtgenoot, Adrianus Wolff,
daar predikant was , bezongen , in haar Beemster winter-buitenleven.
— Zie De Rijp en Vlissingen. — Op een marmeren plaat in de kerk is
een Latijnsch grafschrift te lezen , ter eere van Tobias de Coen e,
tweeden Dijkgraaf van de Beemster , der vermelding waardig , omdat
het vervaardigd werd door Hugo de G r o o t. In de spreekwoordentaal komt De Beemster voor in 't gezegde : „Al sterven alle koeien in de
Beemster , dan erf ik nog geen poot ," komisch droevige uiting van
iemand , die u mededeelen wil, dat hem alle fortuintjes ontgaan. Van
de misschien wel 24000 koeienpooten niet één voor hem !
Benningbroek. 1M van Hoorn. Daar hebben de dorpelingen den
gezelligen spotnaam van speelmakkers.
Bergen. 1 van Alkmaar. In den omtrek van dit duindorp , was
het , dat den 19den September 1799 de vereenigde Engelschen en Russen
geslagen werden door de verbondene Franschen en Bataven. Be historie
heeft den naam Slag bij Bergen geijkt. — Zie Helder en Limmen.
Beverwijk. 2 van Haarlem. Heeft oudtijds, naar de patrones der
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kerk, ook geheeten Agathakerke. Er is eene Priorij der Tempelieren
gevestigd geweest, — Zie Oostkapelle.
De spotnaam klapbessen verklaart zich uit den belangrijken handel in fruit, daar gedreven. — Op
het onder Beverwijk gelegen buitengoed Scheibeek heeft Vondel, toen
hij last kreeg en in gevaar kwam wegens de uitgave van zijn Palamedes,
zich een tijdlang schuil gehouden bij zijn vriend Laurens Joosten
B aak e. — Zie ook Velzen.
Binnenwijzend. 1 % van Hoorn. De bewoners liggen onder den
vreemden spotnaam van theekisten.
Blarikum. 1 van Naarden. In de nabijheid van dit dorp staat het
koepelvormig gebouw, dat bekend is onder den naam van het Paviljoen , en een uitgestrekt gezicht over 't Gooiland aanbiedt. 't Werd
opgericht in 1836.
Bloemendaal. 1 van Haarlem. Eertijds heette het Aalbertsberg ,
naar het in de 12de eeuw gestichte lusthuis der Hollandsche Graven
Floris de Vette , Dirk VI en anderen , dat Sint Aalbertsberge heette.
Onder deze gemeente ligt het zeer uitgebreide krankzinnigengesticht
Meerenberg , vroeger eene van de vele het dorp omringende buitenplaatsen, en voor zijne tegenwoordige bestemming door de Provincie
aangekocht in 1843. Van die buitenplaatsen zijn o.a. te noemen
Wildhoef , Bloemenheuvel , Lindenheuvel , Hartelust , en, de prachtigste
van allen , Elswoud. Tot Bloemendaal behoort de Vogelenzang , waar
Floris V zich een jachtslot stichtte , o.a. door Van Lennep, in
zijn Roos van Dekama , vermeld en beschreven. Op een steen in den
gevel van een huisje , aan den spoorweg staande , is een borstbeeld
te zien , bont geverfd, dat Graaf Floris moet verbeelden. — Een onderdeel van Bloemendaal's roem is gelegen in zijn kruidnoten.
Blokker. 1 van Hoorn. Die de burgers daar beschimpen wil, noemt
ze boonen. Blokker (ooster) was de geboorteplaats van Nicolaas
B o n d t , 1732 , beroemd rechtsgeleerde en eens een sieraad der Amsterdamsche Balie , overleden 1792. Hij had te Zandpoort een zomerverblijf en vinkenbaan , waar door hem en zijne vrienden menige gewichtige Staatszaak is besproken en voorbereid.
Broek in Waterland. % van Monnikendam. Vermaard, tot in 't
buitenland , om netheid en zindelijkheid. Maar die eigenschappen heb—
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ben schier alle Noord-Hollandsche dorpen. In dit geval gebeurt, wat meer
gebeurt , dat één de eer krijgt , die eigenlijk evenzeer aan anderen
toekomt. In de Hervormde kerk is een merkwaardig beschilderd glasraam te zien , dat , in vijf afdeelingen , bijzonderheden vertoont uit de
geschiedenis van gemeente en kerk.
Buiksloot. 1 van Amsterdam. Er is door alle tijden heen een druk
verkeer geweest van Amsterdam naar Buiksloot , en omgekeerd. Het
spreekwoord : „Sta vast in den Buikslooter!" brengt ons eene veerschuit
voor de verbeelding , varend tusschen beide plaatsen , en stootend en.
schokkend , in de vaart en bij 't landen. Maar behalve het werkelijke, was er ook nog een denkbeeldig verkeer , en vooral niet minder druk. Immers , onder Buiksloot ligt de Volewijk , — samentrekking
van Vogelwijk , — en zoo vaak nu een gezin met een kleintje vermeerderd was , heette het steeds voor de broertjes en zusjes , dat men
naar de Volewijk was geroeid, om een kindje te halen.
Edam. Oudere spelling Eedam. De naam is aanduiding van eene
waterkeering , want ee , — hetzelfde , als ei , in eiland , — is water.
Dat de Edammers deel hebben gehad aan 't wapenfeit van Damiate,
— zie Dokkum en Haarlem, — beweren zij zelve niet alleen , maar
erkennen ook de volgende regelen , die op een kerkraam staan , door
Haarlem aan Edam vereerd :

Edam als getrouwe Landsaaten
Qwamen die van Haarlem te baaten,
Wildt vreuchde vaaten.
Vaaten is de oudere vorm van vatten. De lofspraak zegt verder :
Sy gingen heen hardt en fier
Met stoute moedt , met felle manier ,
Als verwoede stier.
Paus , Keyser en al het Christenheer
Verwonderden hem met allen seer
Van die groote Eer.
Alsoo kreeg Edam haar wapen, met Eer en geweldt,
Drie vergulde sterren in 't rood velt ,
En een stier , daarin gestelt.
(Pl. I. 27).
Anno 1610.
7
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En toch , ook deze flinke burgers heeft men bespot. Musschen is
hun spotnaam. Waarom ? Een volkssprookje zegt , dat zij eens
met een balk dwars vow' eene poort stonden en er niet door wisten
te komen , tot dat de toevallige aanschouwing van eene musch , die
een takje in den bek droeg , recht voor zich uit hen op het denkbeeld bracht , om hun balk oQk zoo te richten , — en toen ging het
en ze waren over deze verrassende oplossing van de moeielijkheid
ten hoogste voldaan ! Zie ook Dokkum en Kampen. — Te Edam
is men betrekkelijk rijk in rariteiten. Men wijst er een ijzeren brugleuning , die niet vatbaar schijnt voor roest ; en de portretten worden
er bewaard van Pieter De r c k s z. , die een buitensporig langen
baard had , van Jan Claas z. C 1 e e s , die een ongemeene dikte had ,
en van T r ij ntje Keever, die buiten model lang was. -- Vindt
men somtijds melding gemaakt van 't Edamsch Genootschap, dan heeft
men daarbij te denken aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
die in den beginne wel eens aldus genaamd werd , omdat zij te Edam
hare eerste vergadering hield ; -- 1784.
Egmond. 1% van Alkmaar. Oudere naam Hegemunde. Had reeds
in de 12de eeuw eene Abdij , 't Sint A d e 1 b e r t sklooster , die beroemd
was om haren rijkdom en hare kostbare boekerij. In den toren hing
een klokkenspel , toen nog het eenige in Holland. — Zie Oegstgeest
en Rijnsburg. — Van het eenmaal zoo prachtige en sterke kasteel
van Egmond is slechts een kleine poortboog over , in een drassig stuk
weiland. Eéne prediking van de duizend en één , die tot tekst hebben : „IJdelheid der ijdelheden !" De Heeren van Egmond worden als
bijzonder vermogend vermeld in het bekende rijm :
Brederode de edelste , Wassenaar de oudste ,
Egmond de rijkste , A r k e l de stoutste.
In de kerk van Egmond binnen vindt men een marmeren gedenkteeken van Nicolaas Witsen, die groote verdiensten had als aardrijkskundige en als staatsman , en gunsteling was van Willem III
en Pet e r den Groot e. Te Egmond aan zee staat een vuurtoren ,
de Van Sp e y k s toren geheeten , ter eere van den held der Schelde.
De liefdadigheid heeft er , onder den naam van Prins He n d r i kstichtiny , een toevluchtsoord geopend voor oude zeelieden , die daar rustig
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de zee kunnen aankijken , hunne zwerftochten herdenken , hun pijpje
rooken en hun eindje afwachten. — Zie ook Alfen. Z. H.
Enkhuizen. Als Enkhuizen 't helpen kon , moest het zich schamen,
dat het den wreeden inquisiteur R u a r d Tapper heeft voortgebracht,
1488 , maar mocht het zich ook er op verhoovaardigen , dat het den
genialen kunstenaar Paulus Pot t e r aan ons land heeft geleverd ;
1625. B o g e r m an is er predikant geweest van 1602 tot 1604. —
Zie Kollum en Dordrecht. — In de Zuiderkerk is te vinden een grafteeken van B e r end ten Br o e k e, naar de deftigheid zijner eeuw
gewoonlijk Bernar dus Paludanus geheeten , die geneesheer is
geweest te Enkhuizen , na vele verre reizen gedaan en een mei kwaardig kabinet van naturaliën verzameld te hebben , — een zeer vermaard man , die gedeeld heeft in de vereering en de gunst van geleerden en vorsten. Hij overleed in 1633. — Zie ook Steenwijk. —
De naam , door de spottende volkstaal aan de ingezetenen van Enkhuizen gegeven , is vijgen — De uitdrukking nieuwsgierig A a gj e 'ks
voluit : nieuwsgierig A a gj e van Enkhuizen en doelt op eene smidsvrouw aldaar , van wie het volksverhaal vertelt , dat zij hare nieuwsgierigheid om Antwerpen te zien en te bezien , met verlies van haar
geld en met allerlei ongerief boette. — Zie mijn Vlechtwerk, bl. 172, 178.
's Gravenland. 1 van Hilversum. Onder 's Gravenland liggen de buitengoederen Schapenburg , Gooilust, Spanderswoud en de Trompenburg.
Van het laatste is 't huis gebouwd in den vorm van 't achterste deel van een
oorlogschip, door den Admiraal Cornelis Tr o m p, gestorven in 1691.
Haarlem. De hoofdstad. Was reeds in de 12de eeuw eene welvarende stad. In gouden letters mag boven haar naam staan het jaartal 1573 , tot aandenken aan hare kloeke verdediging tegen de Spaansche belegeraars , al moest die verdediging in overgaaf eindigen. En
dat de aanvoerder Ripperda en Lancelot van Brederode,
broeder van dien Hendrik van Br eder o d e, die aan 't hoofd van
't Verbond der Edelen gestaan had , — en nog zoo vele anderen , als
slachtoffers vallen moesten van der Spanjaarden eerlooze woordbreuk,
dat heeft slechts gediend , om hun krijgsroem te verhoogen met de
martelaarsglorie. — Zie Winsum, Gr. — In de Groote of Sint B a v okerk bevindt zich het wereldberoemde orgel , dat door den Amster-

100

NOORD-HOLLAND.

damschen werkmeester Chris tia an Muller is ver vaardigd, 1735 -1738 , en door Jan Baptist X a v e r y van kunstig beeldwerk voorzien. — Zie Dongjum. — De scheepjes , in de kerk opgehangen ,
moeten , even als het luiden der klokjes , die de Damiaatjes heeten ,
en gezegd worden door Graaf Willem I aan de stad geschonken
te zijn , het belangrijk aandeel in herinnering houden , dat , volgens
de overlevering , Haarlemsche burgers gehad hebben aan de verovering van Damiate , in 1219. — Zie Dokkum en Edam. — Ook
zijn in Sint B a v o merkwaardige muurschilderingen. — Voor B i 1der d ij k , te Haarlem gestorven , 1831 , is er een gedenkteeken. Op
een der pilaren staat aangegeven de ongewone lengte van zekeren
Daniel K aj anus, in 't Pro veniershuis overleden , 1749 , en daarbij
staat , ter vergelijking , de maat van den ongemeen kleinen Zandvoorter Simon Jane P a a p. — Voorts zijn aan Haarlem's naam
onlosmakelijk de namen verbonden van Kenau Simon Has s e l a a r
en van Laurens Jans z. Koster, die er een standbeeld heeft , dat
onthuld werd den 16den Juli 1856. Nog zeer veel bekende personen
zijn te Haarlem geboren , o. a. de zeereiziger Jan Huy g h en van
Linschoten, 1563; de dichteres Elisabeth Hoofman, 1664, en
de dichters Petrus Scriverius, 1576, Pieter Langendijk,
1683, en Jan van Walré, 1759; de schilders Bartholomei1 s
Van der Helst, 1613, Philip Wouwerman, 1619, Nicolaas
van Berchem, 1624, en Jacob Ruysdael, 162, alsmede Pieter
T e y 1 e r van der Hulst, 1702 , de stichter der bekende wetenschappelijke en liefdadige instellingen , die zijn naam T e y 1 e r in aandenken houden , en Jan Nieuw e n h u i z e n , 1724 , de vader der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. — Zie ook Edam, Langendijk,
Monnikendam en Aardenburg. — Eindelijk behooren tot de vermaardheden bier : de Haarlemmerhout , de bloembollenteelt en — de rooletters en halletjes. Alles te zamen voor Haarlem's burgers meer dan
genoeg , om onkwetsbaar te zijn voor den minachtenden spotnaam ,
hun gegeven , van muggen.
Haarlemmermeer. Drooggemaakt in de jaren 1839 — 1853 , — een
werk , dat 9 millioen gulden eisch te. Het werd volbracht met drie
groote stoomwerktuigen , de Leeghwater , bij de Kaag , de Cruquius ,
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bij Heemstede , en de Lijnden , bij Sloten. De verkoop der gronden
bracht ongeveer 8 millioen op. Het gemeentewapen zinspeelt op die
droogmaking, door te zien te geven korenaren , oprijzende uit het water , of , naar V on del 's woord : „goud uit schuim." (P1. II. 28.)
Heemskerk. Y1 van Beverwijk. Daar staat nog het 16de eeuwsche
Huis Assumburg , de oude zetelplaats der Heeren van Assendelft.
Vóór de stichting van dit kasteel stond er een ander , dat Oud
Haarlem heette. Waar vroeger 't Slot te Heemskerk stond , vindt
men nu Marquette , zoo genoemd door Daniel de Her tai ng, die
er eigenaar van werd in 't begin der 17de eeuw en Heer was van
Marquette in Henegouwen. Onder Heemskerk behoort de buurt Nooddorp , alwaar het Huldtooneel is geweest, een heuvel, waar de Graven
van Holland werden gehuldigd als Heeren van Kennemerland , bij
welke gelegenheden de Vorst , door vier mannen , werd rondgedragen,
op een schild. Misschien had zulk eene huldiging dáár reeds plaats
lang vóór den Grafelijken tijd, b. v. met Brinio, den Kaninefaat, in 70.
Een eenvoudige steen verheft zich op die plek , aan de eene zijde het
opschrift dragend : Wandelaar ! wil dit Gedenkteeken eerbiedigen ; —
aan eene tweede zijde : De Graven van Holland werden hier , naar de
overlevering , als Heeren van Kennemerland gehuldigd ; — en aan de
derde zijde : Door Gevers van Endegeest en zijne vrouw J. M.
Deutz van Assendelft opgerigt. MDCCOLXIII. De bedoelde heuvel
wordt door het volk ook wel genoemd De Bult , ook het Schepelenbergje , en ook het Schort vol zand. Deze laatste naam doet denken
aan eenige legende , gelijk aan die , welke Ilillegondsberg betreft. —
Zie Hillegondsberg.
Heemstede. 1 van Haarlem. In de nabijheid vindt men het Huis
te IVIanpad , bekend om de overwinning , in dien omtrek door Witte
van Haamstede behaald op de Vlamingen , 1304. Tot aandenken
aan dit feit werd daar door D avid Jacob van Lennep een pronknaald gesticht , 1827. — Zie Haamstede. — Ook ligt bij Heemstede
het fraaie landgoed De Hartenkamp, waarop de beroemde Linnaeus
verblijf heeft gehouden , van 1736 tot 1738. De buitenplaats Meer en
Bosch is , sedert 1882 , verplegingsoord voor lijders aan vallende
ziekte.

102

NOORD-HOLLAND.

Heer Hugowaard. Nabij Alkmaar. De spottaal heeft aan de burgers den naam van reigers gegeven , maar zij is daarbij zeer nauwkeurig geweest , door blauwe reigers te zeggen , met bepaalde uitsluiting dus van de roode en andere soorten !
Hello. % van Alkmaar. De naam is samentrekking van Heilig
loo , dat is , heilig bosch. Algemeen bekend is de oude waterput aldaar, waarbij de overlevering verhaalt, dat Willebr or d 's gebed op
die plek water uit den grond deed opkomen en dat dit water geneeskracht heeft. Willeb r o rd werd dan ook de patroon der kerk. Eene
hoogte , niet ver van het dorp , waarop naar men zegt , de Heilige
stond , als hij predikte , heet nog de Preekstoel. — Onder Heilo , dat
voorheen verscheidene landhuizen had , die gesloopt zijn , staat nog
't Huis Nijenburg , vroeger IJpenlaan. — In de kerk is het graf van
den eersten predikant van Heilo , met dit opschrift :
Johannes Curtius, die Gods volk hier kwam leeren ,

Als eerste predikant , het zuivre Woord des Heeren ,
Ontslapen in den Heer , hier eerelijk begraven ,
Na veel verdriets en druk , nu rust in 's Hemels haven.
Helder (De). Versterkte zeeplaats , met verscheidene forten , waarvan één den bekenden naam van Kijkduin draagt , en eene marinewerf ,, die , met hare aanhoorigheid , Willemsoord is geheeten, en waar
zich de inrichting bevindt tot opleiding van adelborsten. — In Augustus
1799 , gelijk ieder uit zijne Vaderlandsche geschiedenis weet , landden
daar de Engelschen, om, met de Russen vereend, tegen de verbondene
Franschen en Bataven te strijden. — Zie ook Bergen en Limmen. —
Onder Den Helder behoort het gehucht Nieuwstad , ook wel het
Strooije dorp genoemd , waarvan Napoleon eene stad heeft willen
maken ; maar 't is er niet toe gekomen. Plan en uitvoering zijn
twee , — zelfs voor een Napoleo n.
Hensbroek. 1 % van Alkmaar. De niet ongewone verwarring van
broek , drassig land , en broek , kleedingstuk , heeft in 't wapen dezer
gemeente den hoogsten graad van bespottelijkheid bereikt : 't vertoont,
in een veld van keel , eene hen van zilver in een broek van goud.
(P1 . II. 29.) Daar ook de spelling Heinsbroek voorkomt , zal het met
die hen wel evenmin zuiver zijn , als met die broek. De naam zal
. 3

103

NOORD-HOLLAND.

Dus , die hen beeenvoudig beduiden : het lage land van Hein.
hoorde weggejaagd en die broek behoorde opgeborgen te worden. —
Zie Zuidbroek , Spanbroek , Abbenbroek.
Hilversum. 2 van Naarden. De kerk werd , even als die van
Naarden , aan Sint Vit us gewijd. — Hilversum is 't grootste dorp
Er zijn twee Herstellingsoorden : De Trompenberg
van het Gooiland.
Vroeger en later zijn in den omtrek grafheuvelen
en Heideheuvel.
van Germaanschen oorsprong ontdekt en uitgegraven.
Hoogwoud. 2 % van _Hoorn. De daar aanwezige doopvont, — zegt
men, — is die, waarin de Friesche Koning Radboud reeds den voet
had gezet , om zich door den Doop in 't Christendom te laten opnemen , toen hij aan Bisschop Wulfram, die het Sacrament hem toedienen zou , de vraag deed , of dit de weg was , om in den hemel te
komen. Op het bevestigend antwoord, hem gegeven, vroeg hij verder :
„Maar hoe is het dan met mijn vader , mijn grootvader , en al mijne
voorouders gegaan ? want die zijn niet gedoopt ; zijn die dan niet in
den hemel ?" „Neen ," hernam Wulfram, „die niet ; alleen gedoopte
Christenen kunnen er komen." „Dan wil ik niet gedoopt zijn," sprak
R a d b o u d hierop ; „ik ben liever met mijne vaderen en heel mijn
geslacht buiten den hemel , dan met u en de uwen er in." En hij
trok den voet terug en ging heen. — Nabij Hoogwoud was het , dat
Graaf Willem I I , de Roomsch-Koning, op zijn tocht tegen de WestFriezen , door het ijs zakte en afgemaakt werd , 1256.
Hoorn. 't Gemeentewapen heeft een waldhoorn , in een schild , dat
gedragen wordt door een eenhoren. (Pl. II. 30.) Het kerkzegel heeft
hetzelfde , maar buitendien nog het randschrift : Christus is de hoorn
onser salicheyt. (Pl. V. 16.) Alles , van 't begin tot het einde , mis ,
want hoorn is hier &a. — Zie Dijkshorne. — Eene overlevering uit
den ouden tijd verhaalt , dat er eens twee broeders eene kerk wilden
stichten , maar het oneens werden , en toen zich voornamen , ieder op
eigen gelegenheid te bouwen. Doch met het oog op de beschikbare
middelen , konden het nu slechts twee kapellen worden , en ook zoo
hadden beiden veel moeite , om tot voltooiing te komen van 't werk,
Daarom zong het volk er van :
—

—

—
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Daar waren twee Gesellen,
Die bouwden twee kapellen.
Haddens' haar buydel wel besien,
Sy hadden genoeg gehad an ien.
Te Hoorn is geboren Jan Haring, de kloeke maat , die in den
zeeslag van 1573 de vlag neêrhaalde van 't schip van Bo s s u , en
deze stoute daad met den dood moest bekoopen. Tollens bezong
zijne daad en zijn dood. In den vermelden zeeslag werd B o s s u gevangen genomen en nog wordt , in het Weeshuis , het vertrek getoond , dat hem toen tot verblijf werd gegeven. — Zie ook Utrecht ,
Monnikendam en .Maassluis. — Te Hoorn zijn ook geboren de geleerde
H a d r i a n u s Junius, 1511 ; — zie Middelburg ; — de dichter Pieter Hogerbeets, 1542; de staatsman Rombout Hogerbeets,
1561 , bekend ook als lotgenoot van Hugo de Groot; de zeevaarders en ontdekkers Abel Tasman, Willem Cornelisz. Schouten, Willem Ysbrandsz. Bontekoe, 1587, bekend om zijne
merkwaardige lotgevallen en ontmoetingen , en ook om zijne vroomheid , die hem als tot leuze gaf ,, dat God „de beste stuurman" is ,
— en de grondlegger van Batavia , Jan Pieter s z. Koen, 1587 , die
echter , — dit in 't voorbijgaan , — uit liefde tot zijne geboortestad ,
den naam Nieuw Hoorn aanbeval en krachtig verdedigde , en slechts
op hoog bevel uit Nederland in de benaming Batavia berustte. Hem
is een standbeeld toegedacht , dat zeker eerlang verrijzen zal , daar
reeds in den aanvang dezes jaars de noodige gelden bijééngebracht
,
waren. — Als eene bijzonderheid meldt de geschiedenis nog , dat te
Hoorn het eerste haringnet is gebreid , in 1416. En , inderdaad , dat
eerste net had veel in. — Niet minder dan drie spotnamen hebben de
burgers te dulden : wortelen, krentekoppen en duiveldragers. De laatstgenoemde titel wordt verklaard door 't verhaal , dat , toen in 1471 een
accijnshuisje was opgericht en eene vrouw uit het volk zich te dier
zake zeer oneerbiedig over de Overheid had uitgelaten , bewerende ,
dat het een werk des duivels was , en dat zij den duivel boven op het
huisje gezien had , de beleedigde Magistraat het booze wijf veroordeelde , om in eene processie meê te loopen , met eene brandende
kaars in de hand en een houten duivel op de borst. — Zie ook Westzaan.
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Hoorn op Texel. Geboorteplaats van den schrijver en dichter A d r ia a n Loosjes, 1761 , die te Haarlem , waar hij een boekhandel had ,
overleed , in 1818.
Houtrijk en Polanen. .M van Haarlem. Ook Halfweg geheeten.
Het Huis ter Hart , aldaar , zoo genoemd naar een hert in den gevel ,
was oudtijds een jachthuis der Heeren van P o 1 a n e n. Aan den
spoorweg staat een huisje , waarin een gevelsteen wordt gezien , die
de bijzonderheid verkondigt : Dit huis is verrold. 't Heeft , namelijk ,
gestaan , waar nu de spoorwagens rijden , en 't werd , in zijn geheel
blijvend , verplaatst , in Februari des jaars 1850.
Huizen. 1 van Naarden. In de kerk staat een opschrift , dat deze
woorden bevat :
Die Godes woord aanhoort , en daarna niet en leeft ,
Is als 't bezaaide land , dat geene vruchten geeft.
Eene herinnering , zeker te Huizen nog wel noodig. Maar ook elders. In 't kerkzegel speelt geen hoog vernuft ; 't vertoont een huis,
met het randschrift : Yreede zij deezen huyze. (Pl. V. 17). Onder Huizen liggen de landgoederen Oud Bussum en Crailo.
Jisp. 1 v van Purmerend. Oudtijds ook wel Gisp geheeten. De in
1822 wegens bouwvalligheid afgebroken kerk bevatte tal van fraai
beschilderde glazen. Op één daarvan stonden , onder de afbeelding
van verschillende heelkundige verrichtingen , deze regels :
Gods woord geneest de ziel,
De mensch de kreup'le leên ;
Van beiden komt de eer
Des Hemels God alleen.
Mr. Cornelis Jacobs Ploeg,
Ledezetter,,
en Clasiena Wilmsz.,
zijn huisvrouw
1698.
Om dezen „ledezetter" , gewoonlijk Meester K r e 1 i s geheeten, werd
Jisp in de 17de eeuw door lijders uit alle oorden bezocht. Op hem
doelt C a t s, waar hij , in zijn Trouwring , een kreupelen vrijer laat
zeggen:
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Te Gisp is nu ter tyt een wonder handigh man ,
Die ook het slimste been te rechte brengen kan.
Ook de voorouders van dezen Ploeg waren reeds te dezer zake beroemd , o.a. zijn overgrootvader , Willem T a a m s z. , die bijgenaamd
was de ijzeren duim. Ongetwijfeld is daaruit op te maken , dat reeds
in de 16de eeuw werd toegepast het in onzen tijd zoo in zwang zijnde
wrijven en knijpen.
Kalslagen. % van Aalsmeer. Voorheen ook wel Calslae genoemd. Na
eerst eene zelfstandige gemeente geweest te zijn, is het ten deele tot Leimuiden gebracht en ten deele tot Uithoorn. 't Was de eerste standplaats
van Wessel Albertus van Hengel, in zijn tijd een schriftuitlegger van grooten naam , en als emeritus-Hoogleeraar der Leidsche
Hoogeschool overleden 6 Februari 1871. — Onder Kalslagen ligt de buurt
Bilderdam , en 't gezegde : „wij zullen eens 'Bilderdamsche kermis
houden ," is , met zinspeling op de eerste lettergreep , eene waarschuwing voor ondeugende kinderen.
Kortenhoef. 114 van Hilversum. Op den pelikaan , in twee kwartieren van het wapen voorkomende , is niets te zeggen , maar de
paardepooten , met hoefbeslag , in de twee andere kwartieren , geven
zeker niet den zin terug , dien hier hoef heeft. (Pl. II. 31).
Krommenie. % van Wormerveer. De letter n is slechts ingelascht, om de gaping tusschen twee klinkers te vullen. Want de
naam is , in haar wezen , 't Kromme Y.
van Amsterdam. Tot in 1852 lag midden in de
Landsmeer. 1
kerk eene grafzerk , die men toen verplaatst heeft en onder de banken gebracht , en waarop het volgende zonderlinge dicht staat geschreven :

Een Schipper , hier verzey lt ,
Die leyt ook hier begraven.
De Dood , die was py loo t ,
Het graf , dat was zijn haven.
De Dood en ging niet rept,
Alzoo men 't wel mag gissen ,
Dat hij de wormen gaf ,
Wat toekwam aan de vissen.
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In die laatste vier regels heeft dus de dichter-betweter beweerd , dat
de man had behooren te verdrinken ! — Zie ook Alkmaar.
Langendijk. Streek van vier dorpen , nabij Alkmaar , namelijk :
Broek , Zuid Scharwoude , Noord Scharwoude en Oudcarspel. Wie
den straatweg bewandelt , die deze vier dorpen verbindt , bewandelt
een der oudste straatwegen van Holland. In deze streek behoorde
te huis Arent K or t, die zich noemde naar zijne plaats en de vader was van den dichter Pieter Langend ij k , geboren te Haarlem,
1683 , en aldaar overleden in 1756. — Om den groentenhandel, in dien
omtrek op ruime schaal gedreven , heeft de spot de bewoners betiteld
met den naam van koolstruiken.
Limmen. 1 % van Alkmaar. Wordt in de 10de eeuw al vermeld.
Op Limmen trokken de Spanjaarden terug, toen ze 't beleg van Alkmaar op moesten geven , 8 October 1573. — In de smidse van Limmen
werd , den 10den October 1799 , op een aanbeeld , de overeenkomst geteekend , tusschen de Engelsch-Russische en de Fransch-Bataafsche legerhoofden , waarbij eerstgenoemden zich tot ontruiming van NoordHolland verbonden. 't Aanbeeld wordt er nog bewaard.
Lutjebroek. PA van Enkhuizen. Beteekent klein laagland. Immers 't woord lutje , ook lutke , is klein , verwant met luttig , luttel ,
het Friesche lips en het Engelsche little. De Friezen gebruiken in
de volkstaal bij voorkeur hun Njts en zeggen b. v. Lijtsewierum voor
Lutkewierum. De spotnaam der burgers is uilen. — Zie ook Zuidbroek.
Lutjewinkel. vi van Winkel. De beteekenis van dezen naam is
kleine hoek. Van 't woord winkel is hoek de oorspronkelijke zin. Men
sprak oudtijds van achterwinkels , in den zin van schuilhoeken , en
noemde hoektanden ook winkeltanden. Ook leeft deze beteekenis nog
voort in winkelhaak en in het kinderspel van schuilewinkje. Nu
werd , bij de oude eenvoudigheid , vooral op kleinere plaatsen , slechts
een hoek van het woonvertrek afgezonderd voor de nering , — waarom ook de toonbank hoekbank heette ; — maar zoo verkreeg winkel ,
in afgeleide beteekenis , den zin van verkoopplaats.
Maarten (Sint.) 1 van Schagen. 't Gemeentewapen geeft in hoofdzaak
dezelfde voorstelling , als dat van Maartensdijk , de zelfverloochenende
weldadigheid van Sint Mar t i n u s. (Pl. II. 32). — Zie Maartensdijk.
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Marken. 1 van Monnikendam. Op dit eiland heeft in den ouden
tijd een klooster van Friesche monniken gestaan. 't Is ook bekend
om de eigenaardige kleederdracht der bewoners , die zich bovendien
kenmerken door forschen lichaamsbouw. Ze zijn wel de reuzen, van
Nederland genoemd. — Marken is de eerste standplaats geweest van
Jan Jacob Lodewijk ten Kate. — Zie Hemmen.
Medemblik. Oudere naam Medemelacha. Eene der oudste plaatsen
in Noord-Holland. Er is beweerd, dat het een zetel der oude Friesche
koningen is geweest. Een Slot , door F 1 o r i s V gesticht , is er, maar
zeer veranderd , nog aanwezig. Medemblik heeft een Marinewerf gehad , die in 1828 naar den Helder verplaatst werd en door een Instituut voor de Marine vervangen. In I 850 werd dit overgebracht naar
Breda en later ook naar den fielder. Sedert eenige jaren is er een
groot krankzinnigengesticht gevestigd. — Het eerste Nederlandsche
schip , dat voor den handel op Guinea uitging , voer van Medemblik
af, 1593. — De spotnaam der burgers is moppen.
Monnikendam. Wordt reeds in de 13de eeuw vermeld. Waarschijnlijk waren Friesche monniken van Marken de stichters der stad. —
Zie Marken. — 't Gemeentewapen vertoont een monnik (Pl. II. 33)
en de spotternij noemt de ingezetenen monnikentroeters. Misschien
is de tweede helft van dien naam een andere vorm voor trotter ,
een kuieraar of slenteraar. — Te Monnikendam was geboren Wende 1.
moet Klaesdochter, die , als weduwe, martelares der Hervorming
werd. Zij werd verworgd en daarna verbrand , te 's Gravenhage, den
20sten November 1527. Geboortig van Monnikendam was ook de Admiraal Cornelis Dirks z. , die op de Zuiderzee , den 11den October
1573 , de vloot van B o s s u versloeg. Men bewaart er nog het ordeteeken van het Gulden Vlies , toen door B o s s u gedragen , alsmede
zijn drinkbeker. — Zie ook Utrecht , Hoorn en Maassluis. — In de
kerk , waarvan de toren een der fraaiste is van Noord-Holland , is
een gedenkteeken van Jan Nieuwenhuiz en, die te Monnikendam,
als Doopsgezind predikant , overleed ; 1806. — Zie Haarlem en Aar-

denburg.
Muiden. Het- wapen der gemeente heeft tot schildhouders een

meerman en eene meermin (Pl. II. 34) , misschien in verband met de
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oude overlevering , dat eens van eene meermin , voor .Huiden , de
voorspelling gehoord is :
Muden sal Mijden bliven ,
Muden sal noit becliven.
Becliven beteekent niet slechts standhouden, maar ook gedijen, in bloei
toenemen. Zoo is het hier te verstaan , zoodat de voorspelling , —
nog al troosteloos , — zegt , dat Huiden niet zal vooruitgaan , maar
blij ven wat het is. — Het naburige Slot , gesticht omstreeks 1220 ,
door G ij s b r e c h t I I , Heer van Aemstel , was de plaats , waar de
tegen Floris V verbondene Edelen den Graaf eenige dagen gevangen
hielden. — Zie Loenen , Alkmaar , Velzen. — Liefelijker beelden omzweven het kasteel , waar de geschiedenis ons melding maakt van
Pieter Cornelis z. Hooft , die daar menigmaal zijne letterkundige
vrienden ontving, — Vondel, Huygens, Van Baerle, Vossius,
Reael, Anna en Maria Tesselschade Visschers, en anderen.
Huiden is , volgens de overlevering , het tooneel geweest van de
teleurgestelde Schatgravers, in 1810, toen een zoogenaamde professor,
V o n S1 ende r hen k, het geloof had weten te wekken , dat er in de
Papenlaan een schat bedolven lag , en dat hij met geheime middelen
dien aan 't licht brengen kon , een geloof, dat natuurlijk met den
inzet van wie er zich aan hadden overgegeven betaald werd , terwijl
de professor verdween en de schat verborgen bleef. — Zie mijn : De
zeven hoofdzonden , bl. 144 , 145.
Muiderberg. % van Minden. Daar zijn begraven de dichters J a n
Frederik H e 1 m e r s, geboren te Amsterdam , 1767 , en aldaar gestorven 1813, en Samuel Iperuszoon Wiselius, ook te Amsterdam geboren , 1769 , en overleden , 1845. Vermaard is de echo op
de hoeve Hofrust , — ten deele ook Rustrijk geheeten. 't Is goed ,
dat die dichters het vers maar niet hooren , waarmee men gewoon
is , de daar sluimerende echo wakker te maken :
Echo ! Echo ! laat u hoorgin !
Wij leengin u de opmerkende ooren, enz.
een vers , dat na eenige althans verstaanbare regels in klinkklaren
onzin verloopt.
Naarden. Oudere naam Nardinck. De vestingwerken van Naar-
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den werden aangelegd naar de plannen van Menno van Co eh o o r n. — Zie Wijkel. — In de kerk , aan Sint Vitus gewijd , is
een grafschrift te lezen op L a m b e r t u s Hor tensius, die te Naarden Rector was en aan het door de Spanjaarden , onder Romero,
aangerichte bloedbad , 1 December 1573 , ontkwam. — Zie Montfoort. —
Van die gruwelijke slachting bewaart eene schilderij ten Stadhuize
de herinnering. In de kerk is ook een gedenkstuk van wit marmer,
ter eere van Prins Willem III, alsmede een tweetal reeksen merkwaardige zolderschilderingen , bevattende typen en anti-typen uit 0.
en N. Testament : De biddende Mozes en de biddende Jezus; Am as a,
door J o a b doorstoken , en Jezus, door J u d a s verraden ; geeseling
van de Makkabeesche broeders en geeseling van Jezus; Eli s a , bespot, en J e z u s , bespot ; I z a k , belast met het o fferhout, en Jezu s,
gebukt onder 't kruis ; de koperen slang op den staak en J e z u s, aan
den kruispaal gehangen ; J o n a, in den visch opgenomen, en J e z u s,
in het graf gelegd ; Simso n, de poorten van Gaza wegdragend, en J ez 1.1 s, aan de groeve ontstijgend ; Elia 's hemelvaart en J e z u s' hem elvaart ; de wetgeving op den Sinai en het Pinksterwonder. Bovendien, aan
het eene uiteinde , het laatste Oordeel , gezaligden en verdoemden , en
aan het andere : hemelpoort en hellepoort ; Michael, den duivel
overwinnend , en de mensch , door den duivel gek weld. — Haarden
was cle geboorteplaats van G ij s b e r t us Bonnet, 1723 , die Hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht geweest is , en in 1805 overleed , den roem nalatende van blanke vroomheid , uitgebreide geleerdheid en zeldzame welsprekendheid. En toch zegt de spot , zoo maar
zonder voorbehoud , dat , die van Naarden zijn , kalven zijn !
Nibbixwoude. 11-4 van Hoorn. Oudere spelling Nubncxwoude, d. i.
Reenen, nieuwbkod.—DheilgKunra,ptosv
zie Reenen , — werd ook hier de beschermheilige der kerk. De spot
scheldt de bewoners voor aardappels uit.
Nieuwe Niedorp. 3.14 van Alkmaar. Een pleonastische naam. De
oudere spelling , en de volksuitspraak , is Nyeuwe Nyerop. Van daar
de geslachtsnaam Van Nier o p. Zoo werd de aldaar, in de 17" eeuw,
geboren Dirk Rembrandtsz.,
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die veel boeken in zijn leven
voor (le stuurluy heeft geschreven,
Dirk Rembrandtsz. Van Nierop genoemd. De kerk bewaart van hem , onder eene gebeitelde hemelglobe , dit grafschrift :
Hier ligt begraven Dirk Rembrandtsz. Van Nierop,
Mr. in de Wiskunst.
Oud 72 jaren.
Hier rust dat schrandre hoofd
Die d'Eclips regt verlichten;
D'Astronomie wist te stichten
Zijn glorie nooit verdoofd.
Hij toont ons dat de zon
Stilstond , d'aardkloot draaide,
En hoe di dwaalder zwaaide ,
Uit wijsheids ware bron.
Schoon menig hiermee spot ,
Zijn Wijzer der planeten.
Doet elk de waarheid weten.
Nu rust zijn ziel bij God.
Den 4 November 1682.
Merkwaardig is , dat deze Dirk schoenmaker was , en , bij al zijn
astronmichebd,nakrlefus,vnzijt
zich verwijderde en toch immer zich hield bij zijn leest. — Het aandenken aan nog een ander verdienstelijk dorpeling wordt door een
grafsteen met deze regelen gehuldigd :
Hier ligt Reijer van der Bijl,
Van de doodelijke pijl
Schielijk neêrgeschooten ,
Menich mensch heeft hier te land
Van zijn welbegaafd verstand
Raedt en hulp genoten. —
En een ander grafschrift in de kerk vermeldt dit bijzonder geval:
Maertjen Kasterkoms legt hieronder.
Bij velen is zij tot een wonder :

112

NOORD-HOLLAND.

