VERKLAARINGE
der

TITELPKENT.
Illoriekunde , die het pit en merg der naken ,
H Genoopt
door naarfligheid , ons kenbaar weet te maaken,
Beflaat den voorgrond; wat gy verder by hen ziet
Heeft'zyn betrekking op 't geen voortyds is gefchied.
Graaf Arnoud fchenkt zyn zoon , (wel eer, in arren moede,
Zyn hof en land ontzegd ,) het ad'lyk Brederoede.
Dies Sifrid 's vorften gunft flaaft met een dieren eed;
Waar op zyn vader al het ongelyk vergeet,
Door hooffche vleyers hem ontydig aangedraagen.
Een fleep van Ridderen aanfchouwt dit met behaagen,
Van Baanderheeren en van Knaapen , weits in pracht,
Verzeld, en noodig by deez plechtigheid geacht.
Den top der zetel toont u Claudius, een Vader
Van 't Vaderland, een held wiens leevensloop veel nada
Deed blyken aan de magt van Romens dwinglandy
Dat zich geen Batavier ooit vleid tot flaaverny.
De marm're beelden , die uw oogen voorts befchouwen,
Zyn oude Graven , of gewettigde Landsvrouwen ,
Wier Willekeuren en Gunflbrieven tot befcheid
En richtfnoer firekken aan het ampt der Achtbaarheid.
De Wapenfchilden , die hun clam te kennen geeven,
Zyn van vyf Vorften, tot die waardigheid verheeven;
Als Aquitanie , voorts Henegouwen , thans
Volgt Bei'ren en Bourgonje, een flamhuis dat den glans,
Van 't fchitt'rend graaflyk goud in 't oog niet koft verdraagen;
Vat lei Filips de Goede aan vrouw Jacoba laagen,
Eer by die Ryksvorilin haar wettig erf ontroofd' !
Hier na volgt Ooflenryk , dien 't cierfel glydt van 't hcrofd:
Dee/ dacht dit Land gelyk een wingeweft te dieren.
Neen, Dwingelanden der beroemde Batavieren,
Hoe menigmaal hebt gy hun dapperheid gevoeld,
Doch nooit uw heerfchzucht naar uw luft met haar gekoeld!
Aloudheids minnaars, 't geen 'er nu noch reft te ontvouwen
Is in de ronden , die twee trotfche Hofgebouwen
Ten deele reeds gefloopt , door bitfche woede en nyd,
ln, 't Kau en Broodfpel, of door de alverflinb're Tyd.
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SCHATKAMER
DER

NEDERLANDSSE
OUDHEDEN;
F

WOORDENBOEKI
Behelfende

NEDERL ANDS
Steden en Dorpen, Kafieelen Sloten en Heeren Huyfen, Oude Volkeren, Rievieren , Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens en Lands wyfen.
Vercierd met LX Verbeeidingen , van foo geheele als vervallene Heeren Huyfen , Sloten en Kafteeien , meerendeels
geteekend door ROELAND R O C H M A N.
Nevens een Bladw.yfer, in de gedaante van een Land-Chronyk.
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DAMS T E R D AM,.
By PIETER n E COUP, Boekverkoper in de Kalverftraat, in Cicero , i 711.

Aan den H E E 11.

CHRISTIAAN van HOEK,
OP DE

JAARGETYDE
VAN SYN

E. GEBOORTEDAGH,
den i 3 junii, MDCCXI.

M Yn Junius , 'k itaa fill; hoe fal ik het
verlangen
U itdrukken , en de vreugd , met heden u to
ontfangen
In fulk een friffe lucht, aan Vechtfirooms groene boord!
Dagh , die my 't allermeeft in uwe maand bekoord ,
Waar in ik magh v A N HOEK, en ook my felf,
verjaaren.
Waar fagh men ooit een knecht dus met fyn
meefter paaren !
Wat vriendelyker fter verfcheen toch op deefe
uir?
Geen Mars, geen (a) Chronius ; maar Venus
of Merkuir ,
*
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(a) Chronius, Anders Saturnus; even als Mars een treurige en ongelukkige geboorte ilerre ; daar,, in het tegendeel de
fierren van Venus en Mercurius geluk en vreugde mededeelen.

OPDR A Gli T.
Of beide ; op Wiens verfoek de (b) Spinflers
aangedreven ,
Al fingende de draad begonnen van ons leyen.
Terwyl fy Atropos van beider levens draad,
Uit Jovis hooge laft , voorfchreeven haare mast.
Heer CHRISTIAAN, ik kan myn blydfchap
niet betoomen ,
Myn boefem is to voi ; ik voelfe al overitroomen ;
Wat fegh ik heden op het feeft van uw Geboort ?
Het lof van OUDER H O E K is meer als eens
gehoord ,
En meer als eens heb ik dat heerlyk buiten leven,
Te Loenen aan de Vecht , ten hemel opgeheven.
Als ik Heer CHRISTIA AN en Heer ANTONI vond
My tegenkoomende , in een lieven avondflond ,
Ontrent de Waterkom , en by de fpartelviffen ;
By Wien ik Amiteldam kan fonder hertfeer
mitten:
Ja ,
(b) Spinflers, Daar fyn 3 Sufteren, de Spinners, fegt men,
over het menflyk leven; Kiotho woeld de floffe om de fpinrokken , Lachefis is aan het fpinnen, en Atropos komt , met

de knipfchaar, de draad afkorten.

OPDR AGHT.
ja , meer als eens deede ik u , door de Lindelaan ,
Met uw (c) Brood-drag ger, naar den graagen
Kerper gaan.
'K bekroonde , ook meer als eens , uw Jaargety
met wenffen ,
En ftelde uw Buitenruft voor 't woelen veeler
meniren ,
Die , nooit vernoegd , aan geen uitfpanning leenen 't oor,,
Maar , als (d) Ixion , fyn geklonken aan 't kantoor.
Wel aan! 'k min de Oudheid foo der Grieken als van Romen ;
Daar plag, op 't jaargety,, geen leege hand te
koomen ;
Daar moeft men offren ; daar quam neefen boefemvrind
Met giften kampen ; elk focht meeft te fyn bemind.
Myn Heer ! Verjaargenoot ! Mecenas ! gun my
heden,
In 't overoude fpoor , van dit gebruik te treden ,
toe
dat ik u dan verjaar , op 0-UDER
Stag
HOEK,

*
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Met

(c) Brood-drager , Een hond , gewend , een mandje vol wittebrood naar den vyver te draagen, om de kerpers te fpyfen.
(d) Ixion, Eene der verweefene zielen in de helle der oude
Dichteren ; wegens fyn bedrevene boeve-flukken, aan een altyd candraayend rad gebonden.

OPDRAGH T.
,let gond? och, foek dit by geen Schryver!
met een Boek ;
Een Boek vol Oudheen, dat ik , met uw welbehaagen ,
Op onfe jaardagh , u eerbiedigh op kom draagen.
'T raakt Holland en het Sticht: haar Huyfen ,
Sloten , Steen,
Met Frieflands ruime naam bepaald in 't algemeen.
Trek toch geen hand to rugh ; wil deefe gift
niet laaken ;
hoop
, myn SCHATKA m E R fal u leeren en
'K
vermaaken:
Bet fchrift vermaaken ; met gevallen van ons
land ,
En 't printwerk leeren , dater niets blyft in
fyn nand.
Lud. Smids. M. D.
Dum TERIMUR ) SPLENDEMUS.
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VOOR-BERICHT.
0 WREEDE NOOD-DWANG, MET GEEN RE'
DEN TE VERSET TEN,
VERMOEYME TOCH NIET MEER; SET EENS
MYN PEN EEN PERK!
WAAROM MYN SCHRYFL UST ) LANG VERSTOMPT) OP WIEUWS TE WET TEN?
VOLDEEDE IK ROME EN EIST NU NEER-LAND ANDER WERK?
WEL AAN; WY WILLEN GRAAGH ONS AAN
HAAR ROEM VERSLAAVEN,
DE KEISERS PAARENDE MET HAAR ROEMRUCHTE GRAVEN.

Aar fal , daar moet dan iets weder
gefchreven worden; want dat is, gelyk het blykt, in my en veel andere,
een noodlottige dwaasheid , ja een
onafkeerlyke raferny en dulligheid.
Hoe? is dat hard in uw ooren , foo
Miller naar onfen Wefierhaan, fpreekende op deefe manier , in fyn deftigh Lof der Sotheid:
Sy fyn van 't eigen deegh, die boeken uit doen gaan,
Om dat fy naar een Naam , die nooit en flerve , flaan;
En meenen dat to fyn de wegh naar 't eeuwish level:.
Aan alle deefen heb ik vry al veel gegeven,
Maar allermeefl aan die, die, vol van 't malle vier,
Met enkle beufelen befme'eren het papier :
Want die geleerdelyk iet fchryven wil of maaken,
Dat maar aan weinige Geleerde mooge fmaaken,
Mar over by het oogh van niemanden en vrees ;
Het fy dat

Perfius of Lelius bet lees,
Sou
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Sou 'k eer beklaagens waard als voor gelukkigh achten,
Om dat by altyd heeft een kruis in fyn gedachten:
Want deefe hebben flaagh de pen en hand gereed.
Hier diend wat of to fyn, en daar wat aangefmeed,
Dit moet wat fyn verfield, en dat heel weghgenoomen;
Dit diend hier wel van daan, daar fou het beeter koomen:
En als 't nu honderd maal l de vrienden is vertoond ,
En ads men 't thien jaar lang heeft van de Pers verfchoond,
Soo vinden fy haar fell' noch niet voldaan naar wenffen.
Dus flaad een ydel loon (de lof van weinzgh menffen,)
Hen dapper dier. Hierom is Jo' o gewaakt, gebraakt ,
En foo veel flaaps gemift (die meefi den mens vermaakt)
Hierom ontfienfe'er niet to fitten klappertanden;
En lyden ongemak aan voeten en aan handen;
Dit kofi haar foo veel tyd en foo veel kruis en feet,
Soo veele quellingen en allerhande leet,
Verlies van fchoonheid en van haar gefonde leeven;
.1-her aan foo hebben fy haar leep en blind gefchreeven;
Dit heeft hen arm gemaakt , van alle lull gefpeend,
la Hier en blaas verwekt een pynelyk gefleent ;
Dit heeft hen ouderdom , lang voor den tyd, gegeeven I
En, aan een vroege dood, doen Welen hun leeven:
Voegh hier noch verder by, 't Been ik niet feggen kan.

Dit wegens de nimmer fatte fchryfluft.
Maar ontrent de floffe? ik heb het reeds gefegt; Welk
antlers als NEERLANDS 0I1Dl4EDEN ; aangelien die van Rome en Griekenland in myne OviDiu s,
KEISERS en KEISERINNEN, GALLERY, &C.
volkoomen haar beurten hebben gehad.
Maar wederom, de floife fal die weefen, of algemeen, of byfonder? als by voorbeeld,
Van de VOLKEREN?
Neen 5 dat is ons genoegfaam geopenbaard en opgegeyen, door Kluverius , in fyn Ifetus Germania ; door
Kira).-
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Xirchmayer , over racitus , de Germanorum Moribus;
door Schildius de Cauchis , Oudenhoeve van de Cimbers,
&c.
7unius
Van haare Sr DEN en GEWOONTENS?
Neen ; want wie fchreef beter als gemelde Kirchmayer ?
wie toch beter als Scedius? deefe over de Godsdienft en
de voorige over Staat en Oorlogh.
Van de STEDEN, DORPEN VLEKKEN en
CASTEELEN?

Ook niet ; immers wie is hier nauwkeuriger als Boxhorn, onder onfe vaderlanclife en wie opmerkender
als Guicciardin , onder de vreemde en buitenlandife
.Aanteekenaars? om nu niet te reppen van de Iliengelingen in het Stedeboek van W. Blaeuw , en de byfondere
Schryvers over byfondere Steden , Ampzing , Balen,
Bleiswyk, Orlers, &c.
Of eindlyk van de R E GEER DERS?
Maar geenfins ; nademaal wy de Levens der Biskoppen van Uitrecht feer uitvoerigh befchreven vinden,
by Beka en Heda; en wat aangaat de Graven van Holland; vol fyn we, tot aan de keel , met de Vertellzngen
van Melis Stoke , Veldenaar, de Gouwenaar,, Wachtendorp Scriverius , Goudhoeve, &c.

Wat is 'er dan voor den nieuwsgierigen Leefer, fonder eenige walging te verwekken , by u op te diiren?
Altoos niets Nieuws, maar alles uit de gemelde Schryvers getrokken , en, in de gedaante van een Dithonarium , of WOORDENBOEK, tot een lichaam gebracht :
doch eenigfins opgehelderd met eenige nieuwigheden,
my van Lieden van aanfien en kennis (foo door geletterde Sendbrieven als door een uitpiuifende zamenfpraak ) by gefet.
In dit Woordenboek dan, gelyk gy fiet , met den titel van SCI1ATKAMER opgepronkt, fal de Leefer,,
volgens de rang van A. B. C. konnen vinden veel oude
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de Volkeren , die Neerland hebben aangedaan en daar
in genefteld ; allerhande Steden echter meeft Hoilandifc , nevens haare Stichtingen , Oudheden en
Wiffelvalligheden; verfcheidene Gewoontens van Trouwen , Lykplichten, Gaflmaalen, Oorloogen; alle de
Graven van Holland, ja mede fommige krygsoverflen
van het Oude Rome, &c. maar (en die wel het grootfte deel van deefe SCHATKAMER uitmaaken ) de
oud-adelyke en ridderlyke Heeren Hu fen , Sloten en
Kafleelen; ten deele noch in haar geheel; maar ook
ten deele vervallen, gefleeten, verwoeft en uitgeroeid.
Ondertuffen heb ilc alleen by deefe de Printkonft
willen voegen.
I. Om het Oogh met die Verbeeldingen te Verluftigen, terwyl het Oor met de Beichryvin,gen ,wegens
dit Huis of dat Kafteel, word geilreeld.
II. Om gemelde Heeren Huyfen foo verre onfe
krachten konnen reiken, te vereeuwigen; want indien
wy defelve niet in Print vertoonden, en op fulk een
wyfe derfelver Gedachtenis bewaarden wat fou de
naaneef anders hebben als onnutte droomen, en onpatuirlyke denkbeeIden ?
Maar, ontrent de Printverbeeldingen hebbenwe weder twee faaken waargenoomen.
I. De Rand is neerfilyk aangeweefen , het fy ter
rechter, het fy ter flinkerhand. Immers, by de Uitgevers van Gefichten , word hier dikwyls mis gegrepen. By voorbeeld; men brengt een Gebouw, met
de naald, op het koper, met een poort op de rechterzyde ; het afdrukfel vertoond deefe poort op de
(linker fyde; dit afdrukfel word weder op een plaat
gebracht , en, gelyk men fpreekt , gecopieerd : foo
fullen eindlyk u de veelvoudige copyen misleiden,
ontrent den rechten nand. Begeerje dit beweefen te
hebben ? Siet het Oude Rome, en feet meeft alle de Gefichten
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ten der Luflhoven van Van Kall , noch onlangs uitgegeven.
IL Is hier meerendeels het jaar gefet , in welken
fich deefe of geene ftand of wel eer vertoonde , of
noch op heden fich doet Tien. Want , let eens ! Hadriaan 7unius fchreef fyn doorgeleerd Batavie , ontrent den jaare 1 5 7 r ; maar let , feg ik , eens wat
onfe Gefichten, byfonderlyk van de ruinen, van fyne
J3efchryvingen verfchillen. By voorbeeld , fie Velfen,
18 cap. 5 z4pag. Oud-Haarlem , 1 7 cap. 4Z 5 pag. en
Heemskerk, 1 8 cap. 5 1 7pag.
Denk ondertuffen ems , hoe veel onfe Vertooningen, over anderhalf honderd jaaren , van den tegenwbordigen opifand fullen verfchillen. Want feekerlyk gemelde Heeren Huifen fullen of door den Tyd
(ik heb het noch voor weinige dagen , den 30 May, aan
bet HUIS TER AA -getien) geheelyk worden wegh gefloopt, of, op fyn beft, gelyk BERK ENROD EenME E.RESTLIN) door de laatere befitters geheel vernieuwd.
Maar,, wat hebt ge toch , fal iemand vraagen , aan
deefe Afbeeldingen van onkennelyke ruinen.
1k feg , het vermaaktme die ruinen te lien , niet
enkelyk , maar nevens een erinneringe van Staat- en
Oorlogsgevallen , die ontrent deefe Slooten fyn gefchiet. Want, wat fegt Ovidius ? Klaagbrieven, 3lib. 4 elez,

Ante ocutos errat domus , urbs & forma locorum
Succedunt que fuis fingulafaila locis. Dat is :
Het huffs, de flad en de gedaante der plaatfen fwerven voor
myn oogen:, en ieder bedryf komt my op haar plaats te binnen.

Het is ondertuffen wel waar , dat ons de nydige
Tyd veel afgeftormde Huifen , Slooten en Kafteelen
doet Tien in haare puinhoopen , van welke gebouwen
wy fyn geheelyk fonder befcheid. Doch dat is ook
waar,, dat wy Hollanders meer Slooten met haar Hiflorien konnen opfchikken , als die van Braband ; aliivaar noch feer veele (fiet de uitgegevene Konfiplaa-

ten)
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ten) met haar rompen overeind than, die niets Hifiorifch ontrent haar hebben.
Voeg hier by , dat deefe Afbeeldingen my een indruk geven van verganglykheid ; konnende felf tot

Emblemaas of Sinnebeelden gebruikt worden , met
deefe of wel diergelyke Byfchriften: En alta muri decora congefli jacent , of
Quid non longa dies , quid non confumiti s , anni? of
Miremur periiffe homines? monumenta fatifcunt.
Mors etiamfaxis nominibuique venit.
Eer ik aftrede, van de Gefichten tot het Gefihrift ,
moet ik den Leefer onderrechten , dat de medic

.Huff en Kafleelen fyn van Roeland Rochman , on-.
trent het jaar 1646, uitgeteekend; welke in het koper re brengen my is vergund (gelyk ik ook weder
beneden , 1Q6 U. betuige) van den Heer , C HRISTIAAN VAN HOEK 1 befitter van deefe uitmuntende reekenfchat.
Tot foo verre van de Konflploate4 ; koome nu tot
myn gefchrevene Aanmerkingen.
Voor cerft fy dit myn grondflagh, dat de Aloudheden van ons Nederland tweefins moeten worden aangemerkt, ten opficht haarer Befchryveren.
Immers fyn die of R.omeinffe , of Inlandffe : de
Romeinen waaren onfe doodvyanden ; welke defwegen . juift niet al to getrouwlyk de waarheid aanhant ende , veele voordeelen van de onfe op hen hebben verfweegen, en hunne nederlagen achter gehouden.
Soo fpreeken Beda en Grotius , nevens Pars en Pikart.
En , wat de Inlandffe aangaat ; de onfe fyn fear laat tot
de Letteroefening geraakt; fich alleenlyk met de legertogten bemoeyende , en de gedachtenis hunner oorlogsbedryven de Priefleren, die defelve in liederen en loffangen begreepen, (fie beneden , z69 b1.) beveelende.
nit,
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Dit, weder , behalven Pars en Pikard, met de woorden van Gabbema in de voorrede van bet leven Vaa
Wiletrord.
Immers moeten de Neerlanders bekennen dt fy -de
alleroudfle Gedenkfcbriften, de monikken van E G M o N D
(fie weder beneden, 7 7 bi.) alleenlyk fyn verfchuldigd.
De fly/ is naar de tyd ; want terwyl deefe Schatkamer nit enkele Invallende Gedachten beflaar, foo fal de
Leefer ook gemaklyk konnen achterhaalen , waar my de
Schryfittfl of traager en fomberder, of raffer en vrolyker
heeft aangenoopt. En op diergelyke wyfe meen ik mede myn veranderende taal en ongelyke jpelling vry to
fpreeken.
Vorders heb ik, in het aanhaalen der Schryveren, laden haare text of eigen woorden gebtuikt. Dit is het
kunsje van die groote boeken willen uitleveren; gelyk
Van Leeuwen, die fomwyien geheele paginaas of biadfyden uitfchryft, en tulfen fyn eigen woorden inflanft : of
als Gabbema, die, van een en defelve faak, 3 of 4 texten van verfcheide fchryveren malkanderen laat volgen.
Neen! dit is van myn finaak ganslyk niet. By voorbeeld, ik verhaal, met de woorden felfs van Veldenaar,
het vermoorden van graaf Floris de V ; waar toe Cal ik
daar sevens voegen de woorden van het Goudffe Chronykje , van Goudhoeve of van Scriverius ? Doch Ceder fyn
finlykheid; men magh myn wyfe van doen ofgoed keuren of berifpen, ik heb,- in alle myn Werkiegetoond,
daft ik de kortheid bemin , en geen wateremmer aanhaal, claar ik ilechts een vingerhoOje behoefte gebruiken.
Maar ondertuffen vraagt gy, welke Schryveren ik al
heb gebruikt ? en waarom u by dit werk, van defelve
niet een Lyit is overgegeven? hoe? die fat ik hier haaft
konnen opnoernen , en met groote letteren u voor oogenfiellen: ALTING, MATHEUS, SCR I**
V E-
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VERIUS,GOUDHOEVEN, VAN LEEUw N, A L K E MAD E. Deefe fyn de voornaamfte meefters, van wiens onderrechting geduirigh ik my
heb bediend.
Ontrent de topographie of plaatsbefchryvinge heb ik
wat nieuws. Aangefien, by de Neerlandffe tydfchryveren de Naamen van verfcheidene Burgen en Heeren
Hu fen, ook wel de Stichteren der felve mitsgaders
de juifte tyd haarer groncliegginge my wel ontmoeten,
maar nergens vind ik haareopographie of geitaltbefchryvinge.
Een faak, daar wy foo wel aan vafr fvn als de Grieken en Rome)nen; welke meerendeels hunne 7'empelen,
Schouburgen en Renkringen op de Gedenkpenningen deeden
aanfchouwen, fchoon fy niet veel in fchrift van denopiia1 naalleten.
De Chronologie of Tydreekening fal hier eenigfins om
verfchooning imeeken want terwyl ik verfchillende
Schryvers moet voigen , is de nettigheid my ondoenlyk
gewceft voornaamlyk in de 131adwyfer, dat ik in de
gedaante van een jaar-regifter , u meededeel; beginnende met her jaar coo , en fluitende by dat van 160o.
En waarom niet verder ? om dat ons die eeuwe een
overvloed van welgefchikte Jaar-regifiers uitleverd.
Maar nu het loon van deefen arbeid ; van foo veel
Tjidfch,yvers op te flaan, en derfelver hoofditukken en
bladipien naa te lien en aan te teekenen ? V E N i A
p R o L A U D E, Voor lof, verlof; volgens onderfchryving van onfen foetvioeyende Heemskerk; aangefien het
flechts is een pover kleedtje om het Printwerk , van allerhande lappen aan een gehecht.
Voor Nyd en Afgunft heb ik niets te vreefen , als
fynde zedert myn allereerfte fchryven dit gefelfchap wet
gewent. Getuigen fuiks niet de Byfchriften ? V u
NERE PULCRIOR fchooner door hair wond :

en
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en,Dum TERIMUR, SPLENDEMUS; wy glinfleren terwyl wy fl)ten; nevens de verbeeldfelen van gepikeerd leer of de 3 Hoefyfers van myn:flarn, welk Wapenfchildtje ontrent myn Werkjes fomwylen is gebruikt.
Qok is dit alle foo mindere als meerdere Letterkundige
opgelegt; nademaal te willen fchryven en niet benyd te
willen fyn, is foo veel als te wenfchen in de fon te pan
en geen fchaduwe van fich te werpen.
Maar laatenwe dit Voorbericht met den Afgunfl befluiten , en den goeden Leefer , aan de deur van deefen
SCHATKAMER 2 in fyn ongeduld te gemoet koomen, verwachtende van hem, in het weder uitgaan, te
hooren, dat by fyn ledige uiren , aan deefe Verbandelingen met genoegen heeft verfpild. , terwyl ik den weghgaanden aanfpreek, met de volgende regelen van den
vroomen Kats (wiens heilfaame Schriften ongetwyfeld
langer ons Pullen byblyven , als van die geene , die,
in'er onkunde, aan fyn gebeentens durven knabbelen)
my in de mond gegeven:
Hier is wat plomps; hier is wat Icherps !
Hier is wat lafs ; hier is wat ferps !
Hier is wat kroms ; hier is wat rechts !
Hier is wat reds; hier is wat flechts !
Hier is wat van de mid delmaat
Weet, dat het foo met Boeken pat !

Aan

A an den Heere

LUDOLF SMIDS. M. 11
Uitgevende zyne Nederlandze Oudheden.
isLAnds Oudheids-keten, SMIDS, gefmeed door uw veriland,
En, vol fieraden, aan het keurig oog verfcheenen,
Braveerd, in zyn waardy, een Vorftelyk karkand,
Volkonftig uitgewrocht, van goud en edle fleenen.
Gebouwen, als gy toond , vergaan in puin en' flof;
Maar nooit fal uwe Naam, verliezen haaren lof.

.Aare den

felven,

My vereerd hebbende zyne afbeeldinge, door P. Schenk in

fwafrte konft gebragt.
Ik heb geleerde man, uw beeltenis ontfangen ,

En ben, voor dat gefchenk, u dankbaar op het meett
Myn oog 1lyft onverzaad an). 't braave kanft-ftuk hangen,
Gelyk niyn ziel aan fchoon van uw verheeve geeit.
't Is wel getroffen; -maar, had ik het moogen cieren,
iJw hand droeg Febus fait, uw hoofd zyn. lauwerieren.
JAN /a REGT,
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A.
A ; een feer oude N a am van verfcheidene rieviertjes
en waterbeeken, in Friesland, Weftfalen, en felfbuiten deefe landfechappen , in Braband, Flaendere en elders. 7.
Pikardt , Drentf Oudheden i6. H. 80. bl. het Jelin. ook feg, in de befchryving van
'
gende van de E en I. y. Huyninga
Groningen , geplaatfl in het Stedeboek van TV. Blaattw. Mew.
Alting , Defcript. Frill& , i pag. yakob vanRoyen , over de Neerlandfe Oudheden van Richart Verflege , 5". H. I $9. bl. Sie mede myn Poijye , in &tar Aanteekentngen , 6,b1. Alwaarom,
indien ik by de Latynfe Schoolgeleerden my foo verre mogt
uitlaaten, ik gaaren fou feggen , dat Hadria, Albula, Viftula, Mofa, Mofella, Garumna, Sala, Arola, en andere rievieren van Naam , fulk een terminatie of uitgang deswegen
hebben bekoomen.
Mbar, Piet bier eenige van dusdaanige benaaminge.
Aa; in het Sticht van Uitrecht , by het finis ter Aa , ontrent de Nieuwerfluis.
Oude en Wyde Aa; by Leiden.
Havelter Aa ; ontrent Beilen en Meppel.
Vriefre Aa; ontrent Almeloo, tufren W'yrden en het Blanke Meer.
Aa; ontrent Borken, in Weflfalen, in den Yfrel loopende.
Aa ; by Boekhoit.
Aa; tuflen Benthem en Burgfleinfurt.
Aa ; van Aahuis loopende naar Goor.
Aa ; tegen over Ernsbuiren, loopende in den Eems.
Aa;
A

A A.
Aa; door Munfler, mede loopende in den Eems.
Aa; by Steenwyk.
Olde .Aa ; by Blohyl.
Olde of Pekel-Aa ; boven Blyham.
Motel-Aa; by Wedde, vallende in de Ruiten-Aa.
Ruiten-Aa; by de Bourtange , in den Dollaart lopende.
Aa ; door Groningen lopende , tot aan Aadorp.
Aa; lopende nit de Peele, door Helmond, naar 's Hertogenbofch.
Aa; by Turnhout.
Aa ; by Grevelinge.
Aa; lopende door St. Omer , &c.
Voorts fult gy alle deefe beekjes en rievierties vinden in de
X V I I. Provincien van Nicolaas Viffeber ; wiens nette en
keurige Landkaarten die van onfe dagelykfche voddevaars en
nakrabbelaars ten eenemaal verbluffen.

Z

Soo tart het fchiterend gold de mindere metaalen,
En brand hen de oogen nit , die op haar liner fmaalend
1-1131S TER AA; flaande tuffen Nieuwerfluis en Breukelen. A. 1704 , den 20 van April , het eens aandachtelyk
willende opneemen , vertoonde fich my een ontoeganglyk
plein , hebbende noch ter rechterhand haar ringmuir ; en van
vooren , aan de flanker fyde , een fluk milks , op de helft
maar aan de flinkerhand , op fy , was geruelde ringmuir by
naar geheelyk om ver gevallen.
Op het einde , naar Breukelen of naar de flinkerhand ,
was een noch overend itaande helft of doorfnede van cell
achtkantigen Tooren , aan de fyde naar het piein , met fes
doorgaande venfleren : fynde , van binnen , beneden aan de
grand , noch eenige uithoeken van een Nag gewelf.
Vorders is van (Jeerer/ Tooren , met een gracht, heden von
ruigte , gefcheiden een vierkante Burg ; van vooren opgefcheurd , doch aan de and're Brie fyden geheel en toegeflooten. Byfonderheden van mindere opmerkenheit fal ik
niet aanhaalen , maar Helier , foo als ik het gefien heb , in
Print u doen aanfchouwen.
Ondertuffen is het van Roeland Rochman (in de jaaren ,
7646 , 1647 , &c. teekenende ) volkomener , met twee gey ds afgebeeld. En daarom is ook de rube , wel eer door
y. Goeree uitgeteekend , by Van Royen to lien , (Neerlands
Oudh. 159 N.) ruyrner en uitgeftreliter,
Wat

AA
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Wat nu de ilichter van dit Huys aangaat ; deefe was Deer
Walter of Wouther , welke ontrent A. 1119. leefde. Dit
is alles , wat wy ontrent de gevallen van haar konnen weeten. Alleenlyk kan ik u feggen , dat het felve A. 1672.,
van de moedwillige Franfchen , als toen in het Sticht van
Uitrecht neftelende , is vernield en in brand geftooken.
Eindlyk meen ik de eigenaaren der Kafteelen en Heerenhuyfen ( deefe mine behoord aan den Heer van Bonenge,
een Gentenaar ) nergens veel aan te wyfen ; nademaal dagelyks, by verfterf , hier in verandering komt voor te val.len.
Sie mede, dit Huis gedenkende, Martin. Schook, Bets. . Fcederat. 14. Lib. II. cap.
0 U D - A A ; boven Breukelen aan de Vecht , by het Sandpad ; rondfom in het water ; van vooren aan een hangend
Torentje , tuffen twee gevels, kennelyk.
Bovengenoemde Rochrnan teekende het van achteren , ontrent de Brug en ingang van het Heeren Huis.
1k befag het felve , van onder en boven , van binnen en
van buiten, A. 1707 , en weder A. i7o8 , in de maand April ; alswanneer ik hoorde , dat het nu was een Huirptaats,
eigen aan ,gemelde Heer van Bonenge , wegens fyn vrouw;
de fuller van de drie Heeren van Oud-AA ; van welke de
laaate was , Heer Jacob van der Burgh.
AAGHTENDYK ; of S. Aaghten-wegh , van , graaf Floris de V. gelegt, om het zeewater , by tyde van onweder uit
te keeren. Hendrik Soeteboom , Vroonen , in XII. 144. bl.
Loopt , buiten de Beverwyk , langs het Monnikke veld,
verby het landhuis Adri chem. 1k fegge , het is de dyk , in
het algemeen , Waterland influitende en tot aan de Helder
iich uitbreidende. Defelve Soeteboom , Saanland. Arkad. in
XII: 77. bl.
AAGHTENKIRCH , anders gefegt de Beverwyk ; naar
S. Agatha, op Karen dag (den c Februari.) a).hier gevierd, en
van de vrome pelgrims befocht. Payival , Vermaak van
Holland 170. M. ti/il. Procurat,or , Clarion. op A. is,o4 , by
Ant. Matheus , Analeelor. 4. Tom. 67. pag. Men!. Alting.
Frik e, 4. pag.
Deefe S. Agatha ftierf maagd en martelareffe onder den
keifer Decius , binnen Katana , een flad in Sicilie. Baronial. , C4ron. op A. 244. Doch van dezen heilig is niet meer
in weefen als bei de prammen , welke binnen genoemde Kata4a
A2

AA
forgvuldig worden bewaard en kerk-plechtelyk geeerd.
Ccorge Lets , in bet Leven des Hertogs van 0 ifuna , 2 Tom.
tc- 2. pag, by ilnt. Mathius , in de Kerk-Fundatien tot Uitrecht,
.72. pag.
Die van de flad Beverwyk meer wil weten leefe Box. rd. Tonal der Steden , 34c. bL die in een brief vat. Heer
bircop van Uitrecht gefchreven , A. 1063 u doet
de naam van Agatenkirch ; terwyl fy de Naamreden van
erwyk , wegens de beevaarden der vreemdelingen naar
Agatha kont vinden , en by gemelden Boxhorn , en by
)cteboom, Saani. Arkad. 2. B. 78. bl. doch ook wegens de
raam van Aaghtenkirch , aantrekkende Heda , in WU& 133.
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A ARDRYK ; bewyfende dat Holland , of Batavie , of
Iiiesland (hoe het u ook 1u1 to noemen) alle veranderin;', .n en gefialt verwifrelingen heeft uitgellaan en van goWan dat , in deefen landfireek , allerhande Volkeren , en
()al naamlyk de krygsfuchtige Romeinen hebben gehuisv_
Te weeten , met nu en dan opgegravene of anderfins ont(!,kte.
T. Boomers ; eike of andere : niet aileen haare worte1,.n , maar ook haare fchachten , flammen en takken. Benee:. n , in B.
2: Der felver vruchten ; nooten &c.
, Batay. 32.
,t
Stalpart, Aanmerking. ;5'9. 61. Mart. Schook, in de vervan de Turf
Pdardt , in de Chron, van Kovorden,
mv , in de Aanmerkingen, onder die van Dr. St.Blankartge;,;-,gd, 6 Hondert. 86 Aanmerking. en 8 Hondert. 3. ilanmer^

•

Schelpen. Sim: Schynvoet , in de Aanteek. over den Am',jiff/en Rariteitkamer, 317. bl. doch ook beneden, in S.
4. Tanden , hoornen en andere lichaams-deelen van hier
Eirt bekende dieren. Pikardt , Drenth. 41. en 298. bl.
f. Groote fleenen en fware keyen. Beneden in S.
6, Veen ; onder weggegravene duynen. Oadenbove , Haarlem, i i t. bl.
7. Steene vloer van eenige oude timmeragie; onder de binnen duynen, Dejelve , Haarlem, Ili. H.
8. Lykbutfen en potten, vol affe en beenderen van geitorv,rie en naar 's landswyfeverbrandemeniren.
iN S.

45 N. &c. Beneden

Drentb.

AA. AB.
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9. Lampen ; befchreven marmerfleen of tichelwerk ;
lerhande potjes ; allerhande yfer- en koperwerk ; allerhar,A:
glas, &c. Beneden, in R.
to. Eindelyk , goude , filvere en kopere Munten en
denk-penningen der Romeinen ;j a fomwylen vreemde Land;.
luiden. Weder, beneden , in K.
't Huys Heer-AARTSBERGEN , in Suyd-Holland ;
der Bergambacht in 't Hoefland, tuffen Arnrners en Leklccikerk, ontrent de Lek. Heden vernieuwd en verbeterd, door
Heer Alexander, van den Capelle, &c. volgens Oudenhove
Sttyd-Holland 376 en 4 11. bl.
SLOT TE ABKOUDE. Abbekowde, of, volgens
de Brieven , Abekewalda &c. tuffen de dorpen , Abkoude
Baambrugge.
A. 1705, den 29. van Auguflus, be yond ik het felv2
Chan op een moeraffige grond , naar de fyde van
brugge hebbende twee ronde Torens , met een gefche r.: I
muirwerk aan een gebonden. In tegendeel naar de fy,3
van Abkoude , fag ik een vierkante Toren , nevens een i
overgeblevene brokken van
tweede vierkante, in het mi:1den van omvergevallen muiragien. Vorder belette my
ontoeganglykheid tot den binnenflen; omtrek over te ilnp:
pen.
Is meermaalen afgebeeld ; als door gemelden Rochm,727.,
&c, felf door Nicolaas Vigcher , A.1617 , in het kleen ui:geven ; op welken wyfe mry u ook dit Slot alhier &Qui
lien.
Was al in weefen , A. 1268 ; •aangc-fien het, in dat iftpr
den Bifcop toehoorende en nu fleets een ken van
Gysbrecht van Abkoude , door Heer Gysbrecht van Arnk
het beleg van Vreeland hebbende opgthrooken , is verbr4t 1
en vetwoeft. Goudhoeve, 327. bl. Scotanus , Frieffe Gefcbic1.
143. en 1 7 1.
A. 1318 , is het door Sweer , of Heer Afruerus
.
Suylen , hertimmerd. Years Petit, Wen de Hollande
7'om. 71. H.
A. T341 , is het weder belegerd en ingenoomen , do--‘;
bifcop Jan van Arkel ; om dat gemelde Sweer hulptroup,Li
graaf Willem had toegefonden. Goudhoeve , 380. bl.
A. 14.48 , wierd Jakob van Gaasbeek , Heere van
koude , binnen Uitrecht , gevangen van bifcop Rudolf,
hem dwingende het Slot of te ttaan ; allecn het vruc%-A3

A B.
.
Heda,in
Rudolph, de 51 Risk. 287. pag.
gebruik overlaatende
Ant. Mathew, de yure Glad. 24. cap. 4co. Fag. Messrs,
Bokkenberg.
XVII Provinc. in Wyk te Dxergede , 370.
pag.
Pontif. Ultrajec7.
Van dit clot gewaagen verder Vollius , Hifi. 173. pag. Yunius , Batay. 559. pag. Kemp , Gorkom, 70. bl. Slichtenhorf
Gelder. Gefchied. 55. bl. 4. Math. in Not. ad Gerard. NoTom. 302. pag. Mart. Schook , Fceder.Belg.
viomag
14. lib. cap. Scriverius, in Graaf Floris de V. 23c. bl, 3acob van Royen , over Verflegen , nevens een Konflplaatje ,
i6o 'b/.
A. i527, quamen eenige Stichtffe flroopers , de Gelderffe
toegedaan, naar dit Slot , waar op de bifcop , weinig te vooren eenig y olk had doen leggen. Het wapengerucht brocht
de boeren in 't geweer. Dit dvde defe flruikrovers fich aan de
befettelingen liever overgeven , als in der boeren ongenade te
vervallen.
A. 1672 , in den voorigen Franfren oorlog , liet de Prins
van Oranje hier , onder Graaf Maurits , poll vatten ; als
wanneer 500 Franffe met trekfchuiten , den 7. November
tot Abkoude quamen. De boeren vloden veldewaarts. De
vyand flak het dorp in brand , op verfcheidene plaatfen
en by fou het geheelyk in koolen hebben gelegt , hadden de
boeren nit Weefop , nevens eenige foldatén , het niFt belet.
Maar fy quamen , voor den tweedenmaal , den 30. November , om het behoudene deel van het dorp in affen te leggen.
Wat gefchiet 'er ? die van dit Slot daar op uitvallende,
hebben , den vyand te rugge dryvende , deze moetwilligheit
belet. Dit nit de ilanteekeningen van myn naauwkeurigen
Lettergenoot en oude Taalkenner , Kornelis Kooten want

l,

Bloemfwaart.

Ondertuffen vervalt heden dit Slot dagelyks ; foo door verfilm en de alvernielende tyd , als door de flormwinden
van den 8. van December , A. 1703. °miter geworpen. ja,
foo ik heb gehoord , begon men al de fl nen weg te fleepen , om de zeedyken daar mede te ondertchragen ; het
Beene echter , nit order van hooger hand, is , naagelaaten.
ABSPOEL ; ook in de Teekeningen van Rocbman te yinden, is, foo veel ik naafpeure , A. 1458, onder Oeflgeciti
getimrnerd , aan het Warmonder Hek. wel eer van den abt
van Egmond , Willem van Mathenes , gebouwd. de Saanl.
*had. 6. H.
I574 2 ontrent het beleg van Leiden
is

A D.
is het door de woede des oorloghs , met het vuir verwoeft ;
doch daar , naa weder opgebouwd , by den Heer Foy van
Broukhoven, fchout van Leiden , en baljuw van Rhynland ,
A. 161o. overleden. Goudhoeve , Bytoe&f: 8 1 , Sim. van
Leeuwen , Inleid. van Rhynl. 3 5.. bd.
ADA; van fommige overgeflagen en onder de Graven niet
gefteld. Joach. Oudaan gewaagd van haar aiduS , in fyne
krachtige en finryke Byrchriften.
Vrouw Ada , die de fon van haare lente dagen
So droef fag ondergaan , vigil 't leet te fq.uaar om dragen;
Dien erf en land ontfegt , aan reffels dorre firand ,
re vroege dood den oom inruimde erf en land.
0 rnoeder,, uwe moed, verlekkerd op regeeren,
Sag, lass, te weinig om naar gunli van yolk en 'Jeerer);
Met redendraagtge uw eieed; daar foo veel ongevals
Den graaf van Leon te plots flan over iynen bah.
Sy was de dochter van graaf Diederik de VII en Alyt van
Kleef ; met recht , in 's Lands laar-regifters , de ongelukkige gravin geheeten, Sy had Been vrede in haare dagen.
Sy was getrouwd aan Lodewyk , de graaf van Loon tegens de wine en raad der ridderen en ftaaten deefes lands,
doch met des moeders , ( een arglifiig wyfs) goedvinden ,
17 jaaren oud. Noch meer ; de bruiloft wierd gehouden,
daar nosh de geflorvene vader niet was uitgedragen. Hier
nit reel een eedgefpan tegen haar , en voor Prins Willem,
*s vaders broeder. Na eenige wifrelvalligheden wierd fy,,
op den Leidffen Burg gevlucht , door Egmond met fyn Kennemers belegerd, en met een hongersnood tot den overgaaf
gedwongen. Naar eindlyk heeft men haar op het eiland
Teffel gebannen alwaar de mismoediheid 'haar dood verhaaile`debinnen 't jaar van 's vaders overlyden , A. 12,04.
maakende haar affterven plaats , in het graaffchap voor haar
oom, Willem de I. de graaf van Goff-Friesland.
Sy that , Peer koriftelyk afgebeekl under de groote tronien
der Graven van Petr. Scriverins maar , Wel met meerder
waarheid , under geheele flandbeeiden (de Stadhuys-zaal van
Haarlem ontleend) uitgegeven door den grooten kenner °nair Oudheden , na gemelde Scriveritis , den Rotterdamikn
.Korn. van Alkernade ; en eindlyk, met een vriendlyke fchryftrant , by Heemskerk, Batay . Arkad. I $8. hi.
Sie
A4

AD.
Sie meerder van deefe gravin , reedsgemelde Scriverius,
Heenaskerk ex Alkemade , de Goutiffe Chronyk , Veldenaar,
Goudhoeve Wachtendorp , Soeteboom , La Court , en alle
'
die naderhand
van deefe brave fchryvers lich hebben bediend.
ADEGEEST ; een aadlyk Stam-Huffs aan het oofi-einde
van Voorfchoten , al lang verv'allen en veritorven. Is dala
flechts een gemeen boeren huis , by V. Leeuwen , Rhyd.
Inleid. 3/. bl.
ADRICHEM; anders Arkum , een Buis , aan den Aaghtendyk buiten Beverwyk , ter zyde van de rywegh ; wel eer
op den oever van Swaans-meer , tegenwoordigh drooge Ianden.
Rothman vertoond het in drie reekeningen ; een huys (ge,
lyk ik het fag. , den Is Augufi. A. 1707.) met twee vleugelen in het water flaande , voor met een muir gefloten en
ter clinker fyde met een kennelyk Toorentje op een uitfiek.
Van dit Peer oude clot ( heden het Landhuys van den Heer
Blocquery ) fpreekt Theofried, den abt van Epternach , in fyn
Chronyk , by Ampzing, Haarlems Befchryv. 23. bl. over een
komende met deefe woorden van Heda , in bifcop Willebrord , 27. pag. Carolus pope s ejus (Pipini ) firms , Major
a gli
Caroli Magni , apud Treviros confiflens 7 quarDomus anus
to idus ' May , integram villa?), Adrichaim didam , in Frifiis
pago Kinhem ( Velfen ) fuper fluvium Velifena , ubi mare _Ai;
sn parte altera , fitam , repo donavit tellamento, Karel Martel 7 fegt Heda , de foone van Hofmeefler Pipyn , terrier fyn.
de , fchonk Adrichem , gelegen in Fr:es/and , te Velfrn op de
rieviere Velfen, &c. te weeten ontrent A. 73Q.
Was wel eer een fraei Kafteel ; dock wierd , door ;le
Kleene Friefen , ter gronde toe vernield. Op haar rumen
lieeft }eer Antoni van der Burg (van dit Kafteel , van's moe.ders wegen , erfgenaatn ) een Landhuys gefticht.
Ondertuffen fyn deefes laatfte erfgenaamen geweefi dc
Heeren , Pieter en Freryk Ruyfch ; die , naa haar ooms
Overlyden , benevens Meereftein , dit Adrichem hebben geerfd. Yunius 7 Batay. j'i 8. pag. Soeteboom , Saanl. Arkad.
81. bl. en S. v. Leeuwen , Batay. Illufir. 827 bl. alwaar u fal
ontmoeten , dat de Heeren van Adrichem fprooten uit der
Brederoden Stamhuys , te weeten ontrent A. 1 o86. het geed
by haalde uit Goidhoeve , Byvoeel , 79. hl.
AKER-

S
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AKERSLOOT ; een feer oud Hoofd- dorp in Kennemerland , tnffen Limmen en LTitgeeft. Heeft een Kerk S.
Jakob toegewyd , en had wel eer een fterk Kafteel , nu
al lang door hoogen ouderdom vergaan. Van der Woude ,
Alkmaar , Befchryving. 12.8. bl. Soeteboom , Saanl. Arkad.
474 . bl.

Is beroemd wegens een treffen , ontrent Uitgeeft en dit
dorp voorgevallen , tot der Friefen naadeel ; volgens defelve
Arkad. 475. bl.
Voorts heeftfe haare naam van de akeren , ja felf aker.
boffen , met welke dit dorp omheinigd is geweeft , en wiens
wortelen ; nu en dan , bier worden opgegraven ; behalven
dat in de fchilden , wimpelen en banieren der oud-Heeren
van Akerfloot drie akeren fyn afgebeeld geweeft. Defelve
Soeteboom , 478. bl. verfcheidene fchildknaapen optellende,
die , onder de graven tegen de Kleene Friefen , ontrent
A. 900. A. Ii5-7 , en A. 12,35, hebben gediend. Behaly en dat ook die van Akerfloot , in het uitruflen der heirkoggen , op 3z riemen flonden. Noch eens defelve , 44f.
en 481. M. En eindlyk , nevens die van Uitgeeft en andere Kennemer dorpen , het met Vrouw Jakoba en haar
Hoekffen hielden , in het landverdervend woeden met de
Kabeljauwfche. Weder Soeteboom, uit Goadhoeve , 483. bl.
ALBRECHT ; of Adelbertus , een vermaard Kruisgefant
in Kennemerland ; nevens Wilebrord , Wiglaert, Ewald, ern
andere, A. 69o, uit Engeland , van bifcop Egbert afgefonden. : felfs defe naalatende het koningryk van Jork , fyn
vaderlyk erfgoed. Vorders Wilebrörd naar Rome trekkende , bieef hy in Friesland de Heere Chriftus verkondigen.
Maar Wilebrord , gekeerd fynde , fond defe hem met den
titel van Artsdiakeu naar Kennemerland ; alwaar hy is geftorven en tot Egmond ( toen geheeten Hallem ) begraven;
fynde hy naderhand in het getal der Heiligen gefteld : wiens
vierdag is, naar men my, bericht , den 15 Juny. Broer Jan
van Leiden, in de Egmonder Chronyk , door .4. Mathew. nitgegeven, I. & 2. cap. Buchelius over Heda, 1o. & 3o. pag.
Saanl. Arkad. TIM & 136. bl.

Sie defen Heilig , naar de konft en niet naar de waarheit , to famen met S. Olof, S. Egbert , S. Engelmond , S.
Jeroen , S. Willebrord en S. Bonifaas , &c. afgebeeld by
Soutman, in Ecciefia , militante in Fcederato Belgio; 4.16p.
vitge,geven,
ALA. c
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ALBRECHT ; graaf van Holland , door bovengenoemden
Oudaan, op defe wyfe befchreven
?'reed, Albrecht, in voogdy ow: finneloofen broeders;
Van *wen heuffen aart mkt niemand jets verwoeders

Als Delff , daarfe in het puin van muir en poorten treur
Doch dubbet beetegy 't aan recht en willekeur.
Nu, Landsheer,, boet uw lufl , met ryen en hoveeren
Maar pas op 't fluk , men kan een grave-goed verteeretz.
Wat fegt Vrou Tu Griet bier toe ? te veel in -praal verquO
Legt dikmaal in het eind den fleutel op de kilt.
Hy was de broeder van graaf Willem de V. , vervolgens ook de foon van keiferin Margriet. Overleed , out'
74 jaaren , A. 1404. Scriverius , in de Graven , in VIII,
$84.
Hy wierd , als voogd defer landen , aangenoomen; fynde
Willem Tyner finne byfter geworden na dat hy uit Engeland
was gekeerd. Goudhoeve!, 393. bl,
A. Dell, de Hoekfe fyde aanklevende , det groote moedwil, in Albrechts afweefen ; verbrandende de Huyfen , Polanea en Binkhorft. Maar , hoe is dit afgeloopen?
Albrecht quam voor Dell; Albrecht dwong haar tot den
overgaaf ; Albrecht lloeg haar in een boete van eenig geld
en het floopen van Toorens en Muiren. Jan van Leiden,
Brederod. 33. H. by Ant. Matheus , Analeclor. I. Tom. 322. hl.
A. 1377. Syn broeder in Henegouw ftervende, is hy geworden graaf van Holland , &c.
A. 139z. Wierd Alyt van Poelgeeft , fyn boelinne , in
den Hage by nacht vermoord. Siet beneden in Alyt. Waar
op hy de moorders vervolgde , en belegerde op het Kafka
vdn Altena. Doch de faak is bygelegt en verdragen. Siet
illkemade , en alle die wy , by de Gravinne Ada , hebben op.
geteld ; fynde ook fyn tronie naar de konft , en fyn ftandbeeld naar waarheid , by defelve te vinden.
ALBRECHTS-BERG; of het Huys te Bloemendaal , achter in het duin gelegen, naar de Sand-poort, al wat verre van
de Bloemendaler Kerk ; ontrent een Rhyn-tak.
A. 1706. den 29. Auguflus hebik het weefen befien ;
vindende felve te fyn een famenftel van oud en nieuw : want,
in de rniddelfte muir be yond ik den ingang gemaakt tot het
woonhuis; in de flinkervleugel, van een ongemeene dikte,
een
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een deur om in den bogaard to gaan ; en aan de rechter fyde
't Kapelletje van S. Petronell.
Meergenoemde Rochman teekende de ruin van dit Huis,
tilt de bogaard op fy ; beter als ik , die het van vooren op de
Plaats affchetile.
De bouwer van Albrechts.Berg was graaf Floris de I I ,'anders de Vette gefegt ; overIeden , gelyk we beneden ook CulDe Saanl. Arkad. 62. bl.
len aanwyfen , A.
A. 1132, Wierd het felve verbrand door des Vetten Coon,
graaf Floris de Swarte , beoorloogende fyn broeder Diederik.
bl.
Ampzing , Haar!. uit de Ongenoemde Klerk ,
Dat nu dit Huis ook S. Alberts-Berg wierd geheeten
bevefligen genoegfaam de Verfegelde Brieven van graaf Floris de V. der jaaren , 1284. , 1288 , 1291 , 1292 , &c. en
wederom van graaf Jan de II. van A. I313.'fynde hier der
graven Hof en fchatkamer geweeft. En dit hebben de bebetuigen,
wooners van het vertimmerde naderhand
den Bogaard 2 naa de muir, op hardfteen, defe woorden Ltd,
lende
HIC QUONDAM
HOLLANDIIE
CURIA.
De Sage. Arkad. weder 237.
le

Yunius Batay. 47.

p/..

ALFEN, een feer oud dorp , aan den Rhyn, onder Leiden. Voerd haar naam , mynes oordeels , eerder van een
Roomfch krygsoverfte, Alphenus Varus (racitus fpreekt van
deefe z Hifi. 19 11: &c.) alstwel van eenen Albinus. Scriverins , Oud. Batay. 29. bl. Junius, Batay. 448. /Jag. Oder:,
Leiden, 22. ears , Catzu. 37. bl. De vertaalde Kluveveriss , Rhyns aitgang. Z B. 30. kJ. V. Leeuwen , Leiden.
fpreekenzo.
369.
en Oudaan, Room. lifogenh.
de van Roomik Geldmunten, aitiaar Ontdekt, en in de metfelwerken gevonden. Len ontwyfetbaar bewys (belialven de
verfengde terwe alhier opgegraven , volgens defelve Oudaan,
i8. 61.) dat Alfen een Roomfch Kalleel en met eene een
Hortetm (magafyn fon men nu feggen) is geweeft ; to
meer , nademaal' niet alleenlyk hier kopere en filvere Penningen mair epk veel andere oudheden, befchreven Steepen &c. fyn uit de grond gehaald. BoxbormStedeboek. z i6. hi.
ALYT

AL.
ALYT van Poelgeeft , een edele Dochter , fchoon en
andigh.de byfit van den ouden graaf Albert ; A. 1391 ,
verfl,
e nevens den hofmeefter,, Willem Kufer, die haar
in denHag,
wilde befchermen , by nacht vermoord. Jan van Leiden, Br&
derod. 38. H. by At. Mathius , z Tom. 333. bl. Wachtel:dorp. Rjm Chron. 7. B. met deefe woorden
jonge maagd, 'van Poelgeefi edel Joffer
Des hertogs eigen vreugd, en lekkernys fchatkoffer,
Werd in des Gravenkaag vermoord en omgebracht ,
Daar ook des Kufers Soon, Wilm Kufer, weedverkracht,
Is oorfaak van de vlucht van veele vrome Heeren, &c.
De plaats van het ombrengen , op het Suiten-Hof, by de
Gevangen-poort , wierd naderhand met een blaauw fteentje
Kemp, Gorkom , 130. bl.
geteekend. Goudhoeve,
De oorfaak van deefe moord was Heer Jan van Arkel , die
de vader tegens fyn kind ophitfle : 't geen ook was de val
van dit doorluchtig Stamhuys. Defelve Kemp, 13o. hi. Ter-.
wyl echter eindlyk de goede graaf Albert en Willem fyn,
foon weder fyn verfoend. Soeteboom , in fyn Soetflemmende
Swaan, 93. M. Scotanus , Friele Gefcb, 196. en 215. bl. Bekaa: vervol g, op 4. 1392.
Doch ik fou wel de reden van dit ombrengen vergeeten.
Dat vriendlyke Aaltje , befittende het hert van haar meefter2
beftierde ten hove alles tot haarer vrienden voordeel. Dit
ontilak de haat veeler Edelen , en felf gemelde Willem.
Siet , voor alle andere Alkemade , in de be,dryven van graaf
Albrecht.
ALKEMADE , of Oud- Alkemade , to Warmond niet
verre van Abspoel gelegen, het rechte Stamhuys der Ridderen
van Alkemade ; vervailen , weder opgebouwd en echter heden niet als oude muiren en ingeftorte gewelffelen ; gelyk
die door Rochman , met geboomte omheiningd , fyn afgebeeld. Goudhoeven , Sr. bl. Leeuwen Rhynl. lnleid. 3f.
bl. en Leid. Oz. bl. doch de Geflacht-lyfl fie by hem, Batay.
Illulir. 833. bl.
ALKEMADE; met twee kennelyke toorentjens van Rothman geteekend, is het rechte Poelgeeft , waar van de RiddeLeeuwen, Leiden,
ren Poelgeeft de naam fyn draagende.
61.
581. bl. en Rhynl. Inleid.
ALKMAAR, naa Haarlem , de tweede Stad der Kennamers.
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mers. Saanl. Arkad. 66. bl. Ondertuffen de beufel-praat van
der Friefen koning Adgildus , en de Naamreden van Altena verbyttappende, hou ik het met die geene, itellende Alkmars naam of te daalen van alle de meeren , waar mede die
Stad is omringd. De Saanl. ilrkad. 200. bl. Guicciardyns Byvoegfel , 3. D. III. pag. en Konfiantyn Huygens , in de Lofdichten der Steden Van Holland en Wefl-Friesland , in deefer
voegen:
meer daar ik flaa , en nu is 't vry al meer;
't
Soo haafl Verone viel, be-irfden ik haar eer,,
En groeiden uit haar as , tot dat ik ook een as werd,
En wederom verrees, en dubbel wel te pas werd.
Sint fegt de vreemdeling, dit op myn waarde let,
Waar jeer eerie meer foo fuiver en foci vet?
Dat fag de Spaan.re wolf, die mar myn adiren dorfie,
Doe noch het Haarlem: bloed fyn aderen uitborfle ,
Maar, eere f de God, die 't hoage boos verworpt,
Hy week en bad bet meer gefpogen dam geflorpt.
Voorts fie van haar Oorlogsgevallen, in de jaaren, 1270,
&c. 1492, 1517. en 1574. Corn. van der Wolide , in fyn
Befchryv. en Boxhorn. Stedeboek 349. bl. en daar op van ander Parival , Vermaaklykheden van Holl. 171. bl. Junius ,
I3atay. 470. pag. aldaar gewagende van het rafereel , in haare Kerk opgehangen ; hebbende een Tydregifter van A. 600
tot aan A. 1475 ; te leefen onder de Neerlandfe Opfchriften,
by Pkileleutherus Timaretes (ongetwyfeld een verdichte naam)
4. 1 684, in VIII ositgegeven , 362. en 363. bl.
Eindlyk behooren ook onder Alkmaar,
Nieuwburg.
)
f N.
Torenburg.
T.
Verona of Vroonen. Sie beneden in V.
Schermer.
S.
Bergen.
B.
Kouliter.
K.
H.
Heyloo.
S.
Schagen.
Egmond.
LE.
ALM-
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ALMSTEI N een Slot onder Eem, in de Groote Waart
(waarden fyn flroom-eilanden fegt de Saanl. Arkad. 187.
M.) van Suyd-Holland , A, 1411 , op S. Elysbetten-nacht,
met veele andere Heeren Huyfen en ruim 72 dorpen vergaan. Goudhoeve , 78 bl. Oudenhove , Sayd-Noll. 411. bl. en
Kemp, Arkel , 216. bl.
ALST; Aelit , is een ruin van een oud Kafleel, nosh
over hebbende eenig gebrooken muirwerk en drie ronde
toornen; in de Neder-Betuwe, of liever tuffen Pudroyen en
Breuchem, in de Bommeler-waart. Oudenhove, voor de Graven van Scriverius , in IV 53. bl. Goudhoeve , 86 bL fpreekende van Jonkheer Turk. Staat ook :afgeteekend in de An,
;vales Genealegique de la MaifOn de Lynde.
ALTENA; of Outhena , tin den lande van Arkel en Altena , by Workom. Rocbman geeft ons haar afbeeldinge ; te
Weeten alleenlyk een oude Tooren op een heuvel in
het geficht van het dorp Almkerk.
A. x395. , leed het de fwaare belegering van graaf Albrecht,
vervolgende de aanhangelingen van fyn loon , de moorders
van mooy Aaltje van Poelgeeft (van welke boven ) op dit
Huis befet. De graaf het winnende heeft het felve uitgeGoudhoeve,
noomen twee Toorens , geheelyk afgebrooken.
'
9© en 407 bl. Scotanus , Erie/f le Gefchied. 21f bl. en Oudenhove,
voor de Graven, S4 bl.
ALTENA ; anders Hulkeflein , op den oever van de SuiderZee , en dus ook al te naa aan die van Holland en het Sticht
van Uitrecht. Kend Karel , hertog van Gelderland voor
haar bouwmeefler. Is A. 1517 , door Felix van Ooflenryk
flormenderhand ingenoomen en geruineerd ; naderhand hertimmerd en echter weder afgebrooken. Slichtenhorfi, Gelderfe
Gefchied. 107. bl.
ALTENA ; een Heeren-Huis , by Delf ; A. 1573 , in
den Spa anffen Oorlog, door die van de flad in brand geflooken en vernietigd. Junius , Batav, fig pag. Goudhoeve,
8o hi. en Bleiswyk, befckryv. van Delff, 36. bl. In Rochmans
Teekening feet gy dit Huis geheel ; te weeten , door den.
Heer de Bie , Treforier Generaal der Vereenigde Nederlanden weder opgetimmerd. Sie de genoemde Bleiswyk.
AMEIDE, of het Huis ter Meiden ; tuffen Vianen en.
Nieuwpoort , op de Lek ; wel eer onder de fleden gereeend en nu flechts een vervallen Dus kan 't verkeeren.
kOudenhove Suid-Hell. 366. bl. en voor de Graben van Scriverius
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'jar, in W. IS. A Yunius , Batay. ft 7. bl. Men ziet 'er af
twee gezichten onder die van Rochman.
Ondertuffen Ameide befchouwende , door die van Ui.
trecht , een ontmantelde 'lad en een open viek geworden,
A. 1547 ; fo vallen 'my defe regelen in, uit bet xi- B. der Gefialtverwjelingen van Ovidius , volgens Vondels °vele:tinge
So flenwe tyden 'van bun lireeken flaag verdwaalen,
De volken klin2men en opkoomen ; wederom
Neerdaalen. So was Troje een magtig koningdom,
En florte fo veel bloeds, ten tyd van vyfpaar Kaaren,
Nu figt het plat, en, in een puinhoop keen gevaaren,
Vertoond, in flee van fchat, alleen der oud'ren graf.
Nicene en Sparte , groot van fame, narnen af,
Voorheene groote flan ; ook Cekraps flad, Ahem's,
ilmfions Thebe , Sparte is heel en al verdweenen,
En nu een of veld. Micene lig: ter neer.
11/at's Edips Thebe? een klucht , een fabel ex diets meet'.
Voorts is Ameide ( Get het in de Kaart , tegen over
Jaarsveld, by Thienhoven ) bekend by Hortenfigs , Uitregtfe,
Saak. 3. B. 1 4 g. U.
Het word van Goudhoeve , (78. bl.) gebeeten het Huis te
Haarlaar , ontrent A. 1311. te weeten , dit fynde fya
tweede naam , volgens Paul. Voet. Oorfprong der Brederoden , 149. U. Sie verder , Boxhorn. Stedeb. 94. bl. bovengenoemde Oudenbove , ook 412. bl.'Illeurs , X V IL Province
455.. bl.
Eindelyk weete men , dat Haarlaar ook is een oud Kafteei
in Braband , ontrent s'Hertogenbofch ; fo dat de Herren van
Haarlaar, Heeren van dit Huis ter Meide, en van oorfprong
Brabanders , fyn geweeft. Wat meer ? het is onder deefe Heeren aldereerft een leen geworden ; nademaal A. r312., Dirk
van Haarlaar, knape , dit Slot te leen ontfing van Guido,
de 42,11e bill-chop van Utrecht, na dat by te vooren het felve
gemelden bifichop had opgedragen. Oudenkove , Suid-Holl.
366. bl.
AMELESTEIN ; een k leen doch cierlyk Kafteeltje, ofEleeren-huys, midden in het Bofch van Vianen ; door den Heer
Henrik van Jirederode gebouwd , ter liefde fyner Echtgenoot,
Amelia van Nyenaar. Deefe Heer is overleden , A. 108.
Comdboeve , 93 bl. Paul. Vogt, Oorfprong en voortgang der Bre.
de-

A M.
I6
deroden, III. 61. V. Leemen, Bata y. Illeirat. 891. bl. in de
Brederodens. 1k heb het ook, gemeld bofchje doorwandelende, gefien, en het quam my voor als gelykende het Huys te
Man-padt , buiten Haarlem ; met een wyde gracht omvangen, den 17. Juny, A. 1706.
AMERONGEN ; van Rochman uitgeteekend ; gelegen beneden Rheenen, ontrent den ouden Rhyn, nevens de gebuirige
Heeren-Huyfen ; Wayeftein , Zuileftein , Lievendale, Berkeftein en Natewis. Ontrent de Hiftorie vind ik van dit
Huys niemendal by de Schryveren.
AMISFORT; of liever Emisfoort, op den Eem ( mogelyk een Rhynfprankel ) wit de Veluwe komende en vallende
in de foo genoemde Suyder-Zee.
Onder deefe flad hebt gy
E.
Het Huys te Eem. }
van welke beneden , its R.
Rambroek.
ambroe k .
Heiligenbergh.
H.
Wat nu haar felf aangaat , fy is de tweede van het Sticht
van Uitrecht; in de Jaarboeken al bekend ontrent A. 1006,
hoe wel echter de boawer en de tyd van de bouwinge blyyen onbekend. Reisboek door de Vereenigde Provincien,
240. bl.
Lee mede veel oorlogsrampen ; met de wapenen fynde
aangetaft, A. '286, &c. door de Hollanderen. A. 1417. &C.
door de Gelderffe, en A. 12.8o , &c. door de Uite,rffe Biskoppen ,
A. 1543. door Marten van Roffum: door de keiferffe , onder
Monte-kukuli. A. 1629. en door de H. H. Staaten Generaal.
A. 1572. Theodor. Verhoeven, een fchoolmeejter nit de Grave ,
sevens een Ongenoemden, in hunne ilmisfortffe Aanteekeningen:
beide uitgegeven door gemelden, maqr wegens fyn nutte arbeid.
faambeid nooit genoegh geroemden, Heer Anton. Mathew., Prof.
&c. behalven ;Junius, Batay. 233 bl. en Guicciardyn , nevens
fyn Vermer:deraar , XVII. Provincien , 206 bl. doch haar lof
moet gy opfoeken in den Amersfoorder Nachtegaal ; om nu
miet te reppen van het voortreffelyk Gedicht van Laurens Baak ,
Heer van Wulverboril , of het Amersfortle Tempe van J. Bremer. C. F.
AMSTEL ; word in de Landkaarten , met de plaatfen aldus vervolgd : Amftelmonde ; alwaar de twee wateren , de
Drecht en de Kromme-Mydrecht iiimenvloejen. Hier op den
Uit-
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Uithoorn, de Nes, Ouwerkerk 't Kalfje, 't Molentje, den
Omval en endlyk AmfteIdam.
Of ik nu ben genoodfaakt de Amflel voor een rievier aan
te neemen, of liever voor een Rhyntak , of anders een aflekkinge uit de veenen , fal beneden in R. wat vender worden
uitgebreid ; alwaar een geheele lyft van inlandfe rieviertjes
en loopende ftroomtjes, o nieuws-gierige Leefer, u word medegedeeld.
Vermaak u ondertuffen , by deefe gelegenheid , met den
Amflelftroom , een keurich proefflukje der Dichtkunde van Dan.
Wi llink.
A M S T E L D A M; van deefe Clad meen ik alleen te feggen het geene Salluflius , wegens Karthago een plaats , in
fyn Yugurthynfen Oorlogh , 19 H. van andere meermalen toegepail) is fchryvende ; de Carthagine fileremelius Auto, quam parum dicere : het geene van meergenoeinde Huygens op deefe
wyfe word uitgebreid.

Gemeen verwonderen betaamt myn wondren niet,
De Vreemdeling behoort te fwymen, die my _net.
Swym, Vreemdeling, en feg, hoe komen all' de magten
Van all dat magtigh is , befloten in uw grachten.
Hoe komt gy,, guide veen, aan's Hemel: overdaad?
.Pakbuys van 00 en Weft! heel waater en heelfiraat!
7weemaal Venetie! waar 's 't elude van uw wallen?
Seg meer,, feg, Vreemdeling! feg liever niet met alien!
Roem Rome! prys Atheen! kraay Kayroos heeerlykheid!
Die fcbiiklykil van my fwygt, heeft allerbefi gefeit.
Niet te min moet 'er lets, en by manier van bloemleefinge
de Befchryvers van deefe flad, Montanus, Domfelaar, Dapper,
Kommelyn, &c. hier worden ingelafcht. Te weeten,
I. Dat ook Amftel wel eer is geweeft een clot , binnen de
clad, by de Oude Brugge, weftwaarts. Goudhoeven , 8i bl.
Befchryvinge van Amfleld. Z D. i6o bl. alwaar mede van een
tweede Heeren Huys word gefproken , quanfuis in Ouwerkerk aan den Arnftel gelegen. Doch hier of beneden, in Lop
Reigershoek.
II. Dat uit de viffers van Wormer, Jifp en andere dorpen
van Waterland de eerfte yolk plantinge van Amfteldam heeft
beflaan : dat ook de naakomelingen der Wormers aldaar hooae ftaaten hebben bekleed. de Saanlandffe iiriad.uit de Opdragt
van Iraffenaars Hiflorien, 4 B. 462 bl.
III. Dat
B
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III. tat fy , naa de dood, van gr. Floris de V is vernield;
van Heer Gysbrecht van Amite' vernieuwd ; wederom door
de Kennemers (waar onder die van Haarlem) Waterlanders
en Friefen (ten onrecht waanende Gysbrecht aan 's graven
ombrengen fchuldigh te fyn) verbrand , verwoefl en afgebrooken : Gysbrecht fyn aangevangen arbeid verlaatende en met fyn
-weereloofe boeren weghvluchtende, A. 1300, Befchryv. van
.dmfleld. z B. T48 bl. Len floffe, die vader Vondel, waarlyk
foo overgeeitigh, met de verwoeiting van Trojen heeft gefchakeerd , dat men fou-rnogen twyfelen wat men van Trojen of
van Amfeldarn behoorde geloof te geven. Trouwens , felve
btlyd h 't ook aldus:

Het nieuw rooneel drie eeuwen fpringt te rush,
Om Amfiels vefien te verflooren
En bouwd de wreedheid eene brugh.
't Aloude Troje word berbooren ,
En pat te gronde in 't gloejende Arnfleldam,
Onfe Amilel fal een Xanthus firehken,
Geverwd van bloed; de Kermerlandffe vlam ,
Als 't Griekfe pair de daaken lekken , &c.
I V. Dat fy , naderhand als een Fenix , nit Naar alien herbooren, weder is vernieuwd, vergroot en bemuurd door die
van de Regeering, A. 1481 en 1482. De Befchryvinge , 2 B.
213 bl. wederom uitgebreid , A. 10c. Defelve , 2,38 N.
Noch vergroot, A. is93. Defelve , 24© bl. Noch, A. 16t z.
Defelve , 140- 61. en foo voorts , by gedeeitens , A. 1631,
1644,-16co, en 1658; in welk jaar, de laatile uitlegginge is
aangevangen. Defelive , 2 1-3, en volgende bladeren.
V. Dat aldaar een bleekerye heette Liefdelle ; nu de Niefel. Kommelyn , in de • Byvoegfelon der Befchryv. van ilmfieldam,
zg bl. gelyk Bentwyk was een itreek in de Kalveritraat,i tot
aan de Beggyne-gracht, en de Nieuwe-fyds voorburgwal; foo
dat het Beggynhof was gelegen in Bentwyk. Defelve ,uit oude
Brieven , van A. 1406, ja vroegcre , 617 M.
V I. En ten laatiten, dat in de Nieuwe Kerk op het Hooge
Altaar , in een looden bufre , plag te leggen het gebeente van
S. Katryn (te Arexandrye, 1n Egipte onder Maxentius,' gemartielifeerd en wordende,'den ZS Novemb. geviert) met een
parkement daarom , waar op font ; Dit ss 't gebeente van
S. Katharina. weder defelve Kommelyn, utWaluckSieuwerle,
445' N.
On-
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Ondertufren fie van Amfteidam behalven de volkomene Befchryvinge , Scotanus Frieffe G. 23-3 ble van haar geringe beginfeien en verwoeflinge, onder Heer Gysbrecht van Arnitel.
yuntus Batay. 454 van haare benaaminge, te weeWn van.
den Amftelftroom. Boxhorn. Stedeb. z1 t bl. Guiccieirdyn,
XVII Province 3 D. i io pag en Parivall, Perm. van Holland,
I D. 9 H. alle meldende de gevallen ontrent deefe flad in,de
jaaren, 1204, 1300, 1342, 1482,, 1488, 161z, &c.
ANGSTEL; ook den krommen Angfiel geheeten , loopt
in het Sticht van Uitfecht van den Oudkoper-molen naar der
A a; alwaar fy met een fleenen dam is afgefchut : maar de rechten Angftel , anders de Vaart gaat Techt uit naar den Nieuwe- Sluis. Sie Loofdrechts Nieuwe Kaart , of die van het Sticht,
beide van boven gepreefene
ARENDER-HOUT; buiten Haarlem, ter fyden 0verveen ; voor een jaar of fes fchryfditi A. 17to.) van
haar Houd beroofd; fynde de laanen gerafeerd , alle boomers,
uitgefegt eenige weinige , weghgekapt_, foo alle vermaak
hier (gelyk 90k heden achter gemeld Overveen) de menfren
en vogelen ontweldigd. Ondertufren is noch haar naam in
weefen gebleven by den koddigen Roemer Viffcher , in den
eerflen Schock van fyn RommellOo, 5 . 7 D. 114 bl. op deefe wife:
Adieu, Aaerdenhout en Overveen!
Adieu, jagtbonden, groot en kleen!
Adieu, duynen, daar ik op plag te jagen!
gy fult niet meer Hagen
Adieu, haafen,
Over my, adieu fig ik , voor een half jaar, &c.
A RK E L ; een fterk Plot binnen de flad Gornictiebn
A. 1412, afgebrooken door hert. Willem van Beyere, die een
.
andere aldaar flichte, op de Merwe; doch ook argebrooken,
A. 1 578. Goudhoeve, 85 bie Kemp. Befchryv. vanCornichem,
310 bl. ja ten gronde toe, A. 1600. Hebbende het felve dan
geflaan, geheel met fyn fwaare toorens en dikke muiren van
A. 1461. tot A. I c78, en weder ftuksgewys, gelyk is gemeld,
tot A. i600. Defelve op het reeds genomde bl.
ARK EL; een dorpje , of liever gehucht, aan de Linge
niet verre van Gorkom. feet Holland: Nieuws Kaart van riffeher. Hier is een heerlykheid , heden door den Heer van
'Taalbewoond ; het gebou echter niets anders vertoonende
als een fraai boeren huys. Vorders dhebt gy het dorpjen print,
onder de Landgefichtjes, by de Llefbeithers.
ARB
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ARKEL; het Stamhuys der Heeren van Arkel is and en
roemruchtig; oud feg ik, en des wegen met kinderfpreukies
en beufelachtzge verdichtfeltjes overichaduwd. De van Arkels fprooten, fegt de eene, uit den Duitfen Herkules ; neen,
fegt een ander , fy fyn van de Trojaanen afkomftigh; of van
de Herulers ten minften. Maar een derde onderrecht beter,
ons beduydende deefe of te daalen van Ritfaard, eene der vier
Heems of Aimyns-kinderen. En begeert ge bewys te hebben?
Die vier broederen, op hunnen Rosbayerd fittende , fyn immers in een groote fchildery te hen op het oude Hays te Henkelom, Van Leeuwen , Leid. 2.36 bl. tot de aangetrokkene Abrab.
Kemp , 3 bl.
Vorders fal ik alle de Heeren van Arkel geenfins optellen ;
maar alleen , uit de gemelde Kemp, eenige Itaalti es , goede Leefer , u opdiffen , op dat gy moogt hen op welken wyfe fy,
door het los en ongegrond aanteekenen der eerften fchryveren
van .Neerlands Ondheden, fomwylen word mifleid.
I. Sy is aanmerkelyk , dat beer Jan de Tweede uit Vrankryk is gekoomen tot in de Alme , en aan het onbewoonde
land van Arkel ; een blanke fwaan ( 6 welke een fraaye y indinge ! ) dien ridder geleidende en fyn fchepen in het water
voorgaande. Kemp, 4 bi. Yunius , Batay. 549 pag. Slichtenbor. 1 1 , Gelderl. 36 bl.
II. Ook dat Jonker Jan de X II ; de VIII by V. Leeuwen,
Batay. 111. 84 bl. was feer clerk en geweldigh ; een balk omvattende en ,rnet toegeneepen beenen , fyn paard van de grond lichtende. Kemp, 39 bl. Gelooft gy dit? Noch rneer dan. Hy vatte
een fterk paard by de keel, fette het'tegen een muir, het fely e foo perfende , dat hy van benauwdheid de tong uitftak. Behalven Kemp, V Leeuwen, Leid. 288 bl.
W. Siet het feldfaam ongeval van Heer Jan de X I V.
( de X, by V. Leeuwen , ook 848 61.) Komen , een jongen
met de mars loopende, eift van deefen honker eenigh onderitand. Men geeft het hem mildelyk. Komen vaart voort met
fyn koopmanfchap , van land tot land reifende. Ondertuiren
gaat Heer Jan naar Jerufalezn. Wederkeerende, word hy geplonderd en uitgefchuld , ontrent Genua ; wat raad ? arm en
ontbloot , begeert by fich naar de kerk. Midderwylen gaan
fyn dienaaren Itraat op , 'haat neer. Vinden Arkel wapc,n
voor feker huys. Hier woondeKomen, die met het wapenfchild van fyn weldoender den Bevel had vercierd. En men ?
fy vindenKomen, en brengen hem by haar heer , in de kerk.
Komen
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Kotnen ontfangt dien Heer van Arkel. Kamen, nu een voornaam koopman , fchiet geld. Arkel komt weder in fyn vaderland, en bctleld dat Komen het v erfchoteii geld weder word
ter hand gefteld. Kemp, 49 en ft bl.
I V. Eindelyk , neem acht op de ondergangh van het edel
doch ook hooghmoedigh ftamhuys van Arkel, in ionkerWillem , de foon van Heer Jan de X I I, volgens V Leeuwen,
849 61. Te weeten , hy binnen Gorkom , in de Krytltraat
een naam nit het deerlyk krygsgefchal oorfprongkelyk ) fneuvelende in het gevecht tegens die van Vrouw Jakoba,
A. i 4t 7. Siet het Neerlands Treurfpel van den welbekenden
kogsman en puikpoiet Payenrode ; welken ik alleen de volgende
veerfen heb afgeleend.
In 't left wierd Arkel mee tot meermaal toe gewond,
En fiboon hy flruikelde , rees telkens weer en flond
Noch leunende op fyn
waar in de roode Baaren,
Door 't afgefjpeldbloed, nu niet meer kenbaar waaren.
Nu, manned, 't is nu tyd dat ieder van u toond
Wat onverfaagtheid dat in uwen boefem wooed.
Nooit kan een eerlyk man roemwaarder dood verwerven,
Als voor fyn vrienden, ftad en vaderland te fterven.
Dus fprak de jonge Heer, en gaf de ryne moed,
7'ot dat by nederfeeg, nu wit en rflaauw gebloed.
Maar ik heb u boven van de vier Heems kinderen gefprooken. Deefe waaren Ritfaard , Writfaart , Adelaart en Reinout. RitCaart was de vader van Heer Jan van Arkel , foo
Leenzven , Leid. 286.
men opgeeft, al A. 618, overleden.
84 7 bl. behalven Kemp , Kornelius Aurelius en
en Batay.
Pont. tie
ARNHEM; het Arenacum van Tacitus , 1-104 B. 20 H.
hoewel andere deefe Latynffe naam toefchryven aan Arrichem ,
by Buiren. Is de hoofdliad van de Veluwe , gelegen in het
hert van Gelderland aan den Rhyn.
Niets ontmoet ons boven maaten opmerkelyk in deefe ftad,
als dat bier is te vinden het huys van Marten van Roffem,
van welke beneden, in de Letter M. en dat u in haar hoofdkerk word vertoond de albafte grafftede van den eertyds onruftigen hertogh, Karel van Gelder. Slichtenhorft, Geld. 97 bl.
Meurs , XVII Provinc.4.13 bl. behalven Guicciardyn, nevens de
Uitfchryveren van den eerft genoemden.
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A R NO U D , Hollands derde graaf , ook wel Arnulfus
geheeten , de foon van graaf Diderik de I I; van welken onfe
Oudaan aldus:
Sou 't ingekrompen erf van vaders heerfchappyen
[Darfich , met kleener deel, een jonge loon moet lyen)
Niet wel den oorfprong fyn , en oorfaak meer all waar
Die my de naam geeft, van Arnulf de Gentenaar?
Dat namentlyk, myn wieg uit Diederik gefprooten,
_Met een der Aquitaans maar oude Gentfe looten ,
1k ruymer erven focht , de naagebuir to naa;
De;, waar myn doodbed viel wyfl Winkel, tot myn fchaa.
Hy is aan de regeeringe geraakt , A. 988. teugelde de Friefen, -dock deefe weder uit de band gefprongen fynde , is by,
A.993, tegens haar optrekkende in Weft-Friesland, den I 06tob.
gefneuveld in een veldnagh, door een pyl getrotfen ; ontrent
het dorp Winkel ; by de zee , tuffen Medenblik en Kolhorn geiegen. Siet alle de bovengenoemde , der Graven bedryven aanteekenende, Scriverius ,Barlandus , Goudhoeve ,&c.
A S S E N D E LET; met de Krornmeny in eene linie ilaande , is cen feet vermaard dorp in Kennemerland ; in de oude
Brieven geheeten Afmannedilf (Alting, Notit. 2 D. 13 pag.)
of Efcmundelf, Was geen gering cieraad der Kaninefaattn;
volgens de Saanl. Arkad. gc bl. hebbende ook wel eer gehad
een clot, van wiens ruiinen en vaile muiren, ,7unius„ Batay.
pag. Voerd een hengft in haar wapenfchild , om dat (feggen
de vertellingjes) de dorpelingen een paard , toen een onbekend beeft by haar, gewapenderhand hadden omgebrocht.
De felve Arkad. 97 61. en de Soetflemmende Sz.vane $ 35 61.
tindlyk , wat haar Naamreden aangaat, mogelyk komt die
van het overoude (en nu verdweenen) dorp Alrum, tufren
Heemskerk en Uitgeefl in weefen hebbendegeweeft. De bo
vengenoemde Arkad. ook op het 95 61.
ASS U M B U R G, door Rochman in Brie grootfe

21

ten afgebeeld , is heden het Landhuys van den beer Deutz,'
heere van Affendelft &c. een deftigh faamengeftel van oud
en nieuw. Het heeft vyf torentiens (ik fagh het aanane kan.
ten van buiten, den ro Junii, A. r705.) eene naar het Mu..
mer flek en vier naar Beverwyk. Van deefe fyn twee met
tranflen , vierkant.
Van haar oudheid heb ik geheel geen befcheid; alleenlyk
vind men. by Yuniss (Batav, f5t pag.) dat het de vader van
den beer Niklaas van Airendellt meermaalen had beroud, dat

by
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by dit buys op de Peer vale en flerkeruiinen van het huys OudHaarlem niet had geplaatlt. Sie dit ook in de Saand. Arkad.
102 61.
A S P E R E N; een oud clot ( by Rochniln in een afbeeldinge) binnen de find van defelve naarn ; op het welke de
beer Rutger van den Boetfelaar, A. 1 4 61, van eenen Arnoud
Pik , is doodgefchoten. Boxhorn. Stedeb. 305. bl. en Goudhoeve,
86 hl. het felve is , ook gewonnen en tot den grolide
vernield, door den graaf van Holland, Willem, de I. Vrolvens
Onderg. 109 61.
De ftad , aan de Linge , bier de Liefdegenaamd, gelegen,
heeft, A. is16, een bitter rot gehad , wegens de droevige
rnoord , aldaar door de GelderlTen aangerecht. Oudenhove,
voor de nieuwe Scriverius, in 26 61. Ondertufren vast bier
niet anders aan te teekenen als dat fy was eertyds een leers
der Heeren van Arkel; en naderhand van de Boetfelaaren als
een aangebracht huwlyks goed, is befeeten geweeft.
din. Belg. 3 Part. 127 pag. Meuse , X171I Provinc. 762 bt.
De Handvefi Chronyk, 6 B. 22f 61.
A U R I NA, of Aurinia, by Tacitus (Duyts. Seden,S H.)
en Alyrumna , by Yornander (Getic. 103 pag.) was pea
Duitfre godheid. Junius, Batay. 384 61. Scedius de Germ.diis,
2 Syntagm. 431 pag. of liever een oude toveres, al fluillerende en fachjes prevelende , tegens de onderaardtre geeften; of
een poèteffe, de heldedaaden van voornaame krygslieden op.
fingende. Doch dewyl de keurige Lettergirpers , over het
woord Aurinia by Tacitus, verfchilligh, Hier weeten wat lee?
tinge fy uit haar nude en halfverrotte handfchriftenwiileaaanneemen , is ontrent deefe faak niet fekers te befluiten. Siet
Kirchmayer,,ever Tacit. 144 pag..
Maar last 'er ons echter dit noch achtervoegen. Ik , noch
een jongen fynde, heb onder myne medeburgers meermaalea
gehoord , dat Alruina of alruintien, was eeu pifrlidlen; dat
het pifdiefjen, onder gaigen , by het- geluid van trommelen,
(want fyn kryten is het menfIyk oor.naaideeJigh) wierd uit de
grond gehaald en dat eindlyk deefe pifdiefjes waaren de
mandragoraas (uit die wortel gefnetten engebootfeerd) die fe
voorgaven dat fommige ryken by haar :hidden, en wel .moeften betorgen , wilden fy , met haat weghloopen ook niet
fchielyk van haar famengefchraapte goederen beroofd worden.
Votg'er noch by dat ik fe,in een Kermis %, heb getien, in een
doosie netjes in het wit gebakerd Ieggende , in de Speel-kraamen.
Sie
B4
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Sie Pikart, Drenth. 66 bl. hier op ook fchynende te doelen;
behalven Thom. Bartholin. in eene fyner Genees- en Natuirkundige AanmerkIngen.
AUSTR AS I E, foo wierd wel eer geheeten de landftreek met de Rhyn ende Saar bepaald ; binnen fich begrypende de fteden, Trier, Mentz , Tweebruggen,Saarbruggen,
&c.
Buno over Kluver. 3 lib. 9 cap. en Boxhorn. Stedeb. 7 bl.
deefe het felve tot aan de Seine en de Noordzee verbreidende. En
dus was Mets de hoofdplaats van, Auflrafie, gelyk Parys van
Neuftria. Cellarius, Hifi. Univers. de reb. &eculi Vii, 8 pag.
B
RAARN; tuffen Soeft en Emenes, in het Sticht van IJit" recht , wel eer een flad en nu een dorp. Siet welk een
droevige veranderinge Matheus, de Nobilitate, 3 lib. 8z I pag.
Immers , foo wei als Buufchoten , Eembrugge , 't Gein en
Vredeland. Defelve, 82.1 pag. Syndehaar het ftadrecht en vryheid gefchonken , door Sweer , anders Affuerus van Kui1enburg , de 5-z fte biskop van Uitrecht ; volgens fyn Giftbrief van
4. 1 416 , by den genoemden Matheus, op de genoemde pag.
B AK E N ES; is geenfins het oude Haarlem, maar alleenlyk, met haare kerk , een Peer oud gedeelte deefer ftad. Die
hier den Griekfen Bacchus inhaalen, foeken u wat op de mouw
te fpelden. Oudenhov. liaarl. Wieg. 18 hi. Ampzing
Boxhorn. Stedeb. I2I bl.
\Vat de Bakeneffe kerk aangaat ; ten deele is fy tot burger
woningen hervormd , en ten deele tot de Chriftelyken godsdienfi bewaard. Oudenhov. 20 hi.
De naam meentmen te konnen afhaalen van baken; om-dat
op deefe plaats , de eerfte aanlegh van de ftad, de viffers , alhier neergefeten, een baken, op de nes hadden. Defelve 20 en
ILI hi. de Saanl. Arkad. 107 bl.
B A K K U M ; ook hier wederom de naamreden van den
wyngod of te trekken, is van onfe fmaak geenfins. Wy laaten dat over aan onfe beufe1fchryvertjes, Dit is echter een

dorp of liever oude buirt, aan de duynen, tuffen Egmond en
Kaftrikum. Was wel eerft onder het graaffchap van Egmond,
maar naderhand is het by koop gekomen aan den Heer
Kornelis van der Mylen &c. De bovengenoemde Arkad.
lob bl.

BAN-

B A.
21.
BAN J A ART; van dit Heeren Huys gewaagd Anton; des,
in fyn edelen Tilroom, 4 B. 104 bl. van. den Y god fpreekende
Nu weent by op 't geficht der afgeflormde floten,
Die by voorheenen 't hoofd fagh aan de wolken floten.
't Geweld,:g MERESTEIN en BANJAART, wyd ontfien 1
Vryfloten Tan beroemde Oudhollandpre edellien.
Door vier en fwaard vernield, met torens en rondeelen,
re gronde weghgertikt , in 't barnen der krakkeelen:
Het flarnhuys van H E E R LEM, de wyk van Kermerland,
Een wonder van die eeuw,, om fyn gebied en fiand,
Nu deerelyk getrapt , gerekt uit al fyn leden ,
En 't grof gebeente met het kouter doorgefreden:
't Hays HEEMSKERK, erfgebied van 't adelyk geflacht ,
En B R E ]) E R 0 werwoefl, toen 't gantffe land verkrachz,
Van burger oorlogh , al de magt der baanderheeren
En edelen in 't veld elkandre fagh braveeren,
Den fiamboom fnoeyen der geflachten ,en den Soon
De Moeder vliegen in baar graaffelyke kroon.

Het is heden alleen een blote grondflag , in het duin, van het
land overfloven , teen Beverwyk en Kaftrikum ; of liever
tuffen Breefaap en genoemde ilad , achter Wefterhout , de
luftplaats van Mevr. Bernaarts. Luff u derwaars to wandelen;
de Naarder wegh inflaande, gaa verhy de fes wegh en de herberg Rome ; hou de flinkerhand, tredende door een hek. Siet
van Baniaart onfen Heems-kerk, in de Aanteekeningen over fyn
Batay. Arkad. uit Goudhoeve , 191 U. alwaar gy ook fult hooren , hoe het A. 1203, wierd in de brand ge(tooken. Voeg by
Heemfkerk, Korn. vanderWoude , Alkm. Befchr. i 2,8. bl.

BATAVIE ; hier ontrent moeten verfcheidene faaklykheden verhandeld worden. 1. Van de Naamreden ; en't geen
hier uit is vloeydende. 2.. Van Bato. 3. Van 's lands omtrek ,
en eindlyk 4. Van de , benaamingen hier of voortgekomen,
Batavorum urbs, Batenburg, Bateflein en Batavodurum.
I. De Naamreeden trek ik dan ( immers elk heb fyn oordeel vry) niet van de verdichte Prins der Heffen , Bato , als
of Batavie quanfuis was Batoos have ; niet van het Griekfe
pig , , als of dit was een diepe landitreek ; maar van ons eigen
woorden , Baat-ouwe , betere grond ; gelyk de Veel-ouwe , la
tegendeel van de Betuwe , beteekend een dorder en llechter
landB5'
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Leeuwen, Leid,
landfIreek. Handvejl Chronyk, t B. bi.
bl. &c. Bata y. Illufir. 1 D. I H. 44 bl, fynde daar met my
in eels boven gemelde V Rooyen , in bin Aanteekeningen,
65 hi.
Wat nu B A T 0 betreft , der Chatten ofHeiren opperhoofd,
van de Dichteren , Hoofd en Vendel , ons foo konfligh afgebeeld;
ik' weet wel wat ontelbaare Schrvvers, Bokkenberg, Guicciar.
dyn , Kluverius , Yunius , Heemfkerk , &c. van hem vertellen;
ik weet ook watGer. Brand, in fyii uitneemende Aanteekeninsot over Batoos Vertooningen , 2,96 bl.) is gelovende , welke
meent nit een enkele overleveringe den optogt van Bato re
konnen ftaande houden ; Niet te min begeet ik my aan de
fyde van Doufa , in feeker veers , by Flud. 1 Ghilde , over
Kluverius , 56 61. Scriverius ( Nader verklaring 3 bl.) en Van
Leettwen (Batay . Ill. 44 bl.) deefe Bato, en f yn braid Richel din , en fyn aid:moor Yenta nergens ‘vindende en vervolgens
afkeurende.
Wel is waar dat ons twee Batoos voorkomen by Dio (s1 lib,
Hill.) dock een Delimiter, en een Pannonier, derhalven bier
in geenen deele haar roll hebbende. SiePosius, Bata). a7 pag.
en de vertaalde Kluverius , s 3 bl.
Maar fyn de Katten of Chatter), anders Helen, dan nook
filar &ere landen opgetoogen ? Gewiflyk ja ; dock, met eat
latere veldtogt ; te weeten order den keifer Nero ; toen fy,
wegens de foutpannen, uit haar landen gejaagd , hier fyn aangekomen. racitus, 13 B. der Hi/l.57 H. by Scriverius , .Nader verAlar. Z hi. en Junius wederom,
pag.
Want de Batavi , uit de Katten of Heflin gefprooten ,(Saanl.
_Atha. to 61.) hebben, felts al voor de tyd van Yulius Cefar,
in (lit ofibewoond landfchap fich ter neer geflagen. Cefar,
Gall. aorl. 4 13. TO H. van de Maas redeneerende , behalven
Scrivetitts , ix genoemd werkje , 3 61. en hier mee flak ik, niet
konnende gedoogen die geene, welke &lien dat de Katten de
naam ven Batavie hebben rnede gebracht.
Komende dan nu tot 's Lands of's eilands omtrek , begin
ik by Lobek en Schenkenfchans , aan den Rhyn', en ga foo
Fangs de Maas, Waal en Merwe, tot aan den Oceaan ; maakende dus een driehoek met de monden der genoem'ie rieVieren , Noord-Ooft. ya*us , Batay. 30 en 4t pag. uit Plisilts , H. lib. i c cap. en de vertaalde Klotverius, 51 en
71 hi.
Soo dat Batavie (fchoon het V. Leeawenontkent ,Batav 111.
37 61.)
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37 bl.) eigentlyk , en in fyn uiterfte bepaalingen genoomen,
is geenfins Holland , volgens de nieuwerwetfe Schrvveren,
inaar fekerlyk de Betuwe , het hoogite deel van Gelderland.
Cefa r , Gall. Oorl. 4 B. z H. Plinius , H. ff lib. 17 H.
en Slichtenhorfl Gelder:. Gefchied. 6 en 8 bl.
Eindlyk , om ook een woordje van het yolk te fpreeken,
de Batayieren waaren te Romen onder den keiferlyken lyf%y acht. Dio, 55 lib. Martialis , 6 lib. 82 epigr. by Scriverius.
Junius, Batay. 8o pag. Alle brave ruiteren. DevertaaldeKlaverius , uit Dio , 96 bl. en de felve Junius, 77 pag.
BATA v0 RUM U RB S ; is nergens. Lees ter degen
de plaats van Tacitus , (Hifi. 5 B. 19 H.) volgens Rykisit ,
(.1Inimadv. 465. pag.) Non *amen aufus oppida Batavoram ar*
mss tueri, raptis qua. fern poterant , ceteris injetlo igni, in infulam concejlit. Segt hier die braave en keurige Schryver dat
Civilis, gedenkende achterwaarts te deinfen een of warder
fleden van Batavie in brand heeftgeflooken ? neen, mast wet
faaken die by niet kon merle voeten , fvvaare-pakkagie, Zito.
Daar leggen nu Pontanus en Kluivereus Smetists en S'iirketthoril Daar verdwynen nu de gedachten van die Thiel, Leiden, Batenburg , Wyk te Duirftede en eindelyk Nimmegen,
widen noemen het rechte en waare Oppidum Batavoruml
Sie , lang leve de Critici , of foo wy feggen, Lettedifters!
wiens lof ik elders verder fal verkondigen.
BATENBURG; een feer oud flot tuffen Maas en
Waal , of wel tuffen Megen en Raveftein ,aan de Maas, gee
legen. Heemfkerk over fyn Arkad. 96 M. nit Junius.
Kluverius maakt van dit flot Batavorum oppidum (in de
Vertaaling. z D. It bl.) .het Been met recht van Find. hGhilde
word tegengefproken, foo in fyn Voorrede als in fyn i gantiekeningen , f7 bl. en Rykius , over racitus , 46c bl. Leetniterz
Batay . Illufir. 177 ht.
Was eertyds bemuird , en befit noch ftadsvryheden ; hoe.
wel fe op de vergaderingen, nevens de Geiderfre fteden nooit
is befchreven. Heeft ook het recht van te =men. Haar burg
of flot is ook feer aanmerkelyk,-wiens bouwing de gewaande
Bate al mee word toegefchreven.
De Heeren van Batenburg fyn in de jaarboeken bekend, one
trent, A. 1162, tin en i9o, dock A.1272, is deefe heerlykheid , met een huwelyk , aan der Bronkhorften ftamhuys
verknochr. Slichtenhorli, Geld: Gefchied. t B. 50 bl.
BATESTE IN; is het Kafteel van Vianen. Heemskerk,
dont)
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loch met een verkeerde Naamreden , uit Goudhoeve en Vander
Houve ,in de Aanteekeningen , over fyn eigene Arkad. 96 bl. Immers
geeft de waare Naamreden, Paul. Voet , Oorfpr. der Bredero.
den, 148 bl. te weeten die brengende op Beatrix (dus food
gy 't konnen heeten Beatrix-ftein) of Bate van Egmond , de
dochter van Jan de IX, Heer van Egmond , de vrouw van
Heer Gysbrecht V ten Goye, Heer van Vianen.
Maar de tooren, nevens de felve geplaatft , word gerneentyk geheeten Simpol , of, om dat fe foo laagh in het water is
fiaande, Sinkpoel , by verdervinge van de naam van S. Paul.
Want fy is geboud (fonder lichten fynde en van binnen fonder
woningen) A. 1372, , van gemelden Heer Gysbrecht , met
bet randfoengeld van de foon des graafs van S. Paul ( een
plaats in Artoois) in den flryd tuiren Eduard,' hertog van Gel-derland en Wenceflaus , hertog van Braband , gevangen in Guiikerland , A. 1376. Boxhorn. Stedeb. 301 bl. 'Junius, Batay.
495 en 5.17 pag. •Matheus , Kerk fundatien, 4Sio bl. Joh. il Leidis,inBredero. by den felven, Analeelor. ii Tom. 408 bl. ende
Origines Ctilenburg. weder by den felven , Analetlor. VI Tom.
265 bl.
1k fagh deefen onbefuyfden en onnutten Toren, den 27 van
Junii, A. 1706 ; defelve nu fonder kap bevindende ; vergeleekfe ook met het printje van Kafp. Specht. A. 1702, feet
Hecht verkoofen.
Wat nu verder betreft het Katleel (dagelyk vervallende en
echter nosh bewoond van de gravin van Stirum , by vergunninge van. de graaf van der Lip, haar bloedverwant) foo fominige willen, al A. 129o, gefticht, ik vinde by Boxhorn (Ste..
deb. 301 bl.) dat het, nevens de !lad, A. 1481, in degefchillen tuffen Holland en Uitrecht , is overgegeven aan de Uiierffe.
Doch, die van het clot Bateflein en de toorn Simpol , meer
wil Sweeten, fie de Annales Ultrajedin. op 4.1 4 81, by Matheus,
Analeelor. 2 Tom. 76 bl. alwaar u fal voorkomen, hoe men
Pelf van deefe toorn die van Uitrecht heeft befchoten.
BATAVODURUM; eenige geven deefe naam aan
de voornoemde Batenburg ; dock de meefle paffenfe op Wyk
te Duiritede. Sliekenhorft , Geld. Gefchied. I B. TO 61. imrners voegt haar deefe naam ruim foo wel als Batavorum oppidum. Maar hier of fpreekenwe boven-en van Wyk te Duirftede fal , beneden in de letter V, verder gefprooken worden.
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BEK - S NY D E N, bier fienwe geenfins op brooddronke plaggen , of wilde ftraatfchendery , maar alleenlyk op
het aloude fnywerk by de boeren , in de Kermiffen hier te
lande. Te weeten met een mes fonder punt en op juyfte voorwaarden. Immers is deefe gewoonte foo vere gegaan in het
Sticht van Uitrecht , dat het jonge vrouwvolk van een bruigom walgde, die geen fchram of litteekens in fyn tronie kon
laaten Tien. Slichtenhorft, Gelder'. G. 14 bL en Parival ,
[Jermaak van Holl. 9z 61. ook aldaar meldende , hoe men
als uitdangende het Ines, foo binnens kamers als buiten de deur,,
gewoon was op te hangen. Maar het fal de Leefer ondertufren niet moeyelyk vallen , fiende weer een Grieks aloudheidtjen hier onderloopen.
Ik. vinde by Cicero (van de Plichten , z B. 7 H.) dat Alexander, gefegt de Fereer,, bang en rondfom voor hinderlaagen
vreefende , met de bloote degen voor hem dede gaan, bar.
'arum& eum quidem compunclum ;otitis Threficiis: een woefte
vent, op kaak en wangen braaf geteekend : want dat de Thraciers , feifs onder den beker , wel van leer wilden trekken,
beveftigd Horatius, r B. 27 Lierd.
BELGIUM; Neerland, volgens de gemeene man. Maar,
gelyk Holland eigentlyk geen Batavie mach worden gefegt,
fon konnen ook gewiffelyk noch Belgium voor Nederland,
noch de Belga voor de Neerlanders genoomen worden. Dit
moot eens ten minften, met weinigh woorden , worden aangeweefen. Want waar om hier altyd foo gedwaaid? Belgium
was de fitplaats der Bellovaci (Beauvotin ) in Gallie. I.Flud.
a Ghilde , in fyn Reden voor Kluverius ; Cefar, Guicciardyn en
Ortelius , in een fendbrief aan Illerkator , als getuigen aankaalende.
Maar wat nu de Vertellinckjes van de oude fladBelgis en van
haare koningskens, aangaat, die last ik aan den fchryver,,Markus van Vaernewyk; als te fot en te buitenfporigh om geloof
te verdienen. 1k heb voor, niet als gegronde en laeweefea
waarheden, foo veel doenlyk is, op het papier te ftellen.
BE LLESTEIN; een oud-aadiyk doch vervallen Huys
in Waffenaar, heden tot een hofflede gemaakt. Is befeeten by
de Hr. Jak. van Kyfhoek , &c. en naamaals by de Hr. Amelis van der Boukhorit, Heere van Winunemum , &c. welke
laatfte noch onlangs (fegt Leeuwen , Kofluym. 29 bl.) de
grondflaagen van het oude Huys heeft doer uitgraven.
BE N THEM is een oude fterkte van de Tubantes,
tUtfen
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tuffen Drenth en Overyffel, op een berg gelegen , van welke
eenige gedeeltens fekerlyk fyn Rorneins, eenige Frankifch en
van een nteuwer gebouw.
Hier heeft men de Droes-floel en Droes-kuiren (tweegroo.
te keyen op nialkaar leggende) welke de inwooners volgeris
een overaude lands-dwaalinge Drufus , het Roomfch legerhoofd als de duivel vreefende en voor den felven aanfiende)
duivels ttoel en duivels kuilen verkeerdelyk noemen. Pikard
Drenth. 96 bl.
Ondertuffen valt my bier in., dat men een kindetlyk drei.
gement in deefe larder gebruikte : de droes fal in haalen of
weghvoeren ; dat is , IIufus , of een Romeinfre foldaat van
Drufus , fal u naar Rome fleepen. Rennin.- over de 6 fie Reif,
brief van brollius , ifi
Docb foo bang als onfe kinderen voor den droes waaren,
foo, fchrikten de Romeinen weder voor een Batavifch aanficht;
ook genoomen het waar alleenlyk een mombakkes. Martia/is ; 14 lib. 176 eptgr.
Sum figuli lufus , ruff perfona Batavi:
Quee to derides, bec timet ora pater.
dat is. 1k ben het masker van een roile Batavier een poutbakkers bootfeerfel ; maar die tronie jy belacht , i8 aan
uw vader verfchriklyk.
BE E R EN DREC HT ; een Huys in Rhynland , nan
den Laagen Rhyndyk , ontrent het Schouw van Leyerdorp.
Goudhoeve, Chron. Byvsegf. 8 z hi. De Beerendrechten woonen tot Leiden. V. Leeuwen , Kofluym. Inleid.
bl.
BERGEN; een oud dorp, onder Alkmaar , ontrent het
Rampenbofch, toen ter tyd gelegen ten weften de Rhyn. De
Gifibrief van gr. Arnoud, A. 988 overleden. Goudhoeve, 84 W.
Verones Onderg. 1 B. 4 H. 20 bl. en y. Flud a Ghilde , in. de
danteekening. over Klivverius , 1 D. 231 bl. ftaande weleer onder de grave van S_chouwenburg en by aankoop naderhand onder de Heere Zurk. Saanl. Arkad. c I c bl. alwaar u nicer van
e Rhyn, in deefe landftreek uitwaterende, fat ontmoeten.
BE R G E ND A AL ; een of d aadlyk Huys en hoftiede
geleegen in Voorhout, Diet verre van s'Graavendam ,,tchter
het Huys te Teilingen. V.Leeuvien, Rhynl. Ko/luym. 33 M.
BE R K ENROD E, van buiten een geheel nieuw gebouw ; ontrent Haarlem, tuffen de Heeren Wegh en de Leidfc

a'
re Vaart, van vooren met een hooge en breede laan toeganglyk.
A. 1705, den 14 April , ging ik eens deefe hier ingelyfde
Afbeeldinge met het hedendaagffe Huis vergelyken; maar,, welk
een onderfcheid ! ondertuffen heeft het Rothman ook , onder fyn
keurige Teekeningen.
Wei eer was het auk land, of de . grond deefer wooninge
door gr. Floris de V , gegeven aan Jan van Haarlem , een
edele fchilpknaap ; te weeten , A. 1284. Gosdhoeve, Chron.
So 171. Ampzing. , Haarlem, 17 en 89 ; noch' een ander qeficht
Van Saanredam daar nevens voegende. V. Leeuwen, Batay.
Illuft. 895 bl.
Is heden'de luflplaats en heerlykheid van Benjamin Poelje,
ridder en Heer van Berkenrode , en Schepen binnen Amiteldam.
Doch het geflacht der Heeren Berkenroden is , volgens Screvelius (Haarl. 26S bl.) uitgeflorven en te niet gegaan.
BE R N E ; een Slot onder Heufden ; en namaals eenabdy;
door den alverdelgende kryg vernield. Oudenbove, boor Seri=
ver. Gray., 43 W..
BE SOYE; een ruiin van een Slot of Huys , al Qverlan'
ge jaaren vervallen ; by Waelwyk , niet verre van Heufden.
in Suyd-Holland. Goudhoeve , 78 H. Oudenbove , S. Doll.
Boxhorn. Stedeb. 94 bl. en Nieurs , VII Provinc.
456 bi. toebehoorende de Heeren van Affendelft. Hanvell
Chron. 121 bl. en gemelde Goudhoeve.
BEV ERWA ART; tuiren Rhynauwen en Schonauwen,
aan den krommen Rhyn, boven Odyk , in het Sticht van Uitrecht gelegen ; volgens Rothmans Teekening , met fwaare'o.
rens geflerkt.
60, is dit Hays , .doot Vianen, vcror
Specht, in een printje gebracht.
Wierd, A. 15-17 , door de Bifkopfre ingenoomen; TO ns
de Annales van de ,abdiff. Henrike van Erp , by mar-waders
( alfoo by feer nodigh is ) aangebaalden Matheus , Amaleelor,
Tom. 157 bl.
BE VE R WY K ; fiet S. Agathenkirch , boven in de A.
gelyk men ook deefe laatfle naam fa! vinden in de feer uit-

muntende Kaarten van meergemelde gurgemeefter , Nan.
Alting, de VIII Tab. van het it Part,
%,ThE USELPRA AT ; het is niet te ontkermen dat onfe
Landchronyken fyn opgepropt met hondert malle praatjes en
belaglyke vertelliugkies. Maar , fouden deefe de 'pilfer van‘
het overige onderdrukken ? Dat fy verre ! Ondertuffen , -lie
daar eenige weinige itaalties.

BE. B I.
't Geroep in de lucht, vliet! vliet! in het flaan ontrent
kronen , Onderg. z B. 2 H. 74 bl. behalven de Toets
op het Goudie Chronykjen , 229 bl. Goudhoeve , in Didr. de III,
253 bl. &c.
2. Het koilelyke graf, in Friefland gevonden, en aan koning Willem getoond. Vronen , 12 5 bl. behalven Goudhoeven,
*it Scriverius, het felve een klucht noemende , 319 bl. &c.
3. De loofe puttee van gr. Floris de I, in Suyd-Holland,
de vyanden by duyfenden mifleidende en verfmoorende. De
Toetfleen van Scriverius , op den Gouwenaar , 235 bi. Siet hem
ook , in het leven van dien graaf.
4. De nude Fries, gevangen door gr. Floris , te Hoogwoude; wyfende hem het graaf van fyn vader , koning Willem ;
Vronen, 135 bl behalven Goudhoeve, 3 t 7 en 333 bl. &c.
y. Het faagfchip der Haarlemieten, voor Damiata. Goudhoev , uit Scriverius , Chron. 30o hi. en Alting , Frifiee , 31 61.
Beneden, in D.
6. De ftad V erone, haar welflandlenverwoeftinge.Beneden,
in V.
7. Vrouwe kracht van gr. Floris de V. Beneden, in V.
8. 't Spykervat van Gerrit van Velfen. Beneden, in V.
9. Halsrecht , onder gr. Willem de Goede , over de geflolen koe. Beneden, in H. behalven de Toets op de Gouwenaar ,
269 bl.
Halsrecht van gr. Karel den „Stouten , over vrouwekracht. Beneden, in H.
II. De kinderen van vrouw Magteld , gedoopt te Loofduinen. Beneden, in L. behalven de Toets op de Gouwenaar,
2 54 61.
De boomflortinge , op het gebed van biskop Wilebrord. Beneden, in B.
13 't Woud fonder Genaden , tufferi Leiden en Alfen. J7
Leeuwen, Leid.`10 en 161 bl. &c. Beneden, in B.
14. Vrouwe Sand , wegens- het wdlige Vrouwtje van
Stavoren; de Medea van Medenblik ; de verdreven Bato ; de
reilinard, de vier Heemskinderen; de:Belgen in Flandere;
deWilten, in het Sticht, en foo voorts; want met alle deefe
kinderfpreukjes flechts op een regifter te brengen Lou ik het
geheele boek beflaan.
BIE R ; gelyk ieder weet , een drank uit koorn ; maar
deefen te kooken en te bereiden, is al vroegh by de Duitfrers
en andere Noord-mannen bekend geweeft.Pfinius, H. N. 22
32
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lib. 25 cap. be,halven Herodotus , Xenofon , ilthenetis en Stiielan. Weder, racitus , Germ. 23 H. by Slichtenhorft , Geld.
G. 5 bl. Batay. 357 pag. en fie mede Kirchmayer,,
over gemelde plaats van racitus. Boxhorn. over een plaats van
Florus (2. B. IS H) in een brief aan
Blankard.
lar. 21 9 pag. Dit heeft W. vander Velde , in fyn Hoftapyt
(6 bl.) ook waargenoomen, fpreekende van het gaftmaal van
Civilis , in een heiligh offerwoud:
Daar hielt men hoogen raad des lands en in't beflechten
Der faaken , vreugdendifch, met ouden eeuwgerechten.
Een eigen drank gemaakt , geen versgewaffen sun,
Maar water , opgekookt met gratin , die vrolyk fyn.
Voorts word deefe drank der Duitfers en , gelyk ik feg,
verdere Noorder vOlkeren, by Reinefius (Varian 3 lib. I cap.)
ytt een Oud Gefchrift, geheeten brafium: gelyk Scaligerdefel.
ye birra is heetende ; de Subtil. 87 Exercit. gelyk fekere
Onbekende , by yan van Leiden, Chron. i D. it H. het drinken noemt braxare.
BILEMMERMEI R, in de oude Schriften geheeten,
Bendelmerbruk , by Heda, in Godfried,de afle bifk. 176pag.
opgedroogt en bedykt, A. 1631 : maar in het Noodweer van"
A. 1702, met water wederom overftroomd. Beneden, by de
Meiren, in M.
B I L T; een vruchtbaar fink lands , in het Sticht van Uitrecht, tuffen deefe Stad en het dorp Seift. Sie de Nieuwfle
Landkaart van het Sticht, door bovengenoemde Nic. Viffther
uitgegeven.
Hier gefchiede de manflacht van den baftard ,Walraven van
Brederode ; A. t 4s 7 , buiten fyn vaders weeten , doodende twee
Haarlemmers, weike hem beletteden , te Sandvoort, eengeftrand
fchip met wolle naar fich te trekken. Jan V. Leiden, in de
Brederod. SS H. 363 61. het geene naderhand fyn gevangene
varier onder het pynigen wierde opgelegt, als met fyn kennis
uitgevoerd. Defelve ,61 H.
61. behalven Bokkenberg,&c.
1Vlaar, in Friefland , is het een fluk aangewaffen lands, dubbel
bedykt, aan de watten, tuffen Dokkom en Harlingen. Soeteboom, Staverens Opg. en Onderg. 167. W.
B I N K H OR S T; of wel Binnenhorft , gelegen op de
Oollfyde van den Leydffen Vaart, tuffen Voorburg en Ryswyk ontrent A. 1076, al vermaard. Gotabseve 7 98 en 397 bl.
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V. Leeutven, lava. Kofluym. 26 Handvefl Ckronyk , I D,
125' bl. A. 1 3I'9, is het geruineert, nevens het Huys Polanen,
door die van Delft , tegens gr. en hert. Albrecht fich opftel1ende. Yunius , Bata y . 524. pag. Kemp, in Arkel, 88 bl. Scup
tanus, Frieffe Gefch. 196 bl. Goudhoeve , in Albrecht , 397 bl.
en hunne nä fchryveren.
Van dit Heeren Huys geeft ons Rochman een Teekening,
en feekere N. een Lofdicht , onder de naam van het Lof des
Gelukfaligh en Gerujimoedigen Landlevens aari Jakob Snoukaart, Heere van Binkhorft ; uitgegeven, A. 1613.
B1 SC 0 P P EN; van welke binnen Uitrecht , de eerfte
was Wilebrord, overleden , A. 736: de 6z fle en de laatfle,
Frederik de V; bygenaamd Schenk van Toetenburg , overleden, A. ig6o. Beka , Heda en Bokkenberg, in hunne Levens.
dock fie de lyfl in de Handvefl Chronyk, z D. 283 bl.
Van deefe 61 Biskoppen waaren 18 met ftaf en miter to
vreden; fchuw van flaatfucht , met de Godsdienft alleenlyk
fich bemoeyende, binnen de tyd van ontrent 300 jaaren.
Maar,, fie daar Adelbold, den 19 de biskop! trekkende allereerft de wapenen aan, A. oi8, en oorlogvoerende tegens
Didrik de III, de vierde gr. van Holland. Heemskerk overly ?) zirkad. 187 bl. Van Leeuwen, Leid. 444 bl. en Goudhoeve in Didr. 25. 3 bl.
De z6 fte; Herbert van*Beren , 't harnas opvattende tegen
gr. Didrik V I ; die hem belegerde binnen Uitrecht; A.1138.
Bokkenb. 19 pag. Scriverius , by Goudhoeve, 277
De 2.8fle ; Govert van Rhenen , A. 1 i 6c , in een wapenflryd tegens gr. F1'oris de III. Bokkenb. zo. pag. Goudhoeve,
283 b1.
De 31fte ; Didrik van der Aare ; A. 1202 geflagen door
gr. Didrik de V II en gr. Otto van Gelder. Bokkenh. 22 pag.
Goudhoeve, 291 bl.
De -34fte; Otto van der Lip, fneuvelende voor (ovorden,
A. 1127. Bokkenb. 24 tag. in het gevecht met heer Rudolf
van Kovorden, en maarfchalk van Drenthe. Pikard , Drents.
Chron. 188 hi. Befehryve van Amlieldam, z B. 36 en 37 bl.
De 3911e; Jan de I, van Nafrau , in oorlogh tegens de Heeren, Gysbrecht van Amftel, en Harmen van Woerden, weegens het Plot Vreeland. Bokkenberg. 27pag. Goudhoeve, 32,7 bl.
Amfleidam.Beichr. deefen oorlogh Jan de II, van Sirk, toevoegeede, 2 , B. I. I hi.
De 4211e; Guido van Henegouw , in een flagh gevangen ,
en
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en by verwiffeling gerantfonneerd voor Guido , de gr. van.
Vlaendere. Heda , 230 pas. Bokkenberg, 29 pag.
De 4711e ; Jan van Arkel, een dapper krygfman, in gefchil
met gr. Willem den V, by genaamd den Dollen. Bokketsb.
33 pag. Goudhoeve, 383 bl.
En foo medede4Sfle, Jan de V, van Varneburg;
Floris van Wevelikhove , de pile , Frederik de I II , van
Blankenheim ; de 5 . 2,11e , Rudolf van Diepholt , de 53fle , Sweer
van Kuilenburg; en de meefte volgende ; welkers bedryven
(want deefe naamlyfl my allang verveelde) gy kond naarfiert
by de voorgenoemde,Beka,Heda en Bokkenberg; welke laatbeknoptelyk en naauwkeurigh deefe geeftlyke Heeren
fchryft.
Maar ondertufren , bygelegenheid van deefe biskoppen, vallen myn gedachten op een printje van Godfried , ( op het jaar
I I9c, van fyn Chronyk, 7of bl.) alwaar het kurafr van den
verwonnen en gevangenen biskop van Beauvais word gebracht
voor den Paus Celeflinus, den III, met de woorden (Genefis , 37 H. 32 very) van jolefs broederen , tot hunnen vader
Jakob: Deefen hebben wy gevonden , bekent dock of deefe Hums

foons rok ry , ofte niet.

B L Y D E N; flormtuygen , fleene-klooten uitwerpende.

Beneden, by het Oorlogtuygh, in 0. Ondertufren voerd het gea
flacht der BLYENBURGEN (van welke Van Leeuvie
871 bl.) haar naam van deefe blyden; vo ins
tay.
Oudenhov. Oud. Hall. 32.0

BLYKENBURG; door Rochmasf geteekent , gelegen
in het Sticht van Uitrecht, by Keersbergen, tufren Seift en
Driebergen. Vind hier of niets in onfe Jaarboeken; maar
de naam in Viffers Landkaart.
Huis te BLOEMENDAAL; waar of &oven , in I;
op de naam van Albertsberg.
BLOEMESTEIN; een oud clot aandeLek, A.139o,
gewonnen door Heer Otto van Arkel , die het Bede nederwerpen. Ondertuffen leggen noch Steele van den fells fleenen
onder de ftads muiren van Icuilenborg. De Origines Caenburgicx , by Math. eus

VI. Tom. 2.71

Te B L OT ; by 's Gravenhage te Ryfvvyk ; eertyds
het Huys der Rynifen. Goudhoeve, 99 bl. Anders ook geheeten
Hodenpyl. Hanveft. Chronyk , 124 'M.
B0 EKE L ; een Plot tuffen Alkmaar , en Heilo6; lang
vergaan ; niet te min een buirte both bewaarende des fell geC
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dachtenis. ran Wank Alkm. I 29 bl, en Oudenhove , voor Scriber. Graven. 37 bl.
BOEICESTETN; een Heeren Huys in Delfiland , of
om beter te feggen ,Maafland , in de Kralinger polder , by
bet dorp Lier ; heden niets anders als een bogaard, met -oude
en wyde grachten omringt. Bleiswyk, Delf, in de Naareden,
onder de Letter B.
B OE K H 0 R S T ; by Voorhout, in het Noordwyker
Hout; of van den bok , Bokhorft; of wel van . den beuke boom,
Beukhorft geheeten. Yunius , Batay. c63 hi. Handvell Chron.
I D. 133 bl. Goudhoev. 81 hi. en Van Leeutven, Rhynd. Kofluim. 34 bl.welkeook , 33 bl. een BOEKEN BERG in Voorhoutneerplant. Van dit buys is een Teekening by Rochman.
B Q 0 M E N ; dat van ouds Europa , en wel byfonderlyk
voor het fledenbouwen en het dorpflichten , feer boomryk
en vol fwaare boffen is geweeft , kan men fonder moeite bewyfen r alleenlyk met het Her:cynia Sylva , of het Swarte wald;
volgens Cefar ( Gall. oorl. 6 B. 2.5. H.) beginnendc op de
grenfpalen van Switferland , en loopende Oofilyk , langs de
Donau , naar de Daciers , en Noordlyk door Duitfland tot
aan de volkeren ontrent de Belt. Cefar , by Van Royen ,
Oudh. 146 hi.
Maar laaten we 'lever, onfe reife in krimpende, in Holland
blyven ; alwaar we vinden dat Noord-Holland in de alleroudfte tyden was enkel bofch en meir. Soo, dat ook de vee1voudige boffin en wouden de naamen aan de dorpen hebben gegeven; naamen feg ik , eirdigende in wouw of woude, als;
Hoogh-woude, Ooft- Weft- Suyer• en Noord-wouden, Oude
en Nieuwebux-woude, &c. Saanl. Arkad. 383 bl.
Het felve feg ik van Suid-Holland , het Sticht van Uitrecht,
Rbynland , TefFel en de geheele Noordwyker ftrand. Boxhorn. Stedeb. 32, bl. fpreekende van Holtland; by fommige de
rechte benaaminge van Holland.
En flap ik tot in Friesland over en Groningen ; aldaar weder het felve. Daar dragen ook de Dorpen noch een litteeken
van de nu allang verdweene wolden en boffchagien ; Kropswolde , Schiff-wolde , Pater-wade , Eelder-wolde , Garmer-tuolde, &c.pelyk ik verder toonde in de Aanteekeningen op
Groningen: aternood , van den 11 Nov. A. 1686; te vinden

of in myn 7.61. of in de Neerlandie Watervloeden van
Sim. Abbes Gabbema met de Aanteekeningen van myn hooghgeachte neef, Tobias. Gutberleth, verrykt.
Nu
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Nu befpeur ik verder van deefe boa!' en wouden een dubbel gebruik ; ik fegge , een geeltlyk en een wereldlyk betreen
der felver.
Wegens het geeftelyke , onderrecht ons racitat (Germ. 9 H)
fpreekende van onfe voorvaderen locos ac nemora confecrant.
Sy wyden wouden en bofchagien. Het ,geen onfe Hood in
fyn grootffe Bato heeft overgebracht ; alwaar by , in bet 2de
Bedr. de Druide Segemond deefe woorden doet uitboefemen;
Ook fyn wy ongewoon, 't ger* dat fich Hies begrypets
Van al de wereld laat , in tempels te benypen :
Maar wyen wel , tot eer der beiligUen,
woudt
Een levendige kerk van ongekorven bout,
't Welk , met fyn telgen breed en hemelhooge toppen,
Het dartelmakend licht beflaat de wegh te floppen
En flelt van binnen toe een' akelygen Sigh
Die 's menfen hert befielpt, met ootmoeden ontfagh.
Maar dit is een hooftiluk het geene feer uytftekend is behandeld van Kirchn2ayer , over gemelde pleats van Tacitus. Kluvenius , Germ. Antiq. 34 B. Scedius , Germ. Deor. 2Part.2,3 cap.
G. Brand, over Batoos vertooningen, 313 bl. en eindelyk Flud.
h Ghilde , over Kluverius , 2 D. $8 bl.
Sodaanigen woud was het lucus Baduhenna , by Tacitus
( 4 7aarb. 72. H.) mogelyk ( want het fyn maar giflingen, en
deefe veeltyds miffingen ) van eene Paduenna een Lar vialis ,
of wegengod ; ftellende Rykius dit woud heden in de Sevenwouden, maar 'Ming het felve by Holtpade, ontrent Padeflo;
beid,e in Friesland : ondertuffen fetten "Indere het by Wannepervenne , in het landfchap Drenthe ; en weder "Indere , te
Bedum of Beem, in Groningerland.
Soodaanige was het nemus Sacrum, weder by Tacitar, 4 3aarb.
14 H. in het welke Civilis fyn gaftmaal had aangefield. Beneden
fal bier afgefprooken warden.
Dit Sacrum Nemus is nu by 's Gravenhage , by de hedendaagffe Verklaarders der Roomffe fchriften, nu by ter Tolen,
nu by Nimmegen, nu by Kuilenborg, nu by Alkmaaren nu
weder elders. Siet Bokkenberg. in Maud. . 13 pag.
Smetius , Oppid. Bata y. 3 H. Kluverius Rynfir. 16 H.
bl. Pars , in de Voorrede van Catw. 17 bl. Handvefl Cbron.
1 D. ci bl. V. Leeuvien , Batay. i fs hi. Mathew, /Ina/abr.
P7 Tom. los. &c.
11*.
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Andere, als Merula , willen dat facrum bier niet heilig beteekend , maar liever onheiligh en vervioekt; als ofdit woud,
wegens fyn onveiligegoeganglykheid , wierd verfocid. Gemelde
Kiaverius , 51 hi. van het 2 D. en daarom het woud fonder
Genade. Goutvenaarr Tbetsfie:n. 204 N.
Wat my aangaat , ik verwerp het Schakenbofch van deefe
Schryveren en geloof dat Civilis , onverfchilligh en fonder
keur , tot fyn avondmaal , het ailernaalle en veiligile woud
heeft uitgekofen.
Dit foo verre; maar in het algemeen deefe boiren befchouwende, merk ik dat de oude, ook de Romeinen en Grieken,
byfonderlyk den eikeboom onder alle andere hebben geeerd en
uitgekipt. Cicero , 2 lib. van de Wetten, i cap. gewagende van
de itad Arpinum. Plinius , H. 4V. 16 lib. 44 cap. Lukaan ,
Pharfal. 3 lib. Silius Pun. Mil. 3 lib. &c ja dit lief) foo
verre, dat de Celten , onder de benaaminge van Jupiter , een
cik hebben aangebeden. Maxim. Tyrius , 38 Differt. by Scedius, 2 part. 24 cap.
Hier had ik nu wel een open veld om te fpreeken van de
plechtigheden in deefe wouden , van der Duitfen ( in het
breede genoomen) feldfaame Godheden , en van hunne Bardes en Druyden ; maar dit fou te langen fop worden en u , myn
goede Leefer, verdrietelyk. Sie dan liever beneden in P.
en R.
Ga dan over tot het wereldlyke gebruik der felver. Dit
waaren landsdagen en hagefpraken der grooten , onder den
blooten hemel, of over een keur van opperhoofden, of over
de- belangens van flaat en oorlogh.
Hier toe gebruikte gemelde Civilis het naafle en veiligile
',emus, de grooten nevens het gemeen over tafel, in fyn nachtbanket, aanmoedigende om der Romeinen overlatt en moetwil , ontrent het preffen;van het Batavis manfchap , in te toomen. Handvefl Chronyk , 2 D. i H. 51 hl. Somerens Batay.
H. 306 hi. en Yttnius , Batay. 12 cap. 249 pag. behalven
BoikeNberg, &c.
Hier toe wierden gebruikt het hout by Blafdal en Staleke ,
in het ilicht van Bremen. Schildius , de Chaucis , I z cap. 90
en 91 pag.
Hier toe, het Groller-hout in Drenthe , Pikard Drentf.
Chronyk, 1 54 hi.
Hier toe, 't Engelander-hout,by Arhnem. de Laat,
Frovinc. vertaald, 79 bl.
Hier
53
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Hier toe , de eike en lindeboom , ontrent 's Grevenhof,
felv' binnen de Clad Zutfen. Slichtenhorft , Geld. Gefchied. i B.
67 bl. fpreekende van het uitwyfen der leenfaaken.
Eindlyk hier toe de Op- of Upflallesboom, of de 3 eiken ,
in een open veld, flaande by Aurik in Oofl-Friefland. Pikard,
in de aangetogene Chron. 164 bl. Alting, Frifix , 19t pag. Matheus , over y. van Leidens Egmonder Chron. 218 bl. over Emo,
Analedor. HI Tom. op A. i /32. 85 pag. en Beneden, in 0.
BOOMSTORTINGE; doch dit moet wederom eenigfins worden uitgebreid. Onttent Abkoude en Ouwerkerk ,
by Woerden en Oudewater,, te Kamerik en in de Loofdrecht;
ja felv ook in de zee ( ik fpreek nu van geen landfchappen,
buiten Holland) ontrenCde ftranden , worden fomwylen opgedolven en uitgegraven flammen van boomen , alle fvv art en
hard fchoon hout om te timmeren en daaken te leggen. Kommelyn , in de Byvoegfelen op Amfieldam , fpreekende van het Reigersbos 2. B. 17 H. 139 Saanl. Arkad. 317 en 3zo R. van
de opgegravene in het Weftfaaner veld en by de Vaart van
het Kattegat. en ik, by Blankard ,jaarregiller , 8 Honderdt.
8 Aan;n. Junius , Batay. 296 pag. Boxborn. Stedeb. Z bl. Paribl. alle drie van Teffel fpreekende
Tall , Verm, van
en Holland Holtland noemende.
Deefe Boomflortinge nu is gefchied door het bidden van
biskop Wilebrord , quanfuis deefe heidenfe bedeplaatfen vervloekende en dus omverrukkende. Eindius , Zeeland. Chron.
B. I H. 6 bl. by Pars, Katy). 74 bl. Gabberna,Neerl.tratervloed. 18 bl. Boxhorn , Stedeb. 3z bl. G. Brand , over Batoos vertoon. 294 bl, &c.
Andere daar en tegen flellen dat een yflyk onweer alle boffen in Holland fou hebben neergeveld. Buchelius , over Heda,
in bifk. Hungerus , 5.9 pag. Wachtendorp , Chron. 4 B. fpreekende van het woud van Ongenaa. Merida , 7Yeltrefoor,, op
A. 857 , by V. Someren , Bata y. 4 H. 28 bl. Y. Royen , over
Verflege , 18 bl. Slichtenhorfl , Gelded. 1 13. io hi. Yunius ,
Batay . 297 pag. Parival. Verm. van Holl. 16 bl. behalven
Bokkenberg, Hortenjius, Doufa, Veldenaar, &c.
Maar , wanneer fou dit onweer over deefe landflreek fyn
voorgevallen? A. 857, of A. 867, 70o, 117o of 1173. Sic
welke onfekerheden' in de tydrekening ! Oudenho, ve , Suyd
Holl. 3 H. 17 hi. behalven Junius , Gabbéma en Guthirerleth , &c.
Alwaar om ook fommige dit ongeval geheel verdacht houden,
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den. Gouwena ars . 7"oetfleen van Scriverius , s:)8 bl. en weder
deefe in fjug Batavte , 37 bl, en liever gelooven, dat de
boomen uit andere landen of hier fyn komen aandryven , of
maar dit is by my geenfins aanneemlyk) felve hiersin het aardryke fyn gelroeid. Matheus , de Nobilitate I lib. 12, cap.
Eindius , Zeel. I B. 3 H. 7 en 8 bl. en Martin. Schook , de
2-'urfis , in de Befchryv. van Amileldam , z B. 163 bl. 0 alte fyne Natuirkundige !
BO ONE N, door welke de Overheden te verkiefen , al
by de Grieken een gewoonlyke plechtigheid is geweeft. Plu-

tarchus ,de educandis liberis. SAaliajles Demoflhenis ,by Ovzelius
over Gellius , 4 lib. II cap.
Dit is noch heden in een gebruik in verfcheidene plaatfen
van Nederland. Wiltge een voorbeeld ? te Groningen fyn
s fwarte onder 14 boonen. Die worden in een hoed geworpen en omgehutfeld; op den Keurdag, den 8 Febr. Die de
j fwarte trekken, doen de Keur. liandvefichronyk , 1 B.
7 5- bl.
BORN; een waterje, weleer in zee loopende , tuffen de
eilancien , Anieland en Ter Schelling. Blyken hier of fyn 'er
noch heden in weefen; te weeten het Borndiep en het Bornrif; rift is een fandplaat of zeebank. Gabbema , Leeuward. 9 bl.
Scotan. Frieffe Gefch. 596 bl. Siet , 1, 2,7 en 9 Tab.
van fyn frifia, of 2 A 'van de Notitia Germ. inf. en beneden
in R.

FRANK VAN BORSELE; fladhouder van Holland ,
ridder van het vlies en graaf van Oftervant, loch eerfl een geringh ridder; fonder kinderen overleden, A. 1470. Goudhoe, 49,2 bl. Kemp. Arkel. 3“
Onderfleunde met fyn geld de jonge gravin, Jacoba, fynde,
by feker geval, in een groote verlegenheid , toen de vrekke
Jan van Montfort verfocht te fyn verfchoond. Goudboeve ,
45'6 bl.
Doch hier uit rees liefde, welken by haar (op een maaltyd
te S. Martens-dyk ondekte, door de letteren , D. D, met wil
lige takken omvlochten ; het geen op het nederigit en met
fchroom wilde tekennen geven Dyn wt:llige dienaar ! Spaan,
uit Goadhoeve ,Rotterd. befcbryv. c H. r i8 bl.
Sy trouwen dap heimelyk. Maar Fiiip van Burgondieontbied Van Borfele. Send hem, gevangen fynde , haar Rupelmonde , en beveelt aldaar hem te onthoofden. Doch , wat
gefchiet 'er eind1yk ? jakoba.verloft haar waarde man , onder
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der voorwaardeti ; te weeten , haar heerfchappyen aan gemelden hertogh afftaande. En wat volgt hier op? Sy trouwen
in het openbaar; de getrouwde brengen haar leven in ruff en
vrede ten erode ; .en vrouw Jakoba ( eertyds gravin en nu flechts
houtveflerin en duinbewaariter) fiek van fielverdriet , overlyd , op het Slot te Teilingen , A. 1436. Barlandus , in de
Graven van Holl. Heemskerk , Bata y. Arkad. s7o bl. Ifaac.
rojius , Annal. Holland. 20 lib.
Van bovengemelde minnelift gewaagd fell Jakoba , fpreekende met 'er Vertrouwde , Vrouw Baerte van Brederode,
by Drofle , in fyn 7reurfpel Jakoba, 2, Bedr. 1 Toneel.
Vrouw Baarte, heugt u noch hoe dat by wand en faal
Dee fpreeken van fyn min een nieuw gevonde taal.
Door menig guide D, gemengt met Wilge ryfen,
1174 by behendelyk .fyn liefde te bewyren;
Die meefier leerde hem, ore fonder flem of hand,
Te melden aan myn pert verklaaring. van fyn brand.
1k will alleen de fin van 't raatfel uit te leggen
Dat het wou heimelyk Dyn will'gen Dienaar feggen,
En kon die letteren wel fonder pulp verfiaan ;
Mitt ik in't felve fchool had van de Min gegaan.
TEN BOS; een Heeren Huys der Yffelfleinen in het
Gooy, ontrent Weefop aan de Vecht ; A.1672, tot de grond
toe , door den Franffen oorlog gerafeerd. Van Leeuwen , Batay. 1284 bl. Handveft chron. 1 D.138 bl.
BOSCH; dat Holland wel eer is bosryk geweeft , toondenwe boven , op het woord Boomen.
BU S H U Y S E N; onder Soeterwoude , dicht onder Leiden, buiten de Witte poort. Dit Huys is, in het belegh van
de had ( A. 1573) verbrand, vernietigd en nook weder opgebouwd. Goudhoeve , 82, bl. Van Leeuwen , Rhynl. Kofluim.
38 bl. Handvefl Chron. t D. 133 bl.
Doch een andere BUS H U YS EN, hebt ge by Sprang,
in Suyd-Holland. Oudenhove, Suyd- Holl. 41' bl.
B 0 U Q U E T; een Heeren Huys, by Henrick Uden (loo
heette de bedyker ) ambacht; A. 1572, verbrand , doch namaals weer vernieuwd. Defelve 236 en 411 bl.
BRAKE L; een Huys in de Bommeler waatt , niet verre van Loeveftein en Poeroyen. Defelve, boor de Graven van
Scriverias , 13 U.
Cc
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BRASP ENNING; beneden in de Munten, op 111.
B R E DERODE; het Stamhuys der Heeren Brederoden,
in Suyd-Hollani welke bier alle haar goederen en geese
hadden in Kennemerland. Lagh in de Abblaffer-waard en is
heden ander het water bedolven. Oudenhove , 119 bl.
Alwaar by ook:opteld alle landeryen, welke de Heeren Brederoden in den Abblaffer-waart befeten hebben. Dat in Kermeriand is dan Been flamhuys maar alleenlyk een wooning en
een lufthuys geweeft , even als het Huys te Kleve, Velfen en
Rynechom. Paul. Voet, Oorffrr. der Brederoden, z8 en 37 bl.
te meer , aangefien de graven van Brederode alleenlyk ook
waaren baljuwen van Kennemerland. Defelve Voet , 36bl.
BRE D ER OD E; in Kennemerland buiten Haarlem ontrent de Sandpoort gelegen , duinwaarts. Van Royen , over
Verfiegen, 191 bl. A. 17os, den 1.3, van April, ging ik, neyens eenige myner Vrienden, deefe ruiine befien , en het
groote gevaarte aan myn Teekeningen toetfen. Let dat ik
toen ter tyd de 3 Gefichten van Rothman niet heb gekend.
Ik merkte dan aan een hoogte met een gracht omringd.
Bier op eerft een poortie, ftaande nevens een boere woningje,
op het felfde plein'. Dan quatn ons het groothe lichaam te vooren , waar achter een kleendergevaarte volgde. Aan de flinker
fyde na de rywegh van Haarlem , waaren voor en achter ronde ielders , boven gedekt , het overfchot , naar het geleek ,
van z ronde toornen.
Dus heb ik ook het felve tweemaal bier in print does brengen. Het eerfte geficht is vlak van vooren ; hebbende ik gethan aan de flinker fyde van het Heeren Huys. Het tweede
vertoond de groote brok van achteren ; fittende ik met myn
affchetfinge ter rechter fyde, naar de gemelde ryweg.
Wat nu den ftichter aangaat , het Buys is aangevangen door
Arnaud, de derde graaf van Holland , ontrent A. 990: doch
voltrokken door fyn loon Sikko, Sifried, of Siewert , welke allereerft de benaaminge van Brederode van gemelde graaf
ontfing. Bokkenberg, Brederod. 3 pag. Scr;verius , by Goudhoeve , 149 bl. bovengenoemde Voet, 23 bl. Ampzing,Haarlem,
17 bl. en :Junius, Batay. 19 cap. szu pag. Saanl. &had. 88 bl.
Boxhorn. Stedeb. r i t 61.
Maar, A. I302., is het door gr. Lodewyk van Loon (de
man van gravin Ada , gelyk boven is aangeteekend) en Didrik , de 3t Ile biskop van Utrecht, gewonnen, verbrand en
verwoeft. Goudboeve , 296 bl.
We-

Wederom is het felve, A. 1436,door de Kabeljaufre Haarlemiit en om verre geworpen. law van Leiden , de Orig. &
reb. gefl. Brederod. by Matheus , Analedor. it Torn. 341 en
behalven onfen Antonides, op de plants , boven gefet
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Banjaart.
Niet te min is dit Huys, weder vernieuwd fynde , in flans
gebleven tot A. 1472; na welken tyd de geleerde yunius(i8
rap. 515' pag.) het felve , door verwaarloofinge der voorfchreven edelen , de koften van het vertimmeren mydende (eindelyk ook het mannelyk oir in dit geflacht , ontbreekende, )
ineent te fyn vervallen. Maar dit klinkt beter. De Brederodes, ontrent A. 1418, Vianen behylykende onthielden fich
op het HuysBareflein. Toen bleef hier Brederode leggen; allenskens door den tyd en den krygh vervalien.
Goudhoeve , bl.
chron. I D. 112
Oudenhoven , Haarlem: Wieg, 3 Bedenk. en 119 bl.
Doch eer ik van deefe in een grootfe aanfienlykheid
by weinige te gelyken , aftreede, dien ik u ook te onderrechig
ten, dat dit een tolhuys der Heeren Brederoden is geweeft,
aan den Rhyn gelegen ; weike,l. mer de naam van Kinhem , verby dit Huys , S. Albrechtsberg, het Huys Velfen , &c. heeft
geloopen; gelyk, beneden in K en R vender fal worden aangeweefen.
Eindelyk, een woordtje Hoch van dit geflacht (het edelfte,
gelyk van Waffenaar de oudfle en van Egmond de rykfte) te
vinden by V. Leeuwen, Batay. 884 bl. De laatfle , aangaande 't manlyk oir , was Heer Wolfaart van Brederode, A.1679,
den 2,1 Junii overleden; fynde ook des wegen , den 14 Auguft. te Vianen, het aadlyk wapen , nevens het lyk , in de
graf ftede gelegt. Hollandfe llierkuir van A. 1679. behalven
de voorgenoemde Van Leeuwen.
Van het van en der 3 Heeren van Brederode; Gysbrecht de
domprooft, fyn broeder Reinoud en deefe fyn baftard loon
WaIraven , nevens het mishandelen der felver,, fullen we fpreeken (om beneden ook wat fchryftoffe te hebben) in de letter
W. op het woord, Wyk te Duirfiede.
BR E UK E LEN ; in oudere Schrifien geheeten Broklede, Broekenlandia, en Brakola; is een vermaard dorp in het
Sticht van Uitrecht , gelegen aan de Vecht tufren Maarffen.
en Loenen.
Is aan de Kerk van Uitrecht gefchonken , door graaf Rotgar,
A.838; volgens Ailing, Notit, z Part. 28 pag.
Van
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Van haar gewagen Heda en Beka , op A. 12.04 en 1428;
behalven Mehl Stoke , &c. maar ik meen wat anders te feggen.
A. 17of, wanneer men , den 16, 17, 18 en 19 Meert,
te Breukelen, voor een nieuwen tooren een grondflagh maakte , foo wierden, onder het graven , ondekt verfcheidene duyffleenen tombes ,8, i o, fomwylen I z voeten Lang en onder fonder
bodem. Sy lagen c of 6 voet onder de grond, met het voeteinde gekeerd naar het Ooflen. De fleenen , z voet lang en
voet breed, waaren ongemetfeld , in Peer valle kIey , aan
malkanderen gefet. De beenderen eindlyk , daar onder leggende; waaren als van de allergroodte menfren deefer tyd.
Dit weder uit de ilanteekeningen van Kornelis Kooten van
Bloensfwaart.
BRIE L; gelegen in Vooren en Putten aan Helium , het
derde en Suyder gat des Rhyns als of gy woud feggen de
Bre8-hell. Boxhorn. Stedeb. z 1 I bl. Flud a Ghilde , over KluTer. I D. 37 en 42 bl. Junius , Batay. 493 pag. Guicciardin.
Byvoegfel. 3 D. 14.1 bl. Parivall , Verm. van MIL I 40 hi.
HandvefrChron. 2. D. 14 bl. achtenhorfl , Gelder:. G. 6 bl.
De naam van deefe uitwateringe vindge by Plinius , H. N.
4 lib. 15 cap. Siet ook Hehum, beneden in H.
B R IN I der Kaninefaten veldheer, Heer Bruin geheeten in de Saanl. Arkad. 44 bl. van deefen gewaagd Tacitus
Hifi. 4 B. lc H. by de vertaalde Kluverius (Rhyns uitg. i D.
241 bl.) en de liandveft Chronyk (2 D. 43 en t bl.) op deefe
wyfe: Onder de Kaninefaten (de Kennemers) was eenenfloute en malle dullaart., genaamt Brinio (dit is de vertaalinge
van Van der Houven) maar boo van geboorte. Synen vader
had_infgelyks veel vyandige daaden beflaan , vrymoedelyk befpot
de dwaafe krygstogten van den heifer Kaligula , fonder firaffe.
Hy dan van aart een vyand der Romeinen fynde , bebben bier over
de Kaninefaten een welgevallen in hem fcheppende , hem opgebeven in een fchild en hulde gedaan naar de maniere van die tyd;
en hem gekooren tot hoofdman ,&c. Siet ook Bokkenberg.
Civilis, xsi pag. en Van Someren, Bata y. to H. 167 en 3o8 bl.
Dit opheffen in een fchild Piet ge in een print by Kluverius,
in Germania Ant. en Kirchmeyer,, over racitus , Germ. 12 cap.
aanhaatende eenige Franffe Schryvers fpreekende van Sigebertus, Chiodoveus en Gundebaldus , met de felve plechtigheid, op een fchild gefet en voor Koningen uitgeroepen; behalven Caslliodorms, Variar. 10 lib. in fcripto regis Vitigis.
Maar,,
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Maar , ik fou van deefe Brinio wel gun fcheiden fonder u
fyn portret mede te deelen. Sacht, vrienden! fchoon het heden
een algemeene dwaasheid is , de Gedenk-fchriften met ydele
en gewaande tronien en afbeeldingen op te proppen ; geloof
geene Brinio , geloof geene Civilis , geloof ook geene Arminius ; hoe over konitigh deefe lazike krygs-overfle,door fekere Geleerde , op een medalie is gtbracht.
Huys TE BRITTEN; in de verfloppinge des Rhyns ,
by Katwyk , onder de duynen geraakr , licht heden verdronken en is niet te lien , als met een aflandige flormwind , uit
den Weilen of Suyd-weften ; de zee wegituwende en deefe
ruiinen ontblootende. Handvefl Chron. i D. 125 bl. Pars,
Katw. 89 bl.
Het is, fegh ik ,aan den uitloop des Rhyus, Weilwaard van
Katwyk gelegen ; ontrent de 300 roeden of i 600 fchreden;
fynde net vierkant en hebbende aan yder fyde 24o voeten.
Scriverius, Batay. 1 t bl.
Voorts , foo veel ik in de Schriften van onfen Landilreek
achterhaal, is het A. iclo, ontrent Kerfdag, met een formwind, W. Z. W. on#ekt en z dagen bloot gebIeven ; als wanneer men het felve by naar van 8 voeten hoogte fagh in fyn
driedubbeld muirwerk , en 7 groote fteenen , met Latynffe
opfchriften, daar uithaalde. Gemelde Pars, 89 en 93 bl.
A. 1552, op de dag van S. Pontiaan, heeft dit clot weder
z voet hoog bloot gelegen ; en toen is het , volgens de,boven
genoemde meetinge , vierhoekigh gevonden. Guiccardin.
XVII Provinc. 3 Part. 140 pag. en daar fyn ook fwaare feenen uitgehaald. Junius, Batay. 10 cap. 202 pag.
A. i 562 , bleef het rneer als io dagen Iichtbaar leggen.
Maar toen ging het op een plonderen. Deefe kreeg fraaye penningen en deefe aanmerkelyke fteenen en weer een andere
feer fchoon vaatwerk ; in afbeeldingen te lien by reedsgenoemde Scriverius, Yunius , Pars en Guicciardin.
A. 1570, quam het , den 23 Januar. weder te voorfchyn ;
en men voted penningen, fo iiIvere als kopere , van Severus,
Karakalla, &c. by de aangetogene Scbyvors afgebeeld.
Het felve fou ik konnen feggen van A. ION. 1662. x666.
1672. 1696. &c. de Ifollandfr .allerkuir s, &c. in welk laatile
jaar weder penningen van Sept. Severus , en Alexand. Severus , &c. fyn opgegaard. Pars, Kam. 123 bl.
Soo verre van deefe ruiine ; nu wegens haarropitand. Wiens
werk is het geweeft? wie de Richter ? de Keifer Severus; eik
heeft
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heeft die Cyn armamentarium , oorlogstuyghuys of magaBin
hier gehad ? ik meene te konnen toonen (beneden in R. op
Roomburg) dat die marmere voorhoofdfteen , waar uit dit
'weft worden beweefen , te Roomburg , en niet hier is op'
gedolven.
Was het dam een blokhuys van den keifer Klaudius ? 't fon
'er naar gelyken, en het fyn de gedachten van Boxhorn. Stedeb.
119 bL
Of foud ge 't fyn voorfaat, dien gekken , konnen
toefchryven ? immers men weet wat gewoel 'er is onder de
Latynffe Geletterde, ontrent de plaats van Suetonius , in Caligula, 46 cap. Doch aldaar word niet gefprooken van de Hol1andfe, maar van de Vlaamfre zeeftrand ; op welke, ontrent
Bologne , deefe keifer een tooren (noch te Tien en by de
lieden aldaar the Oldman geheeten ) heeft opgerecht. Soo wilien Torrentius , Schildius , Pitiskus &c. fchryvende over Sue,
tonics: maar let, wat ik van liana terftond u fal mededeelen.
4indlyk , waarom is het niet liever eene der co Kafteelen
van den veldheer Drufus , op de binnenboort des khyns gefet ; volgens Floras , Rooms. Hifi. 4 B. i z H. Kluverius
Rhynmond. i D. 3oo bl. by Van Leeuzven , Leid. 45 b bl. en
dit felve fal ik foo Lang blyven geloven, tot dat my daar voor
van de Schoolgeleerde jets beters in de hand worde geftopt.
Maar ondertuffen verwondere u niet over de giffingen ontrent de ftichter; felf de naamreden is ourfaak van veelerhande kibbelingen.
Meergenoemde Van Leeuvien (Batay. 48 bl. en Leiden ,
45 4 bl.) tegens Kamdenus ftrydende, is van gedachten , dat
dit Plot al fang de naam heeft gehad van Brittenburg, eer dat
het eiland
wierde geheeten Brittanje.
Pontanus geloofd by Flud ei Ghilde (over Kluverius , t D.
306 bl.) dat do naam is voortgekomen van het herba Brittannica,
op de Frieffe bodem groeyende , naar de getuygenis van Plini H. N. 2f lib. 3 cap. Merk hier in het verbygaan aan,
het waare herba Brittannica geen lepel-blad te fyn; gelyk gy
daar in klaarlyk word onderrecht , van /Arab. Hunting, lib.
de Herb: Brittannica.
Maar de Naamreden daalt van het woordeken brit. Doch
fie gemelde Minting , van brit en briten , britfe en britfen,
bra , -&c, alles buiten myn kraam ; en dieshalven wys ik de
lief hebbers van het woordeknabbelen naar die Beene , welke
heden-
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hedendaags de Nederduytffe Letterkunde geloven in "er ban-

den te hebben, en alfoo de lapis van onfe Taalregelen alleen
te befitten.
Wat nu eindelyk een afteekeninge van dit Huys betreft;
tot noch toe vindenwe geene als by Scriverius , Van der Hoseven Soeteboom , Junius ,Guieciarelyn , en Pars , &c. dock alle
fynde naar het W y e voorbeeld. Siet hier dan een opftand , in
een overgeefligh Gefichtje , naar den omtrek van het gefeide
voorbeeld, op myn begeerte en aanhouden, uitgevonden ,door
Goeree.
Hoe? kan ik hier dan niet affcheiden ! en is me ditfoo een
bekoorlyk voorwerp ? Oudaan weerhoud my , toonende dat
Brittenburg niet op den uiterflen oever des Rhyns heeft gethan; nademaal, buiten defelve, nu wel een half myl in zee,
ook een toren is geweeft , met geboomte omringd. Eift ge
bewys? de viffers getuygen dat fy fomtyds aldaar , met haaken en fchuifbomen , op een ryfend muirwerk ftoten en aan
de oude ftronken van boomen haare netten in flukken fcheuren. Oudaan. Room. Moogenh. Inleid. 19 bl. Ja, de zeeluyden
en gemelde viire.rs noemen deefe plaats Kalla; feggende fy te
dryven op en over de toren van Kalla; dat quanfuis dan, by
verkortinge fou weefen , Defelve , op het felve‘bl.
fyner Inleydinge. Ondertuffen kunt gy van dit Krygsgebouw,
behalven de aangetogene ook naafien , Buchelius , over Heda,
5 5. en 6t pag. Parivall. Verm. van Holland, 86 bl. G. Brand,
over Batoos Vertoningen , 2.96 bl. Pighius , in Hercule Prodic.
pag. behalven Ortelius , Doufa , Wachtendorp , Goudhoeve,
Van Spaan , en noch meer andere.
En hier fullenwe de redenvoering over deefe Roomfie
flerkte Iluyten ; loch echter nevens de woorden uit Vader
Vondels gefprek met de Rlynfiroom.
Al is uw eene keel verfand,
Die 't Hays te Britten plag te fchaven ,
Dat nu verdronken left op firand,
De Lek en rcei (doorgegraven)
Vergelden dubbel deefe fchda,
En kiden u , met hooge dykken,
In zee, op dat uw ongenaa
De vlakke beemden niet kom jiryken
Met magt van regen en gewelt
Van fneeuv> dat in de Tonne Ault.
BROEK-
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B R 0 E KH UYSEN; anders Darthuyfen , gelegen tufren
Doorn en Leerfrum , in het Richt van Uitrecht ; van Welke
Diets van eenigh belangen. Ik fou het ook dies wegen hebben
overgeflagen , indien ik de Afbeeldinge van dit Heeren Huys
onder die van Rochman niet had gevonden.
BR() U WE R SHAVE N; een ftad in Zeeland, op het
eiland Schouwen , fiende naar het land van Goeree ; die ik
merle paren fou verby gaan ( gelyk geene of weinige Zeeuwffe
fteden bier fullen werden aangeroerd) maar ik gebruikfe alleenlyk wegens de vermaarde veldflagh, tuffen den hertogh van
Glocefter, broeder van koning Henrik de V , de derde man
van Vrouw Jakoba en hertog Filip van Burgondie ; A. 1426.
alwaar Filip , wel 3000 Engelffe verflaande, verwinnaar bleef
van de ongelukkige Jakoba. Smalleganges Chronyk van Zeeland,
I D. 5' B. z H. 6o8 bl. Hadrian. Hofferus , in een Latyns Lofd.
Oudenhove , boor Scriverius , 412. bl. Scotanus , Fries. Gefchied.
298 U. Batay. , Arkad. 213 bl. Goudhoeve , 4f0 bl, Balen ,
Dortfe Chron.772 bl. &c.
BR UCTER I; Duitfre volkeren ; doch waar toch neergefeeten ? by Wefel , in het graaffch. Sutfen, fegt Van Lee uwen , Batay. 9114. in Muniterland , ontrent de Lippe , fegt
weder Junius , aanhaalende Strabo (7 lib. Geogr.) Batay.
600 pag. en met hem is Kirchmeyer , over 7acitus ( Germ.
33 cap. 362 pag.) gebruikende Pontanus , Limneus en Berneccerus , &c. Alting (Notit. 1 Tom. 19 pag.) verdeeltfe in
Kleene en Groote ; en plaatflfe van de oorfprongen van Lippe
en Eems tot aan den Rhyn en de Drufiaanfregracht. Siet fya
5de Landkaard. Ja, volgens Klaudianus!(in het to d. over het
4de burgermeeflerfchap. van Hon.) Coudenfe felfilercynia Sylva,
anders het Swarte Waldt , ten deele beflaan.
BR U IDEN; van deefe en het afkoopen van het eerfte
nachtje, fat men handelen in de Letttr 7: onder het .woordtje , Trouwen.
BUIRE N; in haar eigen graaffchap , tuffen Tiel en Kuilenburg , in Gelderland , aan de Meule-gracht , ontrent de
Lingeftroom.
Heeft een fchoone burg (gelyk men feet in de Teekeningen
van Rachman) met 4 torens en 3 grachten. Was al in weefen ontrent A. 11 41. , doch A. 1463 , is hertog Arend van.
Gelder door fyn foon Adolf alhier opgeflooten. Kemp , Gorkom , 318 bl. Junius , Batay. 235 bl. Slichtenhorfi , Gelder.
Gefih. 51 bl. by wien het wel is te pyne waard te gaan leefen,
hoe
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hoe onverwacht deefe eenige foon, op het clot te Grave , op
bet einde van een vrolyk nacht banket, fyn varier !gevangen
D am; hoe by den felven, pas half gekleed, naar Lobek voerde, en eindlyk alhier, voor wel 6 jaaren, verfekerde; hy felf
nu fynde hertog gehuldigd. Siet ook Bokkenberg. in Dyne.
Egmond. lic bl. en Goudhoeve, 474 bl.
B U L GE RSTEI N; wel eer een fwaare flerkte ; doch
Wiens geheugenis heden is verfmolten in den omtrek van de
itad Rotterdam. A. 1573, kon men van defelve noch eenige
ruiinen bekennen op een fandplaat, in de Maafe. Van Spaan,
Rotterd. 2.25' bl. Yunius , Bata y. g13 pag. maakende ook wegens feekere Bulgaar een naam reeden , maar die my nietkan
behaagen. Goudhoeve, 83 bl.
BUNSCHOTE N; in het Sticht van Uitrecht, ten aanfien van Naarden, aan geen fyde de Eem, beneden Amisfort,
wel eer Hegenfchooten genaamt.
Was een fledeken, ten tyde onfer voorouderen, A. 1428,
van muiren ontbloot en tot een open vIek gemaakt ; te weeten door die van Uitrecht, om datfe, in den opgereefen Dorlogh, hertogh Filip aanhingen. Matheus, de Arobilitate, 31ib.
819 pag; en in de Note over Amisfurt, uit een Neerduytsgefchrifte , 291, pag. Theodor. Verhoeven, befthr.van ilmisf, 34,
3r en 291 bl.
Hier gefchiede, A. i3cc, een gevecht, tegens de Hollanders (in den veldtogt van gr. Willem de V, tegens den bisk.
van Uitrecht, Jan van Arkel) in welke 7o Bunfchoters wierden ter neder gehakt. Kemp , Arkel 83' bl. en Goudhoeve,
391 bl.
C.
OHIMELOFARA; een watettjen , in Friesland , of
eigentlyk een langwerpigh meirtje, de Fluyfren hedengeheeten, of de Hemelummer Vaart, by Stavoren. Siet het beneden, in R. by de Rieviertjes.
Het word in een Vergunfcbri van A. 986, foo geheeten
by den Hr. lilting, Notit. 2 Part. 36 pag. en by toont het
in de 9 Landkaart; nevens Chimelum, een feer oud dorp, nu
bekend met de naam van Hemelum.
CHRISTENDOM; deefe poll wil ik graag de Geeitelyken overgeven, en te liever om ook niemand in eenige
gefindheid te benaadeelen. Alleenlyk lull me maar te feggen
dat de allereerfte Kruisgefanten in Friesland fyn geweeft
EliD
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Eligius , onder de koningen van Frankryk , Chlotarius,
Dagobert en Clodoveus de I I. Matheus , de Nobilitate , z lib.
pag.
Wilfrid ; onder de Frieffe kon. Adalgifus. Defelve Mathews, uit Jeer oude Schryvers , ][82 pag.
Vorders Wikbert ,Adelbert , Egbert , Woltram , Wilebrord ,
Bonifaas., &c. Defelve, uit Heda en andere oude ,1 Si bl. nevens
Leeu'wen , Batay. 10 H. 3S7 bl. Oudenhove , Suyd Holl.
427 bl. Pars , Katw. 269 bl. Van Royen. over Verflegen,15861.
Gabbema-, in de Levens van Wilebrord Bomfaas en ilalberik ; behalven de Kerkelyke Hiflorien , van Jak. Bafelius, Georg.
Hornius
CLAU DIU S CI V IL IS ; een Batavier van Koninglyken . bloede ; hebbende maar eene oogh, ; doch die fyn dapperheid tegens het geweld der Romeinen, verfcheidene
,uit Taci,
veldilagen, genoegfaam heeft getoond. Bokknbergh

To

tus u-fyst geflacht , en daaden omflandelyk ophaalende. Junius

Batav, i 2 cap. 240 pag. Handvefl - Chronyk , z D. 4 B. I H.,
5,0 bl. V. Someren Bata y. 12 H. 306 bl. :Kluverius , Rhynm.1
D. 51. _61.
Siet-hkr nevens eet ige flaaltjes , felf uit de gemelde Hiflorien

Hy was , van een Koninglyk geflacht ende broeder van Julius ,Paujus. 4 B; 13 H. Roept fyne landfluyden by een
in het gelleiligdwoud.
Vecht tegens de Roomffelegerhoofd , Labeo. 4 B. 66 H. Stryd
tegejwCerealis. s B. is H. Wint Santen. 4 B. 6o H. Neemt
Gelduba. 36 H. Maakt een verbond met Klafficus , Tutor en
Sabinus. ff H. Spreekt, met Cerealis op de afgebrooken brug.
i6 H. en terwylen ,na dit Hoofdfluk van racitus , het overige
is verlooren, foo konnenwe, verder niet feggen, welke de uftflagh van fyn leven is geweeft.
.Het Huys CYS; antlers Berendrecht, in Rhynland ,aan de
Vliet Lammen, de ambachte van Soeterwoude.
ll^tLee rep, Rhynl. ofluym. Inleid. 37 bl.

D.
een %eeflad in Egipte , aan eene der 7 uit4W-4-TA,
D- guns=
van den Nyl. Naar het algemeen feggen , van
44.1.?erias
fou dit het oude Pelutium weefen: maar Cellarius Geogr. nojiri Temp. 16 H. 391 pag.) bewyft het binnen
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lien en niet buiten de delta , dat is, den driehoek van de Nyl
gelegen te hebben.
A. 12,t9 ,fouden hier de Haarlernmers , in de vloot der
Chriftenen uitmuntende , een yfere keeten , met een fang gebrooken en foo de toegeflooten haven geopend hebben.
Dit geloofde noch onlangs by naar de geheele wereld. Hoor
felf Anto,.ides deefe daad uitfchreeuwen, rflroom, 4B. 10661.
daarhy van het Sparen is fpreekende:
Nu wil hy fich alleen de braave heldedaaden
Erihneren, by kan fyn luflen niet verfaaden
Wanneer hy /ich verbeeld, hoe 't Sparen, trots 'van moet
De fang klinkt voor den boeg en barliende in den vloed ,
Yen bitteren verwyt der ChrifFnen uitgelaaten,
De havenketen fcheurt van 't machtigh Damiaten,
Streeft over over fchakels en draaiboom van den Nyi.
Celyk Hippolite met de ilmazoonre byl
Den fnellen Termodon , getbelft met marm're vloeren,
Plach op te byten, en baar leger door te voeren.
Aldus hangt Haarlem noch het Graaffetyk geweer
In 't midden van 't gejlernt, tot onverzuelkbaare eer.
Aan dit gevoelen alien hun fegel Wachtendorp , Rymchron.
6 B. Ampzing , Haarl. bl. Vondel , in den Opdragt van
Yoh. den Boetgefant. Parka! , Vermaak van Boll. 118 bl.
Scotanus Fries/ e G. 98 bl. Oudenhove , Haarl. Wiege 23 a
Si bl.
Maar heden Piet men vender. De Hiflorie moet haar bewys hebben of het is een koud praatjen en een onnofel vet.,
tellingje. Wat is dat ? ja gewiflyk gy word mifleidt,'.*an
die onbedachtelyk verwarren en onder een mengen , het vtroveren van het Syrilre Akon of Ptolemais A. 1191 'en het
beleg van het Egiptiffe Damiata. Buchelius jover Beka,-.ix Batduino , 29 epifc. 5- pag. en Reda in cod. tarlitg. Seriverius
( van geboorte een Haarlemmer , ) gr..Willem de I , byGettd,Flud.
Frifias , 7: St pag.
hoeve , 299 bl.
Ghilde ,over Kluverius. z B. 188 H. en alterbeit Vat; Leeuwen,
Leiden 332 bl.
Evenwel is het fpreukjen niet alleenlyk over oud ; maar
word ook van het gemeen te Haarlem, voor een vaft gegronde waarheid aangenoomen : ja foo feer , dat aldaar de Jon.
Januar. ter gedachtenis door de ftadi
gens jaarlyks, op dent.
fcheepDz
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fcheepj es plachten om te dragen. Screvelius , Haarlem: Behryv. 278 bl. Yunius , Baton,. 434. bl. Hegenitzitin. Frifio-Hollatrdic. 86 pag. Kemp , Gornich. z6 bl. en Flaci I Ghilde ,over

Kluverius , 2. D.190

Uit welke gewoonte ook aldaar een fpreekwoord is oorfprongkelyk , ontrent een fchoone jongen 't is een manneken
om op een praauw te fetten; dat is , het is een mooy knechtie,
waardigh om uit gekipt en in den ommegang op depraamtven,
by de faag-fcheepjes , gebruikt te worden. Sie de genoemde

.ccrevelius.

D E K K LEEDEN, dit iiel ik alleenlyk hier ter neder,
om dat boven genoemde Korn. van Alkemade een aanmerkinge maakt ontrent de Graaffelyke Munten ; te weeten , _dat de
paarden aldaar cierlyk afwaayende dekkleden hebben, federt
Willem van Dampiere , de foon van Willem van Dampiere
en vrouw Margareta van Konftantinopolen. Sie Vredius , Sigill. Comitum Flandr. 39 pag. 1 hem , in gr. yan de II,
66 R.
Met dufdaanige dekkleden fie ik de paarden opgefchikt in de
tornooifpelen of het iancie-breeken ; door keifer Henrik , in
Saxen, ontrent A. 934, ingefteld. Illuelerus , Cofmographix,
3 lib. 744 pag. daar nevens voegende 1 z Voorwaarden ; van
welke was de alierlaatfle dat die in het fpel wade treden ,
rnoeft bewyfen dit nit edele ouderen was gebooren , en
dat,hyalit 4 grootvaderen fyn padelyk buys bewees. Ja, dit
gins fog vetre , dat geen edelrnan mogt komen tornooyen,
indien by mogelyk aan een boerin of burgers dochter was getrOuwd ; welk verbOd felf tot in het derde lit fich uititrekte.
Ondertuffen geeft citis ook gemelde Munflerus een lyft van
36 ,tornooifpelen ; tuflen A. 934 en A.1487; ander verfcheidene hertogen, graven-en marquifen, in Frankenland , Saxen,
Swab en Beyere.
Dee ,fteekipelen fyn cindelyk buiten gewoonte geraakt;
teniaeols .om dat den add ontaarde , foo in de kracht des
als in de gaven des gemoeds. Behalven dat ook het
gazir.dit moeylyk tyd verdryf_ verfchriklyk maakte. Siet alleenlyk Henrik de I , koning van Vrankryk ? hoe bequam hem
het-riyaifpel i A. 1559 ; te Parys ? by had nu verfcheidene lancien ,
met een behendigheid , gebrooken ; maar by moeft noch eens ,
en wet voor het laatft, een proef van fyn krachten neemen?
en hoe viel dit' uit ? by fteekt tegens den gr. van IVIontgominery,
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mery, met een open helm. De lans van de graaf breekt op het
koninglyk borilwapen , en de graaf hoot hem , in die vaart,
met het behouden auk boven de winkbrauw van het rechter
oog. Dit gefchiede den 3© Junii , en koning Henrik overleed , fonder naa de val fyn kennis en fpraak weder te krygen ,
den i o Juni. Mezeray, in Henr. de II, 316 bl. nevens feekere Franffe Medalie , van koning Francis de I I hebbende,
rondfom een gebrooken. lancie, deefe woorden : HINc D oL OR, LACRIMJE H i N C. Hier uit hertfeer ! bier uit traanen!
DEL F; anders ook de Fivela, het watertje by Wierum
in Groningerfland ; met een opgravinge vernieud , en eindigende , by Delffyl , in den Dollaart ; na dat het te vooren.by
de foo gen aamde Embderhaven , door flip en modder was
w
verftopt en in een vette brok lands verfchept.
Heden noemt men aldaar de faamgevoegde fluyfen de 3 Delffylen, van welke‘de bekendfte Dorpfterfyl. Alting,Notit.
2, Part. 43 pag.
DELF; hoor u deefe !lad , de derde van Holland, felf aanfpreeken , by miler aangehaalde lionflant. Huygens.
'K ben tweemaal dat ik ben, fiats dat ik 't eenmaal 'was.
En eens myn muiren heb flea wentelen in de aff:
Maar dank heb 't vagevuir,, ik ben 'er door gereefen,
My felven dubbel waard; het overkoolde weefen
En komt my niet van daar,, foo moet de kuipe fien
Die vriend en vreemdeling moet laven en befien.
heb groote Wilco gehuyft foo lang 't de moorder doogde,
Die my en myn gebuirt verraderlyk ontveogde;
.Maar, Spanje, 't bast u niet; ik heb de fchda geboett,
En voor een fulken vaar een fulken loon gevoed.
Ontrent Delff fyn aan te merken , de naamreden, de flichter,,
de krygsgevallen , het watertje de Vliet, en het kloofter Kaningsveld.
De naam neemt fyn oorfprong van delve": , graven en fpitten ; te weeten van de gracht van het RoOmfre legerhoofd Korbulo , van deefe clad tot in de Maas geleid. Bleiswyk, Befchr. van Delf. 4i bl. en in de Nareden, in het begin.
De ftichter was (haar naam is echter veel ouder) Govaart met
de Bult,de graaf van Holland , de felve met een muir beiluytende
en met een clot verfterkende, ontrent A. Ion; na dat by , fteunenD3
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nende op Willem , de 21 fle biskop van 'Utrecht Rob' Rods
bert de Vries (de voogd van Diderik , foon van graaf
den 1) fyn geheele heerfchappye hadde ontweldigd. I3oxhorn.
Stedeb. 123 Ll. Van deefe Bultenaar fal men fpreeken in de
letter G.
De Vliet is, foo nu de medic gevoelen , de gracht van Korbulo' van welken in de letter K.
Wat de krygsgevallen betreft ; frisvan graaf Albrecht
van Beyere belegerd, en na den overgaa'f van kaftee1 en muiren weer ontbloot ; gelyk wy boven aanteekenden, in den letter A, op Albrecht.
Maar A.1 53 6 , is de ftad,r by feeker toeval, ten eenemaalen
afgebrand; het geen ook Huygens boven aanroerde. Boxhorn.
Y 58 hl. en Bleiswyk, 128 hi. behalven Guicciardin , Parivall ,
yuniur , en andere iefchryvers onfer Steden , haven reeds ge;wend.
A. 1584, wierd hier Willem de I. prins van Oranje , moorddadigh doodgefchoten volgens het bovengeftelde Klinckdicht,
behalven Hoofd, Meteren en alk onfe Vaderiandle Hiltorifthryyers.
Van Koningsveld ‘ beloven wy to fpreeken, in de letter K.
DE LF SH A V E N; gelegen onder de flad Delif, tuffen
Rotterdam en Schiedam , aan de Maas. Bleiswyk , pelf,
66 hi. 'Junius , Batav,, 4.37 hl. Boxhorn. Stedeb, 343 hl. Parsgall, Oudenhove, boor Scriverius, &c.
Is, met bewilliging van graaf Albrecht, A. 14o4, door die
van Delff aangelegt ; doch A. 1488 , door de Hoekife
gen , onder Heer Francois van Brederode , verbrand.
wyk 66 hi. en reedsgenoemde Boxhorn.
DEENEN; welke , gelyk veel andere volkeren , uit
het Noorden tot in onfe landitreeken fyn nedergedaald , en ook
eenigen tyd fich hier hebben opgehouden. De fchryvers toonen ons haar nagelaatene voetflappen en overblyffelen; de
Dennewegh 's Gravenhage, het Deenen huys ontrent Breda en Dernmerick in Amilelland. Sie de Saanl. Arkad. nit
yunius , en andere , 273 hi. Yunius Batay. 324 pag. uit Regine. Boxhorn. Stedeb. s en 6 IL Oudaan , Rooms. Mogenh.
17 M. Slichtenhorfi , Geld. Gefchied. 1 1 IL Buchelius , over
Heda , nit Sigebertus en der Franken yaarboeken , 31 pag. Ondenhove, Inleiding tot de Graven, 1 hi. Van Leeuwen, Pontanus &c.
De tyt van deefe dptogt der Dee p en naar Nederland , blyft
geheel
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geheel twyfelachtigh; eenige die fettende op A.681, maar andere , op A. 837 ; weder andere , op A. 884. G emelde Boxhorn.
bl. het houdende met de laatfte flelling , als fynde van Regino.
DE V E L S T E I N; van welke Rochman ons z gefichten
mededeeld. Was wel eer gelegen in Suyd-Holland , in Swyndrecht, aan den Devel , op een hooge werf; volgens de grondflagen , van feer dikke muiren. Is, A. 1572, door de Spaanffen , op het inneemen y in den Brie' verlaaten en afgebrand;
doch, A. 1994, by den Heer Willem de Beveren, &c. weder
gefuivert, vernieuwd cn verbeterd. Oudenhove , S. Holl. 2,33
en 4 t z bl. Boxhorn. Stedeb. 95- hi. Goudhoeve , 78 bl. ,
XVII Provinc. &c.
DE VE R; een ridderlyk Stamhuys in Rhynland , by het
dorp Lifre, al lang verdweenen; doch wanneer de LifTer poet"
wierde bedykt , vondmen in de ringfloot noch de ruiine van
een achtkantige tooren ; helaas ! het eenigtle overfchot van
een wel eer bloeyend Huys te Dever. Van Leeuwen Rbynl.
Kolluym. Inleid. 34 bl.
DID ERIK de Eerfle ; op deefe wyfe fpreekende, by meergenoernde Oudaan:
'K ben de eerfle Diderik; wie fal my 't buys gekiden?
0 Roomffe en Duitge vorli! twee Kaarels wie van beiden
Of ik, als leenman,'t ken verheergewaden moet?
Die Deenen 't zee fagh gaan te mond van de Eggervloed.
l'Vie Ran te recht myn eind van ryk en Leven weeten?
Is feeker diens gebied niet wyd en ongemeeten,
Die aanwang van geflacht, noch overheer , noch end
Noch pawl van beerfchappy,, noch wet van heerffen kent?
Deefe graaf is ontrent fyn geflacht en overlyden onbekend en
mogelyk geheeI verdicht. Scriverius , by Goudhoeve , 239 bl.
Eindius, Chron. Zeland. Z lib. Is6 pag. Matheus, de Nobilitate , I lib. 30 cap. en over het Egmonds Chron. 172, pag.
Dus valt dan in duygen de Donatie of gifbrief, van A.863,
waar mede, koning Karel Kaalkop of Bever Karel de Simpele , deefe Ianden (waar aan by geen eigendom had en niet
het min& recht)) aan den ingebeelden landbeftierder fou hebben
opgedragen ; quanfuys toen de Deenen en Noordmannen
Friesland quamen overflroomen. Boxhorn. Stedeb. 9 bl. Scr:.
versus, by GoudboeVe , 236 bl. Van Leeuwen , Leiden, 37 U.
Voorts
D4
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Voorts geven fy aan hem een regeering van ontrent 4o jaaren ; een vader, Sigebert, hertog van Aquitanie of grad Gerolt Hever; een vrouw, Gena, Pipyns dochter,, foo fe feggen
en niet konnen bewyfen; flellendefyn overlyden op A. 9o3.
't Goudie Chronykje, 18 bl. Boxhorn. Stedeb. 61 bl.
Immers de grootfte bewysreden van die de Donatie verwerpen , beftaat bier in, datfe toonen, in Holland en in Zeeland,
voor deefen Diderik al graven te fyn geweeft. Matheus , de
Nobilit. I lib. 19 cap. ex Annalibus a Pith,eo editis, ad A. 836.
Anna!. Bertinianis , ad 4. 85o.
Eindlyk kontge fyn Afbeeldinge naar konit en naar waarheld , vinden by de meergenoemde Scriverius en de Meiji. Stoke van Alkemade ; die ik niet verder hier fal aanhaalen , als
vertoonende ook alle de volgende Graven.
DIDERIK de Tweede ; feekerlyk een geheel verdichte
graaf, en deswegen ook wel 8c jaaren regeerende. Ij Leeuwen, Batay. 1370 bl. en Leiden , 383 bi. Eindiur , Zeland.
bl. Scotanus, Frieffe G. 77 bl.
Chron.
Voorts worden hem , van Oudaan deede woorden in de
mond gegeven :

S6

Noch fwankend teen mien, ik Diderik de Tweede,
Uit welke flam ik hier de"mogenheid bekleede,
Beneemt men my de roem der Frieffe veldflag niet,
Daar in fint Laurens eer ik 't Kerkje flichten liet
Te Rhynsburg op het hof: die te Egmond fieenen wanden
Om 't haute wykhuys lei, daar eerft den Noorman lande;
l'oen was 't een mon'ken hof, dat geinfiers weeren Ron.
Teat uchtendtydgenoot fag 't dalen van myn fon?
Deefe Diderik , des eerften foon, liet te Egmond , fyn vaders
houte Kloofter , door de Friefen vernield , met fleen weder
optimmeren. Scriverius , h Goudhoeve, 244 bl. Melis Stoke,
bl. &c.
Oorlogde met de Friefen weigerende hem te erkennen.
Sloeg de felve en dwong fe tot ootmoed en ontfagh, haar opleggende aan haar huyfen laage deuren te maaken , op dat fy
in den ingang bukkende dachten onderdaanen te fyn van hun
wettige'n heer. Alkmaar's. Befehryv. Vronens opg.,en onderg.
7o hi. behalven Scriverius en Goudhoeve.
Hy floes ook de Friefen by Rhynsburg, ontrent Leiden, en
deede, na de verwinninge op het flagveld fetten een Kerk voor
S. Lau-
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S. Laurens; naderhand , door gravin Petronella in een Donnekonvent of kloofter verfchept. De Gouwenaar , 20 bl. buiten
de reeds genoemde.
Hy flied, feer hoog van jaaren ; gelyk boven is aangeweefen. Maar Van Leeuwen fpot met die lieve rekenmeeffers
(Leiden, 384 bi.) die fich in de tydrekeningen meerendeels
foo--gekkelyk mifgrypen.
D I DE R IK de DERDE; van welken Oudaan aldus:
Nu word het keifirtwift 't geen voormaals myters raakte,
7oen derden Diderik fyn veld en flerkte maakte
Op Thuresfoverdrecht, daar jagt en vifery
Met Herbert, Adelbolt gebruikte , vrank en vry.
Hy wil uw moogenheid, maar niet als leenman, kennen,
0 Henrik , die hem praamt met Govert van Ardennen.
Hoe een geharnaft man te ontginnen, hoe in 'triet
Een laag;leert Goverts boey en'twoord : vliet ! Heeren , vliet
Hy was de 4de graaf van Holland , Arnouts foon. .De
Weft Friefen weigerden hem te erkennen. En hier uit rees
een oorlogh. Gelyk 'er mede een tweeden opftond tegens
Adel bold, de eerfte onder de vechtende bifcoppen feet boven,
in Bifchoppen) die de Friefen had aangehitft. A. io18, floegh
by deefen Adelbold tuffen Swainmerdam en Bodengrave , en
weder eenige weeken daar aan, ontrent defelve plaats , ving
hy hem in een tweeden veldilagh. Toen keerde hy fich tot de
Ooft-friefen , en onder het flaan verhief fich een item; vliet!
vliet! vliet! welke de Hollanders deede vluchien. Doch de
graaf hervatte fyn krachten , floeg de Friefen by Heyloo, en
verwonfe; rovende en brandende daar op hun dorpen en huyfen. Toen ging hy Haar Jerufalem om het heiligh Graf te
befoeken. Gekeerd fynde, brocht hy in ruff fyn dagen door,
ftervende, A. 1039, in het 46 jaar fyner regeering. Melis Stoke- , 2C hi. De Gouwenaar, 26 bl. &c. behalven Boxhorn. Stedeb. 6z hi. ook van veel onfeekerheden in de tyden onder deefen Diderik meldende ; gelyk mede Eindius , Zeeland. Chrom
2 lib. 1 5 7 pag. &c.
DIDERIK de Vierde was de loon van graaf Diderik
den Derden. Als 'er A. I of S , te Luik een tornooy of fleckfpel was beroepen , verfcheen hy mede daar. Doch Get hier
een geval • hy doorfteekt de broeder van den biskop van
Luik en Keulen. De grooten (taken hunne hoofden fames.
Diderik ontweek de wraak en vertrok met de fyne, in het
heimelyk. Binnen Dordrecht fynde, verbrande hy de fchepen
D
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van Luik en Keulen. Nam veel kooplieden gevangen. Syn
vyanden vervolgden hem en quamen , onder de markgraaf
van Brandenburg, voor de flad. Noch meer , met verraad
raakten fy binnen. Doch de graaf ook , en men vocht felfin
de nacht. Hy won en de Overlanders liepen wegh of fe verftaken fich. 'S morgens wilde Diderik fich wat vertreden ,
maar onder het wandelen word hy, in een nauw ftraatie, in
fyn heup gequetft , met een pyl , ergens uit een venfter komende ;, A. 1048 , na 9 jaaren regeerens. Het firaatje beet noch
heden het Grave-firaatje. Oudaan, in deefer voegen:
Des bitchops ban en 't veld behouden hecht en heldigh
By vader,, brengt weer of den keifer raim foo weldigh ,
Hy neem vry Fladirting; graaf Didrik werd vermaard
In watermagt en flaat den vyand in den flaart.
En werd myn Thuredrecht door troubreuk overrompeld,
Dat 's voor een kleene tyd. Word hier een pyl gedompeld
In 's vierden Didriks bloed, dat brokt my de oude veet
Die van de manflacht niet van 's biSchops broeder weet.
Maar hier is een maar Hermanus Contradus (een goed fchryver) verhaald dat hy in een fellen winter,door 3 biskoppen aangeiand , in een veldflagh fneuvelde , in het land van Flardingen. Sie
hem , by Scotanus ,Friefe G. 84 bl. alwaar ook Diderik geen graaf
van Holland maar markgraaf van Flardinge word genoemd.
Niet to min men hood fich aan het algemeen gevoelen ; gelyk voornaamlyk Balen, Dordr. 699 bl. nevens een onbefuyfde en wilde konflplaat,vol onwaarheden , van Romein de Ilooge ; behalven Melis Stoke, Scriverius, Goudhoeve , de Gouwenaar,, en andere meer als eenmaal aangetogen, en Samuel van
Hoogfiraten, in fyn Treurfpel, Dieryk en Dorothle ofde Verlof:
finge van Dordrecht, A. 1666 uitgegeven.
Maar eer ik aftree van deefen Diderik , feet hier noch een
uitgelefen aanmerkinge, meergenoemde Alkemade ontleend.
1. Alle de graven, op de Stads-huys faal van Haarlem, die
door Alkemade nevens Melis Stoke fyn geplaatit , ruflende op
haare fwaarden , fyn ook geruftelyk op haar bed geflorven;
als de Diderikken, de 1, II, II 1, V, V I, en VII,&c.
2. Die in het harnas fich vertoonen, met opgeheven fwaarde , fyn in den oorlogh of gewaapenderhand gefneuveld ; als
Arnout, Floris de I, Willem de II, Floris de V, &c.
3. Floris de I V heeft over fyn aanficht een toegefloten
helm; om dat hy in een Lteekfpel is omgekoomen.
4. De
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4. De Bultenaar is de eenigile met een fpiets gewaapend;
om dat hy , op de heimelykheid fittende , met foodanig geweer is doorregen.
5. Jan de I is de eenigfie onder de graven, ongewapend;om
dat hy , geen adder geflaagen , fonder ridders naam is overledeti.
6. Willem de V I word gefien blootbeens , om dat by van
een'windhond gebeeten , aan een quaad been is geftorven.
7. En dus houd deefe graaf Diderik (doch by de Gvuwenaar , -niet by Stoke) een pyl in fyn rechterhand ; om dat hy
door een verraderlyke pyl is aan fyn dood geraakt.
DIDER IK de Vyfde; van welken dus Oudaan.
De rrechtfe myterdrigh , op 't flot van rffelmonde ,
Dat met fyn nederlaag flort plotfeling te gronde,
My opent dus de poort, en een geruyme baan ,
Om fegepralende eens myn vaders ere te omfdan.
Veel flagen uitgefiaan pert harden, het verliefen
Verzvonnen fireeld de fmaak des vyfden Dirks. 6 Friefen!
Uzi? wederfpannigheid wierd eindlyk, met veel bloed
En filver,, na't beleg van Stavoren geboet.
Deere is de tiende graaf en wel de allereerfle, die den titel
van Graaf van Holland heeft aangenoomen. Doufa , io lib.
Annal. Scriverius , by Goudhoeve , 268 U. Vronens opg. en onderg. 2 B. 36 N. Matheus, ad Egmondens. Chron. 189 pag.
De loon van graaf Floris de I en vrouw Geertruid van
Saxen, naderhand aan Robbert de Fries hertroud.
Onder fyn daaden munt uit het belegh van Yffelmonde,
A. 1076, gebeeten op Koenraad , de 2.2fie biskop van Uitrecht, quam hy , met Robbert fyn ftiefvader , voor dit Plot,
De biskop riep om byfland. Daar quamen hulptroupen nit
het Sticht. Daar wierd gevochten. leder dee fyn belt , doch
de Stichtfe weeken. Hier op ging men 't Plot te keer. Maar
Koenraad gaf fich aan Diderik over, en de graaf fond den gevangenen biskop weder naar Uitrecht. Mills Stoke , 39 kl.
noch daar by voegende, dat Diderik noch eens met Koenraad
op de Merve een fcheeparyd heeft ingegaan; het geen , but.ten hem, niemand anders is fchryvende. ‘Scriverius , by Goudhoeven, 26f bl.
Van Yffelmonde fiet verder, in de letter I. Voegh hier by
fyn optogt tegens de Friefen , hem weigerende te erkennen.,
Niet alleen verfloeg by deefe, maar by dwong hen ook, door
een belegh , de had Stavoren aan hem over te geven. En foo
wierd hy ook beer van Friefland. Lindlyk flied by, A. 1091;
naa
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naa een regeering van 3o jaaren, federt fyn vaders overlyden.
De Gouwenaar, 38 bl. behalven Goudhoeve , en andere , welke,
iiende Op het ongelooflyk getal der dooden , deefe Friefren
oorlog verdacht houden.
DIDERIK de Sefde; de foon van graaf Floris de Vette
en vrouw Petronella van Saxen.
Deefe twifle 'met fyn broeder, Swarte Floris, die, uit Holland wykkende , fich by de Friefen begat. Doch de keifer Lotharius , de tweedracht van fyn fufters kinderen verveelende,
dee de broederen vrede maaken ; het geen ( behalven de Gouwenaar) Oudaan ook aanroerd:
De broedertwifl gefull met Diderik de Sefie ,
Die naar Jerufalems eerbied de Roomffe veflen
En (Egmond monkenhof) en Rhynsbzrrg (nonnentuin)
Der vadren eigendom , opdraags de myterkruin:
Die bier met was gefierkt aan bullen en prebenden ,
Ills God en Roomffe floel, nooit overhoofd meer kenden;
Dies weet van nu voortaan de heilge grond vry dank
Nu datfe Dirk, en naa ooit graqtfelyk ontfangk.
Deefe kreeg ook moeite met Herbert van Bierum , de 2611e
biskop van Uitrecht, A. 1138; wegens graaf Otto van Benthem, fyn wyfs broeder. Quam voor Uitrecht. Benauwde
de clad. Dreigdefe te vuir en te rwaarde. Maar de biskop
quart buiten en wierp fich voor 's graven voeten. Diderik
ontroerde dit. Veranderde van opfet. Wierp fyn wapenen neder. Viel ter aarden, blootshoofds en begeerde genade. Dus
had de kryg een einde. Sy wierden en bleven vrienden. Scriverius , by Goudhoeve , 2.77 bl. Me& Stoke, 47 bl. &c.
Deefe graaf reisde , A. 1 138 ; of foo gy wilt , A. 114o,
in pelgrimagie naar Jerufalem ; keerde 's jaars daar aan door
Italie , fprak de paus , Innocentius den II; gaf hem de kloofteren *van Egmond en Rhynsburk ; doch eindlyk is deefe
flrydbaare en deugdfaame graaf overladen, A. 1157, of , gelyk andere , A. iiy3. !Whs. Stoke , 48 R. De Gouwenaar,
4C hiD1 DERIK de Sevende; de foon van graaf Floris de III,
en Ada , Henriks dochter , koning van Schot-land. Leer
hem kennen nit het byfchrift van Oudaan:
Hoe
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gee nauwe foekt de dood op 't Beene dat de levende
Nauw klaadboek waarelt:gh acht ; des Diderik de Sevende
Vol wroegens , om de veet met Willem opgeva t ,
Wel gaar# de broedertrouw van nicuws beflendigt had:
Maar Aliit met het hoed vol heerfchappy en fiaaten
.Belot het goede werk. Des Ada bilft verlaaten;
Verlaaten I maar, 6 fmaat, de bruiloft, bly te mop,
Word hier gevierd; daar flaat men s' vaders lykkifl toe.
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jaaren in ruff gefeeten hebbende, wierd
Diderik ,
in
geftoord, door Willem , fyn jongere broeder. beefe, A I I 9f,
van het Heilige land , dat hy befocht had, gekeerd,
had het oogh op de graaffelyke regeering. Dus !weft by het
land ruymen. Willem begat fich dan onder de Drechter Friefen, woonende ontrent Enkhuyfen. Met deefe liep hy of , al
itropende, bet platte land der Kennemers en Hollanders. Ondertufren wierd ook, Zeeland , door Boudewyn , de graaf van
Iflaandere, in troebel water foekende te viffen , aangetaft.
Wat rand nu ? Diderik brocht z legers te velde, ftellende over het eene Adelheidis , de gravin , tot opperhoofd. Hy won
obk aanwederfyden en fegepraalde, op eenen dagh , hier over
de Friefen en ginder over de Vlamingen. Doch de faak der
broederen is, te Haarlem, door Boudewyn van Holland, de
291te biskop van Uitrecht, ter neder gelegt.
Behalven deefe voerde hy noch andere oorloogen , buiten
poodfaaklykheid , fish felve bedervende en de fyne uitputtende, tot dat hy binnen Dordrecht is overleden, A. 1203 , naa
ten derthienjaarige regeeringe. Bolen, Dordr. 711 61. behalyen de foodikwyls genoemde 'Wells Stoke, Sceiverias , Goudhoeve , &c.
Syn Vrouw was de boven genoemde Adelheidis , of Alyto
de dochter van Dirk , de graaf van Kleef, een heerffuchtige
Vrouw; gelyk fe gaf te kennen met haar dochter Ada, tegens
slier dank, nit te huwen aan Lodewyk , de graaf van Loon,
binnen Dordrecht; de bruiloft houdende in het fterfhuys, eer
noch de vader was uitgedragen. Sie boven, in Ada; beha'lven
gemelde Balen, Medi: Stoke, &c.
DYKKEN; Moet voor serf t worden aangemerkt , dat
de dykken, in de vroegere tyden onbekend fyn geweeft , en
dat de -landeryen nu bloot en nu weer onder water lagen , na
dat de rievieren opfwollen of in haar boefemen laa&er liepen.
Scotanus, Friefe G. 21 61.
Maar
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Maar de allereerile bedykinge in Holland , gefchiede , ontrent
/ma gevoelen van Spiegel, A. 37. by Ger. Brand, over Balm, Vertooning. 308 61. of liever , A. i 180. Oudenhove , S.
Hod. z 1 bl. uit Meyeri Chronic.
En wel in het laage deel van Rhynland , ontrent Leiden.
Bewys hier af ? De hooge ftukken van een Rhyndyk van
's Grave-fande af, dwers door het Weilland, door Naaldyk,
Poeldyk en Honflardyk. Van Leeuwen, Batay . I r3 bl.
Maar toen noch het dykken was onbekend, hoe bergde rich
het y olk voor het aandringende water , by geval van noodweer ?
met genaakte heuvelen en aarde hoogtens , die men noemde
terpen. Defelve Scotanus B. bl. en de Saanl. Arkad.
204 bl. defelve vliebergen en vluchtplaatfen heetende. Hoe ?
fie raver Plinius, H. N. -16 Lib. i cap. in de Handveft Chron.
3 bl. 28 bl. Verflege ,by Van Royen, z H. 9 H. en eindelyk Pikart , Drenthe, 30 H. 115 bl. het woordeken dorp van deefe
egravene terpen af haalende.
g
D 0 E S ; is een Rhyntak ; gelyk de Zyl en de Maaren
binnen en om Leiden. De laattte is echter de nlleroudfte en ,
met die naam, al over 800 jaaren , in de Gifbrieven(waar
uit we meeft onfe oudheid haalen) bekend. Van Leeuwen
Batay. 96 bl. Beneden, in de Rieviertjes , op letter R.
DOESHOF of het Huys Ter Does, over den Rhyn ,
ontrent het Huys te Swieten ; aan den Does ; noch geheel ,
volgens Rochmans Teekening. Staat in Rhynland , en is ten
minften over de 300 jaaren al in weefen geweeft. Junius,
Batay. I Io ,en 524 bl. Goudhoeve , 81 bl. Boxhorn. Stedeb.
219 bl, Van _Span , Rotterd. 137 bl. Van Leeuwen , Rhynl.
Kofluym. Inleid. gt bl.
D 0 0 D; ontrent welke in Holland noch eenige gewoontens in weefen blyven, ons mogelyk van de Romeinen, feekerlyk van de Heidenen, nagelaaten; Als,
Men maakt de lykken mooi , dit is onfe fpreekwyfe. Sy
worden in het wit gekleed , met bloemtjes gekroond , met
groeite en lovertjes overftrooit ; doch in welke plechtigheid ,
in plaatfe van cypreffe takken- , de rofmaryn word gebruikt.
Alles uit Rome. Sie van het kleeden , Apulejus , Metamorph.
Igo. lib. Van het kroonen, Plinius, H. N. 21 lib. 3 cap. Van
het bearooyen, , in het g B. van den Enets; hoewel..
tigentlyk aldaar en by Zbullus (3 lib. 4 eleg.) van het ftrooyen op de graven word gefprooken.
II. Op de begraafdagh ; te weefen van een kindtje word
de
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de drager van het kiflje, door een jonge dochter, met groente beftrooid. Parivall Vermaak van Holl. ,101 bL ja, te Uitrecht fagh ik ( A. 1709, aldaar fynde) een aanfpreeker voor
het lyk gaande, en een fwaare lauriertak in fyn hand houdende. Is weder Roomfch ; teweeten fpruytende uit het dragen van cypreffe takken aldaar , en of het plaatfen van die
boom ontrent de deur en den hour- itapel. Siet myne Aanteekeningen over Ovidius , het lode B. der Herfcheppingen ,
279 bl.
Dit tot een proefje ; want ging ik van ftad tot flad, en
van dorp tot dorp ik fou een geheel boek konnen opflaan van
bet aangemerkte by de burgers en onder de boeren , ontrent
de wyfe van uitdraagen , met of fonder baaren ; ontrent het
wederkeeren en het dapper wyn !torten onder de aangefprookene; en eindlyk ontrent de doodmaalen , uitigften gefegt ten
platten laude, buiten Groeningen. Maar hier is noch iets dat
ik niet kan laaten paffeeren.
Te Amfteldam is , noch voor weinige ja,,aren , ontrent het
overlyden van kinderen , het volgende in gebruik geweeft.
Men fteekt een beditok uit , ontrent de deur , met palm gecierd. Aan het einde word een news-tloek , aan de vier tippen met firikjes opgedaan , over een hoep gehangen. Midden
op de gemelde dock word een ware pope (nu jongetje nu
meisje) op een kuffentje fittende , vaft gemaakt. Deefe op•
fchik, naar der ouderen geringer of ryker ftand , flechter of
oplichtelyker , haaldemen van de Vercierfters nit de Rofmarynfleegh.
't Huys te D 0 0 R N ; in het Sticht van Uitrecht , boven
Driebergen, aan het Arnisforter gebergt, ontrent het dorp van
defelve tiaam. Is niede door Rochman uitgeteekend. 1k heb
'er niets, dat op merkens waardig was, gevonden.
't Huys te DOOR E W A ART; een ruim clot; met een
konitigen tooren , in het Sticht van Uitrecht, op deVeluwfoom, tuffen Aarnhem en Wageningen. Slichtenhor ft, Geldr.
G. I
't Huys te D 0 N K; hebbende vier toornen ; is gelegen in
de Ablafrerwaart , ontrent Brandwyk en Bleskenfgraaf.
A. 1575, is het van de Spaanjaarden in genoomen en afgebrand ; doch, A. 1616, weder vernieuwd en naamaals noch
verbeterd. Oudenhove, S. Hall. 252 , 61 442, bi.
DORDRECHT; maar hoor eerft Huygens , eer gy , 6
myn Leefer, u keen tot myn Aanmerkingen.
In
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In yflyns gelyken fchaar , befit ik 't eerfle woord;
Ill waar 't myn 'waarde niet, dat geeft me myn geboort
't planten van de kroon op onfer voogden boeden.
poen fat ik in de kley, die ook myn buiren voeden:
Sint heeft my eene nacht Venetie gemaakt,
En al myn wandeling in handeling geftaakt,
Maar of de Spaanffe keel haar myne flapelmoften,
Naar myn Munt dorflen dorfl , het fou haar 't fwemmen kollen
Dat 's menigh flatten voet en water in haar
Is 't niet de landfchda waard fo veil begracht te fyn?
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Ontrent deefe flad noel ik me 6 faaken van aangelegenheid
te gemoet te koomen. Naamelyk
I. De Naamreden. Dour , is water by de Thuringers ; ende
dus Dordrecht , Dourdrecht of Thuridrecht, in de oude Giftfchriften. Drecht, is een merkt; gelyk rrecht , een overvaart.
Yunius Batay. 414 bl. Oudenkove, S. Holl. f. H. 43 bl. Maar
ik , alle dat woordefiften overflaande , geef me aan de fyde
van Yanus Rutgerfius , Welke (by Boxhorn. Stedeb. 74 bl. en
Bolen, Dordr. 79 bl.) geloofd die flad haar naam van het rieviertje Dorta te hebben. Soo wil ook Bertius , German. 31ib.
272 pag.
II. Haar Oudheid ; A. 1064, word fy allereerft genoemt;
met de naam van Thuredrecht , in een Gunfibrief van keifer
Henrik de IV. "lifting. Notit. z Part. 173 Immers was 'er
voor de tweede eeuw van deefe flad niets feekers; en Oudenh.
(Dordr. 14y bl.) is wel verre van het fpoor , gelovende dat
Lambertus Schafnaburgenfis , A. 1049, Dort met de naam van
Flerdingen heeft gemeend.
III. De Stapel van wolle, ontrent A. 1232, uit Engeland
ontfangen 7 en door Doris de V en verdere Hollandffe graven
bekrachtigd. Bolen, Dordr. 75 bl. Van wyn , A. i 342 , ontfangen van graaf Willem, van Henegou. Boxhorn. 8o bl.
I V. De graaflyke Munt, A. 1064, haar gegeven door keifer Henrik de IV. Bolen, Dordr. 678 bl. nit deHandvell Chron,
Dan Vander Houve.
V. De Brteftraat; alwaar, A. 1048, de flagh gefchiede tut:
fen graaf Diderik de I V, en de Luikenaars. Bolen , Dordr.
68 bl.
V I. Het Graveitraatje, foo geheeten ter geheugenis van de
moord van graaf Diderik. Balen, Dordr. 699 bl. Sie mede boyen, in Didrik.
VII. Het
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V I I. Het Schoutfchap van 8 dagen ; gebeurende het overleveren der roede van Juilitie , op den sden Junii , aan den
baljuw van de Merwede ; en het hertlellen, op den i 3den deefer maand, aan de regeerende burgemeefleren. Galen, Dordr.
in den illmanak,634 bl.
V II I. Lysbeths Waternood. Beneden , in de letter W. op
Water.
1 X. Het Huys te Merwe. Beneden in M. op Merwe. Die
vorders de byfonderheden begeert te weeten, doorloop de Befthryvingen deefer flad van Balen,Beverwyk,Oudenhove , Boxhorn , Guicciardyn , Junius , Parivall, &c.
D 0 R D S M ONDE; aan de Dorda of Dorta , ten tak
van de Merwe, in Suyd-Holland ; verdweenen , nevens andere Heeren Huyfen , in die deerlyke waternood van A. 142,r,
of van S. Elifabeth. Oudenhove , S. Roll. us. bl. Kemp, Gornich. 216 bl.
't Huys de DOR P of U iterlier , door Rochman afgeteekend, is gelegen in Delfrfland, tuffen Lier en Schipluy ; voor
ruym 200 Kaaren bekend. Goudhoeve , 8o bl. Handvell Chron.
2 B. 124 bl. Bleiswyk , Delfs B. 36 hi. en Van Leeuwen, Batay . 1286 bl.
DR I N K E N; Dit word de Germaanen, en onder deefe
Naam begreepene volkeren , als een Peer affchuwlyk mifdryf
van veel fchryvers voorgeworpen.
Maar dit gebrek word verfchoond met de Drinkluil der
Parthen, Gallen en Grieken ; der hedendaagffe Perfiaanen en
Ruffen , Polakken , Engelffe en Franffe ; door Kirchmeyer,,
in Tacit. Germ. 4 cap. 78 pag. Plantinus, Helvethe , Dercript.
20 cap. 158 pay;. en Kramer , Vindic. Nominis Germ. 20 pg.
Sie nu van het Bierdrinken onfer voorvaderen ; boven in
Bier.
Van het drinken uit de Hoornen der wildedieren; benedeis
in Hoornen.
En eindlyk van de !rote Geerten dronk, onder de Graven,
ook beneden , by S. Geertruyd.
D R UK KO NS T; A. Too, of 14218, uitgevonden, te
D O. D R.

Haarlem, door eene Laurens Kotler. Scrtverius , in fvn Lau-

werkrans , gedrukt achter Ampfings Befchryv. van Haarlem.
Een man van aanfien en vermogen , by feekere gelegenheid,
in het naatIgelegen Hout, de beuke fchorffen tot letters fnydende , en een voor een daar mede drukkende. Sie , welk
een Bering begin ! by gaat al verder, van Thomas Pieteafen ,
fyn
E
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fyn fchoon • foon geholpen , bedacht men een dikker inkt,
om dat de gemeene vloeide. Om kort te gaan , daar quam
een werk uit, op de eerie fyde gedrukt , te weeten ; Spiegel
onfer Behoudenife. Ondertuffen wierden de bladeren tegens
malkanderen geplakt , om dat de ledigheid in het leefen niet
fou hinderen. Boxhorn. Stedeb. 104 bl. tilt Yunius , ,Batay.
17 H. 427 pag. en in fyn Hiflor. Univerf. 946 pag.
Maar foo fpreeken de Nederlanders , als buiten de geneem.;
de,Slichtenhoril , Geld. G. 7 B. 1 48 bl. Parivall. Vermaak van
Holl. 119 bl. Pars, Katw. Oudh. 184 bl. Oudenhove , Haarl.
Wiege , 12, H. 68 bl.
Laaten wy ons nu tot Mentz eens keeren, die Haarlem de
kroon van 't hoofd poogt te trekkers. Bucholzerus , op A. 144o.
( Indic. Chron. 388 pag. ) en Mallinkrofius , by Boxhorn. Hifi.
Univ. 947 pag. feggen, dat de Drukkonft is uitgevonden door
Joh. Gutenberg van Strasburg, binnen deefe ftad , die daar na
defelve binnen Ments heeft voltrokken. &c. Soo merle Sebafi.
Alunflerus (Germania. , 3 lib. 488 pag.) Godfried (Chron.
830 61.) Polydor, Virgilius (Rer. Invent. 1 lib. 6 cap.) en
Chytreus , behalven ontelbaare andere Duitfers , houdende het op
de felve wyfe met hunnen Duitfers.
Wel aan. Wy blyven hertnekkelyk aan de fyde van Haarlem , en fpreeken met Antonides (Virooms 4 B. io6 61.) de
Drukkonft aan, in deefer voegen.
0 Drukkonfl! die alleen de wysheid in den hood
Van fchiphreuk hebt gered, geherbergt in uw fchoot,
Geveiligd voor den ftorm der woefiheid en barbaaren
Nu reeds met onbefcheid haar in de kroon gevaaren ,
Wat blyft de wereld aan uw nutten vond verplicht?
Gemelde Dichter had van Haarlem , weinig te vooren dit
gefegt :
(peen minder glorie heeft de Drukkonft haar gegeven ,
Then Kotler, wandelende in breede beukedreven ,
De letter formers fneet in 't fachte beukenhout ,
En vond de weetenfchap , die 't alles voed en bout,
Dat letterhelden, Lang verflorven en verflonden
Door ongenaa des tyds , doorluchtigh ondervonden;
Die, als bungrafkruik barfl in fcherven en de wind
De jfityvende of verflrooit , noch leven, en bemint
In volgende eeuwen, op des naaneefs dankbre tongen,
En pennen fweven , van geweld noch graf gedwongeff.
Ein-
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Eindlyk is de Drukkonfl ail enskens te Strasburg aangegroeid,
door J. Mentel ; te Napels, door Sixtus Rufinger; te Rome,
door Udalricus Haan. Bucholzer. op de boven aangetogene plaats,
uit Wimpfelingius.
nie kan een liefhebber van portretten Koflers trome vinden by Scriverius , in fyn gemelde Lausverkrans, en
brengt u eens het gevel to Haarlem, ontrent het Sand of de
Merkt , gy liet fyn flokbeeld in den gevel van fyn woning;
gelyk Boxhorn u ook daar na toe is wyfende.
Nero Klaudius D R U S U S ; de broeder van den keifer
Tiberius , vader van den keifer Klaudius en groot-vader van
den keifer Kajus, toegenaamd Kaligula. Verdiende door fyn
gelukkige oorlogstogten, ontrent den Eems, en Lippe, Rhyn,
Wefer en Elbe, gedaan , voor hem en alle fyn naafaaten, de
hynaam van Germanikus. Boude veel flerktens aangenoemde rivieren ; doch quam, in het keeren naar Rome , jammerlyk aan fyn einde , met fyn paard ftruykelende. Sie verder
myn Aanteekeningen, uit Livius en Eutropius , op de Room&
Keiferinnen, 4. 1688 , uitgegeven, 14 bl.
Syn beeldtenis vind gy by de Ilitgevers der keiferlike Gedenkpenningen , en in de meefle Munte kabinetten.
Van fyn gracht, de DR USIANA Foffa geheeten, heden
een deel van de Yffel , meenen wy te fpreeken in de letter 1,
op Tffel.
DUBBELD A M, aan den Dubbel, of den Devel, by Dordrecht. Is door Rochman geteekend. Oudenhove , S. Holland,
167 bl.
D U E L L, of Lyfgevecht ; een heilloos, dol en verwoed
middel om gefchillen by te leggen. Is niet te min feer oud.
Want wie kep t niet het lyfgevecht van Hektor en Achilles,
by Homerus? of dat van Eneas en Turnus, by Virgilius. Siet
Henn Salmuth , in Guid. P ancirollum , Deperditor. 2part. to tit.
Alkemade , van het Kamprecht der Hollanderen , uit Gregor.
Karaffa, 28 H. 78 bl.
Seer oud feg ik, niet alleenlyk by de Grieken in de helden
eeuw; maar ook by onfe voortplanteren, de Noordfre volkeren , ontrent de Belt. Siet Krantzius , Saxoni,e, 9 lib. 8 cap.
de lege Ileulphi , regis Longobard. Saxo, Hiflor. Danic. 5 lib.
de regis Irothanis lege , apud Camerarium , Subcefivar. z cen.
tur. 19 , 20, & 21 cap. en gemelde Caraffa de Monomachia,
by Alkemade , 66 H. 187 hi. doch fie mede deefes z6 H.
74 61.
Maar
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Maar hier vocht me lyf om lyf , in een befloten perk, niet
fonder toeflel en voorbereidingen ,om een goede faak te verdedigen en een vals opgenoomene vry te pleiten.
Net, gelyk heden , het lichtgeraakt adeIdom, om een gering en fomwylen qualyk begrepen frnaad-woord. Parivall ,
Vermaak van Holl. %o6 en 207 bl.
Ondertuffen vind ik hier gelegenheid om u noch eenige byfonderheden, ontrent dit vechten , uit Alkemade , toe te voegen. Als ;
I. Dat de krytwaarder,, dat is, de bode of's gravendienaar,
met kryt , het Kampveld omtrok , en daarom de vechtplaats het
Kryt fomwylen word genoemd. 217 bl.
2. Dat het kampveld met riemen ()flange feelen , van leer, of
met touwen dikwyls was afgebakend. 217 bi.
3. Dat het vafte Kampveld, vechtbodem of krythoeve,was
in 's Gravenhage op de Kneuterdyk ; te Leiden , ontrent.
S. Pieters kerk ; te Delff,, ontrent het Noord-weften, beneden aan de wal ; en felver te Egmond , tuffen de kerk en het
dorp. 113 a
4. Dat de klager eerfl in de vechtplaatfe trat; dat de wapenen gemeenlyk beftonden in een rwaard , of ook wel in een
beukelaar en kleppel ; dat fe . bloots-hoofds en bloots-beens,
in een linnen of leeren overtrekfel, met handfchoenen vochten , &c. &c. I c8 en 160 bl.
c. Eindlyk, dat deefe gewapende rechtspleginge wierdegeheeten kampfwik, werdink of wehading. 39 bl.
DU IRS T EDE; of Wyk te Duirftede , een fter oude
clad aan de Lek. De Aanmerkingen , voornaamlyk ontrent
haar clot, meenenwe te plaatfen in de Letter W. op Wyk.
't Huys ter D U1N; is gelegen in Schieland, te Sevenhuyfen, in een kleene bofchagie. Oudenhove , voor Scriverius ,
2.i 14. Goudhoeve , 83 M. yunius, Batay. c 19 pag. Van Spann ,
Rotterd. 427 bl. Van Leeuwen, Bata y. 1197 hi.
DU Y NE N ; hier doet fich op een vraagh , feer gewichtigh en vol knoopen ; of deefe duynen op de boord van Holland altyd fyn geweeft ? Eenige hakken het gefchil aan flukken met een dubbeld antwoord , voorgevende dat de Buitenduyn , voor 's menifen geheugen, Holland altyd heeftomringt;
maar dat .een verwoede dorm defelve binnen het land verfpreide en op die wyfe maakte het Binnenduyn. Deefe nu of
verftuyfd, alwaar geen helm is groeyende , gelyk de Blinkert
achter Overveen ; of fy word dagelyks wegh gegraven : aange68
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gefien men onder defelve goed weyland is vindende, wanneer het fand, door den Dieper,, vaartmaaker of fand haaler,, is
wegh gevoerd. G. Brand; over Batoos Yertooningen , 2Z$ bl.
1k fegge , het duyn verfluytt , en het fou noch meer verfluyven , wierd het niet door het planten van helm , of het
sleeken van ttroo, bewaard. 'Junius, Batay. 45-pag.
Ik fegge, daar is goed land onder de duynen en dus worden de afgegraavene duynen fchoone weiden. Dit fienwe dagelyks. Het fand word met fchuyten wegh gehaald fullende
verfirekken voor ballaft. De eigenaar krygt een Ituiver van
leder fchuyte fands , en whit noch geduirigh aan ontrent fyn land.
Soo is Overveen, buiten Haarlem ,een geheelyk overfloven
veen; alfoo, voor 7o jaaren , de Blinkert wel eons foo hoog
is geweeft. Om deefe reden vind men ook , in het duin,
veel hooge geboomtens van hoffteden, door den tyd overftoven en daar op verlaaten. Ondertuffen is het gebeurd , dat
door gemelde Diepers, voor eenigen tyd, fyn opgegraven een
ouwerwets hoefyfer,, en het been van een groote virch.
Wat nu de Binnenduynen aangaat , die heb ik feif gefien
diep in het land en veele uiren van de zee , ontrent Seim ; ja
midden op de heide , in het hooge en drooge deel van het
landfchap Drenthe.
Syn deefe nu niet voortgekoomen uit de Cimberffe fundvloed ? Oudenhove, Haarl. Wiegh, 31 Bedenk. III 1.1. en van
de Cimbers, 27 a
Hoe? fou iemand het durven tegen fpreeken , dat de duynen , op fommige plaatfen , voor het geweld der golven en
winden wykende , de laage landen bracht onder een watervloed, die alles verdelgde en de duynfanden voortrolde, gelyk ik boven feide , naar Drenthe ; en felf Wetifalen , Gelderland ende Veluwe, Braband en de Peel, tot onder Tongegeren? Oudenhove, S. Holl. 15. bi.
Is deefe ftelling niet vail to fetten door de fchelpen , ontrent de gemelde plaatfen , in de binnenfle ingewanden des
aardryks gevonden ? Siet.k'yndius,Zeiand.Chron. 3 cap. 17 pag.
De Ray, Werelds B. en E. 2,B. 4 H. 220 bl. en den grooten
Liefhebber aller keurigheden ,Sim. Schynvoet , over den Amboinffen Rariteit kamer , 317 bl.
Maar de Buitenduynen, (ook eer deefe landen van menfren
waaren bevvoond ) als een ringmuir de zeekuften en laage
landen dekkende, fyn aan malkanderen gehecht en blyven
ook onafgefcheiden van de Hoofden of tot aan het Schager Riff.
HadE3
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Hadden ook alleenlyk de uitgangen van Maas en Rhyn,
efer en Elbe ; fynde daar in de mindere uitvioeyin,
E emsW
gen met menire handen gemaakt : to weeten , keifer Ottoos
Hond, S. Olofs gat, de Hunting° , en het gat van Itfegadam,
by de Butjadigers.
Eindlyk verneem ik dat van de Duynen allereerfi word gewagh gemaakt in Annalib. Bertinianis , A 8 39 ; alwaar men
van een water vloed verteld. Matheus, de Nobilitate , z lib.
176 pag. & ad Egmond. Chron. 17o pag. & "Inaleelor.
VI Tom. 3 bl. doch feet ook Parivall , Vermaak van HolP
I f bl. Pars , Katw. Oudh. 85 bl. de Vertaalde Kluverius,
Rhynmond. 2 D. 244 bl. Illerula , Introduel. Cofmograph.
I part. 3 lib. 227 pag. & lib. de Illariais , i cap. 2 3 1 pag.
Lipflus, in Taciturn, I lib. Anna'. 7o cap, echter, myns oordeeIs, geweldigh miflafIcnde, 69 pag,
Maar hier is van Duynen gefprooken ; en de Leefer fou ook
graag de naamreeden willen weeten. Wel aan. Duin is een
oud-Celtis woord en beteekend een heuvel of berg. Hier of
komt dan Lug-dun, Uxello dun, Viro-dun, Lupo-dun, Eburo-dun, Novio-dun, &c. Merula , in de aangetoogene Introduelio , 228 pag. Boxhorn. Stedeb. 169 bl. en andere , fchryvende over de Latynfre benaaminge der flad Leiden.
DU YTSC HE T A A L; maar , fal ik hier wel derven
aan koomen? fal myn reukeloofe pen op deefe klip fich niet
aan flukken flooten ? genaade , eerwaarde priefleren van des
Taalkundes voor weinige genaakbaare tempel ; genaade en foo
fal ik het kort maaken.
1. 1k geloof als een gewiire waarheid , dat de Neerlandfre
Taale is gefprooten uit de Duytife , gelyk het DuytlTe weder
uit de Scytifre , ofCeltifre. By voorbeeId : mark ( is een paard)
berg, hart, man, rix , of rik, land, Sze. Rupertus, over Befoldi Synops. Hiflor. ex epift. Busbequii , 18 pag. Bodinus,
*Method. Hifloriar. 9 cap. 383pag.
Lees foo verder Boxhorn (epill.adBlancardum,220pag.) van
de woorden ;fchat, miter,,fkiar , fchauzu ,&c. aIle oud Perfiffe.
Denfelven Boxhorn (epiji. ad Salmafium 69 pag.) over het
Scytiffe of Turkffe fu; dat is, water.
Basbeecq (epill. 4. 3i3 pag.) over dit Turks ; broe , brood;
plut, bloed, hus , buys; bruder,, fihwefier, &c.
Kamdeen (Britann. Defcript epitom. 18 pag.) over burroutu , berry, b4r4, flet , fort, torp , wich, &c. Engelire naamwoorden,
Mai.
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Mathew (de Nobilit. 2 lib. 358 pag.) over leeken , ouwel,
en oblie , priefler,, letter , proof', kelder,, fluis , wyn , lantaarn,
papier,, &c. alle de Latynen ontleend.
Van Leeuwen eindlyk ( Batay. van 65 tot 7o bl.) geheele
lyllen van oude naamwoorden u merle deelende.
I I. lk vind in verfcheidene benaamingen van
, d necohtf
plaatfen de woordekens ; buttel , brink , knokke , donk
menfrer
of trecht , fort , al, geefl , gart , goo , horfl , hage , hude , beim,
ink, loo, ;Haar, broek , nes, rode , flein, tore , wolde ; waart,
weert en wert , 'z.vyk , &c. V an welke gy een Index fult vinden,
by Jilting,achter 2 part. Notit. Germ. Ie. Schildius , de Chaucis , 8 cap. 59 pag. fie ook de Jianteekeninge over myn Gallery,
fl. 1690 uitgegeven, 26 bl. onder Genoveva.
I I I. lk meen onfe feifftandige en ongemengde moedertaat
naafi de Hebreeuwffe te komen in aloudheid. Slichtenhorfl ,
Geldr. G. 1 B. 23 bl. Maar geenfins ouder, volgens den benfelaar, Goropius Bekanus. Luft het u oud Duyts te leefen,gy
fult het vinden by Ger. Brand , ilanmerk. op Batoos Verten.
260 bl. genomen nit de Hooghduytle Mengeldichten van M. 0pitzius , of een brok van een Euangelie van Otfrid , by Saubertus , de Sacrificiis , y cap. of in den eed van Ludewyk , nit de
hillorie van Nithardus , by Li pfius , 3 centur. ad Belgas , 44 epig,
DUIVENVOORD E; een feer oud Huys, in Rhynland , aan de wegh van Delf op Leiden , by Voorfchoten.
Het is in een Teekening by Rothmans , en gaat wit in print
van C. Elands. Goudenhoeve , Si bl. Van Leeuwen , Rhynl.
Kofluym. Inleid. 31 bl.
DUIVESTE IN; gelegen in Suyd-Holland , by Laar
en Poeiwyk , in de Verdronken Waart. Oudenhove , S. Hod.
412 hi. Het kleen Duyvenvoorde, in Rhynland, op het ooft
einde des ambachts van Voorburgh, beet men ook wel Duyveflein. En al hier fyn eens, ontrent een hoogen fandheuvel,
de Elsberg geheeten , Roomffe penningen opgegraven. Van
Leeuwen, Rhynl. Kofluym. 23. bl.
DU L LE N BE R G een kafteel , in de Neder Betuwe gelegen. A. 1318, is dit ten deele verbrand, door die van Lynden. Goudhoeve , 369 bl. en wit hem Kemp, Gornich. 63 bl.
DUMMEL ; een rieviertje , in Braband ; met den A a
faamenloopende by 's Hertogenbofch. M. Alting,Notit.Germ.
Inf. 2 part. 33 bl. Beneden in Rieviertjes.
DUNCE; een watertje by Geertruydenberg. Beneden is;
Rieviertje.
DUI,£4
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D U R L E D E, of de Oude Hark, een water tuflen Vlaardingen en Schiedam. Beneden, in Rievierties.
Ter D U S S EN een Huys in Suyd-Holland , uit het water opgehaald. is door den oorlogh vernield , dock naderhand
weer vernieuwd. Oudenhove, S. Hal. 412 61.