Maegt , bruit en vrouw , in dagen tweemaal acht ,
Zoo is haar lijk alhier ter aard gebracht.
Oosthuizen. 1 %, van Edam. Heeft in de Hervormde kerk eene
fraaie tombe van den Hoogschout Franois van Br edehof f. —
Als bijzonderheid kan worden medegedeeld , dat de kerkeraad aldaar
van Rijkswege jaarlijks f 100,— ontvangt , voor de kosten van eene
kerkschuit, die iederen Zondag de lieden van Hobrede brengt naar de
kerk te Oosthuizen , en van daar naar hunne plaats terug. Die kerkelijke trekschuit heeft al heel wat kerkvolk vervoerd, want zij vaart
al sinds 1827.
Opperdoes. 'A. van Medemblik. Wegens de ruwheid en woestheid
der dorpelingen heeft Opperdoes den naam gekregen van Klein-Turkije.
Die ruwheid en woestheid hingen samen met een aldaar sterk heerschend misbruik van sterken drank. En hoewel thans de toestand
merkelijk verbeterd is , heeten de inwoners nog altijd Turken.
Purmerend. Komt in 1355 voor , nog als dorp. W ill em Eggert
bouwde er een Slot , Purmerstein , 1413 , dat eerst in de 18de eeuw is
gesloopt. Het wapen van dezen „Heer tot Purmereynde" , bevattende
in een veld van sabel, drie weerhaken van zilver , is 't gemeentewapen gebleven. (Pl. II. 35). Het kerkzegel vertoont eene boot, met vier
mannen op de riemen en een aan het roer , en met een uitwaaienden
wimpel , die ook weêr de drie weerhaken van Eggert te zien geeft.
Het randschrift is : Navigamus ad portum salutis , wij varen naar de
haven des behouds. (Pl. V. 18). — Zie ook Amsterdam.
Ransdorp. 4 van Amsterdam. Heet in de volkstaal Rarup. Volgens oude kaarten had het voorheen een Huis te Bloemendaal en een

Huis te Lugt.
Rijp (De). 1% van Purmerend. Geboorteplaats van Jan Adriaans z.
L e e g h water , 1575 , den eersten ontwerper der droogmaking van
het Haarlemmermeer , waar van hij 't plan aangaf in zijn Haarlemmermeer-Boek. — Zie Beemster en Haarlemmermeer. — Ook werd er geboren de geleerde Adrianus R eland, 1676 , gestorven in 1718 ,
als Hoogleeraar te Utrecht , en toen daar ook begraven. Maar zijn
graf was te vroeg gesloten of zijn testament werd te laat geopend.
Immers , in dat stuk gaf de overledene zijne begeerte te kennen , om
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in zijne geboorteplaats begraven te liggen. En daaraan werd toen
nog voldaan. Er is een gedenkteeken , hem gewijd , in de kerk. — Op
een ge-velsteen in het dorp , in de Rechte Straat , is te lezen : Hier
woonden Elisabeth Wolff, geb. Bekker, en Agatha Deken, in
1780 en 1781. — Zie ook Vlissingen. — De spotnaam snoeken verbindt zich
aan 't gemeentewapen , dat twee gekroonde snoeken bevat. (Pl. II. 36).
Schagen. 4 van Alkmaar. Wordt reeds in de 10de eeuw vermeld.
De schimpnaam , dien er de burgers dragen , is roodjes. De overlevering weet te verhalen , dat daar voorheen , jaarlijks , met kermis ,
eene vrijstermarkt was. En ook , dat de Heeren van Schagen gehad
hebben het zoogenaamde recht van bruiloftsavondkout. Die daarvan
iets naders wil weten, hoore naar deze woorden, in Van L ennep's
gedicht van dien naam :
De Heer van Montguisard bezit
Van ouds een erflijk recht ; 't is dit :
Als zijn vasallen bruiloft houden ,
Dan spijst hij met de jonggetrouwden,
En brengt er nog een page , twee
Windhonden en zes brakken ma.
Dit 's 't bruiloftsfeestrecht , zoo wij zeggen.
Doch na zijns vaders dood bestond
Deez' Montguisard , op vreemden grond ,
Dat recht heel anders uit te leggen,
Dewijl het volgens hem beduidt ,
Dat hij des avonds met de bruid
Geheel een uur alleen mag blijven.
Schermerhorn. 2 van Alkmaar. Hier staat weder de spotnaam
—

in verband met het wapen. In het wapen ziet men een mol (Pl. II. 37),
en zoo zijn nu de Schermerhorners allen te zamen mollen. In de kerk
is eene schilderij , waarop de kerken zijn afgebeeld der ondergegane
dorpen Schermer en West-Mijzen.
Schoten. 1 van Haarlem. Onder Schoten is nog een bouwval aanwezig van het in de 14de eeuw gestichte Slot Kleef, waar Don F r ederik, toen hij Haarlem belegerde , zijn hoofdkwartier had. 't Werd
na de overgave der stad door de Spanjaarden verwoest.
8
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Sloten. 1% van Amsterdam. Komt reeds voor in 't midden der
11de eeuw. Dat aldaar Karel V bij den bouw eener kerk , in plaats
van eene andere , ondersteuning verleende , uit de opbrengst van het
Slotermeer , vermeldt het volgende gedicht , meer hoog gaande , dan
wel verheven :
De Keizer doet de kerk hermaken ,
Uit de uitkomst van het Slotermeer.
Zoo steigert men na 's Hemels daken ,
De deugd verstrekt ons tot een leer.
Het laatste woord beduidt een ladder. -- De gemeente Sloten, bestaande
uit Sloten , Sloterdijk , Osdorp en Vrije Geer , heeft een gevierendeeld
wapenschild , waarvan elk kwartier doelt op één der vier deelen : de ster
in 't eerste kwartier is van Sloterdijk, de drie hangsloten in het tweede
zijn van Sloten ; de geer in 't derde is van Vrije Geer en de os in
't vierde is van Osdorp. (Pl. II. 38.) Of echter die hangsloten hier
wel passen , mag worden betwijfeld ; en daar Osdorp oudtijds ook
Oostdorp heette , heeft misschien ook die os hier eene wederrechtelijke plaats. — Onder Sloten staat Het Huis ter Vraag , vroeger een
buitengoed , waarvan de naam wordt verklaard door 't verhaal , dat ,
toen Amsterdam nog aan de Spaansche zijde stond , en de Geuzen
een aanslag op de stad in den zin hadden , één hunner , als spion vooruitgezonden , daar ter plaatse op zulk eene wijze naar den weg vroeg,
dat hij achterdocht wekte, waar van 't gevolg was , dat het plan werd
verijdeld. — Zie ook Haarlemmermeer.
Sloterdijk. % van Amsterdam. Tegen den muur der kerk zijn
•nderscheidene grafteekenen aangebracht. Op eene der zerken staat
het wel wat zonderlinge opschrift :
Hier rusten een paar lijken ,
Die niemand mag bekijken ,
Al na 't gemaakt verdrag ,
Tot aan den laatsten dag.
Spaarndam. 1 van Haarlem. In de kerk is het graf van den
beroemden waterbouwkundige Nicolaas Samuel Cruquius, geboren 1678 en overleden 1754. — Zie Haarlemmermeer. — In zijn
uitvoerig grafschrift , door hemzelven vervaardigd , noemt hij zich
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een afstammeling van Graaf Willem I I. 't Is niet duidelijk , op
welken grond. — Met eene niet bijzonder geestige zinspeling op
Spaarn , Sparen , zegt een spreekwoord : „Het is daar op Sparendam",
voor : het is daar zuinig en schriel.
Spaarnwoude. 1 x van Haarlem. Geboorteplaats van den „reus"
Klaas van Kijten, of Van Kieten, -- omstreeks 1300, — o. a.
uit V o n d e 1 's Gijsbrecht bekend, waarin immers, door W i 11 e b r or d,
wordt vermeld :
— de lange Klaas van Kij ten,

De Sparrewouer reus , zoo onbeschoft , als groot ,
wiens lengte zoo ongemeen was , dat men op den kerkmuur aanteekende , hoever de afstand was van zijne linker- tot zijne rechterhand,
als hij met uitgestrekte armen stond. Eene oude kroniek zegt van
hem : „Hij was alsoo groot , datter een jonck kindt in een van sijn
schoenen mochte liggen ; oock en dorsten die vrouwen en kinderen
hem van voren niet aensien , om sijn overgrootheyt."
Spanbroek. 2 van Hoorn. Hoewel beide de helften van dezen naam
indevrzokg bne,omtdkahleingstuk broek , is men hier toch wijzer geweest , dan men te Hensbroek
en te Abbenbroek was , en heeft men geen broek in 't wapen gezet ,
maar een leeuw. (Pl. II. 39.) — Zie Zuidbroek , Hensbroek , Abbenbroek. — In de kerk leest men een , om zijne dubbelzinnigheid , zonderling grafschrift :
Hier ligt begraven mijn vrouw Griet,

In den hemel is zij niet
In de hel
Dat weet ik wel.
Terschelling. Op dit eiland is geboren Willem Bar entsz, zoo
bekend om zijne overwintering, met Heemskerk, in 't hooge Noorden , waar hij stierf den 20 sten Juni 1597.
Twisk. 1 van Medemblik. Daar zijn de burgers door den spot
begiftigd met den naam gladooren. Misschien doelt die naam op het
kort geknipte haar of het platgestreken hoofddeksel der leden van
eene Kwakerachtige gemeente , die er bestaan heeft , de Vergadering
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van Vrienden , die „in stilligheid nederzaten , om op den Heere te
wachten", of Hij iemand , Man of vrouw , iets ingaf.
Uithoorn. 3 Y, van Amsterdam. De verwarring van een landhoek
met een blaasinstrument bracht in 't gemeentewapen de dwaze voorstelling van een mannetje , te voorschijn komende uit een waldhoorn.
(Pl. II. 40.) — Zie Dijkshorne.
Urk. Behoorde in de 12de eeuw tot het Graafschap Kuinre. In
1397 bouwde Graaf Alb recht er eene sterkte. Het spreekwoord :
„'t Is het genootschap van Uric", ter aanduiding van iets , dat niet
veel om 't lijf heeft , doelt op een in 1787 aldaar opgericht genootschap tot oefening in den wapenhandel , dat natuurlijk slechts uit
enkele leden bestond.
van Beverwijk. Oudere naam Felisun. Maar 't heeft
Velzen.
ook Bevervoort geheeten , — merkwaardig gelijkslachtig met het nabijgelegen Beverwijk. En wat is bever in deze namen ? De een zegt :
„bever is bever ," en de ander zegt : „bever is beévaart." Gij kunt
kiezen tusschen de processie en 't beest. Maar mij dunkt , dat het
beest het mag winnen. — Het dorp bestond reeds in de 8ste eeuw. Aan
den naam Velzen blijft de heugenis verbonden van een der leiders
van 't verraderlijk verbond tegen Floris V. De man, die den Graaf,
toen de lieden van Naarden hem ontzetten wilden , eerst de handen
afhieuw en toen nog vele andere wonden toebracht , was Gerard,
Heer van Velzen. — Zie Loenen, Muiden en Alkmaar. — Onder Velzen
liggen de buitengoederen Watervliet , Waterland , Velserbeek, enz. Tot
Velzen behoort ook IJmuiden , eene buurtschap , die ontstaan is door
de doorgraving van Holland op zijn smalst , waarvoor de eerste spade
in den grond werd gestoken den 8sten Maart 1865. Op 1 November
1876 werd het kanaal voor de scheepvaart geopend. De eerste spade en
de eerste kruiwagen, bij 't werk der doorgraving gebruikt, worden beDe uitgang muiden beteekent
waard in 't Rijksmusedm te Amsterdam,
riviermonden. Zoo ook IJselmuiden , Genemuiden , Arnemuiden , enz.
Vlieland. Bevatte vroeger twee dorpen , Oost en West.Vlieland
waarvan het laatstgenoemde is ondergegaan. — In 1575 werd het
eiland door Caspar de Robles geplunderd. — Het heeft , tot 1838,
een groot Rijksgebouw gehad , waarin meer dan eens Tromp en de
—

-
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R u y t e r verblijf hebben gehouden , als de vloot op de reede lag. —
Op Vlieland is geboren , 1762 , Albert Kikkert, die zich in den
oorlog ter zee onderscheidde , bij Doggersbank en later , en die , opgeklommen tot den rang van Vice-Admiraal , Gouverneur van Curapo
werd , alwaar hij in 1819 stierf. — Van de schatten, vroeger en later
over zee vervoerd , maar in hare diepten verzonken , ligt een niet te
versmaden deel in den omtrek van Vlieland. Immers, daar strandde
in 1799 het fregat De Lutine , en eene waarde van 14% millioen aan
goud- en zilverstaven verdween in den waterkelder. In de eerste
twee jaren vischte men nog voor ongeveer 6 tonnen gouds daarvan
op. Tot 1857 bleef toen het wrak zoo goed als onbewerkt. Toen
slaagde men nog eens in 't ophalen van een half millioen. Maar
sedert heeft men niet veel meer kunnen doen , daar het wrak en de
lading al dieper in 't zand bedolven geraken. Die er bij kon , haalde
er denkelijk nog ongeveer 13 millioen uit. Maar 't is de vraag , of
men er nog bij zal kunnen en nog als ongedaan zal kunnen maken ,
wat eene macht, zoo machtig als de zee, nu al haast eene eeuw heeft
gedaan , om dien schat aan den mensch te ontrukken.
Watergraafsmeer. 34 van Amsterdam. Daar is, in 1764, Pieter
Nieuwland geboren , die Hoogleeraar te Amsterdam en te Leiden
geweest is en in 1794 overleed. Hij gaf in zich de zeer zeldzame
vereeniging te aanschouwen van groot wiskunstenaar en bevallig
dichter. — Er waren vroeger verscheidene buitenplaatsen. Nog in
wezen zijn Frankendaal en Roosenburgh.
Weesp. Een stadje , dagteekenend uit de 12de eeuw. In het kerkmeesterskantoor werd , in 1837 , door Frederik Hendrik G ij s
e r t u s van I t e r s on, toen predikant te Weesp , een aantal zeer-b
oude en merkwaardige boeken en handschriften ontdekt , die aan de
Koninklijke Bibliotheek ten geschenke zijn gegeven. — Voorts , ieder
weet , dat de bekendheid van Weesp vpor een groot deel steunt op
zijn moppen. Maar niet ieder weet , — ik ook niet , -- waarom varkens wel genoemd worden Weesperstudenten.
Westzaan. 1 van Zaandam. 't Was in den Spaanschen tijd , 1574,
en de Zaanstreek werd bedreigd. Die vluchten kon , vluchtte en
voerde meê , wat hij kon. Ook de jonkman Lambert Melis week
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uit , eene slede voor zich uit duwend over het ijs , maar werd door
Spaansche knechten aangehouden, die hem wat hij wegvoerde wilden
ontnemen. Doch hoe verbaasd waren ze, toen zij het dek opsloegen
en niets in de slede vonden, dan eene hoogbejaarde vrouw. Dat was
L am b e r t 's moeder. Ze lieten hem gaan en hij bracht zijn schat
binnen Hoorn. De Westerpoort aldaar vertoonde tot voor eenige jaren
eene afbeelding van 't aandoenlijk geval, maar die poort is verdwenen. De steen echter, met deze afbeelding, wordt aldaar in het WestFriesch Museilm bewaard. En bewaard blijft in menige woning het
loflied , waar Tollens den titel aan gaf: De Jongeling van Westzanen.
Te Westzaan wo'rdt nog het huisje, waar hij met zijne moeder gewoond heeft , vertoond. — De inwoners van Westzaan dragen den
spotnaam van kroosduikers , zeker in verband met de gesteldheid en de
ligging der plaats.
Wieringerwaard. 2 van Zijpe. Twee beestennamen deelde de spot
aan de bewoners toe : schapen en biggen. Een grafzerk in de kerk
draagt het onderstaand opschrift , tot aandenken aan een gezin , door

den bliksem gedood :
Jan Geertsz liet het tiff
En Maarten Geertsz het leven
Door 't vier , dat ons God
Van boven heeft gegeven ,
Met hunne vier kinderen.
Treurt om haar dood niet meer ;
Zij leven door den dood
In God , onzen Heer.
Winkel. 2% van Medemblik. — Zfe Lutjewinkel. — Die te Winkel
wonen , zijn door den spotlust des volks gestempeld tot spreeuwen.
Maar uit dat zoogenaamde spreeuwennest is toch een groot man
voortgekomen, Hendrik Engelinus Weijers, — groot in de
kennis der Oostersche talen , en overleden in 1814 , als Hoogleeraar te
Leiden. — 't Was in den omtrek van Winkel , dat graaf Arnoud
sneuvelde , in een slag tegen de West Friezen , in 993.
Wormer. 1% van Purmerend. In 't wapen ziet men een manshoofd , met zwaren baard, (Pl. II. 41 ) dat volgens sommigen een
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krijgsoverste der Friezen moet verbeelden , door de dorpelingen van
Wormer verslagen. In 't kerkzegel echter vinden we eene voorstelling , die daar geheel buiten om gaat , want in dit zegel is het hoofd
„de Christus kop op den V e r o n i c a doek" , en het randschrift is :
Christus is het Hoofd der gemeynte. Eph. 5 : 23. (Pl. V. 19).
Wormerveer. 114 van Zaandam. In de 17de eeuw leefde daar
Claes J a n s z Schaep, een boer , van wien eenige goede verzen bekend zijn , voorkomende in den verscheidene malen gedrukten bundel
van zijn zoon , getiteld Het Bloementuyntje. Deze zoon , Jan Claesz
S c h a e p , te Wormerveer geboren in 1640, werd vereerd met den naam
van de Wormerveersche C a t s. — De eerste Hervormde predikant ,
dien Wormerveer heeft gehad , is geweest de bekende Jacobus Bo r s t i u s , die van daar in 1645 , naar Dordrecht ging , waar , buiten zijn
bedoeling of verwachting , zijne predikatie over het lange haar , naar
I Cor. XI : 14 , een geweldigen storm verwekte , die door heel de vaderlandsche kerk voer , en waar Faculteiten en Synoden zich meê
moesten bemoeien ! Men streed , de een voor korte , de ander voor
lange haren , maar de een èn de ander met weinig of met vreemde
hersenen onder zijn haar.
Zaandam. In binnen- en buitenland bekend om zijn huisje van
Czar Peter; niet lang geleden uit hoffelijkheid aan den Keizer
van Rusland in eigendom gegeven , — het huisje , waarin de groote
Peter gewoond heeft , toen hij naar Zaandam gekomen was , om
zich op de hoogte van den scheepsbouw te stellen , 1697. Ook heeft
Zaandam den eersten houtzaagmolen gehad , uitgevonden door C o rnelis Cornelisz, een boer te Uitgeest , die zijn molen het Juffertje ,
opgezet op een vlot , in 1592 nhar Zaandam verplaatste. — De kerk te
West Zaandam heeft eene schilderij , om welke die kerk wel de bullekerk wordt genoemd , want die schilderij geeft te zien , wat onheil
in dien omtrek eens is aangericht door den verwoeden stier van.
Jacob E g h , ook Lange Egge genoemd. In vele prentverbeeldingen en rijmen werd „des Stiers Wreetheydt" vereeuwigd , o. a. in de
onderstaande regelen :
Als men schreef Zestien hondert Zeven en Veertig , Siet ,
Is 't Augustus 20 en 9 tot West Sardam geschied ,
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Dat een Stier , wreed en boos , niet eens, maar menigmalen ,
Zijn Meester werpt omhoog en doet hem aan veel Qualen.
De Vrouw komt om den Man te helpen in den nood,
Hij doet haar desgelijks en scheurt haar op de schoot ,
Waardoor een Jonge Zoon zeer schielijk komt te vooren ;
Lag van de Moer in 't velt vier vaam door des Stiers toren.
Dees Man en zijne Vrouw na zes en dertig uuren
Moesten met groote pijn beide de dood bezuuren ,
En 't ongeboren kind heeft geleefd maanden negen ,
Is doe mede gerust ; genieten 's Heeren zegen.
De bedoelde schilderij is met verf overstreken geweest , maar na
vier en dertig jaren weêr van die verflaag ontdaan. — Met de Amsterdammers hebben de Zaandammers den naam van koeketers gemeen , doch zij heeten bovendien galgezagers , omdat men eens , in
1678 , eene galg , die vier lijken droeg , doorgezaagd , en dus met zijn
akeligen last op den grond liggend , vond. Wie dat gedaan hadden ,
werd niet ontdekt , maar de volkstaal gaf toen maar den genoemden
titel aan allen.
Zandpoort. % van Velzen. Sommigen spellen Santpoort , op grond
van het bericht , dat Jan van Breder ode daar , in de 14de eeuw ,
eene kapel stichtte , „ter eere van den Almagtigen God en van den
heiligen P a t r i c i u s ," van welke zij beweren , dat die heette Sancta
Porta , heilige poort. In de nabijheid vindt men de merkwaardige
bouwvallen van 't kasteel van Brederode , in de 13de eeuw gesticht, —
naar men zegt , door Sieg Tr i e el , zoon van Graaf Arnoud, en als
omstraald door vele herinneringen van dat roemruchtig, maar nu lang
uitgestorven geslacht , dat zijn naam ontleende aan eene uitgestrekte
rode , een uitgestrekten tot bouwgrond omgezetten boschgrond. — Zie
In dezen zelfden omtrek verheft zich ook de hooge
ook Egmond.
duintop De Blinkert , waar de Haarlemmers , verheugd over de komst
van Witte van Haamstede, onder groot gejuich de vlag met.
Zie Heemstede en Haamstede.
Hollands Leeuw ontplooiden.
OnSpaarnberg.
ligt
het
buitengoed
Het
mede
onder
Zandpoort
Zandpoort
der
gelegene Duinenberg is verscheidene jaren het zomerverblijf geweest van
den staatsman Floris Adriaan Baron van Hall. — Zie ook Blokker.
—

—

—
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Zandvoort. 'A van Haarlem. 't Was op de kast van dit zeedorp
dat , den 26sten April 1304 , Witte van H a a m s t e d e lándde. — Zie
Zandpoort. — Meermalen is onder Zandvoort een walvisch gestrand.
Van én , gevonden den 4en Januari 1629 , is eene afbeelding bewaard ,
met het bijschrift:
Wanneer ons 't vierde licht van 't nieuwe jaar quam groeten,
Is hier dees wallevisch , lang drie en sestig voeten,
Van Noordwijk op de zee naar Zandvoort weggestrand ,
God wende 't quaet van ons en 't lieve Vaderland.
Heeft men in zulk eene verschijning iets onheilspellends gezien ?
Of bevat die laatste regel zoo maar een wensch , die geen verband
houdt met het voorgaande ? Dat is niet recht duidelijk.
Zandwerven. Y, van Spanbroek. Onder de menigvuldige volksuitdrukkingen , die dienen moeten tot aanduiding , dat iemand gestorven is , behoort ook het op dezen plaatsnaam zinspelend gezegde :
„Hij is naar Zandwerven." Daar ligt iets spottends in. Maar 't is
aan 't volk , als aan kinderen , eigen , te spotten met datgene , waarvoor het bang is. Voor niets was de groote menigte zoo bang , als
voor dood en voor duivel , en met niets heeft ze zoo dikwijls , als
met dood en met duivel , gespot.
,
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Aarlanderveen. 1 van Alfen. Werd in de alledaagsche spreektaal
ook Aarleveen en Harleveen genoemd. 't Schijnt , dat de bewoners
zich onderscheidden door die dorperachtige eenvoudigheid , die niet
van plichtplegingen weet en niet veel geeft om manieren. Zoo iets ,
althans , ligt in de spreekwijze : „Op zijn oud Harleveensch."
Abbenbroek. 2 van Brielle. 't Gemeentewapen vertoont de reeds
een en andermaal gewraakte verwarring van denkbeelden , — zie Zuidbroek , Hensbroek , Spanbroek ,
door te zien te geven een wijde
mansbroek. (PL II. 42). — In 't begin der 16de eeuw bestond te Abbenbroek eene beruchte „Broederschap van de zeven weeën der H. Maagd."
Zie mijn Sprokkelhout , bl. 148.
Abtswoude. ,3/1 van Delft. Ook wel Paapswoude genoemd. Daar
werd , in 1639 , Hubert C o r n e 1 i s z Poo t geboren , de dichter , die
gelukkiger geweest is , dan menig ander dichter , van wieg niemand
Oén regel meer kent. Van hem immers kent heel Nederland althans
nog twee regels :
-

—
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Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten landmans heen!
Zie ook Delft.
Aiblasserdam. 1 34 van Dordrecht. Daar kwam , zegt de overlevering , in den verschrikkelijken nacht van 18 November 1421 , bij
den treurig vermaarden Elisabeth s-doed , een houten wieg aandrijven , waarin een kind lag , en die door eene kat , met heen en weder
gaan , in evenwicht werd gehouden. De namen Kinderdijk en 't Huis
te Kinderdijk hebben dat verhaal tot grondslag. — Zie ook Dordrecht. —
Intusschen bestaat soortgelijke overlevering ook op nog andere plaatsen.
Alfen. 3 van Leiden. Heette oudtijds Alfna. Waarschijnlijk was
de geboorteplaats van den
anderen zeggen Egmond ,
Alfen ,
geschiedschrijver Wilhelmus Heda, Raad en Geheimschrijver van
Keizer Maximiliaan I. Hij beschreef de levens der Utrechtsche
Bisschoppen , tot 1524. Dat was zoover hij kon. Want in 1525
overleed hij. — In de kerk ligt begraven de dichter J o h a n n e s Le onardus Nierstrasz, die te Rotterdam geboren was, 1796, en te
Alfen stierf in 1828. Vreedzaam is voorts Alfen's glorie , als voornamelijk steunend op zijn papbeschuit.
Ameide. 1% van Schoonhoven. Was voorheen eene bemuurde stad
en heette , gelijk het nog wel eens genoemd wordt , de stede Ameide.
't Was de geboorteplaats , 1768 , van den bekwamen waterbouwkundige, Adrianus Franois Goudriaan, naar wiens ontwerp en
onder wiens leiding de Zuid Willemsvaart tot stand kwam , verbindende 's Hertogenbosch met Maastricht.
Arkel. % van Gorinchem. Oudere naam Arclo. Men heeft aan
Arkel , Rietveld , Kedichem , Eesterwijk en Leerbroek den naam gegeven van de vijf Arkelsche dorpen. De vijf beginletters vormen te
zamen het woord Arkel.
Eesterwijk , ook Eterswijk , is de oudere
naam van Oosterwijk , bij Kedichem.
't Geslacht der Heeren van
Arkel is één der machtigste en aanzienlijkste geslachten hier te lande
geweest en vermaard gebleven om hun moed en hunne hoogheid.
Eén der Arkels, Jan X, gestorven in 1397, was bovendien beroemd
om zijne ongemeene kracht en de Sterke geheeten. Van hem wordt
verhaald , dat hij , te paard onder een balk door rijdend , de handen
—

—

-

—

—
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om dien balk sloeg , en dan zich optrok , zoo , dat hij het paard, met
zijn beenen omkneld , van den grond tilde. Het Slot van Arkel ,
gesticht in de 13de eeuw , maar nu al ongeveer drie eeuwen verdwenen , werd , wegens omvang en sterkte, de koninklijke Burcht genoemd.
Zie ook Egmond , Gorinchem en Leerdam.
Asperen. 2 % van Gorinchem. In de kerk is te vinden een grafschrift op Amalia, weduwe van R u t g e r Wessel Baron van
den Boetzelaar en dochter van Marnix, op wier bruiloft , —
zoo meldt de geschiedenis als eene bijzonderheid , — Prins Maurits
gast was geweest. — Ook werd daar het volgende opschrift gesteld :
In 't j aar 1517 namen de Oost- Yriesen , die men noemde Gelderse
—

Vriesen , deese stadt Asperen met geweld in , en sloegen al dood , man
weiv en kinderen , geestelijke en waereldlijke , en daer bleven vij f honderd Gelderssen verslag en. Daaronder volgde eene lijst met 264 namen
van slachtoffers. Maar van dit een en ander heeft de tijd veel onleesbaar gemaakt. — Het Slot , dat er gestaan heeft , is in 1672 door de
Franschen verwoest. — De bekende Dirk Willemsz, die zijnen
door het ijs gezakten vervolger kwam helpen en hem het leven
redde , maar niettemin als gevaarlijk ketter ter dood gebracht werd,
— 6 Mei 1569 , — was „poorter tot Asperen". Wel mocht Toll ens
zijne beschrijving van den dank der Kerk , bij diens dood , met de
woorden besluiten :

Maar God , met zooveel wee begaan ,
Nam de offers van dien dag niet aan.
Beierland (Oud). 3 van Dordrecht. De plaats dankt haar ontstaan
aan de indijking van eenige lage gronden door Lamoraal van E gmond, die er, ter eere zijner gade, Sabina van Beieren, den
naam Beierland aan gaf. Op hare kosten werd , in 1604 , de hooge
en fraaie kerktoren gebouwd , en eene der twee klokken werd naar
haar Sabina geheeten. Ook het gemeentewapen , met zijn schuine
ruiten van zilver en lazuur , wijst naar Beieren heen. (Pl. II. 43.)
Beierland (Zuid). 1 N. van Oud Beierland. Ook den .Hitsert geheeten. Op de kerkklok wordt gelezen :
-

Ik roepe sterk
In Godes kerk
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Klein ende groot
Ik roepe ook uit
Door mijn geluid
Des menschen dood.
Uit de onregelmatige ligging der wo2
van
Leiden.
Benthuizen.
ningen aldaar is het spreekwoord te verklaren , hetwelk van iemand,
die een onregelmatig gebit heeft , zegt , dat zijne tanden staan „als
de huizen in de Benthuizervenen."
Bleiswijk. 2 van Rotterdam. De beroemde Simon E p i s c o p i u s
is daar predikant geweest , 1610 -- 1612. Daarna volgde hij Gomarus
op , als Hoogleeraar te Leiden , toen deze de beroeping tot predikant
te Middelburg had aangenomen. Om zijne Arminiaansche gevoelens
vervolgd , nam - hij de wijk naar Frankrijk , maar keerde , na M a ur i t s' dood , terug en werd eerste Hoogleeraar aan het in 1634 te
Amsterdam gestichte Athenaeum. Ook heeft te Bleiswijk als predikant
gestaan de heftige en karakterlooze H e n r i c us Slat ius, geboren te
Oosterland , in Zeeland , omstreeks 1580 , en den 5den Mei 1623 te 's Gravenhage op 't schavot omgebracht. — Zie Rolde.
Bodegraven. 2 van Woerden. Werd in 1672, door de Franschen, die
daarbij de laagste gruwelen pleegden , uitgeplunderd en verwoest. In
1870 , den 31sten Mei en den isten Juni , woedde er een brand , die 't
plaatsje grootendeels in de asch legde. — De gemeente heeft een sprekend wapen , bevattende twee gekruiste graven , of spaden , met een
bodehoed op het kruispunt. (Pl. II. 44).
Brielle. Of Den Briel. Het wapen der stad heeft tot onderschrift :
Libertatis primitiae, d. i. de eersteling en der vrijheid, doelende, natuurlijk , op de inneming door de Geuzen , 1 April 1572. (Pl. II. 45). Insgelijks doelt daarop het kerkzegel , dat bovendien , rondom een burcht ,
nog de woorden heeft : Deus arx nostra , d. i. God is onze burcht. (Pl.
V. 20). Drie eeuwen na de inneming , in 1872 , werd er een gedenkteeken gesticht voor dien „triomf der Piraten". Briellenaars van geboorte waren , Willem Blois van Treslong, een der hoofden van
de Geuzen ; Koppelst ok, de veerman , die hunne opeisching van
de stad tot de Overheid bracht ; en R o c h u s Meeuwiszoon, de
stadstimmerman , die , door de sluis van 't Nieuwland open te hak-
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ken , er zooveel toe bijdroeg , dat Bossu's poging , om den Briel te
heroveren , mislukte. Ook zijn er de zeehelden Mar t e n , Harper t s z
Tromp, Witte Cornelisz de With en Filips van Almonde
geboren. Van den laatstgenoemde , overleden , in 1711 , op zijne hofstede Haaswijk , bij Oegstgeest , is in de Groote Kerk te Brielle eene
graftombe aanwezig. En , om nu hierbij nog een man te noemen ,
wiens aard en weg zeer ver van het oorlogswezen verwijderd waren , A ngelus Merula is ook te Brielle geboren. Zijn portret
hangt er in het door hem gestichte Weeshuis. — Zie ook Heenvliet. —
Waarlijk , de Stedemaagd van Brielle mac, met fier opgeheven hoofd
tusschen haar beroemdste zusteren staan.
Briels Nieuwland. WI van Brielle. Heet ook kortaf , 't Nieuwland.
En ook Vierpolders. — De gemeente voert een zinrijk wapen , vertoonende een opstaand zwaard , met vijf penningen aan de eene , en vier
aan de andere zijde , en één op de spits , — kennelijk , eene zinsverbeelding van Alva's tienden penning. (Pl. II. 46). — Zie ook Brielle.
Charlois. Yt van Rotterdam. Heet naar Karel den Stoute , die
hier eenige gronden liet bedijken. In 't jaar 1512 viel daar een treffende ramp voor. 't Was winter en er zou eene kerk worden ingewijd. Eene processie van eenige duizenden toog over de ijsvlakte der
Maas. Maar op eens kraakte en scheurde het ijs , de lofzangen werden noodkreten en een groot aantal menschen vond onder de schotsen
den dood.
Delft. Eene der oudste steden van Zuid-Holland. De Nieuwe Kerk ,
eerst aan Maria, later ook aan Sinte Ursula gewijd , bevat , gelijk
heel Nederland weet , het praalgraf van Willem I, in 't Prinsenhof
vermoord , den 10de Juli 1584 , — en de vorstelijke grafkelders , in de
laatste jaren , helaas ! zoo dikwijls ontsloten. In dezelfde kerk is de
graftombe van Hugo de G r oot, te Delft in 1583 geboren , en vereerd met den naam van : 't Delftsch orakel. In de Oude of Sint H i ppolytuskerk zijn begraven Tromp, Piet Hein, Poot en Leenwenhoe k. De laatstvermelde , meester in de microscopische anatomie , groot in de waarneming van het kleine , was te Delft geboren in
1624. Ook van Prins Frederik Hendrik was deze stad de geboorteplaats , 1584. Het kerkzegel der Hervormden geeft te zien een
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delvend man , met het randschrift : „Delft na dien verborgen schat."
(Pl. VI. 21). De spotnaam der ingezetenen is kalfschieters, naar het

verhaal , dat eens een paar wachten , bij nacht , een schot losten , —
zoo zij meenden , op een Spanjaard, maar dat ze bij 't aanlichten van.
den dag bevonden , een kalf te hebben doodgeschoten. Een oud schimpdichtje zong er van :
De vrome Delvenaren,
Die schoten een vet kalf ,
Als zij verdrukket waren ,
Ten tijde van Duc d'Alf.
En een ander rijm hield , Delft toesprekend , de belofte in , nooit te
gullen vergeten :
Dat, tot verweer van lij f en goed,
Uw wakk're burgers , vol van moed,
Voorheen, ten tijde van Duc d'Alf, ,
Geschoten hebben op een kalf.
Nabij Delft, aan den weg naar Rotterdam , tegenover de plek, waar
eene Praemonstratenser Abdij heeft gestaan , die het Koningsveld of
het Koningskamp heette , vindt men het Huis van de hammen , dat
twee steenen hammen in zijn voorgevel draagt , op grond van de
overlevering , dat het in den Spaanschen tijd tegen dien geringen prijs
is verkocht , of, — dit is eene andere lezing , — dat twee hammen
duur genoeg waren verkocht , om uit de opbrengst de kosten van
aankoop van dat huis te bestrijden. — Tot de " vaderlandsche lekkernijen draagt Delft zijn aandeel bij in den vorm van jaapmaatjes.
Delftshaven. 34 van Rotterdam. Geboorteplaats van Piet Hein,
1577, den man van „kleinen naam en groote daden", „overwinnaar der
Zilvervloot", gesneuveld in een zeeslag tegen de Duinkerkers, 20 Juni
1629. Als erkenning van zijne kloekheid en uit erkentelijkheid voor zijn
zilver, ter waarde van 12 millioen, werd er van hem een standbeeld opgericht, dat den 17den October 1870 onthuld werd, in tegenwoordigheid
van Koning W illem III en diens broeder, Prins Hen dri k. — Er heeft ,
nabij Delftshaven een kasteel gestaan, 't Huis Spangen, afkomstig uit
de 13de eeuw en in 't midden der 15de nog in vollen glans aanwezig.
Maar in den Spaanschen oorlog werd het verbrand en liet slechts eenige
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bouwvallen achter. Het kerkzegel , doelende op het tweede woord in
den plaatsnaam , geeft een haven te zien , met het randschrift er om :
„De haave van behoudenis alleen bij God in Zion is". (Pl. VI. 22.)
Dordrecht. Als stad waarschijnlijk gesticht in 't begin der 11de
eeuw , door Graaf Dirk II I. Eertijds was er ook de Grafelijke Munt.
Dirk IV werd er , in 1049 , door een Keulenaar gedood , met een
vergiftigde pijl , — nog een late wedervergelding van het feit , dat de
Graaf, in een steekspel te Luik , een broeder van den Keulschen Bisschop doodelijk verwond had. Het huis , in de Wijnstraat , waaruit
die verraderlijke pijl werd geschoten , heeft een gevelsteen , waarop te
lezen staat : Het Huis genaemt Hollant , en de straat daartegenover
is de Gravestraat blijven heeten. — 't Was ook te Dordrecht , dat , in
1203 , het beruchte huwelijk van de zeventienjarige Ada van Ho 1land met G raaf L o d e w ij k van Loon werd gesloten , als naast het
nog onbegraven lijk van haren vader, Dirk VI I. — Zie Herkenrade. —
In 1421 werd Dordrecht door den Elisabeths vloed van het vaste
land afgescheurd , op welke gebeurtenis het opschrift doelt , dat op de
Spuipoort placht te staan , maar na de slooping dier poort naar den
muur eener school in die buurt is verplaatst :
't Lant en water , dat ghy hier siet ,
Waren twee en seventigh prochiën , na cronieks bediedt ,
Yerdroncken door het water crachtig
In 't jaer 1421 waerachtig.
Die vloed vernielde ook het oude kasteel 't Huis de llferwede,
waarvan nog een bouwval over is. — Zie ook Alblasserdam. — De
genoemde poort droeg ook nog eene andere historische herinnering ,
in dit opschrift :
't Jaer 1418 belegerde hier
dese stadt fier
Hertoch Jan van Brabant
machtich
maer deur Godts hant
verdreven crachtich.
Soli Deo gloria.
In 1618 en 1619 werd te Dordrecht, onder het voorzitterschap van
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Johannes Bogerman, -- zie Kollum en Enkhuizen, — de bekende
i n i u s,Synodeghu,i ntwsvaGomrueA
de gevoelens van den laatstgenoemde , toen reeds overleden , veroordeelde. — Zie Oudewater. — De Groote Kerk heeft een preekstoel van wit
marmer en een Avondmaalservies van goud, hetwelk een geschenk is
geweest van een in India rijk geworden heer Diodat i, afstammeling
van een Italiaansch geslacht, waarvan de leden, om geloofsvervolging
te ontgaan, waren uitgeweken naar Zwitserland, Engeland en Holland.
Van goud zijn ook het doopbekken met de daarbij behoorende schenkkan,
bekostigd uit eene erfstelling van zekeren heer Mattheus C o d d a e u s.
In de Augustijnenkerk is de grafstede van Jonker Frans van Br ederode, den stouten Hoofdman der Hoekschen , die in 1490 te
Dordrecht in de stadsgevangenis overleed aan zijne in den strijd
bekomen wonden. — 'Lie Vianen. — Het kerkzegel , vertoonende een
palmboom , met een plank , die daarop drukt , heeft tot randschrift :
Pressa valentior , d. i. door den druk te sterker (Pl. VI. 23) , welke
spreuk ontleend is aan Ps. XCII : 13 , en de daaraan in de Statenvertaling toegevoegde kantteekening : „Desen boom wast hooghe ende
rechtop , met schoone , groene tacker). ; of hij schoon met gewichte
ofte swaerte nedergebogen wort , soo groeyt ende bloeyt hij evenwel ;
daerom is hij een teecken of figure van victorie." Verwant hiermede
is de wapenspreuk onzer Koningin-weduwe : Palma sub pondere crescit,
d. I. de palm groeit onder den last. — Veel beroemde personen zijn
te Dordrecht geboren , o. a. de dichters Daniel J o n c t ij s , 1600 , en
Jeremias de Decker, 1610; en de schilders Albert Cuyp,
1606, Ferdinand Bol, 1611, Arnold Houbraken, 1660, Johannes Christiaan Schotel, 1787, die in de Groote Kerk een
gedenkteeken , en Ary Scheffer, 1795 , die op een plein een standbeeld heeft. Dat ook de gebroeders Cornelis en Joan de Witt
er geboren zijn , 1623 en 1625 , behoeft nauwelijks te warden vermeld.
De burgers dragen den spotnaam van schapendieven. In de taal der
spreekwoorden heeft Dordrecht eene plaats , door 't gezegde : „De
schepen gaan Dordt voorbij ," waarmeê wordt uitgedrukt , dat men
voordeel van iets hebben kon , maar niet heeft. Het ziet op de gelden,
die bij landing en lossing daar moesten worden betaald. Nog is een
9
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ander spreekwoord te noemen. Toen eens van een Dordtenaar een
wild geworden os losgebroken was en veel schade aangericht had, liet
de man het beest slachten en zond stukken vleesch aan de Regeerings.
leden ten geschenke , waardoor hij zijn doel , om boete of straf mis
te loopen , bereikte. Daarom wordt van iemand , die iets kwaads
door de vingers ziet , dewijl hij zich heeft laten bewerken , het gezegde gebruikt : „ 't Is een Dordtenaar, die van den os heeft gegeten."
Intusschen , ook elders at men wel eens van den os.
Dubbeldam. % van Dordrecht. Heeft een wapen , dat spreekt ,
door te vertoonen twee dammen. (Pl. II. 47.) Dubbeldam was een
der 72 kerspelen , die ondergingen in den E l i s a b e t h s-v/oed , — zie
Dordrecht , — maar kwam weér op en werd weér omdijkt.
Geervliet. 1 Yi van Bridle. Oudere naam Gerritshaven. 't Was
vroeger eene stad , bemuurd en van poorten voorzien. De laatste
poort werd gesloopt in 1746. In 't koor der kerk is eene graftombe ,
versierd met de leyensgroote beelden van Heer Nicolaas van
Putten , een van de kloekste en edelste Ridders der 14de eeuw , en
Aleid, zijne gade. — Zie ook Middelburg .
Goedereede. 2 van Dirksland. Ook GQeree. Was vroeger een
eiland , maar werd door een dam verbonden met Overflakkee. Vermaard hebben zich gemaakt de vrouwen en meisjes aldaar , die bij
den aanval van de Hoekschen onder Jonker Fran s, — zie Dordrecht, —
in 1490 , de afwezige mannen zoo kloek vervingen en de aanwezigen zoo dapper hielpen , dat de aftocht des vijands inderdaad vooral
te danken was , aan deze sterke leden van het zwakke geslacht. —
Voorts , het dorp Goedereede kan op de bijzonderheid bogen , dat het
een pastoor heeft gehad, die de waardigheden verwierf van Kanunnik
van Sint Pieter te Leuven , Deken van Onze Lieve Vrouw te Antwerpen , leermeester van een toekomstigen Keizer , (K a r el V) ,
Kanunnik van de Sint Maria kerk te Utrecht , Proost van Oud
Munster te Utrecht , Bisschop van Tortosa , Eersten Minister van
Spanje, Kardinaal en — Paus ! Tot Kardinaal benoemde hem Leo X,
in 1517 , en diens opvolger werd hij den 10den Januari 1522 , onder
den naam van Adriaan V I.