E.
BBE; ontrent welke is waar te neemen, dat fy, in de ty-1" den van den flrydbaaren Macedoner,, Alexander de Groot,
niet is bekend geweefl. Aangefien deefe koning den Indus
affakkende , en in de mond ( men meent het de boght van
Kambaj 1 te fyn een feer lagen ebbe ontmoetende, geloofde
dat eenige vergramde godheden Fyne fchepen op het drooge
flelden. Bern. Varenius,Geograph. General. i lib. 14 propofit.
H.
191 pag. fiende op Kurtius, 9
Maar datfe ten tyden van de redenaar Cicero, al bekend geweefl , blykt uit fyn woorcien , de Natura Deer. zlib. 312 pag.
en alfoo vind ik oak een ,groot ongemak , ontrent de fchepen,
uit deefe ontflaande, by lorus, 3 B. m H. in den Gallifihen
QQrl. en weder by racitus Jaarb. I B. 70 H. fpreekende van
Publ. Vitellius, en de Roomife keurbenden , onder Germabikus.
Ondertufren bevind men heden deefe ebbe en vloed, meerder en minder, op de kuflen van Spanje, Vrankryk , Flaendere, Engeland, Zeeland, Holland, Friefland , &c. ontrent
de monden van den Eems , Wefer , Elbe , &c. Celeflinus,
,ffleteorologice-Philoph. Politic. c
173 pag.
Doch geene of feer geringe , in de Middelandffe-zee , Archipel, de Swarte-zee , de Kafpifche , de Meoot, ja feif de
Pelt en de zee boven Engeland tuffen Groenland en Noorwegen. &c. Celeflinus , 175 pag. era boven genoemde Varenius ,
494 pag.
Maar, wat is nu de waare reden van dit op en of vloeyen
van de zee? wie de werkende oorfaak ? ongetwyfeld, de Maan.
Hartfoeker , Begin der Natuirkund. 8 H. 143 bl. Maar , al
verder ; hoe werkt dan bier de Maan ? dit niet weetende flap
'er uit , hoorende my in het oor luyfleren Lappertje , blyf
Loch by uw lee fi
Ondertuffen leefl gy Kartefius, by de aanzetogene 1/arenius,
18o Hartfoeker. 144 VanLeeuwen, Bata-v. 152 bi. Job.
Yonflon, Thaumatographix Natural. 2, Call: 6 cap. S artic. ik
meen
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meen by de Hiflorie en Oudheid enkelyk my op te houden.
Scheide dan, dock met het leer feldfaamen geval, ontrent onfe flranden voorgevallen.
A. 1672 , hadden de Engelfre in den fin ontrent Tefrel te landen ; maar, Piet hunne toelegh op een wonderbaare wyfe belet ! Sy ten dage daar toe beraamd op de vloed wachtende,
om met kleen vaartuigh naar land te feilen , bleef de Ebbe,
tegens haare natuirlyke order, twaalf uiren duiren. Een feldfaamheid , met reeden , van de Teffelfre zeeluyden aangenerkt. G. Brand, in het leven van de Ruiter, 697 bl.
E DAM; het geen ik ontrent deefe clad heb aangemerkt,
fal ik, in deefer voegen, met den Heer Huygens beginnen:
De Dam, die 't Snyder diep het binnen Y onthiel ,
Gaf my de Ydammer naam, dien ik niet langer hid
Dan tot het vet gerucht van myn gewilde kaafen
De wereld had gevult, en naar myn aas doers raafen:
Sints noemden fy 't Eetdam, daar foo veel etens groeit;
Maar dat men myner melt foo verr het ekt en vloeit,
Is elders opgevefl. Hoor, Hollander, de wielen
Van uw vidorikoets bin uw befielde kielen;
Dat fyn de myne mee//. Behoort niet rneell de dank
Den radenmaker toe van 's wagens gladde gangk?
I. Sy beet dan , naar het Ye , Ydam. Boxhorn. Stedeb.
367 bl. behalven Antonides , aldus fingende , 2firooms , 4 B.
136 bl.
Het fuivelryk Edam beveffigt 't geen wy fongen;
Dat, door het dier verfoek des ry ken Vloeds, gedwongen
De naam van Ydam heeft verwiffelt in Edam.
II. Sy is wegens haar kaafen wyd vermaard. Vronew. On.
derg. 4 bl. 236 bl. en even genoemde Antonides, 4 B. 107 bd.
III. Sy voerd een flier in haar wapen ; wegens de flier,,die
de Edammers een plaats aanwees , waarfe aller bequaamfl een
kerk fouden fetten. Doch dit fal licht een quak fyn ; foo
fpreekt de Soetflemmende Swaan van Waterland, 3 H.9b1.
IV. Sy is, A. 1426, ingenoomen door die van Kennemerland. Boxhorn. Stedeb. 367 bl.
V. en ten laatflen. Sy is berucht door de Hiflorie van het
zeewyfje. Naa een fwaar tempeefl , fegt Snoyn , 8 bl. Tyner
Verhandelingen , by Boxhorn , A. 143o , vertoonde Bich een
Ec
water-
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watervrou we , in de modeler aan de Edammer meisjes, die
met een fchuitien over de Purmer quamen vaaren , om de koeyen te melken. Wat gebeurt 'er ? fy wierd uit het water gehaaid ; fy wierde te Edam gefuiverd en gekleed. Men leerde
haar.00k fpinnen. Men voerde haar eindlyk naar Haarlem,
21waar fy noch eenige jaaren heeft geleefd. Gelooft gy dit
niet,daar het u alle Holland/fe Chronyken vertelien ? fie Wachtendorp , Rymchron. 8 B. Buchelius , over Heda , 283 pag.
Yunius Batay. 504 pag. Goudhoeve , 4.14 bl. Scotanus, Frieffi e G. 163
5 bl. Vroonens Onderg. 229 bl. Soetliemmende Swaan.
97 bl. Parivall , Verm. van Holland , 178 bl. en wie diet
al?

EECHTR OP; een voornaam Huys der Poelenburgen,
in Kennemerland , onder Alkmaar , tuffen Bergen en Schorel; heeft heden geen overblyffel als de bloote naam. Vander
befchryv. 118 bl.
Woucle,
E of Ea; eerroud watertie in Filefliand , van Leeuwarden loopende naar Dokkum. Het heeft ontrent Ioo jaaren
droog gelegen , maar is opgegraven en weder vaarbaar gernaakt , A. 1503. Gabbema, Leeuward. 247 hi.
Merk ondertuffen aan dat E foo wel als A (van welken
omflandelyk boven ) water beteekend en dat 'er ook al eenivan die naam fyn bekent. Siet Huyninga , by Blaeuw ook
haven
haven aangehaald.
E E M; is een water , koomende nit de Rhynfre veenen , en
loopende door Emis-of Amisfort. Sie boven , ilmisfort in
de letter 4. Ongetwyfeld een takje, fpruytende nit den Rhyn.
Het geeft de naamreden aan Eembrugge, Emenes, &c. uit de
ilanteekeningen van Kornelis Kooten.
EEM; een clot aan den Fern, in het dorp van die naam of
Eembrugge, beneden Amisfort , in het Sticht van Uitrecht,
door de wiffelvalliglwden des oorlogs fomwylen verwoeft en
fomwylen weder opgernaakt. Matheus , Eccles. Fundat. 52,6
tag. behalven Heda A. 1481. 295 pag. Hortenfius , Goudhoeve
A. 1364, heeft het dorp een Bads recht verkregen van biskop Jan van Arkel. Matheus ,, de Nobilitat. 3 lib. 837 pag.
verkocht Jan van Woudenburg het clot aan Gs
brecht van Abkoude en Wyk te Duirflede. Scotanus, Friefe
G. as bl.
A. 1358, is het ingenoomen door die van Uitrecht, twiftende met die van Amisfort.
A. 1393,
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A. 1393, is het , nevens Vreeland , Horfl en Stoutenburgh,
vergroot en verfterkt door Flom van Wevelichoven, de softe
biskop van Uitrecht.
A. 148 i , is het door de Uitrechtffe weder ingenoomen ,
verbrand en afgebrooken.
A. 1527, is het, weder fynde vernieuwd, van de Gelderffe met groote moeiten overheard.
A. I 5C2, hebben die Amisforders van Karel de V deefes foo.
pinge verfocht ; en het is ook , op 's keifers bevelen , om de krygs
koften te fpaaren , uit gevoerd. Verhoeve ,uit Gy sbr . Lappius ,
in de Aanteekeningen over Lamb. Hortenlius , 36 pag.
Ondertuffen fyn onlangs haare ruiinen , beilaande uit leer
grove fleenen , en hebbende fwaare gewelven en diepe kelders, foo men my bericht , gekocht door een bakker van Amisfort, om te flyten. Wel magh men bier dan uit roepen,
met Lukanus (Pharfal. 9 lib. alwaar by fpreekt van Trojen)
etiamperiere ruinie
Bouvalli ghlen fyn felf vergaan ;
Wat fou toch eeuwig blyven flaan?
EMENES; of foo men heden fegt , Immenes , brunet/
en buiten dyks ; feer vermaaklyk in het doorryen. Is in het
flicht van Uitrecht gelegen, tuffen Laren en Blarikom en den
,Lem.
Van dit oude dorp gewaagt Barlandus , Comit. Brabant. in
Naximilan. I. I42, pag, apud Theod. Verhoeve , Amisfurt.
36 pag.
A. 1348 , vie! 'er een treffen voor op Lapers , een groen
veld by Emenes , in het welke de Hollanders te kort fchooten , tegens Jan van Arkel, de 47f1e biskop, die haar de oude naam van Emenes weer dwong aan te neemen; verlaatent
de de nieuwe van Oofl-Holland. Goadhoeve , 383 hi. en fyn
uitfchryver,, Kemp, Gornich. 74 bl.
EEMISFORT. Boven, in de letter 4, Amisfoort.
EENIGENBURG ; in Noord-Holland , tuffen Krabbendam en S. Marten ; door de Friefen , ontrent A. 1297,
nevens het Plot Wydeneffe, vermeeilerd en afgebroken. Saanl.
Arkad. 20 bl. aan de Vaart het felve fettende, tegen Score!
over. Vroonens Onderg. ico bl. Oudenhove , voor Scriverius ,
236 en 247 bl. Beda, in Willem van Mechelen, 101 pag.
Heden word aidaar de buirt noch den Burgh geheeten.
Vander Woude , Illkm.127 bl.
ECE•
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EGELENBURG • een cierlyk Huys gelegen in Kennemeriand , Z. 0. van Heyloo ; geboud en voltrokken door
de Bardefien , heeren van Warmenhuyfen. Vander Woude ,
"Ilkm. 130 hi.
E G wel eer een watertje of Rhynfprankel in Kennemerland; dock nu al verdroogd eu geheel verdweenen. Immers
het behaagt my veel beter , de Egmonden naar dit watertie te
iloemen , als naar de fegen van S. Albrecht Gratia Deo , jam
hoc loca muteda! God fy gedankt , nu fyn deefe plaatfen rein.
Saanl. ilrkad. I I0 bl. Juntus , Batay. 46pag. Van Royen, over
Verflegen , 176 bl. behalven Scriverius , de Annales Egrnondani,
15 ligatheus, Oudenkove , Boxhorn , Pars &c.
Maar wat fegt men by Slichtenhorft? Men wil (Gelders G.
8 hi.) dat de middelfle tak des Rhyns niet in zee geloopen
heeft by Katwyk en het Huys te Britten , beneden Leiden ;
maar eer by Egmond in Kennemerland. En met die meeninge fou dan pier fyn geweefl des Rhyns Eng-mood, in vergelykinge van den Briel, Brée-hiel of breede-keel. 'T is een mooy
itukje en nieuw ; dock, Leg het noch eens , onfe faaken
fyn vol giflingen en veltyds gepaard met miffingen.
E G M 0 N D;' in dit edel dorp , (gelegen in het NoordAvefter deel van Kennemerland , ontrent Alkmaar , en gefegt
Egmond binnen , tot onderfcheid van Egmond op zee) fullen
we eerft de ABDIr en daar aan eens het K A S T E E L op gaan
neemen.
A. 1706 , den I i Septemb. hefag ik de ruiine van kerk en
kloofter ; bevindende alleen 2 hooge wrens , van welke de
Noorder, A. 1596, al ten deele was nedergeflort. Saanl. Arhad. 128 bd.
Tufren die torens fagh ik een open poortje , waar boven
S. Pieter , in hartfleen was uitgehouwen, tufren gr. Didrik de
VI en fyn moeder, Petronella, weduwe van gr. Floris de II.
knielende.
Aan weerfyden van S. Pieter las ik in het Grieks; A r Ioc
ITHTPOC. de heilige Pieter. en boven hem, uit de eene hoek
van de boog tot den anderen, deefe Latynife regelen:
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deurwaarder des Hemels , laar binnen deefen hoop.
fich néerwerpende met een trouiv gemoed , den honing der Hemelingen met haar verfoenende.
On-
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Ontrent de knielende beelden waaren deefe woorden:
HIC DIDRICUS ORAT. OPUS Hoc P ETRONELLA DECORAT.
Wil feggen ; hier bid Diderik. Pieternet verfierd dit werk.
Maar ondertuffen was het al een kunsje dit alles wel te leefen.
De letteren waaren hier en daar vreemd en door een geflrengeld. Dus beken ik het leefen van dit oude fchrift te hebben
ontfangen wit Alkmaar , te weeten van den Heer , Geerard
Kempher.
Deefe abdy geeft ons Rochman in z Teekeningen, eerft geheel en daar op haar overfchot ; beide ook eenigfins van de
myne ,verfchillende; dus of ik fe u hier beide in print fal brengen , kan ik noch niet weeten.
Sy was der Benedidyneren , dat is, der monikken levende
volgens de order van S. Benedidus ( men vierd deefen den
2rften Maart) volgens 3unius , Bata y. 566 pag. Parivall.
Verm. van Holland. 18 3 61.
Ja, Leefer , de Neerlander is ontrent de allleroudfte Gedenk-fchriften , onfe geweflen raakende, aan deefe monikken
verfchuldigd. En het is ook bekend dat Beka ( fchryvende
A. 1146) alles uit de ryke Boekfaal (fie van deefe Yanius,
Batay. 51 5 pag.) van het Egmonder kloofter heeft gehaald.
Voffius , de HIfioric. Latinis , 3 lib. 1 cap.
Ook ik Willhelmus Procurator ( A. t 300, onfe Landfaaken
op papier ftellende ) een Egmonder monik en de allereerfte
onfer fchryveren geweeft. Pars , Naamrol. 19 bl. Beneden
in Procurator, op de letter, P.
Ondertuffen , weet ook, dat dit kloofter, voor de Benediktyner nonnen, van hoot allereerft is getimmerd , door Didrik
de I, gr. van Holland. Annales Egmondani, by Ant. Mathew-,
7 cap. 7 pag. en weder,, 10 cap. 9 pag. behalven Scriverius, by
Goudboeve, 239 bl. de Gouwenaar, 18 bl. &c.
Doch naderhand vernieuwd en van fteen gemaakt , door
gr. Didrik de II, des eerften foon; ten dienft der monikken,
verfendende de nonnen naar Bennebroek , buiten Haarlem.
Defelve Annales, I I eap. 9 pag. en wederom , Scriverar , by
Goudhoeve, 1 44 a Stoke, Rym.chron. is hi. &c.
Voorts , is ook dit kloofter geweeft de begraaffiede der
meefte Graven ; dock is, hoewel de grootfie, de rykfle en oudAte van geheel Holland , A. 1567, nevens haar Boeke-kamer,
door de Spaanffe in affen gelegt. Saanl. Arkad. 12,6 M. blyvende niets over , als het geen u bier in een cierlyk printie
word vertoond. Sie mede Junius, Batay. 567 bl.
Wat
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Wat nu de Abten van dit kloofler aangaat , de Me is geweeft Wonebolt , in het felve gefet , ontrent A. 910; maar
den 3911e en de laatfle , Covert van Mierloo, een Dominikaner, de tweede biskop van Haarlem, eindlyk noch te Deventer overleden, A. 1 5 87. Bokkenberg, Antiflit. Egmondanor. 49
& 8 I pag. Yoh. ,4Leidis , ofjan van Leiden , Annal. Egmondan.
cum obfervation. A. Math,ei , I 2 cap. 9 pag. behalven Anton:
Hovius , Egmond. 1VIonnik,in fyn Chron. Saanl. Arkad. '2.8 bl.
Onder deefe was Lubbert , de ;Ede abt , de broeder van
Arnoud, Heer van Egmond. In wiens regeeringe, foo men
geloofd , dit volgende geval fou fyn gefchied. Een oyevaar ,
op de abdykerk neflelende, had fyn been gebrooken. Sekere
daghwerker , in de abdye arbeidende, feet lien vogel. Brengt
hem by fyn mOer , een fchamel wyfjen. Deefe fpalkt en verbint het gebrooken been, terwyl de iongen loopt om daaglyk
aas; kikkers, aal en andere viiren. De vogel word genefen.
Begeeft fich weder naar fyn net , by fyn jongkens. Daar op
vertrekt hy. Keert weder op fyn tyd. Komt voor het vroutje
Haan. Laat een 'leen uit de bek vallen en vliegt fo weder naar
boven, op de abdy. Deefe &en word Lubbertus vertoond.
Ook word de faak verhaald. Men bevind het een dierbaare
karbonkel te fyn. Lubbert fegt het aan fyn broeder , Heer
Wouter. Sy word in een goude plaat gegrepen en op het hoog
altaar gefet , terwyl het vrouken met de foon voor al haar leven ryklyk worden beforgd. Saanl. iirkad. z B. 120 bl.
Hugo van Affendelft , de 2,6fte abt; was in gefchil met Heer
Jan van Egmond , foo dat hy fchuylende in verdrukkinge is
overleden , A. 1367. Bokkenberg. 65 pag. Jan van Leiden,
g8 cap. 70 bl.
Op defelve wyfe was Willem van Mathenes , de pile abt,
ongelukkigh, ook onderdrukt van gemelden Heer Jan. Deefe timmerde Abfpoel, by Leiden en overleed, A. 145.8. Bokkenberg , 70 pag. Jan van Leiden , 72, cap. 97 pag. en Saanl.
Arkad. 133 bl.
Maar word het niet al tyd om eens tot de ruiine van het SLOT
over te flappen ? heeft niet de Abdye alfoo vry wat ruymtjes
haar deel gehad ? fal fy het flot,, of het flot haar overfchreeuwen? Wel aan.
A. 1676, den 4 Julii, heb ik het allereer11 gefien, doch.als
een kind en fonder opmerkinge , als toes noch niet hebbende
gefmaakt de foetheid der Vaderlandffe aloudheden.
A. 1706, den i 1 Septemb. quam ik met printen en teekeningen
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ningen voor den dagh , ontrent deefe flerkte ; en wel voornaamlyk, met een print, A. 1617, uitgegeven door Fr. de Wit:
daar 1k mede pronkte, foo lang my de gefichten. van Rochmax
waaren onbekend.
Maar wat vond ik ongemeene veranderingen. De brugh
was verdweenen en verwiffeld in een hoogen puinhoop. De
torens waaren beroofd van haare fpitfe kappen. De ringtnuir
aan de rechter fyde mede geflecht. Men ginger in , niet van
vooren, maar, over een plank , naar de fyde van het ddrp.
Nu van het opbouwen. A. T307 ,is het meerendeels getimmerd door Heer Arend van Egmond en Yffefflein : doch de
allereerfle beginfelen fyn van A. 1140 , van Heer Beerewoud
de I I van Egmond , overleden , A.1193. Junius , Batay.
544. pag. Bokkenberg. Dynaflar. Egmond. 8 bl.
Is eindlyk voltrokken , door Heer Dodo de I I I, van Egmond; overleden , A. i WO. Defelve Bokkenb. 21 pag.
Weder opgeboud, van Heer Wouter, of Gualtherus de I,
van Egmond , overleden, A. n.o8 ; na dat het door gr. Lodewyk van Loon was verbrand. Bokkenb. 25 pag.
Nochr eens vernieuwd door Heer Jan de I, van Egmond;
overleden, A. 1370. Bokkenb. 54 bl.
A. if 17, toen het geheele dorp van Egmond verbrande,
is het kafteel bewaard door Heer Jan van Waffenaar. Soetfingende Szvaan , I 54 bl.
Ontrent welken tyd, het door het yolk van Sonoy , in de
woedende oorloogs orkaanen , allenskens tot een ruiineufe
romp is gemaakt. Saanl. Arkad.116 bl. Goudhoeve , 15 M. Korn.
vander Woude , Alkm, i 26 bl. Yunius , Batay . 5' 1 4& 544PagBoxhorn. Stedeb. 4 6 bl. behalves Heda en Beka , Wachtendorp,
Guicciardin, illeurs , Pars, Van Spaan , Van Royen , en mogelyk honderd andere.
Eindlyk gelyk Rochman en Sieuwert vander Meulen de Abdy in het geheel vertoonen , foo geven fy ook het Slot van

Egmond ongefchend : maar beide in fommige waarneemingen
verfchillende.
ook feg ik boven , de allereerfle beginfelen van dit hot to
fyn van Heer Beerewoud de II, en fchryft gy fe toe aan koningRadboud de I I, de 4de Heer van Egmond, het kan my
even Peer behaagen.
Maar fou ik foo van Egmond rnoeten vertrekken , fonder
cen woord van haar Heeren to feggen? Hoe fou ik dat voor
myn goede Leefer konnen verantwoorden? Wel aan dan.
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Radboud , de foon van Adgildus, der Friefen koning, was
de eerflen Heer van Egmond , een vreedfaam en deugdlyk
man; A. 791, overleden, na dat feker toeval hem van fyn
paard dee vallen. Bokkenberg. Dynaflar. Egmondanor. I cap.
Paz.
'Wollebrand is geweeft den derden Heer van Egmond , nevens de Heeren, Arkel en Waffenaar , befittend geheel Holland, onder hen gedeeld. A. 868 , is deefe, by nacht, op fyn
bed vermoord. Bokkenberg. Dynaflar. 3 pag.
Wallinger de I; de 6de Heer van Egmond. Het dorp, Egmond op zee , heeft van hem haar aanvang gekreegen. Bokkenberg, Dynnafi. 6 pag. Hy, Pieter van Reneffe , een edel
man , by fyn vrouw Katryn ( dochter van hert. van Glocefter) te bed vindende, doorflakfe beide, A. 1004. En hy flied
A. 1036. Saanl. Arkad. I t 8 pag.
Dodo de II, de 7de Heer van Egmond. A. 1021 ,quamen
de Friefen hem moeyelyk vallen; maar Helena , fyn moeder
( de dochter van de mark gr. van Brandenburg) fleeg in manne gewaad te paarde, voegde fich nevens Dodo, en ontmoete den vyand by Heyloo. Men wierd hand gemeen en vrouw
Helena won den ftryd. Dodo flierf, A. 1074. Het Chronykje van Egmond, de vierde Druk, te Alkmaar; A. 1646.
Wouter de I, de 12.de Heer, gemeenlyk de Quade Wouter
geheeten , dewyl hy de Abten van Egmond in haare voorrechten
benadeelde. Ving vrouw Ada en dreef de graaf van Loon
uit Holland. Naderhand is hy oak gevangen en op het Huys
te Heemskerk verfekerd; doch, door feekere 4. broeders, met
geweld daar weder uitgehaald. Stierf, A. 12°8. Bokkenberg.
Dynag.
pag. Saanl. Arkad.
bl.
Willem de I I, de Heer, een lieveling van gr. Floris de V;
des wegens oock deefes omkoomen Pelf wreekende op de
Huyfen Muyden en Kroonenburg. Overleed , A. 1304.
Bokkenberg. Dynaft. 42. pag.
Jan de I I, de 2ofte Heer, toegenaamt Jan met de Bellen,
om dat hy te velde trekkende , filvere bellen op fyn gordel
droeg. Was verdacht by gr. Willem , Albrechts foon, die hem
verfond in ballingfchap: Winr Yffelitein ,na des graven dood.
A. 1417, wierd hy gevangen , Coen Willem van Arkel binhen Gornichem fneuvelde. Is overleden, A. 1451. Bokkenberg.
Dynafl. 67 pag.
Jan de III, de 2,2,fle Heer en graaf van Egmond.
maakte hy eenen Jan Melis (een vry gemaakte flaaf, op een
pley
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gekocht) rchout van Egmond; om dat deefe hem , van
jerufalem keerende en fieklyk fynde , eenige mylen had op
fyn fchouderen gedragen ; teweeten , na dat hy van alle fyn
dienaaren in fyn tegenfpoeden was verlaaten. Bokkenberg.Dy*ail- 143 pag. Kemp, Gorkom, 319 bl.
Word ook , by kleenachtinge , Mane Yan geheeten ; want
met die tile/ fprak hem de burgemeefter aan , tom hy, A. 481,
Dordrecht met fyn 2 ryirchepen argliftelyk verrafte.
Dord. 793 M. behalven Bokkenberg.
Overleed , A. 151677 jaarett oud , naalaatende Ara
vrouw Magdalena van' Waardenburg, by wien hy kinderen had verwekt. Van welke en van beider kopere tombe, wy meer fallen feggen in de letter W, op Waardenburg.
Lamoraal , de 25fte He en 4de graaf van Egmond, A. I 521,
gebooren. Had, A. 1557 , een groot deel in de verwinninge, flaande de Franfren by S. Quintyn. A. floeg hy
defelve wederom, op den oever by Grevelingen. Maar, het
loon van deefe verdienfien ? Die leeft nooit Neerland fontraanen A. 107 is hy onverhoeds gevangen , en x56S, te
Bruffel, op het merktveld, nevens den gr. van Hoorn, onthoofd; na hem blyvende vrouw Sabina , fyn weduwe , met
7 I levende kinderen; die naderhand te Antwerpen is overleden,
A. 1 5'78. Hoofd , 4 B. 168 bl. Grotiar , Annal. 2 lib.
d
40 pag. Van Meteren 3 B. 58 bl. StradaDecad.
lib,
Eremund. Belgie. Tumult.
pag. en verier alle de Befiiryvers van den bloedigen en langdutrigen Oorlogb met Spanje.
En hier neem ik nu myn affcheid van het aadlyk Egrnond;
haar ruiinen aanfpreekende met deefe trooftreden, flit Antonides , 7f /room, 4 B. 13c 61.
aley

Diets met recht
Sick d'eeuwigheid beloofd. Het trots Kartage leght
Gedolven onder zee; en Rome, in top getueen
Ells 's aardrykr monarchin , begraven in haar alen
Door 't woeden van den ryd;
S. ELISABETHS vloed ; doeh eel ik aan het water
kom, is het hoognodigh , ontrent, die I eilige u een weinigh
te onderrechten.
Sy was een vroome weduwe ; te weeten van Lodewyk , laud
gr. van Heffen en Thuringen, dochter van Andreas, konin&
van Hongaryen ; tegens de armen Leer milddaadig en des we-
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gen , door pans Gregoor de IX, in de naamlyft der Heiligen gefet ; na dat fe was overleden , A. 1131. De vierdagh
valt op den I9den van Novemb. G. Brand Daghwyfer
608- bl. ult Kalvifiut , &c.
Nu tot de Watervloed. A. 1421 , op S. Elifabeth nacht , verkeerde de Dortffe Waart, hebbende 7 2. dorpen , en fynde een feer
fchoone ert weeldrige landitreek,in een groote waterplas. Balen,
Dordr. 769 bl. nevens een Konflplaat van Romein de Hooge.
Mar nu feggen fommige dat een nydige boer , om fyn
buiren to bederven, het water had ingelaaten ; fommige weder dat de Gunitbrief van gr. Willem , aan die van Wieldrecht , '14 het handelen met fekere zyl en watergang naar hun
weigevallen , da4r toe oorfaak heeft gegeven. 0 udenhove .S. Holland bl, Gabbema-, Watervloed bL uit Veldenaar ,
Yunius , Math. Voffius,Boxhorn. &c. Schokius, de Inundat.
Difp. 35. art. die noch van Gabbema, in fyn gemelde Watervloeden noch van myn Neef Guthberleth , ooit is aangetoogen.
De eertle beging ongetwyfeld cthnen plagii, diefftat, maar de
laatfle heeft, weinigen tyd voor fyn overlyden,my verfeekerd
dat by het werkje van Schokius nergens als by my had hooren
noemen. .0pdertuifen fal ik beneden in de letter W , op
Wateri)loeden , noch een bundel Schryvers aanhaalen.
ENDEG EE S ; een Rhynlands Huys , in Oollgeeil , een
achterlon van den Efuyfe . van Waffenaar ; onlangs tot de
gtiond:t0e- gerafeerd ed van nieuws weder opgeboud. So
fpreeki'Pran Leeuwen , RhynL Inleid. 36 bl. Goodhoeve ,'8i bl.
l'atuys den EN G; gelegen weflwaart van Uitrecht , by
Vleuten. Is onder de Gefichten van Kafp. Specht , van
A. 1697. Vinde bier ontrent niets gedenkens waardigh.
ENGELEN , of Angelen ; waaren oude Hooghduitfchers, ontrent de Eertis, Wefer en Elbe; happige zeerovers
en fnedige vrybuiters op der Friefen zeekuiten. Mengden fich
onder de Saxen. Hielden-fich op ,nevens defelve , in Friesland.
Sulks getuigd immers de oude Friefre taal , voornaamlyk onder die van Molguerum.
A: 44% deeden ly hunne overtogt naar Britanje. Van Lee:men,
bL nitBeda, en nit rempel,over de VII Provincien.
N, G ELAN D;bekende
dit wel landfchap ( het geen ik
maar aalltoere voor foo veel het dime, tot onfe aloudheden )
heette, voor de koinit der Engel-Saxen niet Britannia tnaar

Brithtanta.

Tania
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7'ania is foo veel als landfchap ; gelyk in deefe woorden;
Aquitania, Lulitania, Mauretania.
Brith (in de oude taal van dat eiland) beteekend gefchilderd; nademaal de oude Britten haar naakte lyf hernels-blauw
plachten te fehilderen , met glaflum of woad. Cefar,, Gall. Oorl.
5 B. 14. H. Plinius, 22 lib. t cap. 'Vela, 3 lib. 6 cap. maar
hier fyn die Letterklovers het fpoor mis , uit een oudelap
fchrifts, feet qualyk ultro leefende daar die Wereldbefchry.
ver deefe woad Vitrum is noemende. Mogelyk was dit noch
een ander kruid by hen als de Wads ; van welke Plinius , 20
lib. 7 cap. Ifaac. Voilias over lifela zy4 pag. uit Turabus.
ENGELANDER HOLT; van de Raads vergadering
onder defelve is gefprooken, in de letter B. 38 bl.
ENKHUYSEN; als of gy woud feggen , Enkel-huyfen , gelyk ook van Huygens deefe naamreden word aangenoomen , in de volgende regelen:
Van enkle huyfen is groot Roman opgegroei t,
ik van enkele. Groot Roman heeft gegloeid,
Bn ik ben plat gebrand. Groot Romen is herbooren,
En ik van nieuws herbouwd, bei hater dan te vooren:
Groot Romeu heeft haar juk den Spanjaard opgedrukt,
1k heb myn vryen hats het Spaanfe juk ontrukt.
Noord-Holland, heb uw deal in d'eere van uw vrybeid,
Naar, weet dat d'eerlie seen van 't groote werk in my left.
En quam de heele buirt te deinfen tot den val,
Feet dat ik daar toe nooit den laatfien leggen fad.
Heeft binnen haar Been aloudheden; nademaal ook allereerit
van deefe flad gewagh word gemaakt op A. 1279, in Welke
fy is verbrand door Jan van Arkel en Klaus van Putten afgefonden om de wederfpannige Friefen gedwee te 'waken.
Boxhorn. Stedeb. 36f bl.
A. z416, is Enkhuyfen onder magt der K_ennetrters geraakt ,
en in 't Cave jaar, de foldaten ,van vrouw Jakoba daar binnen
tredende, fyn ioo voornaame burgers, over tafel fittende, op
de middagh, dood geflagen.
A. is'37 meenden de Gelder& by verraflinge deefe clad
te vermeefteren , met eenige fchepen in de vroege morgea
voor haar haven te brengen. Maar het werd door een vrouw,

juift over de muir leggende, ontdekt. Dus kapten fy haar a. nkers
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kers en gingen weer heene. Ondertuffen fyn gemelde ankers,
ter eeuwiger geheugen , aan de Engelffe tooren opgehangen.
De Hiflorie van Enkbuyfen , 166o , door G. Brand , too
men figt , uitgegeven, in O&avo ; naderhand met veelvermeerderingen tot een Quarto gebracbt. Doch fie mede Junius ,Guicciardin, Parival, &c.
EVERSTEIN; niet verre van Hageftein , in den lande
van Arkel, tuiren Vianen en Kuylenburg; ontrent de Lek.
A. 363, wierd dit Huys weder opgemaakt ; gelyk ook
Hageftein op nieuw gefterkt , door Otto van Arkel. Goudhoeve, 399 bl. en Kemp, uit hem, Gornich. 94 bl.
A. 1406, is het van gr. Willem de V I, ( met de biskop
van Utrecht hebbende fich verbonden , om Arkels hoogmoet
te &lifer)) tot overgave , door hongerfnood , gedwongen ;
daar op verbrand en geflecht. Synde ook reeds de ruiinen van de
Lekke wegh gefleept. Goudhoeve, 420 bl. Mathew , Analector. VI Tom.' 331 pag. behalven Payenrode , in Arkels Treurfpel; doende de geeft van Jan fyn loon Willem, in het allereerfte tooneel aldus aanfpreeken.
Heer aan die maakt verdragb. Men wil dat ik fat moeten,
lot foen van myne breuk, my werpen aan de voeten
Van Albrecht en fill foon , en dat de Beyervaan
Sal een geheelen dagb op onfen toren fiaan.
Twee Bingen, die myn fiel en ingewand doorfneden;
Maar daar de nood gebied, daar fwygen alle reden.
Nu docht ik dat by cent fyn gal had uit gebraakt;
Naar fyn verbitterd Bert haaft weer aan pollen raakt ,
•
Hageftein en ook Gafparnen aan te randen,
En tot degrondflag toe gefaamen te verbranden;•
Het flat ivan EVERSTE1N, dat in gantfch Nederlandt,
Van 'Jerk tegenweer , Been fyns gelyken vant
Naar dat het, /angel; tyd,had bond en kat gegeeten,
Sail) ook fyn fw aar gebouw ten grond toe neergefineeten
En over hoop geftort.
Si* aok , nevens deefe , Heda , in Frederik van Blankenhem , ire sifie biskop. z67 pag. en Scotanus , Friefe Gefch.
263 ook Everftein voegende by Hagettein ; gelyk Binkbora. nevens Polaanen, haar rampgenoot,geplaatit. Sie boven,
Binkhorli 2 in de letter B.
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E T NA ; of , gelyk de Heer /thing ( Notit. part,. alter
alter.
CS pag.) Hever wil leefen Fechta, word m eerendeels geheeten Wiltenburg. .Hierom fal ik de redenvoering over deefe plaats verfchuyven, tot op den letterW.
F L A R DIN G E N; ander Flerdlinc Fleedingen en Phladirtinga , een feer oude plaats in Schieland ; van welke te
fpreeken wy mede uitileIlen en u wyfen naar den letterV,
Vlaardingen.
F L E V U M ; of Flevo , een eiland wat meerder inwaars
gelegen als het tegenwoordige Flieland ; in het Flevo of het
meir,, door den Yffel verwekt ; heden geheeten de Suyder-zee.
Aida, 3 lib. z cap.
Andere willen door Flevum verflaan het Breeede-land en
daar ontrent leggende droogtens. Kluverius , Rhynm. z D.
217 en 259 bL Siet ook Junius , Batay. 3 cap. 63, I f0 en
14 pag. Van Leeuwen, Batay. 47 &c.
F L E V UM; dit was een kafleel , het geen heden fommige plaatfen op het eiland Ter Schelling, by de toren van S. Bernard en geenfins te Flodorp in Groningerland ; gelyk Ortelizs
begeerde. Kluverius, z D. 21'2 en 258 bl.
Doch van Alting (Notit. part. prim. 62,pag.) word het evenwel gefet by Visvliet of by Fliedorp, mede in Groningerland ;
gelyk deefe Heer ook brengt het eiland Flevo tuffen Ens en Vrk.
Haar naam fultge vinden by Tacitus, 4 Jaarb. 72 Plinius,
H N. 4 lib. x c cap. Ptolemeus , Geogr. 2,4 pag. alwaar fe feer
qualyk Pbileum leefen , en noch met een veel grover mifIlagh,
die naam de clad Groningen toevoegen.
Maar , fie daar noch een gevoelen van Rykias,'over de aangetoogene plaats van Tacitus (Animadverf lox pag.) Flevo
noemende Vlieland en ook de Rhyn of Yffel gevende de
naam van Flevo.
Merk ondertuffen aan dat de Rhyn onder de benaamingen
van de Sala , de Drufiana Fop en de Pelvis aan de rechterfyde van Holland in zee loopt , volgens de 'vyfde kaart van
Altings Notit. part. prior.
F LORIS de I, de fefde graaf van Holland , de broeder
van Didrik of Dirk de 1 V , fonder kinderen overleden , in
deefer voegen van Otago; ingevoerd;
F 3
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My Florin, longer loon, querns de eerflen uit de Graven
En de eerfle van die naam, 't befit van folk een have;
Die myne vyanden voor myne voeten fie,
En Brabands heerfchap dus in myn geweld: maar die
De fon op 't fchoonfie fiet, denkt niet hoe has f1 bet fchemert.
Daar in myn middagfiaap de wilgeboom te Heinen
My liefiyk overfchaauwd, word fy myn lykcypref,
Die, doer qtaa toeficht, val myn vyand in bet me:.
Geraakte in oorlogh met de nabuirige biskoppen en vorften ,
op Hollands aanwas nydigh en aangehitft door de voogden van
den minderjaarigen keifer, de Friefen tot hulp neemende, fchoon
Tyner voorfaaten vyanden. Scriverius , by Goudhoeve, 249 bl.
Dus komt men, A. 1°58, aan weer fyden in het veld. De
graaf bediend fich van een krygflift. Sie de waarheid van deefe
vertellinge boven in de letter B. op Beafelpraat. den vyand
lokkende naar een plaats vol putten en kuilen met ruygte
hendigh overdekt. Suyd-Holland dan afgeloopen fynde, komen de vyanden ontrent Dordrecht en het bedrieglyk flagveld.
Strompelen met groote wanorder in de gegravene flooten.
Daar op doet Floris een uitval. Vermeefterd fyn vyand en
dryftfe , niet fonder bloedftortinge, nit het flagveld. Balen,
Dordr. befchr. 70z nit de ilnnales van Janus Doufa en Math.
Vint',.
A. x 06% heeft by de biskoplyke voor de tweede reys geflagen; maar feet helaas, welk een droeven naalleep! De vermoeide prins foekt te ruften. Ook was het een heete dagh.
By legt fich neder onder een wilgeboom. Het felve does mede fyn krygsknechten. De vyand krygt van deefe forgelopsheid kundfchap. Keert te rugh. Overvalt het flapend leger en
dood graaf Floris, nevens feer veele van de fyne. Dit gefchiede by Hemert ontrent Heufden , tufre.n Maas en Waal. De
Gouwenaar,, behalven bovengenoemde.
FIL ORIS de I de elfde graaf van Holland , de loon
wan Didrik de V; bygenaamt de Vette , volgens deefe regelext 'van, Oudaan
Hoe''t op een *Ache plaats fich maklyk nederfette
Th
door he; aangeficht 't pert van Flarens de Vette.
Ruk, Friefen, vry den Atom en teugel in de nek,
Hy floort fyn ruff niet om uw feheurfiek erfgebreh.

y,

vor.

F L.
Vorflinne Petrone!, vied veelen fwaar te dulden,
Dyn mannelyk bedryf die 't hair dyns foons wout hidden
Met Flaandrens graaflyk goud, die 't ryk in onrufl hiel,
Soo bouw te Rhynsburg vry een klodfler,, voor de /iel.
Hy was een prins van feer veel deugden, vreedfaarn en milddaadig ontrent de geeftlyke. Had ook een wyfe en voorfichtige vrouw , Petronelle van Saxen , de fuller van keifer Lotharius. Sie van haar in de letter P.
Voorts dat by de Friefen fou hebben beoorlogd, word onwaar bevonden ; volgens Scriverius , by Goudhoeve tegens
Snow, 271 bl.
A. 1122, is deefe graaf Floris overleden, na dat hy 31 jaaren in ruff en vrede had geregeerd , laatende het gebied des
lands aan genoemde Petronelle , als voogdes over hunne onderlinge kinderen, De Gotmenaar, Chron. 4obl. den oorlogh
met de Friefen, van gr. Floris de III, valfielyk brengetidd tot
deefen Floris den I I. Siet ook Nelis ,Stoke, in Flor. s de Annales Egmondan. 20 pag.
F La OR IS de I i I; de thiende of ( foo gy vrouw Geertruid Robbert de Fries en Govert de Bultenaar wilt mede
tellen ) de derthiende graaf van Holland, de oudite, coon van.
Didrik de VI.
Syn eerlle oorlogh was tegens de graaf van Flaandere, wegens het fchatten der Vlaamire kooplieden te Geervliet en het
befit der Vlaamire eilanden. Deefe eindigde met een ongelukkige fcheepitryd , waar in hy, met fyn Hollanderen , verwonnen en gevangen fynde , wierd genoodfaakt vrede te maaken.
Maar de tweede had hy tegens die van het landfchap Drenthe,
wegens Groningen , door Govert van Rhenen biskop van
Uitrecht, ingewikkeld,welke eindlyk is bygelegt.
De derde ontitond tuffen hem en den biskop te weeten
A. 116s; door den keifer Frederik Barbaro& , nit Puitfland
naar Uitrecht afkoomende, bygelegt.
De vierde was tegens de weft-Friefen , die Alkmaar formenderhand hadden ingenoomen en verbrand, A.1168, quam
by hen te ontmoeten te Schorel maar by kreeg de nederlaag.
Scriverius , by Goudhoeve 28z id. 6m Mehl Stoke, m Flor.
so bl. De Gouwenaar,, 46 bl.
indelyk is hy, A. i 190, aan een fiekte geftorven in Syrie;
A. 1 188 , de kruisvaart lubbende bygewoond van den bovengeMelF4
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melden keifer Barbaroffa, in het 33flejaar fyner heerfchappye.
Het ryk is nevens dat van Barbaroffa ( op die tyd, by ongeval
verdronken) te Antiochie in S. Pieters kerk begraven. Scri.
verius , wederom by Goudhoeve, 283 bl. behalven Oudaan , dee•
fen manhaftigen, doch onplukkigen, krygsman dus doende
fpreeken
De rujieloore Fries, die 't node lang izull herders,
By fyn gejlaafden eed, moet ook Arens den Derden
De proeve neemen don' , hoe haaji het Hollands Deer
De Fride moedwil floopt en hoogmoed werpt ter nhr.
Met Ada, myn gemaal fcheen my de kroon der Schotten
re haven bevel: 't koafd. Dat nu myn beendren rotten'
Net Barbaro"; in 't felfde Antiocheenge graf,
Is ook een deel der roes, die my de kruisvaard gaf.
FL 0 R IS de IV; de foon van gr. Willem de 1,de i7de
graaf van Holland; van welken dus Ouclaan:
'7' was Floris, Holland: lieer , tie Yierde fbe geheeten,
Die 't Hoofd van Rome, op 't yolk van Stadingen gebeeten,
Bekracktigde sn gefag en nadruh krygen dee
S:ps ander; flomp geweer,, en blikfem fonder fnie,
Ten iuft hem vie: dan feel, dan fpeer en flaaf te breehen:
Naar 't wierd'er bloedigh ernfi, als gy,, van nyd ontlieeken,
Van bite minnenyd, Klermonder , dwaas begingt
Den manilagt 44,2 dien Heer,, en de eigen munt ontfingt.
Hy geraakte in een oorlogh met de biskop van Uitrecht, we.
gees den hertogh van Gelder, fyn neef. Deefe fynde ter ne'ergeiegt , beflreed hy die van Groningen en Drenthe ; in wetken oorlogh de biskop Otto van der Lip fneuvelde , volgens
het awgeteekende, , in de letter B. op Biskoppen.
A. 1 z34 , liet hy fich , met een vloot van 300 fchepen ,
vinden in de foo genoemde kruisvaajt tegens de Stadingers,
in het ilicht Bremen; quanfuis ketteren, om dat fe het geeftlyk . juk poogden of te fchudden. Deefe, te onmaghtigh tegens
het getal der vyanden, wierden omringt , geflagen en vermoord.

Emmia: , en fileyerus , by meergenoemde Alkemade , Mint.
43 bl.
A. 12,3f , vvierd deefe graaf wreedelyk omgebrocht by
deefe gelegenheid. De grovin van Klermont I een Jong en
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veel gehoord van de bequaamrchoon vrouwmens ,
heden des graven van Holland. Dus begeerigh om ook hem
eens aan te fchouwen verfoekt Naar man , van hooge parer/
fynde, een fleekfpel aan te rechten. Dit word toegeflaan. De
Adders werden beroepen. Graaf Flom verfuymt niet ook al.
daar te verfchynen. Het feel gaat aan , in het geficht van de
gravin, uit een vender leggende. Sy pryft de ongemeene dapperheid van deefen redder. Dit pryfen vervoerd den gryfaard
tot minnenyd. Wat doet hy ? daadelvk in de wapenen en te
paard, van eenige Franffen verfeld. Floris word , in het aaniien van het geheele hof , omringt en van het leven beroofd.
En wat is bier op gevolgd ? De graaf van Kleef, de neef van
de vermoorde verfameld fyn Nederlanire ridderen , befet
Klermont, en veld hem ter neder, nevens het lyk van graaf
Floris. Melis Stoke , en een ander and Gedicht , nit Boxhorn.
by Aliemad e, over Stoke, 79 bl.
Ondertufren moet ook worden aangemerkt het verfchil, raakende de plats, alwaar deefe graven moord fou fyn gefchied.
Te Korbie , aan de Somme, feggen Heda , Beka en Stoke:
mar Alberta's , abbas Stadenfis , in Chron. ad A. 1234. (by
Goudhoeven, 306 bl.) fegt te Nom/. I3eide ten minften in Pikardyen.
FLOR IS de V; de loon van koning Willem , de z9de
graaf van Holland ; fynde 6 maanden oud , toen fyn vader,
de veldflagh tegens de Friefen, fneuvelde.
Doch eer ik tot fyn bedryven overflap, diend Oudaan wet
eerft met fyn Byfchrift voor uit te treden,
0 Floris konings fOon! den hooghmoed ingebonden
e ft dikmaals bons genoeg aan eigen rufl gevonden,
Of in gequeeten plicht van mogend onderfaad;
Nu komt u beide fins veel weerwil en groot quaad,.
Al keerje magt met magt, foo't grooten pail op grooten,
Roofvogels fyn in 't veld, deer hebben bet en pooten,
Gelyk Heer Herman fpoog fyn gal uit lip en tand,
En Velfen fyne klauw dy floeg zn 't ingewand.
's Graven minderjaarigheid en der voogden tweefpalt gaven
de weft-Friefen en Kennemers gelegenheid om de beeft to
fpeelen; vallende in Kennemerland en veel kaiteelen en Heeren huyfen verwoeftende. Drongen door, tot in Amftelland,
aldaar Heer Gysbrecht van Amite' kiefende tot hun legerhoofd.
DeeF
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Deefe trok dan met haar op. Nam het flot Vreeland wegh.
Vermeeiterd e de flad Uitrecht. Scriverius , by Goudhoeve
316 a
A. 12,72, quam Floris , ontrent 17 jaaren mid , aan het
graaflyk landbeitier. Syn eerile werk was de wraak over fyns
waders omkomen. Hy gaat te velde. Bevecht de Friefen ontrent Alkmaar. Krygt de neerlaag. Hervat de firyd , op de
Geeft , en verwint. De Gouwenaar, 68
Ook is hy de eerfle , die fich onder de Hollanderen heeft
gefchreven , graaf van Zeeland ; met Beatrix , de dochter des
graafs van Flaandere , ten huwlyk krygende de Zeeuwffe eiianden.
Daar en boven is hy de allereerite der Graven , die de Friefen volkomentlyk overheerd ; de felve van A. 12.82 tot I2,8T
beoorlogende.
Voorts dwong hy de gevangene Gysbrecht van Amfiel tot
vrede , naa 't bemagtigen van Vreeland (dat biskop Jan: van
Naffau aan Amitel had verpand) doch op bittere voorwaarden. Hoor Gysbrecht daar over klagen , by Vondel, in dat
weergaaloofe Treurfpel, ontrent het begin:

Thy fireden om de flaf, tot datfe my en Woerden
Aan wierfy van fyn paard, tot een triomfe voerden
In Uitrecht, met veel fmaads, van ieder aangehoord.
Men,heeft my 't Vrielands flot ontweldigd, hem Montfoort.
beken het fibs was my met voorwaarde opgedragen;
Maar nergens om geboud, als om myn land te plagen.
'K heb 's graven vangenis wel !even jaaren lang
Befuurd, en Swanenburg noch afgeflaan door &pang ,
Myn erf in ken verkeerd en manfchap moeten fweeren,.
Daar ik eeril God alleen en anders geene heeren
Oit kende in myn gebied, noch rekeninge gaf.
Hy trok naar Schotland, meenende recht op de kroon te hebben , wegens gr. Floris de III, ontrent voor honderd jaaren
met een Schotfe princes getroud. Doch by liet fich aldaar met
geld affetten ; gelyk dit Vondel ook aanroerd in de boven aangetogene rouwklacht van 'Wel.
Hy verviel in den haat. van den Hollandfren en Zeepiren
2de1-._ Wierd gevangen., Onder voorwaarde vrygelaaten. Brak
fyn gegeven woord. Sloot een heimlyk verbond met den
Franfren koning. En dit axles verwekte een fwaare verbittering.
Daar
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Daar wierd, te Kameryk , in een famenfweeringe , buiten fyn
kennis, befloten, hem gevangelyk naar Engeland over te voeren. Vondel wederom, in de fade treurrol.
A. 1296 , wierd by dan met die gedachte gevangen , op
een beftelden jagt ; maar de landlieden, daar af kennis krygende , quamen toefchieten. Dit veranderde het voorneemen der
faamgefwoorene. Bell was het hem te doorfteeken , het Been
met de hand van Gerrit van Velfen wierd uitgevoerd. Siet der
Dichteren Hoofd , in fyn hoogdravend Treurfpel , ook aangehaald
in de Befchryv. van ilmfleldam, / B.96 Wachtendorp ,RymChron. 6 B.
Dit was nu het einde van deefen moedigen krygsheld, in het
41 fie jaar van fyn landbeftier het 43fte fyns ouderdoms , alleenlyk ongelukkigh door fyn heerffucht en begeerte tot een onbepaalden oppermagt ; den adel kleenachtende ende gemeente
drukkende.
Maar , wat is dat ? niet een woord van de Vrouwekracht
van gr. Floris? hoe ? Machteld, de dochter van Harmen van
Woerden , en de vrouw van Velfen, niet gefchonden ? Hoofd
en Vondel bewyfen het , met hunne fieiroerende Treurfiukken.
Evenwel ; een bloot verdichtfel. Scriverius en Veins, door Alkemade geplaatfi achter fyn Aanteekeningen over Stoke. Siet ook
Befchryv. 2 D. 6y pag. alwaar men meend deefe faak
te konnen u goet maaken. Doch hier af meer , beneden, in
de letter V, op Velfen.
F0 GEL SANG; een lufthuys in het Haarlemmer Hout;
van welke ik meen te fpreeken , in de letter V , op Vogel-

fang.

FOR E ES T; of Oofterwyk ( alfoo die Geflachten fyn in
een gefmolten , volgens de Saanl. Arkad. 30o bl.) is heden
flechts de ruiine van een aadlyk Hays.
A. I 7of, den io Mey , ging ik dit Hays te Foreeft , buiten Beverwyk , aan de rechterhand van de wegh naar Alkmaar,
aan dees fyde van het Hues te Meereftein , gelegen, eens befchouwen. Het was een romp van, vier muiren, binnen een
grachtje, op een kleene hoogte; fynde de fydmuir ter rechter
hand de grootfte brok.
1k heb het ook afgeteekend, en naderhand bevonden de myne van Rochmans verbeeldinge weinigh te verfcheelen.
Van dit Stamhuys gewagen de Saanl. Arkad. 81 en 304
Goudhoeven , 79 bl. en Van Leeuwen , Batay. 96y bl. fpreeman
kende van haare ridderen ; van A. zo96 , r r r r ,
aan.
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sangaande het Hilloriale , heb ik tot, nosh toe niets gevonden,
hoe wel het , feeker is, dat het, in de Hollandffe tweefpalt , is
onder de voet geraakt.
F 0 R T R APPE; of Voortrappe een oud dorp en nu
niet meer bekend fommige het Itellende by Voorburg; fommige by Kadfant, in Flaandere ; fommige weder in Suydbeveland. Saanl. Arkad. 28 bl. Scriverius , by Goudhoeve ,
tot de Graven, 236 bl. Eindius , tegens Doufa ,Zeeland. 17 cap.
toc pag.
De naam komt in een gunfibrief van A. 913 , gegeven door
kon. Karel de Eenvoudige, aan die van Egmond.
tit. part. alter. f8 pag.
FRANKEN ; welke Slichtenhorli ( Gelder G. 18 bl.)
geloofd, datfe fyn bekent geworden, ontrent A. 2,6c. te Rome regeerende de keifer Valeriaan neergefeeten aan de Duytffe zee, ontrent de monden en meiren van den Rhyn. Deefe
opbreekende , overheerden eindlyk de Gallien , en wierden
door hunne magt de fchrik der nagebuiren. Junius , Batay.
103 pag.
Paul. Emilius is midderwylen befpotlyk, vertellende dat de
Franken wel eer Troiaanen fyn geweeft; dat fe ,onder eenen
Francio,, fich hebben begeven naar het Metitis meir , en dat
fe,daar tot aan de tyden van keifer Valentiniaan fich hebben
opgehouden. Sie hem felf , de Gefris Francor. i lib. i pag.
behalven Eneas Gaguinus , en voor alle Pierre Ronfard
en diergelyke beufeldichters.
1k hou het met die geene , welke vaftitellen dat het Duitfers
en Nederlanders, Overyffelaars en Weilfalingers fyn geweeff;
Franke, dat is, vrye luyden , het Roomife juk kloekmoedig
afwerpende. yunius, Batay. 1 4Z , 14C & 156 pag.
Soo noemt ook Libanius Bafilic. 138 pag.) de Franken
ten Celtiff yolk ,aan den Rhyn en ontrent den Oceaan nhrgefeten, Doch defelve fchryver vertail fich groffelyk , als by de
naam wil afleiden van het Griekfe troord 4poty7`oc, als door de
Natuir,tegens alle overlaft van krygsgeruchten genoegfaam bebelwerh . Siet Ezech . Spanbemius , de Numism. 8 Digert. 7p, pag.
By Tacitus fynfe noch onbekend ; maar gy vind de Franken
by de Schryvers der tyden van Gallienus , 'Claudius, Probus,
en hunne navolgers. Treb. Pollio , in Gallien. 7 & 3 cap. de
Lofredenaars , allerjongft door Cellariusuitgegev en , i i Paneg.
7 cap. iv Ronk 17 cap. &c. en vi Paneg. 10 & I1 cap.
Claudumus, Stilicb. I lib. z36 verf. &c.
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De Liefhebbers der RoomffeGeldmuntengeven ons een Munt
van den keifer Konftantinus ; vertoonende een treurend vrouwteens, nevens een wapentronk neergefeeten,binnen deefe woorden: GAuDivm ROMANORUM. dat is , De Vreugd der
Roomfe. en FRANCIA. Der Frankenlandfchap, als een vrouw
verbeeld. Oudaan, Rooms. Illogenh. 28 74: 137 bl.
Sluyte hier mode; ftellende by herhaarlinge , dat de Franken
waaren franke, dat is, vrye luyden.
Dat fe waaren Celten , Duitfers, Sikambers, Cherufcen,
Angrivariers, Ufipetes Anfuariers , Chamavers Friefen,
Tubantes, Tenders, en Brukters; alle van de Rhyn en Elbe
omvangen en bepaald. Procopius , Geth. B. i lib. to cap. Asathias , I lib. 4 cap. Kirchmayer over de German. van TaciNotit. i part. 68 W.
t:Lc, 2, cap. 26 pag.
Datfe het Batavifch eiland hebben ingehad en befeeten.
vi Panegyr. Eumenii , 5 cap.
Dat fy eindlyk op kraamden ; verruylende de moeren en
woeftenyen van Neerland voor het vaft en vruchtdragendaardryk van Gallie, heden geheeten Frankryk. Vopircus , sn Aurelian. 7 cap. Orofi gs , 7 116. 32. cap. &c.
Wat nu der Franken taal ook aangaat, het felve Nat ik ten
eenemaal over aan meergenoemde Kornelis Kooten, feer onderfoekende en daar in geweldigh vorderende; waar over de geleerde wereld fich ter eeniger tyd noch fal verwonderen.
Ondertuffen kan men naarfien Boxhorn. Univers.2,54,
& 368 pag. aantrekkende het Lexicon Cambricum Daviifii;
en daar en boven de Linguarum Vet. SeptentrionaliumrhefauGrammatico-Crisicus iirchologicus , Georgii Helkefii noch
onlangs, A. 1700, in Folio, 3 Tomi, to Oxfort in het Licht
gebracht.
FRIESLAND; het land der Frifii , Firefen of Friefen;
Welke mede naar onfe landftreeken uit Europaas Noorderdeel
fyn opgetogen. Syn niet alleenlyk Saxen van afkomft (imers feet menfe dikmaals door malkander gemengeld) maar
ook Sweden; uit Wefter-Gotland met fich brengende de naamen van Geten, Anflo, Norch, Fries, Dalen, Ruinen , &c.
en deefe de plaatfen van het lanfchap Drenthe mededeelende
Pikardt, Drents. Oud. 4 H. 16 W.
Deefe, hedendaags net de naam van Ooft-en Weft of Groot
en Kleene Friefen bekent, hebben in den eerften oord, de fte.
den ; Stavoren , Sneek , Franiker , Harlingen en Leeuwarden, en weder in den tweeden; Hoorn , Enkhuyfen, Schagen
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gen en Medemblik. Dus word Embderland, onder de klee
ne,Cauch i behoorende, uitgeflooten , by den gemeenen man
oneigentlyk Ooft-Friesland genoemt. juntas ,Bata y. 3 cap. si,
6o en 61 pag. Saanl. Arkad. 193 bl.
Onder deefe Frifii mengen onfe luyden ook de Frifiabones.
Doch ik fou liever denken , dat by Plinius (4 lib. H.N. 17 cap.)
jets anders moet worden geleefen , als met de goede Junius
(3 cap. 48 pag.) te geloven , dat deefe menfren Friefe aapen,
hunne gewoontens in alles naa aapende , fyn geweeft Joh. lfak.
Pontanus , by Boxhorn. Stedeb. 17 bl. wiens redengevinge van
deefe benaaminge ik ook niet dud aanneemen. Maar , wat
dunkt u van Frieffe-Aawoners of anders Enuoners? Sie Alting.
Notit. I D. 71 pag.
den Rhyn
De Friefen hadden dan hunne bepaaling,
en den Eems. hierom magh men ook met recht gelooyen, dat Drenthe het middelpunt van het oude Friesland is ge.
weeft, en dat alle 't geene de aaloude fchryven , niet by de hedendaagfe Friefen , maar by de Drenthers is voorgevallen.
Ten minfien, foodanigh is het gevoelen van Pikart , Drenth.
128 bl.
Dus hebben de Schryvers van de middeleeuw , -foo menfe
noemt, by naar defelve verdeelinge; betrekkende onder deefe
naam, Holland * het Sticht van Uitrecht , en ten deele Gelderland. Hoe klinkt,u, dit , myn Leefer, in uw ooren. Heemskirk fegt het , in de itanteekingen over deBatay. Arkad. 186 M.
Dus is , A. 76 , Rhynsburg ; A. 1009, Tiel A. mi. 0,
Uitrecht ; en 1048, Flardingen , in Friesland geplaatft. Van
Leeuwen Batay. 43 bl.
Soo behoor
de Coen het eiland van Dordrecht en Maafland
en Teffel , onder de benaaminge van Friesland ; alle fynde
graaffchappen. Illattheus Analedor. V Tom. 491 pag. Siet
ook Eindius , in Zeel. Chron. Korn. van den Woude
41km. befchryv. behalven Lambert van ACchafenburg , op
4; 1E371. Mat het niet verveelen fyn eigene woorden aan te
hbortkn : Tandem advertens fic infeliciterfibi cedere , quamcunque
viam tentafet, amplicande glorie fue,deinceps in perpetuum ab
ofrpognatione exterarum genttum animum avocavit, atque in Fri.
fiam, que confinis Fiandrie , cui rhidericus quondam comes
&.pefi bunc Florentius frater ejus imperaverat , irruptionem
fem. Dat is. Pe Griekfekeifer eindlyk merkende dat, aan welk
een kant by het wende , alles ongelukkigh uit viel , tot verbreidinge fynes roems , foo heeft by voortaan voor altyd het
be-
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bevechten van vreemde. volkeren uit fyn fin gefet, en by heeft
een inval gedaan in Frzefland , welk aan Flaandere is grenfende, waar over gr. Diderik de IV en F1oris de I, fyn broeder,
onlangs hadden geheerfcht.
Soo word ook , in Oude papieren, (Mende een Frieffe fad
geheeten , en felf worden de Friefen tegens Antwerpen geplaatft. Alting. Notit. z part. 62 pag.
Van der Friefren kleedinge , foo der mannen als der vrout
wen te fchryven,fou te langwyligh vallen. SieScotantis , Fries.
Gefcbied. op 4. r 2,0 3 . IOC U.
Van de taal fal ik ook weder fwygen. Dit is myn werk
niet. Maar echter kan ik niet laaten verby gaan eenige Frieffe woorden , Welke in tie Saxiffe oorlogs-tyden , ontrent
A. i coo , waaren de toets der vreemdelingen in het uitfpreeken.
Ik feg, de gevangen wierd een kleene finfpreuk voorge.
field ; die fe fonder haperen kon uittem , wierd voor inboorling gehouden ; maar die flamelde , was een uitlander en die
moeft te water ; al waar by met fpringfpietfen wierd onder
gehouden , tot dat het leven was verhuyft. En dit heette wa•
peldje pings. Gabbema , Verhaal van Leewaard. 20 bl. Scotanus , Frieffe Gefchied. 475' 61.
Eindlyk kom ik tot de Naamreeden. Friefen fpruit uit het
woordeken , frifCh ; vers en nieuw. Friffche landen, dat is,
door het overvloeyen der zee, met verffe flibbe en kley vernieude landen. Gemelde Gabbema, in de Voorrede van het genoemde
Verhaal. Maar het lull de Hr. Alting te feggen (Notit. i part.
73 pag.)) frye of vrye Friefen ; aan welk gevoelen ik niet
fchrootn myn fegel te hangen.
FRIS 0, een vorft uit Afie, op een ftroowis herwaars aangedreven, en hier der Friefen opperhoofd. Word verwofpet,
van Scotanus, Frieffe G. z U. Gabbema,Leeuward..13 U.' &c.
en wy mogen wel lyden dat met dusdaanige malle praatjes
pronken Sufridus Petri en Bern. Furmerius maar het doet
me Peer die dwaaling te vinden in Soetebooms Stavoren, i bl. &c.
FRON ES T E I N; in het Stichtvan Uitrecht, tegen over
Vianen , gelegen. Ik fie het Huys onder*de Gefichten van
Rocbman; maar weeter anders niet of te feggen.
G.
SPEREN; een fiedeken onder Heukelom gelegen,
Oudenbove, voor de Graven van Scriverius,26 bl. behoor-
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de mede, odder de Heeren van Arkel; al waar om ook Palfenrode , de gewapende dichter , van deefe fierkte gedenkt in
bevels aangehaalde regelen , genoomen uit fyn Willen van Arkel.
Goudhoeve voegt het , 399 bl. nevens het clot Hageflein i als
fynde beide , door Hr. Otto van Arkel, met hoogen muiren
en toornen, en voorts met diepe grachten , verflerkt. Sie dit
felve , by Slichtenhorfi , Gelders. Gefcb. zoo bl. in de Levens
der Heeren van Arkel ; al hoewel hy , 194 bl. Gafperen en
Hageftein' voor eene plaats fchynt aan te neemen.
G A S T M ALE N; teweeten van liefde , vriendfchap,en
verbinteniffe ; gelykfe , in de allereerfle tyden, niet alleenlyk te
Athene, in het Prytaneum ; maar ook te Rome waaren; gefegt Charillia, en gevierd, op den 19 Februar. Siet mynAanteekeningen over den Almanak van Ovidius , 190 bl. aldaar ook
aantrekkende Valer. Maximus, 2 B. I H. 8 Voorb.
Soodanige waaren ook de vier opentlyke maaltyden der
Venetiaanen en de fthaffen der Switfers , volgens Bodinus,
Method. Hifloriar. 308 pag.
Soodanige eindlyk hebben ook once Voorouderen aangefteld, om alle,twift en vyandfchap , in defelve neer te leggen.
Want loo was immers die der Swanebroederen , in s'Hertogenbofch. Beneden in de Letter S. en die van de Schieringers
en Vetkopers , in Friefland ; in welke twee waarneemingen
wierden onderhouden; als de Frieffe Schootel, nit 14 gerechten beflaande, en den Frieffen Drinkhoorn, S. A. Gabbema,
Leeuward, I 2 , &c. bl.
Doch bier is mede toe te brengen het avondmaal van Ni.
klaas Burgerhart ( gelyk hy van Vondel word geheeten in de
Batavile Gebroeders) anders Klaudius Civilis ; waar of , b©yen, 33 , 37 en 38 61.
GEBOORTE; waar ontrent ik heb aangemerkt , Enkhuyfen en Haarlem onlangs doorwandelende , dat aan de bovendeur van het buys , alwaar een jonge kraamvrou ligt,
word uirgeftoken een langwerpigh vierkant cieraadtje , van
wit linnen, met gelobde kant omfet.
Is' het een jongetje , het is aan het felve kennelyk en is het
een meisjen, het is ook feer wel te lien. Syn 'er tweelingen,
gy hebt 2 foodanige teekenen, op de deur gefet.
Doch nu de reden van deefe landwyfe? Mogelyk geen andere , als dat het is een waarfchuwinge om de lieke kraamvrouw, met hart aan te kloppen of flyf te bellen, niet te ontrotren.
Dc
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De, faak is noodfaakelyk geweeft , rnaar het verfierfel is 'er
b gekomen. Dit is niets nieuws. Wy lien het daaglyks.
Mederen fyn ons nodigh , voor de on gemakken des luchts,
doch juyft van geen fluweel of fatyn en met koftelyke
verven uitfleekende. Hoot . dus Scotanus klagen Frielle Hifi.
bl. daar hy van der Friefen oude kledinge is fpreekende.
GELD; was, ontrent A. feer fchaars en kofielyk.
Voor een fchepel rogge 3o fluivers te geven, was een groote
dierte.
Om den Hoekffen en Kabeljaufren oorlogh uit te voeren,
befwaarde graal Willem , A. 1334, ieder morgen lands met
2 penningen.
't Was van gewichte dat David , biskop van tJitrecht,
met een brafpenning , ieder morgen lands focht te befwaarem
Des Graven metfelaar , fyn eigen kat doende , won een
halve brafpenning; maar als by van des Graven fpyfen at , kretgh
hy daaghs alleen 6 duiten. Noch al meer. De portier van het
Hof in 's Gravenhage , trok daam alleen 4 duiten. Ger. van
Spaan, Duire ryden, Oorlogen, tec. Chronyk, 74 en 75 bl.
Eindlyk , om geen meer voorbeelden binnen te brengen ,
fie daar dit het laatfte. A. 1466, hadden , te Hoorn, de Burgemeeaeren een maaltyd van 3 ftuivers, daar mede onthaalende den foon van Hips , hertog van Burgondie. Defelve van
Spaan , 91 bi. uit de Aanteekeningen van :an Ariaans Leeghwater , diergelyke voorbeelden naa malkanderen optellende,
behalves Velius , en van Dam, by Pars, Katw. 56 bl.
Uit deefe fchaarsheid fpruid het naainwoordeken, brafpenning; fynde, volgens Kilianus , het werkwoord brallen, fy
maaltyd doen ; voor die prys ; te weeten , derdehalf groot.
Ant. Matheus , in Anal. tlltrajed. Analeelor. z 2'om. het
felven ; van graaf Willem en biskop David , mede bewyfende, nit oude Schriften, 57 pag.
G DE R LAND; is van ouds onder Koningen , Hertogen, Voriten en Landvoogden geweeft. VanLeeuwen,Batay. r416
Haar hooge deel was fekerlyk het waare Batavie ; gelyk we
gepoogd hebben boven te bewyfen, 26 W.
Haare grenfpaalen fyn, 0. Kieve, Overyffel en Weftfalen;
W. Het fticht Utrecht en Holland ; S. Braband. N. Den
Inham van de Suyder-zee ; begrypende de Betuwe en de Veluwe; en weder in defelve , de Nimrneegire , Roermondire,
Sut
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Sutveenfie en Arnhemfe vierdeelen. Slichtenhorfl , Gelder's.
Gefi. h. I B. 3 H.
Van haar rievieren , de Rhyn , de Maas den Yirel, etc.
fat gefprooken worden op de letteren , R. I, &c. gelyk
van de fteden , Arnhem. Boven zt hi. Nimmegen. Beneden
in de letter N. en foo vervolgens ; doch niet alle.
GERARD, of Gerrit van Velfen ; ontrent Welke z faaken heden betwift worden , ; de Vrouwverkrachtingh en het
Spykervat. Beide meen ik te bewaaren , tot in de letter V, op
het woord, Velfen.
GE R 0 L F ; ontrent welken heerfchip alles foo vry wat
mank gag . Hy was de Vader van graaf Diderik de I. Boven,
3-6 64 , en waarom hy niet ? om dat hy was een Flaming , een
Gentenaar en geen Fries. Van Leeuwen, Batay. 1356 hl.
Niet te min word het bevefligd van Mireus , God. Piar.
Donat. 24 cap. by Matheus , de Atobilitate , i jib. 3o cap. 1 2,1 pag.
die Diderik ook aldaar wel voor een Frank van geboorte
maar niet voor den cerflen graaf begeert aan te neetnen.
Wat 'er of is , Gerolf word echter een grave in Friefland
geheeten by Stoke , Rymkron. 12 H. en weder by Regino , ad
.d. 885; aangehaald by .Matheus , in bet felve B. us. M.
GEER T R U I D; overleden, A. 664; naderhand gefet
in het getal der Heiligen haar vierdagh komende op den
17 Meert; was de dochter van Pipyn, hofmeeiler des konings
van Frankryk en de fufter van S. Begga. Brunnerus ,
Faflor. Marlanor. 141 pag. &c.
Ondertufren was bier under de grooten , in gebruik , S. Geertruids dronk,,of het Drinken op finte Geerten minne , anders
gefegt de Patera Nivellenfis ; te weeten , ter gedachtenis van
de H. Maget, Geertuid van Nivelle; alwaar fy by haar 'even
abdiffe was geweeft.
Dit gefchiede over tafel en in het fcheiden ; om van alle
gevaar bevryd te fyn ,_ en in het voorgenomene een goeden
uitflagh te hebben. Matheus , Fundat. Ecclefiar. 137 pag. en
Alkemade , over deefe woorden van Stoke , in Floris de V,
121

Die,grave ne fweech niet
Hy _Aide: Beer Ghifebrecht, bier inns
Set ik u finte Gheerden minne
Geven, eer wi henen riden.
Men brochte den yip; ten felven tide:.
Die
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Die grave h;et ichenken den toy,'
En feide ,drinkt van der hant In"
ende vaert wel.
Sinte Gheerden
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GEERTRUIDENBERGH; foo geheeten nu t ge.
inelde S. Geertruid. Boxhorn. Stedeb. 2.8f bl.
Is nu gelegen aan het Biesbos ( en wel eer op het vitae
land) in het Hollands Braband, tegen over Dordrecht. Over
welke (lad , even als over Heufden , ook een gefchil is ge,
Weelt tuffen Braband en Holland.
Ondertuffen fyn haar krygs-gevallen van A. 1304; in welke fy van Jan, hertoge van Braband, is ingenoomen; en weder niet lang daar na, door Klaas , Heer van Putten en Strijen.
Oadenhove, voor Scriverius
bl.
A. 1410 ; in den oorlogh van vrouw Jakoba en Jan vats
Beijeren, als wanneer fy door de Dortenaar belegerd en Heer
Dirk van de Merwede , flotvoogt deefer ftede , wegens gem
melde vrouw is gedwongen tot den overgaaf. Balm, Dordr.
768 bl.
A. 1489; is fy , door Jan van Naaldwyk flormenderhand,
ingenoomen ; doch door die van Breda weder vrygekocht.
Oudenhove , voor de Graven, S 6 bl.
A. 1g73; is fy bekiommen en bemagtigd van Heer Poijet
Francois , door den prins van Oranjen afgefonden , fonder
den burgers eenigfins te benadeelen. Meteren, 4 B.91. bl.
A. 1T89; is fy van de mifnoegde befettelingen (meeft En.
gelffe ) overgegeven aan Famefe , prins Maurits het felve niet
konnende beletten. Bentivoglio , Neerl. Ilifl. 2. D.
447 hi.
A. IT93 ; is fy door prins Maurits, het aanfieh fret
vyanden, met een kleene magt verover. Siet hier of een ge.
dachtenis op een Penning , in de Illedaliffè Hifiorie 62. hi.
doch aldaar geen gewagh maakende -van de Legpennigg , het
felve werkftuk behelfende en by de Ilibinttniimaars (onder welke
ik my Pelf tiler fchroom te noemen) -bekend.
Deefe clad heeft ook gehad een kafteervin aangelegeuheid,
welke heeft geftaan van A,,i32,1 tot A, 141a, in welk daar
het in bovengemelde belegering is gerafeerd. Van Leeuwen ,Batay. 11'6 bl. Parival , Vennaak van Holl. Y j5 bl. Goudhoelie,
92,
en weder Oudearhove, Sayd Holl. 128 en 42% bl.
Vrouw GEERTRVID; van fornmige niet onder de Graven gereekend ; als fynde onfeeker haar vader , onfeeker haar
fled,
G
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iterftyd en onfeeker ook de plaats van haar overlyden. Doch,
eer ik verder gaa boor Oudaan eens van deefe Geertuid van
Saxe n , weduwe regente, fpreeken :
Vrouw Geertruid bind bet bloed van Hollanders en Saffen,
En heft, gelyk vats nieuws, die landaard in haar affix ,
Ontvalt het land den fiat door 't dooden van haar beer,
Die mannelyke Vrouw treed in diem fporen weer.
Ditch vrouwe fchouderen befwyken in het dragen
, ten fy een fierker helpe fchragen.
Van folk een
Komi, Robber:, die van fchoft foo taay fyt alt een Fries ,
getroofi my; helpt bet niet, te lichter landverlies.
Sy was feggenfe , de dochter van Heyman, hertog van Sa.
ren , de vrouw van graaf Floris de I. de moeder van Didrik
de V, welken fy des wegen aan haar hand is houdende in de
afbeeldinge, by den Gouwenaar,, 33 hi.
weduwe fynde , berechte fy het land , als voogdeffe van
haar minderjaarige foon , ontrent 2 Kaaren , feer wyffelyk.
Daar na, herhuwd weefende , ftierffe in Flaandere, daar fc
'net haar tweeden man , Robbert de Friefe, en haare kinderen , door hertog Govert de Buitenaar , was been gedreven.
Heemskerk , over fyn Arkadie , 184 bl. uit de Annales Math.
Voffil. Hijioria Comit. Holl. Hadr. Barlandi ; behalven
Scriverius en Goudhoeven. Siet ook -ifthemade , over Stoke,
si bl.
Van gemelde Govert fullenwe beneden fpreeken, gelyk van
Robbert de Fries, in de letter R.
GEERV LIE T; een feer oud iledeken, ontrent het clot
Heenvliet, in den lande van Vooren en Putten ; wiens muiren, door oudheid‘ al Lang fyn vergaan. Niet te min geeft ons
Rothman wel 3 Gefichten van het felve. Van Leeuwen, Batail.* 13©s bl. Parival , Vermaak van Holl. 1 58 N.
Haare tollen waaren al in weefen , A. 1282.. Oudenhove,
voor de Graven van Scriver. 5'7 bl. maar die fyn te niete gegain na dat het breede water, voorby deefeitad loopende, is
veriand. Goudboeve, 90 bl.

GEIN; een watertje in het Sticht van Uitrecht ; ontfangende haar naam by Abkoude , en weder defelve , verliefende by de Geinbrugge , beneden Weefop ; volgens Viers
nette Landkaart von bet Stich:. Bewden 2 in de letter R. .p Rie-

viertjes.

'T GEIN ;

G E.
lox
't G E I N ; of Alden Gein , een eafteel en een leen van
Uitrecht; in een toorn beftaande , door Heer Gysbrecht van
Yffelitein , by overgaaf gewonnen en vernield. Heda in jam
IY op A. 13$ I. 24s pag. doch door den Hr. Adriaan Ploos
van Amftel , A. 1633 , wederom vernieuwd en vergroot.
Natheus , de No1ilitate , 3 lib. 855 pag. Bucbelius over Heda,ass bl.
Maar , geen nette plaatsbefchryvinge te maaken baard verwarringen. Siet hier een moot' voorbeeld !
't G E IN, of Ganum , is een vernietigde flad ; op wiens
tuiinen, na A. 142-3, Nazereth is gefticht, een Kloofter van
de monnikken, canonici regulares geheeten. Matheus ,Fundat.
Ecclefiarum, 438 peg. welke weder fegt, 495 pag. Gein was
noch een flad , A. 1294 ; doch had al vroeger een kerk; te
weeten, volgens oude Papieren , A. 1217.
Waar fond nu deefe toorn ? waar was deefe flad Gein gelegen ? Men fegt het niet , als fynde quanfuis Qen bekende
faak. Daar vied ik noch iets by Slichtenhorft , Geld; G-effh.
6 B. 89 bl. op A: 1223. feggende , dat dit clot , door graa'fi
Floris, de IV. oorlogende teens biskop Otto van der Lip,
in affen is gelegt.
Wel aan. Ons mooglyk Fifers nette Landkaart van bet
Sticht alleen weder konnen fcheiden. Ik vinde de naam Oud
Gein , boven Uitrecht , tuffen den Yffel en de Vaart van
Vreefwyk , anders gefegt den Vaartfren Rhyn. En dit foo
verre hier van Oud Gein ; beneden fullenwenoch wat feggen,
in de letter S. op Snoyen toren.
GERMANIE, of Duitiland ; een landfchap , door de
Romeinen overheerd, foo de vleijers feggen en u me ,t deKeiferlyke Geldmunten poogen wys te maaken. Immers, wie
fietge bykans, onder de keiferen, niet valflyk pronken0 'Met
de ydelen titel van Germanicus? hebtge niet hier Kall4ula ,
n,,
Klaudius en Nero ; en daar weder ,Vitellius tiOtnittai
Trajaan, &c. by 0 udaan , Rooms. Mogenb. by hit 27W/28 Taf.
1 33 61.
Wat de bepaalinge van dit uitgetlrekte landfchap aangaat ,
die gefchied wel meerendeels door de Rhyn , en' de Donau;
aangrenfrende in het 0. Polen en Hungaryen in het W. de

Gallien; in het S. Italie; en in het N. {den Oceaan en de Belt.
Cellarius , Gesgraph. Noftri Temp. r t cap. 142. pag.
to

Maar, naderhand is dit landfchap geheeten A LEM ANNIA;
weeten, felf op een Gedenkpenningie van keifer Konitanty:n
den
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den Grooten , by den bovengenoemden Oudaan , ontrent het
28 re. 1 34 his
Men vind ook deefe benaaminge , by de Panegyric; , of
Keiferlyke Lofredenaars, Ms; I I.17 cap. IV. 2 & Ic) cap. en
weder,, X. 6 cap. Spartian. in Karakalla , to cap. Vidor,, in
.Karakall. 2, t- cap. Treb. Polio , in Mario , 8 cap. Vopifcus , in
Proculo, I2, cap. Ammianus, 1 4 lib. 9 cap.
Ondertuffen komt bier weder de Letterklovery ter baan,
brengende de Naamreden aan met to feggen ; gaar , of allegaar, mannen ; alle mannen; of ook wet , guerre , ofgerremannen: dat is oorlogs-lieden. Helaas , wat koft haar werk
al fweet! Dit is weer uit Oudaan, 13c en 136 bl. doch lie al
mede yanius , Batay. 21 cap. j-74 pag. en ga terwylen , met
Ifirchmaiier, Bens overwegen de faaklyke plaats van racitus ,
Germ. 2, cap. ontrent de benaminge van Germanie.
GERM ANICIJ S; de foon van Drufus Germanicus en
Antonia de jongere ; de aangenoomene foon van den keifer
Tiberius. yuflinian. Imp. Inilitut. tit. de Adoptionibus ; behaly en Suetonius , in giber. 13. H.
Verwon den dappren Arminius , anders hertogh Herman,
cler Qherpffen legerhoofd, Coo men voorgeeft, in Wettfalen ,
On ael)ommer zee, Tacitus, tYaarb. 63 H. by Vander Houyen,
ten in de Handvefi Chrony: k , z D. 39 bl. &c.
ook Armenie en Kappadocie; maar is, in het
34ite jahr fynes ouderdoms binnen Antiochie , niet fonder
toedoen van Tiberius , op fyn
' voorfpoedige veldtochten nydigh, door vergif omgekomen. Sie myn Keiferlyke Byfchrifi.
ten , 14 bl. en die der Keiferinnen , lc bl. alwaar ook is aangehaald, yob. Glandorpii Defiriptio Gentis Yuliie.
Ondertuffen wys ik u naar een uitftekend koperen ( en nooit
Inver) Muntflukje ; vertonende Germanicuseen arendflanclerdrapnde in fyn flinkerhand; op Wiens anderefyde by we(ter 141;Ord gefien, fiaande in fyn zegenwagen. Het byfchrift is
SI6II§RECEPT. D EVICT. GERM. De flandaaren fynde
herkreen, en de Duitfers verwonnen. Gy vind het by 1?ykius ,
'.iii :,Festaiin , 4.1 pag. Van Drufus fal beneden noch verder ge-
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s n worden. 30, 46 en 67 bl.
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8E N , of -Gieffenburg , anders Cafpingium , ook
4165r Kochinan geteekend; een feer oud Plot, en mogelyk eel'
ro

'werk der gbmeinen , de l3rederoden toebehorende , beneden
GOikbin , aan de Gyfen in Suid-Holland. Boxhorn. Stedeb.
94 bl.' Goudhoeve,18 H. Oudenbove , S. Holt. 293 bl. illeurf
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Provinc. 45s bl. en eindlyk Scotanus Friele Gefcb.
2 63 bl.

Is wel meett bekend geworden , A. 1401; in het oorlogen
van Heer Jan van Arkel , tegens de Graven van Holland; alvvaarom meergenoemde P affenrode , op Treurfpels i bl. ins Arkels
klachte, op deefe wyfe van dit clot gewaagd:
De luifler van ons Huys raakt nu te reek aan 't duyken.
Gjv fult eerlang, myn fool, uw friffe oogen luyken;
Doch eer gy firuykeld, foo herhaal in UV) gemoed
IVat bitterheid ons is van Beyeren ontmoet.
T'en was hem niet genoegh my uit myn ampt te flooten,
Hy weft my, met geweld, ook van myn goed ontblooten.
Geprlkield van de wraak, greet) ik de wapens aan
En heb hem, in 't begin , at vry wat quaads gedaan.
Daar van kern, Werkendam en GISENBURG getnen,
Met Nieupoort ; die de nek voor
motflen 6:Igen;
Maar laas, wat wat het al!

GILDENBORG, in het Sticht van Uitrecht ; op de
koften der gilden getimmerd , door biskop Arend van Hoorn,
te Vreefwyk aan de V aart , A. 1373. Goudhoeve , 401 bl.
A. 1374, is dit Huys gewonnen eerft door hertogh Albrecht,
en daar op weder , ftormenderhand , door gemelden Arend
van Hoorn. Beka , in deefe Ilrend van Hoorn , I2I pag. enlieda in defelve , 258 pag. Slichtenhorfl , Geld. Gefch. 8 B. I Ohl.
Scotanus , Frieje Gefch. 197 bl.
GO D E ND IENST ; te weeten in deefe landfireeken.
Is geweeft de Hoofditoffe , aan Elias Scedius . van een geheele
rerkandeling ; en daarom Pullen wy een korter wegh inflaah;
alleenlyk de meeite goden optellende , die men, foo in Vpankryk en kngeland als in Hoogh en Neder Duytfland., , Watigq
-wonatebid mflachoerntv .

Alruna , Aurina of Aurinia; van welke Duitire godheid al
is gefprooken , in de letter A. 23 bl.
Bacchus; quanfuis te Haarlem geöer,d 1 in dellgkeneff. Mede boven , in de letter B. 24 bl. Sie Screvelius , 4 H. en Ouderihove, bl. tegens Kornelius Batay. 2 lib..i r 3 pag.
edente Scriverio. Lydius , Belgii Gloriofi, t pag. &c. by Pars,
Katy). 267 bl.
Baduhenna, mogelyk een Jar vialis of wegengodheid ;
welken boven ook, 37 bl.
Maar
G4
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Maar het is kluchtigh te flen,hoe onberuyft de verklaarders
der oude Hiftorifchryvers rompilomp een plaats geven aan de
Gene of de andere ftad, burgh , &c. Boven toonden wy 't in
het Sacrum Nemus , dat nergens waar , 37 bl. Hier hebje 't
weder met dit geheiligd bosie van Baduhena. Scotanus ,Fraffe
Gefchied. 5 z bl. noemt het Bennebroek , buiten Haarlem ; en
de Hr. Jan Huininga (in het Stedeboek van Blaauw ) fet het ,
met de naam van deem , in Groningerland. Dit fcheelt immers niet veel by die de kennis der Landkaarten hebben.
Bufierich; op het flot Sondershufen, in Duitfland , wel eer
op het flot Rottenburg. Dit , uit een onbekend metaal , en
van binnen hol fynde , deeden fe met een groot gedruys heet
water, uitfpuy ten. Henr. Rennin. in Sac. rollii EpO. itmerar.
3 pag. ook
Sagittarius en Tenzelius , aantrekkende
Diana; ten minften , men heeft te Voorburg een marmerileen gevonden , onder het ploegen , geteekend D IA N AE
JUN IAN U S, &c. Doch dit raakt niet foo feer onfe voorvaderen , als wel de Romeinen, hier toen liggende in hunne legerplaatfen. Sie Scriverius, Oud. Batavie, 17 bl.
Deefe was nu mede, gelyk leder is bekend , de Maan ;maar
Bet haar, met een narrekap , als een fottin , afgebeeld by Verflee& , Neerl. Oudb. 136 bl. Van Leemen , Leid. 250 bl.
.Pars, Kam. 268 bl. My dunkt deefe afbeeldinge , gelyk ook
de 6 andere , van geen waarde noch achting te fyn. 1k feg,
een, ander mag 'er mte pronken , by my fyn het flechts ver&Inc beufelingen.
Flint; op een flint of vuirkey flaande, der Wenden afgod.
Van &yen, over Verliege , 156 bl.
Fortune , of D'avontuir • de godin der Hercyniffe Katten ,
die, naar de naam van deefe godheid hunne ftad , aan den
Yffel , Deventer hebben geheeten. 1k lachme flap om deefe
poets ! Echter fie Revii Daventriailluftrata, 4pag. alwaar ook
Junius, Braun en Hogerberg nevens een oud Rymchronykje
van Davontur,, fyn aangehaald.
Friga, of Freiga ; te lien onder de 7 bovengenoemde afbeel-4ingen ; was de Venus der Oude Saxen ; naar wiens naam de
ditseisreneris de Vrydagh word geheeten. Van Royen ,149 bi.
Iferillies • volgens racitus German. 9 H. het geen door
srootvader flondel word bevefligd, in de Bataviffe Gebroeders,
21 bi. alwaar by de Batavia Vrouwen in deefer voegen doet
opfingen,,
0 Her.
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0 Herkules, in offerwouden
Soo langgediend , om uwe deugd,
Waar much Duitfland vond gehouden,
Befchut den ouderdom en jeugd
Der Batavieren , onfe manners
En lieve foonen , in bedwang
Van menffevlegels en tierannen!
En daar op, een weinigh verder ; hoewel in een reede vol
beufelpraat:
Held Herkles word, by de oude Katten,
In 't groote Hartebofch gevierd.
Toen Katmeers loon quam herwaars flappen,
ills balling 's lands, en 't yolk beflierd
In 't eiland, eerde by godyruchtigh
Het hof, van Herkules geboud
Ontrent de Waalkant, hoogh en luchtigh,
Waar van die fireek baar naam behoud.
Die god was waard in top ;e fetters
Van eere , met een woud-altaar,,
Gerangen, offerbofch-banketten
En popelkrans, fchalmeije en fnaar.
Hy word op de uitgegravene Marmerfteenen bygenaamd , Saxfanus. De Heer Kuiperus , illonumentor. "'wig. 22,8 pag. en
Macufanus. Van Leeuwen , Batay. 12,8 61. behalven Chou.:
lius , Bekanus , Gruterus , Eindius, Kuiperus en Boxhornius.
Wat de laatlle, Been aangaat , die is A. 1514, opged'olven
en flaat noch heden, aan eenpilaar, binnen dekerk , teWeitCapell. Smallegange , Zeeuwre Chron. 78 en 623 bl.
Van de pilaaren van Herkules in onfe landitreek , meet=
wy beneden te fpreeken, in de letter S. op Steenhoefren.
Hefus ; der oude Gallen. Lukanus , Burgel Oorl. I B. by
van Someren , Batay. 9 H. 135 bl. naar welke niet alleen her
dorp Hees, maar ook, te Nimmegen , de Befelfiraat en Hefelpoort , ha re benaaminge quanfuis ontfingen. Slichtenhorft,
Gelderff: Gerch. 36 bl.
Ifis ; Tacitus, Germ. 9 H. ligunfierus , Cofmegraphi. 3 lib. by
Scedius , de Germanor. Diis, I CS pag. by de Swaben , aangebeden , toen noch aan de Donau en den Euxinus nargereten.
Kircbmaijer in Tacit. is6 pag.
Kra.G5
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Krodo; der Romeinen Saturnus, Seater ook geheeten, van
de Saxen , op het not Hartsburg, in het Hercynifch woud, geeerd;
in de gedaante van een bejaar4e gryfaard , op een vifch ftaande , &C. gelyk by word afgebeeld by - boven genoemde Hennin. ad Tollti itinerar. 3o pag. ex Alb. Kranzii Saxon.
2 lib. 12 cap. de boven gemelde Van Leetiwein , en Pars. Siet
weder Scedius , 494 pag. vermeldende, hoe dit beeld van Karel de Groote is afgeworpen en vernield. Siet ook Godfrieds
Cbron. 574 H. op A. 778 ; den felven de paddeduivel noemende, als quanfuis hebbende het hoofd van een padde.
Van deefe kreeg de Saterdagh haar naam volgens Verflege
by van Royen, lfs
Mars ; Tacitus , Germ, 9 H op Schoonen en in Gotland
gevierd. Prokopius , Goth. z lib. 1 2 cap. Siet ook weder
13Yaar6. 57 H. Van Someren, Bata y. 12.7 U.
Merkurius ; racitus , 13 Yaarb. 51
fpreekende van de
Batten en Hermunduren. Cefar, Oorl. 6B. 17 H. fpreekende van de Gallen , by Kirchmaijer , over racitns , Germ.
9 H. Scedius, 65' pag. en weder elderi.
Hem en geenfins Arminius word de Irmenfil ofErmenfeul
toegetchreven ; doch van dit geheiligd beeld meenen wy te
handelen, in de letter I, op Irmenful.
Nehdllenia, voor A. 1647. niet bekend; fynde haar afbeeldinge , in hardfteen uitgehouwen , in grooten getallen , by
Domburgh , op het Zeeuffe Walcheren opgedolven. van Someren, Batay. 141 bl. Maar , bier of in de letter N.
Offera, een Saxifre afgod. Sie beneden , in de letter 0.
Priaap; door de dertele Priapeia, by de Latiniften , niet
bekend. Van Someren, Batay. 136 H. Pars,' 264 61. uit Jac.
Lydii,Belgium Glorioftsm ; welke getuygd het vuile beeld van
Priaap voor het Spinhuys van Antwerpen te ftaan. Is dit niet
een wichtigh bewys , dat Priaap wel-eer in deefe landen was
ender de tleiligen?
Seater; is de bovengemelde Krodo.
De Son; is de eerfte der 7 afbeeldingen , by de meergenoem4e VaRt Leeuwen , Pars en van Royen; welkt ik heb verklaard
itly'geheelyk te mishagen ; niet tegenftaande men de ftoutheid
heeft van.de felve in Doper of te gieten , en aan de wereld
voor'intike liandbeeities nit te venter. Doch al Ling heeft
het bedrogh fyh rneefter ondekt.
Taramis ; tinders Jupiter, van de Celten aangebeden. Labsnus , Burgl. Oorl. t B. by Scedius, 117 pg.
Tan.
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7'anfana ; quanfuis Aanvang aller faaken. 7acitus Jaarb.
p H. Junius , Batay .385pag. Pikardt, Drenth, Handveft. Chron. 2 D. 37 bl.
T'eutater ; of Thew, is defelve met Jupiter. Lukanus , Burgerkr. i B. Blaauw , in Britannia' torno. met me nfren-offer en
verwoede bloedftortingen gepaaid. Laktantius , I lib. 11 cap. by
Scedius, 107 pag. hem aldaar neemende voor Merkurius. Siet
ook Livius, 2.6 lib. 44 cap. fpreekende van belegerde Karthago
Nova.
Tuisko; de vader der Duitffen, gevende de naam aan de Tywefdagh , anders Dinfdagh ; is onder de 7 afbeeldingen der
goden van de week. Verfiege , by van Royen, 137 bl. &c.
Thor of Thur ; der Neder-Saxen. Ook eene der 7 boven
genoernde , in een troo p fittende ; gevende fyn naam aan de
Thunredagh anders Donderdagh , als of by fpeelen kon voor
blikfemdrigh Jupiin. Van Someren , Batay. 3 7 U. aanhaalende de Hifloria Ecclefiallica Adami, H orici Eccles.
Van deefe 7'hor fou de 'tad Dordrecht fyn naam konnen hebben. En waarom niet ? de Pythagoriften beweefen alleen hunne itellingen , met Hy fegt het! Maar wy leven nu in een vryer
eeuw,, en laaten ons foo niet by de neus omleiden. Siet ondertuffen Oudenhove, S. Holl. 44 H.
Wudan; ook al onder de 7 beelden. Deefe is Mars, gevende de naam aan de Woden of Woenfdagh, Hoewel , by Comrnige weder Merkurius. Van Royen ,141 bl. Kirchmatjer,, over
Tacit. 143 pag. Scedius de Germanor. Diis , 1 r o pag. daar, en
boven noch , 4 8c pag. meldende van eerie Jodutte ; 486 pag.
van Bafanwouw. 487 pag. van Syeba ; 494 pag. van Ham of
Hammon; coo pag. van Triglas; 5o1 pag. van Prono. maar
ik ben moede en hoop ook , dat myn goede Leefer, met het
opgedifchte in dit goden banket, fich felve fal vernoegen; de
Barden en Druiden uitftellende , tot den letter P. op Pr:0eren.
Maar facht! bier is noch meer to feggen. Gy verwachte lets
van het menifen-offer. Maar , dat fult gy hebben , op het woord
Priefteren. En dan, al verder ik vat het ,•' gy wilt van haare
tempelen fpreeken ; boffen en woudett van welke al i4 gefchreven, 37 hi. alwaar gy mede fult vinden, dat eenige Heidenen (waar onder onfe landfaaten) en byfonderlyk de alleroudfte Romeinen (Plutarch. in Numa, Augujiinris , de C. D.
+ lib. 31 cap. Dionyfius Halycarn. &c.) geene godebeelden
hebben gebruikt.
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GOEREE; een Clad op een pilaprd, wel eer , door den
koophandel en fcheepvaard , alle gebuiren trotfeerende; doch,
door het floppen van haar haven , van dat toppunt afgeflooten. Wierd wel eer onder Zeeland gereekend. Boxkorn. Stedeb. 347 bl.
Voorts gedenkt een feeker oud Ryrn , by Pars ( Katw.
I2. 61, uit H. van Dam genoomen ) van een rywegh tuffen
Goeree en den Briel. Adair wat heeft de zee daar federt een
diep gat gemaakt ! Sie Vilers Holland.
Cook fegt men dat oud Flardingen, of Vlaardingen hier ontrent, al voor ruim.46o jaaren, met alle haar huyfen , door het
zeewater, tot de grond toe is vernield. Men heet deefe plaits,
by de oothluynen , ontrent de !lad, de Oude Wereld. Immers ,
met het afwyken van de zee, ondekken de inwooners aldaar
niet alleenlyk lange firaaten en grondflagen van groote huyfen ,
maar vinden ook fomwylen Rooms geld en andere feldfaamheden. Van Dam, Belchryv. vau Wefi-Voorn en-Goeree.ruisk ,
Chronyk, 2, D. 1762, bl. Goudhoeve , 93 bl. by Pars , Katw.
124 bl. en Naamrol. 144 N.
Want dat men heden Flaardingen heet , geloofd men dat
geenfins is op haar oude plaits gefet. Baudartsus , by de aangetogene van Dam, 1 o B. 16 bl.
't G 0 0 Y; of Gooiland ( waar in Naarden , &c. ) een deel
van het Uiterffe Sticht, voerd haare benaaminge van Goedela of Goedelindis, abdiffe van het Vrouwe kloofter te Eltene,
in Gelderland , ontrent Kleef en Emmerik. Haar eigengunflbrief , by Mathes: , Analedor.. 6 rom. s'o pag. yunius, Batay.
482 pag. Goudhoeve , 95' bl. en de Saanl. Arkad. 20- U.
GORNIC HE M; anders by verkortinge, Gorkom, aan de
Merwe , voerd haare naamreden van de gorrekens of arme
viffers. Jan Gerir. van Leiden, by Boxhorn. Stedeb. 271 hl., en
Meurs, XVII Pra y . 669 R.
Quam onder de graaflykheid van Holland, A. i405-. graaf
Willem en Jan van Arkel malkanderen beilrydende. Scotanus,
Friefe Gefchied. 263 II.
Is naderhand gewonnen door Heer Jan van Egmond, voor
jonkheer Willem Ian Arkel. Van defe boven 8o U. doch
metonnen,
geweld herw
r van Leiden,
door Vrouw Jakoba. Jan
Brede od. 43 H. 339 hl: by Matheus , Anale(lor. z Tom. en ge.:
melde Scotanas, 164 bl.
Eindelyk, gelyk het Gravefiraatje , te Dordrecht een hiftodale doorgang is. Boyer:, 64 61. foo is, in deefe clad aanmerkelyk
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kelyk de Krytitraat waar in, A. 3417 , Willem van Arkel
fneuvelde. Bova; , 21 bl. nit Kemp, Gork.
bl. Siet ook
Slichtenhorft, Gelderf G. Y 87 en 204 hi. de G ouwenaar 20
Goudhoeve, 289 hi. Van Leenwen , Batay. 12.14 bl.
Van het clot Arkel , in deefe fad, fynde een fwaar vrerk,
en op eenige plaatfen hebbende muiren van 36 voeten dikte;
is ook bout; gefprooken , 19 bl. aiwaar de gemelde Schryvers voor een groot deel fyn aangehaald.
Laat ons dan met Huygens fluyten, Gorkom deefe veers en
op de tong leggende:
Die my benydelyk 's boogbs Arkel buys Wit
Ter aarden effende Was verre van fyn wit.
Watgeld' ik fe6lert min, wat kon ik minder gelden,
Soo lang mpg muiren Haan , en 't klaver in mys velden
Voor klaver niet en wykt foo lang my* voile Mery
Allyn wel gewrongen melk, myn altyd bl terw
T'e winfle van my haald, foo , lang myn aarde punten
Het ooh verbyfieren dat op my derve munten?
Seg dan, feg felve , Nyd, feg met den bitflen bek ,
Maar feg suaarfchynelyk; wat 's Gorichoms gebrek?
G OT THEN; deefe, gelyk de Wandaal, de Sueef, de
Heruler , de Gepider , de Marcoman , en de Quade fyn afgebeeId , en met groote keurigheid befchreven, by Yak. van
Roijen , over de meergenoemde AreerlandfChe Oudheden van
Richard Verflegen. Dit dan alles bier weder op te haalen fou,
meen ik , niet feer voeglyk fyn. isslaar het luflme liever, uit
fekere inficht, eens dit werkje den Leefer aan te pryfen, wegens de hier in beftaande hoedanigheden.
1. Dat de allereerfte opilagh der Aanmerkingen over gemelde Verflegen , fyn van Maternus Harwich , naderhand de
fchryver van den Orato, Latino - Belgicus , 1701, nit gegeyen.
z. Dat die Aanmerkingen fyn asngevuld en vermeerderd,
door Yak. van Roijen , alleen ; hebbende Reinier van Loven,
flechts op de vierken van Kok en Meijer fwevende , niemendal daar toe gedaan , als een onnofele woordefittery van
het, de, den, vrouwlyk en manlyk geflacht , &c. waar over
heden felve de grootfte baafen noch malkanderen , als yew.
coed , by de baard vatten.
3. Dat
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s. Dat de I3eelden der genoemde Volkeren niet foo freer
uit de geheimfchat van Mark. Zuer. Boxhornius als vvel uit
de Verhandelinge de Migrationibus GentJum Wolfg. Lazii ;
met noch veel racer diergelyke Afbeeldingen verrykt.
GO V AART van Lottringen ; A. 1071 van biskop
Willem van Geire, naa 't verdryven van Robbert de Fries, en
fyn gemaalinne vrouw Geertruid , het graaffchap van Holland
te leen ontfangende, veriloeg of verjoegh alle die hem dwerfboornden. Goudhoeve, /63
terwyl biskop Willem deefe
Deefe ftichte de clad
bouwen het' iterke Plot van Yfrelmonde. Boven, 53 61.
Beoorloogde de Welt-Friefen , die binnen Alkmaar hem
quamen beleggen. Doch by verfloegh defelve met de hulptroepen van den biskop, in een bloedigh gevecht. Balen, Dordr.
706 61.
Maar, A. Io7c naa 4 jaaren regeerens, te Antwerpen op
de heimlykheid fittende , is by met een gavel onderen in het
lyf geflooken , door eenen moorder ; of de kok , of de dienaar van bovengenoemde Robbert. Scriverius , in fyn Aanteekingen , by Goudhoeve.
Hier op , foo gequetfi fynde , liet by naar Maaftricht fich
vervoeren , alwaar deefe opgeworpene graaf, gemeenlyk Govert met de Bult geheeten, in Maart is overleden. .Melis Stoke ,
3 bl. doch hoor Oudaan fiever dus van hem fpreeken:
Wanfchape Bultenaar! geflrenge Lotteringer !
Wawa gy d'onnoyle Wee: fyn erf , als met een flinger,
ontrukken, en u fell in Didriks eigendon
veflen met geweld? o Govert! fie vry om,
Al delft gy graft en zeal, u dreigt de wraak van achter
En diefe minft verwacht, die wektfe des t' onfachter.
'T is, wacht u voor die geen, die God geteekend heeft;
Maar wacht
voor dienif4aak't geweer in handen geeft!
Van Vrouw Geertruyd fpreeken we boven, c9 en 99 U.
GOUW ; een vaart , ontrent Alfen , uit den Rhyn , by
Gouda , in den Yffel fchietende. Is wel leer oud, en word
echter by geene Schryver gemeld , wanneer deefe is doorgegraven. Van Leeuwen, Batay. 113 bl. Siet de Gouw ook in
de letter R. op Riviertjes.
GOU D A; fpreekende, by Huygens, wegens Naar felve,
op deefe wyfe:
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Nyn Gouwe voert meer gouds, myn rife' meer gewins
Dan Tagus guide vloed ter borfe van ryn prins.
'K het, meer van bun te baat. Toen myn gebuirfiad Models
En Baden in haar bloed haar moordenaaren handed,
Ontfwom ik hun geweld en duykten in myn Gouw„
En kroop myn rilei diept' ten half toe in de MO=
Spyt Spanje dan , ik fla; ook fonder de oude muiros
Van 't Kajleleins gebied. Wie 151 gy myner buiren ,
Die door de neus noch fpreekt en my 't gebrek verwyt?
Ik fegje t' mynen roan, 'k ben kil en brillen quyt.
Is de laatfte van de 6 voornaame fteden van Holland aan de
Gouwe en Eifel gelegen ; voor A. 1 zoo noch oubekend.
Boxhorn. Stedeb. 151 bl. Guicciardin. Belgic. in ildditamentis,
I 4 pug.
Plagh een flot te hebben van neer Jan , buffoon , fynde
grave van Blois. Junius, Hatay. 460 41. elsVanLeempen,Batay. 1297 bd.
A . 1300, of daar ontrent regeerende Jan de r, graaf van
Holland, hebben de Vlamingen Gouda bemagtigd.
Sy Kiel het met vrouw jakoba , in de tweefpalten tuffen
Jan , hert. van Braband en Filip van Burgundie , welke grayin ook een geruymen tyd hier heeft gewoond. Parival, Verm,
maak van Holt. 153 N.
A. 1398, de laatfle der graven van Blois overleden fynde,
is Gouda geraakt onder de graven van Holland. Reinier Snoijus,
by gemelde Boxhorn. Meurs , XVII Provinc. 653 bL
A. 1488, fochten die van Uitrecht , met verraad , deefe
clad te vermeefteren ; doch den aanilagh wierd tydelyk ondekt.
Eindlyk is fy noch vermaard door de trefflyk gefchilderde
glasvenfteren van haar groote Kerk ; wiens inhoud in feeker
Boekje, meefl hier op alle iluyfen leggende, u word medegedeeld
GRAVE N; ontrent welke ik 3 Oaken meen te verhandelen. 1. De naamreden. z. De geflachten malkandere
volgende in het landbeftier. 3. Het ondecfcheid hunner Afbeeldingen.
i. Aangaande de Naamreden behaagt my E.yndius ,
lende (Chron. Zeland. 2,116. 2 cap.) dat de Graphii , of de
Grapbiarii, wauren der Vorften kletken, griffiers, fchryvers,
of
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of Coo gyCe wilt noemen, isotarifen. Deefe waaren comitei
de grooten verfellende , in alle gelegenheid. Sie ! d it is eindelyk
een amps en een hooge waardigheid geworden.
Maar , van Leeuwen i Batay. 68o fal u weder een andere naamreden opdringen ; weder een andere, Mathew, de
Nobilitate , I lib. $ & 9 cap. alwaar by ook de naam is afleidende van. graamo of grys ; van graven en delven , &c.
la, graaf is ook wel richter to feggen, in de benaamingen
van pluyin-graaf, water-graaf, dyk-graaf, &c. Defelve Mathew , .9 cap, 3/ pas., en Alkemade , Kamprecht , 3 H. 7 H.
aanhaalende Be.thern. over Veldenaar ; Heemskerk over fyn
Arkadia, Vredius, &c.
Leer dan hier uit , datde graven , comites , waaren der prinf,
fen boefemvrienden , doch onder de duces : deefe de wingeweften , maar die daar in de fieden, hoofd voor hoofd regeerende. Noch al defelve Mathew, 30 b' 31 pag. ook verfcheidene oude Iliflori-fchryvers aantrekkende.
Tree tot de geflachten over. Hier in fal ik u door de befcherm-engel van Didrik de I V. laaten onderrechten , by Samuel van floogfiraten (Treurfp. 54 hl.) de itervende graaf in
deefer voegen aanfpreekende
Het Graaffchap valt , naar recbt, op Floris, *wen broeder,,
Die een veel grooter zege op Brandenburg en Luyk ,
Op Leuve en Keulen, op de Geldervoogd en Kuyk,
Bevechten fal, ontrent de kring van deefe muiren.
Daar fal gantfcb Overland de wraak uws doods befuiren
De kryglhen fmooren en verdrenken in 't moeras,
In poelen, die met riet en flroo en foden gran
fyn bedekt, du; fal by fegepralen ,
Tot d'Overlandle wraak de adem kan herhaalen
En Kuyk hem eindelyk verraje; maar fyn val
Sal Dordrecht wreeken, op ens eindeloos goal.
De Vyfde Dirik fal de Friefen overheeren,
Ook Floris; maar fyn fion fal uwen naam vereeren.
De Derde Floris flout bet Heiligh land befoekt.
Rem volgen Dirik en graaf Willem, die, verkloekt
Met fyne Kennemers, braveert op damiaten.
De Vierde Floris in 't tornoosjen 't lyf fal laaten.
Uit deefen fal een vorfl verfchynen, Wien de kroon
En Roomffe (cepter pall; maar Floris,
fool
Sal deerlyk fyn vermoord. Naar hem :fil
faluw Geflachte ,
Dan eindigen in Jan , maar neost uit 's yolks gedacbte.
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de tweede liam; de HENEGOUIVERS ) 'S land
Itegeerev vyftigh jaar,, en dat , door huwlyksband,
Aan 't yorillyfr BEYER E met heifers kroonen hechten;
Fier prinffew fulkn nit die flam dit land berechten.
Na bun BOURGONJEN, daar vyf vorfien tilt ontflaas;
Nat wien der vorfien naam en titel fal vergaan
't land in yryen flaat tot aan de wolken waffen,
En Haan de wieken uit , tot bei des werelds allen.
Dan fal

Mg ar fou ik op deefe veerfren, myn Leefer, uit dit felire
werkje, wel een verklaringkje molten toepaffen ?
1k fal 't bier ems gaan wagen,
Om a in alle foort van fchryven te behagen.
Grooter fege) Siet fyn leven , boven, 86 W.
Arglifit:gh) Betifelpraat. 32. M. 1k vinde dit made by Slich.
tenhorfl, Geld, Gefch. 5 B. f7
Friefen) Waar of boven, sgbi.
Heiligh land) Mede al, 87 bl.
Damiaten) Sie te rugh , jz en lob/.
In 't tornoyen) Dit is ierhaald, in het leven, 8861.
Vermoord) Van Gerrit van Velfen. Een bekende faak.
lien, 91 hi.
Tweede flam) Beginnende met Jan de II, gefeght Jan van
M'ennes, graaf van Henegou. Scriverius, Gra y. 3 03 b1.
't Forillyk) Verftaa vrouw Margtiet, gehuwd aan keifet
Lodewyk van Beyeren. Scriverius, Gray . 817 bl. Sie van keifer Lodewyk alleen Chanler,, my juyft in myn handen vallende, Nieuwe _Keifer' Chron. 18461.
Vyf vorflen) Naa Vrouw Jacoba volgende Filip, Karel de
Stoute, Maximiliaan , Filip de Ilde en Keifer Karel,gefegt
de Vde, Filip de Hide; de 3ifte, andere feggen de 36(te en
loathe der Graven. Scriverius, Gray. 401 bl. befit& en Hoofd ,
Grotius, Meteren, &c. de beginfelen van 's Lands Vryheid befchryvende.
Dit ontrent het tweede, kom nu tot het derde lidt van deefe redenvoeringe; de gtaaflyke Afbeeldingen.
Ik feg, de Graven van Holland fyn of in geheele flandbeel-

den, of alleenlyk met hunne tronien , als borftbeelden, in
print uitgegeven.
De voile Itandbeelden fietmen by de nieuws uitgegevene
Me&
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delyk in die van Goudhoeve.
pe boritbeelden fult gy vinden by Scriverius, van driederhande grootte, Wachtendorp, &c.
Maar nu, de gelykenis aangaande, wat , is daar af, terwyl
fy foo geweldigh verfchillen ? Het is feeker, dat die by Stoke
de beam fyn. Reden?
Om dat defe Printen fyn getrokken uit de fchilderyen der
Hollandsfe Graven, te Haarlem, op de faale van het ftadsbuys , aan de muir hangende; van my meer als Bens met vermaak gefien.
Voorts fyn die fchilderyen op het oude Hof, of het fladshuys , gebracht uit het afgebroken en geruineerd kloofter der
Karmeliter monnikken geboud A. i 2,49. Screvelius,Haarlem,
bl.
Doch, behalven de getrouwe gelykenis , (die gy niet fult
vinden noch in de groote Tronien van Scriverius, noch in die
van Leiden, op de voorfle Doelen, in de glafen gefchilderd)
roem ik de Haarlernmer Afbeeldingen ,om dat veel byfondere omaandigheden , nevens de poflutren fyn geplaatft ; wake
ik boven al heb aangemerkt, op het 1-8 bl.
En hier mede genoeg van de Graven ;maar, laat ik 'er dit
eenige noch achter fetters. Syn de allereerite graven gekoofen ? en door wien ? immers word dit by de Hollandsfe Schryveren hiet gemeld, meerendeels gelovende , dat het Graaffchap, door een Franffen koning, aan Didrik den I lien, als
een gifte, is opgedragen. Sie boven 55' bl.
Maar, is dit tegens de gronden van Hollands oude Vryheld niet ftrydigli ? Wat is 'er dan te feggen ? Wy hebben ,
antwoord Van Leeawen (Batay. 1377 bl.) de Graven, met e igene felf ingehaald, en, onder feekere bepaalde magt,
onbedwongen aangenomen.
GC 1(. AV ESA ND E ; in Delffland , tuffen Manlier en
Naalawyk gelegen ; wel eer een bemuirde flad, en nu, helaas,
alleenlyk een open vlek. Goudhoeve, 43 M. van haar oude
grondflagen fpreekende, A.1546, opgedolven.
Sy had een bequamen haven, in de Maas loopende ; maar
die is-door flyk en modder toegeflopt. Heeft ook een fchoone toren , heden noch een baak voor de Zeevaart. Oudenhove voor
714
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Ondertken was bier wel eer het Hof; aangefien het nergens staff aar,, maar bleef ergens alleen, foo lang het de Graaf
be-
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noch de wegh, geheeten de Hof laan en den akker,, het Hof:
land genoernd. 'Junius Batay. cot pag. en Mathew , Ana.
ledor. VI. Tom. 100 & 107 pag.
Hier wierd ook feeker Lieve Vrouwe beeld aangebeden en
geterd ; van welke -de goede boeren , in hunne eenvoudigheid,
niet fchroomden te teggen:
Onfe, Lieve Vrouwe te 's Gravefande is oars te wille;
Sy heeft twee bouten ermen, twee peerebomen bale.