De Schuitemaekers zoon zat dus op Romens Stoel ,
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zoo zegt Br an d t. Hij zat er echter niet lang op. Reeds den 18'en
October 1523 stierf hij , -- naar sommigen vermoedden, vergiftigd. —
Zie ook Utrecht. En Schiedam.
Gorinehem. In de gewone spreektaal Gorkum. Dankt zijn oorsprong aan de stichting van 't Slot der Heeren van Arkel. — Zie
Arkel. — 't Was de geboorteplaats van D irk R a fa el s z Kam ph u i z en , 1586 , — zie Dokkum en "Peuten , — en van den uitvinder
der slangbrandspuiten , Jan van der He y de n , 1637. Bekend is
Gorinchem ook als de plaats, waar A br a ham Dae tse la a r woonde,
de koopman in garen en band , aan wiens huis , onder geleide van
El sj e v a n Ho u w enin g en, de kist werd bezorgd , die niets thinder bevatte , dan Hugo de G r o o t. — De spotnaam der ingezetenen
is blieken. — Zie ook Meppel. En Hilvarenbeek.
Gouda. Ook Tergouw genoemd , in den zin van : stad aan 't riviertje de Gouwe , — dat aldaar in den IJsel loopt. Wijdvermaard
zijn de glasschilderingen in de Sint Jan s kerk , kunstwerken van
Dirk en W o u ter Crab e t h , en anderen , — waarvan eene beschrij ving bestaat , getiteld : Uytlegginge van de Wijtberoemde en seer konstige Glasen in de Sint Jan s kerk te Gouda. — 't Is de geboorteplaats
van C o r n e 1 i s Ho u t m an , grondlegger van den Nederlandsch-Indischen handel , 1550 , maar die 't slachtoffer van zijn ondernemend
streven geworden is ; hij werd in 't binnenland van Sumatra vermoord. Te Gouda zijn ook geboren twee bekende Hier on ym u ssen: de uitstekende staatsman Hieronymus van Beverninck,
1614 , en de vroeger zoo zeer populaire kinderdichter Hier o n y m u s
vanA1phe,746.Trvandestgomhfdker
een gedenkteeken , en- ook een , ter eere van den te Amsterdam geboren , maar te Gouda , in 1590 , overleden dichter Dirk V o 1 k e r t s z.
Coornhert, op wien Hendrik Laurens Spieghel een grafschrift dichtte , dat vermelding verdient om zijn bijzonderen vorm :
Nu rust
Hoe swaer
Diens lust
't Oock viel.
En vreught
Noch sticht
Was deught ,
Sijn dichtEn 't waer' ,
Geschrij f ;
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Maar 't lij f ,
Hier bleef 't ,

God heeft
De ziel.

Nog een ander gedenkteeken is er, dat de nagedachtenis huldigt van Anna
Barbara Schilperoort, echtgenoote van den Goudschen predikant
Henrik Van Meerten, eene vrouw , die zich vooral als schrijfster
voor de jeugd heeft verdienstelijk gemaakt. Zij overleed in 1853.
Voorts was en is Gouda bekend om twee baksels , van zeer verschillend allooi , zijn pijpen en zijn spritsen. De burgers dragen er den
spotnaam van gapers.
Gouderak. 1 van Gouda. De kerk heeft een paar beschilderde glazen. Op een er van wordt het aandenken bewaard aan de omstandigheid , dat den 25 sten Mei 1658 de eerste steenen werden gelegd door
drie kinderen van den toenmaligen Schout Johan Br o u k :

In 't bouwen van deez' kerk tot Godes eer en glorie
Leiden drie kinderen van Schout B r o u k tot een memorie
Yder drie steenen van het eerste fundament.
Zijn zoon Leendert begon aan 't noorderend,
En Anna B r o u k die lei den grondsteen van den toren ;
Cornelis B r o u k heeft de zuiderzij verkoren ;
Waarop alzo dit werk volkomen is volbragt ,
Dit dient tot heugenis van hun en hun geslagt.
Er heeft een oud gebruik bestaan , dat de lieden van Gouderak verplichtte , om , als er te Gouda lijfstraffen uitgevoerd werden , zeker
aantal mannen met pieken te le veren , als wachters rondom het schavot. — Dat de bewoners van Gouderak den schimpnaam van rakkers
kregen , is niet onnatuurlijk ; die schimpnaam was hun als 't ware
voorbestemd in hun plaatsnaam.
's Gravenhage. Ook Den Haag. De hoofdstad der provincie. Was
eigenlijk in den van ouds gangbaren zin nooit een stad, daar men er
nooit muren had of poorten. Denkelijk was een jachthuis van een
der Hollandsche Graven de oorsprong van de plaats en haren naam.
's Gravenhage is vermaard om zijn paleizen , zijn Regeeringsgebouwen , zijn Mauritshuis, gesticht, 1640, door Johan Maurits,
Graaf van Nassau, vroeger Gouverneur van Brazilië, zie Franeker, —
zijn Bosch , en daarin , het Huis in 't Bosch , -gebouwd door F r e—
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derik Hendrik, voor zijne gemalin Amalia van Solms, — enz.
enz. Er zijn twee standbeelden van Prins Willem I, en een van
Koning Willem I I , benevens een gedenkteeken van de omwenteling in 1813 , waarop de afbeelding voorkomt van het bekende driemanschap der Graven Gijsbert Karel van Hogendorp, Adam
Francois Jules Armand van der Duyn van Maasdam en
Leopold van Limburg St iru m. Ook is er een standbeeld van
Spinoza, en een zuil , als huldeblijk voor Hertog Bernhard van
Zie ook Baarn , Rijnsburg en Voorburg.
Saksen Weimar.
Ter
eere van de ieder in zijne soort zoo verdienstelijke letterkundigen
Jacobus Jan Cremer, geboren te Arnhem , 1827 , overleden te
's Gravenhage , 1880, en 'Carel V o s m a e r , geboren te 's Gravenhage,
1826 , overleden te Montreux , 1888 , zijn er gedenkteekenen gesticht ,
het eene een rustbank , het andere een kolom , waaraan water ontspringt. — Een deel van hare aantrekkelijkheid ontleent de stad aan
de nabijheid van Scheveningen. Op den weg daarheen ligt Zorgvliet ,
de buitenplaats , waar Jacob Cats op gewoond heeft , en waar hij
overleden is , in 1660. In de Groote of Sint Jacobs kerk is o. a, een
praalgraf van Jacob Baron van Wassenaar, die met zijn Admiraalschip , De Eendragt , in den slag tegen de Engelschen van 13 Juni
1665 , in de lucht vloog. In de Kloosterkerk is een gedenksteen van
Jacob Cats, aangebracht in 1853 , aan een pilaar boven het graf ,
waarin , in 1660 , zijn stoffelijk overschot werd geborgen , naast dat
van zijn gade Elisabeth van Valkenburg. — Te 's Gravenhage
zijn geboren de Prinsen Willem II, Willem III en Willem V,
de Koningen Willem I en Willem II en onze tegenwoordige
jeugdige Koningin Wilhelmina, 31 Augustus 1880 ; voorts de
genoemde Admiraal Van Wassenaar, 1609, Constantijn en
Christiaan Huygens, 1596 en 1629, Jan Scharp, 1756, Katharina Wilhelmina Schweickhardt, Bilderdijk's vrouw,
1777 , en vele andere bekende personen meer. — In verband met den
ooievaar in 't gemeentewapen , die ook in 't kerkzegel staat (Pl. II.
48 en VI. 24), — heeten al de inwoners ooievaars ; ook worden ze ,
naar des ooievaars gewone practisch-wijsgeerige houding en bezigheid,
waterkijkers genoemd. Een spreekwoord dat zeker niet hoffelijk is ,
—

—
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verstout zich te zeggen : „Kaal en royaal , Haagsche mode !" Maar
daarentegen is 't oordeel over de Haagsche hopjes en de Haagsche
beschuitjes welwillend.
Hazerswoude. 1 van Alfen. De naam is een samentrekking van
Heer A d u a r d swoude. Er hebben een paar adellijke hofsteden gestaan ,
Rijnenburg en Stoopenburg , die later boerderijen zijn geworden.
Heenvliet. 1 van Brielle. Daar is pastoor geweest Angelus
Merula, die , om zijne instemming met de gevoelens der Hervormers,
tot den vuurdood veroordeeld werd , maar plotseling overleed , toen
het vonnis zou worden voltrokken , 26 Juli 1557 , te Bergen in Renegouwen. In de overblijfsels van het Slot Ravenstein , bij Heenvliet ,
vertoont men nog een ronde cel , waarin hij heeft gevangen gezeten ,
alsook een steen en de ketting , waarmeê hij aan dien steen was geklonken. — Zie Brielle.
Onder anderen door De Bull is deze martelaar bezongen.
Hekendorp. 2 van Gouda. In de nabijheid ligt de buurt Goejanverwellesluis. 't Was daar , dat , den 28sten Juni 1787 , Prinses W i lhelmina, die naar den Haag wilde , om er in 't belang van haar
gemaal werkzaam te zijn , door de Patriotten werd aangehouden en
genoodzaakt terug te keeren. Zij begaf zich toen naar Leerdam, —
en vervolgens naar Nijmegen.
zie Leerdam ,
Helvoetsluis. Bekend om zijn schutsluis en zijn dokken , aangelegd
door den grooten waterbouwkundige Jan B 1 a n k e n , die geboren was
te Bergambacht, 1755. Van Helvoetsluis liepen vele malen De R u y t e r's
vloten uit ter victorie. Van daar stak ook Willem III naar Engeland
over.
Hendrik Ido Ambacht. 1 van Dordrecht. Heet naar Hendrik Id o,
een der bedijkers van de Zwijndrechtsche Waard 1331 , en lid van
een Dordtsch geslacht , dat bestaan heeft tot de tweede helft der 15de
eeuw. Hendrik Ido Ambacht was de geboorteplaats van Johannes
van den Honer t , die Hoogleeraar in de Godgeleerdheid is geweest
te Utrecht en te Leiden , en in 1753 overleed.
Hillegondsberg. 1 van Rotterdam. Doorgaans Hillegersberg genoemd.
Volgens de legende maakte Sinte Hillegonda, door zand en aarde
in haar voorschoot aan te dragen , eene verhooging van den bodem ,
—
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waarop het , naar haar genoemde, dorp is gebouwd. 't Gemeentewapen
geeft in beeld den inhoud dier legende te aanschouwen (P1 II. 49.) —
Zie ook Heemskerk.
Hoogmade. 1 g van Leiden. 't Woord made , in dezen naam en
in andere plaatsnamen voorkomende, beteekent weide. 't Is verwant
aan 't Engelsche woord meadow.
Kaag (De.) 1% van Leiden. Het woord kaag beteekent een smallen dijk , eene kade. Van dit dorp is de bijzonderheid bekend , dat ,
in 't begin van den Reformatietijd , de pastoor van Hoogmade er
des morgens dienst deed voor de Hervormden en des namiddags
voor de Roomschgezinden. Waar die verdraagzaamheid gebleven mag
zijn ?
Katwijk. 1 34 van Leiden. Zoo genoemd naar den stam der Katten.
't Kerkzegel heeft dan ook : Catti aborigines Batavorum , d i. de Katten zijn de stamvaders der Batavieren. (Pl. VI. 25). — Beroemd is
Katwijk om zijn sluizen. — Oudtijds verhief zich in de nabijheid een
Slot , „het machtig Huis te Britten ," gesticht , naar men beweert ,
door G e r m a n i c u s' gemalin Agrippina, maar nu lang door de
zee verzwolgen.
Ketel. % van Schiedam. Het wapen spreekt , bevattende een zwarten ketel in een veld van goud. (Pl. II. 50.)
Koudekerk. 1 4 van Leiden. Onder Koudekerk hebben gestaan de
kasteelen Poelgeest en Klein Poelgeest. In dit laatste is opgegroeid
de bekende Aleid, minnares van Graaf Albrecht van Beieren,
die hem bewoog tot het begunstigen van de Kabeljauwsche partij, en
om die reden door aanhangers der Hoekschen vermoord werd , op 't
Buitenhof te 's Gravenhage, 21 September 1390, waarbij ook W i 11 e m
K u s e r , 's Graven Hofmeester , die haar verdedigen wilde , afgemaakt
werd. — Zie Oegstgeest en Almkerk. — Beets schreef op deze tragische gebeurtenis zijn dichterlijk verhaal Kuse r.
Kralingen. ri van Rotterdam. Deze plaats wordt dikwijls genoemd
in 't bekende spreekwoord : „ Zoo oud , als de weg van Kralingen."
Wordt ook de variant gebruikt : „Zoo oud , als de weg van Rome ,"
dan kan daarmeê wel dezelfde weg zijn bedoeld , want de weg van
Kralingen was een weg van Rome , dat wil zeggen, eene heirbaan ,
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aangelegd door de Romeinen. Ook wordt wel kortaf gezegd : „Zoo
oud , als de weg."
Leerdam. 2 % van Gorinchem. Was een deel van 't oude Teisterbant en eens eene Heerlijkheid der A r k el s. Van 't Slot , dat er
gestaan heeft , is niets over. De naam is saAmgetrokken uit Lederdam , dam aan de Lede. En lede is waterleiding. Zoo spreekt V au
L e n n e p , in zijn gedicht : Het Huis ter Leede , van „den Heer van
Lederdam." Ook de naam Leevliet komt voor. — Zie Warmond. —
Bij abuis is in leer van Leerdam een leeder (oud voor ladder) gezien
door wie in 't gemeentewapen een gewone , in 't kerkzegel een Bethelsladder zette , Gen. XXVIII. 12 , 19. (Pl. III. 51 en VI. 26.) Leerdam was de geboorteplaats , 1360 , van F 1 o r i s R ad e w ij n s z. , die
vicaris aan de Sint L ebuinus kerk te Deventer is geweest , en samen met Geert G r o o t e de vereeniging van de Broeders des Gemeenen Levens gesticht heeft , eene vereeniging , die , door èn kennis èn
vromen zin te bevorderen , eene der bruggen gebouwd heeft , waarover later de Hervorming in 't land kwam. — Zie ook Deventer en
Windesheim. — Naar Leerdam begaf zich Prinses W il helm in a, na
hare aanhouding, — zie Hekendorp , — en werd er bezocht door Ds.
Johannes Claesz e n , van wien nog , in betrekking tot de staatkundige troebelen dier dagen , eene leerrede bestaat , uitgesproken 22
Juli 1787 , over Matth. XXIII : 37 , waarin hij de vrijheid neemt ,
om telkens de aanspraak : Jeruzalem ! Jeruzalem ! te vervangen door :
Leerdam ! Leerdam ! — Het koor der kerk bevat het graf van den
laatsten Heer van Arkel , Jan X I I I , met een Latijnsch opschrift ,
waarvan de laatste regel is :

Sum quod eris ; quod es , ipse fui ; pro me precor ora !
d. i. ongeveer , wat op menig kerkhofhek placht te staan :

Wat gij nu zijt , was ik voor dezen ;
Wat ik nu ben, zult gij haast wezen,
maar met het slot : „ik verzoek u , bid voor mij !" —
Leiden. Is Leiden , gelijk men wil , het Lugdunum Batavorum der
Romeinen , dan is het de oudste stad der provincie. In ieder geval
is het oud. Wereldberoemd werd Leiden door de belegering der Spanjaarden , 1574 , en het heuglijk ontzet op den 3den October , en door
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de Hoogeschool , die er gesticht werd , en den 8sten Februari 1575 geopend , tot loon voor der burgeren moed en volharding. Met grond
heeft Van der Palm er van gezegd : „Leiden , en Leiden alleen,
heftzijnHogsclvrde."Ezijnogschdetbare teekenen , die deze feiten in herinnering houden. In den gevel
van 't Stadhuis staat het vers :
Na sarte hUng er snoot
GhebraCht hadde te doot
BJ naest ses d UJsent MensChen ,
ALs 't Godt den Heer Verdroot ,
Gaf HJ Uns Weder broot
Soo VeeL WJ C Unsten WensChen ,
een kunstig tij dyers , dat in zijn 129 letters den duur aanduidt van
't beleg , — „sooveel letters , sooveel dagen ," — 26 Mei tot 2 October , — en in zijne voor cijfers geldende letters 1574 geeft. Een huis
op 't Rapenburg en een pilaar in de Pieter skerk vertoonen het wapen van Willem Cornelisz. Speelman, later Van Duyvenbo0 e genaamd , den trouwen burger , die zijne duiven niet opat , maar
als postbodinnen liet dienst doen. -- Een steen in de Vlietbrug geeft
te lezen :
Men was in groot verdr iet ,
Want eten wasser niet
En 't volk van hong er schrey den.
Tot laatst God neder ziet
En zondt door deze Vliet
Brood , spijs en drank in Leyden ,
en , zooals P a s'c hie r de F ij n e zegt , „die het brood kreghen , schreyden van blijdschap en die het brachten , weenden door jammerherticheit." En van daar toog alles naar de Piet e r skerk , waar de eenige
overgebleven predikant Pieter Cornelis z. den kansel beklom , en
waar men zong Ps. IX : 1 5 , van harte , maar snikkend, nooit zong
een gemeente zoo slecht en nooit zong een gemeente zoo goed. — Ten
Stadhuize worden nog bewaard , en iederen. 3den October tentoongesteld , de tarokkaarten , door den kloeken weesjongen W ill em A elbrech t s Barkey in de pas door den vijand ontruimde Schans van
—

—
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Lammen , onder Zoeterwoude , gevonden , en de pot , die daar toen ook
gevonden werd , „met gecoocten hutspot ," door zekeren G ij s b e r t
Cornelis z. Schaeck, die Barkey schijnt gevolgd te zijn. Immers , het oude rijm zegt :
Doen Godes hand
Dreef den vijandt
Bij nacht uit Lammenschans ,
Creech Schaeck den pot,
Riep aan Boysot,
Mocht over dammen thans.
Voorts is ook algemeen bekend de ramp , die Leiden trof, door het
springen van een kruitschip , den 12' Januari 1807. — In de Sint
Pieter s- en in de Sint P a n c r a s- of Hooglandsche kerk zijn onderscheidene grafteekenen , meest aan geleerden gewijd. Leide. n heeft
twee standbeelden , een van den zoo braven , als kundigen , H e rman Boerhaave, — zie Voorhout ,
en een van den fermen en
trouwen Burgervader Pieter Adriaansz. van de Werf, van
wien ook de Hooglandsche Kerk een gedenkteeken heeft, — Tot de
merkwaardigheden behooren vooral ook de Museum's , en , uit een
verder verleden , de Burg , waarvan de stichting wordt toegeschreven
aan de Romeinen ,' en waarin Ada van Holland belegerd werd
door haren oom , Graaf Wiliem I, aan wien zij zich moest overgeven. — Te Leiden zijn geboren Graaf Willem I I , 1228 , en diens
zoon , F 1 o r i s V, 1256. Ook het beruchte hoofd der Wederdoopers ,
Jan Beukelsz. of Jan van Leiden, 1510, die te Munster eenige
maanden als „Koning van Sion" regeerde , maar onttroond werd ,
gevangen genomen , ter bespotting rondgeleid en eindelijk ter dood
gebracht , 22 Januari 1536 , — eene geschiedenis , waaruit zich de
spreekwijs verklaart , dat dit of dat afloopt „met een Jantj e van Leiden." Verder is Leiden de geboorteplaats geweest van R e m b r a n d t
van Rijn, 1607, Gerard Dou, 1613, Jan Steen, 1626, Gabriel
Metzu, 1630, en Frans van Miens, 1635. — Zie ook WarDe spotnaam peujeraars ziet op het
mond en Noordwijk binnen.
veel
beoefende
paling hengelen. Heeten ze ook
Leidenaars
door de
blauwmutsen , dan wijst dit terug op een tijd , toen er veel wevers
—

-

—
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waren , ieder werkend op eigen getouw in zijn huisje en doorgaans
met een blauwe slaapmuts gedekt. En als ze hondendooders warden
gescholden , dan is dit eene , zeker ongepast te noemen , bespotting
van den hongersnood tijdens 't beleg. — De lekkernijen , die Leiden
heeft aan te bieden , zijn twee : bul en bolus.
van Dordrecht. Daar heeft in de 17de eeuw ,
Lekkerkerk. 2
geleefd een zalmvisscher , gewoonlijk de boer van Lekkerkerk genoemd,
die meer dan acht voet lang was. Hij heette Gerrit B a s t i a a n s z.
de Hal s. Men bewaart nog zijne afbeelding , zijn schoenzool , ja!
een paar stukken van zijn gebeente.
Loosduinen. 1 y, van 's Gravenhage. 't Gemeentewapen geeft drie
duinen te zien. (PL III. 52.) Te Loosduinen zijn , naar de legende
verhaalt, de 365 kinderen gedoopt, die „tot eender dracht" eene Gravinne
van Henneberg had gebaard. In de kerkekamer worden nog twee
oude bekkens bewa,ard met een houten bord , dat tot opschrift heeft :
„In deze twee bekkens zijn alle deze kinderen gedoopt." — Nabij Loosduinen ligt het buitengoed Ockenburg , waar gewoond heeft en in 1670 overleden is de dichter Jacob West e r b a e n. Hij was er eigenaar van
geworden door zijn huwelijk met Anna Weytse n, Vrouw van Brandwijk en Gijbeland , weduwe van Oldenbarneveld'szoonReinier,
Heer van Groeneveld , die om zijn aanslag tegen Maurits onthoofd
is. — Zie ook Eemnes. — West e r b a e n heeft in een uitvoerig leerdicht zijn landgoed verheerlijkt.
Maasland. x van Maassluis. Oudtijds was daar eene kommanderij
der Duitsche Orde , die de begeving had van de pastorie aldaar en van
die te Schipluiden , tot 1614. — Zie Dieren. — Zij gaf jaarlijks voor
de armen een rund en een varken , maar veranderde later deze gave
in geld.
Maassluis. Aldaar werd Marnix, door Prins Willem er heen
gezonden , door Romero, die de plaats besprong , 1573 , gevangen gemaakt. Toen de Prins ongeveer een jaar later M o n d r a g o n
tot de overgave van Middelburg dwong , liet hij hem gaan , onder
voorwaarde, dat hij 'Of de loslating van Marnix bewerken zou, Of terugkeeren, om zich in W i 11 e m's handen te stellen. Het eerste geschiedde :
M a r n i x werd ingeruild tegen Boss u. — Zie Utrecht , Hoorn en Mon-

140

ZUID-HOLLAND.

nikendam. — Ook is Maassluis bekend wegens de oproerigheden , daar
ontstaan door de invoering van de nieuwe Psalmberijming en de afschaffing van de oude slepende zangwijzen. Men was er , in 1776 ,
als in twee vijandelijke kampen verdeeld. De eene partij was voor
het lang zingen en de andere voor het kort zingen ! En allen waren
van de wijs.
Meerkerk. 2 van Gorinchem. Is van twee Hoogleeraren van grooten naam de eerste standplaats geweest, Herman Johan Royaards,
overleden te Utrecht , 2 Januari 1854 , en Johannes Henricus
Schol ten, overleden te Leiden , 10 April 1885. — Zie Vleuten. —
Als eene bijzonderheid is te vermelden , dat het kerkorgel , in gebruik
gesteld in 1876 , vervaardigd is door den heer S n e t l a g e , in leven
Burgemeester van Beesd.
Molenaarsgraaf. 2 van Schoonhoven. Heeft een deel van zijn naam
in zijn wapen , namelijk , een molen. (Pl. III. 53.) Het laatste lid graaf
doelt op een riviertje , dat de Graafstroom heet en zijn naam ook gaf
aan Bleskensgraaf.
Monster. 2 ,i van 's Gravenhage. Daar heeft een beroemd man als
predikant gestaan , C a s p a r u s Stres o. Hij kwam er in 1637 ,
maar kreeg reeds in 1638 's Gravenhage tot standplaats , alwaar hij
in 1664 overleed. Hij schreef op godgeleerd gebied in onderscheidene
talen. Dat het een man was , die zijne leer in zijn wandel bevestigde , herinnert het rijm :
Hier ligt begraven Streso,
Hij sprak zoo en hij dee zoo.
Gij , die dit leest , doe mee zoo.
Soms voegde men daar nog den regel aan toe :
Dan komt gij eens bij Streso.
Dit een en ander is echter slechts eene vrije en eenigszins luimige
variatie op hetgeen Huygens van hem schreef:
Gebroeders , hier light Streso,
Die niet en sprack , of dee soo,
En , doe zijn draetje brack ,
Stierf soo hij dee en sprack ;
Gaet henen en doet mee soo.
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Moordrecht. 1 van Gouda. Blijkens het kerkzegel heeft men daar, —

vermakelijk genoeg ! — in den plaatsnaam iets van een moord ontdekt. Het laat u eene vrouw zien , die door drie gewapende mannen
wordt aangevallen , waarbij het randschrift ze t : Tuta inter latrones,
d. i. veilig onder de moordenaren ! (Pl. VI. 27.)
Naaldwijk. 2 van Delft. De Heeren van Naaldwijk zijn zeer aanzienlijke en machtige Heeren geweest. Wat hun wapen was, is nog
't gemeentewapen. (Pl. III. 54.) Op een oud kerkzegel, dat echter al
lang niet meer in gebruik is , en waarvan de stempel al sinds vele
jaren verloren blijkt te zijn , vertoonde zich een kameel, staande voor
een paal , die denkelijk eene naald moest verbeelden , en waarboven
stond : OEGE. Ma . 19 , d. i. ooge of oog , vermeld Matth. XIX : 24 :
„Het is lichter , dat een kernel ga door het oog van eene naald , dan
dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods."
Noordwijk (binnen). 2 yi, van Leiden. De kerk bevat een fraai
monument , opgericht ter eere van den Heer der plaats , Jan van
der Does, gewoonlijk Janus D o u s a geheeten , den priester van
Mars en van de Muzen , den man van 't zwaard en van de lier, die
als moedig krijgsman aan zijne geboortestad Leiden , gedurende 't be
leg , groote diensten bewees , en tevens haar sieraad was op 't gebied
van wetenschap en van dichtkunst. — Dit laatste terrein , trouwens,
trok het krachtigst hem aan ; zijne zinspreuk was : „Ante omnia
Musae ," „de Muzen vóór alles."
Noordwijkerhout. 3 van Leiden. Men beweert , dat zich voorheen
een bosch uitstrekte van Noordwijk tot Haarlem en verklaart daaruit
den naam. Onder Noordwijkerhout ligt het Huis Leeuwenhorst , oudtijds eene Abdij , door ongeveer zestig nohnekens bewoond , die ,
ofschoon afgezonderd van de wereld , toch wel haar deel bleven dragen van de lasten des levens , zooals blijkt uit de nog aanwezige
barbiersrekeningen , — immers , de oude tijd verbond te zamen de
vakken van barbier en heelmeester , — welke rekeningen vele posten
be vatten wegens het leveren van pestileneypillen , het meesteren van
zwerende vingers, het bezien van vele wateren, enz. En dan hadden ze bovendien, gelijk uit andere rekeningen blijkt, een geweldigen overlast van
ratten en muizen. Eens werden in één jaar 489 en 1159 stuks van die
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twee diersoorten gevangen ! De „joffers" vingen zelve meê. Voor iedere
muis kregen ze 1 denier en voor iedere rat 1 oortje. En deze dingen
zijn ons te merkwaardiger , als we bedenken , dat Leeuwenhorst uitsluitend adellijke dochteren opnam.
Nootdorp. 1 % van Delft. Geboorteplaats van de beroemde bloemenschilderes Maria van 0 o s t e r w ij k , 1630 , den grooten rechtsgeleerde Nicolaas S m a l l e n b u r g, 1761, en den niet onverdienstelijken dichter Bar end Nieuw e n h u i z en, 1771. Het kerkzegel
wil sprekend zijn. Het stelt Jezus voor , wandelende tusschen ge„De Bruydegom in zijnen
boomte , met het randschrift er om :
Nooten-Hof. Hooglied VI , vs. 11." (Pl. VI. 28.)
Oegstgeest. Oudere naam Ostegest. De kerk is eene der oudste
kerken van Holland. In dien omtrek omzweven den wandelaar de
schimmen van zeer doorluchtige mannen. De beroemde Daniel
Wytenbach,diHoglrnWjsbetLrngwes
is , eerst aan 't Amsterdamsche Athenaeum , daarna aan de Leidsche
Universiteit , had er een buitenverblijf, D' hoogenboorn , waar hij als
emeritus in 1820 overleed. B o e r h a a v e woonde er op Oud Poelgeest,
ook genaamd A lkemade , dat eigenlijk het oorspronkelijke Huis van
't geslacht der P o e l g e e s t e n was. — Zie ook Koudekerk en Voorhout. — In de nabijheid ligt het kasteel Endegeest , dat den wijsgeer
R é n é Descartes, geboren 1596 , overleden 1650 , een tijdlang tot
verblijf heeft gestrekt. Ook is in dien omtrek Abtspoel gelegen , dat
werd aangelegd door den dertigsten Abt van Egmond , Willem van
lVI a t h e n e s s e , 1424 , en van hem en volgende Abten een lustverblijf
was. — Zie ook Brielle.
Oudetonge. 2% van Dirksland, Het kerkzegel bevat eene zeer
ongelukkige speling , vertoonende een boom , met het randschrift :
„De Medecine der Tonge is den boom des levens , Proverb. XV. 4."
(Pl. VI. 29.)
Oudewater. Had vroeger een Huis der Ridders van Sint J a n , en
een kasteel , dat in 1585 is afgebroken. In 1575 werd het stadje, na
dapper verdedigd te zijn , stormenderhand door H i e r g e s ingenomen,
waarop „Soldaten, Burgeren , Vrouwen en Kinderen wreedelijk werden vermoort ende de stad verbrand." — Er was sedert het midden
,
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.der 16de eeuw eene heksenwaag , gesteund door een privilegie van
Karel V, waarbij bepaald werd , „dat verklaringen , door de Stedelijke regering aldaar afgegeven , aan beschuldigden van tooverij , dat
zij op Stads waag gewogen ziejn en dat er toen bevonden is , hoe de
wigte wel accordeerde met de natuurlijke proportie van het ligchaam,
door het geheele Rijk in regten zouden worden geloofd en alle andere
proeven uitsluiten." De laatste weging van beschuldigden had er
plaats in 1754. — In de kerk , gewijd aan Sint Will e b r or d en den
Aartsengel Michael, is een gedenkteeken van den te Oudewater in
1546 geboren Rudolf Snellius, die in 1613 te Leiden overleed ,
waar hij Hoogleeraar was geweest, eerst in 't Hebreeuwsch en daarna
ook in de Wiskunde. Weer een bewijs van de bijzonder encyclopaedische ontwikkeling dier oude geleerden. Ook Jacobus Arminius
is er geboren , 1560. — Zie Dordrecht. — De ingezetenen hebben met
die van Delfzijl , Franeker en Sneek den spotnaam gemeen van
klokkedieven.
Oudewetering. 2% van Alfen. Behoort tot de gemeente Alkemade.
't Was de eerste standplaats van den Remonstrantschen predikant
Abraham des Amorie van der Hoeven, geboren te Rotterdam,
1798. Hij werd -predikant in zijn geboortestad en daarna Hoogleeraar
aan het Amsterdamsche Seminarie. Den 29sten Juli 1855 overleed hij ,
aan boord van de stoomboot Stolzenfels , op zijn terugreis naar het
vaderland , dat hij tot herstel van gezondheid had verlaten. Hij werd
te Utrecht begraven en zijn graf werd met een monument getooid.
In hem verloor Nederland zijn grootsten redenaar , een zeldzaam
schitterend voorbeeld van kanselwelsprekendheid.
Overschie. 1 van Rotterdam. Eigenlijk Ouwerschie , voor Ouderschie. Op de gangbaar geworden uitspraak Overschie steunt het dwaze
kerkzegel. 't Stelt een strijder voor , aan wien een nederdalende engel een krans toereikt , waarbij het onderschrift is : „ Voor hem , die
overwint , zal dit eens o v e r s c h i e ten." (Pl. VI. 30.)
Piershil. 1% van Oud-Beierland. Het woord hil, — 't hill der Eng elschen, — beteekent heuvel ; dus is hier de plaatsnaam : de heuvel van Pieter.
In dit dorp woonde de beruchte Willem Tichelaar, die zich niet
minder met staatszaken , dan met zijne barbierszaak bemoeide , en
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door zijne aanklachten bij het Hof van Holland en zijne opruiing van
het volk rijkelijk het zijne bijdroeg tot den moord van de de Witten.
Het oud adellijk Huis 't Hof te Piershil is in 1831 gesloopt.
Pijnakker. 1 yi van Delft. Er is een tijd geweest , dat dit dorp
druk werd besproken en bezocht , omdat daar te zien was zekere
Engel tj e van der V 1 i e s , geboren te Schiedam, 1787 ; die voorgaf, in vele jaren niet gegeten of gedronken te hebben. Alzoo eene
tweede Bestje van Meurs, — of eigenlijk Eva Vliegen, — die
om soortgelijke bewering zooveel vermaardheid had , dat zelfs Prins
Maurits haar ging bezoeken. — Zie ook Stolwijk.
Poortugaal. 1 van Oud-Beierland. Heeft in 't gemeentewapen de
vijf schildjes van 't wapen van Portugal , ieder met vijf rozen , die ,
zegt men , beduiden moeten „de vijf wonden Christ i." (Pl. III. 58.)
Waarschijnlijk ligt de oorsprong van plaatsnaam en wapen in oude
handelsbetrekkingen met Portugal. Zoo placht b.v. ook Maassluis
veel handel met dat Rijk te drijven. Tot in 't begin dezer eeuw
stond te Poortugaal een kasteel -Falkenstein.
Puttershoek. 1 4 van Dordrecht. In 1774 was daar eens een
heftige beweging. Een Zwitsersche kwakzalver had er zich neergezet
en oefende zijne wonderpraktijk uit. De Overheid verbood het hem.
Maar 't volk was op zijne hand. De groote hoop is altijd op de
hand van kwakzalvers , op ieder gebied. Daar kwam nu de Baljuw
van Holland op af, met zijn mannen. De wonderdokter werd, onder
onstuimig protest der menigte , meegenomen naar Dordrecht en —
ziekelijk zachtzinnig was men toen niet , — hij werd gegeeseld en
gebrandmerkt en voor eeuwig verbannen !
Ridderkerk. 1 y, van Dordrecht. Hier vertoont het wapen der gemeente Sint Joris met den draak. (Pl. III. 59.) De ook somtijds
voorkomende vormen Rijderkerk en Rijerkerk herinneren , dat een
ridder eigenlijk oorspronkelijk een rijder is , bij welke herinnering de
uitdrukking „ridder te voet ," — ook wel „ruiter te voet ," — te
krachtiger spreekt.
Rijnsburg. 1 van Leiden. Komt reeds voor in 866 onder den naam
Rinesburch. Daar werd de dichter Joachim 0 u d a a n geboren, 1628.
De beroemde wijsgeer Baruch de Spinoza, geboren te Amsterdam,
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1632., gestorven te 's Gravenhage, 1677, heeft eenigen tijd te Rijnsburg
gewoond ; daarna te Voorburg. — Zie 's Gravenhage. — In de eerste
helft der 17de eeuw ontstond te Rijnsburg het genootschap der Collegianten , gesticht en geleid door drie gebroeders , Jan, Adriaan en
G ij s b e r t Van der C odd e. De Collegianten waren in hoofdzaak
met de Doopsgezinden eensdenkend en kenmerkten zich door ruime
verdraagzaamheid en afkeer van eene vastgestelde leer. Tot hen
hebben o. a. behoord de staatsman Koenraad van Beuningen
en de geschiedschrijver Jan Wagenaar, beiden geboortig van Am.
sterdam , 1622 en 1709. — De Rijnsburgsche kerk heeft vier , in den
muur gemetselde , grafsteenen : van Graaf Willem I en zijne gemalin Al eid van Gelder, van Ada, hunne dochter ,, en van Petr on ell a van Saksen , weduwe van Graaf Flori s II, door wie er ,
in 1133 , eene Abdij van adellijke jonkvrouwen gesticht werd. Deze
stichting is tot hoog aanzien geklommen. De Abdijen van Rijnsburg
en van Egmond zijn wel de voornaamste te achten van die in ons
land bestaan hebben. — Zie Alkmaar. — En thans , — zoo als Van
Groningen schreef:
0 ! gij wendt vergeefs uw schreden
Naar het lang verwaaide stof ;
Alles ligt tot slijk getreden,
Kerk en klooster , zaal en hof.
Rijswijk. 34 van 's Gravenhage. In 1697 , den 20sten September ,
werd daar de vrede gesloten tusschen Frankrijk en de Republiek der
Vereenigde Nederlanden. Het Huis Nieuwenburg , of het Huis te Rijswijk , waar dit plaats had , is in 1783 gesloopt. Maar eeri gedenkzuil herinnert het feit. — Tollens heeft de laatste tien jaren zijns
levens te Rijswijk doorgebracht en is er gestorven , 21 October 1856.
Een marmeren gedenkteeken op het kerkhof tooit het graf des dichters , van wien zoo terecht Van Beers heeft getuigd :
Zijn ziel was een echt Nederlandsche ziel.
Zie ook Rotterdam.
Roon. 2 van Rotterdam. De oorsprong der plaats is geweest de
indijking van een zandplaat in de Maas , reeds onder Dirk VII.
En wat is de oorsprong van den naam ? Misschien is 't eene samen10
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trekking van een geslachtsnaam Rode n. Grappig is het , te vernemen , dat er geweest zijn , die zeiden : „de plaats heet naar reuen ,
want bij de indijking werd tusschen 't riet een nest van zeven jonge
reuen gevonden." Zelfs zijn er geweest , die nog meer wisten , en
verklaarden , dat de moeder een getijgerde brak was ! — Er is nog een
oud kasteel , het Slot te Rhoon.
Rotterdam. Als oorsprong der stad wordt genoemd eene buurt , die
zich vormde , onder de bescherming van de kasteden Bulgerstein en
Wena , aan den mond van de Rotte. In de 13de eeuw werden om de
plaats muren gebouwd. Boven de andere gebouwen uit vertoont zich
de stompe , voorheen van eene spits voorziene , toren der Groote of
Sint Laurens kerk. In die kerk zijn tomben of grafteekenen van
de zeventiende-eeuwsche zeehelden Jan de Lie fd e, Johan van
Brakel, Aert en Jan van Nes, Egbert Meeuwszoon Kortenaar, Witte Cornelisz de With en Mooi Lambert, met
zijne vrouw Neeltje Aert s. — Zie Tiel. — De twee eerstgenoemden waren Rotterdammers van geboorte. Dat waren ook : H u i b e r t
Duifhuis, 1531 , die aan de vermelde Sint Laurens kerk pastoor
is geweest, daarna aan de Sint Jacobs kerk te Utrecht, en die onder
de voorloopers der Hervorming hier te lande is te tellen ; — zie ook
Utrecht ; — Antonius Hambroek, 1605, — zie Schipluiden , —
Gijsbert Karel van Hogendorp, 1762, — zie 's Gravenhage , —
Johan Hendrik van der Palm, 1763, — zie Maartensdijk ,
Hendrik Frederik Tollens, 1780, — zie Rijswijk , — en, om
het laatst te noemen den man , wiens roem door heel Europa weerklonk , Gerrit Gerritsen of Desiderius Erasmus, die den
28sten October 1467 het levenslicht zag en den 12den Juli 1586 overleed , te Bazel. Op het voetstuk van zijn standbeeld is dan ook te
lezen :
Hier rees die groote zon en ging te Bazel onder.
bijzonderheid
mag hierbij worden vermeld , dat Erasmus
Als eene
in en na 1549 een standbeeld had van hout , maar in 1557 er een
kreeg van steen en in 1622 een van brons. Vondel zei er van :
Die onlanghs was van steen , nu glinstert van metael.
Standbeelden hebben er ook Van Hogendorp en Tollen s. Her

ZUID-HOLLAND.

147

inneringen uit den Spaanschen tijd verbinden zich aan een gevelbeeld
van Spinola, en aan een opschrift op de Oostpoort , betreffende de
verraderlijke overrompeling van de stad door de Spanjaarden , in
1572 , toen „een Grave van B o s s u ," zoo staat er o. a. in , „vermoorden veel Borgers met jammerlyck Geclach." Een derde zichtbare herinnering was het huis op de Groote Markt , dat in een
gevelsteen , vertoonende een schaap , van wilde dieren omringd , het
opschrift droeg : In duizend vreezen. Eene volksoverlevering verhaalt,
dat in dit huis veel menschen de wijk genomen hadden en dat die .
hetblodvan rgeslchtbok,ndraeuo,
naar buiten lieten loopen , waardoor de Spaansche soldaten , in den
waan gebracht , dat makkers van hen daar al geweest waren , die
woning ongemoeid lieten. 't Huis is in 1890 afgebroken en de gevelsteen verkocht. — Ten slotte deze twee opgaven nog , dat de Rotterdammers den spotnaam van kielschieters dragen , en dat peperkoek
het fabrikaat is , waarop de burgerij zich beroemt.
van Maassluis. 't Gemeentewapen spreekt den
Rozenburg.
plaatsnaam uit , hebbende in een veld van goud twee palen van keel,
waar van de eerste beladen is met twee zilveren rozen en de tweede
met een zilveren burg. (Pl. III. 60.)
Sassenheim. 1 3 van Leiden. In de nabijheid vindt men de ruïne
Teylingen , waar Jac o b a van Beieren hare laatste vanhetSlo
jaren doorbracht en op 36 jarigen leeftijd , aan de tering , overleed.
De bezoeker , die goed luistert , kan over dien bouwval de woorden
hooren ruischen , aan de her van Van Lennep ontvloeid :
Ja , zij had , en veel , misdreven , en haar dart'le minnebrand
Kostte bloed en wee en tranen aan 't geteisterd vaderland ;
Maar , een val , zoo ongelijkbaar , maar zoo uitgezocht een straf ,
Wischt voor ons de nagedacht'nis aan haar vroeg're zwakheid af.
Sassenheim is de standplaats geweest van Johannes Balthazar
Bennet, van 1751 tot 1758 , — zijn sterfjaar. Hij is bekend als de
steller der zonderlinge leerrede , die hij uitsprak in 1753 , en in 1754
in 't licht gaf : Het leven en sterven van Adam, onzer aller eersten
stamvader , voorgesteld in eene leerrede over Gen. V. 5 , ter gelegenheid
van het a fsterven van den Vader des Vaderlands , Jonkheer Adam
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Adriaan van der D u y n , Yrijheer van 's Gravenmoer. In dit stuk
wordt er op gewezen , dat de eerste Adam was uit de aarde en
Adam Adriaan eveneens ; dat de eerste Adam een register had
van de namen der dieren en Adam Adriaan Registermeester was
der Leenen van Holland en West Friesland ; dat de eerste Adam te
zeggen had over de landdieren, de vogelen en de visschen en Adam
Adriaan Houtvester was ; dat de eerste Adam hoofdingeland was
van een gedeelte dezer wereld , en Adam Adriaan een der grootste
hoofdingelanden was , zoo van Rijn als Delftland , enz.
Schelluinen. X van Gorinchem. De pastorie is , naar men zegt ,
het oude Kommandeurshuis der Duitsche Orde , die nog jaarlijks voor
kerkelijke doeleinden eene toelage geeft. — Zie Dieren en Maasland. —
In die pastorie werd , den 20 sten Februari 1814 , 't verdrag geteekend ,
waarbij de Franschen aan de Bondgenooten Gorinchem overgaven.
Scheveningen. % van 's Gravenhage. Het Scheveningsche strand ziet
voor en na veel opgeschikte onbeduidendheid en veel zinledige voor-

-

naamheid , maar heeft ook menigmaal tooneelen aanschouwd van
ernst en gewicht. Tromp sneuvelde in de nabijheid , 10 Augustus
1653 ; Karel II ging er aan boord , 2 Juni 1660 , om bezit te gaan
nemen van den Engelschen troon ; Willem V stak van daar , als
vluchteling , naar Engeland over , 18 Januari 1795 ; en zijn zoon ,
later Koning Willem I, stapte er onder onbeschrijfelijken jubel aan
wal , 30 November 1813, Een gedenknaald op 't strand , onthuld 24
Augustus 1865 , — verjaardag van Willem I, — bewaart daarvan
de herinnering.
Schiedam. Had van ouds Sint J a n tot patroon , die , als de verpersoonlijkte matigheid , slecht past bij de stad der branderijen. Met
het oog op die branderijen zegt de volkstaal : „Schiedam is een sterke
vesting." Jammer , dat in dit geval het spreekwoord een waar woord
is. — Te Schiedam is geboren Johannes Clarisse, 1770 , die èn als
godgeleerde , èn door zijne haast wonderbare kennis op 't gebied van
elke wetenschap , een sieraad der Leidsche Hoogeschool is geweest.
De schimpnaam der ingezetenen van Schiedam is toovenaars , men
zegt , ter oorzake van een heksenproces , daar gevoerd , tegen eenige
van tooverij verdachte vrouwen. Cats zegt er van :
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Daar rees in dezen tijt verschil in onze landen ,
Of heks of toovenaar siin weerdig om te branden ;
En dit ging wonder ver , tot Goeree en Schiedam.
Hij zelf verdedigde met veel lof eene aangeklaagde vrouw te Goeree ,
en als verdediger der beschuldigden te Schiedam trad Jacobus L u y t
op , dezelfde , die V ondel 's verdediger was bij de pleidooien over
Zie Beverwijk.
zijn Palamedes.
Delft. Had voorheen een kasteel , het Slot Ke1
van
Schipluiden.
nenburg. 't Gemeentewapen heeft een schip , maar geen luiden er in ;
(Pl. III. 61) het kerkzegel een schip met de luiden , en daarbij het
zinrijke randschrift : Met Jezus in 't sebip zijn all de scheepsluy vijlig.
(Pl. VI. 31.) Maar , wie bedenkt , dat men oudtijds ook wel schreef
Schiplede en Schipleda , kan geneigd zijn , om die luiden maar weOr
van boord te laten gaan. — Zie ook Leerdam.
Schipluiden is de eerste
standplaats geweest van den predikant Ant o n i u s Hambroek, die,
op 't eiland Formosa , door den Chineeschen zeeroover C o x i n g a gevangen genomen , in last kreeg , de door de Hollanders bezette sterkte
Zeelandia op te eischen , en die , ofschoon met den marteldood bedreigd voor 't geval , dat hij niet slaagde , niet alleen zijn last niet
volvoerde , maar den bevelhebber , F r e d r i k Coyet, tot kloeken tegenstand maande , en zoo het slachtoffer werd zijner vaderlandsliefde ;
1661. — Zie ook Maasland.
Schoonhoven. In de nabijheid is , volgens de nu eens verworpen ,
dan weêr aangenomen overlevering , A 11 a e r t B e i l i n c (niet A 1brech t) , die ter dood veroordeeld , maar op zijn eerewoord nog negen dagen vrijgelaten was , en op den bepaalden dag terugkeerde ,
levend begraven , 1424 , bij welk treffend geval , zegt Tollens,
—

—

Is de eerste Hoeksche traan geweend
Om Kabeljauwsche deugd.
Het oude Slot , waarvan de voogden of kasteleins meestal leden waren van de aanzienlijkste adellijke geslachten van Holland , is afgebroken in 1577. Schoonhoven heeft in zijn Sint Bart holome O. skerk het graf van Olivier van Noort, gestorven 1627. — Zie
Utrecht.
Men verhaalt , dat hij twee kleine kanonnen , die met
hem de reis om de wereld gemaakt hadden , aan de Stad ten geschenke
—
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gaf en dat uit dit metaal de klok in den Stadhuistoren vervaardigd
Het
is. — De lekkernij , die Schoonhoven aanbiedt , is fonteinkoek.
spreekwoord : „Zij is van Schoonhoven afgevaren" beduidt : zij heeft
hare vroegere schoonheid niet meer. Die daaraan nog niet genoeg
heeft , voegt er bij : „en te Leelijkendam aangekomen !"
Stolwijk. 1 wi van Gouda. De naam wordt in de uitspraak veelal
verkort tot Stolk. Van daar de geslachtsnamen Van St olk en S t o 1k e r of St o 1 k e r t. Het gemeentewapen vertoont den roem der plaats,
in den vorm van een gekroonden stapel kazen. (P1. III. 62.) — In 't
begin der 18de eeuw werd het dorp door velen bezocht , om een rietdekker , Bakker, van wien men zei , dat hij zeven weken lang dag
en nacht geslapen had , zonder eten of drinken. — Zie ook Pijnakker.
Valkenburg. 1 van Leiden. Was eeuwen achtereen beroemd om
zijn paardenmarkt , waarop , naar men zegt , somtijds 5000 paarden
aangebracht zijn. Er is een tijd geweest , dat deze markt een week
duurde. Bij 't begin hing de koster aan zijne woning een kruis uit
en bij 't einde nam hij 't weêr in , — een gebruik , trouwens , dat
gewoon was bij kermissen en jaarmarkten.
Vianen. 2 ,' van Utrecht. Was voorheen . als Kuilenburg , eene
vrijplaats. Daarom werd van een bankroetier gezegd : „ Mijnheer woont
te Vianen." En een oud versje geeft aan een koopman , wien het
niet meOloopt , den raad :
Ga fluks maar naar Vianen
En dek je daar voor 't manen.
Zie ook Ravenstein.
't Was de geboorteplaats van Jac obus Tr ialand, 1583 , die in de Dordtsche Synode een der scherpste bestrijders was van A r m i n i u s' leer. Hij overleed als Hoogleeraar te Leiden , 1654. Ook was van Vianen geboortig Willem Anthony
0 c k e r s e , 1760 , letterkundige en dichter van groote verdiensten, —
overleden in 1826. — In de kerk is eene graftombe van Reinoud
van Brederode, vader vandenbekenden Frans van Brederode.
Op de kerkklok staan de regels :
— Zie Dordrecht.
Al min geluyt vrouch en spaede
Sijn vermaen van Gods weldade.
—

—

—
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Van het eenmaal zoo sterke en schoone Slot van Vianen , 't Huis
Batenstein , is slechts een kleine bouwval over.
Vlaardingen. Men beweert , dai de kerk is gesticht door Will ebrord. — Te Vlaardingen isgeborendedichter Arnold Hoogvliet,
1687. Het wapen der gemeente , — een leeuw van keel in een veld
van goud , met twee griffioenen of grijpvogels als schildhouders (Pl.
III. 63) , — is ook het kerkzegel , maar hierbij heeft , — nog al
ver gezocht ! — de aanblik van die grijpvogels het randschrift doen
aannemen : „ Griipt na het eeuwige leven. I Tim. VI. vs. 12. (Pl. VI. 32.)
Voorburg. 1 van 's Gravenhage. Zeer oud. Denkelijk het Forum
Hadrianum der Romeinen. Is een tijdlang de woonplaats van den
beroemden Spinoza geweest. — Zie Rijnsburg.
't Was de geboorteplaats van het hoofd der anti-revolutionaire politiek , Guillaume
Groen van Prinsterer, 1801.
Voorhout. 1 W, van Leiden. Oudere naam Foreholt. In 1668 werd
daar Herman B o e r h a a v e geboren , wiens vader er predikant was.
Hij is een der edelste en geleerdste mannen geweest , die ons land
heeft opgeleverd , en heeft behoord tot de vermaardste Hoogleeraren
der Leidsche Hoogeschool. Zijn sterfjaar was 1738. Van hem werd
een standbeeld te Leiden opgericht en in de Pieter skerk aldaar staat
van hem een gedenkteeken , met zijne spreuk er op : Simplex sigillum
veri , d. i. de eenvoud is het kenmerk der waarheid. — Zie ook Leiden
en Oegstgeest.
Voorschoten. 1 %, van Leiden. Het vroeger gebruikelijke kerkzegel
bevatte in zijn bijschrift eene even dwaze speling , als dat van OverBij de voorstelling , na.
schie bevat in het zijne. — Zie Overschie.
melijk , van den weg ten hemel , waarop de wandelaars warden bedreigd door een slang aan den eenen , en boogschutters aan den an
deren kant , waren de woorden gevoegd :
—

—

Die noit van 't regte pad en week,
Bleef bevrijd voor schoot en steek.
Het tegenwoordige zegel is het gemeentewapen , — in goud drie wassenaars of halve manen van sabel , -- maar verrijkt met het om.
schrift : Schoone gelijk de maane. Hoogl. VI. (Pl. III 64 en VI 33.)
Onder Voorschoten ligt het Huis Duivenvoorde , oorspronkelijk een in
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1226 gesticht kasteel. Op een uur afstands het Haagsche Schouw of
't &houw van Duivenvoorde , van ouds o. a. om de daar gehouden
harddraverijen bekend.
Warmond. 1 van Leiden. Op de landhoeve Leevliet aldaar heeft
eenigen tijd gewoond en gewerkt de dichter en letterkundige Johann e s le F r a n c q van Berkey, geboren te Leiden, 1729, en in zijne
geboortestad gestorven , 1812. — Zie ook Leerdam. — In 1799 werd
er het Roomsche Seminarie gesticht. Váór de Reformatie waren er
twee kloosters , een monnikenklooster , dat Mariënhave , en een
nonnenklooster, dat het Elfd,uizendmaagden-klooster heette. — Zie
Reenen. — Warmond heeft nog een oud kasteel , het Huis te Warmond genaamd.
Wassenaar. 1 Y., van Leiden. De Heeren van Wassenaar waren
kasteleins en slotvoogden van Leiden , en werden later Burggraven
van Leiden genoemd. — Onder Wassenaar liggen o. a. de schoone landgoederen het Huis de Paauw en Bakkershag en. Op een half uur
afstands vindt men 't Huis den Deyl , waarvan Heemskerk in zijn
Batavische Arcadia zegt , dat het „den hoofschen Haag en 't wijsheid
lievende Leiden van malkanderen deylt." Het gemeentewapen is in
twee van zijn vier kwartieren sprekend , vertoonende in beiden drie
wassenaars , — croissants (Pl. III. 65). — Zie Voorschoten. — 't Kerkzegel heeft eene halve maan , schuin boven eene kerk. (Pl. VI. 34.)
Woerden. Kwam in de 13de eeuw aan Holland, na eerst tot Utrecht
te hebben behoord. In 1672 had de stad veel van de Franschen te
lijden , en in 1813 werd zij wederom door hen tot een tooneel gemaakt
van plundering en moord. — Woerden was de geboorteplaats van Jan
de Bakker of Johannes Pistorius, 1499, die den 15den s ep.
tember 1525 , op de Plaats te 's Gravenhage , als eerste martelaar der
Hervorming hier te lande den vuurdood onderging. In de kerkekamer der Luthersche kerk bewaart men zijn portret. — Ook is te Woerden geboren Ewaldus Kist, 1762, die zich naam heeft gemaakt
als kanselredenaar en schrijver , en als predikant te Dordrecht overleed , 1822.
van Leiden. Daar werd in 1757 predikant der
Zegwaard. 2
Remonstranten Pieter van den Bosch, die , na nog verscheidene
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andere gemeenten gediend te hebben , ambteloos ging wonen in 't
naburige Zoetermeer , en 't slachtoffer werd van woesten en wreeden
partijhaat. Omdat hij der zaak van de Patriotten was toegedaan ,
viel het gemeen op hem aan en bracht hem door verregaande mishandeling tot zulk eene vertwijfeling , dat hij in 't water sprong.
Hij verdronk en nog met zijn lijk werd allerlei baldadigheid gepleegd,
totdat , — eerst vijf dagen ]a,ter ! — twee gerechtsdienaars er een
touw om sloegen , het in 't water wierpen , en , aan een schuit gebonden , naar 't kerkhof sleepten , waar het ongekist in een kuil werd
gesmeten. En toen moest zijne weduwe op last van den Baljuw
nog vijftig dukaten voor de begrafenis betalen. — Goede , oude tijd !
Zuidland. DA van Helvoetsluis. De naam van den kerkpatroon
Sint B a r t h o l o m e D. s komt ook voor op de klok , die het opschrift
draagt :
Berttelemeiis is mijn naam,
Mijn geluid zij Gode bequaam.
Alzo verre als men mij hooren zal,
Wilt God bewaren overal.
Wouter Kaerwas maakte mij
in 't jaar MCCCLXXXYL
De woorden Wilt God beteekenen Wil 't God. — In 't koor der
kerk ligt een blauwe zerk , waarop het beeld van een pastoor levensgroot is uitgehouwen , met het volgende bijschrift : Hier ligt begraven Lieve C 1 a e s , Pastoor van deze kerk , die sterft in 't jaar
MCCCC en LXXII op den XX en VIII dach. Bid voor hem op de
vier boeken der vier Evangelisten.
Zwammerdam. 23 van Woerden. De vroegere naam , Swanenburgerdam , . is nog aanschouwelijk bewaard in gemeentewapen en kerkzegel , die beiden te zien geven : een burg , met een zwaan er op.
(Pl. III 66 en VI 35.) — Ook hier staat het beruchte cijfer 1672 met
een zwarte kool aangeteekend, daar het stadje in dat jaar door de
Franschen werd uitgemoord. — 't Is de eerste standplaats geweest van
Abraham H ell enbro ek, 1683. Zijn laatste plaats was Rotterdam.
In 1731 overleed hij , als emeritus. Hij schreef een boekje voor
't godsdienstonderwijs , dat een schier ongekende vlucht nam en nog
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bij velen in den lande gezaghebbend is. Zeker onderwijzer te Willemstad voelde aandrift , om het op rijm te brengen , en richtte zijne
berijming záá in, dat zij op Psalmwijzen kon worden gezongen ! Maar
Hellenbroek vermocht zoo min , als iemand , den nijd te ontgaan.
Er is een portret van hem met een hatelijk bijschrift , waarvan de
slotregel beweert , dat hij was : met reden
— Helle in plaats van Hemelbroek geheeten.
Te Zwammerdam is leeraar der Remonstranten geweest Johannes
Andreas Koenerding, die er een grafschrift heeft , dat men hem
haast zou benijden :

Zwijndrecht.

Die veel gezien heeft en gelezen,
Die wijs was zonder trotsch te weezen,
Geleerd , dog zonder dat hij 't wist ;
Een vijand van der kerken twist ;
Die om de waarheid heeft geleeden
En God gevreest , — rust hier beneeden.
34 van Dordrecht. Bestond al omstreeks het jaar

1000. In 1828 trad daar zekere S t offel Muller op als hoofd eener
secte , wier leden , — Mullerianen en Stoffelianen genoemd ,
verwantschap met de Wederdoopers toonden , gemeenschap van goederen
voorstonden , ook van gemeenschap van vrouwen niet afkeerig waren en veel beroering verwekten.
—

eW
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Aagtekerke. 2 van Middelburg. Heet naar Sinte Agatha, wier
borstbeeld dan ook in 't gemeentewapen prijkt , (P1. III. 67) — als
men ten minste spreken kan van een borstbeeld , waar het eene Heilige geldt , van wie de in dat woord aangeduide lichaamsdeelen waren
afgezet ; — ze worden te Catanea , op Sicilië , nog altijd bewaard ! —
In de kerk vindt men een wit marmeren gedenkteeken , ter eere van
Hendrik Thiebout, Ridder van Sint M i c h i el en Heer der plaats,
geboren te Middelburg , 1601. Hij stond aan het hoofd der Oranjegezinde partij , tegenover eene factie , die Apollonius V e t h tot
leidsman had. — De hoeve 't Klooster houdt in dien naam de stichting
in herinnering , die eertijds daar stond en Waterlooswerve heette.
Aardenburg. 1 van Sluis. Oudere naam Rodanburch. 't Is beroemd om de belegering in 1672 , die door de zwakke en slecht voorziene bezetting en burgerij zoo moedig , niet alleen „met kolf en tromp
en speer en zwaard", maar ook met keisteenen en brandende stoffen
beantwoord werd , dat het Fransche leger 't geraden vond , af te mar-
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cheeren. De ziel dier verdediging was de dappere vaandrig Elias
B e c k m a n , die tijdelijk het kommando had. Zijn heldendegen wordt
op 't Raadhuis ter gedachtenis bewaard. T oll e n s bezong het kloeke feit,
Opdat de naneef niet vergeet' ,
Wat Aardenburg voor Neerland deed.
Zie ook Kubaard. — Aardenburg is eene der standplaatsen geweest
van Jan N i e u w e n h u i z e n. — Zie Haarlem en Monnikendam. —
De uitdrukking : „Hij is naar Aardenburg" behoort tot de vele volkstermen , die tot aanduiding dienen van dood zijn. — Zie ook Kuilenburg.
Annaland (Sint). 3 van Tolen. In het wapen der gemeente vertoont zich Sinte Anna, die , volgens de legende , de moeder was van
Mari a. Zij draagt , op ongelijke hoogte , twee kinderen , waarvan
het eene Maria, het andere Jezus verbeeldt. (Pl. III. 68.) Deze
verbinding , — in 't oud-Duitsch Selbdritt , in 't Italiaansch Mettertia
geheeten , beduidt : Anna, moeder van Maria, de moeder van J ez u s. — Zie ook ON en Laak.
Arnemuiden. 1 van Middelburg. Heet aldus naar een vaarwater
de Arne , dat al lang niet meer bestaat. — Zie, over den uitgang
— muiden , in Velzen. — 't Was de geboorteplaats van Jo o s t van L ar e n , 1586 , die een zeer belangrijk aandeel gehad heeft aan het tot
stand brengen en het herzien van de Staten-vertaling des Bijbels en
als predikant te Vlissingen overleden is in 1653. — Arnemuiden is eens
eene bloeiende koopstad geweest. Tegenwoordig is 't een weinig beteekenend plaatsje , dat op niet veel anders roemen kan , dan op zijn
verleden en op zijn peperbollen. — Zie ook Middelburg.
Axel. 2 van Hulst. De vermaarde prediker Jan Scharp, die er
gestaan heeft , — vroeger te Sint Annaland , later te Noordwijk binnen en te Rotterdam , — heeft uitgegeven : Geschiedenis en Costumen
van Axel. — De spotnaam , bepaaldelijk door de burgers van Zaamslag
aan die van Axel gegeven , is strooplikkers , terwijl de Axelaars die
van Zaamslag noemen aardappelkappers.
Baarland. 2 van Goes. De beer in 't gemeentewapen (Pl. III. 69)
houdt in herinnering , dat voor beer oudtijds ook baer werd gezegd.
Er heeft een sterk Slot gestaan , dat Hellenburg heette. Baarland is
dan ook eene Heerlijkheid geweest van een zeer aanzienlijk geslacht ,
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waarvan éën lid , Hugo van B a a rl a n d, voorkomt onder de eedgenooten , die F 1 o r i s V vermoordden. Hij verloor , te Dordrecht , zijn
leven op 't rad.
Biervliet. 1 van IJzendijke. Toen in 1204 Constantinopel werd
veroverd door Franschen , Vlamingen en Venetianen , ten kruistocht
opgeroepen door I n n o c e n t i u s III, waren het Biervlieters , zegt
men , die 't eerst de muren beklommen. — Voorts , iedereen kent Biervliet als geboorteplaats van Willem Beukelsz, den uitvinder van
het haringkaken. De Stadhuistoren draagt dan ook triomfantelijk op
zijn spits een haring. En op een glasraam der kerk staat de af beelding van den vermaarden burger met het bijschrift : Willem Be ukels sterf in 1397.
Biezelinge. 1 w, van Goes. Vóór de Hervorming was de kerk aldaar de kerk van een ter plaatse gevestigd Stift van adellijke Jonkvrouwen , dat Jeruzalem heette. De naam dier Jonkvrouwen was
Victorinen.
Boschkapelle. 1 34 van Hulst. Heeft een sprekend wapen, namelijk,
in een bosch een bidkapel. (Pl. III. 70).
Brouwershaven. Ontving , zoo zegt een oude kroniek , dien naam ,
wijl er groote bezendingen van Delftsche en andere bieren plachten
heengericht te worden , ter verdere verzending. Jacob Cat s werd
er geboren , 1577. In 1829 werd er een standbeeld voor hem opgericht. — Zie ook 's Gravenhage en Groede.
Bruinisse. 2 y, van Zieriksee. Toen de Spanjaarden , onder M o ndragon, den 20sten October 1572 , het bewonderenswaardige feit bestonden, van, — door het water wadende, tot aan en over de knieën , —
op Goes aan te trekken , ieder met een zak buskruit en beschuit op
't hoofd of om den hals , was Bruinisse de plaats , waar ze aan wal
stapten. M o n d r a g o n zelf ging voorop , terwijl een Brabander
Dirk B 1 o e m a e r t , den weg wees. Het doel werd bereikt en ze
verdreven de Nassausche belegeraars van Goes.
Domburg. 2 % van Middelburg. Deze , in den nieuweren tijd veel
bezochte , badplaats heeft eene oude kerk , van welke het koor eenige
ruwe steenen beelden van goden en godinnen bevatte. De merkwaardigste af beelding was die van de godin Nehalenni a. Het Zeeuwsch
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Genootschap der Wetenschappen gaf eene beschrijving van die oudheden uit.
Dreisehor. 1 %' van Brouwershaven. Waarschijnlijk is de naam te
verklaren als beteekenende drie schorren , d. i. drie stukken onbedijkt
land. 't Gemeentewapen vertoont drie schaapjes , ieder op een stukje
grond. (Pl. III. 71.) Wil dat nu zeggen : drie schorren? Toch immers
niet : drie schor stemmigen ? Men sprong vaak met het blazoen zoo
erg wonderlijk om.
Filipsland (Sint). 2% van Tolen. Hoewel de plaats heet naar Sint
F i 1 i p pus, nam zij Sint Pieter tot kerkpatroon. — Van 1675 tot
1683 was daar predikant P o n t i a an van Hat tem, 't hoofd eener
naar hem genoemde secte , de _Hattemisten , in wier stelsel volstrekte
praedestinatie en onvoorwaardelijk determinisme werd gehuldigd.
Tot hen heeft o. a. de bekende zeereiziger Jacob R o g g e v e e n behoord.
Zie ook Middelburg en Bergen op Zoom.
Goes. Oudere naam Goesaha. Het wapen is doorsneden ; boven :
Beieren , gequarteleerd met Henegouwen ; beneden : van sabel , met
een gans van zilver , gebekt en gepoot van keel, (Pl. III. 72.) Zeker
staat met die figuur , — die ook in het kerkzegel voorkomt (Pl. VI.
36) , — de spotnaam ganzebekken in verband , aan de burgers gegeven , terwijl , op hare beurt , die gans op den plaatsnaam doelt. Want
goes is gans. Men denke aan 't Engelsche woord goose ; aan het
spreekwoord : „Als men roept gus ! dan meent men al de hoenders" ;
aan den naam Huss , die gans beduidde en slechts in aspiratie verschilt van gus ; en aan de varianten op den ,naam van Wessel
Gansfort; immers Gansfort werd soms Ganzevoet, en dan
ging Ganz e v o e t ook wel in G o e s e v o e t over. — Te Goes is geboren
de dichter Antonides Van der Goes, 1647. — In de tchoone Maria Magdalenakerk is Frans Naerebout begraven, geboren te
Vere , 1748 , gestorven te Goes , 1818 , -- de kloeke loods , die met
levensgevaar de schipbreukelingen redde van de Woestduin , 23 Juli
1779 , en voorts bij vele gelegenheden aan de zeevarenden groote
diensten bewees. Hij is door F e i t h en Bellamy gehuldigd , maar
voornamelijk door N i e r s t r a s z bezongen. — Zie Alfen. — Goes is
een tijdlang verblijfplaats geweest van Jac o b a van Beier e n , en
-

—
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een zeer oude moerbezieboom, daar nog aanwezig, op een hoek van
den grond , die nog eenige bouwvallen van 't oude Slot Ostende
draagt , wordt gezegd , door haar geplant te zijn. Te Goes leerde zij
Frank Van Borssele kennen , doordien zij , in geldnood verkeerende , op raad van haren Stalmeester Willem de B e y , besloot,
hèm om bijstand te vragen. Zijne grootmoedige vervulling van haar
verlangen , zijn • ongemeen gunstig uiterlijk , zijn ridderlijke inborst
en zijne aangename manieren namen haar zoo voor hem in , dat er
een huwelijk uit voortkwam , doch in 't geheim , — daar zij hare
belofte schond , van geen huwelijk te zullen aangaan , zonder toestemming van haren oom , F i l i p s van B o u r g o n d i ë. Later is
nog eens eene openbare voltrekking van dat huwelijk geschied. — Zie
Sint Maartensdijk. Ook Sassenheim.
Groede. 1 van Breskens. In de kerk is nog de bank , waarin menigmaal Jacob Cats en diens broeder , die de bedijkers van dien
polder geweest zijn , naar de prediking zaten te luisteren. — In 1733
vestigden zich te Groede en in den omtrek eenige honderden Saltzburgers , die , wegens hunne Protestantsche belijdenis wreedaardig
verdrukt en vervolgd , hun vaderland verlaten hadden , en hier en
elders de vervulling vonden van de verwachting, in hun klaaglied geuit :
Al moet ik in ellende voort ,
Ik hoop , God zal me in and'ren oord
Ook goede vrienden schenken.
van Brouwershaven. De Heerlijkheid behoorde
Haamstede. 2
eerst aan de R e n e s s e 's , maar kwam daarna , toen er geen wettige zoon uit dat geslacht meer aanwezig was , aan Graaf Jan I,
die haar schonk aan zijn bastaardbroeder Witte, zoon , als hij , van
Floris V, 1299, En weinige jaren later was de naam Witte van
Haamstede, als de naam van den overwinnaar der Vlamingen , in
den slag bij het Manpad , op iedere Hollandsche tong en in ieder
Hollandsch hart. — Zie Heemstede , Zandpoort en Zandvoort. — Waarschijnlijk is het Slot van Haamstede door dezen Witte gesticht.
In 1525 werd het door brand vernield en eerst in in 1609 herbouwd.
Maar ook zoo blijven zijne muren en torens nog den beroemden
naam van Witte in herinnering bewaren.
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van Hulst. 't Wapen behoort tot de sprekende.
't Vertoont in goud een paard van sabel. (Pl. III. 73.) Ook de windwijzer op den kerktoren is een paard. De klok in dien toren heeft
een bijzonder ver dragenden klank. De Franschen , in 1794 , hadden
plan , zich die toe te eigenen. Maar eer het zoover kwam , was de
klok door de dorpers uit den toren genomen en een der boeren ,
Pieter de S net, hield haar , totdat er geen gevaar meer was , in
zijne schuur verborgen.
Hoedekenskerke. 2% van Goes. Het gemeentewapen spreekt ten
halve : want hoedekens zijn er in , ten getale van drie , maar van een
kerk is er niets in. (Pl. III. 74). Maar die hoedekens moesten er
eigenlijk ook niet in wezen. Immers , de naam schijnt oorspronkelijk
geweest te zijn Heer Oedekenskerke. En dan is Oedeken 't verkleinwoord van den mansnaam Oede of Ode. En een hoed komt daar niet
bij te pas. Drie hoeden nog minder.
Hulst. Nabij de Belgische grens. Eene der oudste steden van
Hengstdijk. 1%

Vlaanderen. In 1591 werd Hulst door Prins Ma u r i t s den Spanjaarden ontweldigd. In 1795 zijn de vestingwerken geslecht. Het

wapen heeft deze bijzonderheid , dat het sprekend is niet door eenige
figuur in het schild , maar door een lofwerk van hulst-takken er om.
(Pl. III. 75).
Kapelle. 1 y, van Goes. De kerk is eene der oudste kerken van
Zeeland. De toren is de hoogste van Zuid-Beveland. Onder zijn spits
oploopend dak hangen vijf zware klokken. In het kerkgebouw vindt
men eene tombe van arduinsteen van Philiber t van Tuyll van
Ser o o skerk en, Burggraaf van Zeeland , Schepen van Middelburg ,
in 1562 , een man van grooten invloed , in zijn tijd , en die standvastig den Koning van Spanje getrouw bleef. — In twee der vier kwartieren van 't gemeentewapen staat eene kapel met een torentje er op
en het cijfer XIIII er onder. (Pl. IV. 76). Zeker wijst dit cijfer op
het XIIII , dat voorkomt in het helmteeken (een Moor tusschen X en
IIII) van het oude Vlaamsche geslacht der V i 1 a i n s. Hoe die daaraan gekomen zijn , schijnt niet meer bekend. Van de gegeven verklaringen is zeker de kluchtigste die , welke gevonden wordt in
Br o c k h a u s' Conversations Lexicon. Genoemde familie , zoo leest
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men daar , voert as wapenspreuk : Verdien in hoop; om dit , in
figuren weêr te geven , zette zij in haar wapen XIIII in een krans
van hop , en zoo werd dat XIIII een toevoegsel tot haren naam. —
Hoe vindt gij dat ? Waarlijk , met veertien in hop te willen vertolken :
verdien in hoop , is al te zot. Maar de bewering is ook niet waar. Een
hopkrans komt in 't wapen niet voor en de wapenspreuk is ook
niet Verdien in hoop , maar Vilain , sans reproche. Doch , wat dan
ook de oorsprong zij geweest van dat cijfer , de familienaam is nu
eenmaal al meer dan vier en een halve eeuw Vilain XIIII , en aangezien een lid van dat geslacht , in 't begin der 16de eeuw , te Kapelle een kapittel van elf kanunniken hielp stichten , moet wel dat
XIIII in 't gemeentewapen het XIIII van 't bedoelde geslachtswapen
zijn. Opmerking verdient het ook , dat in geen van beide wapens
XIV staat , maar in beiden XIIII.
Kleverskerke. % van Middelburg. 't Kan vreemd gaan met woorden en met menschen. Wie zou vermoeden , hier één der Emmausgangers te zullen ontmoeten ? Toch is het zoo. In den naam Kleverskerke schuilt de naam Kleo pas kerke , die oudtijds in gebruik is
geweest.
Klinge. %, van Hulst. Heeft een sprekend wapen , door daarin te
voeren een zwaard. (Pl. IV. 77.) Maar 't spreekt zeker onjuist. Men
had den naam moeten opvatten in den zin , waarin b. v. West e rbaen het woord gebruikte , toen hij schreef:
Ons scheydt maer kleyn gheberght , wat heuvelen en clingen ;
dus , in den zin van hoogte of helling.
Koewacht. 134 van Axel. Wederom een sprekend wapen : tusschen
geboomte een staande koe. (Pl. IV. 78.)
Kruis (Sint). % van Aardenburg. In het kerkzegel is te zien een
hart op een roos en daarboven het kruis , met het randschrift er bij :
Eens Christens hart op roosen gaet ,
Als 't midden in het kruise staet.
(Pl. VI. 37.) Dit is ook de spreuk van het , soortgelijke , wapen van.
L u t he r. 't Gemeentewapen , echter , vertoont , met nog al onverstandige verwaarloozing van dat Sint , twee ridderkruisen. (Pl. IV. 79.)
Maartensdijk (Sint). 2 van Tolen. De oude kerkpatroon was Sint
11
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Mao r t e n. 't Kan overbodig schijnen , dit te zeggen. Toch hebben
we te Sint F i 1 i p s land de les gekregen , dat het niet overbodig is.
Te Sint Maar tens dijk werd , met bewilliging van Hertog Filips
van Bourgondië, in 't openbaar het huwelijk voltrokken van
Frank van Borssele en Jacoba van Beier en, dat vroeger,
1433 , reeds in 't geheim gesloten was. Er is van dit zoo bekende
echtpaar in de kerk een marmeren praalgraf. — 'Le Sassenheim en Goes.
Middelburg. De hoofdstad. Had eens eene aanzienlijke kommanderij der Duitsche Orde , wier Ordehuis er in 1249 werd gesticht op
een erf ,, door N i c o 1 a a s van Putten geschonken , en die zeer werd
begunstigd door Floris V. — Zie ook Geervliet. — Merkwaardig is
de oude Maria- Abdij , voorheen een beroemd klooster , thans de zetel van het Provinciaal Bestuur. Als die muren spreken konden ,
dan konden ze veel belangrijks vertellen , want vele historische personen hielden daar korter of langer verblijf , o. a. Karel V, Filips
II, Willem I, Maurits, Willem III, Willem V, Koning L odewijk , Keizer Napoleon en onze drie Koningen. Verder is te vermelden het Musetim van Oudheden, waar o. a. het wiel wordt bewaard, dat
door De Ruyter gedraaid werd , toen hij touwslagersjongen te Vlissingen was , en 't Stadhuis , eene stichting van K a r el den Stoute , in
den gevel dragende vijf en twintig levensgroote beelden van Graven
en Gravinnen van Zeeland , en eene klok , waaraan het onderschrift
is toegevoegd : Praetereunt et im_putantur , d. i. ze gaan voorbij , maar
worden toegerekend. Voorts , de Nieuwe kerk , bevattende een gedenkteeken van Graaf Willem I I , Roomsch Koning , en een marmeren
praalgraf van de zeehelden J a n en Cornelis E ver tsen, geboren
te Vlissingen , 1600 en 1610. In de Choorkerk is het graf van Jan
Pieters, gesneuveld in een zeeslag tegen de Spanjaarden , in 1628.
De laatste regel van zijn grafschrift is een spreekwoord geworden :
Al is Jan Pieters dood , er leeft nog zijns g elijke.
Ook is daar begraven de geleerde H a d r i a n u s Junius, geboren
te Hoorn , 1511 , en overleden te Arnemuiden , 1575. Zijn graf is
getooid met een steen, die te lezen geeft : „Ter gedachtenis van H adrianus Junius, door zijne geleerdheid een sieraad der XVIde
eeuw , geboren te Hoorn en dit in kerkgebouw beg raven. Het Zeeuwsch
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Te Middelburg zijn
Genootschap der Wetenschappen. MDCCCXLII."
geboren : de uitvinder der verrekijkers , Zacharias Jansen, omstreeks 1580 , en de zeereiziger Jacob Roggeveen, 1659. — Zie
Sint Filipsland.
Twee spotnamen zijn aan de Middelburgers gegeven. Zij heeten schavotbranders, ik weet niet, waarom ; en ze heeten
maanblusschers , op grond van het volksverhaal , dat men eens den
maneschijn , die door de kerkramen glom , voor brand aanzag en alle
aanstalten maakte , om dien brand te gaan blusschen , — een geval ,
door Van 0 o s t e r w ij k B r u y n beschreven in zijn Torenbrand.
Oostkapelle. 1 Yi van Middelburg. In de nabijheid ligt het schoone
landgoed Overduin , bezocht door Koning Willem I I I , 25 Mei 1862.
Ook staat in den omtrek 't kasteel Westhoven , in welks geschiedenis
vele doorluchtige namen zijn ingeweven. 't Was eenmaal eene bezitting der Orde van den Tempel , die zoo zeer vele bezittingen heeft
gehad en zoo zeer machtig is geweest, ofschoon hare stichters, (H u go
de P a y e n s en acht andere Edelen, van wie één de Zeeuw Wolfert
v an B o r ssele was ,) zich noemden : arme krijgsbroeclers van J e z u s
Christu s. — Daarna is het eene Abdij geworden , en waar de witte
mantels met het roode kruis hadden gefladderd der Tempelieren ,
wandelden toen andere „witte Heeren" rond , monniken van de Orde
der Praemonstratensers , „witte Heeren" geheeten naar hun lijfrok ,
overrok , mantel en kap, — alles wit. — F 1 o r i s V heeft er vertoefd in
1290. In den Spaanschen tijd werd een groot deel er van in de asch
gelegd. Wat er van over was , verkochten de Staten , in 1579 , aan
H e n r i c k Balfour, die als kolonel in hun dienst was. Na dezen
werd er eigenaar van de bekende Pierre de Loyseleur, Heer van
Villiers , }fofprediker van Prins Willem I. En onder nbg vele andere wisselingen van eigenaars bleef het kasteel Westhoven tot heden
in wezen , als met het avondrood van veel ondergegane grootheid omstraald.
Ossenisse. 3 van Hulst. Het wapen spreekt , door een rund , dat
dan een os moet zijn. (Pl. IV. 80.) — Zie ook Nes.
Ossenisse heeft
den os hoog verheven. Hij staat ook als windvaan op de spits van
den toren.
Vertoont het gemeentewapen
Overslag. 1 % van Sas van Gent.
—