Matheus , Fundat. Ecclefiar. 297 pag.
GRON IN GEN; myn geheilip,rd vaderland en hoogwaarde voediterfiad ; Wien ik myn omfwervende fchryflaft
waarlyk wel geheel ben verfchuldigt op te offeren.
Van Naar fchryven , Guicciardin, XVII Provine. 1-Part.
263pag. Emmius , de Agro Frifhe , BOrn. Altingh , de Pslaaren
van Groningen, A. 1648, gedrukt. Pikardt , Drente," 20 , Dili.
90b1. J. Huyninga , geplaatfl in het fehoone Stedeboek van 117.
Blaauw. Abrah. Tromrnius‘ , fj,nReduilie der flea Groningen,
A. 1694, uitgegeven. Godard.Borgefius , Au_guit. Hankins,
in Orationibus, eodem hoc anno editis , &c., Welke geleerde
Luflhoven wy alleenlyk deefe eenvoudige Bloemkefingen fallen ontleenen.
Sy is gelegen in dat gedeelte van Friefland , dat, met de
naam van Groningen en Ommelanden mil-en de La-uwers
en den Dullaart van het felve is afgefcheiden ; fynde een hoog
fluk lands, de Biskops-rugh geheeten, tufren den Aa en Hunabs. Emmius, 7 pag.
Haar naam ontleendfe nit's lands aangenaame gelegendheiii,
en groene weylanden ; geenfins van Grano Galoos Conn en Friloos neef. Wien luflen noch deefe botte grollen. Huibeft. Thomas, Leodiens. de rungris Eburonibus , 19 cap. Guicciardin.
3 Part. 266 pag. Buchelias , oiler Heda , in Friderik, de vile
bisk. 279b1. een goed getal voddevaarS optellende, die deefen
gemaakten Trojaan, of ten minftenFrWaan , eenpaarigh ten
tooneele voeren.
Ook wordfe wel Phiheum geheeten,, maar ook niet fonder
misverfland. Siet bet aangeteekende , 101.
Ik hebfe, uit onkande , eens Ivonum civitas of colonia geheeten ; door een quade leefinge van Tacitus (Annal. 13. hb,
Doch ik heb
17 cap.) by meergenoemde Huyninga ,
ook
H2

G R.
6
ook weder die &fling verworpen , in de Voorrede van my;
16 94, uitgegeven.
Poify,,
Maar, het behaagt de Hr. Alting onfe clad de naam van
Corbulonis 3.1/1unimentum te geven; bier in geflerkt door een plats
van 7"acitas fchryvende ( II Jaarb. 19 een bef*hanfte
befettinge A.48, volgens Dio , 6o lib. 681 pag. Siet verders
fyn Eds. bewyfen, Notit. 'part. 48 pag.
A. tilo , is deefe flad allereerfi met muiren , torens en poorten verfterkt ; fynde fy, voor deefen tyd, alleen met planken
en flaketfels ingeiloten. Illatheus , uit Erik Beningha , over het
Chronicon Grontnganum , van J. de Lemmege , Anadedor. i T'om.
1046
Ondertuffen vind ik het feet aanmerkelyk dat het alteroudfte gedenkteeken binnen Groningen, is geweeft de kerk
van S Walburgh. Ja, een heel Peer oude gedenkplaats, ook
A.1612 van ouderdom ingeftort. Bewyfen hier of fyn geweeft
Diet alleenlyk de overgeblevene duiffleenen van een ongemeene grootte, maar (en dit gaat wat hooger ! ) kopere, filvere
en goude Geldmunten, hier ontrent, al in een byfondere
menigte opgedolven ; volgens boven genoemden Huyninga.
Doch, Wy fuilen S. Walburg verfchuyven, tot in den letter W.
Nu dan vervolgens, van haar hoofdgebouwen, Dat is de
meening niet. Van S. Martens kerk, der A kerk, &c. Van
de kioofteren , nu tot een ander gebruik herfchapen , der
Franciskaners, Jakobyners, &c. Van des biskops Hof, het
Raadhuys ,&c. moet gy naarfien de boven aangetrokkene Schry-;
veren , Enirnius , Trommias , &c.
Sal ook niet fpreeken van de Groninger Keuren Wetten
en drie Rechten; aangefien u daar in fal voldoen , Van Leeuvon, Batav 1519 bl.
Maar het lull me myn Leefer met een chronykje van haar
krygsgevallen hier een weinigh op te houden; beginnende
met
A.Eito , waar in de Deena), met een fcheepsvloot op de
kuften van Friesland landende, de Friefen hebben geflagen,
en, onder andere plaatfen, ook Groningen, toenmaals een
tamelyk vlek , geheel vernield. Scotanus ,Frieffe G. Z B. 64 M.
Vorders
A.1112., heeft Godebald , de 2.4fte biskop van Uitrecht,
de Groniugers gedwongen hunne noch nieuwe veftingen onm
ver te werpen. Defelve Scotanus , 3 B. 89 bl.
A.1143, heeft Herbert, de 24fte biiskop, de Rad met verdrag
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dragh gekregen ; niettegenflaande men hem vry wat werk gaf
met S. Walburgs kerk, nu met bolwerken en borftweeringen
i . Herbert. 49 pag. Heda , in den liken i
'all gemaakt. Beka,in
16z pag. behalven Emmtur, in Reb. Frificis.
A. 1338, was 'er een fwaar gefchil tuffen flad en lande.
Ook quamen de Drenthen in het fpel. De flad wierd belegerd , en gedwongen , met den degen , tot harde voo vvaarden. Jilting, Pilgaren, i7 bl.
A.1397, Wilde hert. Albrecht , de gr. van Holland , alle
de Friefen het auk op de hals leggen , doch ontrent de flad
Groningen kon hy niet verwerven. J, de Lemmege , by Mathew , Analecrior. I rom. its pag. en &tin& , op de gemelde
plaats.
A. 400, belegerde Frederik van Blankenheim , de s'ifle
biskop, deefe flad; doch de faak is ook verdragen , en hy is,
de eerfte der biskoppen, in Groningen gehuldigd , A. 1419.
De reedsgenoemde Job. delammege, I 2 5 & I Apag.
A.1417-, hadfe van binnen een alverdervende oneenigheid
der Schieringers en Vetkoperen. , Doch van deefe iniandsfe
fcheuringe fpreekenwe, in de letter V, op Vetkopers.
A. 'coo, is fe belegerd door hert. Albrecht van Saxen , begeerende van Friesland een vaft en volkomen befit te hebben;
doch de faak wierd, door bemiddeling van den Uiterffen biskop en andere, bygelegt. Niettemin heeftfe daar na, van fytt
foon, Georg. van Saxen, weder laft geleden. Joh. h Leas,
Chron. Egmondan. 93 cap. Tr pag. Emmius , in Fels Conrad.
larib. behalven Scotanus, &c.
A.1506, is Edfart, de gr. van Oofi-Friefland (gelyk men
dat nu noemd) de flad by overgaaf ontfangen hebbende, in S.
Walburgs kerk gehuldigd; in de naam van het H. Roomife
Ryk; waar op gemelde graaf een groot kafteel ,aan het fuydoofter deel van de flad, heeft doen opbouwen. De reeds genoemde Scotanus , 15B. 52,1bl.
A.I514., is deefe itad, door graaf Edfart, Been middelen
fiende om fich hier vaft te flellen, weder verlaaten; deefen
uittogt, by nacht en fonder ftaatfie , van fyn blyde intreede
geweldigh verfcheelende. Waar naar de burgers het kafteel in
veele maanden opgebouwd, binnen weinige dagen weder om
verre wierpen. 'Feder de felve, 16B. , 558 bl.
Maar in het felve jaar, is de regeeringe deefer flad, op het
aanraden van gr. Edfart ,- en goedvinden van de burgers, aan
Karel, lien onruftigen en trouwloofen hertogh van Gelder,
opH3
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opgedragen , en daar op, weder in S. Walburgs Kerk , aan
fyn gemagtigde de hulde gefchied. Hier op is hy, A. i 51.2., felver ingehaald. Noch ems Scotanus, 16B. ssg bl.
A.1536, hebben de Stad en Ommelanden -fich begeven on•
der Karel de V om van gemelden hert. Karel te fyn ontilagen ; gelykfe ook, A. 1 555 , aan Fi lip dell, Koning van Spanla het byfyn van fyn vader de Keifer, te Bruffel, fish
hebben opgedragen. Scotanus , 19 B. 667 bl.
A. Is68 , is fy door de Staaten belegerd , onder het beleit
van gr. Lodewyk van Naffau; doch de flagh van Hilligerlee,
of Winfchoten, verydelde deefen aanflagh. Defelve, z B. 56
en 57 bl. Goudhoeve , z
57 bl.
A. r , geraakte fy , door een hevigen oploop tegens den
bevelhebber, Kafpar Robles , anders den Heer van Billy, onder
de magt der Staaten. Defelve, 6 B. 124 61. Goudhoeve, z D.
I 27 bi
A.1579, was de gr. van Renneberg, anders George de
Lalain, haar bevelhebber, die het nieuwe Kafteel , A. 1570
gemaakt, liet afbreeken. Cinder hem was weer een anderen
oploop, die by nederfette. Doch, deefe trou-wlooflyk afvallendei; is Groningen, ts8o, weder onder de Spaanire gekoornen. En met welk een uitflagh? Made flood van Renneberg, den 23 July, van,rnisnoegen ftervende, door Kornehia vatrLalaia, liaelyk bedrogen en vervoerd. Defelve, 6B.
124 61. TO B. IS1 en t97b1,,Goadhoeve,
1 5.9 H.
A.15.94, 'is fy, (door de gr. van Hohenloo, A. isio, bynaar onder Brunfwyk geraakt. B. Alting. P:laaren 36 b1)
onder de Staaten gekomen en gebleven; bet beleg van Prins
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Maurits, van den ioften Ailey tot den 14 Julii, hebbende uitgeftaan. Van Meteren, 17B. 337,&c. 61. iqedalifch. Hiflor.
, &c. bl. behalven Gotedhoeve, z D. z67,17/. en Yoh. Menfin

ga , ode Secular, in Groningana.,&c.
A. I600, kreeg fy weder een flerk kafteel voor de neus,
bynaar op defelve plaats, alw2ar dat van graaf Edfard had gethan ; doch dat ook, op het aanhouden der Burgeren, A. 1607,
wedrr is afgebrooken. Van Meteren, 22B. 455 H. en 28 B.
566
A.1672, eindlyk heeft fe die Jaffebelegering van de twee
miterdragers Keulen en Munfter, afgekeerd ; fynde deefe
biskoppen dalr voor gekomen , den 9den Julii, (loch, den
T7den Auguti. by nacht in ftilte, wieder wegh getoogen. Sa-

muel Illarefixr, Orat. de felic. foluto Groniog. obfidio. Medalftk
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behalven Valkenier, de MerkuHijlor. z6c,
rius,&c.
En dit dus verre van myn lieve moe d er,Groningen, maar,
hola ! de Leefer moet noch fyn onderrecht,ontren t 1 opmerkingen.
Dat de {tad en de omliggende landfireek , A. i 040 , door
keifer Henrik de III , de Swarte bygenaamd, aan het bisdom
van Uitrecht is weghgefchonken. Sie de Gunftbrieby
f Heda,
aangetogen by Matheus, n Notis , ad. authoris Incerts, de Rebus Ultrajedin. 4 1 pag. En alhoewel fy naderhand ve1 een eigene biskop had, deefe had niet meer re feggen, dan hem.
van den Uiterffen miterdrigh wierd toegelaaten. Sikko Bermnga, Eggerik Beninga en Worper vander Geeft , anders ook, van
Thabor, een kloofier by Sneek , gebeeten 7haborita ; by den raven Matheus , Analedor. V Tom. 64 pag.
Dat men de Groningers voor hertnekkig fcheurfiek en
oproerigh by de Schryvers vind te boeke flaan. Doch, fiet,
in welk een gelegenheid ! terwyl Cy, voor haar aangeboorne
vryheid, tegen den blikfem der Uiterfre biskoppen en andere dwingende Magten, kloekmoedigh yveren. Lees bier over
Matheus in de gemelde Nooten , .z & 43 pag. fyn bewyfen
met oudeBrieven
beveflf:gende. En fiet ook Pilaaren,
'
36 ,&c. hi.
GROENWOUW; in het flicht van Uitrecht , by Wou.
denburg en Geereftein, niet verre van Scharpefeel, gelegen,
geeft my niets van het hifloriaal; hoewel het onder de Gefichten van R. Rochman vindende.
G R U IT; en Gruitgetd,raakende de brouwers. Is een tol
die deefegeven of voor het water alleen , of ook voor het fel ve
fchoon te houden van de groente, die des fomers op de wateren is groeijende. Matheus , Analedor. V Tom. 59 7 pag.
3unius, Batay. 540 pag. Montanus , in Guicciardin. 3 Part.
24.0 pag.
Van dit tolgeld, aan den graaf van Holland, door die van
Leiden betaald, gewagen ook Scotanus, Frieffe G. 8B. 265 hi.
en Slichtenhoril , Gelderf G. 9B. 94 bl. en 22,5" hi. alwaar
ik bevinde, dat de Gruittol het dikke bier alleenlyk aanging;
fynde 't dunne bier fonder gift, van atle laften ontheven. Sie
mede Heda, in - de Giftbrieven der Keiferen , Ott en Henrik ,
95 en Icopag. en weder in die van Heer Gysbrecht van Akoude , 2.24pag.
Meek gy ondertuffen aan, dat het Bierbrouwen in de voorige
H4
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rige tyden niet foo gerneen was, dat maar eenige fledep dat
voorrecht hadden , dat ook toen de brouwketels niet foo ruim
waaren. By voorbeeld. Amisfort alleen had 35o brouwers;
het geene immers niet wel was aan to neemen , indien hunne ketels hadden de hedendaagsfe grootte gehad. SlichtenhorA
Gelderf. G. 6 B. in een aanteekening, 94 bl. Siet ook Theodor:
Verhoeven, Amisfurtum, door Mathews uisgegeven, 44 pag.
Voegh hier nevens, het geen boven van het Bier is gefprooken, 32 bl.
G U NT ERSTE IN ; ook door R. Rothman afgeteekend , en door Kafp.S.pecht in een print gebracht, is een Heerenhuys aan de Vecht, in het dorp Breukelen ; heden toebehoorende de Hr. Benjamin Poelje, ridder en heer van Berkenrode.
Dit Plot heeft wel cer,, by aankoop geweeft in het befit van
dien Palamedes onfer tyden , Jan van Oldenbarneveld , als een
Hollands leen, doch blyvende altyd een gedeelte van het Sticht;
volgens een gefegeld Schrift van A. 1611 , by Matheus , de
yure Gladii , 16 cap. 2 7 1 pag.
A.1672,, deden het de moedwillige Franfren , in September, naa 't verbranden der Huyfen, Ruwiel en Nyenrode,
fpringen. Heden is het een nieuw gebouw, en niet foo fwaar
als voor het verbranden. Korn. Kooten , in fyn keurige Verfaamelingen.
Van dit Slot of Hays maakt ook Hoofd gewagh, in het 8 B.
Tyner Hiflorie, op A. 1573 , en 195' bl. aldaar fpreekende vanAdriaan Vygh, en fyn aanflagh om de Vecht to fluyten.
H.
T./A A G E; die vermaarde en verniaakelyke, fchoon onbe-I- muurde , clad, tuiren Leiden en Dell, als op een driehoek
gelegen; volgens deefe regelen van yabb vander Does, genoomen uit fyn lofverdienende Befchryvinge van 's Gravenbage,
3 bl.
Den Haag dan is een plaats in 't Snyder deel gelegen
Van Holland , daar men in kan komen door vier wegen ,
fan 't 00,van'tSuyd ,van'tWell en van de Noorder hint;
Van waar men, in een uir,, kan wandlen op het *and.
Aan't Suyden heeft ry Delf, aan 't °often heeft fy Leiden,
dam 't Irefien korenland , en klaverryke weideis,
En
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menigh dorp , dat nies fou wykken voor een fad,
Indien het was begracht , en wal of poorten had.
dian 't Noorden kan men, in een air, de zee &trek'',
Jklaar fonder dat men hoeft te halen moec& leden;
Want daar men niet en fagh als Bergen en als land,
Leit nu een effen baan tot midden op het firand.
Soo gy van 't Ooflen komt en vas: die kant getreeden,
of van een verder plaats den felven wegh gereeden ,
Soo reifl gy door een bofth , en een vermaaklyk groen,
Bynaar een air, eer gy den Haag komt aan te doen , Sm.
Vorders heeft fy,, onder andere vercierfelen , het Hof en
het Bofch.
Het Hof is van koning Willem , naar de gemeene rekening , de i 8de graaf van Holland. Deere brocht , A.12,49,
i zsp of 1244, fyn hofhoudinge van het Huys te Sand of aver van 's Gravefande, foo niet van Albrechtsberg te Bloemendaal. Geenfins van Haarlem , gelyk fommige willen;
fynde deshalven haar Gravenhof alleenlyk een Lutthuys geheeten van 0 udenhove , Haarl. Wieg , 37 bl. Siet ook Goudhoeve , 311 bl. Matheas , Anakdor. VI. Tom. ook aanhaalende
7'haborita , 39 bl. Pars , Katy). 1 3 1 bl. &c.
Het flaat bynaar midden in de clad ; fiende ten W. op de
Oude Kerk ; ten 0. op het heerlyk huys (heden een afgebranden romp) van prins Maurits van Nairau ; ten S. naar het
Spuy ; en ten N. op haaren vyver en cierlyk beplante Vyverberg : hebbende een binnenplaats met een gallery omringd en
een buitenplein , waar over men gnat of naar de Gevangepoort , of naar gemelde Oude Kerk. Siet haar Af beeldinge van
.Petr. Schenk, en neem noch dit Byfchriftjen (van I. N. in fya
Befchryv. van Batavie, 39 bl.
Het Hof der Graaflykheid, door Willem dies herplantl
Is nu in 's Gravenhaag, niet meer te Cravefand;
Ben vlek, dat, by een hegge of haage neergeflagen,
Om's Graven wooninge , genoernd word's Gravenhage.

Van Gravefande is al gefprooken, it4b1. gelyk van
brechtsberg , o
Ondertuffen fegtme dit Huys van binnen van Yrs how te
fyn getimmerd ; terwyl de gewelven door geeri wormifeeken
worden vernield , noch door fpinnekcippen vervuild. Boxborn.
Stedeb. 339 bl. Junius, Batay. 498 pag.
VorH
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Vorders is ontrent deefe plaats een Bofch, dat van fommige beufelaars het Woud fonder Genaden, en ook van andere
het Sacrum Nemus wor4enoemd. Scriverius, Oud Batavie,
3 7 bl. Van Leeuwen , Leid. en 12 bl. Yunius,.weder Batay.
29c en 499pag.
Van het Woad fonder Camden fchrevenwe , 38 M. en van het
Sacrum Nemus , 37 hi. doch de Clad aangaande , moet bier
noch worden achter gevoegd, hoe de bekende Marten van
Roam met de feive heeft gehandeld. 1k fou wel de woorden van Vander Does , (op het 11 bl.) gebruiken.
Soo vet.' rykdoni, _roved buit en foo veel geld,
Daar wierd op toegeleid door lagen en geweld,
Want Ream fiende, &c.
'Maar fpaar dat tot den letter R. in &tam. Sullende daar
ook aanhaalen Guiceiardyns Defcript.
&e.
HA AG ESPRAAKEN; waaren Landsdagen en Vergaderingen, wegens hooghwightige belangens ; gefchiedende
onder den blooten heemel, in de boirchen, of ten minften
ontrent eenigh geboomte van opmerkinge. Sie u hier in boven onderrecht, 38121.,
HA AGES TE IN; door Rachman afgebeeld , is een fierk
kafteei aan de Lek, tuffen Kuylenburg en Vianen. Was wel
ter ctn. Itedeken, A. 1369, door Heer Otto van Arkel met
muiren omringd. Ja, wel een fad , en cendee1 van Teifterbant, hebbende een Kerk, waar onder feif fond de Hoofdkerk van Vianen, geboud A.134$. Matheus , Fundat. Ecclefiar. 191 en 693 page en Analedlor. V Torn. 331pag. en noch eens,
DeJure Gladii , J cop. in pag.
A.1406, wierd het belegerd, en met cen heininge of betuyninge van rys en andere Bingen ingefloten, door gr. Willem de Vide, en daar op bok gewonnen ; als wanneer het,
nevens Everflein, verbrand is en vernield. Heda, in bisk.Frederik. 267 pag. Goudhoeve , 410 bl. Yunius , Batay. $48 pag.
Scotatnis , Frielle G. 263 hi. Paffenrode, in fyn Treurfpel;
watts veerfen reeds, fyn aangehaald, 84 g in Everilein.
Niettemin moet het naderhand vernieuwd fyn geweef ,
vangefien noch onlangs de Hr. van Suydwyk , woonende binnen. ,Uitrecht, het voor 400©o gla heeft gekocht.
HAAR; ook door Rachman uitgeteekend doch mede
door Vianen, voor fp.Speat, A.1697. Was een fwaar gebouw,
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bouw, niet verre van Kokenge, en by het Huys ter Mey,
Wettwaart Uitrecht.
A.1482., is het felve door den Stedehouder belegerd, befchooten -en gewonnen, naa het neemen en het verbranden
van het Hays te Hermelen. De UitrechtsfeChron. by Mathew,
ilnaledor. z Tom, 193 pag. Heemskerk, in de ilanteekeningen,
over fyn Batay. Arkad. 252, bl. sit Delius, 2 B. 64 bl.
HAARLAA R, naderhand geheeten het Hays ter Mei..
den; van welke wy fpraaken, 15 hi.
HAAR LEM; ontrent welke flad wy beknoptelyk fallen
re famen brengen , r wat ons, ontrent haar naam, is voorgekomen. 2. Van haar krygsgevallen. 3. Van haar zege voor Damiate. 4. Van haar Drukkonft. 5. Van haar Raadhuys. 6. Van
haar Meir. 7. Van haar Hout. 8. Van Sparen. 9. Van het nabygelegene Spaarwou, eindlyk , io. Van het kafteel Oud Haar
lem loch laat ons eens hooren, wat de Hr. Huygens vanhaat
is meldende:
heb ik, 't myner tyd, der Vorflen Hof gevoed,
't Is myn geringfle roem; myn hoog fie fiaat ant Hoed,
Der goddeloofen bloed, van toen myn gale kielen
Haar yfren haveruouw aanvaarden te vernielen.
't Huys heb ik ook voor God, voor goed en vryigheid
Myn borgeren gewaagd, en Spanje nooit gevleid.
Syn 't koele wonderers, en hoorenfe andre meer toe,
Van 't allerwonderite komt my alleen de eer toe;
(teen ongefiener naam, geen aangenaamer flak)
Heb Konft en liontlenaarsgeholpen in den Druk.

Al

T. De naam dan fou, moeten komen van pries Willem (of,
by verkortinge Heer Lem) de vader van koning Efeloor, en
de loon van koning Dibbald. Is dir foo wel geen nude wyve
prsat ais van den koning Rotterius, de grondiegger der itede
Rotterdam ? Bokkenberg , Frif. Bata y. Reg. 98pag. Scriverims , by Goudhoeve , 229 bl. Scotamts, , Frieffe G. 48 H. behalven Ampzing , Wachtendorp , Parival, doch , fie daar,
wilje meer hebben, Boxhorn. Stedek. 97 H. Van Leeuwen,
Leid. 8 M. en Nader Bewys, 331
, een Noordsfe naAndere wederom trekken de
tie , naa deefe Iandareek , en geven de ftad de naam van Herulheim. Siet alleen Scriverius, by geweide Boxhorn, 99 b/.
Van Doyen 191 bl. en ik wil graag bekennen dat ik deefe
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fe ftellinge wel in eenige myner Logichten heb gebruikt.
Maar nu fou het my niet onfmaakelyk voorkoomen haar
naamwoord of te haalen van een droogen, vaften, doch ook
nugeren en fchraalen grond, by onfe voorouderen haar , Karel en hark gefegt. En hier volg ik Oudenhove , Haarl. lgeg,
3 Bedenk. 14b/. en Alting. Notit. z Part. 82 bl.
I I. Is (al een clad fynde, ten tyden van gr. Didrik de Vide
A. i us. Notit. 2, Part. 8 pag. tilt een gefthrifk van kon.
Willem) viermaalen met een i)elegering aangetaft. Naamelyk ,
A. 268 , van de Kennemers , met de Well-Friefen en de
Waterlanders aangefpannen. Scriverius , by Goudhoeve , 326 bl.
Ampzing, Haarl. 31 bl: en' Screvellur , Haar!. bl.
A.1436, van vrouw Jakoba , odder Will. van Brederode.
Ampzing. 31 bl. Screvelius,

A. 1492, van het moedwilligh Kaafenbroods yolk. Gomelhoeve , 549 bl. Screvelius, sz bl. Ampzing 32 bl. Voorts fie van
bet Kaafenbroods yolk, in de letter K.
A.15-72, van de Spanjaarden , onder de foon van Duc de
Alba, don Frederik°. Am in feer omfiandelyk ,565 ,&c. hi.
gelyk mede Goudheeve , 2 D. 68 bl. Screvelius, 65 bl. en voortr
Boxhorn. Stedeb. lic bl. Ortelq, nhove , 84 41.
III. Komt weder in bedenkinge het faagfchip in het veroveren van Damiate ; waar of al boven , 32 en $0 bl. Doch
bier komt my een aanmerkelyke Oasts van Makrobius op
zy rolleli, reeds in myn Gallery der britmuntende Vrouwen ,
8r bl. te berde gebracht.
Dido boude de ftad Karthago , 286 jaaren naa de komfl van
Eneas naar Italie. Soo konnen fy malkanderen niet gefien
hebben. En evenwel verfierd , gelyk het immerS al
by de fcholiertjes is bekend, dat Dido, der Karthaginenferen
afgodin , de happige byfit van Eneas, der Romeinen Starniker,
is geweef}. Hem hebben geholpen de Treurfpeldichters, Sthilders en Beeldhouwers ; foo dat fyn verdichtfel , om de behaaglykheid van haar uitvoeringe de taftelyke waarheid , ontrent de kuifre Dido, geheelyk heeft onderdrukt. Dit is de fin
van fyn redeneeringe, Saturnalior. s lib. 17 cap.
Immers gaat het, op defelve wyfe , met dit Damiate, van
Vondel , Antonides en andere Puykdichteren , tegens alle welgegronde Hiflorifchryvers, foo fielkittelend gehandhaafd.
1 V. Van haar Drulgionft hebben we gefegt, het geen wy
wiften , 65 bl.
V. Moeil
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V. Moen ik niet overflaan het Raadhuys ; in wiens voorfall die treffelyke Afbeeldinge der Hollandsfe Graven fyn opgehangen; van welke, 58 en 1 I4 bl.
Dit is in voortyden geweeft het Lufihuys der Graven, Node ontrent de foo genaamde Koningthaat; en , niet het Gravenhof; het geene, met meerder waarfchynlykheid to Bloemendale, anders Albertsberg, is geweeft. Sieboven, IO en lif bl.
Niettemin fyn de Dicbters meerendeels aan de fyde van
oude fprookjes en onbewefene beufelpraat ; gelyk Jac. vander
Does, op 's Gravenhages 36 bl. deefe woorden uitende:
't Aloude Harekm, vermaard door foo veel faaken,
Die haar aanfienelyk by al de wereld maaken;
Een _gad , die duyfend en drie honderd Kaaren oud,
Kan roemen, dat re is van een Ko*ings Joan geboud;
Die, binnen haare wal, het Hof had van veel Graven,
Die,
1am haar raft en lull lick
1 tot dees plaats begaven,
V I. Moet bier nu van het Meer gefprooken worden; doch
ik verfchuyf deefe itoffe op de letter M.
V II. Keer ik me dan tot het Hout, aan haar fuyd-zydegelegen; van weiken de Graven-Brieven al gewagh maaken
van den jaare 1284. Oudenhove, 24 Bedenk, 90 H. Ampzing,
92, bi.
A. 1 $72 , in de bovengemelde belegering van de ftad, is het
meerendeels uitgerpeid ; doch in of ontrent A.15 .85, weder
vernieuwd , en van tyd tot tyd , gelyk noch heden , vernieuwd
en vergroot ; hoewel bet, in de voorige tyden, fich foo verre
uitbreidde, dat felf eenige het Huys Voglefang daar in willen
plaatfen. Oudenhove, 93 bl.
Sie van Vogelfang , haven, 91 bl. en beneden in de letter V.
en van het Haarlernmer Hout, ook Yunius , Bata y. 412, bl.
VIII. Kom tot Spaaren; van welk aangenaam watertje,
in de letter S.
I X. Gelyk mede van het oude dorp Spaarwouw, in de,
felve letter S.
X. Ben ik dan eindlyk geraakt aan de ruiin van het flerke
SLOT Oud Haarlem. Wat dit kafteel aangaat , feif haar ruiinen
fyn heden geheel aan het verdwynen , en eindlyk fal daar of
niets meer als by de-Schryveren in weefen fyn.
Immers Saanredam, A.1628 teekenende, vertoond ons by
Ampzing nod) grooter klowpo als Rochman ;en gelyk ikfe fa,
den,
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in folk een geftalte, gelyk hier is 'nevens gaande.
Ondertuffen is deefe ruiine by de boeren geheeten het Hof;
een overfchot van'tene der alleroudfte floten van Kennemerland; Is ook niet anders als een heuvel, gelyk y hier het,
binnen een drooge gracht; waar op twee laage brokken Haan,
van feer fwaare fteenen ; die men hier aan geen andere Huy'fen , uitgen-oomen het Velfer flat , bevint. Saanl. Arkad.
104 H.
Peg, twee laage brokken ; verfla my wel , de Tyd vet-anderd een Geficht wel dagelyks ; en foo bernerkte ik onlangs, dat een merkelyke hoek door de weidende koebeeften
was om ver gerukt.
Voorts was dit Huys Haarlem gelegen, tuffen Beverwyk
en Alkmaar , dichte by het Huys Afrumburg en het dorp
Heemskerk, aan den oever van het Rhynwater, dat als then,
fyn loop nam naar Egmond, en aldaar fich in zee ontlatte.
Junius, Batay. 19 cap. 5sopag.
De ftichters fyn geweeft (men fegt , ontrent A. 506) de
oudfte ridderen van Haarlem, allenskens in den Huyfe van
Afrendelft verfmolten. Arnpzing, Haarlem, 1061.
De verwoeiling'van het felve wyt men het gemeene yolk,
op den adel gebteten ; van welken oploop wy een verhaal
Cullen opftellen , in de letter K, op Kaas en broodfpel.
Niettemin waaren ten tyde van onfen Schryver, Ha r. Yufix: (en by fchreef, ontrent den jaare 1575') de bouvalligetoornen van dit kafteel noch feer hoogh , en de muiren van
een, ruirn beflagh. Siet bem , Batay. 17 cap. 425' pag. loch de
Verbeeldinge in de SaanL Arkad. 2 B. Jot bl. en Van Royen,
3H ,7461.
Maar, eer ik van dtefen heuvel aftrede, flaan my noch
twee faaken to verhandelen. Hier -hebt gy het eene by der
hand.
In. de boven aapgehaalde Gallery der Vrouwen , vertoon ik
op hers's.. bl. de Vrouwen, volgens verlof van keifer KOenraad de tilde, de mannen op haar fchouderen dragende, nit
bet xtroverde fledeken Winbergen.
ffirtr, fegtmen', is diergelyk een voorval geweeft. Seker
Heer, `door'f rn geWeldenaryen, in den haat des yolks gevallen, wierd pp .iryri Plot ( van welke wy fpreeken) *Ittigetaft.
Het helegh was hard. Hy moeft het opgeven ; maavtliè vrouw
bedong, dat tY, yap eetiniaal, haar klenoodjentiuit het kafleel
mogt
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/nog weghdragen. Sy fluit dan, van haar dienflmaagden geholpen , haar man in een maale en voerd hetn wegh, alles
achterlaatende. Daarom fegtmen, dat, het Huys al om ver
geworpen fynde, feker lap lands ontrent het felve van den
thienden is bevryd. Saanl Arkad.roibl. Junius ,byPanLeeawen , Batay. , I14c bl. Dus verre 't eene, nu het andere.
1k heb de Ridders van Haarlem, als opbouwers van dit
vatte kafleel boven aangemerkt. Deefe worden in onfe Hiflorifchriften meermaalen aangetrokken, en hunne heldedaa.
den gepreefen, ontrent de jaaren tug., 1161 , 1103, tot aan
1375. Saanl. iirkad. 2,B. 86b1. behalven Goudhoeve en Van
Leeuwen.
Deefe wierden, A. 1184 , door gr. Floris de V, Heeren
van Berkenrode ; en hylikten , ontrent A. 1400, aan het Huys
van Affendelffc. Ampzing, 7 bl. Van Leeuwen, Batay. 975' bl.
In haar wapen fagmen een filveren kruis tufren t2. meerlen, fynde bek- en pooteloos, in een rood veld; gelyk Ampzin , 4 hi. in een print ons doer befchouwen.
ndertufren dengewaanden Heer Lem near de Vergetelbeek wyfende , wilmen dat deefe Heeren Ridders van Haarlem fyn geweeft. Junius, 17 cap. 44 pag. by Ampzing, 4 bl.
en by Van Leeuwen, Batay . 575. en 12,45 hi.
Maar hoe blyven wy foo lang by Haarlem, daar is immers
noch Been nachtegaal ? 1k heb trouwens ook niet meer te vertellen, als dat deefe puinhoop heden noch is de heeriykheyd
der Heeren van Swieten ; en wilje noch wat leefen , fie naar,
Goudhoeve, 8o bl. fpreekende ook van dit clot als over veel
Mathews, Andaaren gerulneerd. Boxborn. Stedeb.
leelor. V I Tom. sso Antonides, boven aangehaald 2641.
HAASTRECHT; ontrent Gouda, of Ter Qou teu
Ooften; heden een dorp : wel eer, foo men voorgeeft„ een
fled met 3 kafleelen verflerkt. Junius ,Batay. 17 cap. 4tcptit.
Soo dat ook bier louden te pas koomen de aangehealde
, lc , en 75# N.
Veerfen,
Van Gouda fpraken very, I To bl.
't Huys ten H A M , door Rocbman ultgeteekend , is gelegen in het Sticht , tuffen het Huys te Eng en het Huys te Hermelen ; Weflwaart van -Utrecht, ontrent den Ouden Rhyn

j

of Leidsfen Vaart.
A.1481, is dit Huys, door die van Uitrecht ,belegerd,gewonnen, uitgeplonderd en verbrand : volgens de Cbronyk vats

Uitrat, by Matheus, Analeelor. II Tom. 16 bl.

Dit
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Dit is al het geen ik heb van dit Huys ten Ham ; doch ,de
Afbeeldiv en myner Sloten en Heeren Huyfen naarfiende, bevind ik het ook , A. 1698 , door Cafp. Specht te fyn uitgegeven.
HANDS C HOE NE N; dit raakt de Leenen en het
Leenverheffen, waar of in de letter Ly
Ondertuffen waaren deefe handfchoenen Wit en doorgaans
van herteleer; welke in het verheergewaden deri Leenheere,
Bens of meermaaleh, wierden opgedragen, of ook wel fomwylen eens voor all hem afgekocht. Ja, niet alleenlyk handfchoenen ; maar ook wel fpooren , of windhonden ; valk
havik fperwer ; of fnoek, falni, &c. peper, &c. Saanlands
drkad. 314 bl. Smith , anders Smetius, Oppid. Bata y. 8 cap.
8pag. y. de Laat , sn de Vertallinge van fyn Repabl. der VII
Nederlanden , 2/ bl. fchryvende , gelyk Smetius , van Nimmegen , op de Maas, byfonder ontrent Luik, fynde tolvry ;
colts jaarlyks, op den fondagh naa belooken Paairen, naar
Luik fendende een • paar witte handfchoenen , van harteleer,,
gelyk de valkeniers in de vogelvangft gebruiken , nevens twee
ponden pepers.
H AR INGS 0 U TEN. Deefe Peer nutte uitvindinge
men met recht verfchuldigd aan een viffer, WillerriBeucheId
gebeeten; A.1347, te Biervliet overleden.
A.1556, is fyn graf met het byweefen van keifer Karel de
Vde (het fy dan dat hy was een liefhebber van een pekelharing, het fy dat hy fish op het algemeene voordeel) -en fyn
fufter Marie, koninOnne van Hungarien, vereerd. Boxhorn.
Stedeb. 37 bl. Sim. de Pries , Wonderen der Zee ,Efc. 418 bl.
Parivall , berm. van Holland, 38 bl.
H A R MINI U S . , of, gelyk de meefte fchryven, Arminius, veldheer der Cherufcen, welke wel eer fich onthielden
in de vorftendommen van Brunswyk en Luneburch. Kluvefins , Geograph. 3 lib. 3 cap. Hubner, Geograph. 483 bl.
Tacitus (Z Jaarb. noemt hem de bevryder der Duitsfen, die het RoomffeRyk niet in haar aanvang en geringheid,
maar het Wy e op haar bloeijenfte heeft aangetaft.
Dit is hy, die, A. io, Quintilius Varus, in fyne bevelens
by de Duytsfe ondraaglyk, met fyn 3 keurbenden , veriloegh.
Dio,
Hill. Rom. sblib. behalven Paterculus, Florus , &c. als
wanneer Auguftus, van fpyt aan 't hollen, fyn kop tegen de
mum ftiet , opdagende den dooden Varus , met te fchreeuwen
Varus, Beef me myn kellrbetulen wederom Suetonius, dug. 13 H.
Mett28
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Niettemin is by in fyn 3011e par omgekomen; niet in het
veld door 's vyands oorlogstuyg , maar door de hinderlagen fytier landslieden, en wel in bloede de allernaafte. Ondankbre
tyden
Syn lof, fegt Tacitus (in het aangetogen H.) word noch
gefongen by de uitheemffe volkeren ; ja fommige der heden ..
daagfe Duitffen koornen foo verre, dat fy dat beroemde
menful fyn beeld geloven geweeft te fyn. Sie Scedius , Germ.
Dew. fyntagm. 477 pag. en het geen we boven, van de Goden
faamenhaalden, to661.
Hoe ? fetten de Hoogefchoolgeleerde hem niet op een Gedemkmunt? Sie van deefe boven gewagh gemaakt, 45b1.
Maar, ik weet niet of myneLandslieden wel weeten waar
het flaghveld word gefteld, daar defe Varus met de fyne't leyen Iiet.
Voor my, ik geef het aan den Letterienix, Ferdinand van
Furflenberg, welke A. 1665' (noch fynde biskop van Paderborn;
want naderhand was hy't ook van Muniter) een marmeregedenkteken oprichtte, tuffen de beginfelen der wateren, Lippe
en Eems ; fynde het , naar fyngevoelen , die plaats , welkeGermanikus, noch met doodbeenderen overfaaid , A.16, quam
beiichtigen; volgens 1-acitus I Jaarb. 16H.
Siet Ferdinandi Furfienbergii Monumenta Paderbornenfia
met nette Konitplaaten verrykt; all y= gy niet alleenlyk het
Latynsfe Byfrhrift , in 10 regelen beflaande , fult vinden ; maar
met een ook iets, aangaande de arendflandaaren , van de fegepraalende Duitfers weghgenoomen welke datfe ooit alle fyrt
wedergegeven , nergens, als in Arminius , het treurfpel van .den
Hr. Prof Bernagie , my ontmoet.
H A T T E M; een Veluwsfe itad in Gelderland, aan den
Ylfel , hebbende weleer een fterk kafteel. Yunius ,BatAiv. 237 6!.
waar af in des ilads afbeeldinge, by Slichtenhor j , ik alleenIyk twee ronde toornen fie overfchieten.
Voorts was deefe burg, blokhuys of kafteel, getimmerd
ontrent A.1404, door Reinoud , den eerflen hertogh van Gelderland, hebbende muiren ontrent de 2.f voeten dik; enechter is'er heden niets meer af in weefen, als een puinhoop van
vervallene iteenen. Slichtenhorf , Geld. Gefrhied. t B. i o6
foo dat de print en .des fchryvers woorden bier in verfchilJen.
Haare krygsgevallen fyn van de jaaren izcSo'
an 1629. Defelve,op het aanzetogen
Eind;
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Eindlyk , wat de Naamreden van deefe flad aangaat , de
oude Attuarii fouden haar naam aan Hattem hebben medegedeed. DePlve , lo561.
H E E K E R S ; deefe en de Bronkhorften was een party(chap in Gelderland, ontrent A. r35o; een vyf-en-twintighjaarige oorloogh met malkanderen voerende. Origines Culenhurgic,e,by Ililatheus,4nalecrier. VI Tom. z66pag...ffeurs, XV I I
Provinc. in Doesb. 39914. Scotanus, Frieffe Chron.187 bl.
A.1361, den 2fften Mey, floegen de Bronkhorften hertogh
Reinoud , het hoofd der Heekersfe , by Tiel , door die van Ninimegen geholpen ; hem felf gevangen neemende. Slichtenhorfl,
Geld. Gefcbied. 1B. 3761. en weder, 43 bl, fpreekende van de
flad , het houdende met de Bronkhorften , of met Eduard,
de jongere broeder van Reinoud.
Deefe tweefpalt is met de dood der twee rafebollen ( flervende beide kort naa malkanderen, A.1371) niet geeindigd maar de Heekers hielden het toen met vrouw. Machteld , de
oudfle fuller van Reinoud, en de Bronkhorften met de foon
Defelve , 44 bl. feet ook fyn B. 13s.. bl.
van fyn iongere
alwaar by verfcheidene tweefpalten opteld , welke ik oak vinde by een gebracht door Pieter Verhoek, in fyn alte lekker en
alte welfpreekend Treurfpel, Karel de Stoute , 2061. Sie daar
fyn eigene woorden`:
Europa jiaat in vlam , fe ontfleekt in alle landen,
Een binnenlandsfe kryg verteerd haar ingewanden;
fah .lapels 4 om Anjou en iirragon, in twill;
Itaalje , om Gibellyn en Guelf, in tween
In Duitfland de Ooftenryksfe en Beyersfe en de Beimen;
Burgonje en Orleans der Franffen welvaart neemen;
De Witte en Roode Roar onivonkten Engeland;
De witte kaperoen jtak Vlaanderen in brand;
Hier Schieringers , daar weir Vetkopers , by de Friefen;
Bronkhorften, Heekers 't vuir in Gelderland opkieje#:
Gelyk de Kabeljausfe en Hoeksfe bier verwoed
Het veld doen rooken van het nitgeflorte bloed.
HE EMSKER K, Hemezenkirica, in de Oude Brieven,
of Eemskerk, by Stoke, in Diderik de II. Siet weder tilting,
Netit, 2 Part. 86pag. is een der alleroudfte dorpen van Kennemeriand ; verniaard door den uitmuntenden fchilder,, Marten van Heemskerk ; wiens grafnaald van blauwe ken ik noch
on-
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onlangs heb gefien, op het kerkhof flaande; doch e6hter verrnaarder door het kaileel dat bier koning Willem itichtte.
Saanl. Arkad. 89 en 90 H.
Van gemelden fchilder fchryft wydloopigh Karel tie Man.
der , in fyn levee.
Van het hot meen ik te fchryven in de letter M; orndat bet
met de name van het Huys te Marquette heden beter is bekend.
HE E M ST E E ; ontrent Haarlem ten Weften , Holland
afgenoomen en aan die van het Sticht gegeven , door ktifer
Henrik de IV , in een Giftbrief van A. 1064 ; volgens 4ltin4,
Notit. Z Part. g6pag.
Dit Huys, in _Print bier nevens gaande , Roeland Rochnian
ontleend, is met de rugh naar het Haarlemmer meer gelegen,
ontrent Bennebroek door de twee ronde torentjes lich van
verre doende kennen.
Wat haar oudheid aangaat, die won ik in bear eerften on,
dergang. Want het is, A. I 394 , door Koenraad Kuyfer,, volgens bevel van Albrecht van Beyeren , de 2,6fte graafvan
ornver geworpen. iimpfing, Haarlem , 88 61 en Box horn.
12,1 bl,
A.1404, toen die van Haarlem en Amfteldam, als raafende honden , malkanderen aanvielen , hebben de eerfie, dit Huys,
Coen Hoeksgefind, wederom geplonderd en verbrand. Goudkoeven , Chron. 97 bl. Heernikerk, 64i4V. Arkad. zo8bi. Vint
bl.
Spam, Rotterd.
A. 142,5. , is het felv e weder geruineerd. Mathew, Analetlor.
VI Tom. II slag.
Niettemin is het heden in die nette (bat, die n hier word
vertoond ; onlanghs bewoond door den Heer Adriaan Paauw,
Ridder,, &c. Rechten en Kolluymen van Kennenserlaisd,
258
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Haar flichter fon fyn geweeft Reinoud van Bkederode, dje
tweede natuirlyke Coon van Reinoud den II ; A. P481, op dit
clot overleden; volgens Bokkenberg, i Illotfir. Brederod. 76 pag.
Oridertuffen fie Van Leenwen, Bativ. 981 bl. van de doorluchte ridderen van dit edel Stamhuys.
Eindlyk moet dit Huys wel worden onderfcheiden van het
Huys te Heemilede, in het Sticht, teen Uitrecht en de Lek,
de weergadeloofe luftplaats van den Hr. Didrik van Veldhuyfen; waar of by my niets is, de Hiftorie aangaande ; en Tyr
der het vervallen en weer vernieuwd Huys te Hat:mike, in
Ia
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de 13aander-heerlykheid van Haeinflede, in Zeeland, by Zierikzeo ; van welken laatflen Smalleganse Chron. van Zed.
689 E
9 bl. EN V L LE T; geleegen in de lande van Vooren en
Putten. Van Leeuwen, Batay. I 305. bl. doch alleenlyk , vo1gens fyn gewoonte, fpreekende van het Geflacht. is heden een
ruiin , hebbendedikke muiren , en fwaare brookken van-torens
en geweli en ; volgens de Afbeelding van foo dikwyls ge°
noemde Rochman.
Men vind her genoemd, in de Handveflehronyk , i D . 1 36 bl .
fonder eenige byfonderheden; welke, indienfe'er fyn, ik van
cen andere hand rekhalfende inwacht.
H E ER- AARTBERGEN ; door Rochman uitgeteekend , in het geboomt; een Huys in de Krimper Waart , ontrent de Lek, beneden Schoonhoven, op een berg gelegen.
Is geboud van Heer Arnoud van Arkei, in de Heerlykheid
van Berg-ambacht; volgens Van Leeuwen, Bata y . I21261.in
de Hu_yfen van Suyd Holland.
HEER JANSDAM, een Hays in de Heerlykheid van
Heer Jans Dam; voerende haar naam van den ridder,, Jan van
Roolendaal, die defelve allereerfi bedykte. Van Leeuwen,
Batay. 1224 bl. Oudenhove, Suyd Holl. 412 bl.
HEEMRADEN; van Rhynland , Delfsland en Schieland. Hebben haar vergaderplaatten binnen Delft*, Leiden en
Rotterdam. Begonnen , even als de Dykgraven met A. 1300.
Van- Leek-wen, Batay. I s'01 bl.
Deefe fyn over 's lands dykken en haar onderhoud (waar
aan het algemeen welvaaren is afhangende) gefteld. Parivall,
Vermaak van Holl. 222 6/. yunius Batay. 41! pag.
Volgens de Naamreden, heetten fy Hemelraden; om dat
Cy onder den blooten hemel beraadflagen en befluyten. J.B.
Grarnaye , by Oudenhove, Suyd Holt. 13961. Of liever Heimraaden ; fynde beim een affchutfel, en dus helm een dyk, waar
'Tiede een vlek of dorp word bepaald en afgeheind. Doufa,
by den felven Oudenhove, op het gejlelde blad. Dit behaagtme
beter als helm, een buys ; waar af yuxius deefen titel af wit
trekken, Batay. 393 pag.
HE ES BEEN; een Huys, in den Lande van Arkel ell
Mena, by de oude Maas, ontrent Heufden, in Mansfelds
tyden; A. Is. 89,afgebrooken. Goudhoeve , 88 bl. Van Leeuwen
Batay. 1301 bl. Oudenhove, Heufdens Befcbryv. 17 bl.
Vind het eater by Rothman in het gehecl afgeteekend,
Coo
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foo niet moogelyk het geficht een verkeerde naam is bygefet.
HEILIGENBERG, een hooge hofftede , mt ongemeene fchoone gefichten, een weinig buiten Amisfort in de
Veluwe.
A. Iooz, was alhier geboud het kIoofter derB
i n evis,
ne dficSalty. n
Hoohorft of Hogenhorit geheeten. Matheus
edit.
Arnisfurt. en weder , Faddat. Ecclef Ultrajc&. I 9zpag.
Gefcb.
Maar echter vind ik, by Shchtenhorfl,
dat, A. ioo6 , Anfrid, de 18de biskop van Uitrecht, ter eerren van onfe Lieve Vrouwe, voor de getlide Bc-nediaynen,
het fou hebben gefticht.
H E I L 0 0, anders Heiligelo, of Hailgalo, in de oude
Brieven van A.1063, en by Beka. Heiligloe, by Stoke; eene
der I- moederkerken , in het weflen van Alkmaar gelegen.
Alting, Notit. 2 Part. 84 bl.
Is feer roemruchtigh , eensdeel door S. Wilebrords Put,
ftaande beweften de verminderde kerk , \buiten aan de ringmuir ; hebbende feer fuiver en feer frnaakelyk duinwater.
A.1706, ging ik , den it en I Sept. defelve betichtigen ;
midlerwylen het aanteekenende, nevens Beka, in Wilebrord.
iopag. en de Saanl. Arkad. x3661.
Anderdeels, door de grond van het mirakuleufe kapelletje
van Onfe Lieve Vrouwe ter Nood ; als noch van alle kantcn,
nit devotie, jaarlyks befocht.
Den 11 Septemb. van het genoemde jaar, be yond ik het te
fyn al eery inooije poofe ryens van Heiloo, tuffen 3 Herber=
gen, met een walletjen omringd. In het midden ftondeen laage bus voor het offergeld. Hier om been ging, als een rad,
het diepe fpoor der kruypers, onfe Lieve Vrouwe aldaar aatibiddende.
In de uitgegevene Printen word de vlakte van het veidje
feer qualyk atgebeeld; het geen gevolgcl is van Van Royen,
18961.
Dit wegens het geeftelyke ; een woordtje van het wereldlyke; want, A. 1°18, floegh gr. Diderik de IV deFriefenby
Heiloo; gelyk al is aangeteekend, 57 foo was hier rnede
een_treffen, A. Ioz4 ; waar in die dappere wediiwe, Vrouw
Helena, foo manhaftigh fichheeft gequeeten, volgeus het bovon gefchrevene, op kb/.
Maar, hier is weder een maar. De vraag is, of tiler te Heiloo, op twee byfondere tyden , 6 jaaren verfchillende, een
ge3
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gevecht is gewee. ft. Van het laatile gewaagt alleenlyk get Egmolder Chronykje. Soo redeneerd Ilan Wouw, Alkm. Chron.
is
Ondertufren moet ook de Leefer wel befefren,dat de krygs.
lift, van het geroep, Vliet! Heeren, vliet! onder gr.Diderik,
de 111 (van welken, 5. 7 bl.) geenfins te Heiloo is voorgevallen ; gelyk ik my, door fchielykheid, heb laaten misleiden,
32 Id.
Eindly_k diend men bier noch aan te hangen nit de 1?echten ex Kojlawymen Van Kennemerland, 23761. dat, onder de
Graaflykheid, die van Heiloo, in de heirvaarten,op t z riemen
louden , en het yolk naar de riemtalle; dat A. 1395 , 6 riemen fyn afgekocht , en die weer, A.1399, by gunft, op 3
verminderd.
H E L I U M; dit is weder een harde quail by de Latynsfe
Schoolgeleerden. Boven, 44b1. heb ik aangeteekend dat in de
naam van den Brie!, noch overblyffelen van dit woord worden befpeurd. Maar , Flud h Ghilde, in de Voorrede van fyn
aldaar aangehaalde Vertaalin:e, brengt Junius, Eindtus en Doufa by, gelovende Helium heden te fyn de Wielingen. Andere weder fpreeken van Helvoetfluis , op de Snyder zy gelesen ; dat immers ook al fchyn heeft. Andere, noch geleerder, meenen van Helium het wortelwoord te fyn eitoc, haalende het nit Paufanias, in Laconic. of fyn derde B. Nu is,
rAog een diepte ofpoel gefegt.
Ondertuiren hou ik het met den Brie!. leder kies wat hem
lull en fie verdere redeneeringen by Ortelius , in flefauro Geograph. in voce, Helium, Van Leeuwen, Batay. 53 61.
HELM; deefe ftoffe fal weder wel een kortheid vereif.
fen, om niet, met al te veel aan te trekken, de paalen van ons
kleen beflek te overtreden.
Sal dan overflaan de 7 of S Legerkroonen der Romeinen,
aan de foldaaten, naa verdienfien, door de Veldheeren uitge'deeld. Sie daar of by Lipfius, Stewechius, &c. behalven de
*loch oudere, Plinius en Gellius , &c en eindlyk Van Leeuwen,
rt,. 7i6 61.
Verder ook niet befchryven de verfchillende en itoffeen het
Peer veranderlyk maakfel der helmen en flormhoeden, room
de genoemde Romeinen als van de alleroddite Grieken; aangelien dit , buiten ons oogmerk fynde, ook by de aangeto4.
gene iipfiris eA Stewechius omftandelyk word vertoond.
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Maar ik meen hier te blyven by de Helmen der wapenfchilden; Welke of geflooten of oopen waaren.
1. Diende men te weeten dat, van alle oude tyden , de oneedele, op hunne wapenen, geen heltnen mogten voeren.
I I. Dat nieuvvs geadelde geen helmen mochten op de was
pens hebben, als geflooten en met een neergeflagen vifier.
III. Dat de gifte van een open helm , aan brave lieden
van de fouverainen gefchonken, met een gunfibrief van adei
wet uitdrukkelyk wierd beveitigd.
I V. Dat de open helmen der geboorne edelen waren met
tralien; der edelen van afkomit met 3 ; der ridderen met 5;
der hertogen, marquyfen en graven met 7; der fouverainen
alleen met 9 ; als fyilde een getal , dat in fich alle getallen bevangt.
V. Dat de edele, foo majores als minores , op hunne wapenfchilden, geen helmen mochten fetten met platten aangefichte , maar alleen van ter fyden : want dit alleenlyk eigen
is aan prinfren, veldheeren en hootden van een ridderlyken
order.
V I. Dat de helmen der gemeene adelen waaren van yfer
of ChM, der hoogere van fitver ; maar der abfoluite prinfren,
of uit koninglyken huyfe van 's vaders fyde, van goad of geheel verguld.
Soo verre Van Leeutven , 72861. by wien ook foodaanigen
Gunfibrief u fal ontmoeten , A. 1539, door keifer Karel de V,
aan eenen Jan van Loven verleend.
Van de ridderfchap en de ridderen fallen wy fpreeken , in
de letter R. ondertuffen voeg dit van de Helmen by dat van
de Dekkleden , 52 bl. en wat'er verder noch fou konnen worden aangehaald, dienende tot den adel en de ridderfchap.
HEMER T; een clot en heerlykheid, in den Lande van
Arkel en Altena, tegen over de had Heufden , aan de Maas.
Goudhoeve, 88 61. Van Leeuzuen , Batay. 1301 id.
A. t o62, wierd hier gr. Floris de I, met alle de Fyne , in
hunne vermodidheid, verrafl; volgens het verhaalde, 68 bl.
HEN RIK; de Roomffe hillorie heeft in de rang haarer
keiferen, 7 Henrikken.
Onder deefe is geweeft Henrik de VII, of de laatfle ,bygenaamd de Luxemburger; A. 1313 ; den 23 Aught}. door een
jakobyner, antlers Dominikaner, monnik , door die van Flo:renfre gehuird , vergeven met het vergiftigde Corpus Donny:.
Siet een geheele lyit van Schryveren, by Michel:xi , over Heda,
1 4238
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238 pag. voorts Scriverius by Goudhoeve , 3f3 bL Scotanns,Frief.
fe G . 206bl. Hartnakk. in Continua:, 709 pag.
Sou dit niet hebben aangeteekend , als om dat my feer vreemd
voorquam in de Origines Culemburgicx, by Matheus, Ana.leaor. V .1 Tom. 2 45 pag. dat van die tyd de Jakobyners het hetlig facrament aan de gelovige niet mogten uitreiken met de
rechterhand.
HE R K ULES; ook onder de godheden van deefe landftreek ; gelyk wy beweefen, ios bl. alwaar wy ook fpraaken
van Saxanus , eene fyner bynaamen.
Van de Steenhoopen, gelyk wy aldaar ook beloofden ,
wy fpreeken, in de letter S. maar niettemin hier een woordtje
voor de liefhebbers.
Tacitus , van de Seden der Duitsfe, 34 H. by Kluver. van
de Rhynmonden, 2 D. 281 getuygd dat het gerucht verfpreide dat, ontrent den oceaan , de kolomnen van Herkules noch
overigh fyn. Het fy (fegt de Vertaaling) dat by daar felf geweefi
heeft, of om dat men al wat heerlyk is, toegeflaan heeft tot fyn
vermaardheid toe te paffen.
By Yunius , Bata y. 48cpag. word Altamerus veroordeeld
als dwalende, met de pilaaren van Heaules in het Noorden
te fetter).
Van gelyken meent by Anton. Schoonhovius, in feker brief
over deefe. pllaaren fchryvende, feer fchandelyk te fyn gevallen , flellende deefe gedenkteekenen by de Ten&eri, ontrent
Rolde, niet verre van Kovorden.
Maar , myn goede Adriaan Yunius , had gy in Drenthe geweeft, en- die yflyke gevaartens en onbefuyfde fleenhoopen,
aldaar gefegt Huynebedden te Rol de, te Borger , te Drouwen , te Finaarie,&c. ooit aangefchoud , gy font dit fchryven
van Schoonhovius, vopr een aartigh fprookje, of een enkel
droomgeficht , niet hebben uitgemaakt.
Voor my, ik hebfe meer als eens gefien, en Oak meer als
eens boven op de felve geklommen , en beneden daar door
been gekroopen. Dus feg ik alleenlyk bier in het kort; het fyn
op malkandere geftapelde fteenen, van foodaanige grootte,
datfe niet als met de handen van eenen Herkules bewogen
konnen worden. En wie is nu hier deefen Herkules? de reufen of, fon menfe noemt , Huinen ; van welke Pikart,Drentfch.
Oudh. H. 34 bl.
H E R M E L E N, door Roch;nan, in 2 Gefichten , en
door C. Specht , A. I7oz , afgebeeld ; is gelegen by het
dorp
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dorp Hermelen , in het Sticht , aan de Leidsfe vaart.
A.1481, is-dit Huys, door die van Uitrecht , belegerd
en door Hr. Gysbert van Zulen , op den felven dagh' dat den
Ham was opgegeven, aan haar overgeleverd. Uitrechtfe Chron.
by Matheus Analecrior. II Tom. I 6pag. en Ileemkeri, uit I4
figs , over ryn Batavie ,
H UKELOM; een over oud flot , een boogfchoot weges buiten het IIedeken van defeive naam ; in de lande van Arkel en Aitena. Yunius , Bata y. 487 pag. Handve ft. Chron. i D.
1 3 761. Goudhoeve , 8661.
Is heden onder d dingen, welke fyn geweeft ; een ydele
gedachtenis. .Soo befchryt het Parivall, Verm. van Holl.
hi. alwaar om het tyd is die geringe gedachtenis te bewaaren
met dit nevensgaande Gelicht van Rochman.
Was door de Heeren van Arkel geboud , A.1 2CO. Boxhorn.
Stedeb. 30761. welke daar nevens voegt, het by fyn tyd al geheel onder de voeten te fyn geweeil. V. Leetszven Batay.
I ;oi bl. alwaar hy gedenkt , dat het, van Rhegino, op A.7-4,
R
van Karel de Groote fchryvende, Huculim qualyk was genoemd.
Voorts is aan Otto van Arkel, de jongere foon van Jan de
VIII, Heer van Arkel, A.117/ , aliereerft de titel gegeven
van Heer van Heuke1om Defeive Van Leetnven, 198 bl.
Eindiyk is het ouder als Leerdan-1 en Afperen; maar het
is weer een beufelpraat, Henkelorn te noemen Herkulim ,
als of men fei, van Herkules; waar naar de Heeren van Arkel , meerendeels alle flerke reufen, quanfuis fyn genoemd.
Weder de felve , 198 hi.
Sou wel haaIt vergeeten hebben, dat op dit-aloude Huys,
de 4 Heemskinderen, op hun Rosbeyard tittende, fyn te flea
geweeft. De reden is gefegt, boven, zo bi.
H E U LEN; een Hollandsfe gewoonte, onder de jonge
lieden, met de wagen ergens otmeen plaifiertje rydende. Siet
hier een uittrekfel nit de Batay. Arkad. van meergenormden
Heemskerk.
Zedert feker jongman (verteld hy, 118 bl) nevens fyn vryfler,, in de Veenen , ontrent den Leidsfen Pam, op een bruggetje, met een overdekte wagen verongelukte, is het in Holland de gewoonte geworden, op een brug met de wagen komende, malkanderen om te hats te vatten en te kuffen; onder het roepen , heul! heul! dat is te feggen ; hull) hu1p vrees
ik van noden te hebben !
HE VSI 5'
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HE US El E N; een fledeken , juill op de grenfpaalen van
l3raband, Holland en Gelderland ; wiens Peer oud kafleel,
door de .Deenen en Noormannep, is geruineerd. Godefchalc.
Stewechtus , in Vegetim, 4 lib. I o cap.
Doch naderhand , door Boudewyn, de tweede Heer van
Heufden , weder opgemaakt. Deefe Heer is overleden , A. 87o.
Oudenhoven , Befchryv. van Heufden, 6 en 19 M.
Bleef derhalven, tot in onfen tyd, in weefen, met 2 vierkante toornen , hebbende een aanmerkelyke hoogte ; dock van
deefe is de grootfte , A. 1620 , met een deel van het fydewerk,
omvergevallen.
Voorts plagt dit fchoone clot, wel eer buiten de flad te
fyn; maar is federt, by vergrootinge van de felve, binnen de
=ken getrokken.
A.1340, begon Jan de III, de negende hertogh van Braband , hier by deefe burg, een achtkantige tooren te bouwen;
welke van vrouw Jakoba, fyn dochter , naderhand is voltrokken.
A.13c9, wierden de Heeren, Gysbrecht van Nyenrode en
Jan Keruene, weghgevlucht uit Delff, dat fich aan graaf Albrecht (fie boven, 54 U.) had overgegeven, in dit kafleel
belegerd. Maar, na een belegh van een geheel Saar, wierd
de faak, door het bemiddelen van Heer Otto van Arkel, by
gelegt. Het clot wierd gemelden graaf weder overgegeven, en
men fond de ridders, om het Heilige Graf te befoeken, naar
Jerufalem. Oadenkove , in gemelde Befchryv. en Goudhoeven ,
I D. 3976/.
A.142o, gaf fich Heufden aan onfe vrouw Jakoba over.
Immers dat deefe gravin langen tyd op het kalteel fich heeft
onthouden, getuygen de Jakobaas kannctjes ,in het diepen van
de grachten, in groote meenigte opgevifcht; even als in Holland, op het Huys te Teilingen en elders. Weder Oudenhove,
SI bl.
Eindlyk merk ik aan, nit deefe Oudenhove , dat wel eer de
tooren een hooge kap had met een ommegang; welke, 't fy
door ouderdom, of het fy, door andere ongelegentheden , is
oin very geraakt. Alwaar om, A.1613, in plaats van deefe,
een huysje daar boven is gefet. Stet de Gefichten van Rochman ; en daar neven fie Junius, Batay.*496pag. ook van dit
kafleel gewagh maakende.
Ondertuffen, om niet te lang in Heufden te blyven, flap ik
verby de oorfprong van het fpreckwoord, onder onfe landsJieden ,
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lieden, ontrent de gierigheid of een inhaalige begeerlykheid;
gy fpeeld flechts, lifechelen my, Heufden dy. Snow geett u fa,
by Boxhorn. Stedeb. 297 bi.
HILLEG OM ; een Huys , ook het Hof gefegt , 'door
Rothman afgeb .eld , tuffen Lis en Haarlem. Goudhoeve, So bl.
Van Leeuwen Batay. 12 48 bl. doch a waar gy niets aanmerkelyks cult vinden , als hoe dikwyls het, met fyn waarande,
duynen en ko;iynen , is verleid.
H1LLIGAARTSBERG; in Schieland ,ontrent Rotterdam , by de Rotte, in een moerige grand, op een heuvel
gelegen; waar al noch is te lien , volgens het Geticht van
Rochnsan, de ruiin van een vervallen tooren.
De naam komt haar van de waarfegiler Hilligaard , een verdicht vrouwmens die, met een voorfchoot vol land , deefe
'
heuvel verwekte. Doch
die loft heeft aan beufelpraat en oude
wyVe loopjes , gaa naar Junius , Batay. 512,pag. Goudhoeve
bl. Val; Leeuwen, Batay. 12,97 bl. en Van S:paan , Rotted
19661.
H U DENP Y L; heden alleenlyk de ruiine van een
derlyk Huys, in Schieland, by Vlaardinge. Goudhoeve, 8761.
Junius Batay. 52,1pag. ran Leeuwen, Batay. 12 9 bl.
Word ook geheeten het Huys te Blote. Defelve Van Leeuwen, r2,8664 hoewel by dit in Delfsland let by Ryswyk ; foo
dat bier z Huyfen fyn, die niet moeten onder elkaer verward
worden.
A.1392, is dit Huys, nevens Duyvenvoorde, Sandhorft,
Heemftede, Warmond en Paddepoel, vernield ; door Koenraad Kufer , met fyne krygers, van hertogh Albrecht hen gegeven , om de moorders van Willem Kufer, fyn foon, te vetvolgen. Scotanus , Fr4effe G. 2 1 f 61 Goudhoeve, 407 bl.
HOF L AK ; anders Hoeflaken, een clot ontrent
foort , in de Veluwe, Ooftwaarts ; in de papieren van A. 1132,,
al bekend. Matheus , in Not. ad Amisfurt. 2.30pag. fie ook
van deefe plaats gewagh gemaakt bySlichtenhor Gelders. G.
B. s'ob/.
HOE KS en KABEL JAEU W S ; een landverdervend
gefchil , A.1350, tuiren moeder en foon ontitaan; te weeten, Margriet, vrouw van keiferLudewyk de IV, en Willem
de V, graaf van Holland. Scriverius , by Goudhoeve, 3 8 f bl.
Deefe Margriet, de rafter van graaf Willem de III, wierd,
volgens het recht der geboorte , tot graven van Holland aangenomen; doch fy, begecrigh ozn by de keifer haar man te
wee-
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weefen , trok weder naar Beyere, voor een jaarlykfe ultkee-

ringe , het regeeren aan Willem, haar oudlle loon, overdragende. Befchryv. van //infield. 6D. 124 bl.
Maar,, als deefe Willem, in fyn oorlogstogten tegens den.
biskop, Jan van Arkel, ongelukkig was , en , de flad Oudewater, en weder, by Schoonhoven, een veldilagh verliefende,
het beloofde geld niet kon opbrengen ; foo quam vrouw Margriet wear naar beneden, verfliet hace foon, ging felf aan het
roer. Bales, Dordrech;s Befchryv. 739 , 740 en 741 bl.
Ondertuffen regeerde fy met fulk een flappigheid , dat veele edelen en fleden de foon weder toevielen, en , sevens hem,
de moeder te keer gingen. 0 udenhove , Dordr. Befchryv. 496,
497 en 498b1.
Voorts verfchilden deefe partyfchappen niet alleenlyk in
naam, (die van de moeder de Hoeksfe en die van de foon de
Kabeljaewsfe wordende genoemd) maar ook in het gewaad;
de Hoeksfe roode, maar de Kabeljaewsfe afchgrauwe bonnetten dragende, Heemskerk, over fyn Arkad. 2,0061.
Nu waaren am de fyde van vrouw Margriet ; de Heeren.
Duyvenvoorde ,Brederode ,Polanen , Binkhortl, Riede, Hoekboat, Heemftede, Oudshoorn, Raaphorit, Poelgeeft, Meereftein , &c.
Maar Willems aanhangelingen , Jan van Arkel , de Egmonden, Perfyn, Wateringe, Heemskerk en meer andere; nevens de fleden , Dort, Haarlem , Delf, Leiden , Amfleldam,
Alkmaar, Medenblik, Oudewater, Geertruydenberg, Schiedam en Rotterdam. Goudhoeve, 385 bl. behalven Oudenhoye, i &c.
Eindlyk , deefe verdeelinge duirde , met groote bitterheid , aan beide fyden, 140 jaaren , te weeten van A. 13 so
tot ontrent A. 1500 ; binnen welken tyd veele fteden fyn
ingenoomen , veele floten fyn om ver geworpen , en veel
bloeds is vergooten : elk fulks brde Schryvers breder
kan worden naargefien ; als daar fyn : Orlers , Leidens'Befchryv. 2 D. 407 bl. Van Leeuwen , Leid.Befchr. 176 en 191 bl.
Wathtendorp , Rymchron. 7 B. Buchelius , in Hedam, 353pag.
Van Spann, Rotterd. 93b1. Scotanus , Friefe G. 18461. J. v.
Leiden, de Origin. & GO. Brederod. 31 cap. by Matheus, Artaleder. IIrom. ;is pag. en noch verfcheidene andere.
. noch ik heb echter noch 2 faaklykheden , by 6'criveritts ,
In tynroetsfieen over den Gouwenaar,, aangemerkt.
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Dat de bovengemelde naamen veel jonger als de dud
felve fyn geweeft. 272.bl.
I I. Dat deefe toenaamen, om onder de lan dgenooten alle
haatlykheid to dernpen , A. 1445, door een plakkaa t fyn vernietigd. 273 bl.
Ondertuffen die eenige veersjes , ontrent dit landgefchil fou
willen hebben , vernoeg fich , met die van Antonides , aan gaande 't vernielen der Heeren Huylen , boven aangetogen ,
en met de volgende, van Verhoek, raakende de bonnetten:
Ik fagh de Hoeksfe mei , tot weérwraak ,herwaars fireeven,
En Breiroo , Walenaar ens Duyvenvoord, gelleeven
Van Binh en Boekhoril en Oudshoorn , Meerefiein,
Polanen, Raaphorfl, Lek en Naaldwyk, eene trein
Van floute wapentuirs , all ridderen of knaapen.
Hoe meend gy fou het dan in Zeeland flaws gefchaapen,
Dat nu, gerufi van't land, de hulk van Holland fiet
In flood van firanden en erbermelyk verdriet ;
Ells Kabeljousfe nu de Hoeksfe roe bonnetten ,
De Hoeksfe wederom om bun betaalt to fetter,
Haar grauwe finks den kruin uitrneeden, naar het vie',
Dat seders lieverey, in 't vechten 't veld behiel.
Dit uit het 4de rooneel des ',den Bedryfi van fyn Karel de
Stoute ; doch het eene fat het andere ophelderen, indienwe
een brokjen nit het 2de Tooneel des !lien Bedryfr , hier achter plaatfen. Hoor toe dan, het is al een mooi geliefde Leefer:
Want , federt vrouw Margriet , de keiferin, de landen
haaren foon , als ruward gaf in hander,
Aan
En by haar 't jaarlyks geld, dat fy bedong, niet gaf,
Naar trok in Beyeren, en !fond 't gebieden af,
En fy , in Henegou bleef kdigh in haar
Doen wierd de twill geteeld, die federt 't land ontrufle ,
Al de adel decide fich sn Hoeks en Kabeljouws,
Den eenen was goed Graafs, en de ander weer godVrouws,
De 1Woeder en het Kind, elk richtte bun banieren,
De Maas fagh finks' bier op twee dappre vlooten fwieren,
En bruiffen fnel door een; de koggen, !Jerk bemand,
Veklampt, verheerd, gefleept, gefonken en verbrand,
En void fyn filvre firoom, keklaaglyk, twee getyden,
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Geverft met edel bloed, door het verfrhriklyk firydeti.
Van doen of flak de toorts de Sloten in de brand ,
Ontheifirende al 't g.ehuchte in't rand ten Flatten land, &c.

HO G E WO E R T; antlers de Hooge lAraart , een verhevene plaats ontrent den oever van den Ouden Rhyn, by
Montfoort.
A.13o1 fneuvelde bier den biskop , Willem van Mechelen, firydende tegens die van Uitrecht , in een twyfelachtigh
gevecht. Heda, in Wilhelm, 12,7 pag. I3eka , 103 pag, Stoke,
Notit. 2 Part. 90 pag.
Rymchron. in Jan de II, by
Voorts heeft wel eer hier een Roonisfe fterkte geltaan, terwyl fucks haar hoogte uitwyll , behalves de opgedol vene Geldmunten, Steenen en allerhand gebrooken Vaatwerk, in eery
groote menigte nu en dan weghge haald. Buchelims , over He.
da, 229 pag.
Ondertuffen vind ik , in Kennemerland , een ambachtsheerlydheid van Hoogewoerd, ontrent de ambachtsheerlykheid van
bet Schoter Bofch, en by de ruiinen van het Huys te Kleef.
Rechten en Kofluymen van Kennemerl. 2.66 61.
Dus is bier ook de Lufiplaats Hoogewperd; met ontelbaare veranderingen naeuwkeurigh befchreven door Petr. Vlatning, de fchilderende ffilrefierbaan onfer tyd, onder fyn Dichtgenooten uitblinkende.
HOLLAND; hier ontrent meen ik me weer van Verdeelingen te bedienen ; fullende een korte reden voeren van
I. De Naamreden. 11. Van haar weefen en gelegenheid.
1 I 1. Haar fleden. I V. Aanmerklykheden , ontrent deefe laage en vlakke landflreek.
I. De Naamreden bevind ik weder, by de Schryverett, te
fyn vyf dubbeld.
Holtland feggen eenige; fyae quanfuis deefe landareek,
voor de grootere bevolkinge, vol bolt of hout, boffen en
wouden geweeft. Sie, boven, het aangeteekende, 36 en ;9 bl.
Holland, hollend land ; foo flellen het andere, noemende
onfe landslieden hollers, om dat fy muitineerden en opflonden , toen Karel de Kaale, foo fe voorgeven, Didrik, de
cerite graaf, hen toevoerde. Saxhorn. Stedeb. i H. 361.
Batay. 301 pag. Buchelius , in Hedam, 7 pag.
flooiiand r foo fpreeken wedei fommige, wegens des lands
grasrykheid. Defelve yunites , Batay. 300 kl.
Holland bolland, ik box my; aan de beykant &gen eindlyk
Tom.
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(ommige ; wegens des aardryks moerairge en veenige Week-

heid , onder de voeten bevende en lillende. Boxhorn. over de
Cbron. van Veldenaar, .137 bl. Berths, German. Defcript
I Part. 87 pag. en Partvall. Vern?. van Holl. 164b1. behalven
Guicciardin, Wachtendorp , Varenius ,&c.
Hier af komt het konftwoord by de Vetweyders; bourlekyks land. Soo noemenfe de lichte, weeke en dryvende wey,
landen, ook feer licht hooy gevende.
Maar ondertuffen fou ik die Schryveren konnen toevallen,
Welke ftellen, dat de Deenen , Gotten en andere Noorluy,
de naamen van Holland en Zeeland hebben medegebracht.
Scriverius , Nader Verklaring. 37 bl. behalven Heda, Doufa,
Junius, Petr. Nannius , en eindlyk weder Boxborn. Stedeb.
3 bl.
Eindlyk is het feeker, dat dit felve land eerit word Holland
geheeten in de Brieven van keifer Henrik de III, A. i 064. of
Holtland, in het Inventaris der goederen van Utrecht, by Al.
ting, Notit. 2 Part. 2I6pag. en dat gr. Diderik de V. fich allereerft heette Graaf van Holland. Boven , 5-9 pag.
Dit van haar Naam; nu van haar gelegenheid.
II. Holland is- de boefem van de Rhyn en de Maas. On.
denhove , Suyd Holt a4 hi. door den Rhyn en de Noordwefte
wind veroorfaakr. Nanning-, Mifcellaneor. ICJ lib. feer laagh,
en dagelyks het ebben en vloeijen onderworpen ; felf al ten
tyde van Plinius. Sie hem, H/1. Natural. 161ib. i cap. In
welke het Bedykken allereerft is aangevangen, ontrent den
aare, t 180. Meyerus , Chronicor. Het geen echter andere vroeger ftellen ; volgens het bovengefchrevene, 6zb1,
Uit het welke het water, met Molens, ook allereerft is nitgedreven , in de Kaaren 15'10 en 15'19 ; of ten minften daar
ontrent. Weder Oudenhove, uit de Plakkaaten, it en 22,14.
Was eertyds naauwer bepaald; het befit daar af fynde de
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Dortsfe Waart. Immers, Noord Holland heette toen, daar
fich heden Schielanci, Delfsland en Rhyriland vertoonen. Het
tegenwoordige Noord Holland noemde men toen WeftFrieiland. De rentmcefter van Noord Holland had binnen
Delf fyn verblyf. Ja feifs ten tyde van Koning Willem,
fond Weft-Friesland noch niet onder Holland ; alfoo by vat
de Friefen, by Hoogwoude , op den Friellen bodem is verflagen. Buchelius, over Heda en Beka, by Slichtenhor fi,

ders.G. 6B, 70b1. en elders.
III. De
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III. De XXX III fleden van dit ons Holland vitid filen
meerendeels , door deefe geheele Schatkamer veripreid , beflaande in deefe volgende : 1. Dordrecht. 2. Haarlem. 3. Delf.
4. Leiden. 5. Amileldam. 6. Gouda. 7. Rotterdatn. 8. Gorkom. 9. Schiedam. Io. Schoonhoven. 1I.,Bliel. I 1. Geertruydenberg. [3. Klundert. 14. Heufden. 1g Workom. 16. Vianen. 1 7. Leerdam. 18. Afperen. 19. Heukelom. 20. Yffeiflein,
2A. Woerden. 22. Oudevvater. /3. Naarden. 24 Weefp.
2 C. Muyden. 26. Vlaardinge. 26. Gravenhage. 28. Delfshaven.
29. Beverwyk. 30. Goeree. 31. Alkmaar. 32. Schagen.
33. Hoorn. 34. Enkhuyfen. 3. Edam. 36. Monnikedam.
37. Purmerent , en 38 Medemblik.
I V. Wat de aanmerkelykheden ontrent deefe landoord betreft , is onder de felve voor eerif
De feldfaame veranderinge der gronden; fynde de felve
hier vaft en dicht en daar weder los, licht en trillende; gelyk
we foo eeven hoven hebben aangeweefen. Daar nevens hier
fandigh of kleyigh en ginder weder veenigh en darrigh. Doch
deefe Elie fal gefpaard worden tot den letter 7, of 17 ; alwaar wy, uit Martin. Schook , de Turfis, &c. van de Turven
en Veenen een redenkaveling fullen opflellen.
Ten tweeden , een onfeilbaare bedervenis , door een Hethelfche voorfchikkinge, met de gaven van de Natuyr geituyt.
I. Met de helm; fonder welke te planten, geheel Holland
van de Duynen, fou worden overftoven. Sie boven , 69 bi.
I I. Met de Wier of het wiergras, de Diikken op een wonderbaarlyke wyfe aan malkanderen houdende en verbindende.
Junius, van beide ipreekende , Batay. 45- en 68 bl.
Dit dan, ontrent Holland ; doch hoe kan ik overilaan,om
fyne vreemdheid, het_geen my voorkomt by Gabbema, Leeuward. Befchryv. 39 bl. uit Gefchrevene Stadsboeken , dat, A.
z4c, by die van Leeuwarden ; noch, A.1446, by die van
Groningen , geen Hollander wierd tot Burger aangenoomen.
HONDSTEIN; een Huys van Suyd Holland, gelegen
in liOntswaart, volgens een oude Memorie van Ontfang , des
jaars 1300, by Van Leeawen , Batay. I 224 bl. welke ook ge.
loofd dit edel geflachte uit Hoog Duitsland alhier te fyn overgekoomen.
HOND en PL U IM; dit raakt de jagt, en daarom fat
dit te vinden fyn op den letter L
HONIN
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HONDSLERDYK; het Hays wel eer der ridderen van
Naaldwyk , heden herboad door Frederik Henrik, prins van
Orange; niet verre van 's Gravenhage. Parivall , Verm. van
Holl. (416l. De Handvefichron. I D. t 24 bl.
In feekere Brief van Lubbertur, abt van Egmond, gerrokken uit de regifiers van het Cloofler to Rhynsburg, wierd het
oude Hays Huntfel genoemd. Boxhorn. Stedeb. 16s. hl. Goudhoeve, by Van Leeuwen , Bata y . 1289 bl. Yunius, Batay.
52,51pag.

Voorts hebt gy het in veelerhande Gefichten, in print , door
C. Elands, P. Schenk en andere , afgebeeld.

H ON IN G EN ; anders Kralingen, aan 3 verfcheidene
hoeken van Rochman uitgeteekend, was wel eer een fchoon
Hays, feer flerk van torens en muiren , in een moerige grond;
buiten Rotterdam gelegen. Junius , Basely. 490 en 517 U. De
Handvefl Chron. r D. 13 $W.
Is, heden niet anders als een vetvallen ruiin met fwaare too.
rens. Goudhoeve, 8361. Ontrent A.11.73 , felf door de Romdammers ten deelen afgebrooken, op dat de Spanjaarden daar
in niet louden neflelen. Van Spaan, Rotterd. 4 2,7 6/.
H 0 0 G WO U D E; een Huys , Weitelyk of ter clinker
fyde by Medenblik, in Kennemerland.
A.1256, fneuvelde hier, in het ys i jaar Willem, tegens de Friefen vechtende, in het 27fte aar fynes ouderdoms
en het lifte fyner regeering. Sie de letter W. op Willem; alwaar wy fullen aanhaalen Wachtendorp, Rymchron. 6 13. Vrotuns Begin en .Find. Z B, 12.3 bl. Slichtenhorfl , Goudhoeve,
de Gouwenaar &c.
Van het ridderlyk geflaght der Hooghwouden , fchryft ran
Leeuwen, Batay. 690 bl.
HOORN; welke ftad meergenoemde Huygens deefe
woorden in de mond is geevende
Ben ik de moederflad van foo teel moedig bloed
Dat foo veel wond'ren dee , en foo veel wond'ren doet,
Van mannen, die vermant voor mantle,: niet eo weekeni
Pan feykrs , die verfeyld voor feykrs molt en fireeken
Heb ik van ,allen eerfi 't grout baringnet gebreid,
Pan alien eerft gefpreid i van alien eerfi verbreid:
Ben ik de fuyvelmouw van voor en achter Stav'ren,
Ben ik, foo vet. ik fie, de 'motive van de ,klavren,
En vraagtmen hoe ik Hoorn vanouds herr beeteb met?
En beet ik ander; recht alp boorn van overvloed?
OnK
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Ondertuffen heet Hoorn , by Heda, in Usk. David, 297 pag.
in het Latyn , angulus ; een horne , een hoek , in welke ook
deefe flad is gelegen , aan de Zuyder zee. Immers is dan het
Hoorn, in het wapen deefer flad , een misflagh van onnoofele en
lichtgelovige uitvinders. Boxhorn. over Veldenaars Chronykie ,
191121.
Aaiigaaude de flad Hoorn, hebt gy een moot' fpreukje van
eenen Juw Hoppers, eigenaar quanfuis van eenige landen,
tuffen, Hoorn en Staveren verdronken. Wegh, wegh met de
grillen ! het Hoorner Hop is niet anders te feggen als, de bogs
of inham, by Hoorn.
Over het voorgevallene met gy, Veliuf doorleefen , of de
Chronyk van Hoorn , fonder Naam , door Feyken Ryp , met platen ,- A. t 706, uitgegeven.
H 0 0 RN , uit welke te drinken al een overoudegewoon-

te by de Deenen en andere Noorder volkeren is geweeft.
f H. , Nat. H/1 I 'lib. 37 cap.
doch ook noch veel vroeger, by de alleroudfte Grieken Xenophon, Ex pe dit Cyri, 6 & 7 lib. iftheneus ,Difehre den , rt I lib.
Artemidor. Droomb. i lib. 68 cap. behalven noch Pindarus ,

far, Gall. Oorl. 6 B.

lEftylus , Homerus ,Sophocles , Hermippus en Nicander,, by Demfierus , in Rofinum, 5 lib. 30 cap.

Maar, wat heal ik aan, was niet de Friefre Hoorn het gewoonlyke drinktuygh der oude gaftmaalen? fyn de' hoornen
felt in myn vroegere tyd , glad en gepolyft , met fl yer beflagen , op de gaflmaalen niet gebruikt? kond gyfe niet dagelyks,
op de Doelens der Hollandsfe fleden, in de Burger-tafereelen,
met plaifier, aanfchouwen?
Voorts waaren foodanige drinkhoornen, dat feldfaame van
de graaf van Oldenborgh ; waar of rheichemaker : en dat Deenfche ; van welke Olaus de Greote gewaagt.
Ik fpreek van de graaf van Oldenborg. Nu wouje graag weer
een beufelpraatjen hooren. Recht dan uw ooren overeind.
Deefe graaf, op de jags, van fyn hoffloet afgedwaald , midden in een dikke boffchagie, wenft of roept om ververfinge en
een teugje water. Schielyk verfchynt 'er een fchoone jonge
dochter, hem een drinkhoorn aanbiedende. Hy, verbaaft en
als voor de kop geflagen, twyfelt wat te doen. Hy neemt een
xnoed. Hy igiet het hoorn nit over fyn hoofd ; waar op de
fchoone aanitonds verdwynt. Hy behoud het hoorn en bemerkt, dat het uitgeftorte vocht , op de achterfte deelen van
bet paard, het hair had weghgevreten. Die nu de waarheid van
dit
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dit geval fon durven in twyvel trekken, die flap Bens over
naar Oldenburg; alwaar hem het hoorn , van een feldfame
floffe en een wondere konft, fal worden getoond. Is dat geen
bewys, Leefer!
HORST; of het ridderlyk flot of het Huys ter Hurft een
Huys in Rhynland, by Duyvenvoorde, weleer door de Heeren van Waffenaar geboud en bewoond. Van Leeuwen, Kofluym. Rhynt. Inleidinge , 31b1. Bokkenberg, in Waffenar. Herod,. 133 pag.
HORS T; het Huys ter Horft, was niet verre van Rheenen gelegen, binnen haare vryheid, ontrent de Veenendaalsfe
Veenen.
Was prachtigh en van een grooten omtrek, door biskop,
Covert van Rheenen, A.1178 geboud. Doch de Geldersfe
vorften hebben, tot fpyt des Biskopsfe, een ander flot, hoewel van mindere grootte en fterkte, daar tegen overgefet, met
de bynaam , Tart-Horft. Slichtenhorfl , Gelders. Gefcb.- I B.
10461. en weder, 6 B. 79 bl. ook fpreekende van Woerden ,
Montfort rn Vollenhoe ; alle , door genoemden biskop, tegens fyne vyanden, de Hollanders, Gelderffen en Friefen , geflicht.
Is naderhand afgebroken , om daar mede de muiren van
Rheenen te iiernieuwen ; te weeten, A.1528. Goudhoeve,
406 bl. Henrikje van Erp , abdiffe van het Vrouwe kloofter teUi..
trecht , by Matheus , finaleetor. I Tom. 16 t hi.
HOR ST ; anders het Huys te Nederhorft; door Rothman
op twee fyden afgeteekend ; doch ook door y. Van Vianen,
voor C. Specht , A.1697, in een print uitgegeven, itaat noch
geheel, aan de Vecht, teen de dorpen, den Bergh en Nichtevecht.
Is heden fonder beer; fynde noch onlangs overladen den
Heer van Wellant , befitter en verbeteraar van dit Hays , het
geen by van de Heer van Suydwyks erfgenamcn had gekocht.
HOUDVESTER ; een ampt in Holland, noch voor
A.1376, door geen fchriften bekend. Van Lawmen, Batay.
2513 bl.
Hem is opgelegt de forg en bet o4erhoud der Wilderniffen , Boffchen en Duynen. P arivall , Perntaak van Hal. 222, bl
Van Leeuwen, op bet aangetogen alle de Houtvefters naa
maikanderen opnoemende.
HO LIVE; of Van der Hoeve, in Maasland gelegen; heden
K2
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den vervailen muiren; het ftamhuys van Mathys van der Honye , de Handveft chronyk-fchryver. Van Leeuwen Batay.
1290 bl.
immers is cie flichter van dit Huys metter hofilede geweeit
Jan van der Houve.; welke, voor den Heer van Arkel, nevens andere, met kloeke foudeniers, de Tiede Gafparnen en
het Huys te Hageftein, heeft helpers verdedigen. Dc gandvefr
chron. I D. 186 bl.
HUINEN; doch verilaa geed Hunnen, alfoo wy wat
anders meenen, de Hunnen lieVer afwyfende naar Hungaryen.
Die van Drenthe, Overyffel, en Gelderland geloven, dat
de Huinen, feeker groot en grof y olk, by haar en op de Veluwe, ontrent Nimmegen , eertyds haare woonplaatfen hebben gehad. Bewys. De teekenen van de benaaminge fyn gebleven in het buirfchap Huinen, achter Nykerk ; de Huine
fchaniren by Doorewaart ; de Huineflein en Huinerberg.
Slichtenhor , Gelders. G. i .13, 103 en II t bl. en weder, 5 B.
48 hi.
Pikkart , Drents. Oudh. 27 bl. meent deefe lieden flerke reufen te fyn geweefi, en noemt,, naar haar naam, die groote
Steenhoopen (van welke, boven, 136 bl. en beneden, in de
letter S.) Huinebedden , of Huinebergen. Sie hem, 32 bl.
HULDTONE.EL; de plaats der huldinge van de Hollandsfe graven als Heeren van Kennemeriand. Is heden (gelyk ikfefagh , den i6 Mey en weder den z i Septemb. des jaars
1706) een Platte heuvel, rondfom netjes afgeitooken i pfynde
!loch Graaflyk. 1k feg, een heuvel, by Beverwyk, ontrent Nootdorp, ter fyden de herberg van Spanjersberg. Saanl. Arkad.
57 en 204 M. Yunius, Batay. so en 323pag. Ampzing, Haarl.
Si bl. Boxhorn. Stedeb. i s bl. Oudenhove , Suyd Holl. 4bl. behalven Van Royen en noch,andere.
Maar ondertuffen Bolen hier eenige (by voorbeeld, Pari.
wall. Vermaak van Holl. 'obi.) noemende deefen heuvel S. Albertsberg. Sekerlyk is Albertsberg Bloemendaal ; gelyk wy u
hebben aangeweefen, z o bl.
H S U S; of foo het de Heer Alting (Notit. i Part.
130 pat.) by Tacitus , 2 Annal. 7© cap. volgens het Vatisaanfe
Codex , in 'de plaatfe van Fifurgis of Vidrus , beliefd te leefen,
Untzingis ;- een water, fyn aanvang nemende in het . landfchap
Drenthe, en wel byronderlyk in de Veenen, niet verre van
den Valtetdyk.
Al-
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.Allenskens affakkende, paffeerd fy het Suyd-Laarer meet.)
en komt foo binnen de flad Groningen. Van daar neemtfe een
kromme loop naar Winfun (aldaar de Noorder landitreek gevende de naam van Hunfingo) en ontlaft fich eindlyk, beneden de Soltkamp (my heugd nosh het geficht , federt den 7 julii , des jaars 1685') tegen over het eiland Schierrnonkoogh,
in den Oceaan. Ubbo Emmius , de Agro Frifix, j cap. s pag.
In de Landkaart van meergeroemde Villcher, word fy ,
yen de flad, het Schutendiep , en, beneden de felve, het Reydie') of Bever het Riet-diep, gcnoemd.
Sie beneden , in de letter R, op Rieviertjes , ook deefen
Hunefus nevcns de Five!- aa (van welke het Oofterdeel des lands
heet Fivelen-goo) heden het Damf1er-diep.