—

—

—
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een tusschen twee schepen zich verheffende kraan , bestemd , om uit
het eene goederen op te hijschen en ze dan , omzwenkend , in het andere af te laten , zoo ligt daarin blijkbaar eene zinspeling op den naam
van de plaats. (Pl. IV. 81).
Ovezande. 214 van Goes. In de geschiedenis dezer gemeente komt
eene hoogst treurige bijzonderheid voor , maar z(56 bijzonder , dat zij ,
gelukkig , wel eenig mag heeten. Zij wordt o. a. vermeld door den
Rotterdamschen predikant Jacobus F r u i tiers, geboren te Middelburg , 1659 , overleden te Rotterdam , 1731. In eene grafrede , waarin
hij van verloren vrienden gewag maakt , noemt hij onder deze ook
den gewezen predikant van Ovezande , N i c o l a u s van de Velde,
„zoo wredelijk en ongehoort in zijn eygen huys vermoort door den
Godvergetenen J. de Kliever, zijn nabuur , en predikant op 's Heerenhoek , die gevangen zijnde na eenigen tijd , nog een Moordenaar
van zich zelven is geworden en op een Horde naar de Galge is gesleept." De moord had plaats in 1687 , in de pastorie, die toen te
Driewegen stond , en schijnt alleen afgunst tot oorzaak te hebben gehad.
Renesse. 2y, van Brouwershaven. Het adellijke huis Moermont ,
aldaar , in 't midden der vorige eeuw opgebouwd , is opvolger van
het oude Moermont , dat de zetel was van het aanzienlijke geslacht
der Renesse's.
Sas van Gent. 1 % van Axel. Vroeger eene sterke vesting. Heeft
belangrijke sluiswerken. Dat wordt ook aangeduid door den naam.
Want sas beteekent een schutsluis. In dien zin , komt het woord
oole voor in Sas van Goes , Sas van Rozendaal , Sas van Steenbergen ,
Sas van Strijen of Strijensas , enz. En als men aan een schip , door
het openen en sluiten van twee sluizen , toegang heeft gegeven van
de eene rivier in de andere, dan heet dat schip versast. 't Gemeentewapen van Sas van Gent heeft dan ook , — onder een leeuw , —
eene geslotene sluis. (Pl. IV. 82.)
Schoondijke. 2 van Vlissingen. Staat hier enkel vermeld ten blijke,
hoe eene plaats, zoowel als een mensch , zich verbeteren kan. Want
Schoondijke heet in oude stukken en op oude kaarten Vulendijke.
Schore. 2 van Goes. Er heeft in de kerk gehangen een houten
bord , waarop was afgebeeld een duivel , met pen en inktpot , voor
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een Bijbel gezeten , als gereed om te schrijven. Onder die afbeelding
stond : Fragmina verborum Teuvulus colligit horum , d. i. de duivel
verzamelt stukken en brokken van deze (Bijbel) woorden , — namelijk ,
om er kwaad mee te doen , in den geest van Matth. /V : 6. In de
vorige eeuw is deze voorstelling verbrand.
Sluis. Oudere naam Lammensvliet. Verkreeg stadsrechten van den
Vlaamschen Graaf Guy van Dampierre, in 1290 , en verhief zich
allengs tot hoogen bloei. Zelfs was er een haven, die eenige honderden schepen bevatten kon. Maar op dien krachtigen bloei volgde een
sterk verval. Menigmaal is Sluis in oorlogen betrokken geweest. Zoo
werd de stad , o. a. in 1587 door Parma veroverd , en in 1604 door
Maurits hernomen. In 1794 viel zij in de macht van Morea u.
Bij die gelegenheid werd het sterke kasteel , dagteekenend van 1385 ,
en gebouwd naar 't model der Bastille , door buskruit verwoest. Wat
er van overbleef, werd voor afbraak verkocht. Ook is toen door de
Franschen uit de kerk het Avondmaalszilver geroofd.
Souburg (West.) IA van Vlissingen. Aan 't Slot te Souburch verbindt zich de geschiedkundige merkwaardigheid , dat het de plaats
was, waar Karel V, den 6den September 1556 , zijne laatste Ordonnantie op 't poinct van de Religie onderteekende, en waar hij, den volgenden dag , afstand deed van de Keizerskroon , die hij aan zijn broeder
Ferdinand overdroeg , om nu zelf „een Rijk , waarin de zon niet
onderging ," te verwisselen met eene cel in een klooster van Spanje.
Toen 't Slot te Souburch in 't bezit gekomen was van F i 1 i p s van
Marnix, Heer van St. Aldegonde, werd meer en meer de naam gebruikelijk : 't Kasteel Aldegonde. Meer dan eens heeft Mar nix, als
hij tijdelijk ambteloos was , daar gewoond. In 1598 overleed hij bij
Leiden en werd daar begraven , maar zijn lijk is later naar 't kerkje
te West Souburg overgebracht , waar een eenvoudig gedenkteeken
nog van hem blijft spreken , en ook zijne zinspreuk in herinnering
brengt : Repos ailleurs. Het Kasteel Aldegonde is in 1781 gesloopt.
Stoppeldijk. 1 yi van Hulst. Het gemeentewapen geeft te zien een
afgemaaid stoppelig veld , boven slingerlijnen , die water aanduiden ,
en spreekt aldus den plaatsnaam uit. (Pl. IV. 83.)
Vere. Ook Ter Vere en Kampveer of Campvere geheeten , wijl hier
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eenmaal een veer was op Campen , een dorp , in 1532 overstroomd en
vergaan. Op den laatstgenoemden , den ouderen, naam doelt het randschrift van 't kerkzegel : Campt voor 't geloov. Campveer. (Pl. VI. 38.)
In 1280 kwam de plaats in 't bezit van Wolfert van Borssele,
die in de nabijheid het kasteel Sandenburg stichtte. Zij ontwikkelde
zich tot eene bloeiende stad, maar is thans zeer in verval. De Prinsen van Oranje , Markgraven van Vere , vonden daar steeds trouwe
aanhankelijkheid. Bij wijze van spreekwoord werd dan ook wel
gezegd : „Drie Yeerenaars, twee Nassauluy." In 1672 was Vere de
eerste plaats , die Willem III tot Stadhouder uitriep. — De kerk bevat een gedenkteeken van Johannes van M i g g r ode, geboren
1531 , die , na aldaar het pastoorsambt bekleed te hebben , de eerste
predikant en een der voornaamste Hervormers van Zeeland geweest
is. Vere was de geboorteplaats van de zeehelden Jan Oliviersen
en Sebastiaan de Lange, en van Maria van Reigersberch,
1589 , wier huwelijk met Hugo de Groot er werd ingezegend door
Dominus Gerson B u c e r u s , den 2den Juli 1608 , dus , toen zij
den twintigjarigen leeftijd nog niet had bereikt. Ook F r an s Na er e b out was geboortig van Vere.
Zie Goes.
Voorts , wie Vere
bezoekt en eene plaatselijke lekkernij Ineê wil nemen naar huis, koopt
er bolletjes.
Vlissingen. De spotnaam der burgers is fleschdieven , ongetwijfeld
in verband met het wapen , dat een soort van pul of flesch vertoont.
(Pl. IV. 84.) Eene soortgelijke figuur vertoont het nieuwere kerkzegel (P1.
VI. 40), terwijl in het oudere een fontein wordt gezien. (P1. VI. 39) Maar
beide voorstellingen hebben hetzelfde randschrift : Hauri e fonte salutis , Flissinga ! d. i. 0, Vlissingen ! put uit de bron des hens ! Met dit
een en ander is in betrekking te brengen , dat op 't Stadhuis eene
flesch wordt bewaard , die de flesch van W i 11 e b r o r d heet , en waaruit , — zoo verhaalt de legende , — de Heilige eens twaalf arme
mannen laafde , zonder dat de inhoud daar minder door werd. — De
glorie van Vlissingen is en blijft , dat het de geboorteplaats was van
den grooten Michiel Adriaansz De Ruyter, 24 Maart 1607.
Maar ook de Banckert's, de Ever tsen's, De Moor en andere
zeehelden zijn daar geboren. En aan de letterkundige wereld schonk
—
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Vlissingen Elisabeth Bekker, 1738, en Jacobus Bellamy,
1757. — Zie ook Utrecht. — Voor De Ruyter is er een standbeeld opgericht in 1841 en voor Elisabeth B e k k e r , te zamen met hare
vriendin Agatha Deken, een gedenkteeken , in 1884. — Zie Beemster en De Rijp.
Vossemeer (Oud). 1 van Tolen. Het sprekend gemeentewapen vertoont een vos , uit het water opkomend. Evenzoo het wapen van 't
in Noord-Brabant gelegene Nieuw Vossemeer. (Pl. IV. 85 en 98.)
Vrouwepolder. 2 van Middelburg. De naam doelt op Mari a, wier
afbeelding dan ook staat in het wapen. (Pl. IV. 86.) Vóór de Hervorming was er een beroemd Maria beeld , waaraan wonderkracht
werd toegeschreven.
Westkapelle. 2 % van Middelburg. Vermaard om zijn zeedijk , die
4700 meters lang en 125 meters breed is. Van een jongen , die niet
wil oppassen , en die dus ( ! ) maar naar Oost-India moet , zeggen de
Zeeuwen : „Hij moet den Westkappelschen dijk om." En als er een
hevige wind blaast , dan heet het daar : „De Westkappelsche Engel
rijdt."
Zieriksee. Dat is Zierik's ee of het water van Z i e r i k of Zeder i k. — Zie Edam. — Tot in 't begin der 14de eeuw hadden er de
Tempelieren een statig klooster. — Drie spotnamen kleven op de ingezetenen. Ze heeten koedieven , — ik kan niet zeggen , waarom.
Ze heeten torenkruiers , zeker op grond van de overlevering , dat ze
eens een ongemeen hoogen toren wilden bouwen , maar 't niet verder
brachten , dan tot het kruien van aarde , in verband met de noodige
fundeering. En ze heeten steenkapers , in aansluiting aan 't verhaal ,
dat ze eens , in de 17de eeuw , een Franschen kaper meenden te ontdekken en er ijlings met twee schepen op af gingen , maar toen
bevonden , dat het een onschuldige schuit met steenen was. — Gelukkig , dat de lieden van Zieriksee toch daartegenover ook op iets
ernstigs en schoons kunnen wijzen. 't Was in den Spaanschen tijd.
De stad werd belegerd. Van 28 September 1575 tot 2 Juli 1576
duurde dat beleg. Nu wenschte men tijding van „de benatwde veste"
te doen toekomen aan de Staatsche vloot , die op de Ooster-Schelde
lag. En , ziet ! twee kloeke mannen 'boden zich aan , om er heen te
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zwemmen, Jan Lieven Heere en Ewout Schagt. Ze werden
voorzien ieder van de helft van een in tweeën gescheurden brief, opdat
de vijand, als slechts één der mannen in zijne macht k wam , nog den
inhoud der tijding niet zou kunnen weten. In een donkeren en onstuimigen nacht sprongen ze te water , en ze aanvaardden hun barren
tocht, dien ze een heel eind voortzetten, elkander opwekkend, elkander
bemoedigend , maar S c h a g t viel den Spanjaarden in handen en Jan
Lie v e n Heer e verdronk. Door T ollens is dit feit beschreven.
En die er over denkt , doet zeker naar 't geen zijn slotregel uit de
Overwintering zegt ,
En rekent d'uitslag niet, maar telt het doel alleen.
De uitslag was , dat de stad zich moest overgeven aan M ondrag on,
die haar echter kort daarna wegens het muiten zijner soldaten ontruimde , waarop H o h e n l o h , in naam des Prinsen , er in trok.

'.---Q2G--'

NOORD B ABANT.

Aalst. 1 van Eindhoven. Oudere naam Halosta. De vorm van
het dorp heeft de spreekwijze doen ontstaan : „Lang en smal , zoo
als Aalst."
Aarle-Rixtel. 1 van Helmond. Een dorp , waar we niet heen
kunnen wandelen , zonder onder weg het dichterwoord in de gedachte
te krijgen
Muurvast in den grond gesloten ,
Staat de vorm uit leem gebrand ,
Heden moet de klok gegoten.
Aan zijn klokkengieterij heeft Aarle Rixtel zijn bekendheid te danken.
Alfen. 2 van Tilburg. De oudere naam Alfheint wortelt in de poëzie
't is het huis der Elfen. Gij ziet ze , als ge dien dervolksp;
naam hoort , daar dansen , in den maneschijn op de eenzame hei.
Almkerk. 2% van Geertruidenberg. Werd meer dan eens door
brand geheel verwoest , — 't laatst den 30sten Juni 1877. -- Aan de
Noord-oostzijde van het dorp is een heuvel , ongeveer 10 meters
hoog , waarop vroeger het Slot van Altena stond , en die nog heet
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de Altenasche heuvel. Op een der laatste dagen van September 1390
trokken in het Slot van Altena eenige mannen binnen , angstig en
haastig , alms waren zij vluchtend. Werkelijk waren zij dat ook. Het
waren de moordenaars van A 1 e i d van Poelgees t. — Zie Koudekerk.
Bergen op Zoom. Was vroeger eene sterke vesting , een meesterstuk van Co e h o o r n 's bouwkunst. — Zie Britsum , Wijkel en Naarden.
Tot 1747 , toen zij bij verrassing in de macht der Franschen
viel , noemde men haar de ongerepte maagd , omdat zij nooit was
vermeesterd , hoe fel ook bestookt , vooral in 1588 en 1622. In 1831,
den 29sten Maart , richtte het springen van een kruitmagazijn er groote
verwoestingen aan. — Bergen op Zoom was de geboorteplaats van
Pontiaan van Hattem, 1641. — Zie Sint Filipsland.
Voor de
vischeters heeft de naam der stad een welluidenden klank , van wege
haar ansjovis.
Boxmeer. 1 van Grave. Is dat Boks meer ? 't Gemeentewapen ,
een bok bevattend , antwoordt bevestigend. (Pl. IV. 87.) Er zijn nog
eenige overblijfselen van het oude , trouwens meermalen verbouwde ,
kasteel der voormalige Baronnen van Boxmeer.
Boxtel. Heeft een statig kasteel 't Huis te Boxtel of Stapele. Meermalen is de plaats geplunderd , in 1543 door Maarten van R o ss e m ; in 1563 door de muitende Spaansche soldaten ; in 1672 door
de Franschen , waarbij L ode w ii k X I V persoonlijk aanwezig was.
Breda. Merkwaardige bijzonderheden uit de geschiedenis van Breda
en heel 't vaderland hechten zich aan 't jaartal 1590 : de inneming
aan 1625 : de verovering door
met het turfschip ; — zie De Leur ;
Spinola ; aan 1637: de herovering door Frederik Hendrik; aan
1667 : de gesloten vrede tusschen de Algemeene Staten en Karel II,
van Engeland ; aan 1793 : de bemachtiging door D u m o u r i e z. In 't
voormalige kasteel van Breda is gevestigd de Koninklijke Militaire
Academie , 1828. — Wijdvermaard is de graftombe , in de Groote Kerk,
van Engelbert II van Nassau , Heer van Breda , gestorven 1504,
en zijne vrouw , Limburg van Baden, een werk , dat sommigen
hebben toegeschreven , althans voor een deel , aan den kunstbeitel
van Michel Angelo, en waarvan natuurlijk wordt verteld , — want
—
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dat is bij zulke kunstwerken een gewone vertelling , — dat eens een
Engelschman di t of dat stuk er van wilde koopen voor de waarde van
Veraangenaamd wordt
het gewicht er van in goud. — Zie ook Meppel.
een verblijf te Breda door de nabijheid van Ginneken en Prinsenhage.
Zie ook Ginneken en Tiel.
Chaim. 2 van Breda. Heeft men , door ch uit te spreken als k,
in dezen plaatsnaam iets gevonden van een kam ? Aan 't gemeentewapen zou men 't wel zeggen , want het is : van lazuur met drie
kammen van goud. (Pl. IV. 88.)
Deurne. 2 Iran Helmond. Oudere naam Durninum. Daar werd ,
1729, Johannes Florentius Martinet geboren, 't meest bekend
geworden door zijn Katechismus der Natuur , uit den tijd toen hij
predikant was te Zutfen.
Eindhoven. Voor 1648 hielden de Hervormden aldaar hunne godsdienstoefeningen in het kasteel , dat Staatsch garnizoen had. Veel
heeft Eindhoven geleden van de Spanjaarden , in 1604 , en van de
Franschen , in 1794. — 't Heeft veel neuzen met snuif gevuld. Maar
't gebruik van dat artikel is thans dicht bij het nulpunt.
Esch. WI van Boxtel. Het wapen der gemeente wil spreken ; 't
heeft een boom , die natuurlijk een esch moet beteekenen. (P1. IV. 89.)
Maar , aangezien esch ook is een gemeenteakker , is 't nog zoo zeker
niet , dat die boom daar mag blijven staan.
Geertruidenberg. Oudere naam Strandberg , Mons litoris. De naam
Geertruidenberg doelt op Sint Geer t r u i d , dochter van P e p ij n van
Landen, van wie gezegd wordt , dat zij daar eene kapel heeft gesticht. Voorheen werd ook geschreven Sinte Geertruidenberg. En in
Zie Eisden.
Een
Limburg is eene gemeente Sinte Geertruide.
kasteel te Geertruidenberg , gebouwd door Willem van Dui ve nv o o r d e , 1321 , werd in 1420 door de Kabeljauwschen overweldigd en
verwoest. Steenen er van hebben gediend tot den bouw van een
Karthuizersklooster te Raamsdonk. De kerk heeft een , in 1846 onthuld , gedenkteeken van den held van Doggersbank , Johan Arnold
Z out man, geboren op den huize Kantwijk , te Reewijk , onder Gouda,
1724 , overleden te 's Gravenhage , 1793, en begraven te Geertruidenberg in het familiegraf der Van Heusden 's , naardien hij met eene
—
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dochter uit dat geslacht , Adriana Johanna van H e u s d e n , gehuwd was. Oak is er gestorven en begraven , 1782 , de dichteres
Juliana Cornelia Baronnesse de Lannoy, geboren te Breda ,
1738. — Op een groot bord boven een der toegangen tot de kerk
staan , onder verscheidene uitgewerkte Bijbelteksten de volgende
regels :

Wilhelm van Nassouwe , Prince van Oraengien ,
Een Voorstander der Vroomen en Godes Woort ,
Verdreef hier Bel en 't gebroedt van Spaengien ,
Die Sy heir tot haerder schande noch hebben vermoort ,
Maer Godt stiert syn spranken in syn spaden voort.
B e 1 , de afgodsnaam , doelt op den Roomschen eeredienst. De laatste
regel wil misschien zeggen : al is de Prins vermoord , God doet de
spranken van zijn geest voortleven in zijne lateren , zijne nazaten.
Gernert. 2 van Helmond. In de tweede helft der 14de eeuw werd
daar door de Duitsche Orde ,
kommanderij Aldenbiesen ,
zie Dieeen sterk kasteel gesticht , waarvan de voorpoort en enkele
ren ,
andere overblijfselen nog aanwezig zijn. Maar spinners en wevers
hebben nu de plaats ingenomen van de Ridders in den witten mantel
met het zwarte kruis.
Ginneken. M van Breda. Heeft een gedenkteeken voor de Nederlanders , die op Antwerpens citadel zijn gesneuveld , en wier gebeente
er heen werd gebracht in Augustus 1871. Daar behoorde het , in de
nabijheid van 't graf van C h a s s é. — Zie Tiel.
Onder Ginneken
ligt , over de Mark , de brug , die bekend is onder den naam van de
Duivelsbrug. Van waar die naam ? De bevallige zestienjarige Maria
van G a v r e wordt geschaakt door Jonker Walther van den IJ lvenhou t. Hij komt met haar bij eene kerk en verlangt van den
priester het sacrament des huwelijks. De priester weigert en vervloekt den voorgenomen echt , als misdadig , waarop de Jonker in
drift het klokketouw grijpt , om te gaan luiden , want hij wil , dat de
plechtigheid plaats hebben zal. Verschrikt roept de priester : „Laat
af ! de klok is nog niet gedoopt ; zij is nog niet beschut tegen de
macht van den Booze." Maar Walther gaat door , en — de klok
vliegt door de lucht en smakt neêr in den stroom ; de toren stort in ;
—
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de priester blijft gespaard , doch de twee jon e lieden liggen dood en
verpletterd. En soms , — zoo zegt H e ij e er van,
Doet zich des nachts het galmen van 't metaal
Nog uit den vloed in wilde klanken hooren ;
En wie bij onweer of orkaan
De Duivelsbrug moet overgaan ,
Die stopt z ijn vingers in zijne ooren
En roept zijn Heilige aan.
Gors. 34 van Hoeven. De naam duidt eene met gras begroeide
vlakte aan. De woorden gors en gras zijn verwanten. En aan uiterwaarden vindt men soms den naam gegeven van uitgorzen.
Grave. Werd steeds als vesting zeer belangrijk geacht , en is dan
ook menigmaal door verschillende partijen genomen en hernomen, —
in 1586 door Parma, in 1602 door Maurits, in 1672 door T urenne, in 1674 door Rabenhaupt en Willem III. In de Roomsche Sint Elisabeth skerk vindt men de graftombe van den in 1473
overleden Hertog A r n o u d , den man , die tot de ongelukkigen onzer
aarde heeft behoord , want hij was de vader van een zeer ontaarden zoon. — Zie Buren.
Heeswijk. 2 34 van 's Hertogenbosch. Heeft een kasteel , dat eene
rijke verzameling van oudheden en zeldzaamheden bevat , toebehoorende aan de familie Van den B oogaard e.
Helmond. Hoe ook deze plaatsnaam zij op te vatten , zeker is de
beschouwing van helm als eerste lettergreep onjuist. Toch wordt
die gevolgd in 't gemeentewapen , dat in zijn schild een helm vertoont.
(Pl. 1V. 90.) Helmond bezit nog in zijn ouden vorm het kasteel van
1402.
's Hertogenbosch. De hoofdstad. De naam doelt op Hertog G o dfried I I I , ook genoemd Godfried in de wieg , omdat eens, bij een
veldslag , in den Grimbergschen oorlog , de aanvoerders der hertogelijke
krijgsmacht den jeugdigen Godfried in zijne wieg aan een boom
hingen , om door dien aanblik den moed en de geestdrift hunner benden te prikkelen. Deze Go dfried, die later daar een jachtslot in
't bosch had , wordt beschouwd als de stichter der plaats , 1184. —
Beroemd is er de prachtige Gothische kerk van Sint J a n. En alge-
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meene bekendheid kreeg de op een buitenmuur der kerk aangebrachte
afbeelding van een man , die een etenspot omschopt. Het volksverhaal zegt , dat een der bouwlieden , die een braspenning , of 6 %' cent,
daags , verdiende , een pot met spek en erwten , door zijne vrouw
hem voorgezet , op die manier , als voor hem te min , van zich stiet.
Het bijschrift is dan ook :

Is dat nu spijs voor eenen man,
Die daags een braspenning winnen kan?
Merkwaardige bijdrage tot de geschiedenis der loonen en merkwaardige
herinnering , dat aanmatiging en trots zich verbinden kunnen zelfs aan
634 cent. — De belegering en verovering van 's Hertogenbosch , in 1629 ,
behoort tot de meest vermaarde wapenfeiten van F r e d e r i k He ndrik, waarbij van veel invloed op den uitslag geweest is de stoute
daad van een vaandrig , die ongemerkt in den toren sloop , met levensgevaar daarin opklauterde , de Spaansche vlag inhaalde en de
Oranjevlag uitstak. Tollens bezong hem in zijn : De vaandrig te
's Hertogenbosch. — Deze stad was de geboorteplaats van Herman de
Ruiter, den man , wiens moedig bestaan , — ook door Tollens
bezongen , — reeds door ons werd bewonderd , toen wij te Poederooien
waren. Nog verdienen vermelding , als te 's Hertogenbosch geboren ,
Willem Jacob 's Gravesande, 1688, die beroemd Hoogleeraar
te Leiden geweest is in de wis-, natuur- en sterrenkunde , en G ij sbert Johan nes R o o ij e n s , 1785 , die op verscheidene plaatsen ,
't laatst te Amsterdam , een zeer gevierd prediker was , en daar Hoogleeraar aan 't Athenaeum werd , toen Van Hengel naar Leiden
was overgegaan. — Ten slotte heeft de Faam een woord van lof ,, ja !
veel woorden van lof, voor 's Hertogenbosch om — zijn koek.
Heusden. De spotnaam der burgers is wieldraaiers , in verband
met het stadswapen , — van goud met een zesspakig wiel van keel.
(PI. IV. 91.) Deze figuur steunt op 't verhaal , dat de Engelsche
Koning E thel ij n , — volgens anderen Edmund, — zijne , door
B o u d e w ij n , Heer van Heusden , hem ontschaakte dochter A d a ,
volgens anderen Sophia, — op diens kasteel terugvond , terwijl zij,
met een purperkleurigen draad in handen , aan het spinnewiel zat. B ilderd ij k maakte op dat geval zijn gedicht : Het Wiel van Heusden, en
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laat den verheugden vader zeggen, met het oog op B o u d e w ij n 's Huis ,
na de getroffen verzoening :
En voere 't in zijn wapenschild
Het snorrend purperwiel ,
Waarbij ik 't kleinood wedervond ,
Het leven van mijn ziel.
Van het kasteel van Heusden is niets meer over , dan een zijtoren en
eenige keldergewelven.
Heusden was de geboorteplaats van den
bekenden Gij s b e r t Voet of V o e ti us, 1589 , den streng Calvinistischen godgeleerde , die van grooten invloed op den geest en de geschiedenis van ons volk is geweest. Hij overleed als Hoogleeraar te
Utrecht , in 1676. — Zie ook Meppel.
Hilvarenbeek. 1% van Tilburg. Geboorteplaats van Adriaan
van H i l v a r en bee k, die priester is geweest te Monster en behoord
heeft tot de Gorinchemsche martelaren , d. i. tot de geestelijken , die
in 1572 , den 9den Juli , te Gorinchem werden opgehangen. Dit geschiedde op last van L u m e y , — leelijke navolging van de leelijke
voorbeelden, door Spanje en Rome gegeven. — Ook is te Hilvarenbeek
geboren , 1757 , Jacob Van Heusden, de stichter der Maatschappij
van Welstand , 1822. Hij was er predikant van 1792 tot 1839.
Kapelle. 1 r,1 van Geertruidenberg. Ook 's Grevelduin-Kapelle. Ten
onrechte zeker meent het gemeentewapen den plaatsnaam te vertolken door te vertoonen een vlinder. (Pl. IV. 92.)
Klundert (De). 2 4 van Willemstad. Was eerst een dorpje, Niervaart,
en werd door Willem I, in 1583, van wallen en grachten voorzien ; allengs werd de plaats een sterke vesting. In 1792 is zij heldhaftig, maar
vruchteloos , tegen de Franschen verdedigd. — Het bekende gezegde :
„Hij kijkt naar de Klundert, of de Willemstad in brand staat," is eene
zeker meer krachtige , dan beknopte , omschrijving van : hij ziet scheel.
Leur (De). 1 34 van Breda. Aldaar is geboren , 1761 , de dichter
Johannes C ornelis Boo t, overleden als Arnhemsch predikant,
1834. — Het spreekwoord : „'t Zijn jongens van de Leur," in den zin
van wakkere, moedige knapen, zal wel zien op het feit, dat Adriaan
Adriaansz Van Bergen, de schipper van het turfschip van Breda,
n een jongen van de Leur" was.
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Loon op Zand. 1 % van Tilburg. Het Huis te Loon op Zand is een
zeer oud kasteel. Boven eene niet meer aanwezige poort heeft het opschrift gestaan : Melius est mori, quam facere contra bonam virtutem, dat,
zakelijk , wil zeggen : beter , dood zijn , dan slecht doen. Als de Heeren van Loon werkelijk aan deze spreuk getrouw geweest zijn ,
dan zijn ze braver geweest, dan hunne onderhoorigen. Een oud volksrijm althans geeft van deze laatsten een al zeer ongunstige getuigenis :
Loon op Zand ,
Licht yolk , licht land ,
Ze schooien den kost en ze stelen den brand.
Michielsgestel (Sint). 1% van 's Hertogenbosch. Heeft een doofstommeninstituut. Nabij het dorp ligt het landgoed Zegewerp. Ook het
kasteel Haanwijk , waarbinnen de vroegste predikatien der Hervorming in Noord Brabant zijn gehouden. — Het gemeentewapen vertoont
den Aartsengel Michael, die den draak bestrijdt. (Pl. IV. 93).
Moerdijk. 3 van Dordrecht. Aan dien naam verbindt zich de herinnering van 't omkomen van Johan Willem F r i s o , die daar verdronk , den 14den Juli 1711. — Het Hollandsch Diep heeft er eene breedte
van 2640 meters. Door steenen landhoofden is die verminderd tot
1432 meters. Daarover ligt een spoorbrug van 1400 meters lengte ,
bevattende 14 bogen , ieder van 100 meters spanning , en 2 draaistukken , ieder van 16 meters. De kosten van dit grootsche werk , dat
uitgevoerd werd in de jaren 1868 -- 1871 , beliepen ongeveer 6 millioen.
Op den Nieuwjaarsdag van 1872 kon men van den eenen oever per
spoor zijn heilwenschen naar den anderen oever gaan brengen. Op
dien dag werd de brug in dienst gesteld. — Zie ook Willemstad.
Oosterhout. Een spreekwoord zegt : „Eerst eten , zeggen die van
Oosterhout." Men vindt beweerd , dat eens aldaar een veroordeelde
zou ter dood gebracht worden , maar dat , toen onder het aanstalten
maken het etensuur gekomen was , de eindhandeling werd uitgesteld ,
met het zeggen : „Eerst eten". En , ziet ! toen er gegeten was , had
inmiddels de veroordeelde gelegenheid gevonden , om zich uit de voeten te maken. Zoo houdt dus het spreekwoord bespotting en af keuring in van wie een ernstiger zaak verzuimt om eene zaak van min-der belanc, , of, in 't algemeen , van wie , door eerst het eene nog te
-
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willen doen , daarna te laat komt voor 't andere. — Zie ook kleppel.
Oosterwijk. 1 % van Tilburg. Heeft een kasteel gehad , waarvan
de heugenis nog voortleeft in den naam de Hooge Burg , toegepast
op eene plek , die nu niets meer van een burg te zien geeft. De lindeboom op het marktplein heeft, wegens ouderdom en omvang, alom in
die streek eene groote vermaardheid.
Oplo (Sint Antonie s). 1 Y, van Boxmeer. De Heilige, in den plaatsnaam voorkomende , staat ook in het gemeentewapen , (Pl. IV. 94)
— Sint Ant onius, met zijn gewone attributen : in zijne hand een
kruk ; aan zijne zijde een varken. Bekend zijn uit den ouden tijd de
Sint Teunis varkens , — varkens , ter eere van dien Heilige op stadskosten gevoed , die , met een klokje om den hals , vrij rondliepen over
pleinen en straten.
Os. 3i van Grave. Os is al zeer oud. In 712 komt er reeds
melding van voor. De plaats draagt het beeld van haren naam in
haar wapen. (Pl. IV. 95.) De inwoners heeten dubbeltjessnijders, een
naam , die doelt op eene ouderwetsche vechtmanier van boeren ,
hierin bestaande , dat men elkaar met de scherpe randen van een
dubbeltje , (men denke aan de oude dubbeltjes) , sneden over 't gezicht
trok , liefst , — dat was het meest naar de regelen der kunst , — in
den vorm van halve maantjes ! — Onder Os ligt de buurtschap Schaik,
alwaar een kuiltje te vinden is , dat het Willebrord sputje is genaamd , op grond van de oveilevering , dat daar eens de Heilige, door
een slag met zijn staf op den bodem , eene bron deed ontspringen.
Ravenstein. 1 y,' van Grave. Voorheen eene vesting. Het wapen
verbeeldt te spreken , door te vertoonen een raaf op een steen. (Pl.
IV. 96.) 't Zou juister spreken , als 't vertoonde een raaf op een burcht.
— Zie IJselstein. — De burcht of 't kasteel van Ravenstein werd in
1818 afgebroken. Ravenstein heeft ook wel voor vrijplaats gediend,
als Kuilenburg en Vianen.
Rosmalen. 1 van 's Hertogenbosch. Reeds in 815 wordt Rosmalen
vermeld. 't Had voorheen de twee kloosters Coudewater en Sint Annenberg , beiden door zekere weduwe M i 11 a van Kampen gesticht.
Het eerste bleef tot 1629 , het tweede tot 1712 in gebruik. Onder
dien eersten naam is er nog eene inrichting voor krankzinnigen. De
12
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volkstaal geeft van Rosmalen eene beschrij ving, die niet uitlokt tot bezoek :

Rosmalen is een ellendig land ,
's Winters in het water en 's zomers in het zand.
1 van Bergen op Zoom. Heeft een wapen , dat
Rozendaal. 2 %
rozen
, geplaatst twee en één , Om het hartschild , dat
drie
spreekt :
een leeuw bevat. (P1. IV. 97.)
van 's Hertogenbosch. 't Kan vreemd loopen met
Schijndel. 2
oorzaak en gevolg , in het leven. Een boerezoon van Schijndel had
het paard zijns vaders kreupel gereden. Toen durfde hij niet t'huis
komen ; hij ging naar den Bosch , begaf zich den volgenden dag naar
Amsterdam , nam dienst op een oorlogschip en — werd de man , die
zich door zijn heldhaftig gedrag onderscheidde, onder De R u y ter en
Tromp, en na zijn dood bezongen werd door niemand minder dan
V o n d e I. Zijn naam was Jan van A m s t e 1. En de regels van
Vondel, te Schijndel in de kerk nog te lezen , zijn deze :

Hier rust de eer der Aemstelheeren ,
J an van Amstel, die den Zweed
Holp met kracht te Funen keeren
En Gustavus zeemacht sleet ;
Tromp de hand bood , twee paar daeghen ,
In den slag met Brittenlant ,
Zwaer gewond, meter nooit verslaeghen ,
Streed voor de eer van 't vaderlant.
Looft dien trouwen Zeebeschermer !
Houwt zijn naem op eeuwigh marmer !
Steenbergen. 2 van Bergen op Zoom. Werd in 1622 door den
kommandant B o r r e water krachtig verdedigd tegen de Spanjaarden,
onder V e 1 a s c o. Wel moest hij ten slotte tot overgave besluiten ,
maar hij bedong en verkreeg , dat de bezetting zou uittrekken met
volle wapenen , vliegende vaandels , brandende lonten en alle bagage.
Steenbergen is , door het wisselen der krijgskans , bij herhaling Of
Staatsch , Of Spaansch geweest.
Tilburg. Was een geliefkoosd verblijf van Koning Willem II,
die er overleden is den 17den Maart 1849 , en voor wien er een gedenkteeken werd gesticht in 1874.
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Valkenswaard. 2 van Eindhoven. Heeft in vroeger eeuwen her
haaldelijk de schilderachtige levendigheid vertoond van samenkomsten
van valkeniers. 't Was een gewoon vereenigingspunt dezer beoefenaars van wat men oudtijds valkerij en vluchtbedrijf heette.
Vucht. %. van 's Hertogenbosch. Op een steen , in den toren, moet
het niet zeer welluidende, maar toch goed gemeende, opschrift staan :

In het jaar zestienhonderd
Is deze toren omgedonderd.
Wij bidden U, o Heer !
Donder dezen toren niet weer neer.
't Heeft verwantschap met het opschrift , dat we lazen , toen wij te

Bommel waren. — Nabij Vucht , op de heide , placht een. steenengalg
te staan , door drie torentjes gedragen , en daarom de Drietorentjesgalg
geheeten , waaraan de lijken werden opgehangen dergenen , die te
's Hertogenbosch den dood aan de galg hadden ondergaan. En dan
moesten die van Vucht de ladders verstrekken iets , waar zij veel
tegen hadden , en waarvan ze in 1795 werden ontheven.
Werkendam. 114. van Gorinchem. De spotnaam der burgers is
brijbroeken. — Dat Werkendam de geboorteplaats is geweest van
Elsje van Houweningen, is wel eens beweerd , maar nooit bewezen. Zekerheid omtrent hare af komst heeft men niet. A lleen
weet men , dat zij getrouwd is te 's Gravenhage , met zekeren W i 1e m van Velde, nh 1624.
Willemstad. Zoo genoemd naar den stichter , Prins Willem I,
1588. In 1793 werd de stad door de Franschen belegerd , maar de
bevelhebber Karel Baron van den Boetzelaer gaf op de uit
naam van Dumouriez door een trompetter hem gedane vraag , of
hij bereid was tot overgave , eenvoudig ten antwoord : „Neen." En
hij verdedigde zich zoo kloek , dat de vijand reeds na twee weken
aftrekken moest. Als eene merkwaardigheid wordt vermeld , dat er
toen van al de huizen slechts één was , dat ongeschonden was gebleven. — Met het oog op 't Hollandsch Diep worden twee spreekwoorden gebezigd , het eene tot aanduiding van bekrompene middelen ,
het andere tot aanduiding van een bekrompen verstand. Het eel ste
is : „'t Is daar zoo breed niet , als voor de Willemstad ," en het
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tweede : „Het zit er zoo diep niet , as voor de Willemstad." — Zie
ook de Klundert en Moerdijk.
Woudrichem. In de volkstaal ook Workum en Woerkum. Is zeer
oud. De plaats wordt reeds in de 9de eeuw genoemd als bezitting
der Utrechtsche Kerk. — Men wil , dat reeds S u i d b e r t u s er een
bedehuis heeft gesticht. — De spotnaam der ingezetenen is mosterd-

potten.
Wouw. 1 van Rozendaal. Daar heeft een Slot gestaan, waarvan de

bijzonderheid wordt vermeld , dat daarbinnen eens , in tegenwoordigheid van een aanzienlijk gehoor , een wetenschappelijk twistgesprek
werd gehouden tusschen Erasmus en Hendrik Cornelis
Agrippa van Nettesheim, den zonderlingen veelweter , die op
zijn vele reizen voordrachten hield , als wijsgeer , godgeleerde , rechtsgeleerde en geneeskundige , en niettemin een boek schreef : De incertitudine et vanitate scientiarum , d. i. over de onzekerheid en ijdelheid
der wetenschappen. — Eenige stukken zwaar muurwerk zijn van 't
kasteel van Wouw nog over. — Een spreekwoord zegt : „ Wouw ligt
een uur achter Rozendaal ," en geeft waarschijnlijk te kennen : als
de gelegenheid tot genot voorbij is , dan wenscht men , dat men die
nog eens mocht hebben.
Zeeland. 2 van Grave. Heet ook Opzeeland. Het wapen is sprekend , door te zien te geven land achter een zee. (Pl. IV. 99.)
Zwaluwe. 13 van Geertruidenberg. Heeft eene kerk , die aan de
gemeente geschonken werd door Frederik H e n d r i k. Het gemeentewapen , vertoonende twee zwaluwen boven elkaar (Pl. IV. 100) , is
wellicht eene zinspeling op Hooge en Lage Zwaltowe.

Nr1-14

1414 11.44„1._

Artrttrtitttittrrr tt

LIMBURG.