I.
IA A R S V E L D ; in Suyd aan de Lek tegen
j over Ameide, by het dorp van de felve naam; van Rochman als een fwaar gebouw vertoond. Heeft hier anders niet
veel te feggen, terwyl ik alle opfe/Schryvers my fie de nek toe
keeren.
JAGHT; te weeten, volgens het konftwoord, met bond
en pluym. Lag) om geen konftwoord ontrent de jagt. Het is
hier adelyk , alles oneigentlyk en met nieuwsgevondene woorden te benoemen. Immers heeft rengnagel dit, wel feer naaukeurigh waargenoomen in fyn SpaanJJe doende daar
de Jager deefe fchilderachtige vertellinge aan Don Jan, fyn
meefter ;
Soo wyd myn Heer ham lien, gints daar de bergen bangers,
Stond d'haas in 't wagenfpoor. ley brachten metter vlucht
De brakken op de voet. Sy kregen daadlyk WOE,
tot datfe aan 't leger quamen
En yverden haar
Daar by fich veiligh docht. Soo draafe hem vernamen
Vernam de haw haar mie en raakte fchielyk roer
En koos het vlakke veld. Ai, boor eens, hoe men voer!
Hy ftreek , drong door on: been, de winless under de oven,
Die daadlyk uit den flrik, niet anders offs vloogen,
De vluchter flaaken naa. Sy hadden al te faam
Eerlang hem ingehaald. Hy moell'er raam op raam
Afwerpen, tegens dank; by kampte niet om't Leven
Maar om 't verlangen jlechts. ltlu fcheen hy't ganfih te geven,
VerK3
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Permits by was benard. Dan nam by weer een fchost4
Dus woritelden een wyl het Leven en de dood.
flonden op 't gebergt en fagen in de dallen
Floe dat de redder hem, die voorliep, in kon vallen
Als een gefwinde fchim, en hapte elk oogenblik,
En won op 't left de wol. Dat gaf de voorfle een fehrik
Die hem meer inelheids bracht. Ons dacht , wy hadden't ende ;
Maar, neen! • de Iooper lei fyn lepels in de lende,
En ftreek hem uit geficht. De bond frond als verbae.
Geen fwaluw fcheert foo voort, wanneer de fperwer as I.
Maar last ons eens felve tot de jagt overfiappen ; doch weder de redenvoeringe verdeelende en beginnende met der felver oudheid, voortvaarende in haar verfcheidenheden, rech.ten en koftuymen, en eindigende met den arbeid in de felve,
met 1yfsgevaar vermengd.
Oud is het jagen der wilde dieren, aangefien, al in de eerfle
tyden vermaarde jagers u ontmoeten , als ; Nimroth , die groote
jager ; Efau, fyn oude varier met wildbraad pogende te verrnaaken ; Samfon , foo veel voffen vangende, om de haatelyke Filillynen te benaadeelen, Voeg hier by de uitheemffe koningen en vorften ; Mithridates, met de jagt der wilde dieren, fevers jaaren verflytende; Darius , felf op fyn grafftede
doende fetters : 1k ben een jager geweeft; Alexander de Groote
en eindlyk de Roomsfe keiferen, Trajanus, Hadrianus en de
derde Gordianus, met Geldmunten en Gedenkfleenen hunne
jagtluit betuygende. Sie yollinus Plutarchus , Dio, Spartianus , Capitolinus en diergelyke fchryveren. En foo gy tot laager eeuwen nederdaald , daar ontmoet u keifer Henrik de I,
wegens fyn jagtluft, Auceps , dat is, de Vogclaar geheeten,
volgens illunflerus , Cofmograph. 3Ith. 296 & 7/2 pag.
Aangaande de verfcheidenheid, het voorwerp is (ik fluit de
viffen buiten, terwyl men fegt eigentlyk , uit viffen gaan) of
de vogelen ; reigers ,&c. of de wilde viervoetige; leeuwen ,
beeren, everfwynen, wolven , haafen , &c. fy gefchied of in
het opene veld, in de boffeh, 'of boven op het gebergt; met
valken en gieren, of met honden , &c. met het roer of met
het fwynfpriet, pylen,&c. met netten , het gaaren gefegt, of
met ftrikken, kuylen , &c. te voet of te paard. En weder aangaande de koftuymen ontrent defelve, de jagt was ieder een
eerft toegelaaten ; te weeten toen het wild voor een landplaagh
verftrekte, gelyk de wolvejagt, &c. gelyk wel eer, fonder'
on-
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onderfcheid , in Spanje ; volgens Hubert. Leodius,, in vita
Frederici Palatini, 10 lib. Maar toen de noodfaakiykheid in
een vermaak veranderde, bleef het jagen alleen (door wat
voorrecht, weet niemand te feggen) by de Vorften, en den
adel; maar niet het geheele jaar, en geenfins in eenes anders
gebied. Doch, in deefe ftoffe verder gaande, fou ik wel befwyken , als fynde geen .Rechtgeleerde en defwegen onkundigh
in de jagerwetten. Ga dan liever naar het Corpus juliiniani,
behalven Merula van de Wildernifien , Syp,eus , Notitia Juris
Belgici, cap. de Venatione Ferarum , Grottus , in fro Inleid. &c.
by welken laatften ik dit opmerkelyk vinde, dat, by de Longobarden, die geene Welke een wild , van iemand anders gequetft, heeft omgebracht, een fchouder met 7 ribben geniet,
fynde genoodfaakt het overige, loch binnen Z4 uuren en niet
langer,, over te geven.
Koome nu tot den arbeid, feer gefond voor het lichaam.
Galena' s , de Tuenda Valetudine,zlib. 8 cap. Plinius, de jongere,
s lib. 18 epifi. behalven Xenophon en Dio Caflius. Het felve bequaam maakende tot moeylyke oorlogstochten en allerhande
krygsoefeningen. Genuemde Xenophon, in Cyro. Cicero , de Natur. Deor. z lib. ' Maar fynde met veel gevaar vermengd, en,
wegens die reeden, veele doodlyk of ten minften, ontrent de
ledemaaten hinderlyk. 1VIartialis, i z lib. 14 epigr ad amicum
Priftum. Hier fon ik een groote Naamlyfl van keiferen, koningen en vorften konnen maaken en u noemen Fulko, de
kon. van Jerufalem ; Bafilius, de Byzantynffe keifer ; Lodewyk de V, de Duitsfe keifer,, Willem de II en Willem de III,
koningen van Engeland ; Garfias , kon. van Spanjen , &c. maar,
om van ons Nederland, het renperk mynes fchryvens , niet at
te wyken, vernoeg u met Maria, de eenige dochter van hert.
Karel de Stoute, de lieve bedgenoot van Maximiliaan, ontrent Brugge, in het isle jaar hares onderdorns, van het
paard afflortende en haar ribben breekende A. 1482 : gelyk wy het beneden omftandiger, uit Heuterus , Scriverius,
Goadhoeve ,&c. fallen verhaalen op Maria, in de letter M.
Heb ondertuiren al willens verby gegaan de Dierejagt te
Rome, in de dmphitheatra , of der keiferen ronde fchoubuxgen ; by alle Roomsfe foo Dichteren als Hiflorifihryveren be-.
kent, en door de Chriflene keiferen, Conflantinus, Honorius , Leo en Anthemius afgekeurd. En dit foo ten dee1e nit Wolfgang. Lorifeca , in Laud. & Vituper. Venatio,
K4

15 z

I A.

nit, en Nit. tie T/icq, Difputat. yuridic. Inaugural. de yuro
Venationis ; A.1695, Franequerce.
J A K O B A, of, in de wandeling geheeten het ongelukkige Jacopje; van welke dus onfen Puntdichter, Ouclaan:
yakobaas uchtenfiond , van glory overfcheenen,
Eer fy haar middagh had , fagh alle roem verdweenen;
Hoe worfield :nue fend, manmoedige
onfpoed van gemeente en maagfchap , echt en min!
Noch kan Hy, rappe gee/i uw leet in feel verdryven,
En de eedle moedigheid op zegebogen fihryven:
rydtuygen, eeuw aan eeuw, fchoon flecht van form en flof,
Soo lang men kruikjes vinyl te reilingen, op 't hof.
Sy was de eenige dochter van graaf Willem de VI, en verder ongelukkig in haar huwelyken, ongelukkig in faaken van
flaat en oorloogh. Amfteld. Befchryv. 6 B. 6H. 741 bl.
I. Was fy, 14 jaaren oud, gegeven aan den 'Dolfyn van
Vrankryk , Jan, hert. van Tours, foon van kon. Karel de
Ville; doch het Fortuin benyde hoar hootd de koninglyke
kroon, dit jonge prinsje, in fyn 2ofte jaar, met een vergiftigde pantzer uit het leven rukkende. Heemskerk, Arkad. 566 hi.
Scotanus, Frieffe G. 264.61.
I I. Hertroude fy , in haar 17de jaar, aan Jan, hert. van
Braband, een jongeling van 16 jaaren.; maar een kouden
fwakken broeder, en onbequaam om een heete en welgemaakte vrouw genoegen te geven.
by Goudhoeve ,
0. 43761. Matth, Vows , Annal. 16 lib. en Ifaac Volfitis ,
Annal.
Troude fy, voor de derde reife, in Engeland , Humfrei, hert. van Glocefter,, de foon van Henrik de VI, de broeder van Henrik de V. en oom van Henrik de VI. Doch, gelief voor of te weeten, dat fy midlerwylen met haar oom in
een oorlogh geraakte, en datfe daar op van haar man afliep,
(Get haar ook defwegen aangetogen in de Nievws-Verrefene
Hippolytus, 4H. 39 bl.) onder Voorwendfel van te naa te fyn
vermaagfchapt , en echter geen. wettige echtfcheidinge afwaciltende. Barlandus,
Holl. in Jacoba.
Maar, let bier weder op de kaats van het Fortuin. Op het
aandringen des hert. van Bedfort, pogende de gereefene tweeCpalt tuffen den hert. van Glocefter en den hert. van Burgondie te bemiddelen, word het huwelyk van Jakoba en hert.
Jan,
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Jan, voor wettigh en onverbreekelyk verkjaard. De vrede
tuffen beide hertogen word getroffen. Glocefler geeft Jakoba
de fak en troud helems, wat fpyt ! 6 fielverdriet) haar thatjuffer, Leonora Codham , met Welke by mi dlervvylen 'ook at
in 't heimlyk had gefpeeld. Gemelde Goudhoeve , 4 s I it
I V. Troude fy eindlyk, tegens haar woord, aan den hert.
van Burgondie gegeven, met Frank van Borfelen; gelyk ik
boven heb verhaald, 4061.
Dit ontrent de wiffelvalligheden ontrent haar 4 onvruchtbaare huwelyken ; wat'er nu wegens Iiaat en oollop overfchiet , meen ik met een woord alleenlyk aan te roeren.
Lees dan breder, by de genoemde Schryveren ,
Hoe fy, naa veel fukkelen , geraakte in handen van meergemelde hert. van Burgundie, die haar, te Gent op het flotgevangen flelde. Scriverius , by Goudhoeve, 449 bl.
Hoe fy aldaar uit een vender fprong , in manneklederen
naar Holland keerde, aldaar met vreugde van de Ho,eksfeontfangen. Do y en aangetogene Heemskerh, Arkad. 0661.
Hoe fy felf, als een moedige amazone, tegens Burgondie,
te velde quam, en ontrent Alphen , in een bloedigh gevecht,
de krygslaurieren naar fich rukte. De Gouwevaar,,128 H. Vander Wouw,, Alkm. 46 bl. Chron. van Hoorn, 3861.
Hoe Burgundie evenwel eindlyk, A. 1418, haar de wetten
flelde, en op naadelige voorwaarden fich met haar verdroeg.
Scriverius , by Goudhoeve, 45461.
Hoe Burgondie, verneemende het verborgen huwlyk (want
fy had gefwooren niet als met fyn kennis en believen te trouwen) van Jakoba en Van Borfelen , fyn vertrouden dienaar,
hem liet vangen , om ter flood gebracht te worden. Wachtendorp , Rymchrän. 9 B. nevens de veorige.
Hoe dat Jakoba het Leven van haar lieve Frank moett koopen voor den afftand van alle haar waardigheden, den is April, A.1413, van gravinne fynde geworden 1160tvellerinne
van Holland; met hem haar leven verflytende, op het Huys te
Teilingen; aldaar den tyd verdryvende met fomwylen naar
de papegaai te fchieten , of een kruikje te le8gen , en die, fpeelgewys , over haar hoofd in de vyvers te werpen. Van Lem-wen, Batay. i 5'14 bl.
En eindlyk hoe fy, moe van hertfeer,, A. T436 , in 061ob. op
het gefeide Huys te Teilingen, is overleden. Saanl. Arkad. 397 61.
V rylyk moogende feggen, met Badeloch, in Vondels Gysbrecht ,
meermaalen aangehaald.
Hoe
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Hoe veel gelukkiger fyn arme en flechte dorpen,
En hpitten, laagh geboud, min flormen onderworpen
Dan eenigh Heeren-buys, dat door 't geboomte fleekt,
daar het bulderen des winds fyn kracht op breekt.
JVeet hier van eenigh menfch , ik weet'er af to fpreeken!
Xis ik den gantfchen tyd myns levens overreeken,
Van myne bruiloft af, van dat ik fat verloofd,
Wat Armen waaiden my niet zedert over 't hoofd!
That tdoren is foo hoogh, van waar myn oogh de baaren,
De zee kan overlien van al myn wedervaaren!
Ondertuiren fie van het Hays te in de letter,?'.
Van het papegaaifchieten , Ifaac.Voifiur , Anna/. Holland. 20 pg.
by Heemskerk, over fyn Arkad. 573 bl. en van de aeenen kruikjes, gemeenlyk Jakobaas kannetjes gefegt, uit de vyvers , foo
van dit Huys als het Huys Sand, het Huys te Rofenburg, het
Huys te Velfen , &c. in onfe dagen fomwylen opgeviit. Pars,
Katw. 137 61. nevens een afbeeldinge.
Maar, ..... Neen, ik heb deernis en befchuldige geen
verdrukte rampfaligheid. Die 't geval wil weeten van J. Lammertsfe Kruif, en de wraak des bittren vaders, ga het vinden
in de Nieuwe Chron. van Hoorn, 292 bl. behalven Goudhoeve “irc.
ICCIUS P OR T U S; een welgelegene haven ,
Vlaandere voor de Romeinen , om naar En eland over te
fteeken. Siet het in een Kaartje by Kluverius , Introduc Gographic. llib. 12 cap. 8 Tab.
Maar , welk een beet gewoel , wat een fpottende bitterheid
weder onder de meerendeels hairklovende Latinifien, als fy
malkanderen Cullen onderrechten, ontrent welke plaats men
heden fou mogen feggen die haven te fyn geweeft ! Is het Gef-a
foriacum anders Bologne? of is het Gales? of is het liever
Vitfan of Witfan ? Blaauw, Britannie , 18161. Van Royer,
over Verfleege , 37bl.
JAN, de l; de foon van gr. Floris de V, fonder kinderen
fiervende, A.1299, volgens de meefte Schryvers; Scriverius,
by Goudhoeve , 384.61. Scotanus , Frieffe G. 21-3 bl.
Hy quam, naa 's vaders omkoomen, (toen Holland was
gedeelt , veroverende Willem van Mechelen, de 4 t fte biskop,
het Huys te Muyden, en verwoeftende de Huyfen van Wideneffe en Eenigenburg; van welken, boven, 75 bl.) nit Engeland,
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land , noch maar een jongen, hoewel getroud of ten minftert
verloofd. Barlandus, Comit. Holl. in yoh.lileyerus , ad annum
1296.
A. 169 7 , verfloegh hy de Friefen , by Alkmaar, op de Wyde geeft, ontrent Vronen ; een plaats met boffen moeraffen
en een Rhynfprankel omringd. 'Wells Stoke , inYan. Vronens
op en Onderg. B. 6961.
A.1298, won hy 't Plot van Yffelflein, heer Gysbrecht van
Yfrelftein, den biskop toegedaan, neemende gevangen. Gouwenaar,, 26661. Beneden, inTffelflein.
Naderhand heeft by moeite_gehad met Heer Jan van Reneffe ; en daar na met die van Dordrecht; doch daar naa heeft
de rob loop, te Haarlem, hem weghgerukt , den 29 061ob.
of den 9 Nov. 1 2 99 , of.volgens andere, '300; geen kinderen naalaatende. Beka, in Willem van Mech. loz.pag. &c.
Maar, Piet Alkemade over Stoke, 176 bl. alwaar hy noemd de
Schryvers , gelovende hem te fyn vergeven. En met hem eindigde het oude ftamhuys der Hollandsfe Craven, volgens Hoogftraten, hovels,
bl. aangehaald.
Ondertuffen hoor van het vergif Oudaan ook gewagen:
2,

II 2

That bast het my ten echt Bens konings kind te ontfangen,
Een koninglyke braid te kuffen mond en wangen,
Wyl, fonder erfgenaam , myn jiruyk, helaas verdord,
En de oude Graveliam, met my, ten grave fort?
o Wolfaart van der Veer, diens heersfucht San den eerflen
In Fyne heerfchappy niet min als overheerfle,
Word ook uw trouw verdacht , in't fchenken van vergifi?
Of knaagt , al; groenend ooft, de Dood my 't middelrtfi?

J A N de I I; uit het Henegouwer Stamhuys, was Alyt,
des fullers foon van kon. Willem ; fynde fyn vader gr. Jan
van Aven.nes. Amfieldams. Befchryv. B. 13 H. 1346/.
A. 1301 , Jan van Reneffe van geheel Zeeland tich meefler
maakende, heeft hy deefen daar uit gedreven, welke weghvluchtende den keifer, Albrecht van Oottenryk , tegens de
graaf heeft opgehitft. Scriverius , by Goudhoeve, 354b1.
A. I , is hy aan een fiekte geflorven, naa dat hy, met
v reugd, de Vlaamffe verwinningen van Willem, fyn tweede
foon, had aangefchoud. Melis Stoke, Rymchron. 218bl.
2

gefegt Van Avennes , van HenegouDeefen Jan den
wen, doer Oudaan deefe woorden fpreeken:

Den
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Den Graaffelyken fchild, die eene Leeuw bekkedde t
Vertoon ik aan den erm, in vieren doorgefneeden,
't e2rfle wapen font met de eerfie Yan't graf
ie my, fyn naamgenoot , fyn titels overgaf.
Laat vry, roc's, *fifers mast, Jan van Renee wryten,
fyn Leeuwen, die ik voer; fy leeren van haar byten.
En flappen, met een (prong, uit Henegou alhier ,
fyn gefchoten vier.
Daar Gwy , met eigen kloed,

p

Maar (het fcheelde niet veel of dit was over het hoofd gefien) door deefe Jan, A. i 303, is ook de gewaande itad Verop e veroverd, verbrand en met het ploegyfer tot een vlakte
gemaakt. Beneden , in Vronen.
J A N de I I I; uit het fluys van Beyeren , de foon van gr.
Albrecht, en de broeder van Willem de VI; volgensfionmige (als VoJ/ius , &c.) de moorder van gemelden Jan den I.
Hy word de Elea van Luik, en den Ruwaard toegenaamd,
by Oudaan , in het opfchrift van volgend Puntdicht:
De meefien onrufl meell ryfi uit verloope paapen!
Gekooren biskop Jan was 't waardig weer en wapen
roepen en foo fors te rmetten Luik ,metbloed,
Om fulk een miter haaft te flooten met de voet ,
En, in haar erf, de Nicht hooghmoedig,h op te kommen;
is gy n Beyervorll en Hollands loon doet nommen;
Daar alle verfluyft en 't all van onrufl klinkt,
Wen, als rujiwaarder, gy u felven innedringt!
A. 1 4 1 4, oorlogde hy, met Cyne Hollanders tegens die van
'Utrecht. Goudhcre , 44o bl. Gouwenaar,, I ifbl. &c.
A.1420, belegerde hy Leiden en dwong haar tot een gewillige onderdanigheid. Goudhoeve , op het felve bl.
A.1414, heeft een fwaare krankheid hem ontfield , 6 jaaren, deefe landen , als voogd , hebbende geregeerd. Goudhoeve, 44861. &c.
YLST; een ftedeken in Friefland , teen Sneek en het
Fluyfen-meer; fynde haar naam oorfprongkelyk van Ilium,
an&rs Troye; gelyk Afcendorp is geheeten naar Eneas kind,
Afcanius. Stet ! fulke mallelpraatjes en voddige dwalingen verkopen ons de Fride 0 udheid-fihryvers , behalven Lazius ,Guicciardin &c. Maar, gaa gy liever eens over tot Scriverius ,
in
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in de Voorrede van fyn Dud Batavie en Gabbema, Leeuward.
14b/. Anders had ik van dit plaatsje niet by te brengen.
I R M E N S E L, van welken afgod gewagh is gemaakt,
o6 bl. Van deefen fchryven Scedius, de Germ. Deis, 3 Part.
47 6 Pag. Slichtenhorli , Gelder* G. 4 B. 34 b1. regchemaker,,
in Anal. Cliv. Buchelius , in Bekam , 13 pg. en wel byfonderlyk Henr. 1Vleibomius , aanhaalende Dithmarus , Crantzius
Urrpergenfis, Schafnaburgenfis , Herm. Contradus , Fabricius
(in Origin. Sa.vonicis) de Francorum Annales en meer andere,
vroegere en laatere Schryveren; nevens een maakfelloofe en
feldfaame .Afbeeldinge.
Maar, nu willen eenige dit Harmansfuil het beeld te fyn
geweeft van der Duitsfchen voorflander, Harminius. Scedius,
op de gemelde plants. Sambertus , de Sacrificiis s3 pag. Junius,
Batay. 38661. Ernflius , Obfervation. , 2 lib. t y cap. Neocor. in
Mart. & ,A. 1698, I 65 pag. fpreekende de laatfte niet
als onbefchaamde onwaarheden (volgens myn gevoelen van ,
de opgedolven brokkelingen van deefen Irmenful.
Eenige weder,, het felve noemendeErmenfud, geloven dat
het een afbeeldinge van Emus of Mercurius is geweeft
A.72.9 of liever,, A.734, door Karel Martell, afgekeurd en
om verr geworpen. Van Royen , Neer!. 0 udheden , 141 hi. behalven de meeite der bovengenoemde.
Y S S E L, in Holland; is niet anders als een afgravinge tilt
de Nieuwe Vaart, wake is gaande van Uitrecht naar de Lek,
tegen over Vianen. Junius, Batay. Io8 en 460bl.
Deefe dan, by den Nieuwen Dam geflopt, loopt, door
Yffelitein naar Montfoort , Oudewater, Gouda en foo in de
Maas, tegen over Yirelmonde. Oudenhove, Dordr. Befchryv.
6961. Van Leeuwen, Batay. 5361.
Voorts is de tyd, op welke deefe uitgravinge gefchiede, niet
te weeten.
Y S S E L, in Weilfalen ; begint ontrent Ra4veld, aan de
Cleefsfe grenffen , loopt verby Ringelberg WerdenbrOek ,
Yffelborg Anholt, Deutekom en Duisberg; alwaar by de
Gracht van Drufus ontfangt.
Dus, meer water gekregen hebbende , trekt by verby Iironkbora en Zutphen, alwaar hy, de Berkel inneemende, naar
Deventer en Hattem affakt, fich foo flortende by Kampen,
in de Zuyder Zee. Kluverius, Rhynmond. 2 D. 117 bi. Gumciardin. Belg. i D. 17 pag.
We feggen boven, de Gracht van Drufus,anders de Fora Drufiats°
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liana. Dit is de Rhyn, door den Roomsfen veldheer Drufus,
in den Yffel geleid , ontrent Arhnem beginnende en by Doesburg eindigende. Voorwaar een gravinge van groote nuttigheid; konnende die krygsoverile, door deefe, fyn yolk , ontrent de Friefre kuft, in de Noordzee brengen , fonder Holland aan to doen. Kluverius , Rhynmond z D. 268 bl. Van
Leeuwen , Leid. 1.86 hi. Pars, Katw. 26 bi. fynde 3 tegens 3;
Yunius , Bertius en Hopperus , welke de Leck Fob Drufi hebben durven noemen. Siet mede de Saanl. Arkad. 16861. en
Slichtenhorft , Gelder:. G.B. 3 en r I bl. deefe gracht den Nieuwen Wel noemende.
Van den braven veldheer Drufus is gefprooken , 67 bl. en
vind ondertuflen iemand fmaak in onfe zielbetoverende Dichtkonft , by kittele fyn weetlult met den rielfiroom van J. NoYS SE LM ONDE; een feer aanmerkelyk Huys in SuydHolland , tuffen Rotterdam en Dordrecht, door het belegh
van gr. Didrik en Robert de Fries , fyn ftiefva8r, in het jaar
3076 , bekend. Oudenhove , Suyd Hall. 260 bl.
Hier is ook gevochten; en die van het Sticht kregen de nederlage.Ja, de biskop Koenraad moeft fich eindlyk met het
Plot gewilligh overgeven. Beka, in Koenr. 43 pag. Heda, in
eod.
137 pag. Scriverius , by Goudhoeve, in Diderik de V.
Heden kan de minfte puinhoop ons niet doen mer4n,waar
Naar rechte pints, aan den Yffel , is geweetl. Scotanus,Friefe
G. 8661. Slichtenhorfl , Gelders. G. 6B. 72 bl.Boxhorn ,Stedeb.
9461. Meurs , X V II Provinc. 44561. Van Spaan , Rotterd.
176 bl. Goudhoeve, 78 bl. ook fpreekende van een andere Yffelmonde, A. 1433 geboud; mooglyk de felve, die men let
onder de Gefichten van R. Rochman.
YSSELSTEI N; een Hollands ftedeken op de grenflen
van Gelderland en het Sticht, aan gemelden Yffel ; van wiens
hot al gewagh is , ontrent A. ; als wanneer , over het befit der ftad, al lang een groote twift tuffen die van !Holland en
Uitrecht is geweeft. Het Geficht , die van Rachman ontleend,
word bier uw keurigh oogh ten doele gefteld.
A.12.98, is het overgegeven aan gr. Jan de Jonge, na dat
vrouw Baarte , 't wyf van heer Gysbrecht van Yffelflein ,
het een vol jaar lang had behouden. Scotanus , Friefe G.
i bl. Gouwenaar,, 266 bl. ja onfe Yoofloom , doende , in
Fyne Gysbrecht, de trouwe Badelogh, in deefe woorden uitbeaten :
Neem
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Neem eens een proef daar van,
Heldinnen flonden eer alt onbeweegbre pollen.
De Faam van vronwen roemt , die flad en y olk verloflen.
Uw moeder Baarte toont, hoe veel een vrouw vermagh,
Wanneer fy Yfrelftein verdadigd, jaar en dagh.
Sie mede Beka, in Wilh. van Mechl. icapag.
A. 1374, is het geplonderd , door Heer Willem Rees,
voor den biskop, Arend van Hoorn. Scotanus, Friefe G.
197 bl.
A. 14osi, is het gekomen, onder den graaf van Holland.
Weder Scotanus, 263 bl.
A. 1417, is het belegerd en ook op voorwaarde overgegeyen , aan gr. Willem, om Jan van Egmonds wille , herwaards
fynde gevlucht. Beka, in Rud. Dieph. tsspag. Heda, in Friel:
van Blankenb. 2,65pag. Origins Culenburg. by Mathews, Analeelor. V I Tom. 277pag. na wiens dood het door die van Uitrech. is neergeworpen ; fteekende ondertuffen de brand in de
ftad. Boxhorn. Stedeb. 309 bl.
A.1466, is de ftad door de Geldetsfe verbrand; en fy heeft
foo in haar puin gelegen tot aan Frederik van Yirelftein , die
van Karel de Stoute verlof kreegh om de {tad te herftellen en
weder te bemuiren. Heda, in Gisb. & David. 294pag. Sie
verders Goudhoeve , 91 en 384 bl. behalven Guicciardin , en
Meurs , de woorden van Boxhornius eenvoudelyk naafchryvende.
J U T F A A S; antlers geheeten Rhynhuyfen ; ook onder
de Afbeeldingen van Rochman. Doch van dit Huys te fchryy en, is van ons, tot den letter R, verfchoven.
K.
y A AS en BROODS -Spel ; was een beroerte, onder
de arme Kennemers , in Noord Holland, in den jaare,
1491.
Sy ontftond wit het al le fchielyk fleigeren en daalen van het
geld , in de langduirige en koftelyke oorlogen van den keifer
Maximiliaan. Brengende die haaftige, fettinge den lande,
welke beflond door den koophandel, meer fchade toe als alle die voorgaande krygstogten. Heemskerk , over fyn Arkad:
268 bl. aanhaalende Ampfing , Orlers, Delius, Goudhoeve en
Van Meteren. behalven Bevertuyk en Balen, in Dordr. Befihryv.
Hier
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Hier by quatn ook een diere tyd , uit een regenachtigh faifoen van het voorgaande jaar gefprooten ; nevens een armoede, uit zeefchaden veroorfaakt onder het afperffen van fwaare laftgelden , door Heer Jan van Egtnond, ftadhouder van
Holland. Van Illeteren, 861.
Voorts ontfingen deefe oproerige de toenaam van Kaas en
Broods y olk, om dat fy , iti hunne wimpels en vaanen, een
Kaas nevens een Brood afrchilderden; als willende fy alleenlyk defwegen vechten. Saanl. Arkad. 4B. 4o7b1.
Sy verfamelden clan tot Alkmaar, om voor het vrye gebruik van Kaas en Brood te firyden. Bedreven ook binnen
Hoorn, veel moetwil , onder wegen alle oude floten om
verre fmyrende. Vielen, A. 1492, op Haarlem, alwaar , naa
eenige plonderinge, hunne woede allenskens is geftill. Ampfin. Haarlem, 3z pag. Goudhoeve, 549 bl.
Niettemin fyn eenige naar Leiden gegaan doch alfoo fy
van geen krygsoefeningen kennis hadden , hebben hen de Leyenaars, fonder veel arbeid te rugh gejaagd. Orlers, Leid. 2D.
428 pag. Van Leeuwen, Leid. 177 bl.
Doch dit onordentlyk woelen duirde flechts tot nail de komft
van 'Albert, hert. van Saxen , (uit de naatn van keif Maxirniliaan , bier hebbende het opperkrygsbewind) die dit landbedervend,Kaas en Broodfpel geheelyk dempte. Meteren , op het
gemelde 861. Orlers, 428b1. wreedelyk heerfende en met ondragelyke laflen de ingefetene uitputtende. Ampzing, Haarl.
34.a
Voorts fyn de floten, onderwegen door deefe muytemaakers vernield, de fterktens Nieuburg, Middelburg, Heemskerk , &c. ontrent Alkmaar; en ontrent Leiden en Rotterdam;
de Huyfen , Kralingen, Hilligaartsbergen,Spangen, &c. Saanl.
Arkad. 407 en 409b1.
Ondertuffen , volgens een Overleveringe, vind men noch
heden het Kaas en Broods land, achter Beverwyk gelegen ,
ontrent Rrefaap; want bier tiet gy noch de legerbedden der
Kaas en Broods lieden, als fleuven, naafi en over malkanderen; alwaar fy, voet aan voet, ficli
ruff begaven.
K AD OELE een geringe bu4rt, tuffen de Ooft Saaner
Overtoom en Buykfloot, in Waterland , op den dyk ,aan het
Ye. De Soetflemmende Szvaan van Soeteboom, 4 H. a N.
K A DW 0 LT W, of Katswoude ; ook in Waterland , tufl
fen de fleden, Edam en Monikedam, tegen over het eilandeken Marken. S9etebeent (in gemelde Swann, 2,7 bl.) is in twyfel,
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Let, of haar naam een geheugteeken der oude Katten fou behelfen ; en ik meen ook dit dory de Katten foo weinigh te
raaken als Kattenburg , den Oofilyken uithoek van Amiteldam.
K A LSLAGE, anders Oud-Kalflage of ook het Hof (waar
ontrent ook een Roomsfe burg) te Alfen , under Leiden.
Van Leeawen, bled. van Rbynl. colluym. 40 en p bl. Get ook
fyn Batay. t 260 hl.
K A M P 0 B A S S 0; een Italiaan van geboorte, voor fekere fomme gelds, van Ludewyk de XI , omgefet om hertogh Karel de Stoute te verraden, in den ftryd te verlaaten
of felven hem om te brengen , of levendigh in handen te le.
veren. Heuterus , Rer. Burgundicar. c lib. 13 cap. Komineus
4 lib. i cap. en elders meer.
Hy heeft het fchel mituk ook volvoerd. Want Karel , fullende
op de Switfers invallen , had niet meer als '200 bequame mannen ontrent fich. Dus, op het aangaan van 't gevecht, droop
Kampobaffo wegh , met 400 ruiters, en liet den hertogh vechten. Deere vlucht en word, 46 jaaren oud, in het vluchten
gedood. Mezeray, in Lud. de XI. 976 bl. Komineus, c. lib.
8 cap. welke fchryver, volgens Meyerus en Marchand ( by de
Schryver van de Sinrvke Fabelen, 259 bl.) gefloord wegens een
oorvyf van den hertogh gekregen , ook de verrader van fyn
meefler is geweeft.
Sie verder beneden , in Karel de Stoute.
KANINEFATES ; Plinius , Nat. 4 lib. If cap:
Doch, waar fal men nu deefe landslieden plaatfen, gy grootmoedige Academia:, die al dat ons Neerland aangaat en het
geene in haar moedertaal word gefchreven, met de nek
fiet ? ftrekken fy fich van Katwyk en de middelfte tak des Rhyns
tot aan Haarlem ? Sie Yunius , Batay. 46 & 49 pag. of heb,
ben de Konynevatters in Zeeland gewoond ? Eyndia Zed.
Chron. 10 & 12 cap. of is Kennernerland de woonplaats der
Kaninefaten? Sie Slichtenhorfl, Geld.Gefthied. z B. 861. Saws!.
Arkad.
'miners hebben fy aftn zee gewoond, gelyk ook heden noch
de Kennetners Tangs c:en zeeftrand woonen. Find tit Ghilde,
over Kluver. Rhynmond. i D. 219 bl. uit Pontanus , nevens
Rvckius , in tacit. 4 Hill. 15 cap. 42.5 pag. tegens Kluverius,
die fe tuffen Leiden en Wyk te Duurftede ter nederfet. Van
Leeuwen , Batay. 93 bl. mede den felven overtuygende, onder het bybrengen van de meek Schryvers, Ortelius Douza,
Pontanus, Bertius , &c.
Heb
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Heb boven de toenaam, Konynevatters , gebruikt ; doch ben
niettemin met den Hr. Alting, Notit. I Part. 27 pag. tegens
Boxhorn. Stedeb. bl. Yunius , Ratay. 47 peg. Antonides
7jiroom, z B. 18 bl. fyn meeninge, ontrent deefe benaaminge , een ydele finfpeling fonder grond , op deefe wyfe uitdrukkende :
Een oud gerucht getuigt, al fleunt het op chronyk
Noch handvefi,dat lees kreits genaamt Wert van de Katten,
Die , onder Burgerhart, uit hun moeraffen fpatten,
(Want toen verhief Bees wyk het hoofd noch uit den vloed)
Daar hy de Roomsfe magt vertrat met trotfen voet,
En nypende, in den poet, die brand. en waterfthatters ,
In bun geleden vloogh, met fyn Konynevatters,
Het hoofd gehellemd met karpoefen , ros van boat,
Met ongefchoren hair en knevels , in den mond
Afhangende; op het laatil met ftaatfie af te fnyen
En op het woud. altaar, den Duitfchen Mars te wyen,
een moedige Batauwer , met fi'n hand,
Soo''
In 't oogh van 't Leger, thien Romeinen velde in t fend.
KANNEM A K E R; een aanfienlyk en vermoogend burger van Gorkom.
Deefe, een onbefayfi kerel, had de gewoonte friffe vryliers en jonge weduwen, in haar flaapkamer, heimelyk te
trouwen, onder bed ing , dat fy,, binnen het jaar,, van de trouwbeloften niets moeiten melden. Door deefe fchalkheid had
Henrik Kannemaker meenigen dochter haar eer geftoolen en
bevrucht. Hier dan eindlyk over aangehouden, beleed iv,
wel uit vryen wille maar niet in het openbaar, aan alle de
omftaande vrouwluy te fyn verloofd. Hem wierd verder gevraagd, aan welken dochter hy allereerft fyn trouw had verquakkeld. Hy antwoorde, al lacchende, dat deefe, noch in
dien hoop, noch in de ftad felve, was te vinden. Daar op
ontliep hy het gerecht, en keerde naar Gorkom. Doch hier
wierd dellaas gevat. Otto van Arkel, grondheer van de {tad,
liet de poorten fluyten en dien holbolligen vrouwefchender
by de kop vatten. Henrik daar ]ucht of krygende, vlood naar
de kerk. Otto, met geen geweld de kerk willende ontheiligen, belaft een verwtrs kuyp over hem been te ftelpen, en
foo naukeurigh te bewaaren. Dit duirde tot in den 'den dagh;
als wanneer hy , door hongersnood gedreven , fish liet van.
gen
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gen. En wat was het einde van dit geval ? het fwaard ging
door fyn nek.
Soo verre dit , (immers . moet 'er onder all dit ern(' een
kluchtje onder loopen) uitShchtenhorli Gelderffe G.
7 B. 1 44 61.
op bet Saar, r 3/4. Kemp. in Gorch. 96 bl.
K A P E L LE; een oud en fierk Plot in Schieland ,aan den
,Yffel, door den oorlogh liggende vervallen. Goudhoeve, 7861.
Van Leeuwen , Batay. 1193 doch die het fet in Suyd Holland, Batay. 11461. Yunius Batay. s23pag. fpreekt 'er ook
of als van een leer oud ruiin ; door Rochman , in 2 Gefichten
afgebeeld.
K ARE L, van Gelder; de loon van Adolf; van welken
boven, 48 61. in Buiren Gebooren , A.1467 en A.1 f38, overleden. Slichtenhorfl , Geld. Gefch. 9 B. Z)9 bl. en ir t B. 433h1.
A.1493, wierd hem, volgens uitfpraak van 4keurvortten,
Gelderland afgenomen ; als fynde van Arnoud en Adolf ten
onrechte befeeten. Maar hy bleef hertnekkigh. Ma de naarn
van Karel van Egmond niet te vreden , liet by fich hertogh van
Gelder noemen. Trekt te velde tegens den keiCer Maximi iiaan,
en deed hem deinfen. Defelve Slichtenhorft , II B. 30611.
Kemp , Gorch. 4146/.
Voorts was hy een onruft, doch doortrapt en arglifligh,
los en ongeftadigh, een bittere vyand van Burgondie en een
trouwe vriend van Vrankryk ; wegens , fyn krygsbedryven
met recht, de Geldersfe Achilles geheeten, by Kemp, Gorch.
42,7 hl. en altyd vreeflyker door fyn verlies geworden , en deswevn den koning Mithridates , in het oorlogen tegens de Romeinen, verre verby ftrevende ; volgens Slichtenborf , 1 ,1 B.
433 U.
Encliyk , A. I 5'38 , gelyk wy boven flelden , hy van hertfeer
krankfinnigh, overleden fynde, is fyn lyk, binnen Artmem,
in de Groote Kerk , ter aarden beiteld; volgens het verhaalde,
in den letter 4, it 61.
Maar, hier diend nosh lets aan u gefegt te worden. Gy
haft daar foo even, Karel van Egmond, myn liev‘ Leefer
dit moet ik, met een woordjen flechts, ophelderen.
Gelieve dan aan te merken, dat de Graven en Hertogen van
Gelder, fprooten, I. Uit het Huys van Naffauw ; wegens gr.
Otto, A.972. , overleden. IL nit het Huys van Egmond ; wegens Arnoud van Egmond, grootvader van deefen Karel. Ondertutren fie de geheele Stamboom, nit Pontanus genoomen,
by Slicbtenhoritt, i k B. 436 bl.
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X A R E L de IVde of de Simpele anders de Slechte , de
3011e koning van Vrankryk, de Coon van Ludewyk de II I,
toegenaamd de Stamelaar, de 26fle kon. van Vrankryk. Mezeray,, Chron. van Vrankr. 1 D. 311 bl.
Ik fet alleenlyk deefen Fransfen koningin deefeNeerlandsfe oudheden, om dat, Diet kon. Karel de II , anders de Kaale
(de 25. fte koning en de loon van kon. Ludewyk de Vroome)
maar deefe Karel de Slechte word gefegt die gewaande Giftbrief aan de Graven van Holland gegeven te hebben.
Van deefe Giftbrief, anders Donatie, is al gefprooken, boven , in Diderik de Me, 5'01.
K AREL de Ifle , bygenaamd de Stoute ; van Oudaan met
deefe regelen aangefprooken :
0 Karel , flrsydbre
wat baat het , aangebedem
Tie flappen door het puyn der omgefiorie fleden ,
En kroon en fcepteren te neigen, met een wenk?
Wat baat het, datmen felf op kroon en fcepter desk,
Daar Cefar fchiet te kart in 't praal des hof-aardyen:
Nu, met uw glory, laas! Burgonjes flam , aan 't glyen,
Nancy doet juychen, air, op 't fluoen van Inv glas,
Uw lyk-koets firekt, al naakt, een toegevrofen plan.
Flier luflme nu het geheele leven van deefe Karel , langs een
beknopt jaarregifler, te doorloopen, met die hoop dat het den
Leefer behaaglyk fat voorkoomen.
A. 1434 dan , is hy gebooren te Dijon, op S. Martens avond,
den lo Novemb. op de doopvont ridder geflagen Karel Martyn geheeten, eri van fyn vader, Philips de twede, gemaakt
grave van Charlois, beer van Bethune, &c. Heuterus, Rer.
Burgundic. jib. i cap. Kemp , Gorinch. 24'3 bl.
A.145'9, wierd hy de cde Heer van Arkel , onderHolland,
fynde hem dit van N. +icier gefchonken. Gaat dus van Antwerpen naar Gorinchem. I ,door een onweer, in lyfsgevaar,
op de Schelde. Word, ruim zc jaaren oud, op de merkt
van gemelde Clad gehuldigd. Kemp, 299 b/.
A._146t , 'verfteikt hy ;het kafteel van Gorkum met 2 Peer
flerke tooreni..,Kemp_,_ 309 bl.
A.1462,, Wierd`hy, in de faal van het Huys te Heukelom,
gehuldigd. Reuterus
cap. Kemp 311 bl.
A. 1463, word fyn vader tegens hem opgemaakt, door
quaadaardige oorblafers. Deefe Wilde hem fien noch hooren.
Ver-
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Verbood den adel het verkeeren met fyn foon. Beroofde hem
bykans van alle fyn goederen. Doch eindlyk wierd de twift
neergelegt , door 't bemiddelen van Antoni van Burgondie,
Karels battaard broeder. Karel word de toegang weder toegeftaan. Karel werpt fich plat ter aarden, voor fyns vaders
voeten. Karel word van fyn vader opgehevcn en ornhelft, niet
fonder traanen aan weerfyden ; juyfl op Goe Vrydagh , A, 1465.
Kemp, 315 en 320 bl.
A 1467, verliett hy fyn vader, Philips de Goede ; overlydende, binnen Brugge, in het 73tle jaar fynes ouderdoms.
Heuterus , 4 B. 19 cap. Kemp. 32 4 bl. Mezeray,, in Ludov. de
XI, 954bl.
A. 4. , hy, nu geheeten niet Karel van Charlois , niaar
hert. Karel de Stoute, hertroud met Margreta van Jork ; fynde Elifabeth van Bourbon , fyn tweede vrouw,, A. 1 4 65 overleden. Heuterus 15 cap. Kemp , Gornich. van het 3 2,8fle tot het
347fte bl. de buiten gemeene jtaatfie van de bruiloft fchryvende.
Ook in het felve jaar het wthballtige Luik , in een fellers winter, ten gronde toe verdelgende. Heuterus, 4 cap. Kemp,
Gornich. 349 bl.
A.1470, ontbied hy tot fich, in 's Gravenhage, Adolf de
jonge beer van Gelder, hem verfoekende fyn gevangene vader te willen ontflaan. Vergeefs. Ontbied hem te Hefdin. Houd weder aan en eindlyk het gelukt. Na een gevangenis van 6 jaaren, word Arnoud gevoerd uit Buiren, en tot
Hefdin gebracht. Karel en alle de prinffen ontfingen hem met
blydfchap. Aileen Adolf begeerde hem niet aan te fchouwen.
Let, in dit leven van Karel , op die feer verfchillende ontmoegen van z vaders en z foonen ! Adolf, vergramd op Karel,
en merkende fich by ieder befprooken, fend fyn ridderen naar
haar land. Begeeft fich heimelyk uit Hefdin (alwaar hy was
als opgeflooten) in het gewaad van een bedelaar. Doch hy word
op de Maas achterhaald. Op het flot te Namen verfekerd.
Van daar op het clot van Kortryk vervoerd; daar hy gevangen
bleef, tot naa Karels omkoomen. In tegendeel wierd Arnoud
mildelyk befchonken , en met geleenden gelde gelegenheid gegeven, otn; de landen van Gelder weer te bemagtighen. Is
dit geen grootsfe keurfloff tot een teder treurfpel ? Siet verder
Goudhoeve , 485 bl., &c. Slichtenhor J , 98. z63 61. en Kemp.
349 bl. , &c.
A. 1476, oorlogende tegens de Switfers, belegerde by ,het
Berke clot Murten of Morat. Daar wierd geflagen. Wel
26000
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26o0o man bleef'er aan weerfyden. Alles, tenten en baga.
gie en veel fchatten bleven ten prooye, en Karel wierd genoodfaakt te vluchten, Een kneukelhuysje bewaarde noch fang de
gedachtenis van deefe nederlage. Heuterus , 12, cap. Komineus,
c lib. 3 cap. Munfierus,Cofmograph. 3 lib. 42,1 pad'. Burnet, 4de
1?eiskr. door Switferl. 41761. Kemp, 3766/. behalven Barlandus , de Anonlmus uitgegeven van Illatheus ,&c.
In het felve jaar, floegh hy, veel trotfer als te vooren , weder tegens defelve; by Lucern. Maar de Switfers dreven hem
weder tilt het veld, en vernielden wel i6000 Borgoenfre.
Maar, in het felve jaar (andere willen , A. 1477) even moedigh , belegerde hy Nancy in Lottringen, in het hardfle van
de winter. De hertogh van Loreine, met de Switfers aangefpannen, vallen hem op het lyf; van Kampobaffo troulooslyk
verlaaten. Drie dagen, naa 't gevecht , wierd Karel de Stoute, buiten het flaghveld, gevonden, op 3 plaatfen gewond, en
fynde fyn opgefwolgen aangeficht aan het ys bevroofen. Heu;erus , t 4 cap. Scriverius , by Goudhoeve , 504 bl. Kemp, 37761.
Kominetts 5'14. 8 cap. Meteren, I B. 3 bl.
Ondertuffen fie bier, in dit kort begryp van Karels /even,
overgeflagen en verbygegaan het verdichte Halsrecht over de
vrouwefchender; van welke, haven. 32.61.
Syn afbeeldinge ontmoet ons (behalven by Stoke, Scriverius,
te paard op fyne Segelen , by Olivar. Vredius , in Sigillis Comit. Flandrix Diplomatum , 94 & 99 pag.
en wandeld ook order de Gedenkpenningen, by de Liefhebhers ; geteekend: CAROLUS BURGUNDUS: dragende't ruggefluk Maximiliaan , fyn fchoonfoon , nevens deefe letteren; MAXIMILIANUS AUSTR.
K A R SB ERGEN; een Heeren Huys te Seifl; te weeten leggende het dorp tuffen dit Hays en het Huys te Seifl;
van U itrecht, Ooftwaarts. Is, A.1700, door Karp. Specht
in een pleat gebracht. Niet anders.
K A S TEELE N; Sloten en Burgen of burgten ; welke
ilc wel eer, op deefen tram , heb aangefprooken, leidende
den Leefer tot de Byfihriften myner Roomffe Keiferinnen:
La,tynsfe Burgen en Tuye-huyfen en Kafleelen,
Van Noorman , Deen en Goth , verbrand , gefloopt , verwoeft,
Gun, in uw puinhoop ons weir met bet Geld te fpeelen ,
Oat p niet langer kont bewaaren voor de roeft.
roef niet, tot ik u met ploegyfers op kon fpouwen;
.11Mar voeg, vrywillizb my; Qebieders by bun Prot/wen.
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Voorts fyn deefe kafteelen (hetof voorwerp van
dit myn fchryven ) of Romeins ot Graatelyk. De Romeinffe
flaan wel meeft op de randen der rivieren en de foomen der
grensfcheidingen van des vyands bodem , om fyn geweld en
wapenen of te weeren. Florus , 4 B. J2, H. boven aangehaald 7
4661.
Dus warden ook de foldaaten , of de befettelingen , in deefe cafira of legerplaatftli , en ontrent deefe armamentaria, of
magafynen neergefet , gehceten caftrani of cafiellani ; kafteeleinen. Lege II, Cod. de Funslis & Limitrophis. of, van de
ripa , dat is, den oever der rievieren ; riparii, of riparienres,
waterkanters. Akiatus, C, de Re Illilitari; by Bajcil. Faber, in
Thefauro Lat. Lingua'. en eindiyk van deefe burgi, burgers,
of burgwooners ; welke eens , het Roomffe auk affchuddende
en van onfen Iandftreek , hooger op, naar de Gallien, trekkende , de naatnen van Burgonders of Burgondions hebben
aangenoomen. Paul. Diaconus, UM,. 8 rap. Orofius , 7 lib.
32 cap. Stewechius ,inVeget. 4 lib. io cap. 0 udaan , R. Yloogenh.
Inleid. z 2,b/. behalven Boxhorn, Pikardt, Van Royen ,&c.
Onder de Graaflyke regeeringe, fyn, om defelve redenen,
de kaiteelen tegens den vyand aangeplaatft. Scriverius . by Goudhoeve , in gr. floris de Vde ; 32,7 bl. meldende van Nieuburg,
Middelburg, &c. en Beka, in bifc. Gov. van Rhenen, cspag.
fchryvende van Horit , Vullenhoo, Montfort en Woerden.
Eindlyk, gelyk de Roomire wel meeft door het overftroomen der Noordsfe volkeren, volgens bovengefteld puntdichtje , fyn omvergehaald , foo fyn de Graaflyke, door de inlandsfe tweefpalten , foo der Hoeksfe en Kabeljauffe, als door de
Kaas en broodslieden (boven, i6obl.) te gronde gegaan.
Maar, by deefe geiegenheid, lull het my, in het byfonder
eens de rompen van deefe myn kafteelen, tot uw genoggen,
aan te fchouwen. Heb dais myn oogmerk, op
I. Seer enge en fmalle fteene trapjes, tot alle verdiepingen,
naar boven. Sietfe, boven uw hoofd, in de ruiin van het
Huys te Kleef, buiten Haarlem ; en weder in het torentje van
het Huys te Brederode, aan den middelften brok.
I I. Seer ongelyke venflers of, luchtgaten, in de kamers en
vertrekken ; alleenlyk dienende om eenigh licht te fcheppen
en niet om van buiten tot een gelykrormigh verfierfel te verftrekken. Sie deefe, onvoeglyk en fonder order, in de Sloten van Abkoude en Purmerend.
I 11. Lange, enge en vierkante pypen ; van welke ik twyfel
L4
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fel of het gees buyfen, ter onlaftinge van alle onreinigheden
fyri geweeft. Merkfe aan, in de Huyfen , ter Berkenrode , en gemelde Brederode.
I V. Ronde toornen , gelyk te Atkoude , Loenerfloot, Sterkenbork, Esmond, Muyden, lieemflee,&c.
V. Vierkante toornen; gelyk die van Affumburg, Brederode , Purmerend, ter .4a, &C.
Het verdere, my voorkomende, fal ik niet naalaaten, by
leder kafteel, naar behooren aan te teekenen.
KASTRIKOM; een oud en edel dorp, tuflen Bakkum
en Heemskerk, in Kennemerland; vermaard geworden ten
deele door haar heer, Bruin van Kaftrikom; nevens meer andere jonge ridderen , ten deele ook de thhoone huysvrouw van
Sifried, foon van Arnoud, de derde gr. van Holland. Saanl.
Arkad. 93 bl.
Maar, wat nu aangaat de Naamreden, van den Grieksfen
Kaaor, broeder tan Pollux ;- of anders van caflor, een bever,
is al te mall om veel van te praaten.
Ondertufren fie boven, van Bakkum, 24 bl. en van Heems4rk t3o bl.
KATERTO L; of kotertol en niet, gelyk Pontanus is
fchryvende, habetol: was een tol op den Yffelaroom; volgens
een Gunfibrief van keifer Otto de Groote. Doch , hoe verkneed
en verbuigtmen de naamwoorden in haar beteekenis! nu
noemtmen feeker werktuyg een katrol, waar mee de, waaren
tilt de fchepen worden gelicht. Sie Kiliaan , in fyn pryswaardigh en onverbeterlyk Woordeboek, anders Dithonarium. Maar,
facht, foo fchielyk niet ! ik had haaft overgeflagen de katertolne van Harderwyk. Ook, volgens een oude Vergunningbrief , by Matheus, aelnaleclor. VI Tom. 6o pag. Siet ook
Achtenhorft , Gelders. G. f B. 49 hi. en Alting. Notit. z Part.
38pag. aldaar gewagende van de Koterfchans, by Siva.
A T; een finnebeeld van een onbepaalde vryheid. Die
Oat fou willen tegenfpreeken, heeftfe maar, in een porceleinkamer, your eenige uiren, op te fluiten. Alles, wat dit benepen dier, in haar verlegenheid , voorkomt , moet of in flukken , of ten minaen van fyn plaats. Sie flechts het printje ,
by de Hr. Kats , in den Spiegel, van den Ouden en Nieuwen
7:yd, 147 bl.
Hierom fet haar Pars op de fchoot van de Nthlandsfe
Maagd, in den Titelpiaat van fyn Naamrol: want hierom wedel: was de kat weleer een finnebeeld van Vryheid, by de oude
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de Duitsfe. G. Brand, over Batoos Vertoningen , 418 Makrobius ,Peer qualyk aanhaalende, behalven Goudhoeve , &c.
Doch over deefe ftoffe felt gy een fendbrief vinden , in gemelde Naamroll, 407bl. waar in Brand word tegengefprooken, met een valffe plaats uit Makrobius, deefe faak foo ger uft verfeekerende.
Ondertufren fou ik op deefe wyfe redenkavelen. Een kat was
het finnebeeld der vrye Duitsfen. Duitsfen fyn ook onder andere Hefren. Heifers en Katten is weer een y olk. Nu is 'er,
onder myn landslieden, een oud kinderlietje, hebbende ook
deefe woorden : dan komt de vuile heffe , met haar bonte blerfe, arc. Sie, hoe hier een kat heet here; mogelyk uit de overlevering, dat de kat het wapenteeken is der Heffen. Dit uit
een avondpraatje, met den Hr. Prof. Perizonius , voor eenigen tyd, • te Leiden, hem befoekende.
K ATTEN; ook geheeten Kafren , anders Heffen ; fyn in
Duitsland , by het Hercynifch watd, ontrent de Saal en den
Eder gelegen; loopende deefe waterers in de Fulda. Yuniur,
Batay. 24 cap. Heemskerk, over fyn Arkad. 94b1. behalven,
Boxhorn. Kirchmayer , Doufei , Grotius, Revius, Beverwyk,
Kluverius , Arnold. Montanus, &c.
Van dit yolk gewagen ook al de oude. Strabo , Geograph.
7 lib. 7acitus , German. Mon 7 29 & 30 cap. Plinius , H.
4lib.14.cap. Dio, 541ib. in AugufI.
Blyvende noch een fchaduwe deefer benaaminge in verfcheidene plaatfen van Friefland, Holland , Zeeland en Flandere.
7unius Batay. 25'pag. Pars Katw. ibbl. behalven de boven.
aangehaalde.
Maar, hier fou men nu weder konnen achter plakken, der
Katten optogt naar Nederland, onder Bato, hun legerhoofd;
doch ik walg'er af, en gy kont het vertellingjebovennaarfien,
op het 201. gelyk ook al, 26 bl. is gefprooken van haar optrekken, in een laater tyd.
K A T, een hoogte van aarde, van waar men de kattebollen , met de blyden, uitwierp.
Van de blyden is iets gefegt, 301. en fal meer gefegt worden gelyk mede van de katten, op de letter 0, in Oorloghstuygh.
KATWY K, op den Rhyn, nevens het andere zee dorp
gelegen ; daar men geloofd de Rhyn verby geloopen to hebben. Boxhorn. Stedeb. 218 N. een fchoon en welbetimmerd
dory, volgens Pars', nit Guicciardin. enOrkrs, 41 bl. ook beide
LS
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de deefe dorpen (doch met een feer onKundige verkiefinge) in
2 byfonder e konliplaten vertoonende.
K A T W Y K op Zee ; dit -is het voorwerp van Adriaan
Pas predikant aldaar ; die ik het fyne fal in weefen laaten.
Maar, ik kan Junius niet pafferen, 509 pag. getuygende, dit
zeedorp wel eer , wegens de bequame vaart op Engeland,
volkryk en overvloedigh re fyn geweeft, maar naderhand , foo
door zeerovers als uitheemile plonderaaren, te fyn verwoeft.
Veel minder Parivall , Perrnaak van Holl. 9 6,1 bewyfende ,
dat het, wel ontrent de helft, is grooter geweeft; maar dat
eenige deelen allenskens door het woeden der zeegolven fyn
weghgerukt. Noch , ten laatflen Boxhorn. Stedeb. 218 bl. hoewel het alleenlyk flechts opfchikkende met de naaflgelegenheid
van het g lom vermaarde Huys te Britten ; welke wy u vertoonen , 4j bl.
KAUCHEN; by de Latiniften dan Chanel en dan weder
Cauci of wel Cauchi gefchreven. 0 fyne Letterkunde!
Maar nu, dit y olk is de fchryffloffe geweeft van den cierlyken en beknopten , yob.Schildius; waarlyk fyn boekje is het
leefen dubbel waardigh!
Sy worden in de Kleene en in de Groote Cauchen afgedeeld , en beide aan de Noordzee , tuffen de rivieren, de Rhyn,
de Eems, de Elbe en de Wefer geplaatft. Kirchmayer,, in
German. raciti , cap. 377 pag. Sie ook Van Leeuwen , BaSay. 31 W. Junius, Batay. 64 & 606 pag. Saanl. bl.
Flud I1Ghilde, over Kluverims , Rhynmond. z D. 214 hi. Alsing. Notit. Part. 4 /pag.
Ondertuiren waar fal men keen met Eindius , foo buitenfpoorigh , en tegens de gedachten van al le fchryveren , de Kau•
chen in Zeeland nederfettende. Sie hem, by Smallegange ,
Zeesetvf. Chron, 14 H. 38 bl.
Van deefe voerd hun verwinnaar, P. Gabinius Secundus,
de toenaam van Cauchius, volgens toelaating van den keifer
Klaudius; by Suetonius, in Claud. 24 cap.
Van deefe fou ook Kaukerk, eey, dorp by Leiden, haar
naam ontfangen, volgens 0 udaan , Room. Mogenh. Inleid.
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K EE NE BU R C; onder die van Rothman, in 3 Gefichten vertoond; is een cierlyk clot, in Delfsland , aan het dorp
Schipluy, foo geheeten , naar het watertje de Keene, waar aan
bet is geflicht. Handveflchron. D. 124 bl. Bleiswyk , Delff,
Befchryv. 3$ bl.
K E L-
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K E LTEN; of fegje Celten, het kan my weinigh verfcheelen, alfoo min als ik Kimbers heet , die gy Never Limbers wild noemen
I. Syn de Kelten een feer oud y olk , en defwegen ook by
de alleroudite Schryveren a] bekend; als Herodotus , Polybius',
Diodor. Siculus , Suidas Hefychius , Euilathius , Dionylium,
de Situ Orbit ,&c.
1 I. Syn het Duitsfe of fyn het Gallifche , anders Franfre?
Gallen fegt Appianus , in Illyric. 986 pag. gewagende van een
verdichte Celtus , de foon van Polifemus. Soo fpreeken by
naar alle Grieken, by welke de Kelten en Gallen voor een en
het felve yolk worden gehouden.
Evenwel Art' floteles (Politicos. 7 lib. I cab.) van de Kelten
fpreekende, fegt all het geene Cefar,, Mela en Klaudiaan van
de Duitsfe vertellen.
Sy fyn dan Duitsfers, bewoonende aan weerfyden den oeders des Rhyns, in en by het Hercinifch woud. Lucile Tarthaws, fcoliaft. Apollonii. Simocattus , Plutarchus , in Mario.
ilppianus , 1 B. der Burierl. Oorl. & in Celticis. Dio , 3914.
113 pag. Treb. Pollio , in Claudio, 6 cap. alle genoegfaam aanwy fende , dat ander de naam der Kelten worden begrepen de
Tethers, de Ufipetes , de Boil, de Kirnbers , de Teutones,
de Belgx en de Batavi ; volgens Junius Batay. z2 cap.
621 pag.
I II. Nu kom ik tot de Naamreden. Kelten fyn fy ; om
datfe fyn gekoomen uit Keltige of koude landen. Adr. Schriek,
Origin. Celticar. i B. 67 N. en ; B. 32.N. hoewel , myns gevoelens , deefe quant doorgaans veel te veel vryheid neemt in
de Benaamingen der volkeren uit te pluyfen en te verduytfen.
Bodinus (Method. Hiflor. 9 cap. 37Ipag.) noemtfe
xeA,'To.,y, van de rypaarden; ais fynde deefe volkeren goederuiteren, xfAveil , en by verkortinge, Ja wel, ik fie niet,
waarom dit Reiskius (in Cluverii Introdud. zlib.-ti cap. enjunius (Batay. 619pag.) foo kan mishaagen, hoewel ik aldaar
ook wel fie, dat deefe Franfrman van de Kelten is Gallen maakend e.
I V.' Hunne taal aangaande; het is feeker, datgeen geringe
overblyffelen worden gevonden in die der Spaansfe , Fransfe,
Deensfe , Sweedsfe , &c. ja mifrchien feif in de alleroudfte fchriften van het eerflgenoemde yolk. De bovengenoemdeSchriek,n1
fyn vrymoedige Vertaalingen der Keltifche benaamingen.
IT:To
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by
herhaalinge;
het
fyn Duitfchers, in oudheid de
Ik feg
Grieken en Latynen verbyftrevende, welke over de Rhyn trekkende, de Gallen aan die zyde of verdreven of ten minflen
veronnen,
vv
en met defelve Lich vermengt hebben. Sliehten horfi , Gelders. G. r B. 2/ a
Dus heet een fink van Vrankryk , tuffen de Seine en de
Loire zeewaars, Gallia Celtica. afar, Gall. i B. I H. Phniut , Natuurk. 38 lib. r z cap. behalven Buno, over gemelde
Cluveriut , 2,1ib. I 2. cap.
Ja felf , na deefe noemtme een deel van Spanje , ontrent
den Ebro, anders lber, Celtiberia , ook anders Tarraconenfis
Cluverius, Geograph. Z lib. 3 cap.
En eindlyk voerd ook het wefllyke deel van Europa de naam
van Europa Celtica. Cluverius,German. Antiq. r lib. 2 cap. by
genoemde Bung, i. lib. Y cap.
Siet Van Leeuwen, 15 bl. en weder,,Batay . 137 bl. behalven
nosh Arrianus, Ammianus, Suidas , Strabo &c.
Maar, fyn deefe koude KeIten , ontrent hunn aart en oorfprong, geen Scythen ? Gewiffelyk. Hornius, Area Ara, 37 pag.
lie van der Scythen oudheid, in 'er woordeflryd met die van
Egipte, by Juflinus 2, B. i H.
KENNEMERL AND ; is gelegen tufren Amileldam
en Alkmaar; fynde ook Haarlem en de landflreek van Diemen daar in geflooten. Willem Procurator, ad A. i t 70.
Want Alkmaar is, buiten alle tegenfpraak , gelegen in
Friesland. Stoke, in Willem de 1 , by Matheus , Analedor.
V Tom. sozpag.
Is de waare fitplaats der caninefates ; van welke boven ,
i6.t
Voorts haaltmen hunne benaaminge uit de Kinnem of Kinhem, van welk watertjen, beneden ; doch pok weder in de
letter R. op Rieviertjes, en de S, op de Saan.
HET HU YS te KE RK HO V E N; een oude ballad
en flamhuys, in Delfland en in het dorp Pynakker, voor dee-

fen gelegen doch heden niet meer als een boere wooningh.
Van Leeuwen, Batay. 12906/. Bleiswyk, in Del, Naareden,
op letter

B.

KEU BEL, of Koebell ; een edele Hofftede, in Rhynland, by Leiden, buiten de Witte poort, ontrent den hoek
van den .Ouden Vliet, aan de Rhyndyk; in het belegh van deefe flad, te niete gedaan. Goudhoeve , bl. Van Leeuwen,
Rhynl. Kofluim. Inleid. 37 bl.
A.1656,
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A.106, is op dit Huys te Keubel , in den Spaansfen Oorlogh, by de Gereformeerden, de tweede openbaare predikatie gedaan. Orlers , Leiden, 1 D. 8 hi.
K IMBREN, anders de Cimbri; fyn fe ekerlyk de Cimmerii, welke, van het MeOtifch meir fynde opgetlaan , ontrent de Belt, op een verr uitlteekend half eiland (heden Jutland) fich hebben neergellagen. Doch ook eindlyk aan den
Rhyn , by de Friefen en Brabanders, fyn komen Ieggen. Oudenhove , in fyn Verhandeling van de Kimbren. Handvefichron.
3 D. r bl. Kan Leeuwen , Batay. 33, &c. bl. Yunius , Batay.
2Z & 00M. alle aantrekkende de oudere, als; Cefar,, Stra.
bo, Herodotus , Dio, Ptolemeus , &c. nevens Kluverius , Piiardt , &c.
Ondertufren bewyft gemelde Oudenhove, dat fe Cimmeril
fyn geweeit; uit Strabo , Herodotus , Schriek en Hornius.
Datfe van de Belt verhuyfden, door een watervloed genoodfaakt ; nit Florus , Ortelius , &c.
Datfe aan den Rhyn , en in Brabrand, quamen; uit Gramaye , in Abaft. & Kempinia.
En dus komt by tot de Naamreden. Cimber, fegt hy, of
Kimber, is Kimpfer. Kimpfen en kampen is vechten. Want
dus is ook Sicamber of Secamber,, die met de zee moet vechten. Hoe gevalt de Leefer deefe uithaalinge? Irnmersisfeby
my Coo koud als Moskovifch ys; altoos niet beter aIs,dat men.
de Kelten trekt van gelten, in waarde fyn , by Junius , Batay.
619 6/. Huntie togt naar Italie ; als fynde buiten onfen omtrek ;
fie van deefe, de Roomsfe Schryvers , Elorus , Plutarcbus , 4.
pianus , Vidor, Orofius, Eutropius ,&c.
KINHEM; een water, de Kennemers fcheidende van de
Friefen, by Petten toegeflopt. Junius wederom , Batay. fl &
32,3 pag. Van Leenwen, Leid. 162 bl. Boxborn.. Stedeb. 661.
a iwaar Rhegino , de Prurner abt , gewaagd van fcheperi , uit de
Noordzee opkoomende, en langs deefen Kinhem, trekkende
in Noord Holland. Maar Piet ook Theofried, de abt van Echternach , in Wilebrords leven , by Ampzing, Haarlem, 2t hi.
en Komineus, 4 hb. 42 1 pag.
Maar is nu de Kinhem ook de Saan ? ja, fegt Van Lem.
wen, Leid. 163 N. gelyk mede de Saanl. Arkad. I 6o bl. Maar
my is van den Hr. Rendorp fell, op Watervliet, fyn E. ruime en cieriyke Luftplaats, A.1706, den 12 Septemb. de loop
van den Kinhem, feer verre van die van de Saari, als met den
vinzer aangeweefen.
Sic
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Sie van de Kinhern verder Ampziwg, Haarlem, 22b1. Ryk
over 7'acitus, 4 Hiftor, 1 f cap. Ytinius Batay. 49 & 32,3 pag.
en het geen wy noch Pullen ter nedet fiellen, in de letter S,
op dt Saan,
K L A R E NB E R G; tuiren Breukelen en Nieuwerfluys
gelegen , achter de kerk van het dorp Ter Aa, in een boere
bogaard.
A. 17of , den io 061.kreeg ik kennis van dit riddermatigh
Heerenhuys, en be yond het heden niet anders te fyn als een
ingeitort gewelf van een kelder, binnen 3 gebrokkelde fydmuiren.
Ondertuflen wierd my bericht, dat A. '672 , te Uitrecht,
desoude lyfi der riddermaatige Heeren Huyfen was vernieuwd;
dat de befitters van Klarenberg hunne finjeurye , gelyk men
het noemd , niet hadden aangegeven ; dat dan eindlyk dat recht,
op die wyfe niet bewaard, maar het fy verfuymt, het fy verworpen , is van felf vervallen.
De naam van Klarenbergh is onder de Edelen van het Sticht
bekent, ontrent A. 1405, by ran Leeuwen, Batay. 746bl.
Meergeroemde :an Goeree heeft myne Verfamelingen ook
met een mooye Teekening van deefe ruiin vereerd, die bier
mogelyk ook fal werden ingelyft.
KLAAS van KIETE N, anders de Sparwouwer reus;
van welken Vondel, in fyn Gyibrecht, aan het yde Deel, afgryflyk , in deefer voegen, opfaagt :
Dat fpeet den grooten reus; die liet fich vreeflyk hooren,
En flak, met hair en hoofd, gelyk eve Plane tooren
En fpit e, boven 't yolk en alle hpfden uit.
En fcheen een olifant , die on#'noft met ryn fruit.
Syn fpietfe was een ma l,in Tyne grove ,ving'ren.
1k fagh hem man op man, gelyk konynen , fling'ren
el driemaal om fyn hoofd, gevat by 't eene been,
En kneufen dan het hoofd op floepen of op fleen.
Hy kan, met fynen pals, een burgwal overfpringen.
Hy proeft op grendelen de deugd der flaale klingen:
Hout fel, met eenenflagh, door ler en door fiaal,
En proeft fyn bekkeneel op poorten van-metaal,
fcheen een Polifeem, het krygsvolk fcheen fyn kuddr.
Dc toren van't fiadshuys-beweegde fich ich mddne t.
Soo dik by op een pot of op den gevel
Hy vreefde Herkles knods, neck Samfons
niet,
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Hy leefde ontrent A. 1300, in het dorp Sparwouw, buiten
Haarlem. Oudenhoven Suyd Ho/l. 374 hi. aldaar ook fpreekcade van Gerrit Bafliaansfen , anders de Boer van Lekkerkerken.
Goudhoeve , 3 5361. by welken ik deefe 3 byfonderheden aanmerkte
I. Dat de langfle man van ons land order fyn uitgelirekten
erm kon deurgaan.
I I. Dat fyn eene fchoen 4 voeten kon bedekken.
I I I. Dat by goedertieren en fachtmoedigh was; dus gem
vechter noch fmyter; foo dat het u Cal gelieven die fraaye befchryvinge van deefe Klaas, by Vondel , voor een dichtkonnigh fchilderytjen alleenlyk aan te neemen.
Immers, by is 'er geweeft, en Procurator getuygd (in fyn
Egmondan. Chronicon , by Matheus , IV Tem. 19Z
pag.) nevens fyn fchoormakkers , hem van achteren (van vooren verbood het hen de fchrik) dikwyls gefien en afgemeeten
te hebben.
't HU YS te KLEEF, gelegen in Kennemerland, buiten Haarlem, ter rechter fyde van een wegh , de Kleverlaan
geheeten, gaande naar Bloemendaal.
A.1696, den 10 Augufi. fynde op Hoogewoerd (Naar of
boven i 4z 61.) ging ik eens dit Plot befchouwen , in deefe brokken flechts bellaande:
1. Een fink van een hooge tooren welke noch is tefien
de trappen , wel beneden afgebrooken , doch boven noch leer
geheel en u over het hoofd hangende.
II. Een driekante brok muirs; fiende de eene fyde naar den
wegh en de andere naar Bloemendaal.
III. Eindlyk twee fcharpe en fmalle brokkelingen, tulles
de twee groote ruiinen nu noch overeind ftaande.
A.1573, was het noch in Naar geheel; als wanneer Don.
Frederico, nevens de gr. van Boffu, in het belegh van Haarlem fich op het felve onthielden. ilmpzing , Haarlem, i8t hi.
doch het is oak , in die tyd, van de woedende Spanjaarden
omvergeworpen. Defelve Ampzing, 90 N.
De ftichter was Willem Kufer, de hofmeefter van Margriete
van Kleef, weduwe van hertogh Albrecht van Beyere , de z6fle
gr. van Holland; van welken boven, lob/.
lk , Willem Kufer; en wel ontrent A. 1392.: ten waare
gy de ftichting vroeger woud hebben , naamlyk van Alyt van
Kleef, de huysvrouw, van Didrik de VII, de 14 gr. van Hai,
laud, van welken ook, 61 61.
Maar
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Maar naderhand behoorde dit clot aan het Stamhuys van de
Brederod en . Ampzing, weder,, 90 bl. en Van Royen, I gZ bl.
Jrnmers getuygd fulks het nevensflaande verlaaten Huysie,
getimmerd door den Hr.Wolfaart, de laatile der Brederoden;
in welke alle de overgeblevene venflerglafen nosh fyn geteekend met het Saar, 1626; gelyk ik aanmerkte, den 28 Mey
van 't gemelde jaar 1706.
Eindlyk is dit heden (naar men my bericht) een eigendom
van den graaf van der Lip (even als de tol aan de Knip , op
de Kleverlaan , by Bloemendaal) doch het behoort aan de Rekenkamer van de Generaliteit.
Van dit Hays melden ook Schook , Belg. Fcederat. 13 lib.
4 cap. Goudhoeve , 8o bl. Saanl.
89 hi.
Maar de minnaar der eedle Dichtkunde hoor bovengemelde P. Flaming, in fyn Hogewoerd (2,B. 59bl.) op deefe wys
het Huys befchryven :
Het H U I S TER KLEEF, dat vlak voor ons geficht
Gelegen is, nood my om aan to fchouwen
Het ovrige van fj,n aloud geflicht,
Zyn breeders mutt-, als utt een rots gehouwen,
Van Alvaas zoon wel eer ten val gebracht;
7oen Haarlem moefl des Spanjaarts wrok bezuuren,
Deed ook de brand, en's buskruids felle kracht,
Verandren zn een puinhoop deeze muiren,
Dus tafi de Dood alleen geen menfchen aan
Maar floten zelf, en fierk bewalde fleden,
Daar 2roje flond, groeit gras en weelig groan,
En word het land met ploeg.en doorgefneeden.
Dit, dat een hof der Riddren is geweefi,
Daar zang en feel klonk door de ruime zaalen,
Daar Brederoo, zoo rond, zo bly van geeft,
Den adel van ons Holland plagt t'onthalen,
Is nu niet meer,, dan een verwarde klomp
Van aarde, /min en afgevalle fleenen,
Vertoonende in die akelige romp,
Geen teeken zelf van 't geen bet was voorlennen.
Maar wat nu de afbeeldinge aangaat , fyn wy ergens, hies'
fynwe volkoomen beflaagen. Ik heb een oude, fonder partal; een ander van A.1616, door F. de W uitgegeven ; een
ander van A. OA, door Vanden Velde; een ander van
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Fipher ; een ander van y . Goeree ; behalven de Teekeningen
van Rochman, &c. foo dat ik van de 7 Gefichten ten minften
eene u fal moeten mededeelen.
't Huys van den Hr. van KL INK ER L AND ; is niet
verre van 's Gravenhage - kenlyk aan een ronden tooren op
haar clinker hoek ; gelyk het, door Elands, in een Geficht is
gebracht. Heb daar niets anders of to feggen.
KLUNDERT; een vryheid, in Suyd Holland, tufren
Willemstad en Breda. Oudenbove Sind Roll. 215 bl. Wel eer
geheeten Nieuwer Vaart ; hebbende' een groot tolhuys der Graven van Holland , en bloeyende met een voorfpoedigenfchipvaard. Boxhorn. Stedeb. 293 bl. by welken gy ook felt vinden,
hoe deefe plaats, A.142,1 , is verwiffeld van geftalte; tom
die bekende Watervloed (van welken, 82, bl.) den fcheepvaarende gelegenheid verfchafte ,om de doortogt van deefe Nieuwervaart niet van noden te hebben.
Niettemin is de Klundert, A. 1583 , met een bolwerk omvangen , na dat fy, door een groote brand, geheel by naar
wierd vernield ; volgens den felven Boxhornius, en Goudhoeve , 93 61.
KLUIN; een foort van een feer koppigh , doch anders gefond en een los lyf maakend, bier, by die van Groningen en
nergens anders met die naam bekend.
Van het bier, in het algemeen ,is gefprooken, 32 bl. gelyk
van het drinken , dat men ons meer acs andere natien oplegt,
6561. Maar ik wilde bier alleen een woordtje ontrent haar
Naamreden hebben , u de keur geevende of gy defelve wilt
haalen van de klyn; een foort van feer goede turven , waar
mede defelve word gebrouwen . of van clones, billen ; om dat
deefe drank is eenfineerlendium en de magere billen vet kan maa. , &rah.
ken. Het is van my niet, maar van den Fir.profejor
'Si-fyn
de
V Vera antiquor. berba BriNunting. Siet
tannica , ' S pag. en wel byfonderlyk van de klyntorf,
105 pag.
Voorts gelyk de Kluin een drank is byronder eigen aan die
van Groningen, foo hebt gy de 'Trip te Leeuwarden en de Koite
te Munster, in "ellfalen. Hoe? hebt gy niet de Ad of Oel
onder de Engelsie; buiten twyfel de Celia , van de Numantyners, in Spanie, volgens Floras (boven is dit ook aangewefen , 33 bl ) in een fchoone Sendbrief van Boxhorn aan Blankardus. Siet echter ook 7unius , Animadverf. 2 lib. 12 cap. en
Lindenbroziris , ad 4mmianum, 26 lib. 22 cap. fchryvende over
M
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de Sebaja, een korendrank by de geringfte lieden, in Illyrien,
166Pag . aanhaalende felf Iferodotus , Diodorus , Columella,
Plinius,&c.
Dit ondertuffen van de foo enkelde als dubbelde Kluin;
van de Turven fullenwe malkanderen fpreeken, in de letter 7.
KOES TE IN; dit is wederom een aanmerkelyk toneelflukje, voor myn waarde Dichtgenooten. Leteer op, het is
wel goed.
Deefe Jan van Koeftein was een armen hals , de dienaar van
Hr. Jan van Kroy, ontrent A. 1463. Voorts wierd, by de kamerveger van Philip de Goede , hert. van Burgondie. Daar
op, door fyn bequaamheden , ridder en de geheime raad van
gemelden hertogh. Maar ! flerhe bcenen, die de vJeelde konnen
draagen! Koeftein, opgeblafen door de wind des geluks, verachte baroenen , ridders en edelen. Niemand was hem, foo
by dacht, gelyk. Ondertufren ontflond 'er een argwaan van.
de Hr. Van Kroy en de Hr. Jan Van Lannoy tegen Karel (naderhand den Stouten) de loon van Philip, Karel, fyn vaders
gramfchap ontwykende, trekt naar Gorinchem. Kroy en Lanoy, nevens deefen,Koeftein, befluiten Karel om te brengen.
Huiren een jongman, om, in Savoyen, tot een oude heks te
gaan. Deefe gaat en keerd te rugh met een betoverd beeld.
Koeflein ontfangt her felve , binnen Bruffel. Goat by den hertog en brengt foo veel te weegh, dat Karel weder mogt ten
hove komen. Dan fou het fpel aangaan, en het fou Karel
Belden. Maar feet des Hemels vreemde fchikkingen ! De gemelde jongman wil het beloofde geld hebben. Kyft tegen Koeflein. Deefe dreigd hem te flaan. Het gedruis word gehoord
van een edelman, die het Karel ging verhaalen. Karel klaagt
het met fchreyende oogen, aan fyn vader. De hertogh doet
Koeftein en den jongman grypen , op het Huys te Rupelmond,
fcherpelyb gevangen fetten, en, naa belydenis van alio, onthoofden Dit konnen de Hiflorikundige by de uitgetrokkene
voorbeelden van hunne Oude en Nieuwe Schryvers voegen ,
als een faak, felf in ons Neerland voorgevallen. Voorts die
defelve omflandiger begeert te leefen , gaa tot Kemp: Befchryv.
van Gornichem, 314 hi. of tot Heuterus , Rer. Burgundicar.
4 lib. 17 cap, doch , tie ook Barlandus in C omit. Brabant. &c.
KONINGS VELD; een groot en vermaard Jonkvrouwen kloofter,, by Delff, van den order der Prxmonfiranten ;
A. izys , go:Licht en in het begin des oorioghs met Spanje ,
felf
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fell door die van Dell, verbrand , gebrooken en gefleeht.
Matheus , Analedor. VI 7om. 99 pag.
Maar, geen befluit foo vat , of word we/ eens verfet ! 1k
had vaftelyk voor ,genoomen , met geen klootlers of abdyen.
deefe Schatkamer der Neerlandsfe Oudheden op te p ronken. Ea
ik had myne redenen. Maar, flu onlangs, te weeten, den
2.6ften April ,doet my ANDRIES SCHOENMAKER (wienS
waare en gulherrige vriendfchap ontrent my indien ik veel
fou willn roernen, ik fuu genoodfaakt fyn voor af met het
Latynsleprcefifcini my fchootvry te maaken) een prafent van
12, leer fraaye Teekeningen van dit oude Koningsveld. Wat
raad ? Sy waren in het jaar 15'73 gedaan , en , indien ik my niet
bedrieg, foo fyn het defelve, van welke Dirk van Bleyswyk,
in fyn Befchryvinge van Deif ( Piet hem, 353 bl.) fich heeft bediend. Wel aan. De Leefer heeft het dan myn Boefemvriend
te danken, dat Koningsveld alhier haar plaats ontfangt.
Haare flichtinge is fy, in den jaare 12f6, fchuldigh aan
jonkvrouw Richardis, de dochter van gr. Willem de life en
de fuller van gr. Floris de 1Vde, en da , de Moey (niet de
fuller, volgens l7eldenaar en al die met tail Mistaflen) van
koning Willern; A.1263 , overleden en-in het felve ter aarden beheld. Gemelde Bleyyzllyk, 148 bl.
Van deefe abdye fchryven ook Goudhoeve, xl6b1. Guicciardin. Beige 3. Part. o6pag. Yunius , Batay. 3-69 bl, Boxhorn.
Stedeb. 143 N. welke daar ook nevens voegen , dat kon. Willem , om fom-wylen fyn moey gefelfchap te houden, een paleys; des Konings Uithof, bier nevens fou hebben gefticht.
Immers, dat groat beflagh der ruiinen fchynen genoegfaant
fuiks te kennen te gevep.
Eindlyk, gelieve aan te merken, dat Vrouw KatharinaUitenham, A. I 596, fynde 89 jaaren oud, te Yffelflein overleden, in deefe abdye de allerlaatfle abdiffe is geweeft. Bleywyk , wederom, 353 b1.
Maar, fiet hier een kleene fwaarigheidl Onder die Teekeningen, my door boven genoemdeu S C H 0 E N M A K E R vereerd , waaren, nevens het flat en de abdye van Egmond (boyen 76 en 78 bl. al in een plaat gebracht) ook de ruinen van
een Karthuyfer kloofler ; fal ik dat gebruiken of niet? Sal ik
het, op fyn plants, in deefe letter inlaffchen; of vergunt ge
my, dat ik het felve (om dat het mede buiten Delf is gelegen)
hier achter laate volgen. Gy deefe lagh wil feggen;
gaa maar voort !

M
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't K ARTHU YS E R kloofter was dan een convent aan
de Weftfyde van Delf, eenighfins verder als Koningfeld van
de [tad gelegen en afgefcheiden van de gemeene wegh.
A.1430, of daar ontrent , is het gefticht by een graaf van
Oftervant ; doch wie was deefe ,aangefien het toen een titel was
van de oudfle foonen der Graven van Holland ? .11/1:rxus(Notit. Ecclef. Belgic. in Nobiliurn elencho) antwoord voor my,
gelovende het Frank van Borfelen (van welken, boven, 40 bl.)
te fyn geweeft. Bleyswyk, 3f4 61.
Voorts was dit eene der 3 Karthuyfer klooflers, gelyk Koningsfeld eene der 6 abdyen van Holland; volgens den felvem,
349 en 3f4 bl.

Doch het is, even als Koninsfeld, in den Spaansfen oor1ogh , op dat de vyand daar in Lich niet fou befchanffen , van
de Delvenaars , ten gronde toe geflecht ; en daarom fyn ook de
Teekeningen van de Kaaren 1573 en 1575; fekerlyk de felve
van Bleyswyk, nu foo gelukkelyk tot myn Schatkamertje overgewandeld.
C N. DO M IT. KORBUL 0; Rooms Legerhoofd en
bevelhebber aan de Neder Rhyn, naa de flood van Sanquinius
Maximus. Tacitus, It jaarb. 18 H.
Syn eerfle veldtogt was alhier tegens de Kauchen (van welke boven, 170 bl.) onder Gannaskus , een Kennemer ; dien hy
floegh en heimlyk liet aan kant helpen ; ook met eenen de
Friefen bevredigende, A.47. Tacitus, 19 H. by Van Ieler Houeve , Handvelichron. 3 B. 44,61.
Daar op heeft hy, door Fyne foldaaten, om niet ledigh te
fyn, die vermaarde Corbulonis 1-f-loffa van de Rhyn in de Maas
doers Leiden, om hier merle, in de krygstogten , de wiffelvalligheden van den Oceaan re myden. 7acitus , wederom, zo H.
en Dio, 6o /ib. 683pag. Maar, hier fal een beer tuytnelen ,
onder de School geletterde! Wat gracht, wat waterleidinge is
heden deefe doorvadrt van Korbuio?
Sommige, fegt de gemelde Handve/lchronyk (z D. 45.61.)
meenen die te weefen de Yffel, in de Merwe loopende, tegen over Yffelmonde.
Sommige, by Pars (Kates. 0 udh . Inleid. 25 61.) dat fy is die
Wel, tot de Gouwe loopende, en foo voorts de Gouwe,
tot in den Rhyn.
Sommige (byfonderlyk Pontanus en Ortelius) dat fy is de
Lek, den ouden Rhynitroom afwendende.
SOM•
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Sommige (als Heda en Grotius) dat fy is de Linge. Gro.
tius , feg ik, in poimat. en !Ida in Epiftopor. 3 cap.
iopag.
Sommige, dat fy is Moeykens of de Roovaart, by Steenberge; loopende verby de Klundert en Willemflad.
Maar, wy houden het met Bleyswyk, 874 bl. Van Leeu'
wen, Bata y. ri 4 bl. Kluverius , Rhynmond. i D. I 07 bl. &c.
gevoelende dat fy is de Delfsfe VLIET; gaande, gelyk men
weet, uit de Rhyn van Leiden, naar Maaslands finis, en in
de Maas.
Maar dit word hevigh tegengefprooken, van Ryckius
Tacit. t t Anal. 10 cap. I 34pag.) Kluverius en Bleyswyk met
veel fchynredenen beftrydende. Het is de Lek, fegt hy; van
Wyk te Duurftede afgeleid juyft wel niet tot aan Krimpen
(want foo fprak Ortelius) maar al4eenlyk tot aan Leksmonde.
Dit is by deefe man fonneklaar, en hy heeft by naar medelyden met de vernaculi fcriptores. Dit is de fmaadelyke benaaminge, die de Schoolgeleerde (de meefte feg ik en niet alle)
geven aan die de moedertaal gebruiken. Och ! die goe liens konnen geen boek, in het Neerduits, op hunne leffenaaren veelen. Wat is de flee, vragenfe, ontrent een nieuws uitgegey en boek ? Een wel uitgefochte ? ja. Nu , de wys van fchryven ?
ook wel uitgepluift, en verflaan1yk , in fuiver Hollands. Hoe?
een Duits boek ? grollen ! vodden ! wegh! Ondertuffen
lyden fy Frauffe en Spaanffe, Italiaanfre en Engeiffe Schryverep, die hunne moedertaal gebruiken, in de Boekvertrekken;
fonder eenige ontileltenis.
Doch keerenwe te rug, naar de gracht van Korbulo. /k
leg, dat de grondflagh van myn gevoelen is ruftende op de
Roomsfe fteen of mylpaal, tufrenMonfter en Naaldwyk, uit
het aardryk gehaald; op welke flonden deefe letteren:
IMP. CAE&
M. AUREL. ANTO.
NINO AUG. PONT.
MAX. TR. POT. XVI.
COS. XIII ET
IMP. CAES.
AUREL. VERO AUG.
TR. POT. II. COS. II.
4.1‘. M. A. F. C.
M. P. X /I.
M3

Dc
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De naamen en titelen der keiferen , Markus en Verus overIlaande, meen ik , met Oudaan ( Rooms. Moog. Inleid. it bl.)
dat de laatfte letteren willen feggen : A Mari Ad Foffam Corbolonis Millia Paj7uum XII. dat is : Van de zee tot aan de
gracht van Korbulo , twaalf duyfend fcbreden. Merk nu verder
aan, dat deefe voetmaat uitkomt.
Ga ondertuffen deefe mylpaal lien in een afbeeldinge by
Scriverius , Antiq. Batavic. 2'4 pag. die niettemin in de verkiaringe my fchynt geweldigh mis te loopen. Lees mede fyn
Naardere Verklaringe over Oud Batavie 24 bl.
Maar, fie daar ontmoet my niet alleenlyk Flud r;Ghilde, de,
Vliet verwerpende met Ryckius; maar ook felverSlichtenhorell,
die de Vliet , als te jongen wateringe quanfuis , afkeurt , en in
fyn plants ons aanpryft de Oude Leye , uit den Rhyn komende
ontrent Leyerdorp tegen over het Huys ter Does , gaande verby Swieten , Bleyswyk en Honingen, en eindlyk , ( met de
naam van Rotte) in de Nieuwe Maas vallende, achter Rotterdam. Lees hem felve, i B. 11 bl.
Dit fou wat lyken ; maar echter blyf ik by myn fluk, te
meer, aan myn fyde vindende de Hr. Jilting, Notit. i Part.
47 pag.
Dus verre van deefe deurvaart gefprooken hebbende, gam
we weder te rugh naar den veldheer Korbulo ; willende echter fyn Partiffe en Armenifre legertogten overflaan, te vreden
met alleenlyk hier aan te hechten het Illunimentum Corbulonis,
of, volgens gemelden Hr. Jilting, de flail GRONINGEN,
van welke koven, r i6
KOU LSTER; niet verre van Hciloo, van welke, boyen, 133 hi.
A. 17o6 , den 12 Septemb. befagh ik dit Heeren Huys , door
een welbeplante laan daar naar toe wandelende. Be yond het
niet feer groot, met roode pannen gedekt, in een vierkante
'yver ftaande en op deefe wyfe het lufthof verdeelende.
A.1517, is het, door de Geldersfe, in Noord Holland optrekkende , na 't overvallen van Medenblik en Alkmaar, verbrand en verdelgd. Van Leeuwen, Batay . 912, Saanl. ifrkadia , 2 B.1 3 7 bl. Van Royen, 190 bl. Dirk Burger van Schorel , in fyn faamengefianfle en magere Chronyk van IYIedenblik;
Hoch foo onlangs, als een rariteitje, de wereld opgedrongen,
131 hi.
Echter heeft het feer oude grondfiagen, is van ruim boo
jaaren; en de befitter is tegenwoordigh Hr. Willem van Kats,
vi lens
igz
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Wiens moeder, heden hebbende ruim 90 jaaren, is de dochter
van Jultinus van Naffau, natuirlyke foon van prins Willem
de 1, gouvern. van Breda, A.162,5-.
Voorts, wat de oudheid van den adel aangaat, ik vinde by
Goudhoeven (in hetByvoegf. 163 bl.) in het Geflachtregiffer, allereerft genoemd Ysbrand van der Koulfter,, welke leefde,
A.1390. Siet ook Van Leeuwen, Batay. 90; en 92,ibl. alwaar gy de Geflachten van Kats en Koulfter door huwlyken
vind in een gefmolten.
Ondertuffen verfchillen het Geficht van Rothman en het my.
ne, dat by het felve van de (linker zy, en ik het vlak van vooren heb verkoofen.
KOSTVERL OR EN, aan den Amitel gelegen, ontrent Amfteldam , tuffen het Kalfjen en den fleenen mylpaal.
Is, door N.N. in een print gebracht. Meer niet, voor deefe
tyd.
't KR AYENES T; een oude gracht, buiten Haarlem,
aan den Hout, wel eer door de fiad loopende. Heette tevooren Krayenhorft ; wegens Hr. Gerrit van Krayenhorft, eene
der aanhangelingen van Gerrit van Velfen. Goudhoeve , 319 k!.
Ampzing, Haarlem , 135bl.
K R A JENE ST ; anders geheeten het Huys to Krayenburg, in Delfsand, aan de Hoornbrugge, en de Oottfyde van
de Haagsfe vaart ; eenigfins landewaart in. Van Leeuwen,Batay. '2.86 b/.
K RA I ESTE IN, een Hays in Suyd Holland, in de
Groote Waart ; federt de vloet van S. Lysbeth verdronken.
Scriverius , in Jan de 1, 28 g bl. Oudenhave , Suyd Hall. 163 en
47161.
KRANE BR OE K; een ruiin op een heuvel, met boomen beet, volgens het Geficht van Rochman; tuiren Alkmaar
en Heiloo.
KRANEBUR G; in Schieland , aan de Rotte. Van
Leeuwen, Batay. 119461.
KREIL, anders het Kreiler botch ; wel eer der vorften
diergaarde en een hour vol wild; heden een droge fandplaat,
mil-en Enkhuyfen en Stavoren. Junius, Bata y. 47 bl. Goudhoeve , 85. hi. Van Royen, 31 kl. de felve ook in fyn naauwkeurigh Landkaartje afbeeldende.
Ik heb gefegt, vol wild, en voeg 'er noch by vol hinders;
van welke de (lad Hinlopen haar naam bequam; volgens
Aleurs , XVII Province 2 1). 939bl.
OnM4
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Ondertuiren magh mede wel worden aangemerkt, dat men,
A. 12,5c) met een rachter of dalye, door het bofch Kreil , van
Enkhuifen ging naar Stavoren. Siet Wejlerman van Stavoren,
by Pars , Katw. i i8 bl.
En eindlyk is'er ook, dit bofch aangaande, by de beufelpraters, een vertellingkje van een tweefpalt over de jagt, tuffen gr. Floris de Vette en die Friefche jonker,, Galama ; quanfuis A. In 9. Saanl. Arcad. 3061. en Vronens Op. en Onderg.
87 bl. Gabbema, Watervloed. 5.061.
De KREUPEL; is de Cryptoricis 'villa, by 7'acituf ,
4 Yaarb. 73 H. Van Leeuwen,_Bata y. 130661. en Van der
Houve by hoven gemelde barbier , Dirk Burger , in de Chron.
' demblik , 135 Maar, dat hebben fy echter foo vaft
Tan 11/1e
niet ; aangefien Pikardt Kovordele Cryptoricis villa is noemen.
de, Chron. van Kovord. 282 wederom is Cryptoricis villa
Yaciti, in Groningerland, of hierKropswoldeofginder Grypskerk. Huyninga , in de Befchryv. van Groning. Ortelius , by
Kluverius, Khynm. 2 D. 281b1.
Eindlyk is dit felve Cryptoricis villa, by de Hr. Jilting
(Notit. i Part. 52,pag.) Hemrach , een plaats in Friefland,
de VII Wolden , tuffen de watertjes , Konings Diep en
de Kuynre. Sie weder de oude Roomffe, hoe onfeeker met
onfe nieuwe Landkaarten vereenigd!
RYGST 0 GTEN en Veldtogten , of, gelyk men in
de Chronyken is gewoon te fpreeken , ileirvalrten- van deefe
grind men 28, binnen de tyd van t K aaren, in deefe
'
landftreek , nu geheeten Holland. Te weeten.
I. A.13 4, 5, tegen de Stichtsfe ; gr. Willem de IV belegerende
de flad Uitrecht. Goudhoeve, in Willem, 378 bl.
II. A.1346, tegens de Friefen ; alwaar ook fneuvelde deefe
bovengenoemde Willem. Defelve, 37961.
I I L A.1348, weder tegens de Stichtsfe; hertogh Willem van
Beyere te velde trekkende. Defelve in Margriet, 383bl.
1V. A. 1351 , gemelde Willem van Beyere, fyn moeder, Vrouw
Margriet, beoorlogende; in welken ook was de fwaare waterftryd , op de Maas, tuffen den Briel en Gravefande, voorgevallen. Boven, 141 bl. Balm, Dordrecht, 744M.
V. A. I 355' , doelende den oorlogh op biskop Jan van Arkel.
Goudhoeve, in Willem de V. 39161.
V I. A. 1356 , tegens de Stichtsfe wederom. Defelve

39361.

VII. A.
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V I I. A. I 358, waar in het belegh van het Heerenhuys, te
Heemskerk , onder hert. Albrecht van Bey. re. Goudhoeve,
in Albrecht, 396 bi.
VIII. A. "1 359 waar in Delf belegerd. Doy en, Dell,
I X. A, 136z , tegens hert. Eduard van Gelder. G
Albrecht, 398 bl.
X. A.1374, noch eens tegen de Stichtsfe. Defelve, 401 H.
X I. A.1394, waar in het belegh van het Huys te Altena.
Boven, Altena, 14 bl.
X I I. A. 1397, waar in het Hays te Loevetlein belegerd. De
felve , Goudhoeve , in Albrecht , 4tObl.
XI I I. A.1398 , tegen de Oa Friesen; waarlyk , een fwaaren
optogt ! Defelve, 41© bl.
X I V. A. 1399. op de felve Ooft Friefen. Noch defelve, 4 11 en
X V .A. 1400. )
412bl.
X V I. A. 1403 , in welke het belegh van Gornichem. Noch
defelve , in Albrecht. 413 hi.
X V I I. A.1405, waar in de belegeringen van de floten en
Huyfen ; Gafparen, Hageflein en Everitein. Boven, Everflein , 84 bl. Gafparen, 95 bl. Hageflein, 1%241.
XVII I. A. 1407, tegens de Luikenaaren. Goudhoeve,inWillem van Beyere, 413 bl.
X I X. A.1417, tegens Willem van Arkel , felf binnen Gornichem bevochten , onder Vrouw Jakoba. Boven, Arkel ,
21 bl. Gornichem, 109 bl.
X X. A.1418, waar in Dordrecht belegerd, door hert. Jan
van Braband en Vrouw Jakoba. Balen, Dordrecht, 76661.
X X 1. A. 1410, in welke 't belegh van Leiden , door hem Jan
van Beyere, ruwaard van Holland. Orlers, Leid. 2 D.
397 bl.
X X I I, A.1425*, voor Schoonhoven fich nederleggende de
Heer van Gaasbeek , Hollands itadhouder. Goudhoeve, in
7akoba, 449 bl.
XXIII. A.1416 , in deefe voorvallende de firyd by Brouwershaven , onder hert. Philips de Goede, ruwaard van Holland. Boven, Brouwershave, 48
X X I V. A. 1447 tegens de Waterlanders , onder den Heer
Jan van Lanoy,, Hollands itadhouder. Goudhoeve, in Philips de Goede, 465 bl.
X X V. A. 1456 , 'belegerende gemelde Philips, nu Graaf van
Holland, de flad Deventer. Revius, Daventr. 109pag.
7
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X X V I. A .1 475, tegens Nuys , in Keulsiand ; onder hert,
Karel de Stoute. Heuterus , in Carol., s lib. IO cap. Barlandus Comit. Brab. nhpag.
XXVI 1. A.1479, trekkende de fladhouder Heer Wolfaart
van der Veer naa 's Gravenhage. Goudhoeve , in Marie en
j- I 8 bl.
•
XXVII 1. A. 1 4,89 , belegerende Maximiliaan (nu Rooms
Koning) de flad Rotterdam. Goudhoeve , in Maximiliaan,
541
Dus verre Oadenhove Dordr. c H. 178 hl. van ohs opgehel•
decd en met getuygende
' Schryveren verrykt.
KROONEBURG, anders het Huys te Kaftrikom; by
flochman alleenlyk een naare ruiin , in het geboomte verfchuylende, is in Kennemerland gelegen , ontrent het dorp Kalfrikum. Pander Woude , Chron. van Alkmaar, 130 bi. by wiens
tyd dit Huys ook niet anders als een gebrooken muirwerk
vertoonde. Siet ook het felve genoemd , by Heemskerk , over
fyn
K R 00 NE BURG in het Sticht, tufren Loenen en
Nieuwerfluys, aan de Vecht, ontrent de wydvermaarde
plaatfen , Ouder Hoek, Nieuwer Hoek en Middel Hoek ; fynde heden haar Heer, by aankoop , de Hr, Witter van ter Aa,
van Kolhorn, te Leiden gehuysveft.
A.1707, den 1 Januar. gelegenheid hebbende gekregen om
dit Hays van binnen te 1Defchouwen viel my 't oog byfonderlyk op de muiren van een ongemeene, loch ongelyke, dikte,
en voorts boven, op de rhyme voorfaal en beneden, op de
fwaare boogen en gewelven van den tweeden kelder.
Voorts is het van buiten heden van fyn cieraaden en tierkte
meerendeels ontbloot, vertoonende alleenlyk, naar de fyde
van Loenen, twee fchuinsopgaande gevels plait t maikanderen, en alleenlyk eene naar de Sluis vervolgens van dit geficht van Rochman geweldigh verfchillende.
A.1122, of daar ontrent, leefde de Richter van dit flot,
Heer Jan van Kroonenburg, ridder onder gr. Diderik de VI.
Deefe was de laatile der eerfte flam van Kroonenburg; te
Leiden voor de rechtbank doodgeflagen ; als wanneer Gerrit
van Velfen, de neef, als eigenaar, dit Huys ging bewoonen.
A. 1296, wierd gr. Floris de V, door de faamgefpannene,
alhier gebracht, gelyk van daar weder naar het flot te Muyden.
Op
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Op dit Hays vluchtte Velfen ook, naa 't vermoorden 'van
genoemde Graaf; waar op het wierde belegerd, irigenoomen
en ter nedergeworpen. Doch het is , binnen weinigen tyd ,
der opgemaakt.
A. r34.o, circum circa, kreeg dit flot een nieuwen Heer;
ridder Willem , uit het Huys van Henegou. Immers was fyn
grootvader,, gr. Willem de Goede ; fyn grootmoeder Johanne
de Valois, de fuller van kon. Philip de Schoone.
A.13 45, wierd deefe, nevens fyn oom , gr. Willem, van
de Friefen doodgeflagen.
A. 1374 , is Kroonenburg , door den biskop , Jan van Hoorn,
ingenoomen, uitgeplonderd en verwoeft : met fleene kogels
befchoten, uit het gefchut als toen in het gebruik gebracht.
A.1436, kocbt Heer Amelius van Mynden en Ruwiel,
Wouthers foon , aan Jul'. N. van Kroonenburg getroud , dit
gemelde lot, nevens Kaaren aanhang, van fyn fchoonbroeder.
A. 1483, brocht Maximiliaan fyne krygsknechten op de
flomi; Kroonenburg, Abkoude en Vredeland.
Van gelyken deefe Heer Dirk van Swieten te Loeneriloot;
met fulke middelen de gevangene biskop David in fyn Stichts=
fe fetel herftellende.
A.1624, quaam gr. Henrik van, den Berg over den Yffel,
en viel in de Veluwe, juitl by een prangend winterweer.
Toen wierd te Loenen de brugh afgebrooken en de Vecht met
byten opengehouden. En toen fyn de byters , door Heer Antoni van Lynden Heer van Kroonenburg, met de warme ketel gefpyft. Maar, het toefchieten van het Staatsfe yolk ded
den vyand, meer bevroofen als bebloed , van oufen bodem
wyken.
A.1629, leed de Veluwe, door de Spanjaarden, nevens
hunne Kroaten, een tweede plondering. Men fond wel yolk
Haar Amisfort, uit Loenen en de omliggende dorpen ; dock
te vergeefs. Dos die kon, vluchte naar de Loensfe fyde. Men
maakte befcharangen langs de wegh. Die van Loenen hakten , in de Bloklaan, de fwaarfle boomers om verr. Brachten
deefe boven op den dyk. Met die bothweeringe hielt men de
Kroaten tegen , die in het Gooy lelyk buys hielden. Maar,
met Wefels overgang, wierd dit haatelyk gefpuys eindlyk te,
rugh gedreven.
A. T671, de Franfren het Sticht van Utrecht ontruftende,
wierd dit Huys, door den Staat befet, Maar, de gemelde
ver-
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verfloorders , uit het vermeeiterde Utrecht, langs den Daalfsfen dyk, near Kronenburg, den I Aug. affakkende, gaf het,
's anderendaags, -fich over, Midlerwylen trokken de Franffen
by den Angftel om , kregen Loenerfloot in hun geweld. Keel,den daar op, tangs de Sloodyk, en plonderden Loenen.
Dus alle moedwil uitgevoerd hebbendetrokken fy met
e Kroohunne gevangene weder naar Uitrecht , achlerlaatend
nenburg en Loenerfloot, beret.
Maar eindlyk , den f Auguft. 's morgens ten S uiren , verlieten deefe rotfakken het clot te Kroonenburg; maar .... ja,
wel maar; naa datfe den fwaarflen toren hadden doen fpringen , en dus dit Heeren Huys van fyn grootftecieraad beroofd.
Dus fcheid de dolle Frank , feer felden, fonder flank!
Dit getrokken nit de Uittrekfelen van meergenoemde Korn.
Kooten, Lich noch te Londen onthoudende, volgens fyn brief,
nevens iflfrici Heptateuchus , Anglo Saxonice, v9or 3 dagen,

my toegefonden.
De bewyfen van het bovengaande vied gy meerendeels by
Wilh. Procurator , Beka , Heda , Goudhoeve, de Befchryvers
van ilmfieldam, de Gouwenaar,, Bochorn , Vojius , .Reigerbergen , &c. Voorts , het Ontroode Nederland, verwarde Europa ,&c.