Eisden. 2 van Maastricht. Hier komt de Maas in ons land. Maar
die zal nog heel wat water naar zee moeten voeren , eer de oude
verdraagzaamheid zich weder vertoont , waardoor meer dan twee
eeuwen de Hervormden en de Roomschgezinden de parochiekerk gemeenschappelijk gebruikten , iets , wat ook plaats had te Beek , Gulpen, Heerlen , Meersen , enz. — Waar men den naam ontmoet Eisdenop-den-berg , heeft men te denken aan Sinte G e e r t r u i d e. — Zie
Geertruidenberg.
Herkenrade. Nabij de Belgische grens. Het woord rade , somtijds
verkort tot ray , — denk aan Assenray , Venray , enz. — duidt een
grond aan , die omgeploegd en voor den bouw toebereid is. Hetzelfde
geldt van rode , rooi , b.v. St. Oedenrode , Wanrooi, enz. — Te Herkenrade is begraven Ada v an Holland, met haren echtgenoot L o d ew ij k van Loo n. — Zie Dordrecht. — Bezoek haar graf niet zonder
weemoed , want , om met Beets te spreken ,
— haar is bitterheid weervaren ;
De hand van 't lot was teg en haar.
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Kerkrade. Bij de Pruisische grens. Daar is de eenige steenkolen-

mijn van ons land. Zij levert jaarlijks 40 millioen kilogram kolen
op. In den laatsten tijd ontdekte men in dien omtrek nog nieuwe lagen.
Laar. %, van Weerd. Oudtijds had laar de beteekenis van ledig.
Als zelfstandig naamwoord was het aanduiding van eene onbebouwde
streek.
Limbricht. ,34, van Sittard. Onder Limbricht lag eertijds eene aanzienlijke hoeve , Grasbroek , die bewoond werd , naar men zegt , door
den Lotharingschen koning Z w e n t i b o 1 d. In 't kasteel te Born , in
die buurt , is nog een oud meubel , dat , ofschoon geen stoel , toch
door het landvolk de stoel van Koning Zwentibold, of eigenlijk
naar hunne uitspraak , de stoel van Koning Sanderbout, wordt geheeten. — Zie ook Susteren.
Maastricht. De hoofdstad. De naam beteekent : overtocht over de
Maas. 't Is eene zeer oude stad en sterke vesting. In 881 werd zij
verwoest door de Noormannen , maar zij herstelde zich weér. In 1579
namen haar de Spanjaarden in , onder P a r m a , die er eene slachting
aanrichtte , zoo gruwelijk , dat er slechts 400 levende zielen overblevon. In 1632 werd Maastricht door Frederik Hendrik heroverd,
kerk van Sint S e r v a t i u s bevat , sedert 1845 , een standbeeld van De
Karel den Groote , • door wien de oudste kerk aanzienlijk werd
herbouwd en vergroot. Er is een krypt of krocht in. In de Lieve
Yrouwekerk zijn er twee. -- Nabij Maastricht zijn de merkwaardige
steengroeven van den Sint Pieters berg , die in oorlogstijd vaak tot
wijkplaats hebben gediend , en die dan ook zoo groote uitgestrektheid
hebben , dat ze wel ruimte konden bieden aan 40000 personen.
Meiel. 34 van Weerd. Doordien van Meiel naar Sevenum een weg
loopt , die ver afwijkt van wat de kortste verbinding zou wezen , ontstond het gezegde : „Van Meiel op Sevenum", om langwijligheid en
omslachtigheid aan te duiden , — van welk gezegde de uitdrukking
gemaakt is : „mijl op zevenen", — eene uitdrukking , waaraan bezwaarlijk kop of staart is te vinden.
Montfort. Nabij de Belgische en Pruisische grenzen. Heeft nog bouwvallen van een oud kasteel van dien naam , gesticht in het midden
der 13de eeuw. Toen Hertog R e i n o u d I, misschien ten gevolge van
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eene ernstige hoofdverwonding , die hem in den slag van TVoeringen
getroffen had , nu en dan handelingen verrichtte , die aan zijn verstand
deden twijfelen , werd hij door zijn zoon R e i n o u d II op dat kasteel
gevangen gezet en gehouden. Hij stierf er in 1326. Zoo zag het Slot
v.an Montfort iets soortgelijks , ofschoon veel minder stuitend , als
later 't Slot van Buren zag. — Zie Buren.
Mook. 1 34 . van Gennep. In de nabijheid , op de Mookerheide, werd
de bekende slag geleverd , den 14den April 1574 , waarbij L o d e w ij k
en Hendrik v an Nassau sneuvelden , voOr de zaak , waarvoor al
zes jaren vroeger hun broeder Ad olf als offer was gevallen , bij HeiIn verband met den val der twee geZie ook Heumen.
ligerlee.
broeders werd de Mookerheide aangeteekend als eene plaats van onheil en zoo werd het woord : „Loop naar de Mookerhei !" een verwensching. Maar de uitdrukking : „zitten als op de Mookerhei" doelt
op eenzaamheid en verlatenheid.
Ohe en Laak. Nabij de grens van België. Er is een kasteel, Walburg geheeten. De gemeente voert hetzelfde wapen, als die van Sint
Zie Sint Annaland.
Annaland. (Pl. IV. 101.)
Ool. 34 van Herten. Er is een spreekwoord , dat zegt : „Gij zijt
te Ool nog niet over ," in den zin van : gij zult nog zoo licht niet
uw doelwit bereiken , gij zijt er nog niet. Van dat woord wordt de
volgende verklaring gegeven. Prins W i 11 e m I, uitwijkende naar
Duitschland , was te Ool door den veerschipper overgezet. Toen nu
kort daarop dien schipper eenige Spaansche ruiters ontmoetten ,
die hem vroegen naar den vluchteling, en snoefden, dat hij spoedig in
hunne macht zou zijn , antwoordde de schipper : „Jawel, maar gij zijt
te Ool nog niet over." En hij had daarbij op 't gelaat een glimlach,
waar iets achter zat : want , op de mogelijkheid van vervolging bedacht , had hij zijn pont laten zinken.
Roermond. In de .111unsterkerk vindt men de grafsteden van Graaf
Ger a r d III van Gelder , gestorven 1229 , zijne gade, Mar gar e t ha
van Brabant, en zijne moeder, Richardis van Nassau. — Er
bestaat een spreekwoord , met Roermond er in , dat niet zeer klaar
is , namelijk : „Zond woont te Roermond en lapt schoenen." 't Zal
wel eene speling zijn met den plaatsnaam, als beduidde die het mond
—

—

—
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roeren , en dan ligt er eene afkeuring in van gebabbel , want Zond
is hier zonde. Tot zoo ver hebben we dus hier de gedachte van Spr.
X:.19a: „In de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet."
Maar wat ligt dan nog in dat schoenen lappen ? Misschien de wenk,
dat wie te veel praat , het niet ver brengt , of zoo iets.
Sittard. Was reeds in de 9de eeuw bekend. In de 13de eeuw was
het eene versterkte . stad. Op 't eind der 17de zijn de vestingwerken
gesloopt. Sedert 1841 heeft men er onderscheidene oudheden gevonden , — urnen , wapenen , enz. -- en ook een zoogenaamde Romeinsche
brug. — Zie Valte. — Het orgel in de Hervormde kerk is een geschenk
van Koning Willem I I.
Slenaken. 1% van Gulpen. In de nabijheid verheft zich de Bescheilberg , de hoogste in ons Rijk , hebbende eene hoogte van 210 el,
dus , 10 meer , dan de Ubaghsberg , bij Heerlen , 12 meer , dan de
Vaalserberg , bij Vaals , 60 meer , dan de Sibberberg , bij Valkenburg ,
87 meer , dan de Sint Pieters berg , bij Maastricht , 100 meer , dan
Imbosch , achter Redersteeg , 110 meer , dan de Kruisberg , bij Beek ,

enz
Susteren. 2 van Sittard. De oudere naam Suestra, reeds in 711
voorkomende , was ook de naam van een stroompje , later de Rodebeke geheeten. W i 11 e b r o r d heeft er eene Abdij gesticht, daartoe in
staat' gesteld door Pepij n van Herstal en diens gade Plectrudis.
Zij heette de Sint S a 1 v a t or s-Abdij en heeft bestaan tot tegen 't einde
der vorige eeuw. 't Gemeentewapen vertoont twee meisjes (Pl. IV.
102) , -- misschien eene zinspeling op de nonnekens , in 't algemeen,
of wel , op de zusters A m e 1 b e r g a en Cecilia, dochters van
Z w e n t i b o 1 d , Koning van Lotharingen , die er , in de 9de eeuw ,
den sluier hebben gedragen. — Zie ook Limbricht.
Vaals. Nabij de Pruisische grens. Vertoont het zeker niet gewone
verschijnsel van een Hervormde en een Roomsche kerk , tegen elkander aan gebouwd. — Zie `ook Slenaken.
Valkenburg. 2% van Maastricht. Heeft nog een schoonen bouwval van 't voormalige Slot. De plaats wordt ook wel Fauquemont
genaamd , eene vertaling , die eigenlijk den naam niet teruggeeft ,
want die naam is niet Valkenberg. Het wapen spreekt , bevattende
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een burg , met één valk er op , en twee er nevens. (Pl. IV. 103.) — In
de tweede helft der vorige eeuw was deze plaats en haar omtrek
berucht van wege eene uitgebreide rooverbende , wier leden den duivel beloofden , dat ze alle mogelijke kwaad zouden doen, en tegenover
elkander zich verbonden , om nooit elkaár te verklappen. In den loop
van eenige jaren werden ruim 180 leden dier bende gevangen en
gehangen.
Venlo. De volksoverlevering voert den oorsprong der plaats op tot
op een afstand van ongeveer 18 eeuwen, want zij noemt als stichter
zekeren Valnas, een hoofd der Bructeren , in de 1ste eeuw onzer
telling. Dezelfde overlevering heeft dezen V a 1 n a s doen uitdijen tot
een reus. Bij optochten worden er nog twee groote poppen rondgedragen , die hem en zijne gade verbeelden moeten. — Reeds vroeg is te
Venlo de Reformatie gepredikt , namelijk , in 1530 , door Jacob van
Lovendaal, op wien echter de niet ongewone straf van tongdoorprieming werd toegepast. — In 1586 werd Venlo , dat tot de Unie van
Utrecht was toegetreden , door Parma genomen , maar in 1632 door
Frederik He n d r i k heroverd. Doch vijf jaren later viel het , door
verraad , weêr den Spanjaard in handen. In 1830 is het eenigen tijd
door den Belgischen Generaal D a i n e bezet geweest. — Te Venlo is geboren Henrick van de Put te, die echter , — dat was veel fraaier, —
zich noemde E r y c i u s Put e a n u s. Hij is Hoogleeraar in de Letteren te Leuven geweest en overleed in 1646. Zonder hem zou de muziek maar zes noten hebben. Want hij was het , die si voegde achter la.
Weerd. 4 van Roermond. Die daar wonen hebben den spotnaam
een van die namen , waaraan ik niets zou weten
van rogstekers ,
toe te voegen , dan een vraagteeken. — In 't begin der 17de eeuw werd
daar geboren de moedige en vermetele Jan van Weer t. Hij was
een boerezoon en nam dienst onder de ruiters van S p i n o 1 a. Hij
klom op tot Generaal en werd in den adelstand verheven met den
titel van Graaf. Met hoogen roem nam hij deel aan menigvuldige
gevechten en veldslagen van den Dertigjarigen Oorlog . Boven eene
doopvont , door hem aan de kerk geschonken , staat een en ander van
zijne , niet altijd doorzichtige , hoogheden omschreven , in 't Latijn ,
—
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en aldus te vertalen : De zeer beroemde Heer Johan, Yrijbaron van

Croon , Heer van Sahorza en Tashof, , Bidder van het allerheiligste Graf
onzes Zaligmakers , Raad van Zijne Majesteit den Roomschen Keizer ,
krijgshaftig Veldheer , Overste der lij fwacht , Opperbevelhebber van het
voetvolk , Kommandant der drie Praagsche steden , Onderkommandant
van het leger in Boheme , enz. Wat een man ! En hij was geweest
— een boerezoon ! En hij is geworden — stof ! — Weerd is eene Heer
,

lijkheid geweest van den somber vermaarden Graaf van Hoorn e.
Toen hij den 5den Juni 1568 , te Brussel , eenige oogenblikken na E gm o n d , op 't schavot was gestorven , werd zijn lijk naar Weerd vervoerd en daar begraven. In 1841 is zijn graf van een kunstig bewerkten lijksteen voorzien. En als wij nu , werkelijk of in de verbeelding , die plek bezoeken , dan zien wij dat graf, en tegelijk E gm ond's graf, te Sottegem , nog eens opengaan , en hand in hand
staan de twee lotgenooten nog eens voor ons , wier aanblik ons zooveel in de gedachte brengt van bange tijden en booze daden en barren
strijd , maar ook van hoogen moed en heilig vertrouwen en heerlijke
zegepraal.

'k Ben , op mijn stoel gezeten,

Door heel mijn land gegaan ;
'k Heb , zonder op te rijzen ,

Op heide en strand gestaan ;
In hoven heb 'k gewandeld,
In wouden omgedwaald ;
In torens ben 'k geklommen ,
In graven afgedaald ;
'k Ben kerken ingetreden,
Kasteelen heb 'k bezocht ;
'k Heb ridders , burgers , dorpers
Gesproken op mijn tocht ;
Getoefd , hier , in een klooster ,
Daar , in een vorstenzaal ;
Gezien naar oude zeden ,
Gehoord naar oude taal.
'k Heb dwaze en domme dingen ,
'k Heb zonde en schande ontmoet.
Maar ook veel groots en heerlijks ,
Veel deugd en eer begroet.
En , om dat goede en schoone
Blijft mijn verlangen dit :
Mijn stoel sta hier te lande ,
Zoolang ik daarop zit.
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Aagtekerke, Z.
Aalst, N.-B.
Aardenburg, Z.
Aarlanderveen, Z.-H.
Aarle-Rixtel, N.-B.
Aartswoud, N.-H.
Abbenbroek, Z.-H.
Abbenes, N.-H.
Abcoude, U.
Abtswoude, Z.-H.
Achtkarspelen, F.
Aduard, Gr.
Akersloot, N.-H.
Akkooi, G.
Alblasserdam, Z.-H.
Alfen, N.-B.
Alfen, Z.-H.
Alkmaar, N.-H.
Almelo, 0.
Almenum, F.
Almkerk, N.-B.
Ameide, Z.-H.
Ameland, F.
Amerongen, U.
Amersfoort, U.
Ammerzoden G.
Amstelveen, N. - H.
Amsterdam, N.-H.
Annaland, (Sint) Z.

Annaparochie, (Sint) F.
Anna Paulownapolder, N.-H.
Apeldoorn, G.
Appingedam, Gr.
Arkel, Z.-H.
Arnemuiden, Z.
Arnhem, G.
Arum, F.
Asperen, Z.-H.
Assen, D.
Assendelft, N.-H.
Austerlitz, U.
Axel, Z.

Baard, F.
Baarland, Z.
Baarn, U.
Baflo, Or.
Bajum, F.
Barneveld, G.
Beekbergen, G.
Beemster, N.-H.
Beetgum, F.
Beierland, (Oud) Z.-H.
Beierland, (Zuid) Z.-H.
Bellen, D.
Bennekom, G.
Benningbroek, N.-H.
Benschop, U.

1)
De letters achter de namen, de provinciën aanwijzend, zijn, om de regelmaat, ook in niet twijfelachtige gevallen aangebracht.
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Benthuizen, Z.-H.
Bergen, N.-H.
Bergen op Zoom, N.-Br.
Bergum, F.
Berlikum, F.
Beusichem, G.
Beverwijk, N.-H.
Biervliet, Z.
Biezelinge, Z.
Bilt (de), U.
Binnenwijzend, N.-H.
Birdaard, F.
Blarikum, N.-H.
Bleiswijk, Z.-H.
Blija, F.
Bloemendaal, N.-H.
Blokker, N.H.
Blokzijl, 0.
Bodegraven, Z.-H.
Boertange, Gr.
Bolsward, F.
Bommel, (Zalt-) G.
Borger, D.
Borkelo, G.
Borne, 0.
Boschkapelle, Z.
Boxmeer, N.-B.
Boxtel, N.-B.
Boxum, F.
Breda, N.-B.
Breedevoort, G.
Breukelen, U.
Brielle, Z.-H.
Brielsnieuwland, Z.-H.
Britsum, F.
Broek in Waterland, N.-H.
Brouwershaven, Z.
Bruinisse, Z.
Brummen, G.
Buiksloot, N.-H.
Bunschoten, U.
Buren, G.
Buurmalsen, G.
C.

Chaam, N.-B.
Charlois, Z.-H.

Edam, N.-H.
Ede, G.
Eelde, D.
Eemnes binnendijks, U.
Egmond, N.-H.
Eibergen, G.
Eindhoven, N.-B.
Eisden, L.
Elburg, G.
Ellekom, G.
Elp, D.
Elspeet, G.
Elst, G.
Enkhuizen, N.-H.
Enschede, 0.
Enspijk, G.
Enumatil, Gr.
Epe, G.
Ermelo, G.
Esch, N.-B.
V.

D.
Dalfsen, 0.

Belden, 0.
Delft, Z.-H.
Delftshaven, Z.-H.
Delfzijl, Gr.
Deurne, N.-B.
Deutichem, U.
Deventer, 0.
Dieren, G.
Dijkshorne, F.
Doesburg, G.
Dokkum, F.
Domburg, Z.
Dongjum, F.
Doom, U.
Doornenburg, G.
Dordrecht, Z.-H.
Dorenwerd, U.
Drachten, F.
Dreischor, Z.
Driel, G.
Prom-lip, F.
Dubbeldam, Z.-H.

Farmsum, Gr.
Filipsland, (Sint) Z.
Franeker, F.
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Fries, D.
Friezenveen, 0.

a.
Gaastmeer, F.
Garderen, G.
Garijp, F.
Garmerwolde, Gr.
Garnwerd, Gr.
Garrelsmeer, Gr.
Gasselte, D.
Geertruidenberg, N.-B.
Geervliet, Z.-H.
Geesteren , G.
Geldermalsen, G.
Gernert, N.-B.
Gendringen, G.
Genemuiden, 0.
Giethoorn, 0.
Ginneken, N.-B.
Goedereede, Z.-H.
Goes, Z.
Goor, 0.
Gorinehem, Z.-H.
Gorredijk, F.
Gors, N.-B.
Gorse], G.
Gouda, Z. H.
Gouderak, Z. H.
Goutum, F.
Grave, N.-B.
Gravenhage, ('s) Z.-H.
Gravenland, ('s) N.-H.
Grijpskerk, Gr.
Groede, Z.
Groenlo, G.
Groesbeek, G.
Grollo, D.
Groningen, Gr.
Grouw, F.
-

-

II.

Haaksbergen, 0.
Haamstede, Z.
Haarlem, N.-H.
Haarlemmermeer, N.-H.
Hallum, F.
Hanturn, F.
Hai-dei-wijk, G.

Harfsen, G.
Harich, F.
Harlingen, F.
Hasselt, 0.
Hattem , G.
Hazerswoude, Z.-H.
Heemskerk, N.-H.
Heemstede, N.-H.
Heenvliet, Z.-H.
Heerenberg, ('s) G.
Heerenveen, F.
Heer Hugowaard, N.-H.
Heeswijk, N.-B.
Heiligerlee, Gr.
Heilo, N.-}L
Hekendorp, Z.-H.
Helder, (De) N.-H.
Helmond, N.-B.
Helvoetsluis, Z.-H.
Hemmen, G.
Hendrik Ido Ambacht, Z.-H.
Hengelo, 0.
Hengstdijk, Z.
Hensbroek, N.-H.
Herkenrade, L.
Hertogenbosch, ('s) N.-B.
Herwen, G.
Herwijnen, G.
Heumen, G.
Heusden, N.-B.
Hillegondsberg, Z.-H.
Hilvarenbeek, N.-B.
Hilversum, N.-H.
Hindeloopen, F.
Hoedekenskerke, Z.
Hoenderlo, G.
Holwerd, F.
Hoogebeintum, F.
Hoogeveen, D.
Hoogmade, Z.-H.
Hoogwoud, N.-H.
Hoorn, N.-H.
Hoorn, op Texel, N.-H.
Houtrijk en Polanen, N.-H.
Huizen, N.-H.
Huizum, F.
Hulst, Z.
Hylaard, F.
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I, IJ.

Irnsum, F.
IJselstein, U.
J.

Jacobiparochie, (Sint) F.
Jellum, F.
Jisp, N.-H.
Jorwerd, F.
Joure, F.
Jutfaas, U.
Jutrijp, F.
K.

Kaag, (De) Z.-H.
Kalslagen, N.-H.
Kampen, 0.
Kapelle, Z.
Kapelle, N.B.
Katwijk, Z.-H.
Keppel, (Laag) G.
Kerkrade, L.
Ketel, Z.-H.
Kleverskerke, Z.
Klinge, Z.
Kiundert, (De) N.-B.
Koevorden, D.
Koewacht, Z.
Kollum, F.
Kollumerzwaag, F.
Kortenhoef, N.-H.
Koudekerk, Z.-H.
Koudum, F.
Kralingen, Z.-H.
Krommenie, N.-H.
Kruis, (Sint) Z.
Kubaard, . F.
Kuilenburg, G.
L.

Laar, L.
Landsmeer, N.-H.
Langbroek, U.
Langendijk, N.-H.
Langweer, F.
Laren, G.
Leerdam, Z.-H.
Leersum, U.

Leeuwarden, F.
Leeuwen, G.
Leiden, Z.-H.
Lekkerkerk, Z.-H.
Lekkum, F.
Leur, (De) N.-B.
Leut, G.
Lichtenvoorde, G.
Lienden, G.
Limbricht, L.
Lirnmen, N.-H.
Lioessens, F.
Lobit, G.
Lochem, G.
Loenen, U.
Lollum, F.
Loon op Zand, N.-B.
Loosdrecht, U.
Loosduinen, Z.-H.'
Lutj ebroek, N.-H.
Lutj ewirikel, N.-H.
M.

Maarten, (Sint) N.-H.
Maartensdijk, U.
Maartensdijk, (Sint) Z.
Maasland, Z.-H.
Maassluis, Z.-H.
Maastricht, L.
Makkum, F.
Malden, G.
Marken, N.-H.
Manrum, F.
Mastenbroek, 0.
Medemblik, N.-H.
Meerkerk, Z.-H.
Meiel, L.
Meppel, D.
Metslawier, F.
Michielsgestel, (Sint) N.-B.
Middelburg, Z.
Midwolda, Gr.
Minnertsga, F.
Moerdijk, N.-B.
Molenaarsgraaf, Z.H.
Molkwerum, F.
Monnikendam, N.-H.
Monster, Z.-H.
Montfoort, U.
Montfort, L.

REGISTER

Mook, L.
Moordrecht, Z.H.
Muiden, N.-H.
Muiderberg, N.-H.
N.
Naaldwijk, Z.-H.
Naaiden, N.-H.
Neerbosch, G.
Nes, F.
Nibbixwoude, N.-H.
Nicolaasga, (Sint) F.
Niedorp, (Nieuwe) N.H.
Nieuwland, F.
Nijehaske, F.
Nijkerk, G.
Nijmegen, G.
Noordwijk binnen, Z.-H.
Noordwijkerhout, Z.-H.
Nootdorp, Z.-H.
Nunspeet, G.
0.

Odoorn, D.
Oegstgeest, Z.H.
L. OhenLak,

Oldeboorn, F.
Oldenhove, Gr.
Oldenzaal, 0.

Ool, L.
Oosterbeek, G.
Oosterhout, N.-B.
Oosterlittens, F.
Oostermeer, F.
Oosterwijk, N.-B.
Oosterzee, F.
Oosthuizen, N.-H.
Oostkapelle, Z.
Ootmarsum, 0.
Opheusden, G.
Oplo, (Sint Antonies) N.-B.
Opperdoes, N.-H.
Os, N.-B.
Ossenisse, Z.
Oudeschoot, F.
Oudetonge, Z.-H.
Oudewater, Z.-H.
Oudewetering, Z.-H.
Oudwoude, F.
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I.

Overschie, Z.-H.
Overslag, Z.
Ovezande, Z.
P.
Pannerden, G.
Pesens, F.
Piershil, Z.-H.
Pijnakker, Z.-H.
Pingjum, F.
Poederooien, G.
Polsbroek, U.
Poortugaál, Z.-H.
Purmerend, N.-H.
Putten, G.
Puttershoek, Z.-H.
R.

Raalte, O.
Ransdorp, N.-H.
Ravenstein, N.-B.
Reden, G.
Reenen, U.
Renesse, Z.
Renkum, G.
Renswoude, U.
Ridderkerk, Z.-H.

Rijnsburg, Z.-H.
Rijp, (De) N.-11.
Rijswijk, G.
Rijswijk, Z.-H.
Rijzenburg, U.
Rinsumageest, F.
Roermond, L.
Rolde, D.
Boon, Z.-H.
Rosmalen, N.-B.
Rotterdam, Z.-H.
Rottevalle, F.
Rozenburg, Z.-H.
Rozendaal, G.
Rozendaal, N.-B.
Ruurlo, G.
S.
Sas van Gent, Z.
Sassenheim, Z.-H.
Schagen, N.-H.
Schelluinen, Z.-H.
13
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Schermerhorn, N.-H.
Scherpenzeel, F.
Scheveningen, Z.H.
Schiedam, Z.H.
Schiermonnikoág, F.
Schijndel, N.-B.
Schipluiden, Z.-H.
Schoondijke, Z.
Schoonhoven, Z.-H.
Schore, Z.
Schoten, N.-H.
Sexbierum, F.
Sittard, L.
Sleen, D.

Slenaken, L.
Sloten, N.-11 .
Sloterdijk, N.H.
Sluis,Z.

Sneek, F.
Soeren, (Hoog) G.
Soeren, (Laag) G.
Souburg, (West) Z.
Spaarndam, N.H.
Spaarnwoude, N.-H.
Spanbroek, N.-H.
Spankeren, G.
Spannum, F.

Staphorst, 0.
Stavoren, F.
Stedum, Gr.
Steenbergen, N.-B.
Steenderen, G.
Steenwijk, 0.
Stiens, F.
Stolwijk, Z.-H.
Stoppeldijk, Z.
Stoutenburg, U.
Suameer, F.
Susteren, L.
T.

Terhorne, F.
Ternaard, F.
Terschelling, N.-H.
Tiel, G.
Tietjerk, F.
Tilburg, N.-B.
Tinarlo, D.
Twisk, N.-H.
Tzum, F.

U.

Uddel, G.
Uithoorn, N.-H.
Ulrum, Gr.
Ureterp, F.
Urk, N.-H.
Utrecht, U.
V.

Vaals, L.
Vaasen, G.
Valkenburg, Z.-H.
Valkenburg, L.
Valkenswaard, N.-B.
Valte, D.
Veenwouden, F.
Velp, G.
Velzen, N.-H.
Venlo, L.
Vere, Z.
Vianen, Z.-H.
Vinkeveen, U.
Vlaardihgen, Z. H.
Vledder, D.
Vleuten, U.
Vlieland, N.-H.
Vlissingen, Z.
Vollenhove, 0.
Voorburg, Z.-H.
Voorhout, Z.-H.
Voorschoten, Z.-H.
Voorst, G.
Vorden, G.
Vossemeer, (Oud) Z.
Vreeland, U.
Vrouwepolder, Z.
Vucht, N.B.
Vuursche, (De) U.
-

Mr.
Waardenburg, G.
Wageningen, G.
Warga, F.
Warmond, Z.-H.
Warnsveld, G.
Wartena, F.
Wassenaar, Z.-H.
Watergraafsmeer, N.•H.
Wedde, Gr.
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Weerd, L.
Weesp, N.H.
Weidum, F.
Werkendam, N.-B.
Werkhoven, U.
Westerbork, D.
Westkapelle, Z.
Westzaan, N.-H.
Wichen, G.
Wieringerwaard, N.-H.
Wierum, Gr.
Wieuwerd, F.
Wijhe, 0.
Wijk bij Duurstede, U.
Wijkel, F.
Wildervank, Gr.

Willemstad, N.-B.
Windesheim, 0.
Winkel, N.-H.
Winschoten, Gr.
Winsum, Gr.
Winsum, F.
Winterswijk, G.
Wirdum, F.
Witmarsum, G.
Wittewierum, Gr.
Woerden, Z.-H.
Wolvega, F.
Workum, F.

Wormer, N.-H.

Wormerveer, N.-H.
Woudrichem, N.-B.
Woudsend, F.
Wouw, N.-B.
Y.

F.

Ylst,

Z.
Zaandam, N.-H.
Zandpoort, N.-H.
Zandvoort, N.-H.
Zandwerven, N.-H.
Zeeland, N.-B.
Zegwaard, Z.-H.
Zeist, U.
Zetten, G.
Zevenaar, G.
Zieriksee, Z.
Zoelen, G.
Zuidbroek, Gr.
Zuidland, Z.-H.
Zuilen, U.
Zutfen, G.
Zwal uwe, N.-B.
Zwammerdam, Z.-H.
Zwijndrecht, Z.-H.
Zwolle, 0.

REGISTER II.
PLAATSNAMEN , DIE VERMELD ZIJN , MAAR NIET IN 'T HOOFD
VAN EEN ARTIKEL VOORKOMEN. ')
A.
Aalbertsberg, N.-H. Bloemendaal,
N.-H.
Abekewalde, U. Abcoude, U.
Agathakerke, N,-H. Beverwijk, N.-H.
Akerbaan, L. Akersloot, N.-H.
Akerbuurt, N.-H. Akersloot, N.-H.
Akerendam, N.-H. Akersloot, N.-H.
Akerpolder, N.H. Akersloot, N.-H.
Alfna, Z.-H. Alfen, Z.-H.
Alfheim, N.-B. Alfen, N.-B.
Alkemade, Z.-H. Oudewetering, Z -H.
Almen, G. Harfsen, G.
Anderen, D. Grollo, D.
Anlo, D. Grollo, D.
Assenray, L. Herkenrade, L.
Auwerth, Gr. Aduard, Gr.
B.
Balk, F. Harich, F.
Batenburg, G. Deventer, 0.
Beek, L. Eisden en Slenaken, L.
Beesd, G. Akkooi, G. en Meerkerk,
Z.-H.
Beetsterzwaag, F. Ureterp, F.
Bergambacht, Z.-H. Helvoetsluis,
Z.-H.
Berkel, Z.-H. Baflo, Gr.
Bevervoort, N.-H. Velzen, N.-H.

Bilderdam, N.-H. Kalslagen, N.-H.
Bildtzij1 (Oude), F. Blija, F.
Bleskensgraaf, Z.-H. Molenaarsgraaf,
Z.-H.
Born, L. Limbricht, L.
Brandwijk, Z.-H. Loosduinen, Z.-H.
Breskens, Z. Groede, Z.
Broek, N.-H. Langendijk, N.-H.
Buitenpost, F. Achtkarspelen, F.
C.

Calslae, N.-H. Kalslagen, N.-H.
Campvere, Z. Vere, Z.
D.

Diepenveen, 0. Deventer, 0.
Dirksland, Z.-H. Goedereede en Oudetonge, Z.-H.
Doeveren, N.-B. Ulrum, Gr.
Dorestad, U. Wijk bij Duurstede, U.
Driewegen, Z. Ovezande, Z.
Drilst, F. Ylst, F.
Durninum, N.-B. Deurne, N.-B.
M].

Eenrum, Gr. Wierum, Gr.
Eesterwijk, Z.-H. Arkel, Z.-H.
Eisden op den Berg, L. Eisden, L.

I) De eerste naam is te vinden in 't Artikel , dat den tweeden naam aan

't hoofd draagt.
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Emmen, D. Borger, D.
Etershem, N.-H. Windesheim, 0.
Eterswijk, Z.-H. Arkel, Z.-H.
Exlo, D. Odoorn, D.
F.

Felisun, N.-H. Velzen, N.-H.
Foreholt, Z.H. Voorhout, Z.-H.
Forum Hadrianum, Z.-11. Voorburg,
Z.-H.
F rederiksoord, D. Vledder, D.
G.
Gaasterland, F. Rinsumageest, F.
Gelmuidn,0.
Geertruide (Sint), L. Geertruiden-

berg, N.-B.
Gerritshaven, Z.-H. Geervliet, Z.-H.
Gietel, G. Baflo, Gr.

Gieten, D. Borger, D.
Gisp, N.-H. Jisp, N.-H.
Godsberg, G. Hattem, G.
Gravenmoer, ('s) N.-B. Sassenheim,
Z.-H.
Grebbe, (De) U. Reenen, U.
Greonterp, F. Ureterp, F.

Grevelduin Kapelle, ('s) N.-B. Kapelle N.-B.

Grol, G. Groenlo, G.
Grootegast, Gr. Rinsumageest, F.
Gulpen, L. Eisden en Slenaken, L.
Gybeland, Z.-H. Loosduinen, Z.-H.
H.

Halfweg, N.-H. Houtrijk en Polanen, N.-H.
Halosta, N.-B. Aalst, N.-B.
Harleveen, Z.-H. Aarlanderveen,
Z.-H.
Heerenhoek, ('s) Z. Ovezande, Z.
Heerlen, L. Eisden en Slenaken, L.
Hegemunde, N.-H. Egmond, N.-H.
Hegeschoten, U. Bunschoten, U.
Herbajum, F. Dongjum, F.
Herten, L. Ool, L.
Hitsert, (Den) Z.-H. Zuid-Beierland,
Z.-H.
Hobrede, N.-H. Oosthuizen, N.-H.

Hoeven, N.-B. Gors, N.-B.
Hummelo, G. Keppel, G.
I, I.T.

IJmuiden, N.-H. Velzen, N.-H.
IJselmuiden, 0. Velzen, N.-H.
IJzendijke, Z. Biervliet, Z.
IC
Kallantsoog, N.-H. Schiermonnikoog, F.
Kedichem, Z.-H. Arkel, Z.-H.

Kerk-Driel, G. Driel, G.
Kortezwaag, F. Gorredijk, F.
Kuinre, O. Urk, N.-H.
L.

Lammensvliet, Z. Sluis, Z.
Langetille, F. Enumatil, Gr.
Leenstertillen, Gr. Enumatil, Gr.
Leerbroek, Z.-H. Arkel, Z.-H.
Leimuiden, Z.-H. Kalslagen, N.-H.
Lellens, Gr. Stedum, Gr.
Lemmer, (De) F. Sint Nicolaasga,
Oosterzee en Wijkel, F.
Lieuwerd, F. Leeuwarden, F.
Lijtsewierum, F. Lutjebroek, N. H.
Liutawrde, F. Leeuwarden, F.
Lutkewierum, F. Lutjebroek, N.-H.
-

M.
Malsen, G. Geldermalsen, G.
Matenesse, Z.-H. Nes, F.
Maurik, G. Rijswijk, G.
Meersen, L. Eisden, L.
N.

Nardinck, N.-H. Naarden, N.-H.
N.-H. Niedorp, N.-H. Nierop,
Niervaart, N.B. Klundert, N.-B.
Nieuwenhoorn, Z.-H. Dijkshorne, F.
Nieuwland, ('t) Z.-H. Brielsnieuwland, Z.-H.

Nieuwolda, Gr. Zevenaar, G.
Nieuwstad, N.-H. Helder, (De) N.-H.
Niumage, G. Nijmegen, G.
Noorddorp, N.-H. Heemskerk, N.-H.
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0.

Oedenrode, (Sint) N.-B. Herkenrade, L.
Onderdendam, Gr. Ulrum, Gr.
Oostdorp, N.-H. Sloten, N.-H.
Oosterburen, F. Schiermonnikoog, F.
Oosterland, Z. Bleiswijk, Z.-H.
Opzeeland, N.-B. Zeeland, N.-B.
Ostegest, Z.-H. Oegstgeest, Z.-H.
Otterbroek, G. Gaastmeer, F.
Otterdijk, N.-B. Gaastmeer, F.
Osdorp, N.-H. Sloten, N.-H.
Otterlo, G. Gaastmeer, F.
Oranjewoud, F. Oudeschoot, F.
Oudcarspel, N.-H. Langendijk, N.-H.
Oudenhoorn, Z.-H. Dijkshorne, F.
Oudshoorn, Z.-H. Dijkshorne, F.
Overflakkee, Z.-H. Goedereede, Z.-H.
P.

Paapswoude, Z.-H. Abtswoude, Z.-H.
Podarwic, G. Poederooien, G.
Prinsenhage, N.-B. Breda, N.-B.

Sas van Strijen , Z.-H. Sas van
Gent, Z.
Schaik, N.-B. Os, N.-B.
Scharwoude , (Noord) N.-H. Langendijk, N.-H.
Scharwoude, (Zuid) N.-H. Langendijk, N.-H.
Scheemda, Gr. Heiligerlee, Gr.
Schermer , N.-H. Schermerhorn ,
N.-H.
Sevenum, L. Meiel, L.
Slappeterp, F. Ureterp, F.
Snits, F. Sneek, F.
Soest, U. Zeist, U.
Sondel, F. Wijkel, F.
Starum, F. Stavoren, F.
Stolk, Z.-H. Stolwijk, Z.-H.
Stavenisse, Z. Nes, F.
Strandberg, N.-B. Geertruidenberg,
N.-B.
Strooie dorp, ('t) N.-H. Helder, (De)
N.-H.
Swanenburgerdam , Z.-H. Zwammerdam, Z.-H.

Et.

'T.

Raamsdonk, N.-B. Geertruidenberg,

Terborg, G. Gendringen, G.
Teisterbant, Z.-H. Leerdam, Z.-H.
Theole G. Tiel, G.
Theotorne, G. Dieren, G.
Tjamsweer, Gr. Appingedam, Gr.
Tolen, Z.-H. Sint Annaland en Sint
Maartensdijk, Z.
Tonnawerd, F. Ternaard, F.

N.-B.

Rarup, N.-H. Bansdorp, N.H.
Redersteeg, G. Slenaken, L.
Redincghem, G. Renkum, G.
Reenensveen, G. Veenendaal, G.
Reenenswoud, U. Renswoude, U.
Reewijk,Z.-H.Geertruidenberg,N.-B.
Rietveld, Z.-H. Arkel, Z.-H.
Rijderkerk, Z.-H. Ridderkerk, Z.-H.
Rodanburch, Z. Aardenburg, Z.
Rottumeroog, Gr. Schiermonnikoog,

F.

Rouveen, 0. Eibergen, G.
Ruigahuizen, F. Harich, F.
Ruigelollum, F. Lollum, F.
S.

Sas van Goes, Z. Sas van Gent, Z.
Sas van Rozendaal, N.-B. Sas van
Gent, Z.
Sas van Steenbergen, N.-B. Sas van
Gent, Z.

U.

Uitgeest, N.-H. Zaandam, N.-H.
Ulvenhout, N.-B. Ginneken, N.-B.
Uttiloch, G. Uddel, G.
V.

Veendam, Gr. Wildervank, Gr.
Veenklooster, F. Oudwoude, F.
Venray, L. Herkenrade, L.
Vierpolders, Z.-H. Brielsnieuwland,

Z.H.

Vitusholt, (Sint) Gr. Winschoten, Gr.
Vlachtwedde, Gr. Boertange, Gr.

199

REGISTER II.

Volewijk. (De) N.-H. Buiksloot, N.H.
Vossemeer, (Nieuw) N.-B. Vossemeer, (Oud) Z.
Vragender, G. Lichtenvoorde, G.
Vrijegeer, N.-H. Sloten, N.-H.
Vulendijke, Z. Schoondijke, Z.
W.

Waddingsveen, Z.-H. Sneek, F.
Wagenborgen, Gr. Zevenaar, G.
Wagewegen, G. Wageningen, G.
Walvoort, G. Breedevoort, G.
Wanrooi, N.-B. Herkenrade, L.
Weerdeburen, F. Oudwoude, F.
Westergeest, F. Oudwoude, F.

West-Mijzen, N.-H. Schermerhorn,
N.-H.
Wijnjeterp, F. Ureterp, F.
Wilhelmina's oord, D. Vledder, D.
Willems oord, 0. Vledder, D.
Wiltenburg, U. Utrecht, U.
Wolf hezen, G. Renkum, G.
Workum, N.-B. Woudrichem, N.-B.

z.
Zaamslag, Z. Akel, Z.
Zijpe, N.H. Wieringerwaard, N.-H.
Zoetermeer, Z.-H. Zegwaard, Z.-H.
Zoeterwoude, Z.-H. Leiden, Z.-H.
Zuidhorn, Gr. Enumatil en Oldenhove, Gr.

REGISTER III.

KASTEELEN, HUIZEN, KLOOSTERS, HEUVELEN,
A.

Aalbertsberge, (Sint) Bloemendaal,
N.-H.
Abtspoel, Oegstgeest, Z.-F[.
Adelbertsklooster, (Sint) Egmond,
N.-H.
Aldegonde, Souburg, Z.
Alexanderstichting, Bennekom, G.
Aldenhage, Zoelen, G.
Alkemade, Oegstgeest, Z.-H.
Altena, (Slot van) Almkerk, N.-B.
Ampsen, Laren, G.
Aspremont, (De Toren van) Lienden, G.
Assumburg, Heemskerk, N.-H.
B.

Baak, ('t Huis te) Steenderen, G.
Babberik, Zevenaar, G.
Bakkershagen, Wassenaar, Z.-H.
Bara-State, Wirdum, F.
Batenstein, Vianen, Z.-H.
Beekhuizen, Velp, G.
Belmonte, Wageningen, G.
Berg, (De Hemelsche) Oosterbeek, G.
Bergendal, Nijmegen, G.
Bethesda, Soeren, G.
Bethlehem, Deutichem, G.
1

ENZ. 1 )

Beverweerd, Werkhoven, U.
Bijland, Pannerden, G.
Biljoen, Velp, G.
Blankenburg (De) Haaksbergen, 0.
Blinkert, (Del Zandpoort. N.H.
Bloemendaal (Huis te) Ransdorp,
N.-H.
Bloemenheuvel, Bloemendaal, N.-H.
Bloemhof, Wittewierum, Gr.
Bloemkamp, Mum, F.
Bosch, (Huis in 't) 's Gravenhage,
Z.-H.
Boschlust, Herwijnen, G.
Boschwijk, Zwolle, 0.
Bramel, (Den) Vorden, G.
Brantsenburg, Steenderen, G. •
Brederode, Zandpoort, N.-H.
Britsenburg, Britsum, F.
Britten, ('t Huis te) Katwijk, Z.-H.
Broekhuizen, Leersum, U.
Bronbeek, Arnhem, G.
Bulgerstein, Rotterdam, Z.-H.
Bult, (De) Heemskerk, N.-H.
Bunte, (De groote) Nunspeet, G.
Burg, (De Hooge) Oosterwijk, N.-B.
Bussum (Oud) Huizen, N.-H.
C.

Cannenborch (De) Vaasen, G.

) Te zoeken onder de nevengestelde namen.
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Carlshaven, Belden, 0.
Claarkamp, Veenwouden, F.
Cloese, (De) Laren, 0-.
Coelenberq, De Bilt, U.
Grail°, Huizen, N.-H.

Gooilust, 's Gravenland, N.-H.
Grasbroek, Limbricht, L.
Groenenstein, Langbroek, U.
Gruns oil, Renkum, G.
II.

D.

Darthuizen, Leersum, U.
Darthuizerberg, Leersum, U.
Dekama-State, Weidum, F.
Deyl, ('t Huis ten) Wassenaar, Z.-H.
Dijkhuizen, Appingedam, Gr.
Dolle Hoed, (De) Laren, G.
Donderberg, (De) Leersum, U.
Doornenburg, Doornenburg, G.
Drakenstein, De Vuursche, U.
Drinkuitsma-State, Goutum, F.
D'rostenburg, Wedde, Gr.
Duinenberq, Zandpoort, N.-H.
Duivelsbru. q, (De) Ginneken, N.-B.
Duivelshuis, (Het) Arnhem, G.
Duivenvoorde, Voorschoten, Z.-H.
Duizend vreezen, (In) Rotterdam,
Z.-H.
Dukatons, (De drie) Leeuwarden, F.
(De) Dorenwerd, G.
Duno,
E.

Ekenstein, Appingedam, Gr.
Elfduizend-maagden-klooster, (Ret)
Warmond, Z.-H.
Elswoud, Bloemendaal, N.-H.
Empe, Brumnien, G.
Endegeest, Oegstgeest, Z.-H.
Engelenburg, (De) Brummen, G.
Enghuizen, Keppel, G.
Esschenterp, (De) Zoelen, G.
Essenburg, Ermelo, G.
Eysink, Belden, 0.
F.

Fogelsangh-State, Oudwoude, F.
Frankendaal, Watergraafsmeer,
N.-H.
G-.

Goejanverwellensluis,
Z.-H.

Hekendorp,

Haagsche Schouw, Voorschoten,
Z.-H.
Haanwijk, Sint Michielsgestel, N.-B.
Haarlem, (Oud) Heemskerk, N.-H.
Haaswijk, Brielle, Z.-H.
Hackfort, Vorden, G.
Halsaf, Zevenaar, G.
Hammen, ('t Huis van de) Delft, Z.-H.
Hardenbroek, Langbroek, U.
Harreveld, Lichtenvoorde, G.
Hart, ('t Huis ter) Houtrijk en Polanen, N.-H.
Hartenkamp, (De) Heemstede, N.-H.
Hartenlust, Bloemendaal, N.-H.
Heerendijk, ('s) Zeist, U.
Heerenlo, ('s) Ermelo, G.
Heide, ('t Huis ter) Zeist, U.
Heideheuvel, Hilversum, N.-H.
Heirnenberg, Reenen, U.
Heimerstein, Reenen, U.
Hellenburg, Baarland, Z.
Hemelsche Berg, (De) Oosterbeek, G.
Hendrik-Stichting, (Prins) Egmon d,
N.-H.
Herema-State, Joure, F.
Heuven, Reden, G.
Hinderstein, Langbroek, U.
Hoed, (De dolle) Laren, G.
Hoekelom, Bennekom, G.
Hof, (Het) Uddel, G.
Hofrust, Muiderberg, N.-H.
Holland, ('t Huis, genaamd) Dordrecht, Z.-H.
Hoofden, ('t Huis met de) Zevenaar, G.
Hooghuis, (Het) Bergurn, F.
Eelde, D.
Hoghulen,
Hortus floridus, Wittewierum, Gr.
Hottingahuis, Nieuwland, F.
Houderingen, De Bilt, U.
Huldtooneel, (Het) Heemskerk, N.-H.
Hunebedden, Borger, D.
Huneschans, Uddel, G.
H?,idepark, Doorn, U.
13*
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IJ.

IJpenlaan, Hello, N.-H.
Imbosch, Slenaken, L.
J.

Jans-Dale, (Sint) Ermelo, G.
Jeruzalem, Biezelinge, Z.
Xi.

Kantwijk, Geertruidenberg, N.-B.
Keijenberg, (De) Renkum, G.
Kenenburg, Schipluiden, Z.-H.
Kernheim, Bennekom en Ede, G.
Kijkduin, De Helder, N.-H.
Kinderdijk, ('t Huis te) Alblasserdam, Z.-H.
Klarenbeek, Arnhem, G.
Kleef, ('t Slot) Schoten, N.-H.
Klooster, (Het) De Bilt, U.
Kloostertil, Enumatil, G-r.
Knotsenburg, Nijmegen, G.
Koningseik, (De) Garderen, G.
Koningshuis, (Het) Reenen, U.
Koningskamp, (Het) Delft, Z.-H.
Koningstafel, (De) Reenen, U.
Koningsveld, (Het) Delft, Z.-H.
Kopaf, Zevenaar, G.
Kortenburg, (De) Renkum, G.
Kroonenburg, Loenen, U.
Kruisberg, (De) Deutichem, G.
Kruisberg, (De) Slenaken, L.
Kunera-bergje, (Het) Reenen, U.
Kunera-weg, (De) Reenen, U.
L.

Lammenschans, (De) Leiden, Z.-H.
Lathmer, (De) Voorst, G.
Noordwijkerhout,
Leeuwenhorst,
Z.-H.

Leevliet, Warmond, Z.-H.
Lettinga-State, Britsum, F.
Lindenoord, Wolvega, F.
Lindenheuvel, Bloemendaal, N.-H.
Loevestein, Poederooien, G.
Ludingakerk, Arum, F.
Lugt, ('t Huis te) Ransdorp, N.-H.

M.

Maldenburcht, Malden, 0-.
Mamminga-State, Jellum, F.
Manpad, ('t Huis te) Heemstede,
N.-H.

Mariënborn, Arnhem, G.
Mariëndaal, Arnhem, G.
Mariëngaard, Hallum, F.
Marienhave, Warmond, Z.-H.
Marquette, Heemskerk, N.-H.
Martena, Beetgum, F.
Mauritshuis, (Het) 's G-ravenhage,
Z.-H.

Mauritssteen, (De) Franeker, F.
Meerenberg, Bloemendaal, N.-H.
Meer en Bosch, Heemstede, N.-H.
Meerenstein, Wijkel, F.
Merwede, ('t Huis de) Dordrecht, Z.-H.
Mettray (Nederlandsch) Gorse', G.
Middachten, Ellekom, G.
Moermont, Renesse, Z.
Molencate, plattem, G.
Munnickhuis, ('t) Oudwoude, F.
N.

Nieuwenburg, Rijswijk, Z.-H.
Nyenbeek, (De) Voorst, G.
Nijenburg,
Huis) Heilo, N.-H.
Nimmerdor, Amersfoort, U.
O.

Ockenburg, Loosduinen, Z.-H.
Odulf, (Sint) Stavoren, F.
Olde Huis, (Het) Vollenhove, 0.
Oldeklooster, Arum, F.
Oliffberg, (De) Oudwoude, F.
Oorsprong, (De) Oosterbeek, G.
Oostburg, De Bilt, U.
Oranje-Nassau-Oord, Renkum, G.
Ostende, Goes, Z.
Overbeek, Velp, G.
Overduin, Oostkapelle, Z.
Over Holland, Loenen, U.
P.

Paaschberg, (De) Nunspeet, G.
Paauw, ('t Huis de) Wassenaar, Z.-H.
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Paushuis, (liet) Utrecht, U.
Paviljoen, (Het) Blarikum, N.-H.
Pietersberg, (Sint) Maastricht, L.
Pijnenburg, Baarn, U.
Poelgeest, Koudekerk en Oegstgeest,
Z.-H.
Pol, (De) Voorst, G.
Prattenburg, Reenen, U.
Preekstoel, (De) Heilo, N.-H.
Prinsentuin, (De) Leeuwarden, F.
Purmerstein, Purmerend, N.-H.
Puttenstein, Putten, G.
Putsma-State, Goutum, F.
R.

Rande, (Nieuw) Deventer, 0.
Ravestein , (Het Huis) Geldermalsen, G.

Ravenstein, Heenvliet, Z.-H.
Rederoord, Reden, G.
Rijnenburg, Hazerswoude, Z.-H.
Rijsselt, Gorse', G.
Roosenburgh, Watergraafsmeer,
N.-H.

Spangen, Delftshaven, Z.-H.
Speyk's toren, (Van) Egmond, N.-H.
Stapele, Boxtel, N.-B.
Staverden, Ermelo, 0.
Sterkenburg, Langbroek, U.
Sterreschans, Loenen, U.
Stoopenburg, Hazerswoude, Z.-H.
T.

Tafel, (De steenen) Arnhem, G.
Teylingen, ('t Slot) Sassenheim, Z.-H.
Tolhuis, (Het) Lobit, G.
Tongeren, Epe, G.
Toren, (De Geldersche) Spankeren, G.
Torenburcht, Alkmaar, N.-H.
Triezelerberg, (De) Hattem, G.
Trompenberg , (De) Hilversum, N.-H.
Trompenburg, 's Gravenland, N.-H.
U.

Ubaghsberg, (De) Slenaken, L.
Ulenpas, (Den) Keppel, G.

Rustrijk, Muiderberg, N.-H.
S.
Salvator, (Sint) Susteren, L.
Sandenburg, Langbroek, U.
Sandenburg, Vere, Z.
Scate, Pannerden, G.
Schaffelaar, (De) Barneveld, G.
Schapenburg, 's Gravenland, N.-H.
Scheibeek, Beverwijk, N.-H.
Schenkenschans, Nijmegen, G.
Schenkinsma-State, Goutum, F.
Schepelenbergje, ('t) Heemskerk,
N,-H.
Schoonheten, Raalte, 0.
Schort vol zand , ('t) Heemskerk,
N.-H.
Schouw, ('t Haagsche) Voorschoten,
Z.-H.
Sibberberg, (De) Slenaken, L.
Sickema-State, Dongjum, F.
Soestdijk, Baarn, U.
Sonsbeek, Arnhem, G.
Spaarnberg, Zandpoort, Nt-H.
Sp anderswoud, 's Gravenland, N.-H.
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V.

Vaalserberg, (De) Slenaken, L.
Valkenberg, (De) Reden, G.
Falkenstein, Poortugaal, Z.-H.
Vechtzicht, Breukelen, U.
Veldwijk, Ermelo, G.
Veldzicht, Apeldoorn, G.
Velserbeek, Velzen, N. H.
Verbergingskuil, (De) Gasselte, D.
Vinea Domini, Pingjum, F.
Vluchtheuvel, (De) Zetten, G.
Vollenhoven, De Bilt, U.
Voorst, (De) Gorsel, G.
Voorstonden, Brun-men, G.
Vraag, ('t Huis ter) Sloten, N.-H.
Vredenburg, Utrecht en Vreeland,
U.
Vreezen, (In duizend) Rotterdam,
Z.-H.
Frouwezand, ('t) Stavoren, F.
-

W.

Wageningsche Berg, (De) Wageningen, G.
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Walburg, OM en Laak, L.
Walenburg, Langbroek, U.
Walin, Winterswijk, G.

Warnsborn, Arnhem, G.
Waterland, Velzen, N.H.
Waterlooswerve, Aagtekerke, Z.
Watervliet, Velzen, N.-H.
Weerdestein, Langbroek, U.
Welgelegen, Doesburg, G.
Wena, Rotterdam, Z.-H.
Westerbouwing, (De) Oosterbeek, G.
Westhoven, Oostkapelle, Z.
Wiarda-State, Goutum, F.
Wyngaard des Heeren, (De) Pingjum, F.

Wildenborch, (De) Gendringen en
Vorden, G.
Wildhoef, Bloemendaal, N.-H.
Willemsoord, De Helder, N.-H.
Woerd, (De) Opheusden, G.
Z.
Zandwijk, De Bilt, U.
Zegerij, (De) Brummen, G.
Zegewerp, Sint Michie]sgestel, N.-B.
Zorgvliet, 's Gravenbage, Z.-H.
Zuilenburg, Langbroek, U.
Zuilenstein, Leersum, U.
Zwitsersche Huis, (Het) Leersum, U.

REGISTER IV.

VERKLARING VAN NAAMSUITGANGEN. ')

—broek, Zuidbroek, Gr.
—delft, Assendelft, N.-H.
—ga, gau, gouw, goo, Minnertsga, F.
--geest,gaast,gast, Rinsumageest, F.
— heim, hem, cum, kom, Windesheim, 0.
—hil, Piershil, Z.-H.
— horn, hoorn, Dijkshorne, F.
— horst, Staphorst, 0.
—lo, loo, Baflo, Gr.
maar, Alkmaar, N. H.
made, Hoogmade, Z.-H.

—

—

-

—muiden, Velzen, N.-11.
— nes, nesse, nisse, Nes, F.
— oog, Schiermonnikoog, F.
—rade, ray, rode, rooi, Herkenrade,
L.

—stein, IJselstein, U.
— terp, Ureterp, F.
— til, Enumatil, Gr.

—tricht, trecht, drecht, Maastricht, L.

voort, voorde, Breedevoort, G.
—winkel, Lutjewinkel, N.-H.
—zi/j/, Blokzijl, 0.
—

1) Te vinden in de bijstaande plaatsnamen.

REGISTER V.

ZONDERLINGE NAMEN. 1)
Achterklapspolder. Bij Bleiswijk.
Z.-H.
Alteklein. Naam van meer dan één
polder in Zuid-Holland en in
Zeeland.
Amen. Gehucht bij Rolde, D.
Andere wereld. (De) Gehucht bij
Middelstum, Gr.
Apenhuizen.

Gehucht onder Bath-

men, 0.

Benedendood, Bovendood. Polders
bij Made, N.-B.
Boerenverdriet. Komt vele malen
voor ter aanduiding van plaatsen,
waar eene sluis is, die de boeren,
met hunne groenteschuiten, dikwijls dwingt lang te wachten.
Dientengevolge spreekt men zelfs
van boerenverdrieten, zoodat het
woord dan geen eigennaam meer
is , maar een gemeen naamwoord
wordt.
Bruine haar. (Het) Buurt bij Friezenveen, 0.
Doodstil. Gehucht onder Kantons.
Gr.
Draaierij. (De) Gehucht onder Benningwolde, Gr.
Duivendans. Gehucht onder Oldebroek, G.
Durentijdspolder. Bij Sluis, Z.

1

Engeland. Buurt onder Apeldoorn,
G.
Filistijnenpolder. Bij Bergen, N.-H.
Gaarkeuken. (De) Gehuchtbij Grijpskerk, Gr.
Galathee. Polder bij Ooltgensplaat,
Z.-H.
Ganzestaart. (De) Gehucht bij Hoogeloon, N.-B.
Goedentijd. Buurt bij Alfen, N. - B.
Gortebrijhoek. (De) Wijk van Nyeveen, D.
Grauwe Kat. (De)
Gehucht bij
Westhem, F.
Hangop (De). Buurt bij Sint Annaparochie, F.
Happenhennip. Polder onder Werkendam, N.-B.
Hongarije. Gehucht onder Bergeik, N.-B.
Houtenpoppen. Gehucht bij Kerkwerve, Z.
Isegrim. Gehucht bij Bladel, N.-B.
Juffrouwenweide. (De) Polder onder Bussen ; Meeuwen , Kapelle
en Waspik, N.-B.
Kibbelgaren. Gehucht bij Veendam, Gr.
Kijfhoek. Naam van verscheidene
polders, die het spreekwoord der
France/icc in herinnering brengt:

) Namen, waarvan het zonderlinge verloopt in het al te platte , liet ik onver-

meld.
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„qui prend terre , prend guerre.”
Bij Alkmaar ligt een polder, waarvan de tweede helft van den naam
de eerste helft goed maakt : Kijf
en Eendracht.
Kortjakje. Buurt bij Harmelen, U.
Kostverloren. Een naam, aan vele
vaarten, sluizen, hoeven, enz. gegeven, als na het tot stand brengen bleek , dat de aanleg niet
noodig was geweest of niet aan
het doel beantwoordde.
Krabbelbuurt. (De) Buurt bij Westzaan, N. H.
Krakeelpolder. Bij Delft, Z.-H.
Lamoor. Gehucht bij Akersloot, N.-H.
Morsebelsche polder. Onder Oegstgeest, Z.-H.
Muggebeet. (De) Gehucht bij Giethoorn, 0.
Nachtmerrie. (De) Polder bij Heerjansdam, Z.-H.
Naaikussen. (Het) Buurt bij Neuzen, Z.
Nathals. (De) Polder onder Dussen,
N.-B.
Niemandsvriend. Gehucht bij Sliedrecht, Z.-H.
Pannekoek. (De) Polder bij Werkendam, N.-B.
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Pruttelaar. (De) Buurt van Zeeland, N.-B.
Razernjpolcler. Onder Tolen, Z.
Ronduit. Gehucht bij Wanneperveen, 0.
Schapenbout. (De) Gehucht onder
Axel, Z.
Schelm. (De) Gehucht onder Deurne, N.-B.
Schuddebeurs. Naam van verscheidene polders en aanduiding , dat
de droogmaking veel geld kostte,
herhaaldelijk nieuwe uitgaven
eischte.
S'peketerspolder. Bij Haringcarspel,
N.-H.
Turfzak. (De groote)
Polder bij
Made, N.-B.
Verbrandeinanspolder. Bij Zieriksee,
Z.
Vijgeter. (De) Gehucht bij Koudekerke, Z.
Vrouwenverdriet. Gehucht bij Assendelft, N.-H. Ook bij Brouwershaven, Z.
Zeezuiper. (De) Polder bij Bergenop-Zoom, N.-B.
Zevenvierendeel. (Het) Polder bij
Rosmalen, N.-B,

REGISTER VI.
PERSONEN, IN DE ARTIKELS VOORKOMENDE. 1 )
A.

Aagje van Enkhuizen , Enkhuizen ,
N.-H.
Aaron, Amsterdam, N.-H.
Ada van Holland, Dordrecht, Leiden, Z.-H. Herkenrade, L.
Ada, dochter van Graaf Willem I,
Rijnsburg, Z.-H.
Ada van Heusden, Heusden, N.-B.
Adam, Sassenheim, Z.-H.
Adolf van Gelder, Buren, Nijmegen, G.
Adolf van Nassau, Heiligerlee, Gr.
Nijmegen, G. Mook, L.
Adriaan VI, Utrecht, U. Goedereede,
Z.-H.
Adriaan van Hilvarenbeek, Hilvarenbeek, N.-B.
Aerts, (Neeltje) Rotterdam, Z.-H.
Agge , zoon van pastoor Peter,
Wijkel, F.
Agricola, (Rudolf) Aduard, Baflo ,
Groningen, Gr.
Agrippa, (Hendrik Cornelis — van
Nettesheim) Wouw, N.-B.
Agrippina, Katwijk, Z.-H.
Agur, Elspeet, G.
Ainsworth, (Thomas) Goor, 0.
Albemarle, (Arnold Joost, Heer van
Koppel, Graaf van) Gorsel, Warnsveld, G.
Alberti, (Johannes) Assen, D.
Albertine Agnes, Oudeschoot, F.

Albrecht van Beieren, Koudekerk,
Z.-H. Urk, N.-H.
Aleid van Poelgeest , Koudekerk ,
Z.-H. Almkerk, N.-B.
Aleid van Culemborch, IJselstein, U.
Aleid van Gelder, Rijnsburg, Z.-H.
Alphen, (Hieronymus van) Gouda,
Z.-H.
Alting, (Menso) Eelde, Sleen, D.
Alva, (Frederik Alvarez de Toledo,
Hertog van) BrielsnieuWland ,
Z.-H.
Amalia, dochter van Marnix, Asperen, Z.-H.
Amalia van Solms , Utrecht , U.
's Gravenhage, Z.-H.
Amalia Maria da Gloria Augusta van
Saksen Weimar, Baarn, U.
Amasa, Naarden, N.-H.
Amelberga, Susteren, L.
Ammon, (Caspar) Hasselt, 0.
Amstel, (Jan van) Schijndel, N.-B.
Amsweer, (Doede van) Appingedam, Gr.
Andries, (Sint) Amerongen, U.
Angelo, (Michel) Breda, N.-B.
Anna, (Sint) Sint Annaland, Z.
Anna van T wickelo, Deventer, O.
Anna Catharina van Bourbon, Nijmegen, G.
Anna van Egmond, gemalin van
Willem I, Buren, G.
Anna van Saksen, gematin van Willem I, Wichen, G.

I) Van nog levende personen is geen melding gemaakt, tenzij bij eenio.e aanhaling uit hunne geschriften.
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Anna, dochter van Willem I, Leeuwarden, F.
Anna Paulowna, Anna Paulownapolder, N.-H.
Antonius, (Sint) Oplo, N.-B.
Aremberg, (Jan de Ligne, Graaf van)
Heiligerlee, Gr.
Arends, (Jan) Alkmaar, N.-H.
Arent van Amstel, Benschop, IJselstein, U.
Arent van Benschop, Benschop, U.
Arkel, (Geslacht van) Egmond, N.-H.
Arkel, Gorinchem, Z. - Fl.
Arminius, (Jacobus) Dordrecht, Oudewater, Z.-H.
Arnold van Aspremont, Lienden, G.
Arnoud, Graaf van Holland, Winkel, Zandpoort, N.-H.
Arnoud, Hertog van Gelder, Arnhem, Buren, G. Grave, N.-B.
B.
Baake, (Laurens Joosten) Beverwi•k, N.-H.
Baarte van Heukelom, IJselstein, U.
Baerle, (Casper van) Muiden, N.-H.
Balfour, (Henrick) Oostkapelle, Z.
Banckert's, (De) Vlissingen, Z.
Barbarus, (Hermolaus) Baflo, Or.
Barentsz, (Willem) Terschelling,
N.-H.
Barkey, (Willem Aelbrechts) Leiden,
Z.-H.
Bartholomeas (Sint) Schoonhoven,
Zuidland, Z.-H.
Bavo, (Sint) Haarlem, N.-H.
Beatrix van Vlaanderen, Alkmaar,
N.-H.
Beeckman, (Elias) Aardenburg, Z.
Beers, (Jan van) Rijswijk, Z.-FI.
Beets, (Nicolaas) Koudekerk, Z.-H.
Herkenrade, L.
Beilinc, (Allaert) Schoonhoven, Z.-H.
Bekker, (Balthasar) Metslawier, Oosterlittens, F.
Bekker, (Elisabeth) Beemster, de
Rijp, N.-H. Vlissingen, Z.
Bellamy, (Jacobus) Utrecht, U. Vlissingen, Z.
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Bennet, (Johannes Balthasar) Sassenheim, Z.-H.
Bentynck, .(Johan) Apeldoorn, G.
Bentinck, (Hans Willem Baron)
. Raalte, 0.
Bentinck, (Wolter Jan Gerrit Baron)
Amsterdam, N.-H.
Berchem, (Nicolaas van) Haarlem,
N.-H.
Bergen, (Adriaan Adriaansz. van)
de Leur, N.-B.
Bergers, (Catharina) Utrecht, U.
Berkhey, (Johannes le Francq van)
Warmond, Z.-H.
B ernhard van Saksen Weimar,
Baarn, U. 's Gravenhage, Z.-H.
Bernulphus, Oosterbeek, G. Utrecht,
U.
Bertling, (Michaël) Koevorden, D.
Bestje van Meurs, Pijnakker, Z.-H.
Beukelsz, (Willem) Biervliet, Z.
Beuningen, (Koenraad van) Rijns burg, Z.-H.
Beverninck, (Hieronymus) Gouda,
Z.-H.
Bey, (Willem de) Goes, Z.
Bilderdijk, (Willem) Bommel, G.
Haarlem, N.-H. Heusden, N.-B.
Bilders, (Johannes Warnardus)

den, G.

Vor-

Blanken, (Jan) Helvoetsluis, Z.-H.
Blasius, (Sint) Reenen, U.
Bloemaert, (Dirk) Bruinisse, Z.
Blois, (Willem — van Treslong)
Brielle, Z.-H.
Boedeker, (Anna) Deventer, 0.
Boerhaave, (Herman) Leiden, Oegstgeest, Voorhout, Z.-H.
Boetselaar, (Rutger Wessel Baron
van den) Asperen, Z.-H.
Boetselaar, (Karel Baron van den)
Willemstad, N.-B.
Bogerman, (Johannes) Kollum, F.
Bogerman, (Johannes) de zoon, Kollum, F. Enkhuizen, N.-H. Dordrecht, Z.-H.
Boksma, (Alle) Workum, F.
Bol, (Ferdinand) Dordrecht, Z.-H.
Bonifacius, Almenum, Dok/cum, F.
Bondt, (Nicolaas) Blokker, N.-H.
Bonnet, (Gijsbertus) Naarden, N.-H.
14
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Bontekoe, (Willem Ysbrandsz.)
Hoorn, N.-H.
Boogaarde, (Geslacht Van den) Hees
-wijk,
N.-B.
Boot, (Johannes Cornelis) De Leur,
N.-B.
Borger, (Elias Anne) Joure, Langweer, F.
Borrewater, Steenbergen, N.-B.
Borssele , (Wolfert van) Tempelier,
Oostkapelle, Z.
Borssele, (Wolfert van) Ifselstein, U.
Vere, Z.
Borssele , (Frank van) Goes, Sint
Maartensdijk, Z.
Borssele, (Geslacht Van) Geldermalsen, G.
Borstius, (Jacobus) Wormery eer ,
N.-H.
Bosch, (Johannes Graaf van den)
Vledder, D. Herwijnen, G.
Bosch, (Pieter van den) Zegwaard,
Z.-H.
Bossu , (Maximiliaan de Rennin ,
Graaf van) Utrecht, U. Hoorn,
Monnikendam. N.-H. Brielle, Maassluis, Rotterdam, Z.-H.
Both, (Pieter) Amersfoort, U.
Boudewijn van Heusden, Heusden,
N.-B.
Boysot (Lodewijk van) Leiden, Z.-H.
Brakel, (Johan van) Rotterdam, Z.-H.
Brandt, (Gerard) Goedereede, Z.-H.
Bredehoff, (Franqois van) Oosthuizen, N.-H.
Brederode, (Geslacht Van) Egmond,
N.-H.
Brederode , (Jan van) Zandpoort,
N.-H.
Brederode, (Reinoud van) Vianen,
Z.-H.
Brederode, (Frans van) Dordrecht,
Goedereede, Vianen, Z.-H.
Brederode, (Hendrik van) Haarlem,
N.-H.
Brederode, (Lancelot van) Haarlem,
N.-H.
Brinio, Heemskerk, N.-H.
Brockhaus, Kapelle, Z.
Broeke, (Berend Ten) Steenwijk, 0.
Enkhuizen, N.-H.

Broekhuizen, (Johan van) Amstelveen, N.-H.
Brouk, (Johan) Gouderak, Z.-H.
Brouk, (Leendert) Gouderak, Z.-H.
Brouk, (Cornelis) Gouderak, Z.-H.
Brouk, (Anna) Gouderak, Z.-H.
Brugman, (Johannes) Harich, F.
Brugmans, (Pybo) Hantum,"F.
Brugmans, (Antonius) Hantum, F.
Bruyn, (Jacob van Oosterw ij k) Middelburg, Z.
Bucerus, (Gerson) Vere, Z.
Buis, (Paulus) Amersfoort, U.
Bull, (Abraham Johannes De) Heenvliet, Z.-H.
Burmania, (Sjuck Gerrold Juckema
van) Dongjum, F.
Busenius, (Cornelius) Alkmaar,N.-H.
C.
Calixtus, (Sint) Groenlo, G.
Cammingha's, (Geslacht der) Goutum, F.
Cammingha, (Tacke van) Ameland, F.
Campen, (Jacob van) Amersfoort,
U. Amsterdam, N.-H.
Cartesius , (Renatus) Oegstgeest ,
Z.-H.
Catharina van Siëna,(Sinte)Jutrijp,F.
Cats, (Jacob) Jisp, N.-H. 's Gravenhage, Schiedam, Z.-H. Brouwershaven, Groede, Z.
Cecilia, Susteren, L.
Chambord, (Graaf van) Arnhem, G.
Chassé, (David Hendrik Baron) Tiel,
G. Ginneken, N.-B.
Ciriacus, (Sint) Dalfsen, 0.
Claes, (Lieve) Zuidland, Z.-H.
Claessen, (Johannes) Leerdam, Z.-H.
Clant, (Adriaan) Stedum, Gr.
Clarisse, (Johannes) Schiedam, Z.-H.
Claudius Civilis, Genemuiden, 0. Nijmegen, G.
Clees, (Jan Claasz.) Edam, N.-H.
Clemens XIV, Goutum, F.
Cock, (Hendrik De) Ulrum, Gr.
Coddaeus (Mattheüs) Dordrecht,
Z.-H.
Codde, (Adriaan van der) Rijns burg,
Z.-H.
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Codde, (Gijsbert van der) Rijnsburg,
Z.-H.
Codde, (Jan van der) Rijns burg,
Z.-H.
Coehoorn, (Menno Baron van) Bergum, Britsum, Wijkel, F. Hasselt, 0., Naarden, N.-H. Bergen
op Zoom, N.-B.
Coene, (Tobias De) Beemster, N.-H.
Coornhert, (Dirk Volkertsz.) Gouda,
Z.-H.
Cornelisz., (Cornelis — van Uitgeest)
Zaandam, N.-H.
Cornelisz., (Pieter) Leiden, Z.-H.
Corput, (Johan van den) Steenwijk, 0.
Costa, (Isaac Da) Amsterdam, N.-H.
Coxinga, Schipluiden, Z.-H.
Coyet, (Fredrik) Schipluiden, Z.-H.
Crabeth, (Dirk) Gouda, Z.-H.
Crabeth, (Wouter) Gouda, Z.-H.
Cremer, (Jacobus Jan) 's Gravenhage, Z.-H.
Crispijn, (Sint) Lichtenvoorde, G.
Cruquius, (Nicolaas Samu61) Spaarndam, Haarlemmermeer, 1•T:-H.
Curtius, (Marcus) Barneveld, G.
Curtius, (Johannes) Heilo, N.-H.
Cuyp, (Albert) Dordrecht, Z.-H.
D.

Daendels, (Herman Willem) Hattem, G.
Daetselaar, (Abraham) Poederooien,
G. Gorinchem, Z.-H.
Dagobert, Utrecht, U.
Daine, (Nicolaas) Venlo, L.
Dedem, (Koenraad Willem Baron
van) Wijhe, 0.
Dekama, (Juw van) Baard, F.
Dekama, (Pieter van) Heerenveen, F.
Dekama, (Sicke van) Jellum, F.
Deken, (Agatha) Amstelveen, De Rijp,
N.-H. Vlissingen, Z.
Dekker, (Jeremias De) Dordrecht,
Z.-H.
Derksz, (Pieter) Edam, N.-H.
Descartes, (René) Oegstgeest, Z.-H.
Deutz van Assendelft, (Jacoba Margaretha) Heemskerk, N.-H.
Diepholt, (Rudolf van) Bunschoten,U.

Diodati, Dordrecht, Z.-H.
Dirk III, Dordrecht, Z.-H.
Dirk IV, Dordrecht, Z.-H.
Dirk VI, Bloemendaal, N.-H.
Dirk VII, Dordrecht, Roon, Z.-H.
Dirksz , (Cornelis) Monnikendam,
N.-H.
Does, (Jan van der) Noordwijk, Z.-H.
Dohna, (Maurits Willem Graaf van)
Zeist, U.
Dorth, (Johanna Magdalena Catharina Judith van) Lichtenvoorde,
Winterswijk, G.
Dou, (Gerard) Leiden, Z.-H.
Douma, (Epo van) Huizum, F.
Dousa, (Janus) Noordwijk, Z.-H.
Drebbel, (Cornelis) Alkmaar, N.-H.
Drusus, Doesburg, G.
Ducasu, Rijzenburg, U.
Duifhuis , (Huibert) Utrecht, U.
Rotterdam, Z.-H.
Duivenvoorde, (Willem van) Geertruidenberg, N.-B.
Dumouriez, (Charles Franqois) Breda, Willemstad, N.-B.
Duyn, (Adam Adriaan van der) Sassenheim, Z.H.
Duyn, (Adam Franqois Jules Armand
Graaf van der — van Maasdam)
Deventer, 0. 's Gravenhage, Z.-H.
Duyvebode, (Willem Cornelis van)
Leiden, Z.-H.
E.
Echten, (Anna Elisabeth Baronesse
van — tot Echten) Wijhe, 0.
Eduard III van Engeland, Nijmegen, G.
Eduard van Gelder, Rozendaal,
Voorst, G. ;
Eemo, Enumatil, Wittewierum , Gr.
Effen, (Justus van) Utrecht, U.
Egeling, (Lucas) Hemmen, G.
Eggert, (Willem) Amsterdam, Purmerend, N.-H.
Egh (Jacob) Zaandam, N.-H.
Egmond , (Lamoraal Graaf van)
Beierland, Z.-H. Weerd, L.
Eisinga, (Jelte) Dronrijp, F.
Eisinga, (Eise) Dronrijp, Franeke F.
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Ekama, (Cornelis) Pesens, F.
Eleonora, gemalin van Reinoud II,
Nijmegen, Voorst, G. Deventer, 0.
Elia, Naarden, N.-H.
Elisa, Naarden, N.-H.
Elisabeth, (Sinte) Grave, N.-B.
Emilia van Nassau, Wichen, G.
Emma, gemalin van Koning Willem
III, Gorsel, Kuilenburg , G. Dordrecht, Z.-H.
Emmanuel, (Don — van Portugal)
Wichen, G.
Engelbert van Nassau, Breda, N.-B.
Episcopius, (Simon) Bleiswijk, Z.-H.
Erasmus, (Desiderius) Aduard, Gr.
Rotterdam, Z.-H. Wouw, N.-B.
Erycius Puteanus, Venlo, L.
Ethelijn, Heusden, N.-B.
Eusebius, (Sint) Arnhem, G.
Everhard, (Graaf) Herwen, G.
Evertsen, (Jan) Middelburg, Vlissingen, Z.
Evertsen , (Cornelis) Middelburg,
Vlissingen, Z.
V,
Faust, Waardenburg, G.
Feith, (Rijnvis) Zwolle, 0.
Ferdinand, Keizer, Souburg , Z.
Filips van Bourgondie, Goes, Sint
Maartensdijk, Z.
Filips II, Jellum, Wirdum,F. Middelburg, Z.
Filips Willem, Buren, G. Werkhoven, U.
Filips van Almonde, Brielle, Z.-H.
Filippus, (Sint) Sint Filipsland, Z.
Floris II, de Vette, Bloemendaal,
N.-H.
Floris V, Doornenburg, G. Loenen,
U. Alkmaar , Bloemendaal , Medemblik, Muiden, Velzen, N.-H.
Leiden, Z.-H. Baarland, Middelburg, Oostkapelle, Z.
Foits, Heerenveen, F.
Foreest, (Pieter van) Alkmaar, N.H.
Frederik van Egmond, IJselstein, U.
Frederik V, van Boheme, Reenen, V.
Frederik Hendrik, Oudeschoot, F.
Groenlo, Zutfen, G. Utrecht, Zeist,
U. Delft , '5 Gravenhage , Z.-H.

Breda, 's Hertogenbosch, Zwaluwe, N.-B. Maastricht, Venlo, L.
Frederik de Toledo, (Don) Schoten,
N.-H.
Frederik, broeder van Koning Willem II, Vledder, D.
Friso, (Johan Willem) Baarn, U.
Moerdijk, N.-B.
Fruitiers, (Jacobus) Ovezande, Z.
G-.