K RO ONES TEIN; een deftigh Heeren Hays in Rhynland , onder Leiden, by Lammen, in Soeterwoude; mede
geplaatft onder de Gefichten van Rochman. Van Leeuwen,Ba,
tav, 490 en Clf hi. Goudhoeve, 83 bl.
't KRUIS van S. Andries ; ook het Burgondis kruis geheeten , beflaande nit twee laurierftokken.
Dusdanige kruis ontmoete my gifieren op een Oedenkpensling van Philip de Goede, van een vuirflag, midden in het
vuir, omvangen, voerende deefe Ietteren : AU T R E N AR AY. AUTRE NARAY. AUTRE NARAY;
dat is, gyfuk ander: niet hebben.
Doch, by SilvejJer () Petra Sancta (Symbolor. Heroicor. 6ltb.
263 pag.) is geen vuirfiag, maar alleen de lauriertakken, met
deefe woorden; DOMINUS MIHI ADJUTOR;
dat is, de Heere , myn helper. Hebbende ook deefen fcherpfinnigen Schryver (397 pag.) alleen het vuirflagh, nevens dit byfchrift: ANTE FERIT QUAM FLAMMA MIC AT; fy flaat , eer fich het vuir ontdekt. Sie het Cave onder
de Symbola Heroica van M. Claud. Paradinus , 26 pag. welke
by de gemelde laurierftokken ( %Spas.) eenvoudelyk is fettende;
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de; FLAMMESCIT UTERQUE; 't raakt beide in
vlan2,
Merk bier nu wel aan,
I. Dat twee laurieren, geweldigh tegens malkanderen gewreven , rooken en felfin de brand raaken. Het geenfe , volgens
Paradinus, oak van faamgeftotene leeuwefchonken verhaalen. Sie Plinius , Natuurl. 16 lib. 40 cap.
II. Dat S. Andries is de pntroon, of de befchermheiligh van
de Gulden Vlies-order. En waarom toch ? om dat , te Ryffel, door hert. Philip de Goede, deefe order is bevefligd ,
A. 1430. den 3o Novemb. de feeftdagh van gemelden kruisgefant ; fynde defelve ingefteld, te Brugge, den Tr Januar.
A. 14z9. een dag, waar op hy met lfabella troude. Guicciardin. XVII. Provinc. in "Intverp.i46pag. Van Leeuiven,
Batay. 700 bl. Heuterus , Burgundiac . in Philip. 4 jib. 3 cap.
Scriverius , Graven, 406 bl.
I I I. Dat deefe lauriertakken dwars over malkanderen , en niet,
gelyk de gemeene kruiffen, leggen. De reden isi dat Andreas, te Patraffo, in Achaje, met de beenen van malkanderen, (volgens het overleveren van onfe Moeder , de H.
Kerk) op foodanigen kruis is ter dood gebracht. Sie Lipfius , de Crime, I lib. 7 cap.
Ondertuffen verfchuyf ik het gefprek over de Ridderfchap en
haar Ordres, tot op den letter R.
iKR U IS VA ART; is , binnen ruim zoo jaaren, ook meet
als Bens gefchiet, uit Holland, Braband en Vlaanderen, naar
het Joodsfe Land, om het Heiligh Graf, nevens het Heilige
geweft , van den Heere Chriftus bewandeld, den Turk te outweldigen. Pater Lovis Maimburg, Vrankryks Hillorifehryver ,
n fy n Hiflorie van de Kruisvaarders.
A. t 095, is de allereerfte, met een blinden yver, aangevangen , onder Paus Urbaan den II, door brar Peter, - een Franffen kluyfenaar, feer driftigh aangefet ; fynde het opperhoofd
der kruishelden, Godevaart , anders Godefroy van Buillon ,
hert. van Lottringen, na dat hy fyn hertogdom had aan den
biskop van Luik verkocht. Guthberleth, Chronolog. in Henrico IV. 385. pag. Chron. Carrion. 4 lib. 604 pag. &c. Maimburg,
1B. 25- bl. Scotanus , Friere G. 87 M. Paul izEmilius , in Philip.I. 4 lib. 147 pag. Guicciarehn. Defeript.Belg. 3 T'om.5oopag.
Wilh. *rims , Hfior. Expedition. I lib. t3cap. Calvifius, in
Chronic.
A.1147, gefchiede de tweecte; onder de vorften, Koenraad
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rand de II I. en Ludewyk de V I I. Nicetas Choniates , by ge.
melde Calvifius , in Chron. Maimburg, 3 B. 192 W.
A. ' 187, ging de derde voort; onder den keifer, Frederik
Barbarofla, Maimburg, f B. 3 17 bl. Bucholzer. in bodice. Flud
I Ghilden, over Kluverius , 2 D. 188 bl. in welken krygstogt
is overleden onfe gr. Floris de III ; volgens het gefchrevene,
87 bd.
A. i 190, voltrok men de vierde; onder Philipp , kon. van
Vrankryk en Richard , kon. van Engeland. Atiffiodorus, by
meergenoemde C alvifius , Maimburg , 6 B. 372 bd. Wilh. Goere e
.p erk. en Wereld. HO. fchryvende van alle de acht ,148 bl. Sco:anus , Chron. 93 , 1°8 , r i4 22 bl. &c.
En dus verre, aangaande 't getal deefer Kruisvaarten ; maar
let nu eens, wat de vorften en hooge magma eigentlyk met
deefe togten voor hadden.
De paufen, als gemelde tirbaan den II, Eugenius, Innocentius, Honorius, &c. hadden deefe voordeelen.
Sy matigden fich aan het oppergefagh van deefe:legertochten. Sy naamen de perfooncn, die ter Kruisvaart gingen, ander hunne befcherming. Sy brachten de aflaten en difpenfatien in een meerder gebruiL Puffendorff , Inleid. tot de aflorie , 668 bl. &c.
Maar de koningen vondeh, op deefe wyfe, hunne retieping.
Sy maakten hun handen tuim, met de dapperfle en oproerigfle naa verafgelegene geweften te verfenden. Deefe, om
reisgeld te hebben verkochten of verpandden aan hen hunne
landeryen: Deefe ginder fneuvelende, kregen fy de goederen gemaklyk van de weduwen of minderiaarige kinderen.
Eindlyk gebruikten fy fe by wyfe van een veelvoudige aderlaatinge ; daar mede fich ontlaftende van een menigte men ffen (in den alleereerften optogt teldemen over de 300000
Kruisvaarders) om den overigen hoop , ander de knie gekregen, tot gedweegheid en onderdanigheid te brengen. De Vertaaler van Mezeray,, Chron. van Vrankr. in .Philip de I,
42,8 61.
ranthm Relligio potmit fuadere malorum.
Komt dit bier niet veel beter te pas als by Lucretius (Rer.
Nat: I lib.) ontrent het flachten van Ifigenie? Doch, feet ook
de vertaalde Leatbol , Towel der Hedadosichem Wereld ,
49 171.
Maar ,
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Maar, hoe kregenfe de lieden tot die dwaasheid , om foo
verre uit hun land te gaan , vrouw en kinderen te verlaaten „
ontelbaare gevaaren iich te onderwerpen ? Antwoord. Niemand kon faligh fierven, die Syrie niet had gefien. De exclamatie , voor bovengenoemde Pans Li rbanus , was : Deus volt,
Deus vult, God wil het ! Gemelde Zmilius , 4 lib. i52, pag.
illerula , T'ydtrefoor , 317 U. En die op deefen Gods wegh
fiierven, hadden voile vergeving van alle fonden. Godfried,
Hifi. Chron. ID. 654 bl.
Eindlyk word dan foodaanigen Kruysvaart Bellum Sacrum,
dat is, de Heilige krygh geheeten; de heiligheid, beflaande,
in het Weflen van menflen te ontblooten; alleenlyk om hunne inhaalige fchrokkigheid en ontembaare hoogmoed den vryen
toom te geven. Boxhorn. Hillor. Univerf 649pag. De heifigheid beftaande, dat ontelbaare Chriflenen, in het ()often hun
eigen graf vonden , in het midden van onmenslyk moorden en
gruwfaam bloedplengen; de geeftlyke felf, met de krygsklaroen, het woeden aanfettonde. Immers, hier fagh men, helaas , foo veel bloed vergieten, dat'er de lykken in dreven en
de paarden hun voeten fpoelden ! Maimburg , 3 D. 151 W.
Sleidanus, by bovengenoemde W. Goeree , op het Jelve , 158 H.
De heiligheid beftaande , in roves en plonderen , brander
en blaken , en dus nice om in deefen heiligen oorlogh heiliger of godvruchtiger, maar wreeder en godloofer te wooden;
blyvende terwyl Binder, gelyk wy boven aanroerden , de Ileden onbewoond , de linden onbeploegd. Pezelius , Mellificii Hillor. 3 Part. in Henn. 1V. 557 pag. Joh. Loetus ,Compend.
Hifi. Univ. 35-r pag.
K U IL ENBUR G, finders Civilenburg; quanfuis , naar
Klaudius Civilis 'er naam voerende. Ryktus , over Mind,
3 Hifioriar. 23 cap. behalven Pontanus ,&c.
A.1171. , wierd haar grond gekocht door Heer Hubrecht
van Boefichem. Origines Culenb. by Matheus , ilnaleilor. VI
Tom. 242 pag. alwaarom Sli chtenhorit (Geld. Gefchied. 18.7 61.)
verwerpt het feggen van Pontanus , willende dat het een longer ftad is, en foo by fchryft (let op de geduirige verfchillentheden ! ) ontrent A. 1164 of 117z, het werk van eenen Rudolf van Boefichem, en daar om, in een kuil of laage landitreek gelegen, Kuilenburg genaamd. Siet hem, i B. ssibL
Aangaande haar kafteel (het geen we nit die van Rochmaq
genoornen , u hier vertoonen) de ftichter was Hubert van Boefekom, die, A.1281, het felve aan de gr. Reinoud van Gelder
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Slichtenhorfl,
der verkocht.
52 Is naderhand, door Jan de III,
gr. van Kuilenburg, vertimmerd. Defelve , T6 bl. loch de ronde tooren is van Gerrit van Kuilenburg. Matheus , in de gemelde Origin. Culenb. 2,72,pag.
Die meer van Kuilenburg (fegt, met Heda, toch geen Cafirolacus of Suilenburg) begeerd te weeten, fie naar deefen
Re d a , 7, 1231 244 & 314pag. Meurs, XVII Provinc. 374 hi.
alwaar gy mede fult vinden, dat deefe had, A. I ssy , door
keifer Karel de V, is een graaffchap geworden.
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't Huys te TE A AR; is in Poelwyk gelegen, in Suid
land. Ouden Hove , Suid Holl. 41 2. bl. uit het
Anniverfarium Carthufianorum. Weet'er niets of te feggen ;
het geen me ontrent sneer Heeren Huyfen gebeurd.
L AAR; een dorp, tuffen Hilverfom en Blarikom, in het
Sticht van Uitrecht; waar ontrent is het L A A R D E R
kerkhof, van de eenvoudige Roomscatholykjes, met groote
devotie befocht. Sie Filchers .Nieuwe Kaart van het Sticht.
Men fou wel eer hier een kerk oprechten, feggenfe, maar
een brooddronken duivel , alles breekende en omwerpende,
verhinderde telkens het goede werk.
Doch, waarom hier juift een kerk ? mogelyk vondmen eenige fchaapies, in het veld neerknielende, rondsom een neergevallen of weghgeworpen Hogie ; gelyk , by myn grootvaders tyden , ergens in het landfchap Drenthe is voorgevallen.
Mogelyk is hier een mirakuleus Lieve Vrouwen beeld aan een
boom ondekt; gelyk onfe Lib Vrouw van den Eik , te Merefelt; of Onfe Lie Vrouw aan de Linde, te Oofterwyk ; beide in Braband. Of mogelyk hoordemen byen , mirakuleuflyk
fingende in haar byekorf; gelyk te Kouwenwater,, ook in Braband ; alwaar men, A.1434, het kloofler van S. Brigitte
ilichtte, op een plaats, alwaar de biekens een kerksken in
haar korfken, al fingende, hadden opgemetfeld. Dit is geen
raljery noch achterklap, genegene Leefer ; gaa weder tot
Oudenhove, Befchryv. van 's hertogenborch, 29, 37 en 5'4 hi.
hebbende fich bediend van Fr. Aug, Wichmans , Brabantia Mariana, of, van de Lie Vrouzve Beelden in de Meyerye van den
Bofch; en Dionyf. Mutfart ;KerkelykeGefchiedendien onfer Nederlanden, 2. Dee?.
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Maar facht ! het is uitgevonden. Sy noemen het S. Jans
kerkhof. Dus fal d;t fyti een kerk geweeft van S. Jan den
Dooper , anders de Boetgefant , door de guide veerfen van
onfen Vondelens fco verheerlykt.
LANDERYEN, in het gebrooken Holland van een 'leer
verfchiilenden aart ; hebbende hier , lichter of fwaarder klay ;
daar weder gal fand of veen, darrie &c. Maar,
A.1460 , of daar ontrent, heeft men uitgevonden de hooge en fandige landen te verlaagen en tot bequaame faai- en Weilanden bequaam te maaken. Ontrent welken tyd men ook te
Soeterwou, by Leiden , heeft geleerd het toemaaken der
fchtmle en verkoude landen. Alkemade, Gravemunt. i sio61.
Van het bourlekyksland fprakenwe , 143 M. en daar fal meer
gefegt worden, op de letter 2, Turf, of letter V, in Veenen.
L A N G E R AK; een feer mid Hays in Langerak , onder
Nieuwpoort, op de Lek , in Suyd Holland; door .Rofhman
in 2 Gefic'aten vertoond. ,Ouden Hove, SuidHoll. 3oz en
Mears , XVI I Provinc.4çj bl. uit Bo.thon.
Gou4 hoeve , 78
Stedeb. 44 bl.
Van haar geflaehtboom, uit de Teilingens voortgefprooten,
fchryven Oudenhove , op iiet gemelde 302 bl. en Van Leeuwen,
Batay. 999 bl.
De L A U WERS, of de Lavica ; een watertje, in Frierland, ontrent de Frier! Paalen aanvangende , en dus, verby
Visviiet en Monkeziel , in zee fich ontlaftende. Sie weder
i b,:rs Kaart , van Fri/land.
Is een leer oude grensfcheidinge van Friesland en Groningerleati. Sie 't Landkaartje van Ubb. Emmius, lib. de "Igro FriJIe.
Maar onfen braven Scriuerius is echter hier geweldigh het
fpoor byftee , fchryvende (in de Inkid.fyner Graven , s6 bl.)
dat de Lauwers tot Dokkom is loopende ; daar Vibbers
Landkurten , foo van Grcningen als Vriefland, u fonneklaar
eaante,onen, dat , tuffen Dokkom en de Lauwers, ter techter fyle, ten minften een ruimte van wel 3 uiren fich
breid.
LE A, Ea of Ye; is een watertje, in Friefland , langs de
Waart of Weert (fie boven, 14 bl.) een hoogte in Leeuwerder-Aa deel ; van weike de flad Leeuwarden haar naam bequam. Sim. Abbes Gabbema, Befcbryvinge van Leeuward.
bl.
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LEAWERD, aed Leeuwerd , Lieuweweerd of Leeuwarden ; het vermaarde hoofd van Friefland, een volkryke
flad ; fynde de dorpen van Oldenhove en Hoek , A. r432,,daar
aan vall gehecht ; ornringd met fchoone Huyien van adetyke
Gcflachten, als ; Kamminga , Kamitra , Burinanja , Unia,
Martena , en Minnema. Meurs , XVII Provinc. 2Dee1. 894 U.
Doch die van deefe flad meer omflandigheden begeert to
weeten; gaa tot gemelde Gefcbichtfihryver , Gabbema , behalven Guicciardin. Belgic€e Defcription. 3 Part. 248 pag. ook aldaar van Swichem gewagende, de geboorteplaats van Viglius
Suichemus, felf in de Neerlandsfe Medalikaffen bekent, met
het Sinnebeeld van een brandende kaars , tuffen een boek en
een fandloper,, op een tafel ; geteekend ; VITA MORTALIUM VIGILIA, 's. menfchen levee is een geduirighwaaken.

L E E R D A M; een lot, al over lange jaaren, een ruiin
binnen de flad van deefe naam, in den Lande van Arkel en
Altena. Goudhoeve, 86 hi.
Wat nu de flad aangaat, fy is, in het vierkant , gelegen
niet verre van Afperen (waar van, 2.3 bi.) aan de Linge, van
Welk water fy haar naam ontleend : want, by verkortinge,
noemt men Lingerdam heden flechts Leerdam.
A. ii 5o, gaf Jan de IV, Heere van Arkel, deefe landflreek
aan fyn loon -Folpert, die, A.1167, met Pelgrom, fyn foon
van een duivel wierde weghgevoerd. Tait gelooft al weer de
leefer niet? Ik fal geen Stoke , geen Goudhoeve, geen Slichtenbor.ft , maar alleen die boertende broodbakker, Van Spaan , u
voorleggen; let hoe koddigh hy dit flukie verteld , in fyn
Befchryv. van Rotterd. 3 H. 7 zbl. alwaar hy, uit Wachtendorps
Rymchronyk, ook van het fpooken, na Folperts omkomen ,
in het gemelde clot gewaagd.
A. 1492. , is Leerdam, door een huwelyk , gekomen aan het
Huys van Egmond; A.141(:), Heer Jan van Egmond trouwende Maria van Arkel. Boxhorn. Stedeb. 302 b1.
A.1496, hebben de Gelderffe deefe flad vermeeflerd, de
Hollanders beoorlogende; doch Albrecht; hers. van Saxen ,
deb defelve, door een verdragh, daar weder uit vertrekken.
A.ITs8, gaf Anna van Egmond, ftervende,Leerdam,aan
Philip, haar foone, prins van Oranje; die weder, A.1618,
flervende, het felve fyn broeder Maurits heeft naagelaten. Defelve Boxhorn. 303 bl.
LEEN-
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LEENRECHT; volgens Grotius (by Soeteboom, in de
Saanl. Arkad. 3 11 bl.) is een erflyke onrplitsbare togt op iernands ontilbaare goederen, met een onderlinge verbintenis;
van *hut en fcherm aan de eene, en plicht van Manfchap en
Heergewaden, aan de andere fyde.
Het manfchap of hulde (van welken ook de vroome Gysbrecht van Amilel boven is fpreckende, 9061.) is een eed,
waar by de Leenbefitter fich verbind fyn Heer getrouw te fyn,
desfelves voordeel te foeken , in al le Heirvaarten , tot befcherminge der paallteden, hem te helpen en by te Haan; of ook
wel buiten de paalen, ten tyde van een oorlogh. En dit heette
men het Landweer.
De Heergewaaden fyn vereeringen, die de Leenman aan
fyn beer en meefler is verfchuldigd , ten tyde van verley.
Sy beflaan , in een valk , handfchoenen , &c. volgens bet aangeteekende, op het 128 bl.
Nu fyn 'er Erfleenen , Leens-leenen en Achter-leenen, ,
Leens-leenmannen of mans mannen, &c. alles weder fpringende buiten onfen'bepaalden omtrek. Gelyk boven, zit bl:
de jagerwetten , foo laat ik dit van de Leenen weder aan de
Rechtsgeleerde, als; Hugo de Groot, Inleidinge tot de HollandAke Rechtsgeleerdheid, 2 B. 41 Deel. Pieter Bort , van het Hot.
lands Leenrecht ; Welke laatfle (3H.) het begin der Hollansfe
Leenrechten fet op de tyden van den Hoeksfe en Kabeljauffen
tweefpalt.
LEEUW; weleer in het wapenfchild detTrankifdhe koningen; volgens Hunibaldus , Batay. I76pag. en in die der
Neerlandffe prinfren, optrekkende in den heiligen kruisvaart;
van welken, 189 bl. volgens Mungerus , Cofinograph. z lib.
124 pag. alwaar om ook Oudaan van de Leeuwen fpreekt,
ontrent Jan van Henegou, boven, 156bl.
Dus hebben niet alleenlyk verfcheidene der XVII provinden, Leeuwen in haare wapenfchilden, als; Holland, 2eeland , Overyfrel , Gelderland , Friefland , Uitrecht , Henegouw,, Lutzenburg, Namen, &c. maar Piet feifaile de gemelde, in den omtrek van een Leeuw begrepen, by Strada, van
den Neerlandfrhen oorlogh ; gelylc het felve ook aanteekend
Guicciardyn, i lib. 7 pag. uit Michael Aitfingerus van Ooflenryk.
immers voerd Holland een Leeuw, of met een flagfwaart
en een bundel pylen, of vafihoudende de vrye hoed, op een
(peer gefet, binnen een Thuintje. Siet onfe gangbaare dubbelN2
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beltjes en allerlaatii gemunte Doiten, en lees Parival, Vermaak van Holl.
Maar, quarnje wel lamer te vooren , dat hertog Karel. 'de
Stoute by Each felven cep. beiluit had opgevat,vana1:e de XVII
Prov 'mien onder een koningryk te betrckken, heL geeti (te,naarn
van Leeuw fon voeren ? van het koninsryknour Kirel.C.Egewagen, by meergenoemde Verhoek, Trev*is 415edr. 5Ton.
41 61.
Gy voilien, die 't gOille om myn gehied te :nen,
.M4 treetge op Zeela#ds grond, tengraafft: b.ap;,kon'tgeichien,
En f' agh ik kans 't verfchil van feden, tat:41,-A; , we ten,
En vryhein van elks land op eene evic's te feaen,
Cantrch Neerland faagtge m yen gr&ot koni4gryk kerfihikt;
De wapenfchittri4g , die my jleeds i e cogen 6likt,
• Franffe ItfienAn'r, die myne toeleg
Het bewys van de naamLeeaw, is teovvoordh my niet
by dcr hand ; maar rti,A omizrtuirea de14:;:euw_, onder gr;Willem de I, op ha Holizitids11pld, worn nilereerft
ontdekt; volgens getuigenis van dikwyis lingetrokkene.
made ,, GraaAyke P enningen, 4 61. aldpar qok 4rileyer aanhaaleitde, die, foo als 161:41eras , Ihtvqeren der Leeuwen ,
op hunne fchi;iden , deNeerlandfchelCp3isvagders toefchryit.
Maar, facht hier! de liefde der MedalikUnde wil nietdatik
onie,N;erlandsfe Leeuw foo ras veriaat; Sy legt me drielfinnebeeldeln voor, die fe by deefe pis wil h;-..)ben ingeiafcht,
I. De koning van Spanje, nevens den Paus itaande, bled
onfe Leeuw den olyftak, maar hand in fyn fiLkerhand een
haisband gereed, om hem vait te De w,-.: ,ordtn fyn:
LIBER R,EVINCIRI LEO PERNEGAT; dat is,
de vrye Leeuw weigerd weder geboeid te worden.
Op het ruggefluk, Tegt onfe Leow, aan de pilaar der In quifitie vaagebonden, terwyl een muysje (verflaa pins Wit 1en-i de I) den haisband komt aan ftukken byten. Het opfchrift
is: ROSIS LEONEM - LORIS MUS LIBERAT;
dat is, muis verloll de Le' euw , door 't knagen van de zeelen. Siet de Medal. H/1or. 3761. op het jaar, 1s79.
II. Maar deefe voigende, van Lodewyk de XIV, is voor
een Neerlands heft ondraaglyk, edoch met eene hefpottelyk.
Dc afgevilde huyd van de NeeriandsfeLeeuw hangt, nevens
tierStaaten Pylen, aan ecu geknotte boom, met een muirkroon
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kroon gedekt. Betieden fit het fchreijende Nederland, tuffen
een neerliggende koe en een vifichers fchuitie ; met deefe trotfe
en onwaare byrchriften, boven; U ',TOR RE GU M; dat
Jr k9ningen en beneden ; BATA VIA D
is, de wr
11 A WI DC Bet door den oorlogh verwonnea h,:7/if.--.cfc!, of (liev,r n hct algemeen genoomen) Nederlard. Si d, sr,fauvinige;zer uber die rcgteruv Ludwig des
de N. erbeeldinge,
Grtit? 25', hi, op !,et jx.r )672,
wei
, 13..ar nieL de f:nikkinge, met de niyne gelyk.
Doch w) letten dat by 61-i andere opfchriften. I. EXPEPIT I 0 bATAVICK; d veldtogt tegens de Hollanders.
PERRUPTIS BATAVIIE CLAUSTRIS;
de patg; s;,ian 1o1iaa behhend.:- dow-gcbrooken. 111. BATAVIA,
VICTORIIS PERAGRATA; Holland met verwm.
ticorgereif:-. IV. CASTRIS BATAVO RUM
CAPTIS & tIREPTIS._ De legerplaats der Hollanders
ingenoomen e geplowderd. V. INCENSA BATAVORUM CLASSE; de vloot der Hollanders hebbende verbravd, Siet het gemelde Bock , met feer vaisfe eft alleen
pluymitrykende kyfthriften opgepropt.
Te LEE U WEN ; een Heeren-Huys te Alphen , in
Rhynland, al gtImemd, A.I45o.
Sy t-i-4;gh twee paar oude Av.lanen, met de jongen, tuffen
Swaml...ieraam en Leiden, in den Rhyn voeden; en dit felve,
voor een row.tm fperwer of cen (loop wyns, verheergewaa,
den; ra;:. Lec?uwen , Inleid. der KOfitiyill. van Rhynl. go U.
Bratay. 1261 hl.
Breng dit by het aangeteekende van de Leenrechten , 195 bi.
L 7?, U WENHOR ST; een abdy by Noordwyk., ander
Leiden, A. I26 gellicht. Junius, Batay. 569pag. Thaborita ,- by Pla„theas Anatedor. VI rum. 9 t pag. Van Leeuwen
Batay. 1313 bl.
Afbeek;inge flu l u voorkomen by meergenoemde Pars,
Katw.
454 b1.
Was een edel-Jufferen gefticht van de order der Ciflerfienfers; niet foo groot en foo ryk (ook 130 j aaren jonger) als
de abdy van Rhynburg , in den Spaanffen oorlogh, door het vuir
verwoefl. Defelve, 45-c hl. welken ofeen ander, ik het wydloopigh talmen van de Hollandsfe Abdyen geheelyk overlaat.
LEE U WEST E 1 N; een Heeren-Huys by Voorburg,
in Rhynland. Van Leeuwen, Bata y. doch weet de plaats voor
deefe eels niet te vinden.
E
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L E I D E N; bier moet ik Oilers en Van Leeuwen aanfpreeken, om een bequaam uittrekfe1tje ; byfonderlyk verplicht,
om dat aldaar, van 16-io tot 1672, onder den Heer, Prof.
Francif. de la Boj Sylvia:, myn Geneeskunde tot haar voikomentheid is opgegroeid. Duch laat eerft hier de Hr. Huygens
den Prologus van myn aanteekeningen opfingen:
't En waare 't nyckgh duin of 't Rhyns verdwaalde fogh,
waar, fpyt andere, de grootfle Rhynflad noch,
Om, nevens Katwyk, nit myn wraake te gaan haalen
Van 't Arragonfch geweld. Hoe louden fy 't betaalen,
Die , op myn allerweekfi, voor't fluyvende gerucht
V4n een verrotte muir, verflooven in de vlucht!
Nu, doen 1k 's meer van very', nu doen ik oak te Romes
IWyn waare weetenfchap , myn wyfe waarheid fchroomen.
Krabt, fwarte Farifein, krabt , fnoodfle die ik ken,
't Syn fcherpe nagelen, die 't meer fyn, als myn pen.
Om, als vooren, deefe floc& in het kart te behandelen met
verdeelingen, fat myn lite aanteekeninge fyn over de Naamreden. It, over de flad. Ill, over de krygsgevallen. IV, over
de Burg. V, over de Dorpen, Abdyen en Sloten rondfom
Leiden. VI, over het Woud fonder Genade. en VII,over de
Rhyn , door de flad loopende.
I. Leidens Naamreden is wonderlyk verfcheiden. Siet biercen geheele bundel van ydele giffingen :
Lugdunum ; van dun, een oud Keltifch woord. Vale
Leeuwen, Batay. 172, hl. Beteekenende een berg (boven , 7o bl.) en locus, 't Heiligh woud ofhet woud fonder Genade; van welke mede boven , 38 hi.
z. Van inch, eeri wachttoren.
3. Van lough of loegh in het Keltifch; fynde eenige behuyIingen, by een gemeene kerk gefet. Alting, Notit.
Part. 87pag.
4. Van lugus, een raaf ; aangefien men bier veel ravens
fagh op het leggen van de grondflagh. Plutarchus (niet
de Levenfchryver der Doorlachtige Grieken eNRomeinen)
libr. de Flunfinibus.
Maar, hier is niet feekers. Siet Mathews, VI Torn.
pag. Kluverins, Rhynmond. 2 D.15 H. 3 bl. Boxhorn. Stedeb.
169 bl. eenen Klitipho aanhaalende ontrent de benaaminge van
Lugodunum, dat is, Ravensberg , by Van Leeuwen verworpen,
Lesd. Nader Bev;, 414H.

II. Wat
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II. Wat de (lad aangaat, gy hebt daar S. Pieters en S. Paulus kerk , gefticht, A. 1111 ; de Hooglandsfe kerk , S. Pankras toegewyd , A. i 315' ; de Academie of Hooge School, door
Prins Willem de I, A. ic75-, ingefteld; de Anatomie ofOntleedkamer; de Bibliotheek of Boekthai , &c. Van welke alle
Oder's', Leid. I D. 92 en 103bl. en Van Leeuwen , Leid. 30
en 49 61. &c. defelve in cieriyke Printverbeeldingen u voor oogen ifellende.
II I. Nu weer een weinighje van Leidens oorlogsrampen.
A.1419, heeftfe een fwaar belegh geleden, in den oorlogh
van Jan van Beyeren, en biskop Frederik. Boxhorn. Stedeb.
19161.
A.15'74, wierdfe, naa 't veroveren van Haarlem belegerd
door de Spanjaarden , onder Francis de Valdes , Valdeus , Batdeus of Baldes. Het belegh en het ontfet fyn ieder al te bekend, om veel omflandigheden hier te gebruiken. Behalven
by Orlers , hebt gy de faak by Hoofd,Grotius ,i Strada, Van
Meteren , Goudhoeve , en ontelbaare andere. Ik rep nu van
geen Medalien , ter gedachtenis van dit Ontfet geflagen. Kan
echter niet wel verbygaan eerie onder de feldfaamfte; dragende, aan de eene fy, het borflbeeld van den Burgemeefter Van
der Werf, met deefe woorden : PE T R U S ADR I AN I
WE R F I U S. NAT. L. (te Leiden gebooren) 1 5-29. OBIT.
(overleed) 1604. Maar op de andere Cy, onder een palm- en
en lauriertakje, binnen een flange-ring; en boven de clad , volgend puntdicht:
Dits V ANDE WERF, die Leidfen held,
Diem taai geduld het Spaans geweld
Manmoedigh keerde van de veflen;
ills pefl en honger 't hert befireed,
En 't muitend yolk geen uitfiel leed,
Boodly fyn vices en bloed ten befien.

I V. Tot de Burcht My keerende (van buiten en van binnen
aihier ten won gefteld) merkte ik , A. 17of , den 4 Juny,, haar
aan als een nieuw geftel met oude lappen omhangen. Immers fyn'er de oudere moppen, een voor een, en wel met
voordacht, ontrent 3f openingen, de meefte naar buiten, ingemetfeld.
Is nu flechts een geheugenis (en met eerie een teeken van gefagh der Heeren Waifenaaren, Burggraven) van een gefloopt kaHeel.
N4
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ftee1, Hoe ? fou fulk een ronden romp het beuken der blyden en andere ilormtuygen konnen uitftaan ? Oudaan, Inleid.
tot de Room/feMO(g.bi. Scriverius, in de roctsfieen over
den Gouwenaar , 210 bl. Wie fou daar op bequaarnelyk konnen woonen gelyk van de HeerenWaffenaaren dit word verfeekerd. Defelve 2 t t be.
Voorts word deefe toorn , Ica fchreden in haar orntrek
aan de Z. 0. fyde, met 68 trapper) bekiommen ; fyade haar
muirwerk , te weeten , op den heuvel , hoogh 21 voeten. Van
Leeuwen , Leid. 446/.
In het binnenperk fietmen een diepe ; waar door , vol.
gens de praatjes van 't gerneen, men Haar Katwyk kon gaan
om vifch te haalen. • Scriverius, Batay . 26 6!.
Van binned aan de muir, hebt gy een gangpat ; op 21 bogen hangende ; van welke men niet alieeniyk de flad, maar
ook veci dorpen en luftplaatfen beRheidentlyk magh befchouwen , Orlers Leid. i D. 84 bl. Parival , Verm. van Holt.
48 be.
Ondertuffm geloven de rechtfinnigile Hooge Schoolgeleerde, dat het oude clot geenfins, A.400, door de Friefre of
liever Engel-Saxifchen, Hengiflus of jonker Hengil ; maar, ten
minften 20 jaaren voor 's Heeren geboorte, van de Romeinen
is aangeieght. Oiler:, 82 hl. Scriverius, i6 be. Van Leeuwen,
Voorred. 8 bl.Bcfchr. 42 bLBewys , 330 61. Gnicciardin. io7 pag.
Junius , 4f1 pag. &c.
Deefe Burg of Toren heeft , A. 165't , den 17 April, de
prinffe de Ligny , Heere van Wairenaar afgefican, en, met
den Burggraaflyken titel, nevens alle gerechtigheden, aan den
Stad en Raade van Leiden verkocht. Siet het Gedenkfchrtft ,
aan de poort van den opgang flaande, by de genoemde Van
Leeuzven, 48 6/.
Mar, terwyl ik oordeel dat deefe ronde Burg een nieuw
gebouw, van faamenpraapte ifeenen is, foo twyfel ik ook
met eenen, of fe boven op den gemaakten heuvel is neergelet; dan of defelve tot op de vlakte van de frad is doorgaande, het aardryk daar tegen aan fynde geworpen ; gelyk Van
Leeuwen en Oudaan geloven, deefe in meermaalen aangetogene Inleid. z6 be. en die, Leid. 4461.
Want het is wel feeker, dat deefe flerkte een andere gedaante en een ruymer omtrek had, toenfe wierd bewoond en 'er
Ada van de Kennetners fief) op fag belegerd. Siet boven , in
Ada, 7 bl.
Dit
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Dit fy foo verre van den Leidsfen Burgh, welke Vat; Leeuwen perfors voor een oud katteel wil doen doorgaan, lie de
Voorrede , 9 bl. Befchrlv. 4461. en bewys, 479 61,
Ondertuffen is dit nevensgaande Binnen-geticht wel eer door
Bifchop geteekend , en van J. Goeree , op defelve grootte, gelyk men het noemt, gecopiceru.
V. Behnoren, onder Leiden de magtige abdye van Rhynburg; van welke, in de letter R.
Oeflgeeft
O.
Noordwyk
Ro6rriburgh
I R.
N.
A!phen
A, it bl.
de Katwykken
K, 169,41.
Huys te Britten
Sie boven en 2 B
Valkefiburg
V. 4541.
Salem
beneden in
S.
Kaukerk
K, 170/'l.
Leeuwenhorft
L, 197b/.
Does
D, 63 61.
R.
Raaphor a
I T.
Teilingen
Poelgeeft
I P.
Sweeten
S.
V I. Het Wood fonder Genade is al gevonnift, 38 en
121 61.
V II, einelyk vin den Rhyn en fyn opfloppinge is ter loop
gefprooken, 45 en 4761. en men PI noch omflandiger bericht
gcven, in de fetter R.
an Ge;irands Van LEIDE N. Gelyk ik dit myn werkje
flechts voor een enkele Bkenaleelinge , (dat , al leefende en aanteekenende, dagelyks vermeerderd en vergroot kan,worden )
en niet voor een volflagen werkftuk u word aahgeboden,foo
ffi ook uw befcheidenheid my toelaaten niet alle Neerlandsfe
Geletterde, maar alleenlyk eenige oudere aan te merken, Ondertufien n wyfende naar Goadhoeve , Lys van Geleerde Arederlanders , 117 61.
Brodr Jan dan, van Leiden, was een geleerd en naarftigh
man en een welfpreekende prediker; Prior of prieur der Kat,
melyter monikken, binnen Haarlem, alwaar by is overleden,
A. 1504. Van Leeuwen, Leid. 184 H.
Schreef onder andere in het Latyn, een chronyk van Hotland;
Nç
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land ; van Joh. rrithemiut , abt van Spianbeim en de Boehfaaifcbryver Gefnerus , genoemd en geroemd , Oder:, Leiden,
1 D. 3376/.
LEY ENBUR G; een Heeren- Huys in den laude van Arkel en Altena, niet verre van Heukelom. Heb bier af niets.
LE K ; in feeker oud Gefchrift geheeten Lagbeki , wel eer
alleenlyk een geringe beek, en naderhand feer wyd en uitgeftrekt ; doende de middel Rhyn vermageren en uitteeren. Matheus (wiens verdien(ten ontrent onfe Landfaaken my gebieden hem meerma glen te noemen) de Nobilitate , I lib. z 86pag.
uit Buchelius over Heda, en wederom, 204pag. nit Hortenfius.
Dus is die fmalle verleidinge allenskens een groote rievier
geworden. Junius Batay. T07pag. en een wyde gracht ; te
' Rhyn in de Maas, ontrent het dorp Krimweeren , brengendede
pen. Van Leeuwen, uit Kluverius Batay. 164. en 586 bl. Siet
Viffchers groote Kaart van Holland.
Was het brave werkfluk van den kloeken Klaudius Civilis
(under de keiferen , Nero, Galba , Otho , Vitellius en Domitianus levende. Sie boven, jo U.) welke , by Wyk te Duirfiede, den dyk liet doorgraven. Dio ,,HO. 6o lib. l'acitus ,
Hfl. 5B. 14H.
Doch, bier hebtge weir het fchermen der Geletterde.
tenhorfl , 4 B. 4061. Van der Houve , Handvefichron. 3 D.44 bl.
Kluverius , Rhynmond. i D. 230 bl. Rykquius in Taciturn , 134
en 46661. gelovende , met Ortelius en Pontanus, deefe Lek de
vermaarde Corbulonis Foffa te fyn, van welken wy, i8o 61.
L E M; de vader van kon. Efeloor en de foon van kon. Dibbait , quanfuis de grondlegger van de clad Haarlem ; gelyk wy
ook getoond hebben, 123 H.
Deere Nwaande ftichter word evenwel noch gehandhaafd
van de &elver& l3ol4enberg (Batavor. Reg. 98pag.) tegens Junius, (#atavi:423,p4g.) en Soeteboorn (Saanl. Arkad. 61 bl) hem
Willern.noemende ;: als of de lettergreep deefe Heer Willem of Wilde)em,Illenskens waar ontvreemd. Dus is dan
Haarlem Willemitad , gelyk elders Philipsitad Karelsfiad ,
Chrifliaanflad,&c. Syn dit gees mooye dingen?' immers, het
jammerd my fyn naam by Antenides te vinden. Sie boven ,
bl.
LEUS DEN; een feer oud dorp, tuffchen Amisfort en
haar hoogtens, Weftwaart ; wel eer Loisden en noch vroeger Lifidunum geheeten ; daar andere, en wel leer qualyk,
af
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of maaken Lynden, in de Betuwe. Buchelius , in Hedam,
4/pag. by Mathews, in Not. ad ilmisfurt. pag.
A..1707, den 24 Jul. komende van Amisfort, en daar op
de luftplaats Ramsbroek hebbende befichtigd , namen wy hier
onfe pleiflering. Het was een fchraal dorp. Het kerkjen, als feet
oud, had beneden vry groote moppen. Dit gaf me een genoegen in het omwandelen. Doch wy waaren het hier haaft aloede en trokken op naar Seift.
LIE; een gering watertje ontrent Haarlem, fyn oorfprong
nemende uit het Spirnermeer, en in het Sparen eindigende.
Oudenhove , Haarlem! Wiegh , 26 Bedenk. 99 bl.
Was weleer een groot water, aan Welke het foo genaamde Pennings-veer; door Efaias van de Velde , in een Printverbeeldinge , gemeen gemaakt.
LIES V E LD; een oud Stamhuys , door Rochmans in een,
Geficht gebracht , is van een feer vaft muirwerk met een ronden tooren; tegen over Schoonhoven gelegen , aan de overfyde van de Lek, in Suid Holland. Junius, Bata y . f 16.
Placht een fchoon kafteeI te weefen ; geboud, A. 1041;
doch naderhand, door die van Dordrecht, Gouda en Schoonhove , verbrand , hoewel naderhand ten deele weer vernieuwd,
en met een reigers-bofch vercierd. Goudhoeve, 78 bl. Oudenhove , Sued Boll. 303 en 412 bl. Boxhorn. Stedeb. 94 bl. behalv en Mears, XVII Provinc. &c verleid , A. 1636 , op gr. Willem Frederik, van Naffau fladholder van Groningen en Ommelanden , &c. Oudenhove , wederom, 304b1.
LIEVENDAAL; een Heeren-huys , in het Sticht , tut:
fin Rheenen en Amerongen, ontrent den ouden Rhyn ; mede in een Geficht gebracht, door R. Rothman. Verder,, geett
far yfiloffe.
LINGE, of het Lange Water, ook wel eer de Molenvliet geheeten ; begint in de Opper Betuwe, ontrentHeuffen,
Angeren en Doornenburg. Heet mede de Liefde , by Leerdam,
en vermengt fich met de Maas en de Waal, te Gornichem;
under de naam van de Merwe daar verby loopende. Slichtenhor ft , Gelder:. Gefchied. r B. 'obi. Van Someren, Batay.5 H..
43 bl. uit Gerard Noviomagus.
Van dit water word Leerdam eigentlyk geheeten Lingerdam; volgens het bovcngefchrevene, 194bl.
LYK P LI CH T; bier of is boven al gefprooken, 63 M.
(loch, gelyk ik ook aldaar aanteekende, men fou noch meerder gewoontens daar ontrent konnen plaatsfen als:
I. In
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I. In OveryITel plagtrnen een groote_lantaarn , fonder licht

an de cleur te hangen , alwaar een lyk boven narde is
fiaande. Sie dit afgebeeld by Vander Veen, tn bin Adams
appel, i-ofte Sinnebeeld, 196 bl. Op defelve wyfe wierd,
in eenige plaatfen van Brabands-Holland, een bundel ftroo,
by den ingang van een woning opgehangen.
I I. Als de boedel van den overledenen niet was te betaalen , wierd d fleutel op de kilt gelegt om weghgenomen
te worden, van di.fluft hadde de betaalinge op i-ch te neemen. Alkemade , in de Munten van gr. 41brecht 32171.
fpuekende van de weeuw van de gr. van Blois , heere van
Goude en $chkonhoven, ontrent A. 3(397. Doch , fiet
ook Oadaan, boven in Albrecht , i obi. deefe wys van feggen gebruikende.
LYNDEN, of het Huys ter Lee ; is gelegen in de NederBet uwe , tegen over Rheenen niet verre van den Rhyn. Word
in een Afbeeldinge gt,..bracht in de Annales Genealogique de la
Maifon de Lynde; volgens op derrechtinge van meergenoemde Kornelis Kooten, my een affchetfinge daar van overfendende.
Maar Buchelitis ,over Heda ,in de 4de biskop , Albricus, 4 2. pag.
noemt den Schryver van dit Bock een grooten logeriaar ; als ,
onder andere (in een Gefchrift van A.1683) Lynda' en
Leufden verwarrende en bedrieglyk door tnalkanderen mengende. Sie boven, in Leurden, 202 bl.
LI WI ME N, of Lymben; is eerie der oudfle dorpen van
Noord Holland; hebbende een feer oude kerk, foofe kallen,
leg' vao de geufen gernetfeld; wel eer weghgefchonken aan
de S. Martens kerk van Uitrecht. Van der Woude Alkm.
i34 b1.
A.740, is het felve, foo men fegt, door Radboud, beer
van Egniond, in baar vervallenheden vernieuwd. Saanl. //rkad. B. 8z bl.
Sie Limmen in Viichers Landkaart , tufren Heemskerk en
Heiloo.
LiPS; in Rhynland , by Voorfchoten , tufren Delffen Lei
den
, ontrent Sandhorft en Raaphorft anders geheeten het
Huys te,Wyngaarden; in de Leenbrieven genoemd , A. 1412,
Goudhqeve ST 1,1; Van Leeuwen, Rhynl. Kofluim. Inleid. 3' 61.
L I S; ook door Rachman afgeteekend. Geeft my mede
geen fchryffloffe. Het dorp is tuffen Leiden en Haarlem , of
wel tufren Saffem en Hillegom, gelegen. Siet het Provifioneel
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neel Concept over de Bedykivge van het Haarlemmer meer , door
Jakob Bartels Veris geinventeerd.
A. r7of den 30 Mey , dk dorp doorryende , be y ond ik
haar ftompe toren, geheel van duitileen, met een Iaage kap
gedekt.
LOENEN, of Lonen volgens M Stoke , gr. Florin
41frico, tpag.
oud.
de V 101a el Lena, by Heda,
het Sticht van Uitrecht, beilaande datum ook
fte dorp
het door van havr kerk van oude en fwof . re moppen. Wierd,
aaad kk van Uitrecht gelchoAcri, door keifer
Otto de Groz. /Mink Noiit. Part. it 6 pag.,
voMHier is eers e,n tre,T.-n. of een ,gevecht
t.vjge pheeren, i de Soetfiemmen,de Sw lax ii P. sio M.
iii:r is cok we! eer de maan geèerd, ten mintlen Sch;Yiris,
(de Chaucis 2,1W, i cap. 10$pag,) geloofd het dorp van Luna,
dat is, de maan, .te fyn genoernd: Inimers meend hy foo
wel als Luneburg, Hafelunen, Luningen.
Hier is ontrent ftaande .het ouctEtaita-Huys, Kroonenburg,
van welke boven, 186 H.
Eindlyk is hier flier. verre afgelegett 0.17DERHO‘EK, de
Luilplaats van myr, hooghwaardeti–Mecena.s, den Heer,
R Is TIAAN vAN OE X ; aanwiens iieve loon , NTO N I V.AN ROEK, ik , in het jaar 1701 • het De'-de Deel
der verduitfehte /Verken van Ovidius, met deefe woor.den heb
opgedrogen:
Een gryfaard, fiek en moi van hartreer op te krepen,
Verfonden, baiten febuld, naar Pontqs kille ku/i
Komt herwaars en flaat bier voor OUDERI-TOEK te'kloppen;
Wee: gy kneLlogeffer met hem, als vorfk
Het is Ovidius, ach , wil u toch erbernen,
En hem aan 's,Vadsri haard voor kierlafi befthermen
Maar, op deefe plaats juift van dit Oogemluft te fprecken ,
myn lieve Leefer, laat u dat,bid ik niet btfitenfpoorigh fchynen.
Ontrent OUDERHOEK ben ik genoodfaakt de fel ve woorden te gebruiken, waar mede wel eer Jakob Heiblok (liet fyn
Farrago, 87 bil.) het Huys te Illeocwd,-buiten Haarlem , heeft
aangefprooken
0 Mans-
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0 Manspad! uiterlyk in 't oogh ,
Meer waardigh innerlyk gepreefen,
De naam klinkt very' en wyd en hoogh
Van 't Huis, in fchoonheid uitgeleefen. &c.
volgt .dan het 3de couplett,
0 binnenfaalen, heck geboud,
En hoogb, en breed en fang en deftigh,
Van harde "teen en Atirfaam bout ,
Hoe valt myn fuck , tot u, foo beftt:gh?
Dat's licht gerain. 'r.aanfienlyk hoofd
Van 't buys, en bof en groene velden
Allyn 'Innen en begryp verdoofd,
Air ik maar ,van fyn naam wil ,Walden.
En noch wat. Hier verflyt ik meefi
De 'age tyd en oorlofsdagcn,
In ademfchepping van myn gee I i,
Die my noch al te Rot behagen.

En wilje noch al meey? Flier ruff het werk van RvelandRoghman; fyn Sloten en 4delyke Huy fen, in groat piano Oteekend
in de jaaren, 1646, 164.7, &c. van den bovengenoemden Heer
gekocht , alleen om my : te weeten , op dat 1k, by ledige tyden , fyn E. gefelfchap houdende, daar made my mogt ver.
maaken, en in myn voorgenoomene fchryfiloffe 4efelve gebruiken.
Heeft dit dan geen reden genoegh, ore de Naam van deefe
treffelyke Landhoeve by LOENEN te fetten ? Wiens oor fou
't konnen verveelen, myn overtuigde dankbaarheid te hooren
uitroepen?
Hoor OUDERHOEK! boor, myn beminde ,
By Wien 'k alleen myn wellull vinde ,
En daar myn fiel foo gaaren gaat;
De Beverwyker wandeldreven
En Haarlem moeten 't my vergeven,
Alp levee hangt aan deefe draad!
LOENERSLOOT; door Vinkebooms en 7. Leaps in
ver-

207
L O.
Rochverfcheidene tyden uitgegeven , word ook , van gemelde
man , in 2 Gefichten , vertoond.
Word, in het Inventarium, of Blaffaart der kerkelyke goederen van Uitrecht, geheeten, Lonaralaca, by Aiting ,Notit.
2 Part, 116 pag. an Boxhorn. Stedeb. 2361.
Is gelegen , boven Baambrugge, aan den trekvaart ; hebben-de (gelyk ik aarimerkte, den zo Decemb. A.1704.) alleenlyk
het gebouw haar fydmuir aan de vaart , en eene ronde toren,
veldewaarts.
Doch behoorde onder het gernelde dorp Loenen ; volgens
de Blaffaard van A .866 , waar in word gefprooken van een
lap lands, alhier, door den gr. Rotgatius , aan S. Marten , te
Loenen, vereerd.
Van den ftichter weet ik niet te feggen ; maar wel dat,
A. 1378, de Hr. Splinter van Loenerfloot ( mogelyk is by of
de bouwer, of de vernieuwer) wierd op dit Huys belegerd :
deefe Splinter, fynde een baftaard van den Hr. van Nyenrode, die, A. 1417, om het leveti (luau]. Beka, in iippendic.
I 25 pag. Heda, in Arn.II. 218 pag. Goadhoeve , 103 61. behalven Voffius ,8tc.
Deefe belegering wierd gedaan en uitgevoerd, door bisk.
Arend van Hoorn, Heer Willem van Abkoude en Heer S weer
van Gaasbeek , nevens hunne aanhangelingen. Buchelins in Hedce Am. 259 pag. behalven de genoemde.
A. 1436, kocht Heer Boudewyn van Swieten het Huys te
Loenerfloot.
A.1490 , kocht het Heer Antoni van Amflel-Mynden, van.
deefen Hr. van Swieten. Korn. Kooten , inLyn Gefchrevene Uittrekfelen en Verfamelingen.
Ondertuffen hebben wel eer ook de Romeinen bier ontrent
huysgehouden. Buchelius bewyft het (in Hedam, HO. 4 Cap.
13 pag.) met een fleenen doodvat, alhier opgedolven; hebbende in het opfchrift de naamen van MailoriusVidor en Mai-.
loria Maiorena: onbekende menffen, gelyk de meefte ; waar
van befchrevene doodbuffen , foo ronde als v i kante , fomwylen met feldfaamen fin fpeelingen , worden ontdekt. Neem'er
cells de proef af, by Bochartus , Gruterus , Reinefius ,Stc.
Heden word het clot van Loenrefloot, als een landhuys ,
verhuird, door Heer Didrik Johan, Baron van Sted-raat, Hr.
van Loenerfloot, Oukoop , Ter Aa , &c. oudfte foon en Leenvolger van Vrouw Maria Johanna , baroneffe van Amftel,
goed gedacht. in haar hoogh-wel-geboor. leven, vrouw van
Dod-
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Doddendaal, Loenerfloot, Oukoop, Ter Aa,&c. En dit uit
de Leenbrieven.
Eindlyk word mede van dit Hays gewagh gemaakt, by
Schook , Belg. Fcederat.141ib. I I cap.
Maar, eerwe verder gaan immers behoord noch dit tot
Loeneriloot ; dat, tegen over het flot, ter fyden het Rechtbuys, een kleene kapelle is, tot een begraafplaats dienende
aan het Hays, en de Heeren van Amite' ; doch daar ook heden de waard fyn turf en houd, en andere kleene faaken bewaard ; gelyk ik, noch foo onlangs, felvér heb gefien.
L 0 0; in de taal onfet oudfte voorvaderen gefegt , een verheven hoek lands (bier of komt dan ook het woordeken loeg,
(ciat is, dorp, in eenige deelen der Groninger Ommelanden.
Siet het Aanteekenen op myn Pcifile, 51 hi.) gelyk ; Anloo,
Balk°, Langeko, Hoogeioo , Hulfterloo , Schakerloo , TeffanderlooTonger/o0, &c. in Drenthe en Braba'nd.
in Indice kocum Germanicar. explicatar, en Pik4rdt , 0 udh. van
Drenth. 301L I 16 bl.
Dus hebben wy L 0 0, het koninglyk ingtvertrek op de
berg- en bofch-ryke Veluwe; van de Printhvdelaars, in alle
haar deelen, meermaalen uitgegeven.
Sy was, foo men fegt, wel eer 'de loRpl aats der hcrtogen.
van Gelder, van het landbeftier ontflagen , of v den corloo;h
afgematals leggende in het middelpnnr van een jg,tpelk ,
van den ?Yffel, Rhyn en Snyder Zee beflooten.
Haaren omvang is heden, met de allees, ontrent i 60 morgen lands; vertoonende prachtige gebouwen, (ook let oude
clot daar ander begrepen) luffige fonteinen en konitigh heeldwerk. Reisboek, door de VII Provincien , en aeagrenfende koningryken, A.1700 aitgegeven 17061.
L 00; een Huys en Hofftede
' in Rhyn'end, by Voorburg,
op de felve hooge ftreek Pelegen, waar op de Hofftede Van
Werwe. Van Leeuwen,' van Rhyvi. Kafir/lin?. 27 bl.
Goudhoeve, 9861.
Van het Huys van Werwe, anders Kleen Matenes, fal in
de letter W, gefproken worden.
LOK HO R S T; anders geheeten Oud-Teilingen; waar
of in de letter 7.
L OK HORS T; het Hof of Graven-Hays , met muiren
van eetr ongelooflyke dikte en hartheid , yfers en houweelen,
in de grond, wederflaande, binnen de ttad Leiden ,ten Noorden S. Pieters Kerk ; in welke , A. 1227 kon. Willem en naderhand ,
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derhand , gr. Floris de V, de loon van deefe. fyn ter wereld
gebracht. Van Leeswen, Leid. I 2 en 30 bl. en Inkid.van Rhynl.
bl.

LOKH OR S T; een Hofftede, niet verre van Amisfort,
ontrent Nimmer-Dor, in de Leufder landftreek, in een Gefchrift van A. 1.253, bekend. Mathaius , in het ilmisfurtum,
Theodor. Perhoeven , 193 bl.
L 0 E V E S TE IN ; niet alleenlyk door Viji-her,, maar
ook door Rochman wel in drie Landgefichten afgebeeld; is gelegen op den uiterften hoek van de Bommelerwaart , in het
geficht van Workorn en Gorinchem. Goudhoeve, 4t o Van
Leeuwen, Batay. 1 303 bl. Junius , Bata y. 525 pug.
A.1397, is dit clot belegerd en gewonnen door de gr. Willem , van Oollervant. Balen, Dordr.
A.1445, wierd meefter Gofewyn de Wilde , prefident van
Holland , Zeeland en Friefland , na een anderhalfjaarige gevangenis, op dit Huys onthoofd. Goudboez'e, in Philip de I,
464 U.
Naderhand is het meermaalen gebruikt tot een gevangenis
van aanfienlyke lieden en mannen van Staat ; als van Hugo
Grotius, &c. Pariz'al, berm. van Holl. 151 bl. van Jacob de
Wit ,&c. Neuville Hifl.van Holland, 2 B. 6H. I2I 61. en vender, Asku, Engelfch amrniraal; Ale-vvyn ; V icquefort. Ontrent welke alle, het aanmerkelykfle geval is van gemelde Hugo Grotius , anders Huigh de Groot, A. 1621, den I3den
Meert, van fyn eigene bewaarders, uit deefe gevangenis,
een voor boeken uitgedragen. Hillor. van Holland. 4B. 9 H. 238 bl. behalven het Onpartydigh Chronykje , op
het jaar,, 162 ; &c.
Hoe kan ik hier achterlaaten het Been de geefiryke
baan de vrouw van Grotius , Maria van Reigersbergen, doer
feggen, over deefe vreemde verloffinge !
Vrouw Reigersberg fei tot den kafielein,
De flotvoogd van het flerke Loeveflein;
Wat bebt gy toch dus over my to Hagen,
Dat ik myn man heb uit het fort ,doen dragen?
Dank my veel eer , al; dat gy my beticbt;
Gy had de huigh , en die heb ik gelicht!
Siet fyn Poify, i D. 407 bl.
Ondertufren bewaard ook eene onfer
0
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nis van deefe gelukte ; vertoonende op de eene fyde . de
Groot , en op de andere een kill of koffer , waar op de kroonen
van Sweden en Vrankryk; ter linker fyde, een ryfende fon,
en ter rechter,,dit Loevellein; geteekend,ME L I 0 R POST
ASPERA FATA R ESURGO: dat is; lk r beter,
sonar een fcierp noodlot. Siet de Medal. Hillor. op bet jaar,
1645', 171 61.
A. [no, wierd het veroverd uit de naam des Prinffen van
Ora-nje; doch, uit de naam van Duc de Alve, wederom hernoonaen wanneer eene Herman de Ruiter I (wel eer een
offekoper) die het had genomen en nu alleen met 24 manners
verweerde, ( bier kan Been Roomffe Kokles tegen ophaalen)
beide de beenen wierden afgefchooten. En wat toen toch?
Hy flelde Lich ter neder, in het find , om het bloeden te
ien , en fchermde this , met fyn flagfwaard , in de gefchoten
ores, tot dat hy, vaft blyvende bloeden, met grooter eeren,
fyn Leven verloor. Soo dat het een verfoeyelyke onmenflykheid was, toen de woedende Spanjaarden met het hoofd van
deefen Harmen de Rutter, hunne galg, by 's Hertogenbofch
vercierden. Oudenbove , Befchryv. 'van .Hertogenb. I 61. Hoofd,
6 B. 104 N. in fyn omkomen geweldigh verfchillende. Siet
ook Van Meteren, 3 B. 66 bl. hebbende, nevens Hoofd, eenige aanmerkelyke ornflandigheden.
L O 0 SDUI NEN; een dorp in Delfsland , tuffin den
}Iaagh -en 's Gravefande, duinwaars; welkers kloolter, fonder jets, geven , haar verkens mogt fenden, om voetfel
in het faatiemmer Rout ; volgens de Gatebrief van gravin
iiiyt4 van het jaar, 1 261 , by Mathew , Analedor. VI Tom.
J9 peg.
Maar, hier een andere olifant op de koort komen ! Gy,
brave ti'efterbaan, -gut de reyen voor,, met deefe woorden,
uit Okkenburg, 2y 61.
J7rouw Grietje , Floris kind, van deefe naam de Verde,
Die Holland. als een graaf tweemaal fes jaar beflierde,
Des graafs van Henneberg (Beer Harmaus) esernaal
En Willems fuller, die, door fyn verwinnend fla41,
De Friefen beven deé , en koning nu van Romen,
Der Duitfche kerren kroon, te Genus gekomen,
Ontfing van Innocent, die Fredrik gal' de fchop
En wierp'er Henrik eerfl, toen Willem, tegens op.

Een arme bedelvrouw, met tweefinsen gefegend,
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Met wel , naar haaren fin , van de gravin bejegend,
Die haar van overjpel en oneer hiel verdacht ,
Om dat fy 't daar voor hiel dat twee van eener draght
Geen kindren konden fyn by eene man gewonnen,
Sprak , uit verbolgen moed: de Hemel wille gonnen
Dat roc) veel kinderen mevrouwe teffens baar ,
Gelyker dagen fyn in een volkomen jaar!
Frouw Grset quam in de kraam van dochteren en frown
( Soo bier de Tafereel den Leefer kan vertoonen)
Van honderd maalen drie en fefligh, en noch vyf
Naar wenfch of naar den vloek, van 't vinnigh bedelwyf.
Des kraamvrouws oom, die Guy of Otto was geheeten
En op des bifihops foal tot Uitrecht was gefeeten,
Gaf de geheele foo, gebooren van Margriet,
Het Kerfiendoopfel in de bekkens, die gy fiet.
De knechtjes wierden Yam en al de meiden Lyfen;
Maar mar noch kinderen en hadden Hood van gryfen;
De moederflierf eerlang, Too ook de hinders dein,
Op eenen dagh , en fyn gedekt met daft jleen.
Men fchreef een duifind en daar toe tweehonderdjaarent
En fevent!gh en fes , ontrent dit kinderbaaren,
En vrouw Margriet was and nu veertigh jaar en twee,
Of weinigh min of meer,, doe de verhoorde bee
Fan een verfloorde vrouw foo veel gelyfde fielen
Uit Floris dochter dee , als poppe-mensjes, krielen;
Op Goede Vrydagh was 't dat fy in't bed gelagh
En gaf aan Henneberg deer laaten almanach
Des fmorgens voor den noen , ontrent het uir van negen.
Dats man enpaardgenoemd , en dagh nockliondverfwegen.
Die twyfeld aan de faak, of wraakt de trouw der blahs,
Van motten-tand geknaagd, of ouderddm vergaan,
Daar foo veel ommefiands noch over is gebkeven?'
Noch twyfeldm' aan de faak en mannen , die fe fchreeven,
Noch wraaktmen bock en Mad, en houd dit fink voor joi ,
Of't euangely was van 't vrouwen fpinnerok, &c.
Soo geloofd hetWelierbaan; maar niet Scriverias , die poppekraam ontkennende, in gr. Floris de IV 190 bl. En wat
bewys ? I. Ontrent haar Naam; fommige haar Vrouw Margriet, en fommige weder Machteld noemende. 11. Ontrent
aar
jaarvan deefe miffelyke miskraam , welke is by deefe,
A. 12,14; en weder by andere, A. i 2.66 ; noch, by andere,
A.1276.
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A. 1176. I I I. Ontrent eenige omaandigheden, als ; of de
rnoeder noch lange daar naa leefde? wat biskop deefe kindertjes heeft gedoopt ? hebben 'er meer of minder als 3 6 $- geweeft ? is de varier in het Geflacht der Hennebergen wel bekend geweetl? IV. Stoke, de tydgenood , fchryft van dit wonderwt.rk niemendal. Beka; mede niet een woord.
Sie vender van deefe vertellinge , defelve voor of tegenfpreekende; Yunius, Batay. 3o cap. 5-7o pag. Scotanus, Fries. G.
144 bl. Buchelius , in Bekam , 71 pag. Matheus, Analedor,
V- 1 Torn. 39 pag. Scriverius , wederom, in de Toets over de Goawenaar, s8 bl. Boxhorn. Stedeb. behalven Bleiswyk, Parivall,
Van Spaan , Varnewyk Guicciardin , Bokkenberg, Goudhoeve ,
Snoyus , d'Egmonder Chronyk , Van Leenven, en mogelyk noch
wel honderd andere.
Maar , vroegh nu iemand eens ; jy, Saamenfieller enByeenhaaler van deefe Schatkamer , kon ly deefe vertelling aanneemen ? Om dat'er in de Loosduiner kerk noch de 2 bekkens
hangen , waar in fy fyn gedoopt , sevens een Latyns gefchrift ?
Hebt gy het niet by Phileleuterus Timaretes , Collector. Monumentor. 2.26pag? Gy vraagt en ik antwoord, jaa; teweeten,
volgens de hedendaagfe Geneeskunde, ons, met haar aldoordringende Ontleedkonit , Ovaria of eyerneften, in de vrouwen vertoonende. Doch de ttoffe is te delicaat en niet voor
alle menfren. 't Is hier ook de plaats geentins ; doch wile
perfors fyn onderrecht, gaa fien , Kerchringii Spicilegium Anatomicum ; de groote zinatome van den Hr. Prof. Godefr. Bidloo;
BlankardsYaarreeler, 7 Hondertal. 45- Aanmerk. 263 bl. fynde
daar een geval my felve voorgekomen, A.1677,den
binnen Groningen.
L 0 T T R IN GEN ; was Opper- of Moefel Lotringen,
begrypende Mentz, Trier, Keuien, de Palts ten deefe, Limburg, Luik, Lutfenburg, &c. of Neder-Lotringen , welke,
wel eer beheIsde Halpengauw , Braband , Gulik , Gelderland, Holland, tuffen Maas, en Rhyn, en het Sticht ; fynde
toen daar al het hoofd de Itad Uitrecht. Mathew, Auale&or.
1' ram. 499pag.
Vorders , heeft Lotringen haar naam bekoomen van Lotharius, de foon van keifer Lodewyk de I. Merula, Tydtrefoor,
op A. 8 5s. Fred. Leutholf , Toneel der Hedendaagre svereld,
231 te vooren geheeten Auftratie , en behoorende tot het
Roomffe Ryk. Sie, doves, 24
M. Het
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Het Huys te MA A DE; gelegen in Delfsland , by de ilad
Delff, achter de houtthuinen, alwaar nosh
heden de gronden van het kafteel , door gr. Govaard de Bultenaar geboud, onder het aardryk leggen : konnende ook het
beflagh daar af werden aangeweefen , terwyl het een hoogen
heuvel is ( nu een boOgaard ) met grachten omvangen. Van
Leetmen, Rhynl. Koflutm. lnleid. 5 61.
De naam word, door de bygelegene Maa-woning en de
maade-thienden , aldaar bewaard.
Maar ik hebie wat te feggen. Gy fult alle de Sloten en Stamhuyfen van Holland niet befchreven vinden. Eensdeels, uit
onkunde ; daar my de Schryvers begeven , ben ik blind en
ganflyk onervaaren. Hebfe ook alle niet geleefen, ja buiten
twyfel alle nooit gefien. En nu, anderdeels ? 1k falje met een
mooi hiftoritie beantwoorden, nit Gellitis , Nod. Attic. 7 lib.
30 cap.
Virgil ius had , in fyn zele B . v an de Landbouw , deefe woorden te paffe gebracht : vicina Vefevo Nola jugo; dat is, Nola,
een flad in de buirt van den vruchtbaaren Vefuvius.
Midlerwylen verfocht hy aan die van Nola, een weinigh
water van haar af te mogen Leiden , orn fyn bygelegene lila'plants te bevochtigen. De Nolaners flaan het af. Wat doer onfe dichter? hy fchrapt het woordeken Nola, en fet 'er in de
plants, ora, dat is, gewe/l of landflreek : fyn wettige weerwraak , in fyn gedichten, dus een geheele clad verdelgende.
't Huys te MAARSSEN; wel eer door Vinkebooms in
een Print en daar na van Rochman in een Teekening ons vertoond. Dit is ook al watwe daar af hebben : alfoo het heden
ten eenemaalen is verdweenen in het Huys ter Meer, nu de
luftplaats van den Hr.Nierop. Want, A.1710, den 9 Maart ,
toevalligh fynde te Mandren , fagh ik, uit een vender, de vlakte,
alwaar het heeft geflaan; te weeten, ontrent , het fpeelhuysjen,
aan de Vecht geplaatft.
Was geboud, ontrent A. I 51,7 , van Steven van Nyveld ,
volgens Hortenfius, in de Saaken van Uitr. 4 B.
Deefe Nyveld, geweldigerhand, een gemeen foldaat, in
fyn vyver verbiedende te viffen (juift was het in een tyd van
inlandsfe beroerten) is oorfaak geweeft dat de foldaaten, onder eenen Chriftoffel Langius , het hot overweldigden , alley
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plonderden, en hem fell (fynde meefler van de Duitsfe Order ) het leefen naamen. De ,,rive Hortenfius , c B.
Eenige, gelyk Hortenfius , haalen haar Naam van de Marfisci of Marla; volkeren in de maaren, moeren en broeken, dat
is, laage en natte velden fich onthoudende. Siet van beide beneden; alwaar deefe &Ding met Yunius en Pikard fchynt beweefen te konnen worden.
Het dorp, tegens welkers kerk dit Huys heeft overgelegen,
beet, in den Blaffaart van Uitrechts Geeillyke goederen, Marina en weder elders, Martha. Korn. Kooten , in fyn thttrekfelen.
Maar ondertuiren, benje te Maarffen, gaa eens, boven de
kerkdeur leefen en uitleggen de naamen van Ehldehart of Thi.
dehart , Riclint of Riciint; waarlyk foo geen Noormans, fekerlyk geen Roomfre taal. Sie Buchelius over Heda , i 3pa,g.
MAARE; een water, door Leiden loopende. Beneden
in de letter R, op Rievieren.
M A AS; deefe rievier neemt fyn aanvang in Lottringen,
op de paalen van Langres, uit den bergh Vogefus, by Montigny, niet verre van de beginfelen van de Saone en de Marne. Kltiverius Rhynm. x D. 78 hi.
By S. Thibout bevaarbaar, ifreeft hy verby Verdun, Mouffon Mafieres,,&c. Namen; alwaar hy de Sambre inneemt.
Deefe duet fyn loop verwakkeren tangs Huy, Luik , en
Maaftricht. Hier fcheid by Gelderland en Kleef van Braband;
gaande naar Stochem, boven en beneden Keiferswaart. Soo
naar Roermonde, Venloo , &c.
By de Voornefchans vermengt hy fich met de Waal, doch
weder affcheidende , maakt hy , met deefe, de Bommelerwaart.
Dus, onder Loeveflein, weder vereenigd, golft hy verby
Workom en Gornichem. Krygt de naam van de Merwe;
doch verby Dordrecht, ontrent Yfrelmonde, is hy weder de
Maafe.
Soo roll by weder voort , verby Rotterdam , Viardingen ,
den Briel en fort fich allenskens in den Noorder Oceaan.
Dus befchryven de Maafe , Slichtenhorfl , Gelder's. G. B.
'obi. Junius, 10I, 113 en 616 hi. Oudenheve , Dordr. 31 bl.
Guieciardin. Belg. I Part. z zpag. Heuterus , Belg. Veter. I z cap.
36 pag.
Maar, is by, in Neerlands benedenfle deelen niet wel eens
van loop veranderd ? Ja, gewiffelyk en fonder tegenfpreeken;
te

M A.
21S
te weeten , ontrent Geervliet en Vlamingen. Kblverius ,
Rhynm. D. So. en 82 bl. tegens Korneliar Aurelius , en andere.
of ook by de Grave, Megen en Raveftein. Gemelde Oudenhove , 31 bl. en ontrent Hedikhuyfen en Fieufden. Van Somerex , Batay. 5 H. 41 bl. alle van een oude en een nieuwe, of
van een Oofter- of Welter-Mate, redenkavelende.
Siet Viphers keurige Lantkaarten van Lottringen,Luxemburg, Luikerland , Braband , Holland en Gelderland ; ontrent
welke ik niet herhaalen fal het boyengefehreyene , 2 H.
MANARM ANIS PORTUS ; deefe plaats vinden
de getabbaarde Latiniflen , by Ptolenueus, Geograph. II cap.
German. Magn. 4Tab. Europe.
Maar, waar felt gylieden nu dit plaatsie nederfetten? Ik,
antwoord Ortelims , in Groningerland , ontrent Klooflerboeren.
Maar ik , fegt weder Kluveriur,,(Rhyn;fforid. 2 D. 282 pag.) in
Overyffel , te Geelmuyden, by Swarm Slurs, ontrent deSuyder Zee.
Doch ik hou het met de Hr. /Thing (Mak. 'Part. 91 pag.)
welke, bykans met Ortelius , deefe haven aan de Scholbalg,
teen de eilandekens , Ameland en Schierrnonk-oog , betoond
te fyn geweeft.
't Huys te M A N P A D; een vernieuwd Heereniandhuys,
(heden befeten door den Hr. van Goor) buiten Haarlem, by
den derden brugh van den Leidsfen vaart.
De oorfprong van deefe naam ontmoet my by Scriyerius ,
in gr. Jan de 11. Rob bl. verhaalende , hoe Hr. Witte van Haamftee , met fyn Waterlanders en Kermers, Weft- en Ooft-Friefen , naar Haarlem optrok , om de Vlamingen uit Noord Holland te verdryven; hoe hem, ontrentHillegom, de prefident
van Vlaanderen met fyn onderhebbende quatn tegentrekken ;
hoe aldaar een heet treffen gefchiede, en eindlyk hoe de Vlamingen de neerlaag kregen, ontrent de plaats, naar de groote
tnanflacht, nu geheeten het Mannepad. Wil ik nu Goudhoeves
woorden (want foo doers de meefle, om groote boeken te
maaken, de eigene woordeti van to of 12 Schryvers gebruikende) 358 bl. hier achter voegen? Neen, ik falmealleen van
.1mpzing bedienen, Wiens woorden deefe, Haar'. 312 bl.
Hier tuJjen komt out yolk in grooter ylen rekken,
Met Witt, bun opperhoofd, den vyand tegentrekken:
Soo doet out burger mei , 'van hunne komfl bericht,
En tram, de duinkant been, den Yyand in 't geficht ,
04
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En komen aan de M411. Daar werde foo gefireden,
Dat al des vyands doen word in den drek vertreden.
Soo houd ook noch die plaats de naam van 't mannepadt.
Van deefe groote flag/, en gruwfam bloedig badt.

A.1706, den 24 Mey, het felve befchouwende,bevond ik
het geenfins overeen to komen met het Plaatje van Iletblok
(Farragin. Po mat. 259pag.) wien ik , ontrent Manpad, ook
heb aangehaald , 2o6b/.
MANSE; van welk woord (oorfpronkelyk van maned ,
manfio) Hofmannus , Lexic. Feudale. Saanl. Arkad. 25'4 en
Slichtenhorfl, Gelders. G.
$17 bl. Van Leeuwen, Leid. 15
B. en 6B
B. 71 bl. Vojius , de Vitiis fermonis, 3 lib. 23 cap.
behalven Bartolus , Lydius en Hottomannus , by Bleiswyk , in
Delf, Naared. B. 4. Alting. Notit. z Part. 33pag. is wel by
de meek , een woninge met 12 morgen lands, hoewel by
Stoke (in Didr.IL en Flor.1.) alleenlyk een morgen lands; het
geene gemelde Hr. Alting, metgenoegfame bewyfen verwerpt.
Siet ook Buchelius ,&c.
S. MARIA; dit laat ik over aan de hooghverlichte Godgeleerde. Siet Pars, over het eeren en aanbidden van de H.
.Maagd en Moeder, Rhynsb. Oudh. 33061. gelyk over haar
Huysje, door de Eugelen , van Nazareth gefleept naar Illyrien
en van daar, over de vlakte der zee ( fynde noch heden het
fpoor in de golven fichtbaar) naar Loretto, 33ob1. wederom
over haar onbevlekt ontfangen, 332 bl. eindlyk (terwyl Maria, met feel en lichaam is opgevaaren , en geene beenderen
van hoofd of fchenkel heeft naargelaaten) over het bewaaren
en eeren van' haar trouring, fchoenen , gordel, hemd en onderrok ,&c. 333 bl.
Van onfe Lieve Vrouwe van Gravefande, fchreven wy,
laat ons hier van die van Wormer fpreeken. Het is
heel aardigh. Haar feet was hier geheeten Onfe Lieve Vrouwen Melkdagh; op welke door de eene aan de andere melk
wierd t'huys gefonden; gelyk men ook de ermen van gelyken
daar inede verfagh. Saanland. Arkad. 4B. 449 bl.
Ondertuiren ftooten, ontrent de geheele Lieve Vrouwe
my twee faaken geweldig tegen de both.
I. Datfe overal tegenwoordigh is, en in Spanje, Italie, en
andere wereld-deelen , alle man, jong en oud , in goede
quade faaken, hoard en verhoord. Erafinus, in bet Gefprik
over de Beevaarden, in de Brief aan Glaucoplutus.
I I. Dat
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I I. Dat men deefe moeder aller Bermhertigheden ook in
den oorlogh gebruikt ; by voorbeeld , in de zeeflagh van A. 1 c 71 ,
by de Dardanelles, alwaar Don Jan van Ooltenryk den Turk
overheerd.
Bewys? fie daar bewys ik het met een katholyks Printjen,
onder de naam van Triumphus S.S. Rofarii, dat is, de Zegepraal van de allerheiliglie Roofenkrans: verbeeldende Onfe Lie
Vrouwe , met haar kintjen op den errs; maar voerende fy een
bloote degen, in plaats van een fcepter, met een roofenkrans
omringd ; waar binnen deefe woorden : ClypeusChriflianorum;
dat is, het fchild der Chriflenen. Ondertuffen houd het kind
een vers afgeflagen hoofd van den Turk , daar de Moeder boven op flaat. Aan weerfyden that : Regina facratijimi Rofarii,
pugna pro nobis. Dat is: Koningin van de allerhelliglie Roofenhrans , vecht voor ons.
MARIA; van Oudaan met volgend Puntdicht aangefprooken :
Maria, erfvorflin, by doode van uw Fader,
Ontfang een bruidegom: dat maagfchap grenfi noch nader.
Hoe lieflyk lonkt u aan de keiferlyke Soon
En heft a haven't hoofd die parelryke kroon!
Wie fagh ooit fiel in fiel verfinolten , foo volkoornen?
Hoe leide fchrikt nu, Heer! wie kan fyn roues betoomen?
Daar u de val van't paard een ribb in 't lichaam knerfl,
Die, fonder weenen, nooit fich filf uw min ververfl.
Sy was de eenige dochter van hert. Karel de Stoute en Elifabeth of Ifabelle (alfoo deefe naamen, de eene voor de andere, worden genoomen) de Bourbon ; te weeten, fyn tweede
vrouw. Scriverius Graven, 410 bl.
Doch eer ik wegens de Dochter vender gaa, moet ik noch
eenige Bingen, aangaande de Vader , ter loop aanteekenen,
boven (16461.) of verfuimd of overgeflagen.
I. Dat fyn munte de eerfle der Graaliyken word gevonden,
waar op het jaartal (te weeten 14.74) is geplaatft. dlkemade ,
.111Unte, 13461.
II. Dat'er, van den felven hertogh, noch een medalie is,
waar op een wimpeltje, binnen een lauwerkrans; met deefe
woorden : N U L NE S I FROTE, dat is , Niemand
suryft , of anders, niemand tilt, daar aan.
III. Hoe men Karel hoonde, by kon. Lodewyk de XI,
met
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met fyn dolle pbaarden en onbefuifde oploopenheid naar te
bootfen. Komlnee , 4 B. 8 H.
V. Dat by fneuvelde, juyft van fyn paard flortende, in de
vlucht over een beekje meenende te fpringen. Goudhoeve,sos bl.
en Ortelius , Itinerar. 39pag.
IV. Syn gefprek , met keifer Ferdinand de III; fynde van
een quaden uitflagh, te Trier. Want de keifer, heen druipende , lief den hertogh linen. Aan de eene fyde berifpten de Duitfchers , de pracht en het grootfpreeken in Karel : en, aan de
andere kant , walgden de Burgunders van den kaalen Ferdinand en fyn fober gevolg. Kamerarius , 3 Cent. 43 Hifi. 147 pag.
V. Dat hy, gefneuveld fynde, was te kennen , aan fyn'
lange nagels, aan een litteeken ontrent de hall, en aan het onderfte kakebeen,_meeft fonder tanden. Meyerus , by Scriverius,
in het groat, in Karel de Stoute.
V 1. Syn diamant , de grootfte in het Chriftenryk , in de flagh
by Granfsen gevonden ; by de Switfer foo gering van waarde
en naderhand foo duir verkocht. Kamerarius, I C entur .79 Hi I
3 64pag. uit Komineus
H.
V I I. Dat niemand fyn dood wouw geloven ; als of fo een
krygsheld niet kon omkomen. Barlandas ,Comit.Brab. ii7pag.
Goudhoeve, so f, Het felve word ook van Alexander de
Groote gefegt, by Yuflinus , 13 B. i H. Daar wierden op fyn
leven felt weddingfchappen gedaan.
Ja, men dorfi hem weder voor den dagh brengen, in de gedaante van een heremyt of kluyfenaar. 1VIezeray,, in Lod. de
XL 976 M.
V I I I. En ten laatiten , deiyft en reekeninge van de grootfre
Chat en prachtige hofhoudinge van Karel de Stoute'; by Matbeus , Analeelor. I Tom. 35-9pag.
Keere my nu tot fyn dochter. Sy wierd , van twee fyden,
ten huwlyk aangefocht , als de allerrykfte princeffe van geheel
Europa. Hier quam Kon. Lodewyk de XI, met Karel, den
Dolfyn van Vratikryk , een foon , maar van 7 Kaaren. Daar naderde keif Ferdinand de III, met fyn foon , Maximiliaan. Nu,
moeft hier een keur gefchieden. Maria feide Naardien de
keur aan my flaat , foo raade ik den*Dolfyn 'van Vrawkryk , op
dat onje landen rufie en vrede mogen hebben. Toen antwoorde
de Deken van Gent: Mariken, ten magh u niet gebeuren. Dit
is uit Zueder de Kulenburg, in Originib. Culenburgic. by Ma.
theus Analeelor. V1 T'om. 195' bl.
Andere feggen, dat Vrouw Alewyn, de edelfte ander de
hof-

119
M A.
hoffloet van Maria opentlyk fou hebben gefegt ons it in deefe
Alden van noden een man en Been kind ; en daarenboven (met
een het flaaplaken , waar op Maria de jongtle nacht had gelegen , te voorfchyn brengende) myn meefterelle is eenvrouw om
felf een kind te dragen. Komineus , 6 B. 3 H. en ifIkemade ,
Munten, 139 bl. &c.
Sy troude dan mgt Maximiliaan, aan, wien fy, al by haar
vaders leven, haar trouw had gegeven ; doch foo arm, en be.
hoeftigh , dat de braid de koflen moeft dragen van de bruiloft
etl'er onderlinge onderhoud. Illezeray,, 980 ;/.
Sy troude, fegh 1k, A.1477; en wierd de moeder van 3
kinderen, met naamen , Philip, Margriet en Francis. Komine, 6B. 3 H. Kemp , in Arkel, 379 bl.
Maar, alfoo fy het Hagen feer beminde, kreegh fy, A.1481,
een ongeluk, dat haar, naulyks zc jaaren oud, het leven benam. Want het paard was bong en dertel ; in het huppelen,
raakten de feelen aan ftukken , vrouw Maria, felf fwanger
fynde, viel ter aarden en brak een ribbe. Heuterus, Rer. Aufiriacar. I lib. I0 cap. 64pag. Goadhoeve , 5. 28 Kemp ,Arkel,
39861. &c. en het is feldfaam, dat Blanka Sfortia, de tweede
vrouw van deefe vorft, het felfde geval, A.1496, is overgekomen. Strada, t D. 1B. cipag.
Eindlyk fiet gy deefe Maria, in de gedaante van een portret, by Scriverius , in de Groote en Kleene Graven; by Stoke en
de Gouwenaar,, ftaande; by meergenoemde Vredius (in Diplomatibus) te paarde met een havik op de hand ; en eindlyk ,
op een Medalie ftaande nevens haar gemaal , hebbende tuffen
beiden haar wapenfchild.
MARIA; dochter van Philip de II, kon. van Spanje,
fuller van keifer Karel de V, weduwe van Lodewyk kon. van
I-Tungarye , in een gevecht tegens den Turk gefneuveld, A. 13'16.
Hieronym. Ortelius, Hangar. 0 orl. i8 bl. Regeerde, als voogdare, deefe landen, 24 jaaren overleed eindlyk , in Spanje. Scriverius , Graven, 438 bl. Goudhoove, 5'91 bl.
MARGRIET ; welke voritin van (Waal, met deefe
krachtige aanfpraak word begroet
Margreta, die te recht een pare! aan de kroone
Vorfl Ludewyk verfirekt; de weerwil ewer Some
Begiet de voile vreugd met eene kittre faun,
Die wrange naafmaak laat in Hocks en Kabeljaus :
Waar van de landfaat vroeg ;poet in de voorfmaak deelos,
Als

M A.
z10
Ali hy de brand befchoud van Sloten en Kaiteelen:
De Maas ,,met bloed geverft, vloeit bier in voile rouw,,
Daar 't ty uws luks , vorflin, flechts ebt in Henegouw.
Gelyk ik., 11 3 bh myn aanteekeningen fchreef, by wyfe van
cm verklaringkje, op de veerffen van Samuel Hoogfiraten, foo
lull het my nu van vrouw,Margriette fchryven, alleenlyk ophelderende deefe regelen van Oudaan.
111:argreta) De dochter van gr. Willem de III , de fuller van
gr. Willem de IV. Goudboeve , 381 bl.
Ludewyk) Van welken boven, I13 bl. Hy wierd verkoofen , A.1314; regeerde 33 jaaren, A. 1347 , van fyn tegenflanders fynde vergiftigd ; facht hy , door de flerkte fyns lichaams, dit quaad to verwinnen. Ging dus ter jagt ; maar,
onder het ontmoeten van een beer , tiort de keifer van het
paard, en fterft niet lang daar naa. Aventinus, by Calvijius,
in Chronic°. hoewel de bewyfen ontrent het vergif van de meefte niet werden aangenoomen. Siet Scriverins, over fj,we Graven, de be/le Schryveren aanhaalende.
Soone) Willem de V; aan welke fy , bin= Geertruidenberg, onfe Landen had overgedragen; volgens de aangetogene
vaarfien van P. Verhoek, 141. bl. Vorders , moetvan deefe Willem eerft worden gerprooken, in de letter W.
Hocks) Van deefe binnenlandsfe verdeelinge fchryk ik omflandelyk, 139h1.
Sloten) Van haare flopingen , ook boven, 167 bl. en vorders de Gouwenaar, To6frl.
Met bloed geverwd) Van welk gevecht het veers van P. Verboth gewaagd , 141 bl. behalven Oudenhove, Dordr. 496 bl. van
welke bloeditortinge quanfuis de Dad Dordrecht haar wapen,
een bloedige balk, fou gekregen hebben. Balen , Dordr. 744 bl.
Kemp, Arkel, 78 bl. teweeten , op den 4 Julii , A. 13yr.
Goudhoeve , 387 bl. de Gouwenaar, 107 bl.
Henegouw ) Vrouw Margriet, Holland., Zeeland en Vriefland afftaande, en Henegouwe behoudende, is aldaar, vol
hertfeer,overleden, A. 1356. Heemskerk , in fyn ilrkad. 191 bl.
behalven de reedsgenoemde, Gouwenaar, Scriverius en Goudboeve, &c. Haar afbeeldinge vind gy onder die geene, welke
in Stokes Rhymchronyk fyn geplaatft.
M A R K E N; een vet en weeligh eiland voor het inbreeken van de Zuyder Zee, aan het vafte land gehecht. Soetflem-

mende Swaan, 9b1.
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Hier of word gewagh gernaakt in Vondels Gysbrecht, of de
gewaande verwoeftinge van Amfteldam , 63 bl. in deear
voegen.
Wanneer men uit de firoom en Pampus raakt voorby,,
Soo doet ter flinkerhand , in zee , fich op wat weiland,
Dat Marken beet van ouds , een laagh en Tiffchers eiland ,
Het welk een kloofter draagt, genaamt Mariengaard,
Een ryke en oude abdy.
Van Mariengaard fpreekt weder de gemelde Swaan, van Henr.
Soeteboom , 7 H. 32 bl. gelyk mede van de broederen , uit der
order der Pramonftranten.
M A R NE B U R G; het Huys der Lokhorflen, buiten
Leiden, aan de Maare. Junius, Batay. 8 H. iiopag.
M AR Q U ETTE, anders het Huys te Heemskerk; Noordelyk gelegen ter fyden het foo genaamde dorp ; van welke
boven, 130 b1. ook wel het Huys te Seevenbergen geheeten.
Soeteboom , Veronaas Op- en Onderg. 117 bl. of de Saanl. Arkad.
24044.

1k fag het, den z6 Mey,, 1706; een uitgeftrekt Heerenhuis,
in het water itaande, hebbende op fyn dak een road torentje,
en anders veel geveltjes van verdeelingen.
Maar, tegen over dit Huys, aan de rechter fyde van den ingaanden, hebt gy, over de plaats, achter de fcheidmnir, de
ruiine van een wyde tooren, niet Peer ongelyk den Leidsfen
Burgh ; uitgenomen dat haar ommegang fmaller en alie de pinnen in het midden fyn met fchietgaten. 3unius, Batay. 18 cap.
SI7Pag.
De boeren noemen dit rondeel een amfitejater, hebbende
in het midden een wyde waterkom, dienende als tot een navel van een trapgewys opgaande orangery.
De flichter is geweeft 1i on. Willem, de II, gr. van Holland;
ontrent A. I2so, tegens het woeden der Friefen daar mede fief)
verweerende. Scriverius , in Willem, 2,0061. Saanl. Arcad.
140 bl. Swamis, Frieffe G. 13161. behalves het gedrukte Biljet van de Frelle, Mevr. Maria Agatha van der Myle.
Haar vernielinge en ondergang vinden Hwy, ontrent A. T42,$*
(of, volgens andere, A.1436) fynde het naderhand herfteld
en weder opgetimmerd.
Haar bewooner is geweeft Geeraard van Heemskerk , door
gemelde koning , aldaar geplaatit , als ook fynde dit buys onder
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8 lib. 1'4 cap. Doch de Heemsder fyn gebied.
kerken uitgeflorven fynde, is het geraakt aan die van Vianen,
en van deefe aan die van Arenbergh. Van haar kacht het Daniel de Hartain heere van Marquette (let, Marquette te leggen , in Vlaandere, aan de Marque, beneden Ryffel) die van
de Staaten oorlof hebbende gekregen , dit Huys , met een nienwe naam, Marquette heeft geheeten. Siet het Gefchrift der
Staaten van A. 1612, by Matheus, Fundat.Ecclefiar.1 x I pag.
Maar, feet ! A.130, is dit Huys ingenoomen, door Heer
Dirk van Polaanen, odder hert. Albrecht , na het flaan, in de
duinen by Kaftrikom , alwaar men jonker Reinoud van Brederode ter naauwer nood ontfettede, en jonker Wouter van
Heemskerk hier met de vlucht fich veiligde. Maar toen is de
gemelde graaf of hertogh gewapend voor dit Huys gerukt; als
wanneer,, na elf weeken afweeren g , by het by verdragh in
handen kreegh , vindende genoemde Wouter en de voornaamIle fyner aanhangelingen fich genoodfaakt des hertogs gevangene te verblyven. Scriverius, Graven , 20061. Heemskerk,
Arkad. 267 bl. Goudhoeve, 79 bl. Saanl. Arkad. 140 bl. &c.
Wat nu aangaat de bovengemelde vernielinge; die gefchiede door de Kennemers , nit weerwraak , om dat die van Haarlem hadden verwoefi de huyfen van Heemftede, Brederode,
Affendelft. Heemskerk, Arkad. 272 bl. Goudhoeve, 396 hi.
Ondertufren heeft Rochman , in 3 Gefichten , het Huys Marquette. ; van welke het allermooitte, met het rondeel , u hier
word medegedeeld.
Doch, een woordtje noch van gemeld rondeel. Yuniut
(Batay. op de genoemde t 7pag.) verteld van vertellen, dat,
in het rondeel, wegens de laage en moerige grond bynaar ontoegangl yk een toren, wel van 9 verdiepingen , eertyds de zeeman tot een vuitbaaken verftrekte.
Eindlyk , is dit Huys, by openbaaren aanflagh, uit de hand
te koop gefet door gemelde Frelle ; dock, gelyk onlangs het
Huys Raaphorft , A.1708, 1709 en 17 to , als de allerhoogfte
prys, de Lottery ten prooi gefteld ; hebbende de trekker, in
penningen het equivalent genooten.
Sie vender van dit Huys te Heemskerk , y. van Leiden, in
de Brederoden 33 H. by Matheus , zinaledor. Tom. 327 pag.
dimpling, Haarlem, 82 bl. dintonides , boven aangebaald, 2f bl.
en wel voor alle, den eerwaarden Heer, y. Volknhove (van
welke Jooftoom, volgens fyn Leven, Bens feide: daar is een
groot licht in dien man; maar jammer, dat by een predikant
is)
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is) op de Heerlykheid Marquette, toen de Hoogedele welgeborene
vrouv; Mevr. Petronelle ., gebooren Waffenaar,, Dovariere Vander Myle Vrouv) van illarquet , Bakkorn , Alblas , Bleskensgraaf.&c. hem aldaar onthaalde , den 12 Septemb. 1680. met
7ydkundi:ge 4anteekeningen. Van koning Willem, beneden,
in de letter IV.
lvi A R S A C I , antlers Marfatii ; volkeren , Wiens benaaminge te vinden by de oude ; Tacitus , 4 Hi . 56 cap. en ph.
pins, Rift. Nat. 4 lib. 15 cap.
Heden , I. by Mafeik. Von. Hubertfen , by Kluverius,
Rhynmond. z D. 26 H. 285.
2. In Zeeland ontrent Helium en de poelen van de Rhyn.
Eindius , Chron. Zeeland. 13 cap. 2I pag.
3. In Waterland , ontrent Monikedam , etc. en het eiland
Marken. Boxhorn. Stedeb. 16 bl. Kluverius , Rhynm. 2 D.
287 bl. aanhaalende quanfuis een verlepte Infcriptie , op
een graf-altaar , binnen Rome, waar in : HORTES10
MUCRON1 NAT. MARSAQUIEO, Ste.
inane praat !
4. By het Marsdiep, teen Teel en Huisduinen. BehaIven Ortelius, ei1 yunius, de Saanl. Arkad. 32 61.
By Meersberge, ontrent Wyk te Duiritede. Kluverius
Rhynm. 2 D. 2,8961.
6. Tuffen de Vecht en het Vlie. Van Leeuwen, Batay.
514

7. Eindelyk ontrent de Caninefates; van welkeboven, 161
en 172 bl. Siet Aiting, Notit. I Part. 93pag. defelve met
beter oordeel, fettende in Kennemerland.
MARS1; in laage weiden en broekige plaatfen woonen,de of ontrent Maarffen. Pikkard , Drench. 26 H. Io6 of
oak dan weerfyden de Foils Drufi; of by Maarsberge ; of by
Marspoort en Marsakker, te Zutfen. Alles is onfeeker
.en vat ydele wadnwysheid , de juifte bepaalinge aangaande en
plaatfinge deefer volkeren. Sie yunius, Batay. 67 pag. Michtenhorfl, Gelder:. Gefchied. 18 en I09 , XVII. Provinc. 2D. 883 bl. HantvefIchronyk , 3 B. i en 2961. &c.
MARTEN van ROSSUM; van geboorte een Gelderfman ; ten keiferlyk veidheer; manhaftig en fpitsvinning;
doch naar de wetten des oorlogs weinigh luiflerende; altyd
met de toorts in de vuift ; gelovende dat het branden was bet
meek vercierfel van den oorlogh. Overleed , A. Siet
fyne bedryven , beneden op Rolion , in de letter R.
M Am
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MA T EN ES; by Rochman , in 2 Gelichten afgebeeld , is
heden alleenlyk een vierkante ruiine van een toren dicht by de
muiren van Schiedam, in Schieland. Goudhoeve, 87 bl. Boxhorn.
Stedeb. 277 bl. het felve ook in het plan van de Clad vertoonende.
Maar, wat oudheden weetge nu van dit Huis, Rieviere
mede geheeten ? Ruim foo weinigh als van de ruiinen van
Heenvliet, Honingen, &c. Wy hebben alle wel defelve toegang tot de Schryvers en Uitfchryvers maar die een oud Schryver ergens uit een hoek kan haalen, en uit deefe jets ongemeens ons weet op te diffen. Dat is . . . . ja, ik feg het den.
Hr. Prof ,Matheus in fyn aanficht ; naa Boxhornius en naa Scriverius , is Neerland aan hem wel het meefle verfchuldigd.
MATT1ACI; by Plinius , H. N. 3Iiib. 2 cap. Tacitus ,
German. 29cap. hebben, by de hedendaagsfe Verklaarders der
oude iydfthriften al mede geen beftendige litplaats. Sy fyn dan
Zeeuwen ; neen, liever,, Overifelaars ; by Kampen , Swol en
Deventer. hoe ? wel aan; Heiren en Katten dan, by Mattium
of Marpurg. Eene van dryen fal mogelyk wel waarachtig fyn.
Junius, Batay. 4 cap. 71 pag. Eindius , Chron. Zeeland. 7 cap.
37 pag. Kluverius Rbynm. i H. i bl. Van Leeuzven , Batay.
9i bl. Pontanus , Di/ceptat. Chorograph. by Flud a Ghilde ,
D. 18 bl Befchryv. van Amfleldam , &c.
M A U D E R1K; een omvergeworpen (lot, ten tyde van
gr. Willem en Hubert van Kuilenborg, ontrent A.1409.
Origine3. Culenburgic. by Mathew, Analedor. V I Tom. x,74 pag.
MAXIM IL I A AN; de foon van keifer Frederik de III.
Troude, binnen Gent, A. 1477, met een ongemeenepracht,
Maria, de dochter van Karel den Stouten. Goudhoeve, cub/.
feet het aangeteekende, boven, 219 bl.
Overfeed, nu keifer fynde, te Weis, in Opper-Ooftenryk,
A.i 19, fevenendertigh jaaren naar fyn lieve Maria. Goudhoeve, 579 bl.
A.1478 , won hy, by de felve Philippus de Schoone; van
Welke, beneden , in de letter P.
A.1480, kreegh hy by haar Margareta. Harass; , apud Seriveriurn , in Corn. Majorib.
Deefe was namaals de vrouw van Karel de VIII, kon. van
Vrankryk; maar toen Maximiliaan fyn tweede bruid liet haalen uit Engeland, foo heeft Karel deefe met geweld genoomen en getroud, Margrietje den keifer weder overfendende.
Chanler,, Chron. 301 b1. waar op Maximiliaan Blanka Maria
van Milanen inhaalde. Kemp Arkel, 413 bl.

A.1481 ,
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A. r48i , wierd hy vader van Francis ; maar die, gelyk ook
het vierde kind, Pis, flied in fyn wieghje. Kemp. Arkel,
397 hi.
Wat nu fyn krygsbedryven aangaat; hy floeg, de FranfTe,
by Teroane. Illez,ray,, in Lud. de XL 983 61.
Hy belegerde Doornik , en dwongfe tot den overgaaf. Barlandus, in Comfit. Holland.

Hy kreegh geheel Gelderland onder fyn gebied. Slichtenhorfl. Gelders. Gefch: 311 bl. Eindlyk , in fyn jeugd was hy Veer
voorfpoedigh loch wederom , na de dood van Maria, ten
eenemaalen rampfaligh; A.1488, van de fyne geva pgen , en
9 maanden binnen Brugge bewaard. Doch , Fred rik , fyn vader, quam geweldiger hand naar beneden , belegerdc Gent en
verlofte fyn foon uit de klauwen der wrevelige Uruggerlaars.
Deefe flierf, A. 1493, en liet Maximiliaan het keiferryk.
Cufpinianus, in Ccefarib. Chanler, Chron. 30 61. en Oudaan,
in dit volgend Puntdicht.
Mariaas brUigbm, .word my 't fluir des land bevolen,
Terwyl de Franife magi Naar erfland Jet in koolen ,
Uit medevryers wrok; dat Terthine tiiigh ;
Hoe voor Maximiliaan fyn wrevel billik buigh
filyn hert! hoe fytge my foo vroegh, foo leide ontvallen!
Die voogd 61yf van myn foon; maar voogd geen voogd met alien;
En voogd eens andermaal der neveh , daar myn foon
.21/y en fyn krooft ontvalt en hem des keifers kroon.

MEDEMELA CH A; of een gewaande , of fekerlyk
een lang verdweenen rieviertje, by Medenblik. Boxiorn. Stedeb. 373 61. Scriverius , 79bl. Parivall. berm, van Holt 17t 61.
Fan Royen, over Verflege, 105 hl. en voornaamlyk Cwaarorn
hem ook niet eens de knevels op to aryken!) Dirk Burger
van Schoorel, in de Chron. van Medenbl. 1 2. M.
MEDEMBLIK, of Memelik, br verkOrtinge. Laat
ons de Hr. Huygens tens gaan hooren:
Weft-Friefen, weefl getuygh! 'k lieu koningen gevoed;
Well-Friefche koningen, de voogden van uw goed.
Waar dat ik meet den blik van Waarheids helle Tirades

Myn guide tovetsaars ter hellos fagh doen daalen,
Was meer verheAgens waard en 't dienen onder God
reel vryer vryigkeid dam's koninglyk gebed
Daar
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Daar Godes niet en was. Nochflaan ik verr van flaaveg
Maar vryelyk ten dienfl die my de vryheid gaven;
Ill heb ik overlang die gonfligheid beloont,
EN Holland eerfl het pad naiir't Guide , Vlies getoont.
Sy is de eerfle ftad van Well-Friefland en HollandsNoorderdeel, fiende naar het Breerand , tuffen het vermaarde dorp
Winkel (van welke beneden) en de ftad Etikhuyfen, van welke , 83 bl. Boxhorn. Stedeb. 373 bl. fiet de naauwkearige Kaart
van Alak. Vifichers Noord Holland.
De Naam trekken fommige van het rieviertie , of liever
langwerpigh meertje , Medernelaca. Alting. Notit. 2 Part.
pag. uit een Gefchrift van keifer Ott den III , van A. 98c.
Sommige droomen hier van de toveres Medea , mogelyk
met het paardeken van Pakolet, uit Ko1chos of Italie, in deefe landoort ne6rgedaalt. Saanl. Arkad. % B. 93 N.
Doch, waarom is, defelve niet af te trekken van de meeden
of de nzieden , dat is gefegt, natte weylanden ? Alting.tuederom, i2spag. uit een gefchrift van biskop Godebald, van 4.1098
of t 18.
Dit van de Naam; het volgende van den flichter. Deefe
was Diderik, Radbods foon. Immers houd men het flaande ,
dat Radbod, een Friefch koning, ook in deefe ftad fyn hof
beeft gehad. Doufa, by Boxhorn, op het gemelde bl. behalven
onfe Dirk Burger, en Didrik, van Widens e , Baans gefegt , by
W.Blaauw, in fyn doorwPocht Stedeboek.
Maar , de Schryvers gewagen van Radbod den I en Radbod
den II. Wel. aan. Dit fal myn fchryfitoffe fyn, in de letter R.
Ga tot dekrygsgevallen over. In deefe count uit het ontfet;
gr. Jan van Henegou, met fyn Hollandsfe lansknechten, de
Friefen flaande en verdryvende. De Gouwenaar,, 7614. Amfieldams Befchryv. 9 IL kl4 Scotanus, Fries. Chron.
jci hl.
Na dat , weinigh te vooren, deefe Friefen de Clad hadden
belegerd, ingenomen en verbrand. Van Spann, Rotterd. 8o hi.
Belchryv. 9 H. I12 61.
A. 1517 , wierdfe met geweld veroverd door de Gelderffe, onder de naam van den Swarten Hoop of de Swarte 13tnde. Deefe hebbem de itad met den vuire foo vernield, dat 'er niet een eenigh huys is overgebleven. Aileenlyk op het Plot ftuitte af de woede der vyanden, Hr. Julius
van Buiren , met een groote kloekrnoectigheid , het felve
vet-
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behalven
Wachtendorp en de Chronyk
verdedigende. tioxhorn.
van Hoorn, &c.
Aangaande nu dit flot (door Rochman tweefins afgebeeld en
ook te vinden in het Stedeb. van gemelde Blaauw) gr. Floris
de V was foo niet de bouwer , ten minften de vernieuwer,
ontrent A. r 2S8, om daar mede , gelyk met Eenigenburg,
delburg en Nieuwburg, der Friefen thoetwil te beteugelen ,
en foo fyn vaders dood tewreeken. Vander Woude,
212 bl. Goudhoeve, 97 61.
28. bL Saanl.
Die meer van Medemblik begeerd te weeten gaa tot de
Schryveren behalven de reedsgenoemden Beka , 94 , 96
I01 pag. Junius , Bata y. 17 cap. 5oipag. Vronens Open 0 ndergang. 4 B. 2,19bl Van Royen, over Verflege , io4 61.
Van Medemelaca, of door bedykkingen verlooren , ofdoor
den tyd verdroogd, of in een ongeletterden tyd gedroomd
fpraken wy foo , even, izs hl.
M E E R E N; gelyk Holland is bolland , week en iaag
van gronden; foo is het ook (voornaamlyk in het Noorder.:
deel) met ontelbaare meeren en meertjes', poelen en -v!aalen,
braaken en dellen, gelyk als doorkorven. Welke alle Mier op
te noemen een moeylyken en onhutten arbeid fynde, ik alleenlyk de voornaamfte, volgens de rang van het A. B. C, bier fal
ter neder flellen.
Abkouder meer, tuffen Abkou en de Voetangel; is feet
gBring van omtrek ; maar, by noodweer fomwylen, de jaagichuyten als nosh vry hinderlyk. Sie de Stichtfche Kaart tow
Nic. Viffcher.
Van Abkoude en daar flot is boven gefproken 01.
Achtermeer ; by Holyfloot, ontrent Suyderwouw, in Wd=.
terland. Is bedykt, A. 11.66. Van der Wouwde , Alkm. 6
Dirk Burger, Medembl. 9661.
Aalmeer, (wegens de overvloedige ad') ;riders Dattneer,, in
de Koedyker Ban, is bedykt , A. i 566. D ei efe , weder
en die, 6 61.

Beemfter, aan de Purmerdyk gelegen ; bedykt, A. 600. Is,
A. 1-6 door een hooge vloed overftioorrid , dock aanftonds
weder bedykt. Defelve Vander Wadi, 6#1. Parivall Vern.
De Scoreler s 94 M.
van Hal. 168- M. Voirige Colom.
Onpartydigh Chron:-.14
Deefe Beemfter is wel eer een rievier of een water geweeft,
Vronens Onderg. 4 B. H. 243 kl; Akins. Notit. 2 Part. 37 page
De Scoreler,7 95'61.
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Belmermeer,, by Holyfloot en Suyderwouw ;bedykt, A. t 631
De Scoreler,, 9 f bl.
Betgerm ee r, turien Bergen en Alkmaar ; bedykt, A.1555.
Defeive , 6b1. De Scoreler,, 97 bl.
Bilemermeer, tlifrQ11 de Diem en de Gaafp ; bedykt , A.1631;
doch heden weder onder water, zedert de ongemeene waterflood van den 5 en 6 April , des jaars, 17oz. Gemelde Colom.
12.3 bl Si et het Gefchrift nevens het flfbeeldjel van dit onderlopen
Broeker meer,,
de Broeker-ban, bedykt A. '626. De Soreler,, ,95 hi.
Buildloter-weer;ook, A.1616, bedykt. Defelve , 95
Di'i:rncrmeer, A. bedykt ; doch weder ondergeloopen , A,. 651, door- het tifeeken van SZTeunis Dyk. Heden
evenWel droop , en de fpil-penning der naaltgelegene ftedelingen niet qvialyk genoemd. Vuirige Colom, 12.3 b1. "Weld,
I

Berchn v. 3 B. r 83 bl.

Egthondermeer,,

bedykt. Vander Woude , 6 bl. De

Scoreler , 96 bl.

Engeworinermecr , dritrent het Kalf A. 1614 , bedykt.
Defelve , 95 M.
Haarlemmer- en LFidsfe,meer ; welke, voor ontrent zoo
jaaren met een ,enkele .weetering, waaren van een gefcheiden : loopende ook diergelyke weeteringkjes door het land,
(Moen Ineeft poelen en moeraffen) tot .aan Swaanenburg of het
Iluys*ter Hart. Pairii!alt, Perm. van Holl. 160/.
Rensdorp, in het Meer nu ten' eenetnaal verdronken,flrek-,
to toen rich aan het la'15je lands, de Vennep genoemd.
Tuffen de uiterlanden van den Ruigen Hoek lagh eenkleene doortogt, om , van het vale land of van Hillegom, to
konien ryden , door 4alsmeer, Ryk en Sloten tot in Amftelland : kornende foo tot Woerden en tot Uitrecht , aan de
Rhynfaater-Woudsfe fyde.
Cook kon iernand, in clie tyd, droogvoets, met een fpringflok, van Rhynfaterwoude' komen tot aan Hillegom ; en Piet
nu• alles van het verilindend water overheerd!
Daarenboven doen noch heden de Noordweitelyke formwinden de meal uitgevende landflreek van de Oude Weetering of voor Rhythaterwoude, Leimuyden, en Aalsmeer tot
aan Anifteiveen elendigh weghfchuiren ; gelyk , door de Weften Suidwefte winden, langs de 4ant van Sloten, Ryk, Niduwerkerk, en voorts langs Schalkwyk tor aan het Spaaren, alles hoe langs hoe nieerder afbrokkeld. Van Royex, over Verflegel
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fiege , 2 H. 34 hi. aantrekkende een Oude Landkaart van A. I 508.
Siet ook het Proivifioneel Concept der Bedykkinge dee/er meeren,
4.1641, uitgegeven, nevcns een aanfpraak van varier` Vandel:
gay den Leeuv., van Holland:
UitbeemJJe vyanden te fatten in de were,:,
Te flingeren den flaart grootw:oedigh over zee
Is ydel; als uw long, gcflaagen aan het teeren,
kawendigh va/I vergaat en gy , met hmewee ,
Soo deerlyk fucht en kuc.t. en boll , by heele brohken ,
Het rottende ingeviand u keel uit, in de golf.
Flat baat het, met UV) A1
, al't doll en Weil te plokken,
Nadien u byt in 't hert dues wreede Waterwolf,
Belufl , om over u eerlang te trornfeeren?
0 land-leeuw, waak eens op en wek , met eenen fchreeuw ,
1 't veen, de Kennemers en Rhynlands oude Heeren,
Met d'Aniliellanders op , tot noodhalp van hun Leeuw!
Men _finite m' t een dyk dit Bier, dat u kornt plagen.
De windvorft vlieg'er met fyn molewieken toe,
De inelle windvorfl weet den Waterv. " te jagen
In zee, van waar by quam, het kabblen nimmer moe.
De _veenboer fit en wenfl lees waterjagi; te fpoeyen,
En't veenwyfroept by ruimt, de Landleeuw .weid op't ruim
En fitigt fyn long gefond aan d'uyers van de koeyen.
Soo wait de Land lecuw land! foo puird by goad uit fc,huim!