Galen, (Johan van) Amsterdam, N.-H.
Gansfort , (Wessel) Aduard , Gr.
Goes, Z.
Geert Groote , Deventer , Windesheim, 0. Harderwijk, G.
Geertruid , (Sinte) Geertruidenberg ,
N.-B.
Geesteranus , (Arnoldus) Poederooien, G.
Genestet , (Petrus Augustus De)
Rozendaal, G.
Gent (Willem Jozef Baron van)
Utrecht, U.
Gerard van Velzen, Loenen, U. Velzen, N.-H.
Gerard III, van Gelder, Roermond, L.
Germanicus, Katwijk, Z.-H.
Gerrit van Assendelft , Assendelft,
N.-H.
Gerritsen, (Gerrit) Rotterdam, Z.-H.
Gerritsz, (Johan) Bennekom, G.
Gevers van Endegeest, (Daniel Theodore) Heemskerk, N.-H.
Gijsbrecht II, Muiden, N.-H.
Gijsbrecht IV , Doornenburg , G.
IJselstein, U.
Gockinga, (Geslacht) Zuidbroek, Gr.
Godfried de Noorman, Herwen, G.
Godfried van Reenen, Vollenhove,
0. Montfoort, U.
Godfried in de wieg ,' s Hertogenbosch,
N.-B.
Goes, (Antonides van der) Goes, Z.
Gomarus , (Franciscus) Bleiswijk ,
Dordrecht, Z.-H.
Gondebald, Ameland, F.
Goslinga, (Sicco van) Dongjum, F.
Goudriaan , (Adrianus Franwis)
Ameide, Z.-11.
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Gouw, (Johannes Ter) Nes, F.
Gregorius VII, St. Jacobiparochie, F.
Glib, (Nicolaas) Grijpskerk, Gr.
Groen van Prinsterer, (Guillaume)
Voorburg, Z.-H.
Groningen , (Abram Pieter van)
Ridnsburg, Z.-H.
Groot, (Hugo de) Poederooien, G.
Beemster , Hoorn , N.-H. Delft ,
Gorinchem, Z.H. Vere, Z.
Groot, (Petrus Hofstede De) Ulrum,
Gr.
Grovestins, (Wijbe) Nieuwland, F.
Guy van Dampierre, Sluis, Z.
Guyot, (Henri Daniël) Groningen, Gr.
IT.
Haan, (Cornelis Janszoon, bijgenaamd De) of het Haantje, Amsterdam, N.-H.
Haar , (Bernard Ter) Rozendaal,
Yelp, Vorden, G.
Halbertsma, (Eeltje) Grouw, F.
Halbertsma, (Joost Hidde) Grouw, F.
Hall, (Floris Adriaan Baron van)
Zandpoort, N.-H.
Hals, (Gerrit Bastiaansz De) Lekkerkerk, Z.-H.
Hambroek , (Antonius) Rotterdam,
Schipluiden, Z.-H.
Hannibal, Nijmegen, G.
Haren, (Willem van) Sint Annaparochie, Leeuwarden, F.
Haren, (Onno Zwier van) Sint An-

naparochie, Leeuwarden, Wijkel,
Wolvega, F.
Haring, (Jan) Hoorn, N.-H.
Harold, de Noor, Herwen, G.
Harrebomee, (Pieter Jakob) Jittrijp,
F.
Hasselaar, (Kenau Simons) Haarlem, N.-H.
Hattem, (Pontiaan van) Sint Filipsland, Z.
Haymo, Reenen, U.
Heda, (Wilhelmus) Alfen, Z.-H.
Heeckeren, (Geslacht Van) Delden,
0. Zutfen, G.
Heemskerk , (Jacob van) Amsterdam, Terschelling, N.-11.
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Heemskerk , (Johan van) Wassenaar, Z.-H.
Heere, (Jan Lieven) Zieriksee, Z.
Heldring, (Otto Gerhard), Hemmen,
Hoenderlo, Zetten, G.
Hellenbroek, (Abraham) Zwammerdam, Z.-H.
Helmers, (Jan Frederik) Muiderberg,
N.-H.
Helst, (Bartholomeiis van der) Haarlem, N.-H.
Hemony , (Frangois) Arnhem , G.
Amsterdam, N.-H.
Hemony, (Pierre) Amsterdam, N.-H.
Hemsterhuis, (Tiberius) Groningen,
Gr.
Hemsterhuis, (Frans) Franeker, F.
Hendrik III , Keizer , Groesbeek ,
Oosterbeek, G.
Hendrik van Vianden, Hasselt, 0.
Vreeland, U.
Hendrik van Nassau, Heumen, G.
Mook, L.
Hendrik van Zutfen, Zutfen, G.
Hendrik, broeder van Koning Willem III, Baarn, U. Amsterdam,
Egmond, N.-H. Delftshaven, Z.-H.
Hengel (Wessel Albertus) Kalslagen, N.-H. 's Hertogenbosch, N.-B.
Heringa, (Jodocus) Gorredijk, F.
Herlar, (Johan van) Ammerzoden, G.
Herman van Twickelo, Delden, 0.
Herman van Lochem, Enschede, 0.
Hertaing, (Daniël De) Heemskerk,
N.-H.
Herwaarden , (Adrianus van) Opheusden, G.
Herwen, (Claes van) Vaasen, G.
Heurnius, (Johannes) Wichen, G.
Heusden , (Adriana Johanna van)
Geertruidenberg, N.-B.
Heusden, (Jacob van) Hilvarenbeek,
N.-B.
Heyden, (Jan Van der) Gorinchem,
Z.-H.
Heye, (Jan Pieter) Abbenes, N.-H.
Ginneken, N.-B.
Hierges , (Gilles van Barlaimont ,
Heer van) Oudewater, Z.H.
Hieronymus, (Sint) Harderwijk, G.
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Hillegonda, (Sinte) Hillegondsberg ,
Z.-H.
Hippokrates, Alkmaar, N.-H.
Hippolytus, (Sint) Delft, Z.-H.
Hoeven, (Abraham des Amorie van
der) Utrecht, U. Oudewetering,
Z.-H.
Hofdijk, (Willem \ Jacobsz.) Rozendaal, G. Alkmaar, N.-H.
Hogen dorp, (Gijsbert Karel Graa f van)
Rotterdam, 's Gravenhage, Z.-H.
Hogerbeets, (Pieter) Hoorn, N.-H.
Hogerbeets, (Rombout) Hoorn, N -H.
Hohenlo, (Graaf Filips van) Boertange, Gr. Zieriksee, Z.
Honert, (Johannes van den) Hendrik Ido Ambacht, Z.-H.
Hoofman, (Elisabeth) Haarlem, N.-H.
Hooft, (Pieter Cornelisz.) Winsum,
Gr. Muiden, N.-H.
Hoogvliet, (Arnold) Vlaardingen,
Z.-H.
Hoorne, (Filips van Montmorency,
Graaf van) Weerd, L.
Hortensius, (Lambertus) Montfoort,
U. Naarden, N.-H.
Hottinga, (Jacob van) Nieuwland, F.
Houbraken, (Arnold)Dordrecht, Z.-H.
Houtman, (Cornelis) Gouda, Z.-H.
Houweningen, (Elsje van) Poederooien, G. Gorinchem, Z.-H. Werkendam, N.-B.
Hugo van Baarland, Baarland, Z.
Hulst, (Abraham van der) Amsterdam, N.-H.
Huss, (Johannes), Goes, Z.
Huygens, (Constantijn) Beekbergen,
G. Muiden, N.-H. 's Gravenhage,
Monster, Z.-H.
Huygens, (Christiaan) 's Gravenhage
Z.-H.
I.
Ido, (Hendrik) Hendrik Ido Ambacht, Z.-H.
Innocentius III, Biervliet, Z.
Innocentius X, Akkooi, G.
Isendoorn a Blois, Vaasen, G.
Iterson, (Frederik Hendrik Gijsbertus van) Weesp, N.-H.
Izak, Naarden, N.-H.

J.
Jacob, (Sint) Groningen, Sr. Leeuwarden, F. Utrecht, U. 's Gravenhage, Z.-H.
Jacob (Lange) van Sneek, Sneek, F.
Jacoba van Beieren , Sassenheim,
Z.-H. Goes, Sint Maartensdijk, Z.
Jacobus I, Reenen, U.
Jacobus II, Dieren, G.
Jan, (Sint) Rinsumageest, F. Gouda,
Schiedam, Z.-H. 's Hertogenbosch,
N.-B.
Jan I, Graaf, Haamstede, Z.
Jan VIII van Arkel, Akkooi, G.
Jan X van Arkel, de Sterke, Arkel,
Z.-H.
Jan XIII van Arkel, Leerdam, Z.-H.
Jan de Bakker, Woerden, Z.-H.
Jan van Leiden, Leiden, Z.-H.
Jan van Lochem, Enschede, 0.
Jan van Nassau, Utrecht, U.
Jans, (Johannes) Sint Jacobiparo-

chie, F.
Jansen, (Zacharias) Middelburg, Z.
Jansenius, (Cornelis) Akkooi, G.
Japiks, (Gijsbert) Bolsward, F.
Jezus, Buurmalsen, G. Maartensdijk, U. Naarden, N.H. Nootdorp,
Z.-H. Sint Annaland, Z.
Joab, Naarden, N.-H.
Jona, Naarden, N.-H.
Jonctijs, (Daniël) Dordrecht, Z-H.
Jong, (Willem de) Vorden, G.
Jongema, (Edo) Bolsward, F.
Jongema, (Geslacht) Nieuwland, F.
Joris, (Sint) Groningen, Sr. Amersfoort, U.
Judas, Naarden, N.-H.
Junius, (Hadrianus) Hoorn, N.-H.
Middelburg, Z.

K.
Kaerwas, (Wouter) Zuidland, Z.-H.
Kajanus, (Daniël) Haarlem, N.-H.
Kamphuizen, (Dirk Rafaelsz.) Dokkum, F. Vleuten, U. Gorinchem,
Z.-H.
Karel de Groote, Almenum, Ameland, F. Nijmegen, G. Maastricht,
L.
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Karel de Dikke, Herteen, G.
Karel van Egmond, Sneek, F. Arnhem, Hattem, G.
Karel de Stoute, Charlois, Z.-H.
Middelburg, Z.
Karel V, Utrecht, Vreeland, U. Sloten, N.-H. Goedereede, Oudewater,
Z.-H. Middelburg, Souburg, Z.
Karel II, Scheveningen, Z.-H. Breda, N.-B.
Kasteleyn, (Petrus Johannes) Breukelen, U.
Kate, (Jan Jacob Lodewijk Ten)
Hemmen, G. Amsterdam, Marken,
N.-H.
Keever, (Trijntje) Edam, N.-H.
Kempis, (Thomas a) Zwolle, 0.
Kieke Berend, Haaksbergen, 0.
Kieten, (Klaas van) Spaarnwoude,
N.-H.
Kikkert, (Albert) Vlieland, N.-IL
Kingma, (Jan van) Tietjerk, F.
Kinsbergen, (Jan Hendrik van) Apeldoorn, Doesburg, Elburg, G. Amsterdam, N.-H.
Kist, (Ewaldus) Woerden, Z.-H.
Kist, (Nicolaas Christiaan) Bommel, G.
Kleopas, Kleverskerke, Z.
Kliever, (J. de) Ovezande, Z.
Koen, (Jan Pietersz) Hoorn, N.-H.
Koenerding , (Johannes Andreas)
Zwammerdam, Z.-H.
Koenraad II, Oosterbeek, G.
Koppelstok, Brielle, Z.-H.
Kort, (Arent) Langendijk, N.-H.
Kortenaar (Egbert Meeuwsz) Rotterdam, Z.-H.
Koster (Laurens Jansz) Haarlem,
N.-H.
Kuik, Heerenveen, F.
Kuipers, (Gerardus) Nijkerk, G.
Kunera, (Sinte) Reenen, U. Nibbixwoude, F.
Kuser, (Willens) Koudekerk, Z.-H.
L.

Laarveld, (Berend) Haaksbergen, 0.
Lambert, (Mooi) Tiel, G. Rotterdam,
Z.-H.

VI.
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Lange, (Sebastiaan de) Vere, Z.
Langendijk , (Pieter) Langendijk ,
N.-H.
Lannoy , (Juliana Cornelia Baronnesse De) Geertruidenberg, N.-B.
Laren (Joost van) Arnemuiden, Z.
Laurens , (Sint) Terhorne , F. De
Bilt, U. Alkmaar , N.-H. Rotterdam, Z.-H.
Lebuïnus, (Sint) Deventer, 0.
Leeghwater, (Jan Adriaansz) Haarlemmermeer, De Rijp, N.-H.
Leemput, (Jan Jacobsz van) Utrecht,
U.

Leeuwenhoek, (Antonie van) Delft,
Z.-H.
Leicester (Robert Dudley, Graaf van)
Warnsv e ld, G.
Lennep, (David Jacob van) Heemstede, N.-H.
Lennep, (Jacob van) Alkmaar, Bloemendaal, Schagen, N.-H. Leerdam, Sassenheim, Z.-H.
Leo X, Goedereede, Z.-H.
Liefde, (Jan De) Rotterdam, Z.-H.
Lijnden , (Frederik Godard Baron
van) Haarlemmermeer, N.-H.
Lijnden , (Geslacht Van) Lienden,
Vaasen, G.
Limburg, van Baden, Breda, N.-B.
Lindenhout, (Johannes van 't) Neerbosch, G.
Linnaeus, (Carl) Heemstede, N.-H.
Linschoten , (Jan Huyghen van)
Haarlem, N.-H.
Lodewijk de Vrome, Herwen, G.
Lodewijk van Nassau, Heiligerlee,
Wedde, Gr. Leeuwarden, F. Heumen, Waardenburg, G. Mook, L.
Lodewijk van Montfoort, Hattem, G.
Lodewijk XIV, Dongjum, F. Bommel, Keppel, G. Boxtel, N.-B.
Lodewijk , Koning van Holland,
Meppel, D. Apeldoorn, Soeren, G.
Austerlitz, U. Middelburg, Z.
Loon, (Lodewijk, Graaf van) Dordrecht, Z.-H. Herkenrade, L.
Loosjes, (Adriaan) Hoorn op Texel,
N.-H.
Lovendaal (Jacob van) Venlo, L.
Lucas, Jutrijp, F.
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Ludgerus, (Sint) Holwerd, F.
Lumey, (Willem van der Mark, Heer
van) Hilvarenbeek, N.-B.
Luther, Hasselt, 0. Zutfen, G. Sint
Kruis, Z.
Luyt, (Jacobus) Schiedam, Z.-H.
1U.
Maarten, (Sint) Groningen, Gr. Dokkum, F. Doesburg, G. Maartensdijk, Utrecht, U. Sint Maarten,
N.-H. Sint Maartensdijk, Z.
Margaretha van Brabant, Roermond,
L.
Maria, Assen, D. Buurmalsen, G.
Delft, Z.-H. Sint Annaland, Vrouwepolder, Z.
Maria Magdalena, Goes, Z.
Maria van Nassau, Buren, G.
Maria Louisa, gemalin van Friso,
Leeuwarden, F.
Maria , gemalin van Willem III ,
Dieren, G.
Maria Agnes van Zinzendorf, Zeist,
U.
Maria van Gavre, Ginneken, N.-B.
Marmont, (Auguste Frédéric Louis
Viesse de) Austerlitz, U.
Marnix, (Filips van) Stoutenburg,
Utrecht, U. Asperen, Maassluis,
Z.-H. Souburg, Z.
Marnix, (Walburg van) Stoutenburg,
U.
Martinet , (Johannes Florentius)
Deurne, N.-B.
Maurits , Delfzijl , Gr. Rolde , D.
Blokzijl, Steenwyk, 0. Groenlo,
Harderwijk, Wichen, G. Reenen,
Werkhoven, U. Asperen, Bleiswijk, Loosduinen, Pijnakker, Z.-H.
Hulst, Middelburg , Sluis, Z. Grave,
N.-B.
Maurits, (Johan) de Braziliaan, Franeker, F. 's Gravenhage, Z.-H.
Maximiliaan I , Amsterdam, N.-H.
Alfen, Z.-H.
Mebius , (Jacobus Engelsma) Nyehaske, F.
Meerten, (Henrik van) Gouda, Z.-H.
Meeuwisz, (Rochus) Brielle, Z.-H.

Melis, (Lambert) Westzaan, N.-H.
Menno Simons, Pingjum, Witmarsum, F.
Merken, (Lucretia Wilhelmina van)
Amsterdam, N.-H.
Merula, (Angelus) Brielle, Heenvliet,
Z.-H.
Metius, (Adrianus) Alkmaar, N.-H.
Metius, (Jacobus) Alkmaar, N.-H.
Metzu, (Gabriël) Leiden, Z.-H.
Meyster, (Everard) Amersfoort, U.
Michaël, Harlingen, F. Oudewater,
Z.-H. Sint Michielsgestel, N.-B.
Miedehuis, Scherpenzeel, F.
Miens, (Frans van) Leiden, Z.-H.
Miggrode, (Johannes van) Vere, Z.
Milla van Kampen, Rosmalen, N.-B.
Minsma, (Douwe) Wijkel, F.
Moens, (Petrus) Kubaard, F.
Moens, (Petronella) Kubaard, F.
Moons, (Anna Maria) Ede, G.
Moll, (Willem) De Vuursche, U.
Mondragon, (Christoffel van) Maassluis, Z.-H. Bruinisse, Zieriksee, Z.
Moor, (De) Vlissingen, Z.
Moreau, (Jean Victor) Sluis, Z.
Mozes, Amsterdam, Naarden, N.-H.
Muller, (Christiaan) Haarlem, N.-H.
Muller, (Stoffel) Zwijndrecht, Z.-H.
N.
Naerebout, (Frans) Goes, Vere, Z.
Napoleon, Franeker, F. Apeldoorn,
Borkelo, U. Austerlitz, U. De Helder, N.-H. Middelburg, Z.
Nellesteyn , (Geslacht Van) Leersum, U.
Nes, (Aert van) Rotterdam, Z.-H.
Nes, (Jan van) Rotterdam, Z.-H.
Nicolaas, (Sint) Groningen, Gr. Kampen, 0. Jutfaas, Utrecht, U.
Nierop , (Dirk Rembrandtsz van)
Nieuwe Niedorp, N.-H.
Nierstrasz , (Johannes Leonardus)
Alfen, Z.-H. Goes, Z.
Nieuwenhuizen , (Jan) Haarlem ,
Monnikendam, N.-H. Aardenburg,
Z.
Nieuwenhuizen, (Barend) Nootdorp,
Z.-H.
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Nieuwland , (Pieter) Watergraafsmeer, N.-H.
Noort , (Olivier van) Utrecht , U.
Schoonhoven, Z.-H.
Norrits, (John) Steenwijk, 0.
0.

Ockerse, (Willem Anthony) Vianen,
Z.H.
Odemar, Ootmarsum, 0.
Oldenbarneveld, (Joan van) Amersfoort, Stoutenburg, U. Loosduinen, Z.-H.
Oldenbarneveld, (Reinier van) Heer
van Groeneveld, Eemnes, U. Loosduinen, Z.-H.
Oldenbarneveld, (Willem van) Heer
van Stoutenburg, Rolde, D. Stoutenburg, U.
Oliviersen, (Jan) Vere, Z,
Oostdijk, (Susanna van) Poederooien,
G.
Oosterwijk, (Maria van) Nootdorp,
Z.-H.
Oosterzee, (Johannes Jacobus van)
Eemnes, U.
Oosthuysen, (Petrus Jodocus) Rijzenburg, U.
Orges, (Martin) Beekbergen, G.
Otto I, Keizer, De Vuursche, U.
Otto van Nassau, Bommel, G.
Oudaan, (Joachim) Rijnsburg, Z.-H.
Overdorp, (Justus Lodewijk) Epe, G.
P.

Paap, (Simon Jane) Haarlem, N.-H.
Palm , (Johan Hendrik van der)
Maartensdijk, U. Leiden, Rotterdam, Z.-H.
Paludanus, (Bernardus) Steenwijk,
0. Enkhuizen, N.-H.
Pancras, (Sint) Leiden, Z.-H.
Parma, (Alexander Farnese Hertog
van) Suis, Z. Grave, N.-B. Maastricht, Venlo, L.
Paschier de Fijne, Leiden, Z.-H.
Patricius, (Sint) Zandpoort, N.-H.
Payens, (Hugo de) Oostkapelle, Z.
Pepijn van Landen , Geertruidenberg,

N.-B.

Pepijn van Herstal, Susteren, L.
Perizonius, (Jacobus) Appingedarn,
Gr.
Peter, pastoor, Wijkel, F.
Peter de Groote, Egmond, Zaandam, N.-H.
Petronella van Saksen, Rijnsburg,
Z.-H.
Pharamond, Oldenzaal, 0.
Pier, (Groote) Sneek, F.
Piet Hein, Delft, Delftshaven, Z.-H.
Pieter, (Sint) Zuidbroek, Gr. Leiden,
Z.-H. Sint Filipsland, Z.
Pieters, (Jan) Middelburg, Z.
Pietersz, (Pieter) Deventer, 0.
Pistorius, (Johannes) Woerden, Z.-H.
Plechelmus, (Sint) Oldenzaal, 0.
Plectrudis, Susteren, L.
Ploeg, (Cornelis Jacobs) Jisp, N.-H.
Poot, (Hubert Cornelisz) Abtswoude,
Delft, Z.-H.
Popma, (Geslacht Van) Ylst, F.
Poppius, (Menso) Oosterzee, F.
Post, (Elisabeth Maria) Epe, G.
Potgieter , (Everhardus Johannes)
Zwolle, 0.
Potter, (Paulus) Enkhuizen, N.-H.
Putte, (Henrik van de) Venlo, L.
Putten , (Nicolaas van) Geery liet,
Z.-H. Middelburg, Z.
Puy, (Raymond De) Rijswijk, G.
Q.

Quellinus, (Artus) Amersfoort, U.
Amsterdam, N.- H.
R.
Rabenhaupt, (Karel) Groningen, Gr.
Koevorden, D. Grave, N.-B.
Radboud, Ameland, F. Hoogwoud,
N.-H.
Radewijnsz, (Floris) Leerdam, Z.-H.
Raesfelt, (Geslacht) Delden, 0.
Reael, (Laurens) Muiden, N.-H.
Rechteren, (Geslacht Van) Almelo,
Dalfsen, 0.
Reigersberch (Maria van) Poederooien, Cr. Vere, Z.
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Reinoud I, Montfort, L.
Reinoud II, de Zwarte, Nijmegen,
G. Montfort, L.
Reinoud III, Nijmegen, Rozendaal,
Voorst, G.
Roland, (Adrianus) De Rijp, N.-H.
Rembrandt, Sint Annaparochie, F.
Amsterdam, N.-H. Leiden, Z.-H.
Renesse, (Geslacht van) Haamstede,
Renesse, Z.
Rennenberg, (George de Lalaing ,
Graaf van) Boertange, Gr. Steenwijk, 0.
Reuchlin, (Johannes) Baflo, Gr.
Rheede, (Geslacht Van) Ellekom, G.
Richardis van Nassau, Roermond, L.
Richelieu, (Armand Jean Duplessis,
Due De) Dongjum, F.
Rietveld, (Karel) 's Heerenberg, G.
Rijn, (van) Utrecht, U.
Ripperda, (Wigbold) Winsum, Gr.
Haarlem, N.-H.
Robles, (Caspar De) Harlingen, F.
Vlieland, N. H.
Roderlo, (Geslacht Van) Ruurlo, G.
Roggeveen, (Jacob) Sint Filipsland,
Middelburg, Z.
Romero, (Juliaan) Naarden, N.-H.
Maassluis, Z.-H.
Rooijens, (Gijsbert Johannes) 's Hertogenbosch, N.-B.
Roordama, Sint Nicolaasga, F.
Rossem, (Maarten van) Apeldoorn,
Arnhem, Bommel, Vaasen , G.
Amersfoort, U. Boxtel, N.-B.
Royaards, (Herman Johan) Meerkerk, Z.-H.
Ruhnkenius, (David) Groningen, Gr.
Ruiter, (Herman De) Poederooien,
G. 's Hertogenbosch, N.-B.
Ruysdael, (Jacob) Haarlem, N.-H.
Ruyter, (Michiel Adriaansz De) Sexbierum, F. Amsterdam, Vlieland,
N.-H. Helvoetsluis, Z.-H. Middelburg, Vlissingen, Z. Schijndel,
N.-B.
-

S.

Sabina van Beieren, Beierland, Z.-H .
Sanderbout, Limbricht L.
,

Sarphati, (Samuël) Amsterdam, N.-H.
Schaeck, (Gijsbert Cornelisz) Leiden,
Z.-H.
Schaep, (Claes Jansz) Wormerveer,
N.-H.
Schaep, (Jan Claesz) Wormerveer,
N.-H.
Schaffelaar, (Jan van) Barneveld, G.
Schagen, (Marten) Alkmaar, N.-H.
Schagt, (Ewout) Zieriksee, Z.
Scharp, (Jan) 's Gravenhage, Z.-I4.
Axel, Z.
Scheffer, (Ary) Dordrecht, Z.-H.
Scheltema, (Jacobus) Franeker,
Jutrijp, F.
Scheltinga, (Johannes) Harich, F.
Schenk, (Maarten) Nijmegen, G.
Amerong en, U.
Schenk van Toutenburg, Utrecht, U.
Schilperoort, (Anna Barbara) Gouda,
Z.-H.
Schimmelpenninck, (Rutger Jan)
Deventer, 0.

Schlikker, (Hermanus) Langweer, F.
Scholte, (Hendrik Pieter) Ulrum, Gr.

Scholten, (Johannes Henricus) Vleuten, U. Meerkerk, Z.-H.
Schortinghuis, (Willem) Midwolda,
Gr.
Schotel, (Christiaan) Dordrecht,
Z.-H.
Schouten, (Willem Cornelisz) Hoorn,
N.-H.
Schrader, (Johannes) Ternaard, F.

Schurman, (Anna Maria van) Wieuwerd, F.
Schweickhardt, (Katharina Wilhelmina) 's Gravenhage, Z.-H.
Scriverius, (Petrus) Haarlem, N.-H.
Sebastiani, (Hermannus) Garmerwolde, Gr.
Segers, (Grietje) Amersfoort, U.
Servaas, (Sint) Maastricht, L.
Sidney, (Filips) Warnsveld, G.
Siegfried, Zandpoort, N.-H.
Simson, Naarden, N.-H.

Sjaardema, (Swob) .Nieuwland, F.

Slatius, (Henricus) Rolde, D. Bleiswijk, Z.-}1.
Slenderhenk, (Von) Muiden, N.-H.
Sluiter, (Willem) Eibergen, G.
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Smallenburg, (Nicolaas) Nootdorp,
Z.-H.
Snellius, (Rudolf) Oudewater, Z.-H.
Snot, (Pieter De) Hengstdijk, Z.
Snetlage, Meerkerk, Z.-H.
Sonoy, (Diederik) Giethoorn, Steenwijk, 0.
Sophia, van Heusden, Heusden, N.-B.
Spandaw (Hajo Albert) Fries, D.
Speyk, (Jan Carel Josephus van)
Amsterdam, Egmond, N.-H.
Spieghel, (Hendrik Laurensz) Gouda, Z.-H.
Spinola, (Ambrosius) Groenlo, G.
Rotterdam, Z.-H. Bred% N.-B.
Weerd, L.
Spinoza, (Baruch de) 's Gravenhage,
Rijnsburg, Voorburg, Z.-H.
Sprang, (Jan van) Apeldoorn, G.
Stalpert, (Daniël) Amsterdam, N.-H.
Staring, (Antonie Christiaan Wijnand) Gendringen, Vorden, G.
Steen, (Jan) Leiden, Z.-H.
Stefanus, (Sint) Westerbork , D.
Hasselt, 0. Nijmegen, G.
Stijl, (Simon) Harlingen, F.
Stirum, (Leopold, Graaf van Limburg) Hoogeveen, D. 's Gravenhage, Z.-H.
Stoke, (Melis) Utrecht, U.
Streso, (Casparus) Monster, Z.-H.
Suidbertus, (Sint) Buurmalsen, G.
Woudrichem, N.-B.
Suringar, (Willem Hendrik) Gorsel,
G.
Sweerts, (Isaac) Nijmegen, G. Amsterdam, N.-H.
Sweerts, (David) Amsterdam, N.-H.
T.

Taamsz, (Willem) Jisp, N.-H.
Tacitus, Wijk bij Duurstede, U.
Tapper, (Ruard) Enkhuizen, N.-H.
Tasman, (Abel) Hoorn, N.-H.
Tassis, (Jean Baptiste De) Amerong en, U.
Tekla, Ameland, F.
Tesselschade, Muiden, N.-H.
Teyler, (Pieter — van der Hulst)
Haarlem, N.-H.

Thiebout, (Hendrik) Aagtekerke, Z.
Thijnen, (Meiners Mannes van) Koe,
vorden, D.
Thorbecke, (Jan Rudolf) Zwolle, 0.
Amsterdam, N.-H.
Tichelaar, (Willem) Piershil, Z.-H.
Tollens, (Hendrik Franciscus) Joure,
F. Steenwijk, 0. Barneveld, Doesburg, Poederooien, G. Leersum,
U. Westzaan, N.-H. Asperen, Rijswijk, Rotterdam, Schoonhoven,
Z.-H. Aardenburg, Zieriksee, Z.
's Hertogenbosch, N.-B.
Tom, (Gerard) Rijswijk, G.
Toussaint, (Anna Louisa Geertruida)
Alkmaar, N.-H.
Trigland, (Jacobus) Vianen, Z.-H.
Trommius, (Abraham) Groningen,
Gr.
Tromp, (Marten Harpertsz) Vlieland,
N.-H. Brielle, Delft, Scheveningen,
Z.-H. Schijndel, N.-B.
Tromp, (Cornelis) 's Gravenland,
N.-H.
Truydgen, Gosensdochter, Bennekom, G.
Turenne, (Henri de la Tour d'Auvergne, Vicomte de) Bommel, G.
Grave, N. B.
Tuyll, (Philibert van) Kapelle, Z.
Twist, (Albertus Jacobus Duymaer
van) Deventer, 0.
-

U.
Uilkens0Jacobus Albertus) Wie.
rum, Gr.
Ulenborgh, (Saskia van) Sint Anna.
parochie, F.
Urbanus VIII, Akkooi, G.
Ursula, (Sinte) .Reenen,U . Delft,Z.-H.
V.

Valckenaer, (Lodewijk Caspar) Groningen, Gr.
Valdez, (Francisco de) Zoelen, G.
Valerianus, De Bilt, U.
Valkenburg, (Elizabeth van) 's Gravenhage, Z.-H.
Valnas, Venlo L.
,
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Velasco, (Louis de) Steenbergen, N.-B.
Velde, (Nicolaus van de) Ovezande,
Z.
Velde, (Willem van) Werkendam,
N.-B.
Velleda, Genemuiden, 0.
Verdugo, (Francesco) Delfzijl, Gr.
Veronica, (Sinte) Wormer, N.-H.
Veth, (Apollonius) Aagtekerke, Z.
Viglius van Aytta van Zwichem ,
Baflo, Gr. Wirdum, F.
Vilain XIIII, (Geslacht) Kapelle, Z.
Villiers, (Pierre de Loyseleur, Heer
van) Oostkapelle, Z.
Visschers, (Anna) Muiden, N.-H.
Visschers , (Maria Tesselschade)
Muiden, N.-H.
Vitus, (Sint) Winschoten, Gr. Hilversum, Naarden, N.-H.
Vliegen, (Eva) Pijnakker, Z.-H.
Vlies, (Engeltje van der) Pijnakker, Z.-H.
Voet, (Gijsbert) Heusden, N.-B.
Vollenhove, (Johannes van) Vollenhove, 0.
Vondel, (Joost van den) Arnhem,
G. Amsterdam, Beverwijk, Haar-

lemmermeer , Muiden , Spaarnwoude , N.-H. Rotterdam, Schiedam, Z.-H. Schijndel, N.-B.
Voorbroek, (Jacob) Appingedam, Gr.
Vos, (Peter) Malden, G.
Vosmaer, (Carel) 's Gravenhage, Z.-H.
Vossius, (Gerardus Johannis) Muiden, N.-H.
Vries, (Tjerk Hidde de) Sexbierum,
Harlingen, F.
W.
Wagenaar, (Jan) Rjnsburg, Z.-H.
Walburg, (Sint) Zutfen, G.
Waldeck , (Geslacht Van) Kuilenburg, G.
Walré, (Jan van) Haarlem, N.-H.
Walther van den Ulvenhout, Ginneken, N.-B.
Wassenaar, (Jacob Baron van) Sexbierum, F. 's Gravenhage, Z.-H.
Wassenaar, (Carel George Graaf
van) Delden, 0.

Wassenaar, (Geslacht Van) Egmond,
N.-H.
Wassenbergh, (Everwijn) Lek/cum,
F.
Weert, (Jan van) Weerd, L.
Weijers, (Hendrik Engelinus) Winkel, N.-H.
Wendelmoet Klaesdochter, Monnikendam, N.-H.
Werf, (Pieter Adriaansz van de)
Leiden, Z.-H.
Wernfried, Elst, G.
Westerbaen , (Jacob) Loosduinen,
Z.-H. Clinge, Z.
Wevelinckhoven, (Floris van) Bun-

schoten, U.

Weytsen, (Anna) Loosduinen, Z.-H.
Wiarda, (Sjoerd) Goutum, F.
Wildervank, (Adriaan Geerts) Wildervank, Gr.
Wilhelm II, Keizer, Amsterdam,
N.-H.
Wilhelmina , Prinses , (Frederika
Sophia Wilhelmina van Pruisen)
Apeldoorn, G. ilekendorp, Leerdam, Z.-H.
Wilhelmina , Koningin , Apeldoorn,
G. 's Gravenhage, Z.-H.
Willebrord, Elst, G. Utrecht, U.
Heilo, N.-H. Oudewater, Vlaardingen, Z.-H. Vlissingen, Z. Os,
N.-B. Susteren, L.
Willem van Abcoude, Abcoude, U.
Willem I, Grad, Haarlem, N.-H.
Leiden, Rijnsburg, Z.-H.
Willem II, Graaf, Alkmaar, Hoogwoud, Spaarndam, N.-H. Leiden,
Z.-H. Middelburg, Z.
Willem van Mathenesse, Oegstgeest,
Z.-H.
Willem I, Prins, Leeuwarden, F.
Buren, Wichen, G. Amersfoort,
U. Alkmaar, N.-H. Delft, 's Gravenhage, Maassluis, Z.-H. Oostkapelle, Z. Klundert, Willemstad,
N.-B. Ooi, L.
Willem II, Prins, 's Gravenhage, Z.-H.
Willem III, Prins, Apeldoorn, Die-

ren , Gorsel , Garderen, Warnsveld , G. Baarn , U. Egmond ,
Naarden, N.-H. 's Gravenhage ,
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Helvoetsluis , Z.-H. Middelburg,
Ver,
Z. Grave, N.-B.
Willem IV, Prins, Apeldoorn, G.
Baarn, U.
Willem V, Prins, Apeldoorn, Uddel,
G. Baarn, U. 's Gravenhage, Scheveningen, Z.-H. Middelburg, Z.
Willem I, Koning, Leeuwarden, F.
Vledder, D. Apeldoorn, G. 's Gravenhage, Scheveningen, Z.-H. Middelburg, Z.
Willem II, Koning, Apeldoorn, Borkelo, G. Amerongen, Baarn, U.
Anna-Paulownapolder , N.-H.
's Gravenhage, Z.-H. Middelburg,
Z. Tilburg, N.-B. Sittard, L.
Willem III, Koning, Heiligerlee, Gr.
Ammerzoden, Apeldoorn, Arnhem,
Gorsel, Leeuwen, Lichtenvoorde,
Ren/cum, G. Alkmaar, N.-H. Delftshaven, Z.-H. Middelburg, Oostkapelle, Z.
Willem van Nassau, Zeist, U.
Willem Frederik van Nassau, Leeuwarden, Oudeschoot, F.
Willem Lodewijk van Nassau, Appingedam, Gr. Belde, D.
Willemsz, (Dirk) Asperen, Z.-H.
Wilms, (Johann Wilhelm) Doesburg,
G.
Wilmsz, (Clasiena) Jisp, N.-H.
Winter, (Jan Willem De) Kampen, 0.
Winter, (Nicolaas Simon van) Amsterdam, N.-H.
Wirtz, (Paulus) Amsterdam, N.-H.
Wiselius, (Samuel Iperuszoon) Muiderberg , N.-H.

With, (Witte Cornelisz De) Brielle,
Rotterdam, Z.-H.
Witsen, (Nicolaas) Egmond, N.-H.

Witt, (Joan De) Dordrecht, Piershil,
Witt, (Cornelis De) Dordrecht, Piershil, Z.-H.
Witte Van Haamstede, Heemstede,

Zandpoort, Zandvoort,
Haamstede, Z.

N.-H.

Woelmond, (Geslacht De) Ammerzoden, G.
Wolff, (Adrianus) Beemster, N.-H.
Wouwerman, (Philip) Haarlem,
N.-H.
Wulfram, Hoogwoud, N.-H.
Wyttenbach, (Daniel) Oegstgeest,
Z.H.
X.
Xavery (Jan Baptist) Dongjum, F.

Haarlem, N.-H.

V.
Ypey, (Nicolaas) Bergum, F.
Z.
Zaan, (Willem van der) Amsterdam,
N.-H.
Zoutman, (Johan Arnold) Doesburg,
G. Geertruidenberg, N.-B.
Zwentibold, Limbricht, Susteren, L.

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN.

Annaparochie (Sint). Daar wordt gelezen S a a k i a. Moet zijn : S a ski a.
Zwolle. Achter de woorden : gestaan heeft , bl. 47 , invoegen : op
eene hoogte , die nog de Agnietenberg heet. — En achter de woorden :
an graf, bl. 48 , nog te lezen : In zijne geboortestad is een plein
naar hem genoemd. — Een merkwaardig bouwwerk is er de Sassenpoort , met haar vijf torens. In één daarvan is een klok. Als aardigheid is echter 't gezegde gangbaar te Zwolle, dat die poort vierhonderd
klokken heeft , — eene aardigheid , die steunt op de woordspeling van
een Franschman , die er aan toeschreef : „cinq tours et quatre sans
cloche."
Arnhem. Op V o n d e l 's vers , bl. 51 , moet volgen : Op 't Yelperplein staat het geboortehuis van den novellist Cremer, met zijn
borstbeeld in den gevel. — Zie ook 's Gravenhage.
Buren. Aan 't slot , achter 't woord : echtpaar , nog inlasschen :
die de gade geweest is van Hohenl o.
Oosterbeek. Op 't einde van 't Artikel nog dit : Te Oosterbeek is,
25 Augustus 1868 , Jacob van Lennep gestorven ; een gedenkteeken siert er zijn graf.
Rozendaal. G. Wat van Hofd ij k 's graf als nog toekomstig vermeld wordt , is nu aanwezig. — In den laatsten regel van bl. 71
moet niet staan : Zie ook Voorst , — maar : Zie ook Tiel en Voorst.
Tiel. Achter de woorden : aan laatstgenoemden kwam — moet
nog gelezen worden : 't Was in de nabijheid dezer stad, dat Eduard
van Gelder zijn broeder R e i n o u d gevangen nam , 1361. — Zie Rozendaal en Voorst.
Yelp. Op de woorden : vroegere schoonheid — moet nog volgen :
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Ook is hier het fraaie landgoed Daalhuizen te noemen , dat een gedenkteeken heeft ter eere van den held van Quatre Bras en zijne
wapenbroeders , hetwelk er in 1816 opgericht is.
Voorst. Niet te lezen : Zie Rozendaal, maar : Zie Rozendaal en Tiel.
Amerongen. Achter de woorden : Sloten van het Sticht nog te
lezen : Ook ligt onder deze gemeente de ridderhofstad Natewisch, die
reeds bekend was in 1270.
Loenen. In plaats van Sterrenschans leze men Sterreschans.
Alkmaar. Achter 1573 moet volgen : waarbij zich roemvol onderscheidden Jakob Cabeljau, Niklaes Ruychaver en Trijn
Rembrandts.
Edam. Na de parenthesis (Pl. I. 27) nog in te lasschen : Een
ander opschrift meldt , dat wegens hetzelfde krijgsbedrijf de Haarlemmers vereerd werden met het wapen , dat nog het hunne is , en
waarin „de Paus gaf 't Cruys , de Keyser sijn Swaert."
Haarlem. Op 't eind van het Artikel , achter 't woord : Haarlemmerhout , nog te lezen : met het Paviljoen , genaamd Welgelegen.
Zandpoort. Er staat : Zie Heemstede en Haamstede. Lees : Zie
Heemstede , Zandvoort en Haamstede.
's Gravenhage. Achter het jaartal 1880 , Cremer 's sterfjaar, nog
in te voegen : Zie ook Arnhem.
Leerdam. Na de woorden : Zie Warmond , moet komen : 't Is
hetzelfde woord , waarvoor de Vlamingen zeggen lei , als korenlei ,
kunstlei , enz. , in den zin van : korengracht , kunstgracht , enz.
Vlaardingen. Op 't hierbij behoorende kerkzegel, Pl. VI. 32, staat,
in den rand : I Tim. 5. Moet zijn I Tim. 6.
Aardenburg. Daar wordt gelezen : B e c k m a n. Moet zijn:
Beeckman.

Hoedekenskerke. Achter de woorden : 0 e d e of 0 d e
nog inlasschen : die b.v. voorkomt in Sint Oedenrode.
Geertruidenberg. Op bl. 172 staat : eene der toegangen. Lees :
een der toegangen.
Vueht. In plaats van : steenengalg , worde gelezen : steenen galg,
Voorts , als nieuw Artikel , op te nemen , in Gelderland:
Latum. 1 % van Doesburg. In het thans vervallen kasteel aldaar
—
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ontving L o d e w ij k XIV de Arnhemsche Afgevaardigden, die kwamen
onderhandelen over de overgave van hunne stad.
En in Utrecht :
Haarzuilens. 2 van Utrecht. Het Huis de Haar aldaar , reeds in
de 12de eeuw gesticht , was eens de grootste ridderhofstad in Utrecht.
Men denkt er over , den bouwval te restaureeren.
Register I moet nu . nog de namen krijgen : Latum , G.
Haarzuilens , U.
In dit Register staat achter : Witmarsum een G. Moet zijn : eene F.
Register II krijgt, bij Sint Oedenrode, nog den naam Hoedekenskerke.
Register III krijgt nog de namen : Agnietenberg , (De) Zwolle , 0.
Daalhuizen , Yelp , G.
.Haar , (Huis de) Haarzuilens , U.
Klooster , (Het) Hallum , F.
Klooster , (Het) Aagtekerke , Z.
Natewisch , Amerongen , U.
Paviljoen , (Het) Haarlem , N.-H.
Welgelegen , Haarlem , N.H.
Register VI krijgt de namen nog : Agatha, (Sinte) Aagtekerke, Z.
Aleid van Putten, Geervliet, Z.-H.
Cabeljau, (Jakob) Alkmaar, N.-H.
Edmund, Heusden, N.-B.
Rembrandts, (Trijn) Alkmaar, N.-H.
Ruychaver, (Niklaes) Alkmaar, N.-H.
In 't zelfde Register staan de namen Beverninck en Hengel. Bij
beiden in te lasschen : Van. En bij de Moor moet komen de voornaam Joos.
Eindelijk moeten nog ingevoegd worden :
achter Cremer — Arnhem, G.
,/ Eduard van Gelder — Nijmegen, Tiel, Yoorst, G.
Hohenlo — Buren, G.
17
Lennep, (Jacob van) — Oosterbeek, G.
17
,, Lodewijk XIV — Latum, G.
Reinoud III — Tiel, G.
17
Willem II , Koning , — Yelp, G.
17
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