4

Voeg hier noch by het geen 3tan .ddriaanff'en Leeghwater,
fyn tyd aangaande, ons verteld ; te weeten, dat ontrent
ten, op eerie par, roeden fyn weghgenoomen; dat voor
Ruigenhoek coo roeden fyn afgefleten , dat men, met een
plank ,F over de goten ging van de Vennep tot aanHillegom.
Siet fyh Haarlemmer-meerboek ,$ns
en 961. beneve Van Leeu,
wen, Leid. 1 5:7 bl.
Heiloer-meer ; A. I g8 t , bedykt. Vender Wade , 6 bl. en de
Scoreler, 97 61.
liorflermeer, tufren Vre4lancl en Ankeveen; een leenrocrige bedykinge; van weiken het jaartal my is onbekend.
Huigen-waart, tuffen Alkmaar, en de dorpen, S. Pankras,
Hensbroek en Vee,nhuyfen ; A 1626, bedykt. De Colom, 11361.
Vander Woude, 7 61. Qe Seorekr, 94 bl.
Limmer-meer ; A. 'x430 bedykt. Defelve, 6 M. De Score1 , 97 b1.
Mon ikeP3
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Monike-meer, by Monikedam ; als noch een oopen water.
Sie van Monikedam, beneden.
Naarder-meer, tuffen Weefp en Naarden ; ook noch een
vol water. Sie de Stichtsfe Kaart van Vilcher.
Purmer ; A. ozo , :bedykt en opgedroogd. De Colom,113 hi.
Onpartyligh Chronykje 4361.
Schager-waart, A. 1631, bedykt. De Scoreler, 94b1.
Schertnerrneer, by Alkmaar (let bier hoe deefe {lad is Alsneer, wegens alle de omgelegene meeren , gelyk wy ook
aanmerkten , 13 bl.) A. 163z , bedykt. Van der Woude,6bd.
Slotermeer,, A. 159i, bedykt. Defelve, 76 bl.
Stammer tufren Marken en Graftdyk , ontrent de Ryp,
A.1643, bedykt. Defelve , 6b1.
Vronermeer , A. 256r , bedykt. Defelve, 6b1.
Wieringerwaart, ter fyden Kolhorn , A.2608, bedykt en ,
A.1610, van het zeewater weder overftroomd. Defelve, 761.
pe Scoreler, 94 61.
Woghmeer,, by Urfem en Hensbroek , A.1607, bedykt.
Vander Woude 7 hl.
Wormermeer, taffen Jifp en Purmerland, nevens de Enge
wormer, A.1626 bedykt. Defelve, 761. en de Colom, 223 61.
De Zyp, by Petten ; viermaal bedykt. A. 333, van het
zeewater overitelpf, isfe, 1 zoo jaaren, onder de golven begraven, blyven legged; Maar,, A. 103, is 'er een nieuwe bedykkinge gefchied. Wederom, A. 572, , inaa de Allerheiligen2
itloed , van A.1570. Wederom, A.2597,
dock , in hetfelye jaar,, in Septemb. weder vol water; weder gedroogt en
geflooten. De Colons. 11961. Parivall. Verm. van Holl. 268 bl.
behalven onfe Scoreler, Dirk Burger.
Vorders fchryft Van Spaan (in fyn Chron. van Hongersnoo*ien, &c. 13 z 61.) dat men, in de bedykkinge van 4. 1552+4
onder het graven , heeft gevonden de gronden van een flad
die meer dan zoo jaareti `hadden bedekt geweeft.
Ondertuflën fou met deefe Meer-1yd genoegfaam bewaatheid
worden het feggen van gernelde Leeghwater (ook op het uitmaalen van het Haarlemmermeer aandringende ) dat'er, na
de troebeltyd , in Holland , Zeeland en de naallgelegene lanclen , ontrent de 80000 morgen fyn bedykt. Siet hem, 20 en
al hi, des Meerboeks.
MEERBU R G; een Huys en ridderlyke hoffiede in Rliynland , op de kromte van de Meerburger Wateringe, in Socterwoude. Van .4eeuwen Rhynl.
3961.
E-
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M E E R E N B ER G; een Huys by Safrem, in Rhynland,
onder Liffe , niet verre van het Haarlemmermeer , door Jongkhr.
Albrecht van Waffenaar geboud. Goudhoeve 8 2
Van Leeu wen , Rhynl. Kofluirn. Inleid. 34 bi. aan de Maare, fegt Yunius (Batay . 18 cap. s 18pag.) van den Hr. Vincent Lokhorft wel
eer befeten.
MEERESTEIN; een oud Heeren-Huys, (door &cabman
afgebeeld) tuffen Beverwyk en Alkmaar , van het Swaansineer
weleer befpoeld; niet verre van de ruiin van het Huys to Foreeft of Ooflerwyk. Sie verder van dit Hays , Goudhoeve, 97 H.
Van Leeuwen , Bata y. 9s7b1. de Saanl. Arkad. 8 t 61. en fclf
boven, ZS bl.
M EERDERVOORT ; een Huys en ridderhofliad itt
Suid Holland, ook door Rachman afgebeeld , in de oude papieren dragende de naam van het Hof 0 udenhove ,Suid
23061.
MEEUWEN, in twee Gefichten door Rothman vertoond , is een Hays in den laude van Arkel en Altena, ontrent A. 1360 , getimmerd. Goudhoeve ,''88 M. Oodenhove
Heufdens Befchryv. 18 N.
M ENAPII; welke oude volkeren befloegen een flak van
Gelderland en bet overgelegene Braband, ontrent de NederMaas. Slichtenhor , (Ccefar en Strabo famen itellende) Geld,
Gefch. I B 17 61. of haar verblyf hadden (en dus fyn het waarlyk de Brahanders) tuffen de Maas en de Schelde. Kluverius,
Rhynm. 2 D. 109 61, of (maar dit is een feer elendige mistailinge van Pothanus) neergefeten waren, in Amitelland. Montanus, Anilleld. Befchryv. I B gbl.
Het Huys to ME R WED E, of by verkorting Merwe;
is, volgens Rothmans afbeeldinge, heden alleenlyk de ruiin
van een fydmuir , in het water flaande ; gelyk het de Leefer
hier kan befchouwen.
Ondertuffen is de buitenfie- ofde Weftfyde, mar Dordrecht
gekeerd, geheel glat en met blinkende of overglaafde fteenen
opgemetfeld: bet geen, na fulk een langentyd, al is een faak
vol opmerkinge.
Het is wet feer oud; maar niettemin die haar flichtinge Mereveus, kon. van Vrankryk, toefchryven, hebben geen wettish bewys. Akins, Notit, 2 Part. I 26pag.
Imrners , het is gefloopt, door den vreeflyken watervloed
van A. 41-t ; van welke ook boven, 6s en 81 Balen ,
Dordrecht , 769 M. neveris een afbeeldinge van deefe waternood. Boxborn. Stedeb, 9461. Van Spaan , Rotterd. 30 61.
Van
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Van Doyen nevens een afbeeldinge , van de ruiin, si7 hi.
&c.
Doch, hoe ft.er gefchonden door het water en den tyd,
de l urlfdithe van &Lie vierkante romp is fich noch uitfirekkende rot binnen Dordrecht. Gemelde Balen , 3s bl. en Boxkorn. 9411.
Nu van de Naamreden ; want die moet 'er weefen , of het
fpel is onvolrnaakt. Trafe dan af, of van de Merwe ; een
gcuieene grill' van Maas en Waal, by het clot Loeveflein.
tins. Now. op gemelde 2,661.
Of van kon. Merovus ; maar,, by Sac. van Oudenhove (OudHolland , 1 53 61.) is een Latynife Brief van Ger. Volfius , aan
hadrian. Blyenburg; trekkende de Naam niet van Meroveus ,
maar van mer-wede , dat is, paarde-wey. De gedachte kan my
1?ehaagen, want de Naamredenen altyd van oude voriten of.
oude volkeren te willen aftrekken , is eer belachelyk als fmalielyk en lofverdienend. Sie defelve Brief, by ran Leeuwen,
Batay. 37 bl. en Bakn, 35d hi.
Eindlyk -wil ik wel, nevens 7akob. Eindius (fie fyn Chron.
Zeland. 1 lib. 17 cap. 104 pag.) in het algemeen de Franken aaniieemen voor de bouwers van dit kaiteel , foo wel als van Kats,
Batenburg , etc.
Van de Franken fpraken wy,, 92, M. en verder,, fie van het
Buys te Merve, Yunius , Batay. 8 cap. i 11 Pag. en weder,,
9 cap. f'46 pag. Goudhoeve, 7861. Mews, XV Il. Provinc.
D. 451. bl. en de oudere Schryvers , Reda, 116 & t 3o pag.
bithmaras ( A. To18 , overleden ) in Chron. &c.
M I D DE L B U R G; een kaaeel tuffen Torenburg en
Nyeiiburg, tegens de AiVefl-Friefen, ontrent A. '2,38 , geflich;
van gr. Floris de V, ontrent Aikinaar. Stoke en Beka, by Alvveder Notit. part. 118pag. Nu, door de vernielfieke
Tyd , al lang ornver gemaaid-, ik fig, door bet Kaas- en Broodsy olk ten gronde toe vernield. Heemskerk,Arkad. in de ilanteek.
27o hi. Satin/. Arkad. 4 B. yo7 Scotanus, Frieje Gefchied.
14i bl. Goudhoeve,
't Huys te MY; in Leyerdorp, niet verre van de kerk; al
pee verwoea, doch naderhand vernieuwd. ran Leeuwen, Rhynl,
Kofluim Inleid
Goudhoeve,
lvr YNDEN, een riddermatige Hoillede , fich Peer wyd
uitbreidende, en wel ontrent de too leenerkbefittende; is gelegen ontrent Loenen en Kroonenburg , tegen over de luftplaats
Nieuwerhoek,by de Vecht. Siet de Loos drecht van NiC,Viliter
A.1704,
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A.1704 , den 22. Decemb, gaande het geficht van Myndea
opneemen , bey ond ik het te fyn alleenlyk een ruigen heuvel,
van puin en aarde , met een uitgedroogde wyde gracht omringt.
De bouheer fou fyn geweett Heer Gillis van Amite' , de
broeder van Gydprecht an Amfiel , welke ook (A.1227)
Gillis Van Atnittl en niet Van Mynden wierd genoemd. Hy
leefde, noch, A.1235'.
A.12.96, was Heer Amelis van Mynden , de Toone van
een leenman van de Graafllykheid.
Heer
Ondertuffen is my tot noch toe niet voorgekomen, op wetken wyfe en door wie dit Huys tot een puinhoop is geraakt.
Heden behoord het de Hr. en Mr. Pron. de Haze de Geo
gio , Burgem. van Arniteldam; door Wien een nieuwe Woning en Huys, nevens het Myner fluisjen, is gefield. Voor
hem befat het de Or. Gruiter, in Suriname, met de hoedanigheid van Generaal overleden. Deefe had het gekregen van de
Vrouw van Hoeflaken, terwyl de Hr. Qeereftein, haar fowl
het aan den Hr. van Kronenburg had verloeht. Hier 'uit is geT
fchil ontitaan, en gemelde Heer Burgemeefter heeft op . het
einde getriomfeerd. Dit weder,, uit de Aanteekeningen van Korn.
Kooten, wegens de flamboom van de ,Heeren van Mynden ,
van deBefihryv.van Arafieldam,
wyfende tot de
zny wyfende
1 54bl. en Van Leeuwen, Batay. 83o bl.
Siet ook Schook (Belg. firderat. 13 lib. 7 cap.) van dit Huys ger
wagh maaken.
MYSEN; een feer oude bedykkinge ontrent Schermerhorn, in Noord Holland •' gelyk, by Hejloo , ten Oodeit,
het Myfer kerkhof en, tenWetten , de Myfer fleiger ; alwaar
die van Myfen haar goederen fcheepten , den Rhyn fullendc
afkoomen. Vander Woude , Alkmaar, 133 H.
Van den Rhyn, in deefe landitreek, is ook gefprooken, by
gelegenheid van het Huys te Brederode, 43 61. gelyk by het watertj e de Eg , 76 bl. en noch elders.
Sie de Myfer coog, in Nic.Vilichersfeer keuxigh uitgevoercl
Noord Holland.

MOE RKERKEN; tegen over Jaarsveld , in Suyd Holland; door Rothman driefins afgebeeld. Help ' daar of niemendal te feggen.
MOE RSBERGEN ; in het Sticht, by Doom en
K leen- Geereflein ; ook onder de Gefichten v4 n Rochipan.
5'
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lieb van dit }luys ook niets. Sie Viffchers Stich.
M 0 N T F 0 (AT; is een groot en oud flat in de flad
Montfoort, gelegen aan den Eifel, tot een grensplaats tegen
de Hollanders, door biskop Godefried geboud. Beka, in
Godefr. de 28fle bisk. sisipag. Mears, XVII Provinc. 2, D.
879 bl.
Voorts verpande dit biskop Jan van Naffau (ondanks de gerneente van Uittrecht) aan Heer Harmen van Woerden, gelyk by by den Hr. Gysbr. van Amfiel Bede, met Vredeland.
Beta, in bisk. yam wag. en fieda, in' den feiven 39flenbisk,
212,

pag,

Naderhand wierd het door. gr. Floris de V belegerd ; en met
2 blyden beitormd ; maar gemelde Van Woerden Moutfoort
wel verfterkt hebbende , is het flot naa een langduirigh belegh,
vechtenderhand gewonnen; waar op de fwevende gefelillen
fyn bygelegt. Het kafleel is, nevens Vreeland, biskop Jai, op
fekere voorwaarden,weergegeven. Leda, in bisk.yan , 233 pag.
Beka, in den Plven , 98 pag. 6'criverius , in gr . Floris de V, 2,3 D bl.
Stoke, in gr. Floris, 102 bl. Sie mede boven, uit Vondel, )61.
en Amfield. Befihryv. z B. 5'2
A.1 301, fneuvelde, op Hogewoett ontrent Montfot rt,
Willem, de 4Ifte biskop, die van Utrecht to reukeloos )evechtende. Sie boven, in Hoogewoert, rob/.
A.1490, wierd Montfoort door den -hertog van Saxen
de Hollanders belegerd; doch de faak wierd midlerwyleu ook
bygelegt.
Sie meerder van dit flot, Slichtenhorft , 6 B. 79 M. Horten.
fixs , Hid. van Utrecht, 4 bl. Junius, Batay. 8 cap. I o8 pag.
en I 1 cap. 2.34 pit. Stra ganlif Frieje G.14461.
M 0 NI K E DA M, foo geheeten naar de Monik , een,
waterloop , midden door de flad vloeyende. Guicciardin.
XVI I Provinc. 3 part. 123 pag. Parival Verm. van Holl.

119 hi.
Was aan de fyde van Vrouw jakoba, toen fy, A. 1416, van
de Kennemers wierd ingenoomen. Boxhorn. Stedeb. 369 U.
Voorts doet haar Huygens, anders de 1-1r.van Zuilecbera, op
decfe wyfe , den Keefer aanfpreeken

Ztvid-0*e Purmer-end befit ik met den dam,
Die van een Monik-meer wel eer fyn doopfel non.
Maar eertyds,, nu niet meer,, hoe lien ik uwe baaren
Van &Jaren ingeflokt? als minder viffen vaaren
ran
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M die hair meerder fyn. Eli vraag ik 't ook de Faam,
'IC en leere geen belched van ouder . baaren naam.
fiaa butten, halve paapen
vult gy dan myn
Om blyven dat ik ben,, behoef ik meer al; gaapen;
Mpg borgers moeten by Godsdienftigh bin en koen;
hangt gelyk aan 't bidden en aan 't doers,
firm
MORINI; extremique hominum, Morini , dat is, Mori.
xi, de wydliafgelegene der menffen ; fegt Virgilius, in het 8 B.
van fyn Emu , 727 very.
Dit fyn de Vlamingen, de naafte aan Engeland, woonende in een landoord vol moeren en veenen. Gear, Gall. Oorl.
4B. 20 H. Pikardt, Drenth. 37 bl. N. N. by Blaeuw, in fyn
Britannia, xopag. trekkende de benaarninge Morini van ;nor,
in het oudeBrits beteekenende de zee. Want foo fyn de civitates Armorica. , fleden ar-mor,, dat is, aim zee. Siet ook Find
A Ghilde, over Kluverius , 2, D. I93 hi. nevens Merula, Ber.
tins, Marchand, Pontanas ,&c.
MUYDEN; van- deefe lad, op de mond van de Vecht
en aan de Snyder zee gelegeu i Icon de Keefer naarfien Boxborn. Stedeb. 335 bd. behalven Guicciardin , &c.
Maar van Naar clot kan ik niet beter fpreeken, als gebrui9
Icende de wootden van 4ntonides, Tfiroom, 4B. xo8 bl.
Naar aan den Oofterkant verheftfich 't Muyder clot,
Befaamd door Floris flood , bier van fyn flom geknot;
T'oen Velfen , foci op wrack , met fyne vloekgenooten ,
De graaf, fyn wettigh vor , den dolk in't hart dorfifiooten,
Gooiland verwen, met het bloed van fynen beer;
Dat wrack riep , daagende heel Holland in 't geweer,
Toen Woerden en Renege en mare wraakverwanten,
Op 't hooge Kroonenburg, vergeefs hun flandext pal:ten;
ilifaamen jammerlyk gefneuvel4 in dead.
Soo valt by in fyn firaf, die 't reckt der vorfien ichend!
De ilichter is gemelde gr. Floris, ontrent A. r290. Montanus, ilmfielheeren , Si en 109 bl. blyvende als noch heden inweefen, to weeten de wooning der Droften van Muyden en
Baljuwen van het Gooiland, als : de Hr. Petr. Korn. Hoofd,
ridder van S. Michiel , &c. en vervolgens de Heeren , Bikker,
papekop, Fontein &c.
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betreft,
(van
welken ook aldus Antonicies
Wat
ilo bl.
Fen ander magh beklyven,
IViaar nedrigh Muidenfal voor eewwigh Muiden blyven.)

Sy was wel eer (A.9c3) wegh gefchonken, aan de kerk 'van
Uitrecht, door keifer Otto den I ; hebbende toebehoord Hr.
Walger, de vader van-gr. Hatto , met de tolien aldaar. Buchelius, in Hedam, 86pag. welke gifte , door keifer Frederik,
A.1171, wierd beveiligd. Heda, in Balduin. 18i pag.
A.1204 , wierdfe verbrand.. Stoke, in Ada, 69 bl. behalven
lieda:, Beka,&c.
A. 3y6, is-het, nevens haar flot, ingenomen en verbrand,
door bisk. Jan van Arkel. Goudhoeve, 94 bl. Parival, germ.
van Holland, 162, bl. behalven Beka ,&c.
A. I;74, heeftfe weder tot een roofgeweeft. Scotanus, Frieffe G. x5-1 hi. fpreekende van bisk. Willem.
wierdfe van de Geiderffe ingenoomen en verbrand;
doch het gefchil is eindlyk bygelegt. oiedhoeve s, 5'7 t bl.
En wat de afbeeldinge 'van het flot aangaat ; wy hadden z
7eekeningen, maar verkoofen die van Rochmani te weeten
het Geficht op de rechterfyde.
Eindlyk fie mede van dit flot, Junius, Batay. 17 cap. 48f
pag. &c.
M L41 DE RBERG ; a-lwaar gr. Florin de V. gebracht
fynde, auffyn wonders is overleden. ScotanUr , Friesfche Gefchied. 14,6b1. op het jaar,, izo6.
Heeft eels coude kapelle, defwegen op deefe plaatfegeflicht.
Matheus,Analedor.Virom. I i 7 pag. uit een Gefchrift van gr.
Willem, 'van het jaar, t3324,
Vorders is het by myn in -een reekeningh, doch anders gaat
het- in -druk, met 3 Gefichten, ook ondet myn Vaderlandsfe
Landgefichtjes haar legplaats hebbende.
Eindlyk, een liefhebber Van Landlevens to ieefen,vermaake fich hier met de Muider-berg , van den Hr. Six, loflyker
heugen, 13urgemeefler van ./Imfieldarn by- Van Royen, Leermeefier der Seden, Io941.
M U I LW Y K; een Hays en ridderlyke- hofftede in Surd.
Iolland baloorende tot de Muiiwykken, nit den huyfe van
Merwede of komftigh. Van Leeuwen, Batay. 1233 bl.
MUNT; ontrent welkers aloudheid, ik niet meen op to
haalen, hoe men eertyds handelde, alleen met ruylen en verwife-
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wiireIen; hoe mtn, dagelyks in deceive groote wanorders bevindende eindlyk aau het geldmunten is geraakt; en hoe men
de gemunte flukken noemde pecunia, a pecore , dat is; vann het
vee, allereerit daar op afg Deefe floffe vind gy verbal.&id by die Latinifien, welke over de Geldmunten, en, foo
Roomffe als Griekffe , Gedenkpenningen hebben gereclenkaveld:
doch fier ook Yak. van Oudenhovens Dordr. 7 H. z4q bi. en
Alkemade , in het Voorbericht van fyn Graafliyke Geldmunten.
Maar ik keere my alleenlyk tot de Munt van hetgraaffchap
Holland ; hebbende daar af,A 1064 , Dordrecht het recht °tit
Handveft Chron. 2 D. 7 11.-fangevkirHdIV.
118 by gemelden Oudenhov. 22,01. welk recht is bekrachtigd door verfcheidene handveilen van hert. Jan van Beyeren,
Albert en Willem van Beyeren, Filip den 1, Maximiliaan en
Filip den II, Vrouw Maria en keifer Karel den V. Balen,
Dordr. 67961.
Dit van haar oudheid ; nu van de . Geldmunten in het byfonder.
A.15'97, is , door eenen Dordtenaar, Erafmus van Hoseweningen, uitgegeven een Beeldenaar van goude en filvere ftukken, re Dordrecht geilagen beginnende met gr. Diderik de
VII, of A.1113, en mer Filippus, herr. van Burgondie, of
A.1467, beilaitende. Koch eens, Oudenhov. 2.47 bl. en 'Bales, 679 61.
Waar nevens gevoegd moeten worden de Goude en Silvere Gangbaare Penningen der Graven en Gravinnen van Hotlaud ,vertoond en behandeld , A. 1700 , door Kornelis van Alkemade , boven , met lof meermaalen aangetogen ; als 7 bl. &c.
Maar, feet bier eenige benaamingen van onfe uudeMunten
aangehaald,
I. Andries-gulden; vertoonende S. Andries met fyn kruis;
van welke boven , 189 bl. dede fluiver. Goudhoeve,56014:
doch, A.1 496, op 28 auivergefet. Scotan. Frief Gefth 451,b1.,
j a, naderhand tot 58 fluiver gereefen. Van 1VIeteren,
7 W.
Burgoenffe Schilden of Filip-klishers, golden 2 gl. 3 ft.
Goudhoeve , 47! bl. hoewel fy allereerft deden, 15 fluiver.
Reemskerk , van het verhoogen en verlaagen fpreekende, Arkad. 22461.
III. Botdrager; verbeeldende een gehelmde leggende leeuw;
fynde van gr. Willem de V. Alkemade , 82 bl.
Van deefe is, voor eenigen tyd, een menigte opgedolven
in
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in het vertimm eren van een Landhuys , in de provincie van
Groningen; hebbende naderhand de eigenaar eenige Muntkabinetten van Holland, door myn handen , daar mede verfien.
I V. Davidsgulgien; A. 1497 , van 25 fluiver; doch , A. 1489,
5/ fluiver hebbende gedaan. Scotan. Friefe G. bl. ook , 449
en 45'obi. fpreekende van het ileigeren in verfcheidene Munten, veel onheil in Nederland verwekkende. Sie boven,
I iv bl.
V. Der, oortjes; (onder de myne mede geplaatft) ontrent
A. I5.45, geflagen; te weeten , voor de Geeft-armen, raakende het collegie van den Heiligen Geeft, binnen deefe itad.
Bleiswyk, 46 en 103 bl. by Pars, Katw. 186bl. de(eve ook afbeeklende.
V I. Drielanders. illkemade, ioo bl. aldaar ook der Grieken
Munt-benaamingen aanhaalende.
V I I. Engel, met z fchilden , tuiren defelve ftaande; van
gr. Filips den I. Alkemade, 130 61.
V I I I. Filipsklinker ; nu verhoogd en dan verlaagd ; nu if
ituiver en dan weder wel 2 gl. to ft. Sie boven, de Burgoenf:
fe Schilden.
IX. Oude Groot ; de eenigfte munt van gr. Floris de V ;
hebbende een kruis. Alkeneade, 5'4 61.
X. Oude Groot; van gr. Jan de I ; de laatfte uit het oude
Nuys van Holland ; volgens het bovengefchrevene, 112, en
255 hi. in beeltenis met die van Floris de V, overeenkomende.
illiemade, 62. W.
XI. Oude Groot van gr. Willem de III; waarop allereerft
alle titelen volkomen fyn uitgedrukt. Alkemade, 69bl.
X 1 I. S. Katrine Doit; (ook in myn kasie te vinden ) voerende het rad vol vilmeffen, het wapen van S. Katrynen Galt.
huis, binnen Leiden. Van Leeuwen, Leid. 47561. by Pars,
Katw. 36ob1. en niet het rad van Avontuiren ; een belachelyke misduidinge in de Medal. Hiflor. 1461. * *
Van S. Katryn , maget en martelareffe , is boven gefprooken,
Doch dat het geheele Ieven van deefe Egiptiffe heilige
een kinderfpreukjen is, vertoond ons Daniel Papenbroek , befchuidigende Baronius, by Mathew Fundation. & Fat. Ecclefiar. loFundat. 189pag. voeg by deefen, Hadrian. Valefists , in
Boilbumis.
X I 1 I. Kromflaart, naar de kromme Leeuwe-flaarten foo
geheeten. illkemade ,
61.
X IV. Gou-
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Goude
verbeeldende het Vredelam, met fyn
kruisbanier. Alkemade , 86 U. en ook daarenboven in fyn
Voorbericht , tegens Goadhoeve , betuygende, dat deefe Lammen van kon. Willem met fyn gemunt. Sie Goudhoeve ,
3 13 61.
X V. Heele en halve Hollandsfe Leeuw Alkemade,10061.
en r. Willem de VI.
V I. Vlaamfre Leeuw, onder een kerkdakje; van gr. Fi.
lips den I. Alkemade , 130 en 134 hi.
X VI I. Ponden Tornois ; namaals ponden Vlaams geheeten ; waar mede de Graaflyke fchattingen wierden gereekend.
Alkemade, 59 bl. Is geene Munt, maar een fomme gemunt
geld ; even als de Brafpenning, van Welke boven, 5-9 en 97 bl.
XVII I. Ryder, of een ridder, op een gedekt tornooipaard.
Alkemade, 134 61. in San den II. Sie boven, in Dekkleden,
sz

XIX. Dubbelde Saffiner ; A. 1498r to Gent gtatun4
kemade , 16461.
X X. Schuitjes ; van 24 iluivers. Van glifeteren, Hifh,8k1.
XXI. Main , en daar in een. Engel of een Leeuw. Akekemade , Jo' bl. in gr. Willem de VI; betuiner van Hageftein.
Boven, 12,2b1.
X Xi Vlies ; naar het Vlies, of van Jafon of antlers Gideon. Alkemade, 161b1. in Filips de I, &c.
XIII. Heele en, halve Voetdragers ; vertoonde een arend,
met een wapenfchild aan ieder voet. Alkemade, 9461.
XI V. Eindlyk de Vuir-yiers, een vuirflagh vertoonende;de
enkele z blanker doende. Alkemade, 13461.
Hier mede fluit ik deefe Verhandelinge van de Geldrininten ; alleenlyk daar nosh byvoegende, dat, voor A,158o,
geen Munt in Zeeland is geweeft. Alkemade, I541//. .en_ in
fyn Voorbericht. en daar nevens, dat, onder het Grave-geld.
de Munt van Diderik de V II , als de eerfle en oudfte, word
aangemerkt. We've Alkemade , 3461. ondertufren overflaande de Munten van byfondere fleden, als van Medenblik.
Defelve, 46 bi. en in fyn meergenoemd Voorbericht. of van Sevenbergen. Oudenhove, Dordr. 247 bl..
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11"A.ALDWYK ; een groot, oud en fterk Plot weleer
-1.- N door haare Heeren , in de yaarboeken, alom bekend.
Lagh in Delfland , tuffen Lier , Gravefande en Honilardyk.
Goudhoeve , 93 bl. tilting. Notit. 2, part. 131pag. uit een GePrift van gr. Diderik de VII, van het naar, 1193; alwaar
men leeft : Naltwik, een dorp, by den aanvang van de
Liora.
t 1 4 bl.
Gravefande
boven
die van
Honilardyk
1 45 bi.
en van de Liora ,iii de Letter R. op Rieviertjes.
N AA M R EDE N; ontrent fommige fteden en volkeren , feer dikwyls onnofel , en ten eenemaal befpottelyk. Let
alleen op deefe weinige itaaltjes.
I. Arkel ; van Herkules, quanfuis het hoofd van dit edel
flamhuis. Boven, 10 bl.
II. Braband; van Salvius Brabo, krygsgenoot van den wydberoemden Romein, Kaius Julius Cmfar. Yak. Hartz Kolom,
in de Vuirige Kolom, t bl.
I I I. Britanje quanfuis anders Brutanje ; naar een gevondene koning Brutus. Cambdeni Compendium , I 2. pag. &c.
I V, Dania of Deentharken; van Dan, eerie der I z foonen
van den artsvader Jakob.
V. Engeland-, of beter Angulland ; naar cenen koning
gull, Humbaltsfoon.
V I. Frankryk; ,paarFrancio, de foon van den Trojaanfren
Hektor. 0 onbefchaamde monike praat! Boven, 92.
V I I. Friefland; naar Fryx of een Phrygiaan, uit Afia herwaars overgeviogen. Boven, 9f bl.
V III. Groningen, of anders Gruningen ; naar Gruno , mede een opgeraapten Trojaan, nit Atie overgekomen. Boven,
I X. Haarlem, andcrs Heerlem ; naar jongkheer Lem, een
Fries. Boven, 123 en 202 61.
X. 3uliacum, of Gulik ; naar reedsgenoemden krygsoverfte , Julius Ceafar.
X I. Ifl , in Friesland ; van Ilium, anders gefegt Troje,
van koning Ilus geboud. Boven, Is661.
XII. Aka
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X I I. Medemblik; naar de toveres Medea, quanfuis als een
afgod in deefe landftreek geberd. Boven, 224U.
X I I I. Rotterdam; naar Rotharius, een ingebeelde koning
van Vrankryk. Boxhorn. Stedeb. 2601.
X I V. Schotland naar Scota , de dochter van koning Farao, uit Egipte gefeild en hier geland of geilrand.
X V. 2'ornacu41, of Doornik ; naar Tornus, een vreefrelyke ridder, van bovenmenflyke fterkte.
X V I. En ten laaften (alfoo deefe miflyke Naamredeneti
my, en buiten twyfel ook den Leefer,, allang verveelen) Vianaar Fye Jans ; een mooi menfch, mar fekerlyk fonder
valr of mar.
Sie, voor al le andere, Van L ee uw en , Lei dens Be fchryv. Poor.
cede , 6 bl. en daar op Nader Bewys, 2,64 &c.
NAAMEN, fpotnaamen,of anders gefegt , bentnaamen,
gelyk daar fyn , in de Roomile jaarregifiers , Kaligula of laarsmannetje; Karakalla of de keifer met de paltrok , &c. wclkc
Naamen in de Medalien, Opfchriften of andere Gedenktekeneri
nooit worden gebrult.
Soodanige fyn ook de volgende, in de Neerlanee Gerchiedenifen u voorkomende.
C.
I. Albert de Beer ; hertogh van Saxen. Scotan.
90 bl.
H. Den Dollen hertogh ; anders Chriftiaan , hert. van Brunswyk. Wagenberg, Duitfche Florus , 37 hl.
III. Diderik de Vlieger ; grave van Kleef. Slichtenhorfl,
Gelders. G. 5' B.\ 5.6 hl.
I V. Floris de Vette; graaf van Holland. Boven, 86 bl.
V. Floris de Swarte; broeder van gr. Diderik de VI. Goudhoeve, 276 bl. Befchryv. van Hoorn, 2.7 hi. Befchryv. van Alkmaar, 1 7 bl. &c.
V I. Floorke Dun-bier; anders Heer Floris van Egmond. Befchryv. van Leeuwarden, 302,bl.
VII. Covert de Bultenaar ; overweldiger van Holland. Boven, nob/.
V III. Swarte Griet; gravin van Vlanderen. Goudhoeve,
Scotan. Frieffe G. 131 bl.
31 I
I X. Quad Griet; moeder van vrouw jakoba. Goudhoeve,
van haar wreedheid fpreekende, 448 bl.
X. Henrik de Leeuw ; naneef van Henrik de Dikke. Scots93b1.
suss,
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X I. De Swarte Hertogh; anders keifer Henrik de III , footle van Koenraad. Goudhoeve , 246bl.
X I I. Jan , finder Genade ; anders de graaf van Oftervant.
Scotan. f B. 1 5-4 bh
X I I I. Jan met de Belles; de zofte Heer van Egmond. Boven , Sob/.
X I V. Manke Jan ; eerfle graaf van Egmond. Boven , 81 bl.
X V. Karel de Kaale en weder Karel de Simpele of eenvoudige : beide koningen van Vrankryk. Boven, 1601.
X V I. Karel de Stoute, anders de Koene , of de Strydbaare.
Boven , 160/.
x V I I: Lodewyk de Stamelbout, en weder Lodewyk de
Luyaard of Doe-niet; beide Franfre koningen. De la Croix,
Algemeene Wereldbefchryv. 2 D. ICO bl.
X V I I I. Otte met de Paardevoet ; graaf van Gelder,,noch
voor de hertogen. Slichtenhorfl, Gelder:. G. 6 B. 92 M. Goudhoeve, 314 61.
XIX. Lange Pier, anders Groote Pier, en, by de Latinillen, Pyrrhus Magnus geheeten ; A.15-17, opperamniiraal
der Gelderffe Friefen. Van hem fal beneden worden gefproken in de letter P; maar fie midlerwylen fyn drollige eertitelen , by Slichtenhorfl, TT B. 3co bl. en fyn Graf fchrift, by Natheus , 176 cap. Epiflolar. & reflamentor. uitgegeven A. 1708.
X X. Reinoud de ,Swarte ; de laatfte graaf en eerfte hertogh van Gelder. Slichtenhorli, 7 B. 118 bl. Scotan. c B. 169 bl.
X X I. Willem fonder Land; graafvan Ooft-Friesland, naderhand gr. van Holland , met de naam van Willem de I.
Befehryv. van Alkmaar, 22, 61.
XXII. Quade Wouter; de i 2fle Heer van Egmond. Boven , No bl.
NAARDE N; in Gooiland , aan de Snider Zee; wel eer
belegerd , verbrand en vernield ; en defwegen heden niet als
een droeve puinhoop, van de genoemde zee verfwolgen.
Immers het men nosh (met een gefladigh waayen van fekere wind, de zee to rugh loopende) ruiinen van kerken , met
takken van afgeknaagde boomen omfet. Parival, Vermaak
van Holl. i 6o bl. Het Gefchrift van heifer Ott den III. van het
jaar, 9 96, by den Heer Alting, 131 pag. Notit. 2, Part.
Maar, wanneer en van wien is Naarden op deefe wys, tot
een puinhoop geworden ? Men fegt, hoewel fonder getuigen,
door Jan van Arkel , de 47fle biskop van Uitrecht , ontrent
A. 1348. Boxborn. Stedeb. 3 i 8 bl. Saanl. Arkad. i B. 2661.
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Voorts toonden die van Naarden , A. 1 196 , een ongemeenen yver en trouw voor graaf Floris de V. Stoke, in PLoris de
V, 12s bl. Wachtendorp , in het 6 B. van fyn Rymchron. deefe woorden gebruikende:
Niet tier van Kronenburg, daar Piet men in de velden
De Naardenaars , die firaks haar in de wapens ftelden,
Heer Gerrit ryd voor uit en vraagt wat datfe doen?
Waar owl die manners haar met oorlogstuigh ontmoin?
D'oudfle der burgery fegt : 't is, de graaf te wacbten.
7oen Haan de troepen Jill , die haaren landsheer brachten.
Heer Gerrit wykt te rugh , en naar de grave fleekt,
Die keerd fyn paart , dat fpr ingt ,maar valt en fyn been breekt.
Toen was 't onmogelyk den grave te bewaaren,
Alfoo de Naardenaars haar op de hielen waaren;
Van Velfen fleekt den graaf. &c.
Voeg bier nosh nevens Arm Montanus, Leven der Anifielheeren, z B. 94b1. en alle de aangehaalde by meergenoemde 41hemade , in de Bylagen , betreffende de Moord van graaf Floris.
Maar, wat nu het hedendaagsfe Naarden aangaat, dat is,
ontrent A. i[;i-o , by vergunninge van gr. Willem, hertogh van
Beyere, gefticht niet verre van het oude ruiin, op de (linker
fyde. Guicciardin. Additament. 3 Part. I 24 pag. Parivall ,
Vern. van Holl. 18 H. t 59 bl. &c.
Ondertufl'en, terwyl my niet en Tuft foo laagh in onfe jaarregifiers te treden , foo kan de Leefer opfoeken, by Hoofd, Meteren , Goudhoeven, &c. het jaar 1 5. 72 ; waar in , op den i Dec.
de ontmenfchte Spanjaard , onder Frederik, de foon van Duc
de Alva, deefe ftad in het bloed hearer inwoonderen bynaar dee'
verdrinken.
Is heden een nieuwe en vafte fortificatie ; federt het, A. 1673 ,
den 13 Sept. den Franfman , door de wapenen der Geallieerden is ontrukt.
N A C HT ; by welke te teekenen was een plechtigheid,
A.1483, al in gebruik. Gabbema, Leernvard. 38 bl.
Hoe, niet eerder? by de oude Germaners, Kellen en Gallen is dit al in gewoonte geweeft. aefar, Gall. Oorl. 6 B. 18 H.
Tacitus, German. I i H.
Sie verder, Kirchmayer, over de genoemde plaats van Lsfins, 19ob1. betuigende, uit Egid. Strauchius, die landwyfe
mo.
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mede in Polen en Bohemen te fyn; Kambden, Britan. comlend. het felve feggende van Engeland, en fpreekende van
wythnos , dat is , 8 nachten , en penthelnos , of IT nachten ;
16pag. Yoh. Smit , of Smetius , 0 ppid. Batavor. 9 cap. t i 2.pag.
over de kohimen binnen Nimmegen handelende. Sie ook
daarenboven , Cujacius , Obftrvation. lc lib. 32 cap. Berneccerus. c 3 Quagion. Bodinus , de Republ. 4 lib. 2 cap.
Dus fprakmen, ontrent de rechtbanken, van binnen I I of
z nachten te betaalen ; dus wierden de rechtdagen geheeten ,
genachten ; dus haddenfe dwarsnachten , &c. W. van Velden ,
de ilanteekeninge, op fyn Hoftapyt , 8 bl. en meergenoemde Kilianus, in fyn onverbeterlyk . Woordeboek , 134 bl. in de Antwerpsfe druk, van het jaar, 1599.
N A T E W1S; een aanfienlyk Heeren-huys in het Sticht
van Uitrecht, ontrent den Rhyn, tuffen de ftadWyk
te Duir'
ftede en de Vrye Heerlykheid 'Amerongen. Is mede onder de Gefichten van Rochman. Heb verder geen fchryffloffe.
NAV A LI A; men vied het woord by Tacitus, Hifi. s' B.
26 H. Maar, wat is nu, Navalia? wie fal het feggen?
I. Is het de !lad Kampen of Deventer ? Junius, Batay.
3 cap. 63pag.
II. Is het mogelyk een hoogte, by Kampen, ontrent het
dorp Wilfen? N.Kondewyn, sn fyn Verfaamelingen.
III. Is het dan ook de rievier de Waal? Lipfius, over Tacit. 540 pag. in occiay. behalven Beat. Rhenanus ,&c.
I V. Of is het de Nahe, by Bings ? Handvefichron. z D.
Sob!.
V. Of liever, is het de Yfrel ontrent Duisburg. Kluveritss,
1?hynn2ond. 2 D. 22 H. 218 bl. of in fyn Germania Antiq. 3 lib.
59cap. Sie mede Slichtenhorfl, Gelders. G. i B. 4b1. en
Notit. 2 Part. 1 oopag.
Maar, ondertuffen fnyd een Critic's', dat is, een Latynfre
Lettergifper, de Gordiaanfie knoop van deefe twyfeling, met
fyn fwaard aan flukken. Hy Ieeft, by Tacit's: , niet fcinditur Nabalia fluminis pons, dat is, de brugh van de rievier Nakalia word afgebrooken , maar ; fc inditur navalis fluminis pons
dat is , de fchipbrug van de rievier word afgebrooken: te weeten een brug van balken en planken, welke, aan weerfyden,
wierd afgebrooken en opgenomen ; op dat de veldheeren, buiten vrees van hinderlagen, onverhinderd een gefprek mogteri
houden.Yunius,B atav cap. 239pag. Boxhorn. Epiflolar . 23 p.
Soo gy nu ondertuiren hebt gelegenheid om, te Amileldam
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dam, op het tladhuys omme te wandelen, ontfet u daar niet
over den frefco- fchilder; hebbende, in deefe gefchiedenis, een
afgebrooken boogh van een hooge en fwaare hardfteene brugh,
durven vertoonen.
N E H A L E N N I A; een vreemde godinne, van welke
wy boven gewagh maakten, 1o6 bl. Doch, hier dan wat omflandiger.
Domburg is een plaats in Zeeland , op het eiland Walcheren,
in het N. Weften , tuffen Oott- en Weft-kappel. Hier fyn,
A.1647, den 5 Januar. in het duin, aan den oever opgegra.
yen verfcheidene fwaare fleenen , en wel in fulk een menigte, dat u weinige plaatfen in Zeeland fullen ontmoeten,niet
met deefe fleenen pronkende. By voorbeeld , het Huys Steenh ove, Smallegange , Zeeufch. Chronyk ,67ibl. het Huys te Watering. Defelve, 674 bl. &c.
Nu was op deefe iteenen afgebeeld een fittend vrouwmens,
hebbende een fruitmandeken op haar fchoot, en meermaalen
een hond, aan de een of de andere fyde geplaatft. Defelve,
82, bl.
Dc inhoud van de Latynfe Byrchriften beflonden meerendeels in kerkbeloften van Dacinus , Exomnianus , Nertomarius Sumaronius , rarinus , Fletus , Satto , Fefilui , &c. alle onbekende meniren, ontrent de woorden ; DE YE NE H ALENNLE, dat is, aan ae Godin Nehalennia. De felve , 8 3 H.
ons aldaar verfcheidene afbeeldingen verleenende; gelyk mede Boxhorn. in een Redenvoeringe over deefe Nehalennia, en
Van Royen, over Verflege , ION.
Ondertuiren is deefe Nehalennia, alleenlyk hier en nergens
by de oude Schryveren , noch in de oude Gedenkteekenen bekend.
Want, alhoewel ook by Gruterus (Thefaur. t part. 89pag.)
een oude infcr,iptie,te Duits, by Keulen gevonden, de naam
heeft van Nehalennia ; wat fal ik feggen ? Het affchrift was
Ireherus toegefonden door eenen Kampius; en quam dus eindlyk aan Gruterus:
Maar wat brengt ons de Hr. Jilting, Notit. i Part. To1 pag. ?
Nehalennia, fegt hy, is Nie hell , het Nieuwe Licht , of de
Nieuwe Maan; waarlyk , een godin niet wanfchiklyk hier op
de zeeftrand geplaatft, om van koopluyden en andere zeevaarende met kerkbeloften gepaaid te worden.
Want, met de Roomskatelyke meen ik my hier niet op te
houden, gelovende , volgens de Brugsfe Kourant, dat , op
het
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het eiland Walcheren, waaren gevonden eenige oude beelden
van de H. Maagd Maria, maar datfe, door toedoen der Predikanten waaren verdonkerd en vernietigd. l3oven gemelde
Bo xhorn. by Blankard. Holl. Yaarregifler , 3. Cent. I I Aanmerk.
186 bl.
Vorders , die de Byfehriften , in het byfonder wil leefen en
ten deele verflaan, vervoege rich by genoemde Gruterus, Re:nefius , Vredius , Sponius , Gelenius , &c. terwyl ik hier noch
achtervoege , uit Smallegange , (631 bl.) dat de grondflagen
van Nehalenniaas tempel nu wel 200 roeden in zee zyn gelegen.
Maar facht, Diet al te fchielyk. Niet alleenlyk wierd bier
Nehalennia op de fleenen verbeeld ; maar ook , op de felve
wyre , in huysjes of nifren, Jupiter , en Neptunus. Smallegange wederom , Sz N.
En foudge nu noch meer willen weeten ? wel aan , deefe
Smallegange (85- N.) fal u de Gedenkpenningen vertoonen der
Roomfre keiferen; van Vitellius, Trajanus, Severus, Pofiumus , Tetrikus, Vi6torinus, &c. behalven de Burgemeefterlyke, in menigte, by deefe ruiinen , uit de grond gehaald.
NEMUS S ACRUM, Deefe keuritoffe is boven meerendeels afgedaan. Immers, daar is, 37 bl. gefegt van de
oude Duitfchers, onfe voorvaderen : nemora confecrant. Dat
is, .5, wyden wouden.
Deefe wouden wierden ook geheeten luci; van lux, het
licht, pet' antiphrafin feggen de Grammatici , door een fpreekwyfe , het tegendeel beduidende , te weeten, luci, om dat
die duiftere eikenboffen van het licht geheelyk waren beroofd.
Maar de veritandigere neemen het naar de fin eenvoudelyk ;
loci, van lux, of lucere, om dat het aldaar dagelyks vol licht
was , door het geduirigh flikkerel en oplichten der heilige offervuiren. 0 fchoone ftukjes van de fyne Schoolgeleerde ! Siet
Fabri Sorani Thefaurus, op Antiphrafis en Lucus , behalven de
rechtfinnige Voffius , in Etymolog. Bebelius , Fink, &c.
Deefe wouden en Wilde boffen waaren nu de Nemora Sacra. Maar onfe Vaderlandsfe Schryvers willen perfors een
eening Sacrum Nemus hebben ; het felve flellende, gelyk ,
37 bl. is aangeteekend , by 's Graven Hage , of Ter Tolen,
of Nimmegen of Kuilenburg, &c. met de ydele benaaminge
van het Schakerbofch, Schakerloo, het Haagsfe bofch ,Rykswait of Hogewalt, &c. Simpele benfelpraat! aangefien dit
bach , daar ieder foo' van is fchreeuwende, geen eenigheid
van
2,46

N E. N I.
247
van plaats kan worden toegevoegd. Wilje ondertuffen noch
eenige Schryvers hebben ? Sie daar ! Yunius , I2, cap. 249 pag.
en 13 cap. 29C bl. Slichtenhorf i , Gelders. G. i B. 37 bl. en
2B. 11 hi. fpreekende van het gefchil , over dit Sacrum Nemu: , tulfen de Gelderire en de Hollanders. De Handvefichron.
4 B. i H. sibl.
't Huys to NE S , naderhand geheeten Rhyneflein; van
welken op den letter R.
NEUSTRIA; is Normandye , in Vrankryk. Die vermaarde Deen Rollo, Chrilten fynde geworden, kreegh het
ten huwlyk met de dochter van Karel de Eenvoudige , kop ing van Vrankryk. Boxhorn. Stedeb. 41 hl. Scotanus , Friefche
G. 3 B.140 bl. Siet De la Croix , Wereldbefchryv. 2B. i4obl.
Hubner , Oude en Nieuwe Geograph. 6 4 bl.
Van Rollo fal meerder gefegt worden, op den letter R.
NEDE R BL 0 K L AND; een Huys in Suid Holland,
ten eenemaal vergaan , fynde daar of alleen de plaats bekend.
Oudenhoven, Suid Holl. 411 bl.
N E DE RHORST; heden het Huys van de jonge Heer
van Welland. Sie boven, in de Letter H. 147 b1.
NE DER HO V E N; noch heden een koftelyke en vermakelyke timmeragie in Suid Holland , in de Groote en ten
deele in de Kleene Lind; ongemeen vergroot en verbeterd
van de Hr. Pompe, Heer van Slingeland, Baljuw, &c. Oudenhoven, Suid Holl. 224 en 412 bl.
NYENRODE, anders Nieuwenrode ; by Breukelen,
aan de Vecht; in een Gefichi gebracht door Rochman, N. N.
Vinkeboom , N. N. en- A. 1700. door K. Specht; van elkander
geweldigh verfchillende.
A.1481, den 7 Sept. is dit Huys, door die van Uitrecht,
belegerd, ingenomen en verbrand. Heda, in Gysbr.ere David,
29661. de Annales van Uitrecht , by Matbeus ,Analeelor. II tom.
1661.
A.1672, is het vernieude Huys , door de Franffen met den
vuire vernield. L. Sylvius , Very. van ifitfema , 343 bl:

NI EROP; een dorii. in Waterland, tuffen Winkel en
Hooghwoude , in de Oude Nieudorper polder; in de Dude
Landchronyken geheeten Nethdorp en Nieudorp. Scrtvertus ,
in gr. Florin de III, A. I 18o f Nieuwdorp en Winkel verbrandende ; I fl bl.
NIEVEL D; onder Vleuten, in het Sticht van Uitrecht,
aan den Outien Rhyn of den Leidsfen Vaart.
A.130,
Q4
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A.1336, kreeg Egmond, derwaars gefonden van den hertogh, dit kafteel , by verdragh, maar wierp het om verre ,
tegens Fyn gegeven woord. Scotanus ,_Friefch. G. 6 B. iMbl.
Is verder, door Rochmal 1, in een Geficht gebracht.
NIEUWBURG; heden alleenlyk een feer dikke brok
van een oude muiragie ( gelyk ik daar of heb een iii[chetfing
van Sieuwert 'van der Meulen) ontrent Alkrnaar , by Outdorp.
Dit flot was geilicht door gr. Floris de V, op den ingang
van Frielland, ontrent A.1288. Goudhoeve , 83bl. Scotanus,
Friefrh. G. c B. 145' bl. Saanl. Arkad. 73 , 2I2, en 249 bl.
Alkm. Befchryv. 28 bl. de Scoreler,, Medenbl. 134 bl.
Of liever, van kon. Willem, de II, ontrent A. 12,5"5'. de
Couwenaar,, 7o bl. Scriverius , in
, 204 bl.
Doch, A.1491 , is dit flot, van de Kaas- en Broodslieden
IVerwoeil. Wederom , Scriverius , in Koris, 237 bi. Saanl.
Arkad. 488 en T14 bl. alwaar de fchryver verklaard defelve te
hebben uitgeteekend. Heemskerk over bin Arkad. 270 bl.
Ondertuffen gelieve men te weeten , dat Nieuwburg of
Nyenburg is geweeft eene der j cafteelen , waar mede Floris
de V, de loon van kon. Willem, de wrevelige Wefl-Friefen
Focht te muilaanden ; fynde de andere Enigenburg, Middelburg, Munnikeburg en Nieuwdoorn. 'Weder , de Saanl
73 bl.
NlEUWEJ A ARS - GIF T. Hoe overoud het is, niet
2lleenlyk een goed begin vacs het Nieuwejaar malkanderen
toe te wenffen , maar ook eenige giften daar nevens te voegen , heb ik, over den Almanak van Ovidius aangeweefen,
I B. 3 H. Ifl bl.
Maar het plagh in Holland de gewoonte te fyn, in de maand
van January, dat men aan de mannen of vryers ging pontsfen ,
dat is, een giftje toefenden, op den 14 Januar. de vierdagh
van S. Pontiaan.
Doch bier tegen plagh het manvolk te nieten , dat is , de
vrouwen of vryfters een vereeringkje weder over te flieren ,
op den 21 Januar. de feeftdagh van S. Agnes of Agniet. Jurnus, Batay. 16 cap. 388pag. den dagh van S. Pontiaan , te
recht, op den 14 Januar. p1aatfende , en geenfins op den 19
Novemb. gelyk we vinden by Schook, de Inundat. Belgii,
Difp. ad A. 1 cp.; en Gabbema, Neerl. Watervl. 247 van
Schook buiten twyfel misleid.
Sie mede, over dit pontsfen of pontfenden en nieten, L.
Meyer,
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Meyer, Woorden-fthat, 3 D. 69s en 709 bL en Korn.Kilianus,
in fyn deltige Dielionariam , 338 en 4 11 bl.

N I E U W P 0 0 R T; een clad aan de Lek , tegen over
Schoonhoven; in de oorlogen tuffen Holland en Gelderland,
veel elenden en wederwaardigheden onderworpen.
A.1489; isle belegerd , volgens latt van de graaf van Holland en beftel van die van Dordrecht, veroverd , afgebrooken en gcflecht.
A.1514; weder afgebrand.
A. 1 5' t 6; weder overvall en en uitgeplonderd , door de Gelderffe.
A. 1 5- t 7 ; wederom afgebrand.
A. 1 $'2 4 ; driemaal, van de gemelde Geldersfe, ingenomen , geplonderd en verbrand. En des wegens moet het u niet
als lets feldfaams voorkomen , dat deefe ongelukkige flad allenskens is verarmd en voor het groorite gedeelte van burgery
ontbloot. Gouckoeve , 93 en cab bl. Oudenhove , Suid Holt.
226 en 312 H. Slichtenhorft. Gelders. G. II B. 34c, 349 en
357 bl.
Vorders is het een leen van de Gpaflykheid ; houdende
het, voor de eene helft, de welgeboorn. Heer van Langerak,
en voor de andere helft , fyn Excell. Willem Frederik, gr.
van Naffau , Stadholder van Friesland, Groningen en Ommelanden , &c. als Heer van Liefveld. Oudenhoven , wederom,
3 1 4 61.
't NIMMEGER- SLOT, antlers geheeten het Valkenhof; of ook wel het Waalen-Hof, Vandaalen-Hof , ja Franken-hof; een over oud gebouw, biunen Nimmegen, op den
Hoener-berg, aan de Kleefsfe fyde van de dad. Doch wy vetfchuiven het overige tot op den letter V; Valkenhof.
NOD A; een moerigh watertje in Gelderland, iboven
Rheenen , loopende in den Rhyn. Slichtenhorfl , Gelders. G.
i B. 103 bl. en weder, 6 B. 79bl. Is heden de Grebbe geheeten. Beda ,.in Arn. en Dirk, 611 pag. Heda, in aan den III,
242 pag. Alting, Notit. 2 Part. 133 pag. uit een Iliterfcb Gerchrift van het Saar, 1196.
't Huys ter N 00 D; door Rochman in Teekening , en C.
Elands, in Print; gelegen onder Delff en dicht by's Gravenhage , aan -de Suidhoudsfe Wegh, op de wegh naar Leiden.
Is geboud , door Heer Karel van der Nood , A. 1614, overleden. Goudhoe,ve , 99 61.
NO0 RDELOOS ; een Huys , of liever ecn Hof, in
Suid
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Suid Holland ; heden vervallen , ja geheelyk verdweenen.
Goudhoeve , 78 bl. Oudenhove, Suid Holl. 3 15' en 412 bl.
NO ORM A NN EN, of Noordmannen ; tot deefe landen , uit het Noorden , als by fwermen, ontrent A. Boo, afgedaald , waaren meeil Noorwegers , Deenen en Sweden ,
Gothen, en Vandaalen, Herulers, &c. onder de regeeringe
van keifer Karel de Groote. Eginarth. in Karolo. Otto Frifingenfis . 5 lib. 30 cap. Urfpergenfis. de Annales Fuldenfes. Eindius , Chron. Zeland. i lib. 20 cap. 127 en 129 pag. Slichtenhorfl, Gelders. G. 4B. 34 en 36 bl.
Van de Deenen is al gefprooken , ji4 hi.
NOORMANNEN , KLEEDING en OORL 0 G H S T U 1G H; defelve voornaamlyk beftaande in,
I. Een gladgefchooren kop. Junius , Batay. 9 cap. I 73 a
of met een knoop , boven in het hair. Martialis, 3 Schouburgsd.
of 5 lib. 39 Epigr. of oak wel lang ongefchoren hair. Sidonius,
12 Carmin. en met de kam gefcheiden. Agathias , Gothic.
I lib. 5 cap. by gemelde Junius, 1 7 3 pag. Mela , 2lib. 1 cap.
&c. lacitus, Duits. Sed. 38 H. Seneka, van de Gramfchap,
3B. 2,6 H.
11. Lange baarden en lange knevels. Diodorus, c lib. 28 H.
Ovidius, Klaagbr. g B. 7 Br. Antonidus , boven , 162 bl.
III. Nauwe en ()ter het lyf gefpanne kiederen. Tacitus,
Duitsl. 17 H. Sidonius , c en 7 Carmin. by Junius, Batay.
9 cap. '9i pag. of alleenlyk ruwe en ruyge beetlevellen. Ovidius, Klaagbr. 3 B. 1 0 Br. racitus, Duitsl.17.H.aefar,Gall.
Oorl. 6B. 21 H.
1 V. Broeken. Ovidius, Klaagbriev. 3 B. 10 Br. en c B.
7 Br. en elders.
V. Saga, of korte mantelties. Strabo, by Kirchmayer over
Tacitus , Duitsl. 17 H. 25opag.
V I. Ruwe fchoenen ; alleenlyk van onbereide beeflevellen.
Sidonius, op de gemelde plaatfen.
En dit was wel meerendeels het daaglyks gewaad der Noordsfe volkeren ; fonder dat men evenwel, met een nette tydorder, fou konnen feggen; dit was de dragt der oude (3ermannen, dit der Cimbers, &c.
Niettemin, fie der Gotthen kledinge, in het byfonder, by
Sidonius, en 6 Carm. of in fyn iofie Sendbr, fpreekende van
den jongen Sigiftner en fyn gevoigh.
Ja fele der Longobarden ; by Yunius , Schilderk. 14o A
fpreekende van de gefchilderde Gefchiedeniffen der Longobarden,
25'0
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barden, in het paleis van de koningin Theodolinde. Siet de
faak, by P aul.,Diakonus , anders Paul.Warnefridus , de Geflis
Longobardor. 4lib. z6$ pag.
Doch laaten wy ons nu wenden tot bet oorloghtuygh; to
weeten,
I. Een opgefperde muil van het eene of het ander bofchdier, in plaats van een helmet. Plutarchus ,in Mario , z6opag.
by Kluverius, in fyn Germania Antiq.
II. Halsband. Diodorus, 5lib. 27 cap. Dio, 6z lib. 699pag.
III. Armring. Strabo, 4 Lib. Diodor. c lib. 27 cap.
I V. Yfer en pantfer, van haakjes. Diodorus, 5 fib. 30 cap.
V. Lang-vierkant (child. Strabo, S lib. Diodorus weder,, op
de felfde plaats.
V I. Korte &gen. Yunius , Batay. 9 cap. 191 pag. of in tegendeel fomwylen een lange. Diodorus, wederom y B. 30 cap.
Polybius, 3 cap. 114 cap. 237 pag.
VII. En ten laatilen
Knodfen. ilmmianus , 3 t lib. 8 cap. fpreekende van de Gotthen.
Framer, Spietfen. T'acitus , Duitsl. 6 H. Junius, weder ,
Batay. 9 cap. 191pag.
Bylen of helbaarden. Plutarchus, in Mario, op de gefielde
pag. Agathias , 2 lib. 3 cap. fpreekende van de Germaanen.
Pyl en boog. racitus , Duitsl. 46 H. fpreekende van de Fernen.
Slingers. Defelve.
NO OR DWI C H, of Noordwyk ; even als Suidwyk en
Katwyk , een dorp der oude Katten of Heffen. Yunimi,Batay.
17 cap. 509 pag. wiens Hout fish uitbreide van Saffem of Teilingen , tut aan de (tad Haarlem. Merula, de Sylvis ac Memoribus . Pars, Katzv . Is' en 16 bl. behalven Doufa de 0 :dere, &c.
Siet ook Boxhorn. Stedeb. 21461. Oudaan, Room. Mogenb.
Inleid. Is bl. Van Leeuwen, Leid. 35s bl. &c.
O.
nE ST GEE ST, anders gefegt Kerkwerve; in Rhynland,
‘-' ontrent Rhynsburg ; is eene der oudfle kerken (gelyk ik
ook heb aangemerkt , den 6 Junii , des jaars, 1705) van geheel Holland ; flaande, feer hoogh verheven, op de grondflagh van een Roomffe burgh. De Transathe van Epternach ,
des jaars 1063; en in een Gefchrift van A.1205, by Alting,
Notit.
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van Rhynl.
Notit. 2 Part. 107 bl. Van Leeuwen,
leid. 22 bl. 0 udaan, Room. Moog. lnleid. az bd. fpreekende van
de tras- fteenen waar mede de toren is geboud , op een ronde verhevenheid, met diggelen en fcherven van Rooms aardwerk befaaid. Boxhorn. Stedeb. 214 bl. behalven Pars , Doufa,
yunius, &c.
0 F H E M ; een Huys in Rhynland , te Noordwyk. Van
Leeuwen, Batay.
Geen fchryffloffe
S. 0 L 0 F , anders Odulphus ; van Arfchot geboortigh,
die van Stavoren toegefonden , door Frederik , biskop van
Uitrecht. Op en ondergang van Stavoren , 4 B. 8t bl. GoudhoeTe , 65 bl. Anton. Matheus, Analetlor. V I Tom. 74pag. nit Heda en Beka , Henric. Thaborita en Buchelius.
Hy wierd voornaamlyk als hun befcherm-engel, aangebeden van de fchipluiden en buisvaarders , en met allerhande
flagh an offergiften vereerd. Arkad. 375 fpreekende met een van het fchoone feeft en den flatelyken ommegang van den goeden S. Olof, te Wormer.
lmmers hadden de Heidenen mede fulke firandgoden en
ftrandgodinnen, de zeevarende in ftorm en onWeder byflaande want foodaanige waaren de Diofcuri of Tyndarida, Kafor en Pollux. Siet myne ilanteekeningen , over de Uitgekipte
Stede-Penningen van Yak. de Wilde , fo en 58pag. foodanige
was felf de Nehallenia; van welke boven , to6 en 24f bl.
A.1391 is fyn kloofler van de Weft-Friefen in brand geftooken., Scotanus , Frielche G. 7 B. 216 bl.
A. 1430, ontdekten fich, niet verre van Stavoren, de ruiinen van het gemelde kloofter, te weeten de kapel met de
ringmuir van het kerkhof; door het geweld der wateren vender in flukken gefpoeld. Stavoren , c B. 148 bl.
Eindlyk is gedenkwaardig de S. 01ofs vaart; fynde het gat
tuffen Vlieland en de Scheiling een gracht in de Noordzee van
den abt van S. Olof. Saanl. Arkad. 1B. 31 bl.
Ondertuiren fie fyn gewaande Afbeeldinge by Soutman; aangetogen by S Albrecht, 9 bl.
OORLOGHSTUIGH; wiens duiltere benaamingen,
ons in de oude Rymchronyken en andere Jaarregifters voorkomende, op deefe wyfe worden verklaard en uitgelegt.
I. Angienen; machynen of flormtuygen. Matheus ,Analecclor.
V nom. 3.61 bl. &c.
I I. Artnborften , en bank-armborfien ; voetbogen, die men op
een bank moeft fetten en affchieten. Scotantis , Fries. G.
B.
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5-13. 161 bl. Stoke, in Floris dent/. 104 bl. en in7an den II.
238b1. de Gouwenaar, 64 en I I0bie
BEEREN; hoogtens , antlers Katten gefegt; waar op de
flormtuigen wierden geplaatft. Bowen, 169 61.
BLYDEN ; Vondel doet in fyn fraaye Gysbrecht, of de
Verwoefling van Anyleldam Bedr. 3 Ton.) die fchalke Vos-

'neer deefe woorden feggen:

'k Had romwyl door de gracht, by duifternis gefwommen,
En al de wacht befpi et,
't grout Rondeel beklommen
Dat aan de hoek 'van 't I uw Berke
bewaart.
Hier lagers blyden in en ander krygsgevaart.

Immers , daar is een tyd geweeft, waar in ik deefe woorden geenfins heb konnen veritaan ; maar ben naderhand van
onfe Schryvers, onderrecht , dat het waaren flormtuygen ,
hangende op 2 balken, waar merle, als met een flingerkom,
fleene klooten , fomwylen wel van 300 ponden,worden uitgeworpen.
Sy worden befchreven van Scotanus , Fries. G. 5B. i6obl.
in Slichtenhorli , Gelders. G. 8 B. I5-8 61. en u in een Print vertoond , by Goudhoeve, 82,61. de Handveftchronyk. 2 B. 1 29 bl.
en by Lipfius , Poliorcet. 3lib. 3 cap. five dialog.
Vorders, word van dit fchietgeweer gewagh gemaakt, by
Stoke, in Floris de V. 120 bl. en Jan de II. 2,23 , 224 en23061.
de Gouwenaar, 69 en 110 b1. en het Regifier van het Uitrechts
Magafyn, by Mathew.
Van het (d y e itormgevavrte hebben ook de Blyenhurgen huff
Geflachtnaam, volgens het reeds aangeteekende, 35' bl.
DONDERBUSSEN; en daar op volgende het gebruik van
het alvernielend BOSSEKRUIT.
Sy fyn allereerfi gefien, to Lubek, A. 136o; of Hever te
Sanultet, A. I DI, in het flaan tuffen de Brabanders en Vlamingen. Slichtenhor , Gelders. G. 7 B. 14861.
Doch , wat ook of fy, de vinder van dit BusroE DER
I volgens de meefle Schryveren, Bartelt Schwartz , een Hoogd iitfe monik, geweefl; ontrent A. 135'4. Polydor. Virgilius ,
Rer. Invent. cap. Been uitvinder noemende. Oudenhove , Dordr. 167 U. Buchelius, in Hedam, z82, 61. IVIunflerses,
Cofmogragh. 489 pag. Godfrieds Chron. 794 bl. Slichtenhor ,
Gelders. G. 7 B. 148 bl. Salmuth ad P anciroll. 2 lib. 18 cap. evenwel Figueroa, een Spanjaard, aanhaalende , Welke verhaald,
dat
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dat dit heilloos moordtuygh al A. 1343 , voor Algiers is in het
werk geffeld.
Vat/ het bus- of boskruid gewaagt ook San Vos , in fyn matle Mea\°a, (in woorden en gedachten , van fyn deftigen Titus
foo byfler verfcheelende) 3 Bedr. 7 Ton. alwaar Medea van Proferpina, op deefe wyfe, word aangefprooken:

1k heb drie fleen, van een overgroote kracht,

ya fcherpe filen, met geen tongen uit te fchreeuwen,

Die, naa 't verloopen van ruim fes en twintigh eeuwen,
Met yfer,, fiaal en lood, in 't woefie legerveld ,
Soo woeden fullen, dat de menffen , door 't geweld
De lichte blikfemen en fwaare donderflagen ,
Self 't brullend ongediert, in boFen en in haagen
Verfchuilen moeten, om hun ongeval te ontgaan:
De bergen Pullen, door dit flof , aan /lukken flaan,
De hoven morfelen en tempeldaken fcheuren;
7a, 't fal de wallen nit haar diepe grondvell beuren ,
En voeren, heel doormengd met menfen, door de lucht,
Dat hemel, aarde en zee, door 't daverend gerucht,
Verrchudden fallen, fpyt haar onvvrwrikbre fpillen;
jupyn fal, op 't geluit van huilen, fchreeuwen, gillen ,
En donderen, verbaafi van fynen fetel lien,
En vragen, of'er, om de wereld te gebien ,
Een nieuwe Yupiter ten trots hem komt braveeren.
Dan geeft men deefe flof, daar 't Oorlogh by fal rweeren
De naam van kiffaruid, ja booskruid, in den firyd.
FEVENHOGEN, of bootswagens , van welke mede Stoke,
in Yan den I. Is's' bl. en Jan den II. 2/3 en 238 hl. fyn houte

toornen, waar uit een brugh op der vyanden ringmuir word
geworpen. Siet de ilfbeeldinge , by Goudhoeve , 82 hi. fpreekende van het belegh van het Huys te Roofenburg; en by Stewechins , in Veget. + lib. 21 cap. op de naam van Sambuca.
GLAVIE; fie dit woordeken by Matheus; helaas ! binnen
weinige weeken, ons al te ontydigh ontvallen. Nu fal men
serf fyn fchriften achten en met lanteernen opfoeken. Het
gaat ondertuffen noch heden als ten tyde van Horatius, B.

i

24 Lierd. met de woorden van Nil volentibus Arduum, op
deefe wyfe klagende:
Och , weeft niet nydigh op de Deugd;
Dank God, dat gy haar kennen meugt;
Want

0 0.
Want als fy eenmaal is vervlogen,
Ten hemel, komt berouw te fpad;
Al /iet men haar, met weenende oogen
En eindeloofe fuchten naa.
De Deugd fal fwaarlyk widerkeeren,
Daar fy fich eenmaal fagh onteeren.

ICS'

ik feg, Ma,theus, Aaleelor. 1 rom. 47s' pag. gavel, fchryft
Goudhoeve, 263 bl. fpreekende van het omkomen van Govert
den Bultenaar. en Balen, Dordr. 707 14. fief ook boven, 1 JO H.
of gavelyn, en javelyn, dat is , een korte werpfpiets. Bkiswvk, elf, 5-1 bl. of gavelotte, javelyn en javelynken. Kiltaan, in fyn Woordeboek of Didionarium, ils. en 208 bl,
Ondertuffen is gemelde Govert met een dagge geftoken , by
Alkemade, Gravegeld, 1061. dat my niet kan geval len ; als fynde een glavie of gavel een werpgeweer en een dagge by ons
een degen ; voigens deefe woorden, in de bittere aaufpraak
van Velfen tot gr. Floris, by der Dicheren Hoofd,Treurfpels,
2,Bedr. 72 R.
Verrader! dacht gy nier, dat jemand van myn bloed,
In hooger ter verweend, en ridderlyke maagen ,
Die fich, in dui/1'r en licht, gewoon fyn preuts te draagen;
Dat jemand van myn groote en eedle jwagery,
Den lande deur ontfien; dat jemand van dit iffy
En vrank Hollanie y olk fyn dagge eens Jon ontblooten,
Om, door fyn eigen boy', ook u in 't hart te flooten.
HAARBUSSEN ; fyn roers om te fchieten; en bier of
komt harkebufeeren, anders haakebufeeren. Matheus, z Tom,
61. &c.
HA >TDB OGEN; welke by de archiers of fchutters met de
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hand, gelyk de grootere met de voet, geregeerd'worden.
K A T TEN; van welke Stoke, in Jan den I. Iffbl. en in
yan den II, 223, 224 en 23obi. waaren hoogtens, gelyk de
beeren; waar op de blyden wierden neergefet. Sie boven,
169 id,
Van deefe hoogtens, van opgeworpeue aarde, heette men
de ronde iteenen, nit de Blyden voortgedreven , Kattebollen
y en 100 en meer ponden. Boxhorn. over Veldenaars Chron.
93 hi.
KLOVER, kolver of kolubrine ; is een roer of haakbuire
van

2s-6

0 0.

van welken Mathew (fiet, of men deefe Schryver kan miffen ! )
Anakelor. I7'om. 49 1 bl. of V TOM. 561, 564 , 6 I z , 623 630,
&c. pag. Alkmaar , Befchryv. 5961. Balen, Dordr. 78© 61. en
hier at hebben de Kloveniers Doelen haare benaaminge.
Bejchr. 4 D. 2i0b1.
KLuITBOGEN, ook al by den felven Mathew, op de genoemde plaatfen,
M A G N E L E N ( in het jongere Latyn mangena. Lipfius,
Poliorc. 3 lib. 3 dialog.) ook een groot fleen-uitwerpend fpangefchut. Goudhoeve , in Didrik de VI , 22,7 61. Scotanus ,
Fries. G. 4B. loi bl.
NAGEL; een werpgefchut. de Gouwenaar,, 22.7 bl. Slichtenhorfl, Gelelers. G. 8B. aldaar ook feggende, dat,
binnen Kampen, in het Wapenhuis van den H. Geeft , noch
foodanigh een flormtuigh vertoond.
0 S T E L E N , ofoeftelen ; pylen uitwerpende ; mogelyk even
als de Roomffe catapulta. Stoke in Jan den H. 225, 237 en
238 hi. Scotanus, Frieffe G. 5. B. 16161.
QUAREELEN; van welke Stoke in Florin de V. Toy bl.
of in Jan den I. 1601. en :fan den IL 22,7 en 23761.
SPR1NGAA LE N ; by Stoke, in Jan den IL 237 en 238 b1.
en Scotanus, Frief. G. B. 161bl.
TUYMELAARS; anders blyden. Boren, Siet ook de Rekening van den entfanger van gr. Albrecht des jaars , 1387, by
Math-ems ,
Anatedis.
VoETBOGEN; die met de voet worden gefpannen. _Mathew, op de gemelde plaatfen van fyn Anakel. welke ook,
de .Nobilitate , 4 lib. 32 cap. 1135 pag. wegens een Uitrechtsfen burger is fpreekende, van lyn harnas,
lyfyier,bin panFier, fyn plaate , fyn fcote, fyn keteMoed offchutkovel.
OOSTERA; weleer een afgodinne der oude Saxen. Ja,
deswegen heetinen noch heden, in Weflfalen (ik heb het te
Munfter meer als eens gehoord) de hooge vierdagh van Paafehen, het Oofterfeeft. Sie Schildius, de Chaucis , z lib. 3 cap. 118 p.
OOSTERV ANT , of Oefterbant , of wel Aufterbanten ; is een kleen gedeelte van Henegouw, wel eer een graaffchap, van welke Buchain de hoofdftad. Nu was, by de ouden , bant een grens of landfcheidinge.
Ondertuffen is hier aati te merken , dat de eerageboren foonen der graven van Henegouw vercierd wierden met den titel
van Graaf van Ooflervant. Mathew al weder, iinakelor.
VI Tom. 612,61.
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0 0S T W K; antlers het Hays te Foreea een vierkante ruiine 1 met ruigte en kreupelbofch bewoffen, in een,
laantjen , ontrent de werf van een boeren huys; tairen het
Huys Adrichem en de ruine van Oud Haarlem. Sie. Bovexi,
91 bl. in de letter F.
Is ongetwyffeld ten tyde van de Hollandsfe krygsorkaanen
mede omvergeworpen ; fynde, gelyk ik, A. 17oc ge g en heb,
niet heel grof van muirwerk , vervolgens mogelyk van geea
hoQgen oudheid.
°OSTER W Y K ; in het Sticht , ontrent Heukelom;
weleer geheeten Eterwyk. yunius , Batay. 17 cap. sit o bl.
Was, voor eenige honderd jaaren, onder het befit van de
Heeren van Arkel ; die ook de bynaam van Oofterwyk hebben gevoerd. Slichtenhorfl, Gelder. G. S B. 19461. doch naderhand behoorende aan het flamhuys van Haarlaar ; naderhand aan den Hr. Splinter van Hargen; laater,aan Jonkh. van
Malfem, heer van Tilborg, &c. noch laater, aan Willem Van Lier, heer van Oofterwyk , arnbachtsheer van Ber.
kens woude , &c. ambaffsdeur in Vrankryk, (!zc.
Het is , even bowel als dat van Kennemerland, onder de
Stamhuyfen van Roeland Rochman.
00 S T-V ()ORE N; in Schieland, of in den lande van
Vooren en Putten ; heden een ruine van een vervallen kafieel,
genaamt het Hof van Vooren. Siet het hier u door Rothman
vertoond, lees 'er of (doch daar is, eilacen weinigh of to lee-.
fen) de Handvefl-Chronyk , I D. 13661. en Van Leeozven ,Batay . 13os bl. gebruik hier, onder het befien van nevensgaande
Printje , en de woorden van den Nederlandffen Theokritus ,
7. B. Wellekens , in feeker Lofdicht :
Hoe Monk bier menig Slot in veklen en in duin,
Waar van de Naam alleen noch leeft in luttel pain!
0 OS TWAART; heden ,een plat boeren Hays, in het
Sticht, tuiren Suiten en Maarfferi, aan de Vecht. Haar dikke
muiren en geweldige welffelen betuigen een oudheid; echter
my mede 'niet beketid.
0 P R GE B. in welken, te Utrecht , gefchiede de bekkenflagh , in al le iiraate.n: Op welk teeken een ieder van de gemeente , om allemnitery te fluiten , gewapend op fyn bcflemde plants

verfcheen. Mathew , Anale6lor.
over Tan van Leiden: Brederod,

35'6 61. uit Veldenaar,
Goudhoeve , 466 bl.
P
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OP en 0 N D E R G A N G van verfcheidene Steden en
tto'rpeu; fiet op Flardinge ,'Gtervliet , Beverwyk , Nieupoort,
Vfonen (foo men voorgeeft) &c. wet eer grant, ryk, en w elvaarend ; 'heden gering, -Alln en 'vervallen. Boxhorn. Stedeb.
337
en Meurs, XVII Provinc. 2, D. 76961.
Diergelyke ftaatverwifretinge bernetiktmen in de dorpen; de
Geer , Houterik , Oottctoti) , Polatmen, SlOten , Sloterdyk,
Spaorwobw Src. hdten t'rib vgerminderd eri verarmd. Oudenhove , Wish, 23 bh,Bedenk. 79 61. Sie boven , bier
over gelitgagt by Vondel, i3- 1191. en voeg dadr nevens (ik had
dot ygegfyiker by de • Meiren geplaatft) de Hr. Andries Eels, op
dee* writ redeneerendt, op ;et 461. van de Vettaalde Dicbtkm/I van iforatias :

Wy , onfe werken,
, igebotetom, rgdom,.vreugd
't Is al vergangklyk: 't fy men ongemeene*Meeren
Ittmaale , of een Stroom in hasten lobe gad keeren,
En elders Beene leid' , door hulp van :pis of graft;
Of maak' , dat ons die Plaats nu kaas en borer fchaft,
En kruid, en ooft en brood; en word beboud van boeren,
Waar in, voor weinigh tyds, ontelbre fchepen voeren,
Ai 84 en war wy doen, mod eirdetyk trergaan.
OP ST A 14 LE S' 13 0 0 M, anders Jpftallesboom , een
geric1:it ontrent Aurik, in Obit 'Friefran8. Boven,
bi.
feg, het was eel). -vlakte, 'in het S. fiNT. van Aurik ; hebbende 3 ho0g6 eikebootnen, -met goon 'en takken in maikan=
deren gegroeid.
Hier wierden tenten gefet th-de fittinge der Oqft- en WeftFriefen gefchiede ander den blauwen hemel, op banken van
uitgegravene aarde; to sweeten, op 'Pinxteren. &aeon's, Frier.
G. 5 B. op het jaar,,
166, 170 en- 173b1.
OR DALIUM, een feer oude proef van verdachtekuisheid; fynde de ged'aagde, neVens eenigg p1echtighederi genorAfa'akt , fonder fin tebdaeren, oltetgloeyend yfer re gaan.
Oktus Worms Von-it-mentor. Deigicor. i lib. II ear, fpreekende van heete pioeglfeo. lieliodorus , IEtbibpic6r. by IZakfia.
flirdekennur,Eloittentice, I 2 lib. 80ipag. Goulhate,
koningin Kunigtintte. likemacte, mernenzte bet yfer,
1(0db-di ; Kampreeht, en 5761. e kkidifrige tot de
10o* van EngeloMcc.
OT-

T. 0V.
2 r9
OTTOOS-GRACHT, heden geheeten Hotfond, of
by verkortinge, de Hond; is de Schelde, naar de Noordzee
afgeleid , tutren Katfand en Walcheren. Part.
$9 pag. Boshorn, by Smalleganse, Chroxi.van Zeeland, 120 e*
23 7Van Lee:twos, Batay. 129 bl. Guicciardits. in &oar.
360 pag. Van Royen, over Verflege , 6 bl.
Was van keifer Otto den HI; to weeten,wanneer,ontrent
A. 980 , Fliflingen noch was gelegen op een deel van Vlaandere.
Siet deefe gracht in Oud-Belgitim; de landkaart van den wereldkundigen Abrah. Ortelito wiens beeltenis ik noch deefe
morgen , op een Gedenkpenningkje , in myn Muntkas , met ge•
noegen heb aangefchoud.
V E R DR A G T; welke, in het landfchap Drenthe ,
gefchied met een iloklegginge. Dat is. De verkoper, van een
lap lands legt de flok, in het byfyn van het Gerecht, op het
aardryk ; welke van de kooper plechtelyk word opgevat. Siet
de Rechtsgeleerde, de Effeflocatione.
Met diergelyk een opficht, wierde wel ter den kooper
een groene tak , in een -groene foode geitooken , opgediagen.
Bachelius
,.edam,
, in
dam, tozpag. Siebeneden, in Stokteginbrief.
R L YDE N, en land-gewoontens ontrent de felve;
van welke boven, in de letter D. 6161. en in de letter L.
203 bl.
OVER-VES T; een Heeren Huys in Delfsland, buitea
Delf, by de Schoolpoort. Van Leewen, Batay. 129061.
0 U D-A AN; van welk Heeren Huys, heden een
hofd8e, boven; 3 H.
0 U DE WATER of liever Oudewaarter , als of gy
feggen woud, Oud•Eiland; is gelegen aan den Yffel, net
Woerden en Montfoort, een driehoek uitmaakende: vOlgens
de Brief van hert. Albrecht, van den jaare, moo, eene 'der
voornaarnfle fteden van Holland. Boxharn. over Yeldelsaar,
18761.
A.1349, is deefe -flad , door biskop , Jan van Arkel, ingenoomen en ten deele met het vuir verdelgd. Voorts vinde 1k,
voor deefe tyd, van Oudewater geen gewh. Boxhern. Stedeb. 312 M. Goudhoeve , 91 61. Scotanier,, Fries. G. 68. 183-bl.
en Fan Leemen Batay. -5304 W.
.A. c7c, is fy van de Spanjaarden , onder de regeeringe van
Requefence veroverd, als wanneermen haare burgers , op allerhande wyfen, deerlyk heeft mishandeld. Eremundns,
2.
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gicor. Tumult. 254pag. Hoof', 10B. 4ozpag. Van Macros,
B. no N. de Onfielde Leeuw van Pers , c27b1. &c.
Van Vliet , een tooren, het overfchot van een oude burgh
by Oudewater, fal men beneden fpreeken , in de letter V.
U D-D O R P of Oldorp ; of, volgens de oudere Schriften , Oxdorp en Okesdorpe; is een dorp in Kennemerland
dicht onder Alkmaar. Beda, Stoke en andere oude Chronyken,
by Scriverias , in Diderik de V I , rzto bl. aldaar gewagende van
een gevecht tegens de Friefen.
0 VD-GAIN; heden een nieuw gebouw , op oude grondflagen. Buchelius ,in Hedam, 25's. pag. antlers Snooyen toren
geheeten, om dat hier de Snoyen woonden, ontrent A.1288
en 4 .11 9 0 &c.
Sie van deefe plaats ; boven , lot bl. in 't Gein, en beneden, in Snooyen toren. Is ook onder de Heeren Hu fen van
Rockman.
OUSTRITT of Onftrokte, wel eer een rieviertje buiten Dordrecht. Van Someren , Batay . 7 1-1.72,61. uit de Saxoxia van Krantzius, fpreekende van een tol, welke op Stryemonde, dat is, deefen Quflritt, plagh te Ieggen.
Ondertuffen fchynt het my vreemd, dit watertje noch by
Oudenbove , noch by Bale% , in hunne Dortfe Befchryvingen ,
te ontmoeten.
P.
DA APENDREC HT; een dorp van geen hooge oudj" held , in Suyd-Holland, tegen over Dordrecht, aan de
rechterhand, naar bet Huys te-Merwe. Oudenhove , Suid H011.
315. en 41261.
Len PAAR D; by de Neerianders , wel eer onder de vorflelyke gefchenken. G. Brand, 4anteekening over de Vertoomngen van fiaat , 338 bl.
Van gelyken was een Paard hier eertyds onder het geen de
vrouwen als huwelyksgoed, de mannen toebrochten. Brand,
in gemelde Aanteekeningen, 322 Sambucus , in Emblemat.
C onjugium laborum , 276pag. Kirkhmayer , over Taciti German.
I 8 cap. 26c pag.
Ook is een Paardgeweeil het wapen der oudfle Saxen. Kircbmayer. 10 cap. r 76 pag. Blaeuw,, in Britannia, &c.
En wel byfonder een fwart paard, die fy ook in Naar banieren gebruikten. Maar toes dit y olk tot de Chriltelyke Godsdienit
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dienil is overgetreden, heeft men het fwarte in een wit paard
verwiffeld. Schildius , de Chaucts , 2 . 116. cap. 203 pag. Berfius German. 2, 1i6. I49pag. Buchelius over Reda, 277 pag.
Hier van daan is het, dat Weftphalen , van fommige /141falen word genoemd; te weeten van het witte veulen of
paardtjen , in het Saxifch wapen. Buchehui , op de gefeide
277 pag.
Hier tilt ryfen ook de naamen van den verdichten Henginus
of Hengit en fyn broertjen, Horfus. Malle praat ! Van Ave',
over Verflege ,
Eindiyk , volgens de overoude wyfe der Batavieren , moeften die van de Overheid , te Nimmegen , onder Bede, een paard
houden. Doch die gewoonte is allenskens verdweenen en te
19 bl.
met gegaan. fan de Laat Vertaalde Nederl. 6
PADDEPOEL; een Huys in Rhynland, onder Oeitgeell, buiten de Rhynsburgerpoort van Leiden,
A.1410, toen een nonnekloofter fynde , is het by die van
Leiden, door Jan van Beyeren overheerd , ter neergefineten.
Boxhorn. Stedeb. 191 Goudhoeve, 8z en 407 bl. Yunius,
Batay. 8 cap. I to pag. Van Lecuwen , Rhynl. kofiu' im.
s'o bl.
PALEST E I N; een oud aadlyk Hays , in Rhynland , onder Segwaart , by Soetermeer. Defelve Van Leeuwen, in de
plve Inleid. co bl.
De PEEL of Peelland ; een donker vaal flak lands, in
Braband, tuffen Helmond en de Maas, ontrent Venloo; hel p
-bendwatrigo,me.nkftvrog;de
paifagie geheel onbequaam ; gevende een vaale turf, welhaaft
aan brand, maar ook haaft verbrand.
Volgens het befit gevoelen, is de Peel uit een inundatie
voortgekomen. Want ongetwyfeld is hier een bofch gewee;
door storm en ftroom fyn de boomen omvergeworpen; en de
gerneide opperkorfi is uit de verrotte fchorlren en bladren gefproten. Immers worden hier nosh wet fomwylen boomen
uitgegraven. Oudenhove , Suid-Holl. to bl.
Van opgegraven boomen fprakenwe mede boven, 39bl.
PERSS YN; ook onder de Gefichten van Rochman; is gelegen in Rhynland , naar de duinkant, onder Waffenaar, by
het Bofch, aan de wegh tuffen den Haage en Leiden. Van
Leeuwen, Rhyrd. Kolluim. bled. 3o bl. Goudhoeve, 98 bl.
PETHEM; een zeedorp in Kennemerland, aan demotic].
van de Kinhem. Alting.Notit. z Part.142pag.uit de Transaate
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Sian Epterheich , des :oars, 1063 en uit het Gefchrift van keit,* Henrik deli IV, van het jaar, 1064. Sie vorder de Scoreler,, Medembl. 281 61. gebrnikende de Saanl. Arkad. 4B.
528 bl. &c.
PHILIPS, of Philippo; gefegt de Goede, volgens de
getneene tekeninge, de 3oite graaf van Holland; van welke
Oudaan :
0 ?limed, raw IMO dart ! hoe kon u erf gebeuren ,
flit van de fpil-fy aan ? en kond gy erf verfleuren
In ow befireden ATicht, air had gv recht daar toe?
t 4 -gy de Goede Philips men houd het u te goe;
rgonje want meer veldr maar kan het weer verliefen.
Nu recht gy 't Ridderfchap en pronkt met Guide Vliefen:
Dit inagh het voorfpook fyn, dat eens uw Stamm
met kracht„,
In 't Kolchos van Peru, verkryg de guide yacht!

f

Hy vies de fooii van Jan Onverfaagd , van Burgundie; een
koftelyke graaf aan deefe landen ; en fynde een kaalkop, wierden, hem ter eeren, alle fyn hovelingen kaalkoppen. Kamerarity,, in fyn Uiren , 1 Hondert. 36 H. Brar,, G.V. Leven en
bidden, der Hertogen van Braband , in XIImo, in het jaar,
1664, tot Antwerpen uitgegeven, 253 bl.

Ontblootte Jakoba van haar that en waardigheden; quanlilis, by vrye overgevinge. Siet het aangetiekende , 41 en
153 bl.
A.143o, heeft deefe graaf de order van het \ Tiles ingefteld.
Doyen, 18961.
Syn fladhouder was Hugo van Lanoy , heere van Saintes.
Scriverius , by Goudboeve , .0961.
A.1432, kreegh hy een foon, by Ifabelle van Portugal,
&Martens avond, binnen Dion ; geheeten Karel Martyn, die
by de doop wierd ridder gegagen en daar op gemaakt grave
Charlois; volgens het reeds gefchrevene, 16401.
Met deefe had hy fomwylen een" Peer groote oneenigheid.
Ike vader leefde veel te lang voor fyn oorlogsgefinde en regrfieke foon. De Vader wierd opgemaakt door quaadaartige
oarblarers. Boven, 16461. De vader poogde de Coon in arren
moede te dOorfleeken ; even als , by yullinus (9 B. 7 H.) Philippus de Macedoner fyn loon, Alexander. Maar Karel bad, op
fyn knyen , en verkreeg , door fyn traanen , vergiffnis ., aan 's vaders flerfbed; Philippa nit het levee fcheidende,A.1467. Ka-
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merarius; in gemeide
gemeld Hondert. 35 H. behalven
Goudhoeve , &c.
A. 1436 , wierd Kalais door hem belegerd , dock by wierd
genoodfaakt weder op te breeken, en die Rad tc verlaaten.
Doch die van deefe prinffe en fyn hoedanigheden , ineer begeerd te weeten, keere fieh tot Barlandus Brabant.
het Anonym; Chronicon Ducum Brabant. door Mathews in het
jaar 1707 , uitgegeven. Vredius ,in Diplomat. de Gouwenaar, Stc-.
Maar onclettuffen is de eerfie der Graven , wiens beeld
en gedachtenis op cell Medalie word bewaart; fynde under de
wyne eerie, wiens ruggeauk , met AUTRE NAR AY,
boven is befchreven, z g hi.
P 1-1 I Ll PS de Schoone , was de foon van Maximiliaan
(van welken, boven , z 1 4 bl.) en Maria (van weiken , 217 hi.)
de 3411e Graaf van Holland, overleden, A. i co6. van waken dus Oudaan:
De keifirlyke irogys hing, met Phi* den Scheone#
"Ian eenen erfgenaam en feint nu foo veel krRonen
ills roves; , fris, V4,1 bloei, uit fyne lender; fiagn;
En lave fag hem 't Ityksnaauw voor een fehaduw ,aanz
Duik , stalk , 6 Geldre! en laat bem vreth:gb beene reifein,
Dien Burgos, als een fon, begroet sn boar paleifen ,
ya fon, lie ondergaat, niet al; in zee de fon,
Maar als een- torts , die plots 4edompt word in een bron.
Hy wierd ten cloop gebracht van Vrouw Margriet , van
Jork, de 3de huysvrpuw van Karel de Stoute,vergefeifchapt,
ter rechter, VrQuw van Raveflein, en, ter flinker fyde, met de Ucer van S. Pol. -Het g' ouden bekketr-.wierd gedragen door den Fleer van Qruithuyfrn. , aan p anda de
vont- giften , by de vonte of doopfteen ; de Hr. von-Raveftein
gof een gulden fwaard; de Hr. van S. Pol, een gond= helm ;
Maygriet van .fork, c.een cierlyk of bangle! , met katiiyke gefleenten beret. Van den doop gekeerd fynde, vertoonden fy,
op de merkt, in het openbaar, ha mannelyk teellit van dit
jonge prinsje, any , op die wyfe de mond te floppen aan veel
quaadfpreekendeTranfren , voorgevende dat dit kind een meisje
was. Soo i Dambouder, Bcfthryv.vas Brugge, in het leven van
illaxsmiiiaan, 2,44 bl.
A. I 48z, overleed fyn moeder; komende by tom, 4 jaaren oud,
onder de voogdye van fyn, vader , Maximiliaan. Boven, Z19 bl.
A.149s

P
/e4
1495,
troude
by
Johanna
, dochter van Ferdinand , koA.
ning van Spanje, te Lier, by naar fonder baffle. Goudhoeve,
560 bl.
A. r coo, kreegh hy, by deefe, een foon , binnen Gent ;
geheeten Karel en namaals' keifer' , met de naam van Karel
de V. Ulloa in bet Leven van Karel , i B. z bl. Heuterus
Aufiriacis , 8 lib. z cap, &c.
Maar ondertuffen bevind ik dit Boekje niet fonder gebreken
te fyn en mistattingen ; hoe? moet den moetwilligen al-bediller,, die de voimaakite Schriften vinnigh en onvervaard durft
aantailen, hier ook niet wat fpeelens he'bben ? Hy weete dan,
dat ik keifer Karel de V, als Graaf van Holland, boven, in
de letter K, heb over, bet, hoofd gefien, en dat hy nu, met
bet Puntdicht van Oudaan, fich fal te vreeden tnoeten houden. Sie daar dan, myn 'Herne Momusjel het fal naa deefen
niet meer beuren:
lie dart bet aangeficht des Grooten Karels nad'ren,
Die 't aanfien overtreft van fyn beroemde vad'ren,
Met wysheid, dapperheid, vlyt, arbeid en geluk.
Die koning, hertogh , graaf dee dragen boey en 1uk;
Bier, boor Pavi, Vakis , daar ffiirad, in ilfryken,
Ginds Sax en Heft, it' Gent. Die fulk een ryli van rykken
2'ot fchuttrauwanten bad om 't bloeyend Keiferdom,
En toen 't Geluk nerving, eer 't wierp de hielen om.
Siet verder Philips bedryven , aangaande Staat en Oorlogh,
by gemelde Goudhoeve, Heuterus, Barlandus, &c.
Ik heb.00k fyn beeltenis op een Gedenkpenning, dragende
't Fortuin op haar ruggeituk , nevens de woorden ; V I R T UT E ET CONSTANTIA; Dat is; Door manhaftigheid
en flandvalligheid.
PHILIPS; de Loon van keifer Karel de V, doorgaans
geheeten Philips de II, de 38fle en laatfte Graaf van Holland;
van welken Oudaan:
Heeft ook den /teen gelegt , om hooger op te flappen,
Om laager naderhand te rollen langs die trappen
Datfich Philips de Tweede en niet de Derde dacht,
Dat 's Konikg en niet Graaf; daar Holland onder mast
Dan .'s (graven nooit erkyl, haare beerfchappye;
't Sy ket.fer deed' of graaf of hertog quam se vlyet; ;
Den
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Den hairband afgefet, en's konings-praal begot? ,
Is de eerfle fel.f verlegt en de ander niet erkoft.
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A.15-98, is hy, in het Eskuriaal , aan eery vuil en beklaaglyk ongemak overleden; oud 71 jaaren en 4 maanden. Boteommentarior.
5' lib. 421 pag. Meteren, 20 B. 417 bl.
rejus , C
't Vervolgh van Goudboeves Chronyk, 18461. &c.
Vorders fyn fyne Uitvoeringen , in onfen Neerlandffen oorlogh , door de doorwrochte Schriften van Hoofd en Grotius ,
Bor en Van Meteren, Strada en Bentivoglio , genoegfaam Mom bekend ; fynde , met eenen , ook fyn Medalien en Leg..
penningen, by de Lief hebbers veelvoudigh en gemeen.
Maar ondertuffen , fai het ook de Leefer naar en buitenfporigh noemen , dat ik , achter deefen laatflen Graaf, een
lyftje van al le de Graven laat volgen ? 1k fal het evenwel doen;
en fie daar !
I A D A. Boven, 7 bl.
I ALBRECHT. 10 A
I ARNOUD. 2241.
VII DIDERIKKEN. 501. &C.
V FLORISSEN. 85 bl. &C.
I GEERTRUID. 9961.
I GOVAARD. II0 6/..
I JAKOBA. ici U.
III JANNEN. 145- b/. &c.
II KARELS. 16461. en 16444.
I MARGRIET. 2196/.
I MARIA. 2176/.
I MAXILIAAN. 22417/.
III PHILIPPEN. 2,61b1.
I PIETERNEL. 2666!.
I ROBERT.
V I WILLEMEN. i beneden, in de letteren , R. en W.

P 1E R, anders geheeten Lange- of Groote Pier ; ja by de
Latiniften , Pyrrhus Magnus; was der Gelderffe Friefen opperammiraal, in de jaaren, 1517 en 1518. Gabbema, Leeuward.
336 bl. Soeteboom , Stavoren, f B. I 75'61.
Deefe plonderde Hoorn,. Slichtenborfl , Gelders. G. II B.
3f3 61. Chronyk van Hoorn, 54bl.
Won Alkmaar, J3everwyk en Medeniblik. Defelve She&
tenkoril i 349 A1.
Plaagde
R5
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Plaagde de Borgoenfre Friefen en Hollanders. WederSuichtenhorfl, 3 38 bL
Noemde fich, in een kreupel Duits rymtjen, aan de Borgoeufre , koning van Frieflancl, hert gg van Sneek , Grave van
Sioten , Vryheer van kfindeiopen, opperoverfte van de Suider
'iee. Daarenboven ook.de-uaam vQerende van verwoeiter der
Deenen , wrecker van deDxemers, verraffer van de Hamburers , een kruis voor de Hollawlers. Noch•eensSlichteNborfl,
B. '350 H. en 4clbovangemelde Ciwomik van Stawen, 5'B.
1701.
Ovetleed eindlyk bienen Sneek , A. flo. Sic fyn Graftdicht, van roTegelen, uit een oud Tydfchrift , by Mathew,
in-hd 176f le vats een Bair! 13rieven en reflamenten , ssitgetten, in het par, 17o8.
-PIETER NE L; waarlyk een wys en fiaatkundigh wyf;
de weduwe van gr. Floris de II, of de Vette; de moeder van
Diderik de VI. Boven, 6o en 87 bl.
Word in de lyft der Graven meerendeels uitgedaan, derhalven ook , door Oudaan , met geen puntdicht vereeuwigd.
Scriverius , over de Gouwenaar, uit Ubbo Emmius , 242 H.
behalven Alkemade, &c.
Deefe ftichtte, op de grand haares kafteels, dat Rhynsburg
was geheeten, een Nonnekloofter, van S. 13enedielus order,
ter eeren Gods, ter eeren de Moeder NIaagd en ter ceren S.
Laurens. Goudhoeve , 271 61. Pars, Katzu.' en Rhynsb. 323 en
3 24 b1. Doch fie beneden, in de letter R.
Sy overfeed, A. 1144, ; maar ondertuffen fiet gy fe, tegens
haar foon over, knielende afgebeeld, boven het poortjen in
de rnuirbrok van Egmonds vervallene Abdy. Boven, 7661.
Siet vorder van deefe Vrouw, Stoke, 42 bh Buchelius , in
Hedam, z co pag.
P IN AKER; een feer oud dorp, by Del f, naar de fyde
van Gouda. diking. Notit. z Part. 143 pag. nit een Gefehrift
van gr. Willem den I , van het jaar, t 112.
P'I4 ET TENBU R G; in het Sticht van Uitrecht , by
5utfaas ; heel onaardigh uirgegeven in een Print, door Karp.
Speck:; dock heel cierlyk lick vertoonende in Rochrnans TeeRasing. Heb ook , aangaande dit Huys, niet anders te fegKen,
en plaats het hier daarorn alleen •; te weeten am ale de Hayfen en Sloten van Rochman; in dit myn Werkje, ten minden

op te mouth.
POELEN-
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POELENBURG; in Kennemerland , tuiren Heemskerk, en Uirgeefl , ook onder de Geficbten van Rothman.
A. 705 , den To April, fagh ik dit Huys van buiten ; fynde de Heer noch foo onlangs overleden.
Ondertuiren fie Goudkoeve , 79 bl.
Oud-P OELGEEST, ( op een geefl, of hoogte , by een
poel gelegen) anders Alkemade ; by Leiden , in de artbachte van Oefigeeft, aan de Maare, niet verre van Warmönd.
Het is weleer ingenoomen , door Hr. Jan van Montfoort
en Hr. Jan van Naaldwyk ; maar de fleden van Holland kregen het weder en braken het of tot aan de grondflagh. Goud&eve , 81 bl. Van Leetewen, Leiden, 581b1. Rhynl. Kofluim.
35 bl. en Batay. I $8 bl. Yunius , Batay. 8 cap. n o pag. en
I9cap. Ty7pag. fpreekende van Naar ruiinen en ingeftorte geWelffelen.
Het is ook onder de Gefichten van Rochman en vorders,
fie boven, in Alkemade,
POELGEEST; in' Rhynland , aan den Rhyn , tufren
Kaukerk en Oudshoren , tegen over HaferWouw, , wel 30o jaaren bewoond. ook bet 'Fluys te Hoorn 'wel eer geheeten,,en,
ontrent A.1489, in den verderilyken tweefpalt der Hoeksfe
en Kabeljauffe omvergermeeten ; maar naderhand, met bewilliginge van keifer Karel de V, door den ridder, Gerard van
Poelgeeit, weder opgeboud. Yunias, Batay. 19 cap. 5'58 pag.
Parivall , Verm. van Hall. 93 bl. Goudhoeven , 81 hi. Boxhorn.
Stedeb. 219 bl. Fan Lee:emit, Rhynl; Kofluim. 5o bl.
NOtit. Part. 143pag.-et het Gefthrifte van Prom Alyt, de
voogdes van gr. Florts ; van den jaare Orkrs, Leiden,
41.1. aldaar ook fpreekende van kleen-P OE L G E ES T, het
derde huffs dart' van deefe naam.
POL A ANE N; in Rhynland, van de Delve/tsars belegerd (=bet belegh -van het Huis te Heemskerk (boven, 212 bl.)
te doyen opbreeken. WAt gefchiet 'er vender ? 'Sy 'wanner' dit
Huys ibittmenderhand, en, om de Hodttrekrachtigh te , benadeelen, braken fy het nevens Binkhorft ; gan den grondsflag. ifeemskerk,Baray. Arkad. 267 U. juniffs ,18 cap. sispag.
Goudhoeve, 94b1. op bet jar 1354. Seeitarus , Fries. G. 611
J96b1. behalven Van Spaan, Rotterd. &c.
Maar,, rnagh ik vragen; wan beeft toch dit Huys Bean ?
het Huis ter Hart , anders Swanenburg, antwoord Van Leeswen (Leiden, i56b1.) Nat op tie grondflagen van bet oude
Polaa-
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Polaanen. Soo fpreekt mede 4e Saanl. Arkad, 3 B. 176 bl. Bewys. Wel aan; andere verfchuiven de grondflagh, een weinig,
Haar de Amflerdamffe fyde, en fettenfe , aan de Trekvaart,
under Polaanen ; heden de Luftplaats van. den Hr. KLAAS
KORNELIS zo0/4 /CALF, eensdeels , wegens fyn reifen
door Italie, Duitfland en Spanje; en eensdeels , wegens fyn
liefde ontrent boeken , gedenkpenningen, en andere overblytfelen der Gri4sfee, Roomsfe en Nederlandsfe oudheden, by
de Liefhebbers bekend en bemind. Maar nu, noch eens, wat
bewys ? het felve dat veel vervallen Huyfen hebben ; kelders
en gewelffelen, welke hier , aan den dyk , under het uitgrayen , fyn ondekt.
POL ANEN; een Heeren Huys in Delfsland, ontrent
Gravefande, tuffen Monfler en Loosduinen. Van Leeuwen,
Batay. 1290 bl.
P OLDER S ; fyn opgedroogde landeryen , met kaadyken , tegens het geweld der wateren verfekerd. Hier af komen poidermeefter ,&c. De naam is van de poelen, of thande wateren voortgekomen. Junius, Batay. cap. 3 26 pag.
POUDEROYEN, of, by verkortinge , Pouroyen ,
quanfuis arx puerarum, het kinderflot ; to weeten de kinderen
van de gravin van Henneberg , waar af boven , 2, TO hi. Hoe,
klinkt u dit foo vreemd in de ooren ? de 36c venfteren aan dit
Huys bewyfen bet getai der kinderen. Ergo. Al lacht gy,
Schryverjuift om deefe confequenci. Waarom, voor Parival,
aan u de prwftrenci) Deefe man fet deefe faak twyfelachtigh,
felver in deefe fottekiap, niemandall befluitende. Vermaak van
Hai. 129bl. Siet ook Yunisti , Batay. 2ocap. 573pag. en ondertuffen een woordje.
Gy moet my boven, 242. bl. wel verftaan , aangaande het
vaffileIlen van dit feldfaam wonderwerk. Ik kan het aanneemen, volgens de leere -der Ovaria of eyernefIen, en het felve
defendeeren, more ilcademico , volgens het Hooge-fchool gebruik ; maar anderiins is het by my beufelpraat , gelyk ik ook,
3 161. heb gefleld. Dit moeft 'er uit, of Momusie fou my anders op de knokkels geklopt hebhen.
Vorders, is het gelegen in de Bbmmelerwaart, met Loeveitein en Brakel maakende een langen driehoek , aan de
Maas.
Was allereerit gefficht van Robert, grondheere van Heufden. Slichtenborfi , Gelder:. G. s B. 47 bl. op 4.916.
Naderhand , door Jan Moliaard , den prooft van Uitrecht
opperfte
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opperfte raad van Reinoud , eerften hertogh, in haar bouvalligheden vernieuwd. Defelve, 7 B. 141 bl.
A. I cod', is het van de Burgunders , wegens den Koning van
Kaftilie, aangetaft. Defelve, II B. 32061.
A.1503, is het weder belegerd van de Hollanders en die
van 's Hertogenbofch, onder het bewind van Hr. Jan van Egmond , die het inkreegen , niettegenftaande de dappere verweering van de maarfcalk van Gelder , gefegt Guidewind en
Sneewind by verkortinge, met verdragh ; die het daar op afbraaken, en de Maas 'er door afleiden. Slichtenhorfl, wodercm, Ir B. 32561. en de drollige verteller,, YanMartyn , by
den felven, 1. 86 bl. Oudenhove , Suid Holl. 9461.
PRIES TEREN; deefe floffe knoopende aan het reeds
gefchrevene, ontrent de Goden der oude Duitfche en hunne nagebuiren , 103 bl. begin ik met de
I. DR u I DEN; priefteren der Duitfers, Franken en Britanners. Ovidius , Klaagbr. 4 B. 2 Sendbr. Lukanus,BurpOorl.
I B. racituJ, Germ. 9 H. Scedius , de Diir German. 2 lib.1 caps
behalven Van Royen , ii8 bl. &c.
De naamreden haalenfe doorgaans van J'eh,dat is, een eikeboom; de flachtofferen meerendeels in eikenboffen voorvallende. Plinius , H Natuirl. i6 B. 44 H. maar Cafaubonus (by
Sauberiss , de Sacrific. r czpag.) fou liever de naam nit het
Hoogduitfch haalen. Raunen of runen is, by hem, fluifteren
of facht fpreeken. Dus de Druiden, de runende. 1k word 'er
koud af, fulke koude Naamredenen aanhoorende.
Ondertuffen hunne dienft beftaande in het flachten en
offeren van gevangene menifen. racitus, 14 B. 3o H. Cefar,
Gall. Oorl. 6B. 1611. Prokopius , &c. by Van Royen ,144.61.
Van de Druiden gewagen ook Strabo, 4 lib. .Diodortis
glib. &c.
Voorts quamen by deefe de
I I. BARDEN, bewaarders der oude Gerchiedeniffen (Naga, dat die clan altyd by naar by de Geefielyken fyn geweeft)
die fy in vaarfren den volke voorfongen. Larkanus , Burg.
Oorl. i 13, Scedius, 2, lib. 41 cap. Wederom, Van Royen 018
en 143 bl.
Vau deefe Bardes trekken onfe Woordefifters het woord baaren , dat is, fchreeuwen, om dat de Barders feggenfe, de
lofdichten der Duitsfe helden met een grout gefchreeuw nitfchreeuden.
Onder deefe was ook eene
II I. Vel

27©

P

Velleda ; onder de Brukteren , by Were', over de Lippe;
wegens haare voorfpeNinigen by naar voor een godin geacht.
7acitaf, 4B. der Hiff. 65- IL en weder, s' B. 22 H. en noch
eens , Germ. 8 H. Statat's Alengeid. LB. 40. en voortsYririms , Batay. 16 cap. 3S2 jag. en 23 tap. 674m. Scildius , de
Chaucis , 4 cap. 133pag. Montana; , Med. van ihn I B. 2.6 bf.
Scedius , 3 lib. 9cap, 488pag. Slicktenhor# , Gelder,. G. t B.
15 W. by welke (is ,dat niet klachtiga ,?) Veileds is een flout
wel; gelyk, by Y-azoits (en noch rnoortr I) een wyf, den volke veel leets verkenvligende. 't Spul heeft, 'gelyk gy fiet, geen
Naamreden 't woord verklaard.
cart, Dar
, G.
Van het teleetilifinoffer vind gy genoeg .by KlaveriusGerm.
Kirchmayer , over de Germ. vanr acitas , en Van Royen,
I 2.1b1.

PR IN CESSEN HUIS, in het Haag& Bofch ; is gebond door Amelia, weduwe van prins Frederik Henrik, door
fyrr krygsbedryven in onfe Hiftorien uftifilintende daar in vertoonende het fIryden en het zegepraalen van haar overiedene
echtgenoot. 'Jan Suet, Gedichten, i754 bl. Parivall, Vermaak
Van flog 1 401.
Het is, in het groat, met haar Gefichten , uitgegeven door
Nik.Verber, getyk in -het kleen door C. ElandsenP .Schenk.
tGemelde Amelia, douagiere van Oranien;-overleed, A.167c.
, HO. van Had 3 D. itftbl.- ca'411tit prins Frederik-.
Henrik:Was geflorven , A., 1646.. Murillo- 2 D. 9161. Montanus, in fyn Leven „Ste.
PROCES ,of Reehtspleging; welke, hn onfe Graaflyke
aftorien.tweemaal voorkornt; tweernall onwttarfchynlyk , vats
en 16genachri0._
1.‘ -Voer sr} Willem& II!, antlers de Gbede ; over een koe,
door den baljuw van Suid Holland, een arme boer ontvreemd.
Balen, ,Derdr. op het jaar quanfuis 1316, 37561. nevens een
leer weitfe konftplaat van den opproppenden uitvinder, Re'mein:de Hooge. Scriverilts , by Goadhoeve , _374b1.
Voor hert. Karel den Stouten ; over een vrouwe-kracht.
Pewits Maori's , ,eerfte verteller van dit wyvepraatje, Barzundicar. Rer. 5 lib. S cap. gxnerus , in Valer. Maxim.. Chriian. aldaar fpreekende vandeGerechtigheid. Lipfius,
Staatkundige Voorbeeld. 2 B. 9 H. Scriverius, weder by' Goad&Peeve , -ro341. Fan lesinven , Leiden, 1 4 en 368-b1. en eindlyk P. Verhoek, in fyn hertverrukkead Treurfpel, meermaalen
boven aangehaald.

Willem
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Willem PROCURATOR, dat is, de Kofikeforger (te
weeten van het Egmonder convent word ook wel de anbekende Klerk geheeten. Hy leefde onder gr. Willem deGoede,
onrrent den jaare 1300 ; fchryvende. van A. 64.7 tot Iran A. r 333.
V. Tom. rpagr. Pars,,
Mathew, hem sitgevende , Analedor. IV.
Goudhoeve, 217 bl. Ger. Voffiut, ens heinfeer
Naantrol,
aanpryfende, Hifloric. Latin. .t Part. 2 lib. 5'1 pag.
P U L; een gering watertje by Naaldwyk, in eland.
Along. 2 Part. I44pag. uit een Gefchrifte van gr. Diderik de
V11; van het jaar, 1193.
P URMERENT, van Welke {tad aldus de Hr. Huygens:
Hoe end en ben ik niet, die 't felver niet en weet?
Hoe weet ik 't, die, foo jong, foo menigh meefler fleet?
Sint Eggarts dikke beurs den jongen Vorff ver4undef
Die, my tot tlankbaarheid, het hooge finis verges*.
Maar dubbel was de goof , al was fy 't by geval,
Van die myn womngen beflosen in een w4;
Met wierd ik Stad gesoemt , met beb ik jlad gegrepes
In 's vaderlands bewint; darn' feg
oniggrepew
, o f , als s k zueiger,, ;seen.
Ofja, wanneer 's my
Wat fcbaad myn kleinigheid? devgrootfle fyn maar een.
Is gelegen in Waterland , nevens het uitgedroogde near,,
de Purmer; maakende een driehoek met Edam en .onedarn.
{het Purmermeer, 7341.
Edam , 73 bl.
Sie van
Monikedam ., 234 U.
Graaf Willem de VI maakte fyn gunfteling, Willem Exgart , (een Waterlander,, woonende te -Amiteldam sin-deli Sato
tegen over de Waagh) (chat- en hoftneetter deeffer landetOeth
te gelyk 'begiftigende, met een leen; te wee r, made beer,
lykheid vat Partnerend , never de Ldorpen , Nck. eniiiivesdam.
Dus -heert gemelde Eggert, ontrent A. 141o, ,ton Welten
van de itad ,een ilot geboud , pheeten Purmerftein. Win.
Stedeb.37141.*Gotedhoeve , 94b1`.Yy nias-,fioarv. I74ap. 1,cogpig.

Vronens Op- en Onderg. 4 B.

2.3 5 bl.

Van Royer, 177 bl.

Na de dood van Willem Eggert , op 'het flat, 2 dagen ma
de dood van fyn weldoender , gr. Willem, overleden, was
bier Heer ) fyn foon Jan Eggert, die, near Vlaanderen trekkende,
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kende, het verkocht aan Heer Gerrit van Zyl ; deefe weer aan
Heer' Jan , de burggraaf van Montfoort deefe daarop aan
Heer Baithafar van Valkeftein, krygsovertle van keifer Maximiliaan en eindlyk deefe aan Heer Jan, den eeriten graaf
van Egmond : waar op de Clad Purmerent nevens Purmerland,
Nek en llpendam, aan het graaffchap van Egmond fyn gevoegd , en ook daar aan gebleven, tot A. Iwo; als wanneer de
weduwe des Graven van Egmond, teBruffel onthalft (boven,
81 bt. ) het felve aan de Staaten van Holland heeft verkocht.
Soeteboom, Soetliemm. Swaan, 158 bl. Parivall, Vermaak van
Boll. I 81 bl.
Vorders is dit Plot, aan 3 fyden, van Rothman uitgebeeld
en ook door Pijcher en Van Royen, aan eene kant, in een
Konfiplaat gebracht.
Endlyk, voeg ik bier achter , dat van deefe Willem Eggart
is afkomfligh paus Adriaan van Uitrecht, ook hebbende een
felve wapen. Gemelde Soetflemmende Swaan', 127 bl.
PUTTE, ook anders geheeten Pitteeen oud Plotgelegen boven Geervliet, in den lande van 'Vooren en Patten.
Alting. 2 Part. 143 pag. uit Stoke, in gr. aan den 1, 163 bl.
PUTTESTEIN; in Suid Holland , by Heinoort en
A. 1375-,. door bisk. Arend van Hoorn, Heer Herbern van
Putteilein ontweldigd en gefloopr. SCOtaMiS Friefe G. 6B.
197 H.

A.15.93, fyn, ria veel gravens , haar grondflagen Ctntdekt.
Goudhoewe, 78b1. Oudenhove , SuidHoll. 412 bl. Boxhorn. (by
Wiens tyd het al was afgermeeten) Stedeb. 9 U.
Q.
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of Quaden ; is een Noordfch voik ontrent de
...tyden van keifer Mark. Aurelius, in het heft van Doltsland neergedaald. Van .Royen ; ook defelve in een Print vertoonende, 78 bl. Doch Neerland heeft aan deefe inenffen Been
kennis. Siet Karrio, Chron. 219pag.
QUEESTEN; is een foort van vryen, op Teal, Wieringen, Flieland , ter Schelling en andere eilanden , ja felf
op Huisduinen in gebruik. Het gaat 'er foo toe, by de jonge
lieden.
De vryers klimmen 's nachts in de huyfen ; fynde een ruit,
boven of ontrent een veniler, op- of open gebrooken; waar
door men den erm fteekende , het vender open doet.
Voorts
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Voorts gun fy by de dochters, doch boven op den deken ,
te bedde leggen; houden een Iekker praatje met die lieve kinderen , en mogen daar foo blyven leggen tot een uur voor den
dagh. Alsdan moeten fy in flilligheid vertrekken, het venfler
fluiren en foo fich befcheiden van daar maaken.
Ondertuiren gefchied dit alles , ibnder de meisjes eenige
onbefchoftheid te vergen , of andere moetwil te plegen.
Want, word 'er ergens onbeleeftheid begaan , men flaat aanflonds op de ketel; welk geluid de buiren faamen haald en
de moesjanker is in lyfsgevaar. Nein , Luflhof der Huwelyken , 166 b1.
R.

p

ADBOD; of Radebout , is geweefi de 6fte koning van
-". Friefland, een wreede geweldenaar. Hield fyn hof teStavoren. Van de Deenen en Noormannen overweldigd,wierd
hy op fekere voorwaarden losgelaaten en heriteld , A. 678.
Stavorens Onderg. 3B. 51. bl. Van Royen, 104 bl.
Nam vorders Uitrecht. Verjoeg de Chriftenen. Hinderde
Wilebrord in het prediken. Wierd geflagen van Pepyn ; en
wederom, A. 717 , van Karel Martel , die hem dwong het
Chriftendom aan te neemen. Maar als by hoorde waar fyn
ongedoopte voorouderen gevaaren waaren , trat hy nit de vont,
voorgevende liever by hen als in den hemel te willen fyn.
Overleed , kranktinnigh , A. 719. Sigebertus , by Junius, .13atay. 17 cap. cozpag. en weder, *Inv. 542 pair. de Scoreler,,
5'3 bl. fpreekende van fyn afbeeldfel. Godfried, Chron. yeji 61. &c.
Duch, wat deefe geweigerde doop aangaat, gy behoeft het
niet te geloven , Leefer. De faak is verdacht gehouden en het
is een fpinrokkens vertellingkje, by . . . . maar quijt ben ik
den Schryver. 1k heb het aangeteekend en echter is het heden
myn geheugen ontilipt.
R AD BO D; de broeder van Gundibald, op de Pyrenean
gefneuveld, tegens de Saracenen vechtende. Deefe was Chriften en boude, naa het afbreeken van het Huis te Reinegom,
het flot te Egmond. Yunius , wederom , 542 pag.
Van het flot te Egmond lie boven, 79 b1.
RAMSBROLK, of antlers Randenbroek , heden een hofflede met hoogh en wild houd , hebbende feer anngenaame gefichten naar beneden (gelyk ik, den 24 Julii, A. 1707 , heb ondervonden) tuirea Atnisfort en de Luflplaats , den Heii igen Bergh.
Is al
S
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Is al bekend in de Brieven der jaaren , 1349 en 1359. Matheus , in Notis ad Amin fort. Verhoev.

21 C bi,.

Van den Heiligen Berg is boven gefprooken, 1/361.
R A A P EN B U R G; is een vermaarde burgwal binnen
Leiden ; voor het vergrooten van de flad , in Soeterwoude ten
deel gelegen. Mogelyk heeft hier ook wel een burg of buys
geflaan.
Sy voerd deefe Naam van de Heeren Raaphoril ; befitters van
het leen , Soeterwoude , voor 20 fchellingen of een paar wapen . handfchoenen. Van Lee:men , Rhynl.
1661.
Van de handfchoenen, in het leenverhe ffen , is boven een aanmerkinge gedaan , x 58 bl.
RAAPHORST; een Hays in Rhynland (ook onder de
Gefichten van Rochman) by Waffenaar, tuffen Leiden en den
liaagh; al voor meer als 35o jaaren bewoond. Van Leeuwen,
.Rhynl. Kofluim. 306/. Batay.12,62,b1,--Boxhorn. Stedeb.191 en
219 bl. Goudhoeven , 81
Sy voerd haar Naam of van een raap (raga) of van raapen
(rapere) volgens Yunius, Batay. 19 cap. 5'61pag.
A.1709, in het laatfte van julii, is dit Huys, als de hoogfie
prys, de Lotteryen oaderworpen, even als het Huys te Marqueue. Q tyden ! tyden!
R HE EN EN ; in het Sticht , aan de Rhyn ; een feer onde (tad, gelyk dat de muiren genoegfaatn te kennen geven.
Yunius , Batay. I I cap. 2.32pag. als fynde van bisk. Jan van
Arkel. Slichtenhor
Gelders. G. 7 B- 13761.
Maar hier is men weer aan het kibbelen, onder de Latynfil
Geletterden , de fteden en floten, waar het hen lila, Verkruyende.
Van Leenwen, Batay.' 176 61. noemt Rheenen Grinnes (gy
vind dit by Tacitus , Hifi. 5-B. 2,0 H.) even als Ortelius , die
de oude plaatfen durft fetten, daar de fieden ons heden ontmoeten.
Maar, volgens Kluverius (van de Rhynmond. 13 H. 269 61.)
is Grinnes geen Rheenen, Arenacum, geen Arhnem ; Vada,
geen Wageningen ; Batavodurum , en Batavorum oppidurn.
(en dat is ook waar!) geen Nimmegen : vertoonende dat,
uitgenoomen Batavodurum, alle deefe plaatfen fyngeiegen op
den anderen oever van de rievier. Sie merle .Rycquius, in
7jacitum ; alwaar deefe 4 plaatfen vici modici worden genoemd ; Van Someren houdende de flelling van Ortelius ,
Batay. 6 H. 4961. J. flud 41Ghilde, in de Vorreden Dan den
Vertaalder Kiaverius , 2 0. 57 61.
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Sie daar ! het verfchil is , of de genoemde fteden van binnen
naar buiten fyn verplaatft ; dit behaagt Kluverius , en felf ook
onfe Grotius , libello de iintiquitate Reip. Batay.
Dan , of wel de loop des Rhyn is veranderd ; en foo wil
Bertius , Germanic, 1 lib. 21 cap.
Ondertuffen hebt gy, boven deefe Clad, aan den Rhyn , op
den bergh, by de Grebbe, een feer fchoon geficht over het
rondfbmgelegene, ruim foo goed als by de Doorewaart.
Maar , wat nu de krygsgevallen betreft, ten tyde der Romeinen , is Rheenen beflormd door Klafficus. 1 acitus , Ilift.
1. B. 2,1 H. by Slichtenhorfl , Gelders. G. 2 B. lc bl. loch ook
naderhand , A. Ic2,7, door herr. Karel , onder het beleid van
eenen Jakob 'auk, met verraffinge gewonnen. Defelve , II B.
396 bl.
Van de Noda is boven gewagh gemaakt, 24961.
REEWYK; een Huys in Kennemerland , by Heemskerk.
Goudhoeve , 79 bl. Van Leeuwen , Batay. 1249 bl. Heemskerk ,
Batay. Arkad. &c.
RE I GER SBOSCH, was wel eer in Amftelland, te
Ouwerkerk; mogelyk , A.1171, door een watervloed otnvergetineeten. Kommelyn, in de Aantekeningen over de Befe.hryv.
van limalieldam , z B. 143 bl. Maar, hoe, Kommelyn, dit is
hier misgetaft ; niet A. I 171 , maar 1173, was die hooge vloed,
waar op gy fchynt het oogh te hebben; volgens alle de Chroniikken , by Gabbana , Neerl. Watervloeden , 45 bl.
Van dit Reigersbofch gewaagd mede de Soetflemm. Swaan,
49 hl. en fie boven, 396i.
RE IN EGOM; by Egmond gelegen , waar ontrent van
ouds de Rhyn verby ftreefde. Hier ftond wel eer (voor het bouwen van Egmonds clot) een oud huys, te weeten , ontrent
een groote poel. Saanl. Arkad. 116 en 167 bl. met eenen die
berifpende, welke van gevoelen fyn dat het Huys teReinegom
en het floc te Egmond een het felve fou fyn geweeft.
RENS W 0 U D E;een Heeren Htsys,Ooflw.van Uitrecht,
tuffen Lunteren en Scherpenfeel, ja bynaar tufren hetkoninglyk Loo en Amisfort; in het jaar, 1699, door C. Spec& in
een Print gebracht.
REUSE N; menffen van een ongemeene grootte vond-

men in alle eeuwen, aan alle oorden des wer gilds, foo in het
leven als in 'er geraamte, naa de dood.
Van de levende gewaagen felf de H. H. Bladeren, Samuelit, I B. 17 H. 4 vers.
Doch
52
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Doch vvaar toe de gryfe aaloudheid aan te haalen , daar onfe
lieden hebben gefien, in hunne tyden, de Sparwouwer reus
en den boer van Lekkerkerken ? Sie boven , 174 en17 j bl.
Maar aangaande de opgegravene; Plinius, HO. Nat. 7 lib.
16 cap. fpreekt van het geraamte van Orion, van 4.7 cubiten
gevonden op het eiland Kreta , naa een aardbevinge. Siet ook
junius , Batay. 2 cap. 3cpag. uit Plinius , gewagende van
Oreftes, lang 7 cubiten. Pikard ( Drents. Oudh. 5 H. 32 bl. )
gewaagd van een reufinnen lichaam , A. 1 488 , ergens uit een
graf opgefpoeld1, en op het eiland ter Schelling aangedreven;
noch van een reufen lichaam, fonder eenige verrottinge, by
Sneek in Friesland , ontdekt ; noch van een reufengebeente,
lit het topbergje gegraven, by Weflerborg , in het landfchap
Drenthe; noch weder van andere, te Roomburg by Leiden en
ontrent Angouleme in Vrankryk , gevonden. Slichtenhorfl
eindlyk (Gelders. G. i B. no bl.) verteld van een ongemeen
groot lichaam, op de wyfe van Herkules, hebbende een offenhuid under fyn ermen geflagen ; in de Rheenife Veenen opgedolven.
Ja fell, indien gy Gramondus kond geloven (Hifi. Gallic.
13 hb. 579pag.) verbeeld het indrukfel van S. Marie Magdelenen lichaam, in de grot te Marfellie, noch heden ,een reufinnen geftalte.
Maar dat is hier de vraag niet, en deefe vertellingen worden juift niet tegengefprooken. Men onderfoekt, of 'er
in Oud Nederland, ten minflen tuffen Rhyn en Elbe, of liever in het Noorder Europa, Ja feif op den geheelen aardbodem, een gcheele natie van reufen heeft gewoond?
Voor my, ik weet het flier. ik vinde wel wederom in de
reedsaangetoogene H. H. Bladeren, Numeror. 13 H. 33 evf: dat
die van Ifraa de kinderen Enaks fagen , by we : ke fy fpringhaanen fcheenen ; maar, fie daar ! dit is rnyn vait ftellinge; of
her menfchdom is, in de allereerfte tyden grooter en onbefuifder van lichaam, of flerker en geweldiger van krachten
geweeft. Want
Hoe louden fommige der hedendaagsfe Kapitanoos die fwaare
kasketten op hunne dikgepoeijerde paruiken durven fetters ?
Wie van hen fou nu een panfer van yfere rnalien om fyn tedere ribbetjes konnen veelen? Wie fou nu een uir in een vol
curafs konnen gaan ? Wie met die wichtige flagfwaarden
vechten ?
Ondertuiren is het de pyne waard deefe wipenen of in dc
oude
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oude magafynen en tuyghuyfen, of liever, langs de flraat, by
de harnasmaakers en fwaardvegers, met aandagt en opmerkinge aan to fchouwen.
Immers, Virgthus (in het 12 B. van fyn Eneis) befchryvende den doodlyke tweetlryd van Turnus en Eneas gebruikt,
volgens Wefierbaans Overfettinge, deefe woorden:

Meer fey hy niet , en heeft een fwaare fl een genoomen,
Een oude fivaare jleen, die eertyds daar in 't veld
Tot een aficheiding van de landen was gefleld:
7weemaal fes mannen, foo als nu de menffen vallen,
En fchorten hem niet op hun fchoudren, met hun alien.
Hy vatic, en heft fn erm om hoog en, metter haafl
Toeloopende, werpt hy, verbyflerd en verbaaft
Hem naar Lucas toe.
De juyfle woorden van Virgilius (Nota,Homertu , al in fyn tyd
foo fpreekende , in de c de Iliade ontleend) luyden aldus :

Qualia nunc hominum producit corpora tellus.
Doch, mogelyk Cal dit niemand ontkennen, felt overtuygd
door Plinius, H. N. 7 fib. IS cap. Gellius, N. A. 3 lib. Iocap.
behalven Lucretius, Yuvenalis , ja niemand kan het ook
met gegronde bewyfen tegenfpreeken, fyn oogen flaande op
de fwaare STEENHOOPEN, in Drenthe ,Weftfalen , &c. die
de aloudheid, niet fonder reden, noemde de pilaaren van Herkules ; als fynde met de handers van Herkuleiren op een geitapeld. Siet boven, 136b1.
Voorts die van hen, in deefe floffe, noch omftandiger wit
onderrecht fyn, ga tot Merula, Cofmograph. General. i Part.

Hominis,4cap.
3 lib. 14cap. jonflonus , Thaumatograph.
art. Camerarius , Horar. i B. 82 de Bruin, Wetfleen der
Vernuft. 2 D. i B. Z H. Du Mont, in f3'n Reyfen, 761. behalven Olaus Magnus, bekennende de eerfle (tot myn ooghwit)
dat de Noordelyke volkeren altyd grooter en flerker fyn geweeft daarenboven, tot Martinus Polonus , Cxlius Rhodigi-

nus, act: Scaliger, M. Ant. Delrio, Sax() Gra;nmaticus ,
Hektor Boithius, &c. behalven de oude ; foo Grieken , als
Herodotus, Paufanias, Phijoilratus, Glycas, Zonaras, &c. als
Latynen, reedsgenoeinde Plinius, Solinus &c
S3
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R H E T 0 R Y K ER S, by verkortinge Rederykers ; Welke
hunne Broederfchappen en vergaderingen hadden , niet al leenlyk in Holland en Zeeland , maar ook in Braband en Viaandere. Pars , Kam,. 2,13 bl.
Voorts waaren hunne befigheden deefe volgende
I. Sy flelden Wedflryden aan op de Vergaderkameren , ontrent gedichten en fnelle finfpreuken; waar in de voorfte , by
fy dan een I itmaat of een genoode vreemdeling, de geftelde prys
quam te winnen. Van Meteren , I B. 29 bl. fpreekende van het
Landjuweel , of de Kameren van Braband ; ei lieve ! lees fyn
verhandelinge.
I I. Men gaf ook acht, in het fchryven en fpreeken , alle
uitheemsheid verdryvende, op een thivere taal en juifle fpelling.
III. Men deede, doch gevalligh, ook voordeel in het herformen van de bedorvene Godsdienft. Hier op hoard de Hr.
Hoofd (Neerl.
1 B. ss
eens fpreeken :
, Een ouwde oeficeningh in meeft alle Nederlandfche flee," 7den,en veele dorpen was die van de rymkonfl;waar toe de aar5) diglte en blygeeftighfte vernuften hunne vergaaderinge hie}„ den
den,, op plaatfen hun by de wethouders verfchaft , die Rethorykkamers genoemt werden. Deeze waaren gewoon niet al,, leen verfcheide gedichten uit te geeven , en van handt tot handt
te laaten loopen , maar zelfs in openbaare heele perfoonaadje
1) fpeelen te vertoonen , waar in zy, nu boertwys , dan met ernft
,, yeder 't geen zynen plicht betrof te gembet voerden. Een
11 flichtelyke vermaakelykheit , een foorte van zangh , die, mits
• d'overigheit de maat flaa, van geenen geringen dienft is, om
a) de gemoeden der meenighte te mennen. Want, zynde de Redenaars uit de weereldt, en t'onzen tyden maar twee manic„ ren oover, om't yolk by de ooren te Leiden, naamelyk van
preekfloel en toonneel ; zoo heeft de Magiftraat geen maghti» ger middel dan dit, om 't graauw een rufthoudende onderda„ nigheit in te fcherpen , en haare achtbaarheit te handhaaven ,
teeghens 't gezagh der geeftelyken , dewy} 't befchooren
fchynt , dat zy dwars dryven moeten teeghens alle regeerders,
die juift de looze van hun niet haalen. Endeniemandwaane
,' met flrooyen van fchriften oft gedrukte boexkens op te moo1) ghee teeghens de iftharpheit van een gladde tong, die een
„ groot petal tett-ens van allerley menfchen, op een' cure beleezen kan, en hun de hartstoghten des woordtvoeders wel
,, anders weet in te boezemen. De vryheit van monde dan dee„ zer
/7
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zer Widen ontzagh zich niet, daar 't pas gaf, (en 't gal dik„ wyls pas) den paapen op hun zeer te taflen; en zoo wel de
„ plompe misbruiken te befchempen , als de bitterheit der ver„ volginghe haatelyk voor te
Siet ook het felve by D. P. Pers, Onfielde Leeuw, gob/.
Ondertuffen had ceder kamer fyn blafoen offinnebeeld (doorgaans geeftelyk) en devys of finfpreuk. By voorbeeld.
Middelburg had een kamer, onder het blafoen, het Bloemken Jeffe; de fpreuk : in minne groeyende.
Romerfwale ( noch A.15'07.) eene , geheeten de Korenbloemkens , onder de finfpreuk : in minne verfaamd. Smallegange , Zeeuwf.Chron. I D. 4 B. 448 bl.
Doch alle de Kameren, foo Hollandsfe en Zeeuwsfe
fleden als der dorpen, sevens haare blafoenen en devyfen hier
op te tellen, is feer onnodigh; fynde het felve wel uitgevoerd
by Pars, Katw. Oudh. 1 H. 224 61.
Nu waaren deefe de naamen hunner gedichten: Rondeelen,
Refereinen, Kniegedichten , en noch veel andere, in deefe
veerfren begreepen by Andr. Pel s, in de Vertaalde Dichtkoe
van Horatius, 3o bl.
Al dit belette niet, of 't yolk, in liefde ontfleeken
Ter Dichtkunit, wilde ook die geneuglykheid den leeken
Deelachtig maaken, dies men door ganfch Nederland
Vergaderplaatfen tot dien einde heeft geplant;
Wier kunfigenooten felffich Rederykers noemden
En met finfpreuken en blafoenenfich beroemden
Elk van de meefie liefde en fucht, tot deefe kunll
In welke Broed'erfchap men aannam , fonder gunfl,
Geleerde en ongeleerde, als de oefening en feden
Niet met de voeglykheid Bens goeden burgers fireeden.
flit deefe Kamers, daar 's Lands opperhoogheid veel
Voorrechten aan vergunde, ontfiond dat Landjuweel
By Meet'ren aangeroerd, als wel gedenkens waardigh
Naar in de meelie , meer op fwier en pracht hovaardigb
Als wel op taal of kun fl, te wagen, fcheep en fchuit
Verfcheenen, leverende een flagh van dichten uit ,
Meefl fonder trant , vercierd met fulke vreemde naamen,
Dat hun waardy daar Hit feer lichtlyk is te ragmen;
In Wier verpheidenheid beflond het grootfl cieraad;
Als Retrograden en Baladen intricaat,
Met Rikkerakken en Sonnetten en Simpletten,
Ook
S4
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Ook Bagenauwen en Kreeftdichten ev Doebletten ,
En Kokarullen ; dater de Boeren nu ter tyd
Sich bier in 't Land noch flerk in oefenen , om flryd.
Ook gaf de Kamer , die beriep , verfcheiden pryren
Van
uit, om aan folk een' Kamer toe te wyPn;
die het groot/1 getal van Rederykers bracht;
So dte
Als die fich voordei met de koflelykfle pracht ;
Ook die 't kortge antwoord op een fin-vraag will te feggen;
Als mede aan die, Wiens gek het geefligli of kon leggen;
Maar nooit een prys aan die 't bekoorelykft gedicht
Vein Piling, flyl en taal en maa:klank gaf in 't licht, &c.
Siet ook rlaardings Rederyk-berg , met middelen beplant ,
Die nodigh fyn 't Gemeen en voorderlvk het Land; uitgegeven,
in het jaar, 1617 , met de afgebeeIde blafoenen der voornaamIle plaatfen.
Ondertufren , deefe Rederykers of Kameriften , en deefe
;tamers hebben gelegenheid gegeven tot het bouwen van den
Amfteldamffen Schouwburg , welke gefchiede, A. 1637 , ter
plants, alwaar de Akademie van Samuel Kofter,, Geneesheer,
had geitaan ; te weeten naa 't vereenigen der beide Kanieren
van Yver en In Liefde bloeyende. Amfteld. Befchryv. IV D.
204 bl.
Maar deefe lieve fchryfiloffe fou myne gedachten te feer
overweldigen, en het bepaalde werk doen uitfpatten.
Sie dan Bever Brand, in het Leven van den Hr. Hoofd, en
in fyn Inleidinge tot de Befcbryvinge der Vertooningen van den
0 pkomft der Batavieren, 260 bl. Ampzing,Haarlem,398 hi. Schook,
Belg. Fader. i 6 lib. 13 cap. Parival , Vermaak van Hall. 261 bl.
P ars ,Katw . Oudh. 241 bl. met eenen meldende,hoe deefe Kameren atlenskens fyn uitgeteerd en verdweenen , wegens haar
ontucht, van de predikfloel , meermaalen geblikfemd.
RIDDE RS ; van welke , voor weinige jaaren , door
Adriaan Schonebeek , volgens hunne Orders, in feer nette afbeeldingen uitgegeven , Van Leeuwen , Batay. 730 N. wiens
gewoone wydloopigheid wy,, in deefer voegen fallen verkorten , te weeten; met of en' by te voegen.
I. De ridders waaren eigentlyk milites , dat is, ryders , en
ruiters. Boxhorn. over Veldenaar,, 161 bl.
I I. Sy waaren ridders of van afkornit , of nit eigene ver,dien lien . Otto Frifingenfir , by Van Leeuwen , fpreekende ,
2 lib. 18 cap. van een gering foldaat, alleenlyk gewapend met
een
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een enterbyl een belegerd kafteel beklimmende. Sigebertur, in
Chron. ad 4.116o. Petrus de Vinets , 3 lib. zoEpiff. en weder,
6 lib. 7 Epill.
I II. Sy wierden gemaakt met verfcheidene ceremonies of
plechtigheden.
(finder andere kregen fy een kinnebakflag van die haar ridder maakte. Beka, in bilk. Otto dew 111, 77pag. Mathews, de
Nobilitate,&c.
Ook ontfingen fy een halsflagh, met den platten degen ,
driemaal hervat. Eneas Sylvius , in Bed. 11 I. by Mathews,
ufnalc&or. V Torn. 5'54 pag. J. van Leiden, in de Brederod.
76 H. by Mathews, Analedor, II Tom. 4 17 pag. 1/eldenaar en
weder J. van Leiden , by Matheus ,de Nobilitate , 4 lib. I o I 8 pag.
Scotanus , Fries. G. 4 B. 128b1.
Diergelyk gebruik is 'er noch in Sweden en andere geweften van het Noorden; wanneer een heer of meeffer een trouwen dienaar tot een keerl wil maaken. Boxhorn. over Veldenaar,, I c9 bl. het geen immers geheelyk overeen komt , met
der Romeinen alapa; van welken onfen Nic. Difpontinius, in
Phcedrum , 2 lib. c Fab.
Sie vorder, van de wolle of lakene tabberd, naderhand
(A. 1478.) in een fluweele verandetd, Van Leeutven, 700 bl.
aldaar de voornaamfie ridderorders optellende en befchryvende ; van het fwaard aan te gorden. 732. 61. &c.
RHIEDE; een Heerenhuis in Suid Holland; A.1421,
in S. Lysbetten groote vloed, ten onder gegaan. Oudenbove,
Said Boll. 162, en 412b1. Goudhoeve, 73 bl. Van Leeuwen,Batay. I3sibl. ?vleurs, XV II. Provinc. 4c5 M.
RIEMT AL ; te weeten de Neerlandfre galeyen ; van
welke beneden , op ‘Schepen, in de Letter S.
RIE TWYK; een ruiine, in Kennemerland, ontrent het
Huys Poelenburg; in het geboomte verfchuilende; door Rochman , om noch eenigrins haar geheugenis te bewaaren, uitgeteekend.
R I E V IERE; een rube en enkel muirwerk, in het water flaande, niet verre van de Maas, in Delfland. yunius,Batay. I 7 cap. 493pag. en 18 cap. 3-18pag. Boxhorn . Ste deb. 2.77 U.
Goudhoeve , 8761. Van Leeuwen, Batay. 1297 M. Hantveflchron. 1 D. I 3 c 61.
Maar deefe ruine moet van die van het Huys Matenefre;
van welke boven, 114 61. (de Band en gelegenheid het felve
ook uitwyfende) worden onderfcheiden.
R I ES5
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R I E V I ER T J E S en Watertjts; welke meefle ik hier,
volgens het A. B. C. fal optellen ; u vooraf feggende, dat ik
geene wateren voor Rievieren aanneem, als die fyn voortgekomen uit hobge bergen , met een valwater; of op een dalvlakte, door opwellinge.
Soodanige fyn de Maas ; van welke boven, 2.14 bl. de Rhyn;
van welke, 284bl. : en foo verder, de. Ebro, in Spanie ; de
Poo, in Italie; &c. gaan wy voort.
A A; op veelerhande plaatfen ; van welke boven, omftandelyk ,
Am sir EL, in Amflelland. Boven, 16bl.
ANQSTEL; by Nieuwerfluis. 19 bl.
BUR DoN y m; in Amflelland ; heerlyk weleer en heden
verdweenen. Saanl. Arkad. 3 B. 249 bl.
BEE K; to Haarlem uit het duin opwellende en in het Spaar
47 bl. Ampzing, Haarl.
neervallende. Junius, Bata y.
29 bl. Oudenhove, Haarl. Wieg, 28 Bedenk. io N.
BORN; in Friesland. Boven, 40 bl.
CHIMELOFARA; in Friesland. 49 M.
DELFF, anders Fivel-aa; in Groningerland.
OuDEvEL of Dubbel; ontrent Dordrecht. Boven , 67
ieder naam aan een befonder wadenhove Dordr. z H. 93
ter gevende.
DIE ; by Diemen , ander Amfleldam. Amfleld. Befcbryv. &c.
DOE s; by Leiden. Boven, 6z bl.
Do RTA of Dort ; by Dordrecht ; al lang verdweenen.
65' bl.
DUMMEL; by 's Hertogenbofch. Boven, 71 bl.
DUNGE; by Geertruidenberg. 71 bl.
DuRLEDE; by Schiedam. 72, hi.
E A; by Leeuwarden. 74 bl.
EEM; by Amisfort. 74 bl.
EGGE; in Kennemerland. 76 bl.
Fiv E LA; is de Delff.
GAASPI by Weefp. Beneden.
GEIN; by Abkoude. Boven, too bl.
GOUWE; by de Goudsfe finis. I Io bl.
GREBBE; by Wageningen. Slichtenherfl , Gelderfe G.
iB. 0/ hi.
HEEM of Heim ; by Heemskerk , door den tyd weghge3 B. 208h1.
droogt. Saanl.
HUNE-
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HuNEsus, of het Schutendiep ; in Groningerland. 1 4861.
HET YE i voor Amfteldam , immers geen rievier ? en
wat dan? eigentlyk alleen een boefem van de Noordzee ; beginnende by de ellanden, Texel en VIieland, tuffen Stavoren
en Enkhuyfen, maakende de Suider .zee en fluitende, by Beverwyk , ter plaatfen, van den Hoofddlchter,, in fyn Veyin (inde
rei van het 1 Bedr.) aangeweefen.
De Graaf reed been naar 't Slotelyn,
Dat in 't geboomt verfchuilt fyn kruinen,
Daar Holland op fyn fmalft magh fyn,
En krimt, voor 't fluiven van de duinen;
Duinen, die, by verwaaid onweer,
Met grond met al, de vruchten fnoepen,
Ills de Nooraizee en Wykkermeer
Sich met oneeve keel beroepen.
KEENE; in Delfsland. Boven, 170 A
KINNEM; in Kennemerland. 173 bl.

LAvICA of Lauwers ; Friesland en Groningerland afpaalende. 193 61.
L EA ; by Leeuwarden. 193 bl.
L IE; by Haarlem. Saanl. Arkad. 3 B. 17761. Oudenhove,
Haarl. Wieg. z6 Bedenk. 9961.
LIEFDE; is de Linge. Boven, 23 61.
LIORA; by Naaldwyk. 240 bl.
MAARE of Maarne , by Leiden. 214 bl. en Saanl. Arkad.
3 B.17061.
MEDEMELACA; by Medenblik. 2201.
N o DA; by Rheenen : doch , by Slichtenhoril fchynt men
flechts een dam of dyk to verflaan; Niedam. 6 B. 7961.
NAVALIA; nergens : nademaal men Boxhorn. (boven aangehaald , 24461.) feet leefen; navalis fluminis pons : het geen
ook word aangenoomen , by 3. Flud ti Ghilde, over Kluver.
Rhynmond. 2 D. 23861.
OUSTRITT ; by Dordrecht. Boven , 260 M.
P U L; by Naaldwyk. 271 H.
ROTTE; by Rotterdam.
1
SAAN; by Sardarn.
I
beneden.
SEIL ; by Leiden.
VOLOSCENA; by Adrichem. Van Welke
W1DEL; by Geervliet.

J
RIK-

R I. R H Y.
284
R I K D 0 R P ; een Heeren-Huys, door C. Elands , in een
Print gebracht; is gelegen in Rhynland, by Waffenaar, ontrent Leiden. Van Leeuwen, Batay. &c.
R HY N; welken ik wax ordentelyk meen te behandelen ;
fullende, 1. fyn Naamreden. 6, daar is by de onfe to veel aan
gelegen ! fyn loop , uit Switferland naar Holland ; I I I. fyn
itoppinge, by Katwyk : en IV. de toefluitinge aan den Rhynmond, by Petten aanwyfen.
I. De Rhyn dan bekomt fyn naam van het woord rein of
fuiver; fynde defelve van fulk een onbefrnetten kuisheid, dat
by geen hoerkinderen nochballaarden kan verdragen. Te weeten, in de overoude tyden.
De Celten, fchryft Junius (Batay. 22 cap. 613 pag. en ook,
8 cap. 96pag.) uit Galenus , Nonnus en Klaudianus „ om van
de huwlykstrouw een proef te neemen, fetteden hoar versgeboren kinderen in fyn water. Waaren fy echt, fy dreven ongefchonden ; maar onecht , fy wierden met de draaikolken van
deefe rieviere weghgerukt. Sie dit mede bevefligt, door Gregoor. Nazianzen. juliaan den Apoflaat , by de jongere Schryveren , Lipfius , in German. Tacit. 19 cap. Scriverius ,
rius en Pars.
Hy neemt fyn aanvang in het hoogile deel van Duitsla.nd.
`noor onfe Beflevade , eens, in fyn toverachtige Rhynfiroom,
aan den Hr. y. Wolfaard, heere van Brederode, foo lielroerend
dit beveiligen
Doorlucbte Rhyn, myn foete boom,
ik u lof toefingen?
Van waar
Myn trekkende geboortefiroom,
Gy komt nit Switfirffe Alpes fpringen ,
Als boofdair der begaafde Earoop.
De Donau, uw. afkeerigh brOeder,
Nam Ooftwaart op fyn fnellen loop
Gy Noordwaart, toen een felve moeder,
Begort van regen, ys en ineeuw,
U baarde, voor foo menige eeuw.
Te weeten, met twee oorfprongen. De eerie, de BovenRhyn gefegt, komt uit de Krifpalter- en de andere, de Bowden Rhyn geheeten, uit de Lukmanner-bergh.
By 'Char vereenigd en de Bodenzee fynde doorgefireeken,
maakt by , by Schafhufen een groote waterval.
Bafel
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Bafel Jaarop verbyffrevende en Switferland verlaatende,
komt hy in der Elfas, van daar in de Pals, van daar in het
..
nicht Keulen en Kleefland.
Hier verdeeld hy fich in tween, boven Schenkenfchans, en
beneden Emmerik.
Dan word fyn Suiderdeel de W A A r., geheeten,dat,verbyfchuirende Nimmcgen, Tied en Bornmel , beneden Loeveveftein , fich met de Maas vereenigd.
Maar het Noorderdeel fpoeid fich naar Arhnem , alwaar
de FOSSA DRUSI van hem of wykt. Boven , 67 en 157 bi.
Als dan fakt by at tenskens , verhy Wageningen en Rheenen,
tot aan Wyk te Duirflede; alwaar de L EK van hem of is lekkende ; die weder Kuilenburg, Vianen en Schoonhoven verby loopende , ontrent het dorp Krimpen , van de Maas ofMerwe word ingenoomen. Sie van de Lek, boven, 202 bl.
Voorts trekt fyn middeltak, van Wyk te Duirftede naar
Uitrecht ,Woerden , Leiden en foo naar den oceaan of Noorderzee, eer hy was by Katwyk toegeftopt. Sie deefe loop des
Rhyns, by Guicciardin. Belg. &d. 17 pag. Kluverius , van de
Rhynmond 9 H. 160 bl. &c. Saanl. Arkad. 3 B. 1 CO bl. Slichten horfl , Geld. G. 1B. 9 bl. Veronaas Onderg. iB. sob!. behalveu Junius, Van Someren en gewiffelyk meer Andere.
II. Aangaande de Verfloppinge , by Katwyk, komen hier
twee vraagen voor de boeg; wanneer dit opftoppen is gefchiet,
en of de middel Rhyn, alleen door dit ftoppen cn verfanden,
is vermagerd en uitgeteerd ?
Ontrent de eerfle vraag is dit myn antwoord. De faak is
feer onfeeker ; eenige (waar ander Gabbema, Watervloed.
961.) willende die te fyn voorgevallen in de gruwfaame WAternood van A. 86o. Andere (als Meteren, Neerl. G. 3 B. 6340
defelve verfettende op 85-o. Sie boven, 40/. en een geheele
ladder van Schryveren, Heda, Yoh. ,%1 Leidis , Goudhoeve, Yu.
nius , Petr. Nannius , Lamb. Hortenfius , Slichtenhorf 1, Wachtendorp , Schokius , &c.
Ontrent de tweede, feg ik plat uit Neen; geloovende dat
de Lek, een fwaare fchuiring krygende , de loop des middel
Rhyns allenskens is verminderd en eindlyk, by Katwyk, door
een aangroeijende toewellinge is opgepropt. Siet het reedsgefchrevene, boven, 20Z hl. en Pars, Katy). 4 en 5.3 bl.
III. Treedende eindlyk over tot het toefluiten in Kennemertand, meen ik te konnen aantoonen , dat de Rhyn hier
cen uitwatering heeft gehad. Sie daar alle mya bewyfeu !
echter
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echter niet foo wiskonfligh, als . . . circumcirca , uit de /Mt
van Epternach, de Scoreler,, Medenbl. 76 bl.
Wilebrord, de kruisgefant, is, door deefe Rhyndeur,
A. 690, gekomen in Nederland. de Saanl. Arkad. 3 B.
14661.
a, S. Urfel , met de t moo Maagden , quam ook , uit Engeland fynde overgefcheept ,by de Kennemers te landen.
defelve Schoreler,, 77 en 83 H.
Doch gy fult deefe Heilige en hoar optogt naarKeulen ontkennen , met Matheus , Fundat.Ecclefiar. 29opag. Het fy
foo ; de topographia of plaatstlellinge is echter onwederfpreeklyk. Kyk in onfe Ovidius. Mogelyk is 'er nooit
Kadmus, nooit Pandion, nooit Menelaus in weefen geweeil; en echter, wie fou Thebe, wie Athene , wie Lacedemon ooit ontkennen in Griekenland te fyn geweeil ?
3. De Noormannen, komende uit Deenmarken, A. 884 ,
trokken hier de Rhyn op. Rhegino , by Boxhorn. 661.
Saanl. Arkad. 3 B. 16461.
4. Bergen, een dorp by Alkmaar lagh weleer (A. 988.) aan
een Rhynfprankel. Boven, 3o bl.
5. Het Huys te Bloemendaal van gelyken. to
6. Ook het Huys te Brederode. 43 bl.
7. Eindlyk ook Pelf de flad Alkmaar, noch A.1461. Komineus , 3 lib. g cap. fpreekende van de overkomil van de
verdrevene koning Eduard de 1V, uit Engeland. Doch
fie de Saanl. 3 B. 25C bl. dit niet goedkeurende en.
Kominee berifpende.
Siet ook Ant. Mathew , de Nobilitate , 2 lib. 4 cap. I7rpag.
gelovende dat Wilebrord door Leiden naar Uitrecht is gegaan. Oudenhove, Suid Holl. 3 H. 1761. ook de bovengefchrene ilk en Komineus aanhaalende. En dit dus verre van de
Rhyn.

Maar hula geen Oudheid te vergeeten. Hebje lull aan
Roomffe Gedenkpenningen, fie onfe Rhyn, op defelve, bicordit is, met 2, hoornen, by Oudaan, 27 oaf. 6en 7 Penn.
of Oyzelius , z4Zif. 6 en 7 Penn. en Marc. Velferus , Rer.
dtvgufl. Vindelicor. 41;6. 6Ipag.
RHYNEBUR G; een Heerenlauys, en wel eer een ridderhofflad, in Rhynland , tegen over Poelgeeit , by deSchouw,
of het veer van Kaukerk ; buiten dyks , onder Haferwoude.
Boxhorn. Stedeb. 19161. VanLeeuzven, Rhynl. KofluiM. Inleid
5o bl. en Bata y. 126361.
R H Y.
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RHYNENBURG; door Rochman afgebeeld , is Z. W.
van Uitrecht gelegen , ter fyden Jutfaas en niet verre van den
Heeft geen Hiflorie. 1k heb het felve, in een Print van
Broedelet , ander myn Landgefichten.
R H Y N E G 0 M; een vervalien Huys, in Rhyniand, by
Leyerdarp; hebbende noch eenige geringe overblyffelen. Goudhoeve , 3 261. Van Leeuwen , Rhynl. Kg/114;m. 39 Batay.
12.63bl.
RHYNEGOM, anders Rinnegom ; in Kennemeriand
door Rhadbod den II. afgebrooken , om , op den Hoef, een
heerlyker tlerkte te bouwen. Saanl. Arkad. 2 B. ii6b1. Sie
REINEG OM.

RHYNESTEIN, anders de Nes; in het Sticht ; tut"fen Rhyneburg en Vroncilein ook door Rochman afgebeeld.
A. r 326 , is dit Huys afgebrooken, dock, daar op vernieuwd.
A.1416, is het weder gewonnen en ter nedergeworpen. Yoh.
Leidis , 31 lib. 53 cap. 't Vervolgh van Beka, op het
jaar,, 135c. Matheus, in Obfervat. ad Thom. B afium , Ana/abr.
I I Tom. 226pag. de Origines Culemburg. by Mathew , Analalor. V1 Tom. 2.78bl. Goudhoeve , 4tobt.
bl.
Sie mede boven,
RHYNHUYSEN; door Rochman in een Teekening en
Specht in een Print gebracht , is een Heeren Huys, Z. W. van
Uitrecht, tegen over Jutfaas , by Plettenburg. Heb bier van
niets meer te fchryven.
RHYN 0 UWE, anders Rhynauwe ; door Rochman weder in een Teekening en door J. van Vianen , voor Specht, in
een Print vertoond; een oud Heeren Huys aan denRhyn gelegen, in het Sticht, Ooflw. van Uitrecht, tegen over \Techten en Wiltenburg.
Van het afbranden deefes Huyfes, door die van Uitrecht,
gedenkt een Dud Gefchrifte , by Matheus in gemelde Obfervat.
ad Bafium, 24 Zpag.
De Abdye van RHYNSBURGH heb ik naauwkeurigh
bekeeken en aangemerkt, A. 1705, den 6 Junii: als wanneer
my voor eeril ontmoete een Laan van leer hooge boocren,
recht voor het Kerkhof, en ter fyden een brave brok verve1en muirwerk.
Ik fag daar op, dat de peinanders of ftutten van de kerktoren waaren van ongemeene groote moppen ; maar dat deeCe„ aan de toren felf veel kleener waaren.
Achterom gaande (want het geheel is van een grooten otntrek,
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trek, vond ik ter fyden leggen twee fchachten van gebrooken
kolomn en, nevens haar kapiteel.
Vorders, buiten de mooye ringmuir van het kerkhof, quamen my voor twee fwaare rompen van de Abdye ; van Welke de eene was feer hoogh met 6 kanteelen en 2 doorgaande
venfteren : maar de andere romp was van een breeder omtrek , had eene poortie en veel ronde niffen, onder een achtkant torentje.
En dus beyond ik het Geficht van de verwoefle en vervallene Abdye. Wat nu de Afbeeldinge betreft, die van Parsgevaltme geenfins; want mep hehoorde te lien , by den hoogen
romp ftaande, op de tweede brok en haar binnenfle niffen of
gewelffelen. Heb dan u meth gedeeld een Geficht, in den jaare 1616, door Fred-. de Wit, in het licht gebracht.
Ondertuffen ben ik ook in het kerkje getreden. Daar fag
ik, behalven de kapell der Vermandoyfen, in de muir de naamen van W I L L E M en ALEIDIS ; in deefe kerk begrav en.
Tot noch toe van de tegenwoordige (land deefes klooflers;
nu eens van haar i. Gelegenhcid, 2.Over-oudheid en 3. Vet.I. Rhynsburg is een dorp in Delfland, een driehoek maakende met Katwyk op Rhyn en Oefigeeft, beneden Leiden.
Word fell een {tad geheeten by Hermannus Contraelus en
Lamb. Afchafenburgenfis , ad Ann.1047. Sie Boxhorn. Stedeb.
8 bl.
A. 972, floegh graaf Diderik de II, by Rhynsburg , de
Friefen; defelve naderhand ftraffende met de blame van laage
deuren; te weeten om niet als gekromt (een teeken van onderdaanigheid) in de huyfen te treeden. Veldenaar,, in Did.
de II. 1061. de Gouwenaar ; 2061. Scriverius, by Goudhoeve ,
244 M.
II. Het kloofler is geweeft eene der kafteelen van het Roomffe legerhoofd Drufus ; ik fegge , het is op de grondilagh van een
vernield kafteel geplaatil en met haar grove tras-fleenen opgemetfeld. Van Leeuwen , Batay. 597 N. Scriverius, Goudhoeve, Van der Houve , by Pars , Rhynsburgs. Oudh. 318 bl.
van welke ik my meerendeels alhier heb bediend.
Bewys? allerhande fteepen met Roomffe letteren, Rooms
huysraad, Roomffe Ge1dmunten en Gedenkpenningen. Boxhorn. Stedeb, 2.14 bl. Scriverius, Nader Verklaar. vat; Omd-Babl. Oder", Lend.
:ay.
Die
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De Richter is geweefl bovengenoemde graaf Diderik de If.
naa fyn bevochte verwinninge , hier, als een teeken van dankbaarheid , fettende een kerk ter eeren van S. Laurens; naderhand, door vrouw Petronella, in een deftigh Benediktyner
Donne kloofler verwifreld; te weeten, A. 1133. Goudhoeve,
214b1. op of ontrent de grond van haar kaileel. Beka, in
i den felven, 147 bl, mitsgaders de
Godebald. 46pag. Heda,in
felve Goudhoeve, in Flor. de Vette, 271 bi.
Sie verder van deefe ryke en vermaarde Abdy (ontrent haar
voorrechten , &c. hier regifters van Abdiffen en Nonnen in
te laffchen , is van myne verkiefinge geenfins. 1k gun dit ruimer fchryvers. ) Guicciardin. Belg. Feder. 3 Part. zo8pag.
`Junius, Batay. 20 cap. 568pag. Parival, Vermaak van Hod.
85 bl. Van Spaan, Rotterd. 4$ bl. &c.
III. Haar verwoef1inge moetfe wyten of de beelftormery
van A.1566 ; of de verderfliyke verwoedheid van Duc de
Alv,, van A. 15972 ; als wanneer het mogelyk door de krygsknechten der beledigden is vernield. Pars, 277 bl. daar en boven , 415 bl. noch aanmerkende, dat Rhynsburg wet eer met
2 torens was vercierd ; maar dat naderhand de eene is afgebrooken, om dat fy de fchippers dede dwaalen, gelovende de
kerk van Egmond uit de zee te beoogen.
Eindelyk is gefprooken van Drufus en fyn kafteden , 67 61.
van vrouw Alyt of Aleidis, 61- 61. en van Pieterne11, A.1144.
overteden , en in dit kloofter begraven , 266 hi. Van graaf
Willem fal beneden verhaald worden.
RYSENBURG; een Heeren huys , in het Sticht , tufren
de dorpen, Driebergen en Odyk, Z. 0. van Uitrecht af gelegen.
Is ook geteekend door Rochman, en door Vianen, in een
Print gebracht , voor Specht , in het jaar 1698. Geen Hiflorie.
R YS W Y K; een burg in den lande van Arkel en Altena;
niet verre van Workom. Van Leeuwen. 1286 bl.
RYSWYK, het wydvermaarde Hays in Delfsland, niet
verre van s'Gravenhage; anders mede geheeten Belvidere,
of het Hays te Nieuwburg ; Welke benaaminge ook Willem
van der Hoeven gebruikte, in fyn Herders fang : over de algemeene Vrede , geflooten den 20 Septemb. A. 1697.
Nu, de Naamreden? om dat de Hertogh van Nieuwburg
daar af den eerften (teen leide , Coen het de prins Frederik
Henrik list opbouwen. ,P'arivall , Perm. van Holland. 141 M.
1k
T
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Ik vind het afgebeeld door C. Elands ; geplaatft in de Befchryv. van s'Gravenhage , door Van der Does , en door P.
Schenk , in X1V Gefichten, foo van vooren als van achteren en
aan weerfyden. Doch ook felf op de Gedenkmunten van de
gemelde Vredehandelinge.
Hier moeten de waanwyfe en letterloofe Stempelfnyers een
veegh hebben ; foo wegens het onbefuifd opproppen in hunne ordinantien of fchikkingen , als wegens de buitenfpoorige
krachteloosheid der epigrapher en opfchriften.
Siet alleenlyk maar die geene, welke ter gelegenheid van
'
deefe Vrede, fyn in het Licht gebracht. Hoe
verre fyn fy van
de Griekfe en Roomsfe eenvoudigheid afgeweeken Dus is
dit ook de reden, dat my geene beter gevalt , als die de Romeinen of geheel of ten deelen is ontleend. Eene flechts
itrekke my tot een voorbeeld. Op deefe ontmoeten my twee
4vrouties , de Vrede en Overvloed , tuffen 2, altaaren, de hand
malkanderen gevende. 't Byfchrift. FELIX T E MP 0RUM REPARATIO. Gelukkige herfiellinge der tyden.
Haar ruggefluk vertoond me eenvoudelyk de kleene tempel
van Janus ( uit een kopere Penning van den keifer Nero ge'maid ) nevens het felve opfchrift: PACE TERRA M ARIQUE P ARTA IANUM CLUSIT. beneden.
CIDIDXCvII. Hy foot de tempel van Yantis, de vrede, te
water en te laude , fynde verworven; 1697.
Set bier nu eens-nevens de Tempel van Janus, met foo veel
a la mode gekleede poppetjes omheind Doch flier af elders
wat ruymer; en omitandiger ontrent honderd onnofel uitgevondene voorbeelden.
RYTEN; fyn fpleeten op de zeeftrand , die het op1oopen(le water fyn onderworpen : van ryten , of in flukken fcheuren. Hier af komt een reet dat is, een fcheur in het aardryk , door het water veroorfaakt. Van Someren , Batay. 7.
H. 69 bl. fpreekende van de ,efluaria of de watten onfes
oceaans.
Hier daald ook het woord Koe. ryte. Dit was , te Groningen , myn hooghwaarde geboorteflad volgens de oude
Koopbrieven , de benaaminge van de Gelkinge ftraat. Dit of
dat buys, itond 'er gefchrevcn , hebbende ten Outten of ten
Weflen de Koe-ryte.
De Naamreden! de drek bleef bier in de laagte gemeerayk
leggen der koeyen , die de bewooners van de Heer- en 0ofter-firaat aldaar lieten uitloopen, om gelykelyk, mar de
toen

R Y. R O.
29r
toen algemeene weiden, door algemeene veehoeders, gedreyen to worden. Uit oude Aanteekeningen.
ROBERT, by genaamd de Fries, de voogd van graafDiderik de V; getroud aan vrouw Geertruid, weduwe van graaf
Floris de I; door Covert de Bultenaar , met wyf en kinderen, uit Holland verdreven ; overleden, A. 1091. Hoor
Oudaan in deefer voegen van hem fpreeken.
De reet van Walcheren, by Vlaming en Hollander,
Soo vaak met bloed befproeid, hecht Robbrecht aan elkander;
Dies Vlaandrens-loon 61e vrouw van Holland neemt in echt.
Helpt u die Bultenaar om heerfchappy,, om recht;
0 gemaalin ! 6 wees ! t' een fal u Vlarndren boeten,
En 't weifelend Geluk flaat noch op wankle voeten.
Wie weet, 6 Didrik, wat u toekoom by geval,
Naar toe fliefvaders hulp u nooit gebreeken fat
i Diderik , 9bl.
Wy hebben reeds gefprooken van Geertruid, 99 bL
Govert, 'rob'.
Vorders fie, van Robert en vrouw Geertruid , de Arkadia
van Heemskerk , 163 61. benevens Veldenaar,, Scriveritis , de
Gouwenaar,, en immers veel meer andere.
RODENRYS; een oud clot, in Delfsland, tuffen Tempel
en Overfchie, heeft toebehoort J. van Olden Barneveld, foo
door Gedichten als door Gedenkpenningen genoegfaam °niter&
lyk. Van Leeuwen, Bata y. 1291bl. Immers was het geflacht
al in weefen , A. 1292. en A. 1302. Defelve , Batay.
1072 bl.
R 0 L LAND; een Heeren Huis, oude Hofftad en graaflyk leen buiten Haarlem, in den banne van Tetrode, ontrent
Overveen; ook wel Ramp geheeten. Was, toen ik het fagh
(den 14 April A. 1705 ) een Huirplaats, maar is heden, van
een welhebbend koopman binnen Amfteldam, aangekocht.
Is wel eer gekomen van de Heeren van Ramp , hunne
luftplaats hebbende, ontrent het Rampenbofch, by Bergen,
in Kennemerland. Sie Vifchers keurige Landkaart van Noord
Holland.
ROL LO; een vermaarde Deen, in Engeland , Vrank-;
ryk , Zeeland en Friesland bekend.
In Engeland is van hem noch het Deenffe Gedenkteeken,
de Rol-rifb-flones , opgerechte Steenen , in Oxfortfchire.
Camb.
T2
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Cambdeni Epitom. Brit. I 55 pag. en Engelands Befihryv. in XII
uitgegeven, 226 hi.
In Vrankryk wierd hem, nu Chriflen gcworden , door honing Karel de Eenvoudige , Neuitria opgcdragen Boven,
247 bi.
Voor welke weldaad als hem de omftanders vermaanden,
dat hy,, dankbaarheid halve , de koning de voeten behoorde
te kuffen, feide by: .lie fe by God; dat is, by God, neen. Hier
uit ryft het woordeken, bygotten , dat de Franffe ontrent bygelovige en huichelaars gebruiken. Defelve Cambden ,
pag.
Sicvan deefe verder, Scotanus, Frieffe Chron. 3 B. 76 hl.
.Amfieldams Befchryv. D. i B. 2, j Eindius ,Chronic. Zeeland. 2 lib. 7 cap. i 8 C pag.
ROOMBURG; Agrippina' prcetorium, in de Romeinfre
Reiskaarten geheeten , is niet meer in weefen. De plaats is
niet verre van Leiden, tegen over Leyerdorp , tuffen Rhyneburg en Rodenburg.
Was mogelyk eene der co kafteelen van Drufus , naar
Agrippina ,Neroos moeder,'t Agrippinaas rechthuis genoemt,
en, foo veel men weet , door de Deenen en andere Noordmannen verbrand en gefloopt. Kluverius, van de Rhynmonden, 2 D. i6 H. 29 hl. Pars, in de voorrede der Katw. Oudhed. 36 bl. VanLeenwen; Leid. 408
Hier fyn, op verfcheidene tyden, uit de grond gehaald filvere en kopere Munten van Roomfre keiferen ; een groene
fmaragdfleen; voritpannen met letteren ; kopere beeldekens;
het gebeente van een reus, in een verroeit pantzer gefloten,
&c. welke faaken ten deele door een kuiper,, Kornelis Maarfen, te Leiden fyn verfameld, en ten deele, A. 1108, aan
den keifer Maximiliaan, onfe landflreeken befockende , wegh
gefchonken. Junius , Batay. Iocap. 207 pag. en 17 cap.
4copag. Soeteboom, Saanl. Arkad. 2 B. 5)- 61.
Maar, wel byronderlyk is, A l 52o, in deefe puinhoopen opgedolven de marmere voorhoofdfleen , 4 voeten hough en 6 breed;
betuigende dat eertyds , op deefe plaats een wapenhuis is
geweeft , welkers vervallene deelen , door den keifer Septimius Severus, en Karakalla , fyn Loon en ryksgenoot , fyn
vernieuwd. Scriverius , Naarder Verktaar. 9b1. Kluverius,
Rhynmnd. t 4 H. 29bi. behalven Gildenhavrius en Horn. Aurelius , b y Alting , Notit, i Part. Iopag. Hoewel eenige
Schryvers a-y e; hebben gewild , da decfc gevelileen , A. I 57o,
in
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in de ruinen van het Huis te Britten was ontdekt. Yunius,
Batay. TO cap. 2 oopag.
Vorder ftonden , op deefe Been , met mud in een gevlochtene letteren, de volgende woorden; volgens de leetinge van de Hr. Borgetnr. AIting :
I M perator. CiEfar. Lu clus. SEPTImiUS. SEVERUS.
AuGuflus, & Marcus. Aurelius. ANT o N iNus. C AEfar. CO H ortss decima quint& V o L untariorum. A R M AMENTARIUM, VETUSTATE CONLABsum. RE_
ST1TUERUNT. SUB V A L erio PUDENTE. LEGato
AUGugali PR oprcetor. curante , CIE hio CIVILE BA.TAVONE PRIEFECTO.

Dat is ; de keiferen , Severus en Karakalla , .13 ,n foon (in de
opfchriften Antoninus geheeten) hebben het wapenhuis , der vrywillige van de u de bende , door ouderdom ingeflort vernieuwd, onder Valer;us Pudens , keiferlyke fledehouder, onder
opperrechter; beforgende bet de bevelhebber,, Celius Civilis, een
Batavier.
Doch bier ftaat noch eene faak van belangen aangemerktte
worden,wegens de naam van den keifer Trajanus; welke Yak.
Gronovius , alom vermaard, Hoogvoorleefer binnen Leiden,
allereerft op het ruggeftuk van deefen fteen meend ondekt te
hebber. Siet den Aanfpraak aan den Heer van Duivenvoorde,
A. 1703, ultgegeven , aiwaar hy,3.1pag. deefe woorden gebruikt:
Sed hic venio ad memoriam diei , quarn unum ex beatilimi,c
vita mea habuit. dat is ten naaflen by; nu Rom ik tot het geheugen van de gelukfalige dagh , die ik van myn leven gehad heb.
en een weinig verder eenige regelen fynde overgeflagen ,
33 pag. to Domine , onus futfli qui in ducentorum annorum
' horum lapidum, fed & verfp atio, fuflinueris non frontes modo
fando terga intueri. Dat is. Gy, Heer van Duivenvoorde, fyt de
eeniglle geweefl, die in het beflagh van zoo laaren , niet alken
het voorfie deefer fieenen; maar,, al keerende ook het ruggefluk
hebt durven befchouwen.
Maar myn goede Profe/Tor , wat moet ik van u toch feggeni? Immers al voor een geruime tyd , is ons het opfchrift
van Trajanus al by gefet van Arn. Buchelius , in Hedam,
i2,pag. in deefer voegen.
- - Efar. NERV A. TRA1Anus C.
- GERmanicus. DA.cicus. O p timus.
- R i B unicix Potejlatis. Pater Patrice. Conful. V.
T 3LvT.

294

R O.

- T. LUCENSIUm P. F.
Dat is; den keifer Nerva Trajanus, &c. niet tot deefe faak
dienende.
Maar nu, hoe komt hier Trajanus in het feel, overleden,
A. C. 118 ; gelyk Severus, A. C. 2I2,? heeft by ook te vooren dit wapenhuis eenigfins herfleld ? bier fwygt Gronovius.
Al verder. Souden de Lucenfes ook wel Haagenaars weefen ?
Immers word s'Gravenhage Lucenfium municipium geheeten,
by Pighius, in Hercule Prodic. 45 en 46pag. Sou het dan niet
wel fchynen, als of deefe voorhoofdfleen was van een gebou
dat ontrent den Haage, en niet by Leiden , had geftaan ?
waarlyk het is bier duifter en ik laat het, deefe reis, ongefcheiden.
Eindelyk , om eens van dit wapenhuis of te treden (het
Buis te Britten was geen wapenhuis, maar een clerk kafteel )
van Oudaan word aangemerkt (Rooms. illoogenh. Inleid. 2461.)
dat het muirwerk, hier in de grond, niet alleenlyk van een
ongelooflyke breette wierd aangemerkt , maar ook van foodanigen hardigheid , dat'er de hamers en houweelen op aan
flukken fprongen. Betoonende dus genoegfaam de bouvalligheden, van Roomburg noch overgefchoten , een aloude
foort van timmeragie.
Ondertuffen fie boven van Drufus en fyn kafleelen, 67
U. van opgegravene faaken , 4 en 561. en: van opgedolvene
reufefchonken, 276 H.
Maar, fie daar noch eenige invallen , waarlyk te fraai om
geheelyk over te ftappen.
Hier vond men tegelen en vorflpannen, geteekend : E x
G E R mania INF eriore. Dat is. nit Ne,derduitfland. Junius ,
Batay. 17 cap. 451 pag. van gelyken een teen , met deefe
aanmerkelyke woorden : GENS BATAVORUM AMICI
ET FRATRES ROMani IMPerii. Dat is. Het yolk der Batavieren , vrienden en broederen des Roomffen Ryks. Van Leemwen, Leiden Befchryv. 39361. en Van Royen, over Verfleghe ,
3H. 6661.
Sie verder van Roomburg , J. Flud Ghilde , over Kluverius , 5461. behalven Korn. Aurelius , Gerard. Noviomagus , Abr ah Ortelius , Petr. Bertius , Jan Graterus ,
Fenakool , Brouwn , &c.
ROOMPOT; wel eer een Roomffe flerkte , in Zeeland, aan de Schelde. Eindius en Ret:gersbergen, by Smallegange ,Zeelands Chrona D. 3 B. 6 H. alwaar ook felf, tegen
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gen over ter Veere, de uitwateringe van de Schelde geheeten word de Roompot. Van Leeuwen, Batay. 130b1. fpreekende noch van eenigh fteenwerk nevens een afgeknotte
tooren, in het water ftaande.
y. Fled I Ghilde fpreekt mede van dit Romeins kafteel,
tufren Schouwen en Walcheren gelegen. Hy heet het Romenpoot of Roomfle poot; of uitfleekend puntje lands; alfoo poot noch heden is een hoofd by die van Noord Holland. Siet in de Voorreden van fyn vertaalde Kluverius ,
het geen by haalde nit Eindius , by genoemde Smallegange,
49 bl. ftellende deefe de Roompot op de mond van de Schelde, gelyk het Huys to Britten op de Rhyn.
ROOMSSE Veidiieeren , hooge en laage krygsovernen ; welke, onder de keiferen, in deefe landftreeken , de
ihryg hebben uitgevoerd. Siet hier de nevensgaande lytt der
voornaamile.
I. CASSIUS.
1
2. KARBO.
3. SCAURUS.
foovoor als onder Julius Cmfar, fynde alle onder de han4. AURELIUS.
den onder krygslieden , gej". SCIPI o.
I fneuveld. CceJar. Gall. Dori.
6. MANLIUS.
I
B. 7 en z
7. KOTTA.
S. TITURIUS.
9. AURUNCULEJUS.
10. VARuS; van Arminius, der Duitfen voorvechter, met
fyne Swaben en byhebbende bondgenooten verflagen. Boyen, 128bl.
1I. GERMANIKUS een braaf oorlogsman, de Room*
ryksitaf dubbel waardigh; deede Arminius naar de Wefer deinfen ; was van groote en gelukkige uitvoeringen.
Boven 102 U.
12. CECINA; tegens Arminius ftrydende. 7acitus, i 3aarb.
3 1 , 6o, &c. H.
13. D 0 M IT ro s; met bruggen en dykken fish befigh houdende. Tacitus, t Yaarb. 63 H.
14. KORBULO; woelende aan de beneden Rhyn. Boven,
ao
Is% 0 LEN N Iv s ; in een opfiand befireden door de Friefen.
Tacitus, 4 7aarb. 72H.
16. APR 0 N I us ; met de wapenen fpelende op Vlieland.
Tacitus, its bet felve 3aarb. 73 H.
i7. LA4
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wel
als
Apronius
, van de Friefen geklopt
17. L ABE
en te rugh gedreven. Tacitus, in het felve H.
18. HORDEONIUS; oud en kreupel, onder Vitellius, aan
den Rhyn en aan den Moefel , den oorlogh voerende,
,Tacitus, I Hifi. 9 H. en 2Hifl. 5-7H. uit het bed van de
fyne . gehaald en gedood. 4.Hifi. 39H.
19. VALENS; by de Batavieren. racitus , i Het. ci H
20. K A P I T 0 ; een inhaalige gierigaard ; die Julius Paulus
met de byl liet ombrengen en Klaudius Civilis, geboeld
naar Rome leiden. 7acitus , 4 Hifi. 13 H. Sie van Civilis hoven , 5061. ook felver omgebrocht. 1 Hifi. 7 en
8H.
21. ANT ONIUS. 7acitus , z Hifi. 86H.
22. AQULLIUS; de Friefen beoorlogende. radius, 4 mg.
Ts' H.
23. LUPERKus; door Hordeonius , tegen de Friefen afgefonden. Tacitus , 4 HO. 18 H. ook gedood , gefonden naar Velleda. 61 H. Sie van Velleda boven, 170 bi.
24. HERENNIUS; hebbende fyn legerftede te Bon. Tacitus,
4Hili. 16H. gedood. 7o H.
25. RuF us ; nevens Luperkus, tegens de Batavieren optrekkende. Tacitus , 4 Hifi. zz H. ook omgebrocht.
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26. VocuLA; met de Duitfers, in een fchermutfeling, wegens een koorenfchip. Tacitus, 4 Hifi. 27H.
27. MONTANUS; afgefonden, door gemelde Hordeonius,
reeds Vefpa(iaan aanhangende , naar Civilis. racitus,
4,HO. 32H.
28. CERIALIS; een reukeloos krygsman, beftrydende Civilis. Tacitus, 14 jaarb. 32H. en 4HO. 68H. en met
hem fpreekende op de afgebrokene fchipbrugh, van welke boven, 244 bl.
Maar, Tacitus, onfen aanleider , houd bier op by dit gefprek ; en wy fullen deswegen die oorlogslieden niet verder
vervolgen.
ROOMS E 0 U D H E DEN; foo kopere of marmere
beelden, als Geldmunten in drie fto ffen , Befchrevene fleenen , Lampen , Potten , Vorflpannen , Ringer) , Glafe fleiren ,
en ander Rooms Huisraad; in Neerland, het fy onder 't graven, het fy onder 't ploegen, opgedolven: ontwyfelbaare bewysteekenen, dat bier de Romeinen wel eer hebben gehuisvett en geoorlogd, Goudboeve , 7 461. ontrent deefe ftoffe,
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van eenige plaatfen fpreekende, alwaar foodanige oudheden
fyn uit de grond gehaald. Te weeten :
I. Roomburg. Boven , 291 bl.
2. Voorburg. Beneden.
IT bl.
3. Alphen.
Boven, io7 bl.
4. Loenerfloot.
f. 't Huis te Britten. 45 bl.
waar nevens ik hier ben voegende,
6. Hoogewoert, by Montfoort.
143 61.
7. Domburg , op het Zeeuwire Walcheren. ( 246 bl.
S. Nimmegen , en verfcheidene plaatfen in de buirt gelegen. Stet alleenlyk de iintiquitates Neomagenfes van de
Smetii.
9. Valkenborg, buiten Leiden. Den 17 Mey,, deefes jaars,
1710, heeft de Hr. PIETER MIDDELAND, op fyn.
buitenplaats aldaar, onder het graven , eenige Rooma
Munten ontdekt. Drie van defelve, hoewel feer wegh
gevreten , my van hem,gefchonken fynde , be yond ik wel
de kennelykite te fyn van 0 T H 0 , de grootvader van
den keifer , de drieman in het munten der drie metaalen.
to. Wiltenburg eindelyk (want waar toe deefe reeks foo
lang te maaken? ) by Vechten; waar of beneden. Doch,
dit hier ter fnede. Den 18 Auguft. des verledenen jaars,
de Hr. ANTONI VAN HOEK , my, met fyn vier
kleppers, derwaars brengende, befagh ik de omgeploegde grond van dit Wiltenburg en kreeg, nevens een ringetje en eenige potfcherven, een fchoone G A L B A , van
de grootae foort ; hebbende het ruggefluk , een fittende CONCORDIA, Eendracht ; of mogelyk PR oVIDENTIA, Voorfienigheid. Befit ook een deftige HA-:
DRIANlls , aldaar gevonden; achter vertoonendereen
EXPEDITIO, Veltogt, van den uitrydenden keifer; behalven noch verfcheide andere, van een mindere aangelegenheid.
R 0 0 N; een vernienwd Heeren Huys, in Suid Holland,
ontrent de (Jude Maas, tegen over het Land van Putten, al
bekend ontrent A. 14p ; door Rochman in 3 Gefichten gebracht. Van Leeuwen , Batay. 1135- bl. Boxborn. Stedeb. 95 bl.
Goudhoeve , 78 bl. Meurs, XVJI Provinc. 4f6 hl.
R 0 OS E N B U R G, was wel eer te Voorfchoten, tuffen Leiden en den Haagh gelegen , ontrent welkers grondflagen
T5
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gen ookyrouw Jakobaas kannetjes worden opgevifl. Hand1 B. 129
vefl
Boven , 152 en I 5; bl .
A.135'0, is dit flot van hertog Willem van Beyere belegerd , op het felve groot geweld doende met fyn flormtuigen ;
doch, naa 8 of to weeken beleghs , wierd hy genoodfaakt
dat Huis to verlaaten : foo dat het , volgens een opdragtbrief,
noch heeft geflaan , A. 1334 ; door Heer Jakob van Waffenaar , A. 1200, geflicht. Goudhoeve 8261. ondertuffen ook
een blyde vertoonende , welken diergelyken de grave voor
Roofenburg heeft gebruikt. Handv0 chron. 2B. z zy bl. alwaar oak Diet alleenlyk een blyde nevens een evenhoogh word.
vertoond , maar daar benevens een Rekeninge wegens onkonen voor Roofenburg gedaan. Heemskerk, Arkad. Van Leeu31b1.
wen Rhynl. Kofluim.
OSENDA A 14; een heerlyk Luflhuis , in de Veluwe , onder Aarnhem , tuffen een beek en een botch gelegen. Was al een vorfielyk flot voor A. 1 3 18 ; doch het
wierd met torens naderhand , door vrouw Eleonore gefterkt.
Was ook, geduirende de tweefpalt der Heekers en Bronkhorfters afgebrand; doch is , door hertoch Reinoud van Gulik,
weder herfteld
en vernieuwd.
'
Voorts is het Huis van een veel minderen omflagh ; hebbende echter noch muiren, dik over de I4voeten. Slichtenhorfl, Gelder". G. 1 B. 114 bl.
Ondertuffen is , door 3. Pluimer , het vermaak van haar
hedendaagsfe plantagie geroemd gelyk Van Kall , voor P.
Schenk, haar cieraaden in XVI Gefichten heeft gebracht. Siet
bet cde Deel van de Paradifus Oculorum.
ROSSUM ; een vervallen flot, in de Bommelerwaart ,
bykans tegen over de Schans van S. Andries, ooftwaarts.
Ik heb het, onder de Gefichten ; in het jaar, 1616; door
F. de Wit, in het licht gegeven, en gy fult haar gelegenheid
vinden in piichers Holland, onlangs naukeurig uitgevoerd en
met het Noorden om hoogh gefet.
MARTEN VAN Rossum; welken ik eenigfins heb befchreven; boven, 223 bl. maar hier fal een weinigh van fyn
daaden gefprooken worden, nevens de voornaamfte fteden,
die hy met het fwaard heeft aangetaft.
1. Amisfoort ; welke flad , fonder flagh of Boot fich aan hem
overgevende , hy met fyn Gelderffe , tegens fyn gegeven
woord , lcelyk drukte , geld afperfte en mishandelde , A. 3-42.
Boven,
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Boven , z6b1. behalven Theod. Verhoeven, sn Defcript.
furti , 8 4pag. Goudhoeve, 613 bl. Guicciardin. Belg. in Ultra:led. 3 Part. 2o7pag. Meurs uit den felven, 2 D. j bl.
Van Royen , over Verflege , z 5-761. en volgend Puo
dichtje:
Amisfoort was een kamp vol flieren,
Keifer noch koning kon hoar rejieren;
Maar toen Marten van .Rolum quam,
Die maakte van ieder flier een lam.
I I. De voorfleden van Antwerpen ; na dat hy A. 15"42,,
de Prins van Oranje te rug had gedreven , door verraad, de Dad meende te vermeefleren. Goudhoeve, 60, bl.
II I. Loeven ; tilt de naam des konings van Vrankryk, bui
tenfporigheden eiffende en ,in de omliggende dorpen , rovende
en brandende. Goudhoeve, ook 61261.
I V. s'Gravenhage ; A. 151,8 , deerlyk by nacht van hem
uitgeplonderd en bedorven. Van der Does , in fyn 's Gravenhave ; boven aangetogen , 122 bl. Meurs , 2D. 776 U. fich
meerendeeis van Guicciardin bedienende, te weeten, 3 Part.
I36pag. Slichtenhorfl, Gelder:. G. liB. 399b1.
V. s'Hertogenbofch ; doch , die hy , A.15.43 , wel opeifchte
maar weder verliet, fonder, met fyn leger, lets teverrichten.
Oudenhove , Befchryv. van den Bofch, 1 35.hl.
V I. Parys; die hy verfchrikte, A. I sp , met de gebuirige
fleden en floten in koolen te leggen. Slichtenhorli weder,
13B. 484 b/.
Doch eindelyk is deefe Marten van de pelt aangegrepen,
en uit het veld gebracht fynde , is hy , A. i cs6 , ontrent het
feat van Pinxfteren , te Antwerpen overleden. Goudhoeven,
629 bl.

Vorders , is hy begraven in het kerksken van fyn heerlykheld Roffum; boven gemeld. Slichtenborft , 13 B. 488 bl.
Van fyn hugs binnen Arhnein, is gefprooken, boven, ii bl.
Hy was de vyanden vreeflyk , de fyne goedertieren. In het
vechten foo moedigh en geweldigh , dat hem de knevels
overend reefen, onder het aanvallen. Voegt hier noch neyens ;
Dat fyn lichaam ,met de kill, naderhand is opgegraven , en,
volgens bevel van kardinaal Andries van Oollenryk, naar den
Bofch, als een bewaarens-waardigh puikjuweel overgebracht.
Dat
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Dat by alleenlyk een flomgebooren dochter, geheeten Anna, achter liet ; welke naderhand, foo men fegt , buiten Uitrecht , wegens feeker rechtgefchil , fich ontroerende en uitberilende, van haar ftomheid is verloft. Defelve Slichtenhorft.
13 B, 488b1.
ROTTE ; een water , in Schieland, in de draffige velden
by Benthuifen beginnende, de veenen doorloopende, en in de
Maas, voor Rotterdam fich ontlaftende. Boven ,28317/. Yu-,
nius , Batay . 1 7 cap. 488pag.
ROTTERDAM; foo geheeten niet naar den uitgevondenen koning Rotharius , van welke boven , 241 bl. rnaar ongetwyfeld van de bovengemelde Roue. Boxhorn. Stedeb. 265. hi.
Jac. Waffington, de laude Roterdami ; in den jaare, 1707, uitgerprooken.
Haar oorfpronk is fy (gelyk meer andere fleden van Holland) aari viffers , fchippers en kooplieden verfchuldigd.
Illeurs, XVII Provinc. 2 B. 663 b.
A' 1303, is deefe flad van de Vlamingen ingenomen ; en
A. 1417 , van gr. Jan van Beyeren , met argliftigheid. Boxhorn' 265.61.
Ontrent haar leggen de vervallene en gefloopte flooten:
Balgerftein. Boven , 49b/.
Honingen. Boven, befchreven en afgebeeld, 145 bl.
Krooswyk. ook boven.
Weena. Beneden.
Gelyk ook tegens haar over, een lapje lands, geheeten het
land van Charlois, naa Karel de Stoute, die, by fynes vaders
tyden, het dede bedykken. Goudhoeve , 484b1. Van Spaan ,
Rotterd. 2 2 1 bl. daar nevens aanteekenende het jaar , 146r.
Ondertufren laat ons ook eens luifferen , wat Rotterdam,
by de Hr. Huigens , van haar felt durft melden;
7'' fy Waal of Rhyn of Maas, of' alle drie to faam,
7 fy rffet, Merwe of Lek, of drie in eene naam,
Offell' in eene buik, fy moeten 't mynent buiren;
Sy willen niet in zee of kuffen eerfl myn muiren;
Myn muiren foo gerekt, myn foo gerekten grond,
Dat, die my nu kefiet, kan vragen waar ik fond.
0 muiren en 6 grond! 6 welgevoesde firoomen,

W-ykt voor de Wildernis der averechtfe boomen,
Maar wykt voor haar geluk; en, Vreemdeling, fegt gy ;

Hoe tier en win: bet niet myn lilaafe van haar r.
Dit
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Dit foo verre van Rotterdam. Maar, word ' er niets
overgeflagen ? wel neen het. Hebje dan geen kennis aan
Boffu , A. 157 2 , den 9 April. deefe fad overweldigende, en veel burgers de hals breekende ? maar , gy weet , ik
tree felden foo diep in het daar 1500. Maar noch eens, O
gruwel ! denkt gy niet op Erafmus, daar gy fyn Samenipraaken foo teder liefkooft en fyn Dialogus Ciceronianus foo vriendelyk omermd ? ik beken fchuld en , fie daar !
Deefe fad bromt ook, met reden , op den grooten Erasmus , wiens metaalen beeld fy, aan de waterkant , op de
groote merkt heeft opgerecht. Parivall , rermaak van Boll.
137 hi. Van Spaan , Rotterd. 313 bl. aldaar ook fpreekende
van de maat der voetflal en haar opfchriften.
Voorts is Erafmus hier gebooren , te weeten in de Breede
kerkfraat , 1467, den 28 Odob. en binnen Bafel overleden,
A. 1536, den 12 Jul. oud 7o jaaren. Boxhorn. Stedeb.267 bl.
en G. Brand, Daghwyfer,, 329 en 564 bl.
En wat fyn Afbeeldinge betreft die kan ik den liefhebber vertoonen , niet alleenlyk in fraaje Portretten van uitneemende
meeffers , maar ook op een feer groote Medalie; hebbende op
het ruggefuk een Terminus, of grens-god, nevens de woorden : CONCEDO N U L L I , ik fwicht voor niemand.
Woorden , gelyk men weer , van een dubbelde beteekenis.
ROUWKOOP; antlers Middelgeefl ; een Huis in Rhynland , te Voorfchoten, Van Leeuwen , Batay. 1267 bl. ex
Rhynl. Kolluini. Inleid. 38 61. Goudhoeve , S2 bl. Parivall ,
Verrnaak van Holl. go M.
RUIVEN ; een Heeren-huis , in Delfsland, by Deifgauw. Van Leeuwen, Batay. i2-9I bl.
RUWIEL, of Ruwel , Ruweel; een hooge puinhoop
van een Heeren-Huis, in het Sticht, gelegen achter Breukelen, niet heel verre van het Huis ter Aa. Siet Vilchers kenrige Kaart van Mynen en de 2 Loosdrechten, teen Breukelen
en de Nieuwerfluis.
A. 170c, den ir Decemb. ging ik , nevens de meergenoemde Korn. Kooten , deefe mine befichtigen. en vond alleenlyk een muiragie met 2 venferen ; fynde de hooge darn
muirs , die ,van y. Goeree noch is gefien en uitgeteekend,
door de form van den 8 Decemb. des jaars 1704 , geheelyk
wegh genoomen.
Voorts fond deefe muiragie op een ronden heuvel (daarwin
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om feggen ook de dorpelingen aldaar, Rondwiel) midden in
het water, Ondertuffen was deefe heuvel Diet als een
puinhoop, gelyk ik feg, van omver gevallen fteenwerk, met
het aardryk vermengd. Immers moet de goede Leefer weeten, dat dit Hays, den 21 en 2, 2, Julii , des jaars 1672 ,door
de verwoede baldadigheid der Franffe krygers , in alien -is gelegt. Lamb. Sylvius, anders Van denBofch, Vervolgvan ilitfema, 641 bl. Siet het noch in haar geheel in het nevensgaande
Geficht van Rochman.

Dit genoeg van den tegenwoordigen toeftand ; keere my
daar tot haar oudheid.
A. 1 26y, of daar ontrent , leefde de Heer Gysbrecht van
Ruwiel, die haar ftichter fou fyn geweeft.
A. 135'2,, is het Huys te Ruwiel verkocht aan Heer Wonther van Mynden, door biskop Jan van Arkel, fynde, 3 jaaren te vooren, door des biskops maarfcalk, met geweld ingenomen, om dat de burgfaaten op t des biskops landen quamen flroopen. Heda, in J. v. Arkel, 245 en 253 pag. Goudhoeve , 39r bl. Slichtenborfi, Gelders. G. 7 B. 138bl. Scotanus
Frieffe G. 6 B. I I 5' bl.
Doch naderhand heeft Heer Wouther, de foon van gemelde Wouther, deefe burg wederom verkocht. Uit de VerfameVan

lingen van de gemelde Korn. Kooten.

Heden behoord de ruIne, met haar gerechtigheden van een
fwaanedrift, de jagt, &c. aan feeker Heer, my tot noch toe
niet bekend , in Braband woonende. Siet ook ondertuffen
Martin. Schokius , van Ruwiel gewagh maakende, Belg. Foederal. 1 4lib. 1 1 cap.
Eindelyk word ook elders aangemerkt, dat in het leger van
Willem Conqueflor, of de Veroveraar, koning van Engeland,
de boogfchutters van Ruwiel hebben gediend.
S.
De A A N ; dit fal ik Henrik Soeteboom ontleenen, wien
ik, ontrent de Neerlandfe Oudheden, ruim foo veel in
onfe taal waardeere; als der felver erfvyanden , de Schoolgeletterde, hunne Xenophon of Thucydides , en Latynffe Living,
Ceflir of Salluilius. Ik fegge dan. I. Dat Soeteboom in fyn
Arkadia (3 B. 179 bl.) getuigd de Saan te fyn oorfpronkelyk
uit de Rhyn en by gelegene meeren , ontrent Polaanen. II. Dat
by parreerde Ruighoord, den Hoorn , de Waart, en Honecoot.
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foot. 185' hi. III. Dat by N. Weft aan, by Paten , in zee
florae, 19161. Doch heden mark ik in de Noord Hollandffe
Kaart van Nikl. Vijrchers , de naam van Saan te verdwynen
by Knollendam.
Maar ondertuffen maakt fyn Arkadia (3 B. i6ob/. ) eerie
riviere van de Saan en de Kinhem. Doch hier in ben ik beter onderrecht , volgens het aangeteekende , boven, 17361.
gelovende ieder fyn byfondere loop naar de zee te hebben. Siet
ook Alting,Netit. z Part. i obpag.
't Huis te S A AN E N; een adelyk Heeren fiamhuis in Kennemerland , door de binnenlandfre tweefpalten ook foo vertreden en verwoeft, dat daar of heden niet het geringile over-blyffel kan: worden getoond ; te weeten, aan de fyde van Weilfaanen. Saanl. Arkad. 4 B. 298 veel Heeren en Vrouwen
van dat Stamhuis optellende. Van Leeuweu, Batay. 12496/.
S A AN REDA M; of, by verkortinge Sardam; een deftigh dorp, in Waterland, aan bovengenoemde Saan, in twee
deelen gefcheiden ; behoorende het Ooilerdeel onder Kennemerland , en het Weflerdeel onder de balluwagie van Blois.
Saanl. Arkad. z B. 79 bl. Antonides ,Tfiroom, 4. B. 102 H. met
deefe woorden :
Sardatn, ter rechterhand des ringdyks afgeweeken,
Braeud vall de kielen, die de kruin ten hemel fieeken,
Haar armen aan de lucht verheffen, als uit luft ,
Om Anqfieldam, foo preuts en heerlyk uitgeru fl,
.Diet meer van verre, maar aan 't voorhoofd fyner paalen
2'e lien en fpeelen in den fcheepshof van de waalen,
Met voorraad okepropt van fchepen, Hem en groot,
fenden, op hun tyd, rondfom de weereldkloot.
Hier mengt de traage Saan fyn vlietnat met de baaren
Van't Y, in ruimer wedde en boefem uitgevaaren,
De breede fcheepswerf en de boogh van '1 vkk verby,, &c.

Van haar word gefprooken in de Vergunbrief van hertogh
Albert van Beyere, van den jaare, 1396. Saanl. Arkad. 4 B.
31461. en wede; in een ander, van biskop Frederik van
Blankenheim , des pars , 1419. en noch in een ander van
biskop Roelef van Diepholt , van het jaar, 1449 . Defelve ,
32.8 en 33361.
Onder andere is Sardam bekend door dit deerlyk ongeval;
ook in haar hoofdkerk uitgefchilderd.

A.1647,
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A. 1647 , den 29 AugulI. wierd Jakob Ech, een Sardammer, van een raafende flier ornverr getlooten en doo,flyk ge-.
quetft. Syn vrouw , op het uiterfte groat gaande. wilde hem
to hulpe koomen , doch de flier is op haar gevallen , haar,
met den hoorn,de buik opfcheurende en in de lucht werpende. De man en vrouw ifierven kort dear aan , maar het
kind, uit fyn plaats geftooten, en op die wyfe ter wereld gebracht , is ontrent 9 maanden oud geworden ; den 23 Mey,
1648, overlydende. Yob van Meekren, lied- en Geneeskorjlige
Aanmerking, Jianhangfels. i 4 H. 48814.
volkeren , woonende niet aan de Saal , in ThurinSAL 11,
gen, gelyk fominige dat foo verftaan, maar aan den Yifei, ontrent
Swolle, in Overyire1; fy waaren merle Franken. Ook heeft
de Salifche wet, de vrovwen de Franffe kroon ontrukkende,
van deefe haar naam bekoomen. Junius ,Batay. g lib. i 79pag.
Picardt , Drents. Oudh. 17 H. 8 t bl. noemende hen Sallanders , naar den genoemden I Pala. Sie de Gun/Ibrieven van
keifer Frederik de II. en Henrik, fyn loon , Rooms-koning,
&c. by Jilting, Notit. 3 Part. 15.3 bl.
SANDENBURG , in bet Sticht gelegen , Z. O. van
Uitrecht, aan den Krommen Rhyn, tuflën Over- en NederLangbroek :is onder Heeren Huyfen van Kafp. Specht.
Dit huis moet ook worden onderfcheiden van SANDEN•
BURG, in Delfsland , in het dorp Gravefande; eertyds het paleis der Graven van Holland, federt het verfetten van het Hof
geheelyk onder de voeten geraakt.
A.15. 46, wierd de grondflagh van dit clot, onder het graven ontdekt, nevens eenige aarde vaatjes , van ern hoogen
oudheid. Van Leeuwen, Bata y. 1291
Voorts van haar overblyffelen , in de benaamingen van
Hoflaan en Holland, fie boven , I 14 bl.
S AND HORS T; een Huis (is ook onder de Gefichten
van Rachman) in Rhynland , in Wairenaar , by Suidwyk
en Raaphorft; al voor meer als 200 jaaren bewoond. Gaudhoeve , 8r bl. Van Leeuwen, Rhynl. Kofluim. Inleid. 300bl.
Is tot een mine gemaakt door de krygsmagt van Koenraad Kufer; doch naderhand weder vernieuwd. Boven , in
Hodenpyl , 139bl.
S AND; Het Huis, al over veel jaaren vervallen, is gelegen , Z. 0. ontrent Katwyk aan den Rhyn; by de Schryviers van feer weinig befcheid. Pars, Katw. Oudh. 611.
128 61. ;Junius, Bata y. 18 cap. sz4b1. Orlers , Leiden, 8 bl.
Bak.
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Bokkenberg, in Waffenariis, 14C Pag. Goudhoeve , S I Van
Inlaid. 31bl. en Batay . 156 bl.
Leeuwen, Rhynl.
Was wel eer het oud adelyk lot van de oude Heeren Waffenaaren , het felve ook bewoonende ; heden niet antlers als
enkel muirwerk ; gelyk gy hier fiet (ik verwerp die van C.v.
Hagen, by Pars.) in een Geficht van Rochman.
S A N 0 0 R T ; is tuffen Haarlem en Velfen, een,
doortogt naar de Wyk , Alkmaar en verdere plaatfen daar ontrent gelegen ; naar by het Huis te Brederode en het Huis te
Velfen.
Hier fou eens een treffen fyn voorgevallen , tuffen de Drechter Frielen (ontrent Hoorn en Enkhuifen woonende) en de
Kennemers.
Maar Soeteboom (Dud Saander,, 8 H 33 bl. in den Druk van
het jaar,,164.o. ) fchynt te twyfelen, of Chet gevecht niet wet
elders, by een andere Sandpoort , is geweeft.
lmmers , by meend, dat A. I I cc, op deefe plaats , noch
Beene Sandpoort was te vinden. Sic Alai; Stoke, in Didr. de
VI. 48b1. Scriverius , in defelve Diderik , by Goudhoeve ,278 bl.
alwaar my 't gevoelen van den Heer Pankras van Kaftrikom
geenfins kan behaagen.
SAXE N; een feer oud yolk in Duitfland , hebbende ,foo
men immers voorgeefd, haar naam van hunne rachfin, faxen,
fait en of kromme houwers. Engeihufius en andere , by Ver.
fiege, Neerl. Oudh. 3 H. 87 bl.
Van deefe is genoegfaam aangeteekend , by Van Royen,
over Verflege , bl. welke beide ik flechts 2 faaken van gewicht fal ontleenen.
1. Dat Friesland , Weftfalen ; en Holland felf tot aan de
Schelde, wel eer de naam van Saxen, en wel tot onderfcheid
van het hoogere Saxen, hebben gevoerd. Mills Stoke, 1?ymChron. Inleid. 3 bl.
I I. Dat de Saxen, met de Engelen, ook een Saxifch yolk,
fich vereenigende, A. 449, naar Albion of Britannic fyn overgeftooken om de Britten van den overlaft der Schotten en
Pikten te bevryden;
verfeekerende dit de naamen , in Enge'
land, noch heden in gewoonte , van Effex, of Ooft-Sax ;
Suffex, of Suid-Sax , &c. Van Royen , 5961. Siet ook Scotto, frieffe G. nit Beda , I B. 3961. Blunting, Herb. Britannic. I 0 cap. 89pag. en Van Leeuwen, Bata y. 24.
Van de Engelen of Angelen, is gefchreven , boven Si bl.
gelyk van het paard in hunne wapenfchilden, 26061.
SCHAV
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S C H A G E N; een clot in een dorp van die naam, in
Weft Friefland . ,` een driehoek maakende met Alkmaar en Medenblik. ; by Boxhorn, Stedeb. 352 61. afgebeeld ; Diet foo
voikomen als in de 3 Gefichten van Rochman ; en ook niet
foo naukeurigh , als u hier, uit een nette Teekening, onder
de myne, word vertoond.
A. 1440, was haar bouheer, Heer Willem, de natuirlyke
Coon, by Maria van Bronkhorft , van hertogh Albrecht van
Beyeren. Yunms , Bata?). I7 cap. p2pag. Goudhoeve, 8$ bl.
Parivall, Vermaak van Moll. 173 61. de Scoreler , Dirk Burger, Chronyk van Schagen, 2/ en 55 bl.
De naam is de Deenen afgeleend ; Dademaal men in Nik.
Viffchers Deenmarken, aan het Noordeinde van Jutland, de
zeeboefem van de Belt het Schager rak is Doemende , naar
bet bygelegene landpunt Schagen. Rutgers Hermannides ,
Deenm. 723 en 761).pag. Boxhorn. Stedeb. 35. 3 bl. Van Spaan,
Rotterd. 58 bl.
Doch de gemelde , Scoreler neemt het heel antlers ; feggende Kagen en niet Schagen (immers is 'er de S naderhand bygevoegd) wegens de veelvoudige Kaagen (waterigehoogtens)
binnen den omtrek van Schagens effene landftreek. De Scoreler, wen ii bl.
Voort is het dorp Schagen al een oude en vermaarde plaats;
aangefien het, A. t 168, om de Friefen te benadeelen, door
de ruitery van graaf Floris den III, is verbrand. Arn. Buchelius , over Bekaa, 28fien biskop , ss-pag. Scotanus , Frieff: G.
4B. 97 bl. Willem Procurator, by idatheus, Analetior.1Vrom.
36 pag.
Noch onlangs hehoorde het aan Heer Dirk Floris van Beyere, graaf van Warfufee, overleden, A. 1706, den-24 Mey;
fynde hem daags te vooren beide beenen afgefchooten, in de
Slagh van Ramelies. De Scoreler, Schag. 7461.
Wat vorders deefen graaf betreft ; by was een naafaat van
Reinier van Reneife, burggrave van Montenaken,, gefegt de
graaf van Warfufee ; A. 1611, getroud met vrouw iAlberte van Egmond , de dochter van graaf Karel van Egmond, &c.
.Sie , van fyn elendigh omkoomen , te Luik , naa 't ombrengen van den burgemeetter , La Ruelle , A. 1637. Aitzema ,
Hifi. van Staat. 17 B. Godfried , Chron. 2 D. 75o bl. Ger.
Brand , Daghwyf. op den 16 April. en Thom. /Yelp, in het
Treurfpel van de graaf van Warflefi.
Ein-
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Eindelyk gewaagd ook de Hr. Jilting van het dorp ; Notit.
2 Part. I s'4 pag. aanhaalende een graaflyke Gunfibrief van Diderik de V , des jaars, 1083.
SCHALKWYK; het Heeren-Huffs , flaande by het foo
genaamde dorp, in het Sticht, (Jaw. van Uitrecht, niet
verre van de Lek , tegen over Kuilenburg. Is ook onder de
Teekeningen van Roc man en de Konflprinten van Specht. Meer
heb ik hier niet, om voor u aan te teekenen.
S C H E L L INGWOUW; een dorpje, in Waterland,
by Raarp antlers Ransdorp, in haar wapen voerende een Efchenboom, met XII daar opgeplakte goude Penningskens. Soetfiemm. Swaan, 4 H. 18 61.
A. 1707, den 9 Julii, befag ik dit wapenrchild , in een flees
boven de deur van het kerkporraaltje ; vindende dit byfchrift
aan wederfyden van den efchenboom:
Het boompje van Effendouwe,
Penningen rood van goozve ,
Is 't wapen van Schellingwouwe.
1638.
Siet de gemelde Swaan, en let met eenen, hoe gebrekkelyk het veersjen aldaar is uitgefchreven.
SCHELPE N; Welke, diep Oa fomwylen / vademen,
meer of minder) in de grond , midden in het land en feet
verre van de groote zee gevonden worden , fyn my tot eel/
onvetwrikbaar bewys, dat aldaar wel eer, by toeval van waternood , de zee het landfchap heeft overftroomd.
Men vind defelve in Vrankryk in de wyngaarden, en op
de hoogile bergen van Champagne. Eindius , Zeeland. Chron.
I lib. 3 cap.
Men vind defelve in Italie, op de toppen der Alpen en den
Apennyn. Yohan Ray, s'Werels Begin en Einde , z Redenvoer,
4H. io8b/.
Men vind eindelyk defelve, ook in Italie , boven op een
berg by Bolonje, en in de rotfen ontrent Andria , in Apulie , en weder , in het gebergt by Genua. Defelve ill en
Ili M.
Maaar, nu kan ik evenwel niet aanneemen, met eenige al
te doordringende Natuirkenners, dat deefe fchelpen geen geheugteeken fouden fyn van een fwaaren fund-vloed , maar
dat fy van de fpeelende natuir , in het aardryk , even als de
bomen
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bomen (van welke boven, 40b/.) louden fyn gegroeid , fynde de geftalte der waare fchelpen daar in nagebootft. Defelve
de Ray , 109 en volgende bl.
Ondertuffen wit ien andere
,dat deefe fchelpen, door hoogvliegende arenden of'andere
andere roofvogelen , van de zeeftraud
gehaald, aldaar foude fyn neergeworpen.
Doch, dat fou men van eenen enkelen fchulp konnen te
berde brengen ; maar men vind'er "geheeie bedden , groote
hoopen en ongemeene kiompen van in een gegroeid fchelpwerk.
Hoe? in een put, binnen Amiteldam , fyn A. iGoc , den
6 Julit, ontdekt bedden aarde , fand en fchelpen ; fchelpen,
regh ik , wel van fulk een foort , die op onfe ftranden niet
meer gevonden worden. Sim. Schynvoet , in fyn Aantekening.
over den AMboinfen Rariteitkamer, , 317 bl. Varenius , by Van
Doyen, over Verflege i H. 25- hi. Amfieldams Befchryv. x D.
3 B. 17361.
Hoe ? heb ik niet in myn handers gehad groote fchelpen,
gladde en geftreepte , by Tongeren onlangs , ontrent de foo
genaamde Zeedyk , opgedolven ? Defelve Schynvoet , 317 hi.
vier foorten, A. B. C. D. in de LV1Ifle plaat , u voor oogen
fiellende en weder een geheele kiomp, in de LVIIIfte plaat,
vertoonende; te Bruffel onder het graven ondekt.
Voorts is boven ook van opgegtavene fchelpen gewagh gemaakt , 4 bl. en eindlyk gedenkt ook felf onfe Ovidius van
fchelpen, in bet XVdeB. der Herfcheppingen ; daar by Pythagoras in deefer voegen fpreekende invoerd:
Sic toties verfa efl fortuna locorum,
Midi ego, quod fuerat quondam folidiffima

Elli fretum. Vidi facclas ex ,equore terras,
Et pracul a pelago conchae jacuere marine;

Et vetus inventa ell in montiblis anchora fummis.
Dat is, volgens het verduitfen, van Vader Vondel:

Soo fytge , o Fortuin, ook merle
.Viet eens maar meenigmaal verhuifi van terve flede.
fagh dikwyls 't vafle land verkeerd in baare zee,
De zee in 't valid' land; en, verre van de re6
En 't water, fchelpen; en men vond (foo veele feggen)
Oude ankers op de kruin van booge Bergen leggen.
SC HELP-
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S C H E E P V A AR T; welke ook, in de allereerfte tyden is geweeft by de . Saxen , op de zee vrybuitende , met
leere fcheepies. Sidontus , by Yuntus , Batay. g lib. i63 pag.
Ja, fcheepjes van leer ; dit fchynt u wonderlyk. Ga, fiet
dan, in de verkorte Cronyk van Hoorn (65- bl.) een geval (ook
in een Print vertoond ) van eenen Elbert Veskam, A. i 518,
alleen in zee gegaan , nit de Suiderzee naar de Weiffel, en
naar Dantiik , met een fchuitje beftaande uit 3 koeye huiden.
Doch, dit flout onderneemen vind gy mede by genoemde Yuzius , 163 bl. deefen Elbert feif in vriendfchap beflaande ; ook
ill bet Schoreler Kr onycxken , &c.
In laatere tyden en onder de Graven, heeft men bier, in de
binnenlandife oorlogen , koggen en galeyen gebruikt : om
welke reden het de dorpen wierd belaft een feeker getal van
riernen, nevens de roeyers, op te brengen. Soeteboom, Soetfiemmende Swaan , 20 H. 86 bl. en de Saanl. Arkad. 368 bl.
fpreekende van Akeriloot, Limmen‘, Uitgeeft, Kaftricum,
Ooft- en Weft- Saanen , en andere Waterlandire dorpen.
Van Lecuwen, Leid. 449 hi. Alkmaar Befchryv. 44 b1.
Die ondertuffen van de Scheepvaart der oude Grieken en
Romeinen iet fou begeeren , bediene fich van Herkmans Lof
der Zeevaart; Schefferus de Re Navali Veterum; doch, dat
alles te boven gaat , de Scheeps-Bouw van den Heer, Nik.
"Witfen, Burgemeefter, &c. in het haar 1671, met veelkonftplaaten uirgegeven.
SCHEPEN; in andere landen gefegt, raadsheer. Maar
nu , de Naamteden? 7unius en Kiliaan fyn bier eens met het
woordeken te trekkers van hin-fchaffen ,, dat is, de magt van
aan leant te helpers. Sie den eerfien , Bata y . 16 cap. 391 pag.
en den tweeden, Dielionar. 461 bl.
SC HERME R, een volkpiantinge van eenige onbekende menifen, in Kennemerland, ontrent Alkmaar; in de Giftbrieven aan de kerk van Uitrecht al genoemd in den jaare ,
1062.
A. z612, is haar kerk door een geweldige itormwind omver gerukt. Soeteboom , Saanl. Arkad. 4 B. 496 en 499 bl. alwaar by getuigd haar ruinen te hebben uitgeteekend.
Na dit dorp word een ander by gelegene geheeten Schermerhorn; het uitgedroogde meer de Schermeer , en haar
landflreek , het Schermer hiland. De Scoreler , Medembl.
93 bi. Siet de meermaalen geroemde Kaart van Vifchers Noord
Holland,
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SCHI EDAM, een bekende flad in Schieland , niet verre
van Rotterdam , aan het watertje, de Schie. Boxhorn. Stedeb. 175' bl. Abrah. Goos , Nieuw Nederlands Kaart-boek,
190 bl .
Is wel allermeeft vermaard door S. Luduina , wiens gebeenten te Bruirel ruflen. Parivall. Vermaak van Holl. 138 bl.
nevens gemelde Boxhorn.
En verder, door de rumen van verfcheidene kafteelen en,
Heeren-Huyfen. Giticciardin.Belg. 3 Part. I3Ipag. fpreekende van Matenes, Rieviere, Spieringhoek , Hodenpyl , Spangen en Steenhuifen. Siet ook Junius, Batay. 17 lib. 492pag.
Voorts word deefe flad van den Hr. Huygens , op deefe wyfe
fpreekende, ingevoerd:
7Zvee flroomen fcheiden my van 't agterleggend land,
De derde iluit de ringen geeftfe bei de hand;
In 't midden flaat myn foci op wel gelleunde flylen;
Daar oefene ik myn jeugd op 't nodigh kennip-quylen,
En 't ruggeling gefpin, die rekt Naar fpinfel uit
lot daar het licht en dicht de haringbuit befluit ,
En t'mynent binnen fleept , van daar by met myn brieven
Koch eens ter zee geraakt de wereld gaat gerieven;
Die my kleen Rotterdam en groot Delfshaven noemt,
Heeft niet te laagh geraakt, heeft niet te hoogh geroemt.
Eindelyk is van de Schie boven gefprooken, 12,46/. Hodenpyl , 13961. Matenes, 22461. Rieviere, 281 bl. maar van
S. Luduina, die fy den 14 April vieren , moet gy naaflaan ,
behalven de Groote Legende der Heiligen , yoh. Brugman,
ilndr. Brunner, &c.
SCHONAUWE; een Heeren-Huis in het Sticht , aan
Kuilenborg leenroerigh. Origines Culenburg. by Matheus , Analeelor. PI Tom. 24961.
Geflicht door Heer Jan de II , graaf van Kuilenborg. &kbtenhorfl , Gelders. G. 1B. Ts' H.
Is gelegen, Z. 0. van Uitrecht , tuffen de dorpen , Houten en Schalkwyk; fiende naar de Lek, Kuilenborg en Vianen. Is ook, door Rochman, in een reekening en door Specht,
in een Print gebracht.
A. 15' 2,7, is dit Huis, door die van Uitrecht ingenoomen.
Abdife Hendrine van Erp , Annales Vernacul i, by Matheus ,
Analedor. 1 Tom. Is7page
SCHOON-
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S C H 0 0 N H 0 V E N; een Clad aan de Lek , uit de ruinen van het neergeflagen Nieupoort opgegroeid' aldus van
fich felve fpreekende, by meergenoemde Heer Huigens:
De beurt en wederbeurt van 't nimmer ftaande radt
Daar 's tverelds wet op draait, heb ik op 't ruimft gehad :
Hoch is myn overfchot van de eertyds fchoone hoven
De peeters van myn naarn , voor andere te loven.
Wat fchaad my 't op en neir? 'k heb mannely&geleen,
En meefi al .winnende , ming wykende , gefireen;
Maar,, evenwel
,Landvoogden, die de liangen
Van dit gebied berecht, 'k weet meer als falm te vangen:
Of't webs op 't prangen quam, denk hoe ik voormaals dee,
En field in 't wapenboek: Schoonhoven Nat voor twee.
1k feg, fy is gelegen aan de Lek, in de Lande van Atkel
en Altena, Z. W. van Uitrecht. Boxhorn.Stedeb. 279b1. yxnius Batay. 17 cap. 493 pag. Goos, &c.
A. i;o3, of daar ontrent, heeft heer Witte van Haemflee,
door fyn Kennemers en Friefen haar kafleel belegerd , met
blyden befchooten , en eindlyk ,door een verdragh, veroverd.
Scotanus , frieffe G. c B. 5. 9 61.
A. 1312, is haar flot, door ouderdom vervallen , weder
opgemaakt en vernieuwd , door Heer Jan van Henegou,
broeder van graaf Willem de Goede. Defelve , 279 b1.
A. 1424, de6. Vrouw Jakoba de clad beitornien , haar, op
die wyfe, tot den overgaaf dwingende; als wanneer fich hier
een andere Regulus heeft ontdekt.
Deere was de bevelhebber Albert Beiling, welkegevangen
(als Regulus) oorlof kreegh, om voor een tyd naar huis te gaan
en aldaar fyn faaken te redden. Hy ging. Verrichtte het nodige. Keerde weder (als Regulus) om te fterven volgens het
gegeven woord. Goadhoeve , 8961. Parivall, Vermaak van
Roll. 14961. en Van der Does, s'Gravenhage , 72 bl. op deefe
wys hem befchryvende:
Een flad, die, Beiling met foo grooten lof kan noemen,
Romen op de trouw van Regulus magi) roemen.
Den eerfien, die ontragh de trouw meer als de dood,
Dewyl by vlucbten kon en nochtans niet en vlood.
Die, als by het ka/leel niet op en wilde geven
"Pan woo., Jakoba, maar, met ”ftigh wel bedreven
Sol.
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Soldawen, was gefind te flryden tot de dood,
Naar in het laatfl geperfi door overgroote good,
Dit in te ruimen aan Kyfhoek en fj'n foldaaten ,
op voorwaard dat men goed en leven haar fou laaten
(Gelyk aan ieder die beloften wierd voldaan)
Aileen moeft flerven en genaadeloos vergaan ,
Die , tegen woord en trouw en oorloghsrecht, verweefen
Ter dood (maar in fyn dood en fierven nooit volpreefen)
Ern maand verkreegh , om naar fyn vrienden en fyn goed
Voor 't laatfi noch eens te Tien en op fyn vrye voet
Ge/teld, die fzvaare firaf door fchrik niet is ontvlooden;
Maar,, naa die tyd fich felf heeft weder aangebooden,
/fan die Gravin, die, niet bewoogen door die daad
En trouw , hem levendigh in de aard bedolven laat.
'T geval ontrent den Roomffen veldheer Regulus kond gy
vinden , nevens het s'Efle Tafereel van myn Pi&ura Loquens ,
genoomen uit Horatius , 3lib. id Odar.
Eindlykl, A. 1488, quam de ridder, Jan van Naaldwyk,
de Hoekife aanhangende , met moo man, te water , voor
Schoonhoven ; maar by wierd van de burgers manhaftigh ontfangen. Hy moeft aftrekken , en foo yolk en fchepen daarenboven noch achterlaaten. Boxhorn. Stedeb. 28061.
SCHOONEBURG; wel eer een fchoon Huis in Suid
Holland, by Nieuw- Lekkerland. Heden niet anders als alleenlyk een heuvel , het fatfoen der felve op haar kruin vertoonende. Immers was deefe burg verlaaten, federt het fpaafleeken van het jaar, 1456; fynde de materialen , hout en
Ileen, naar Streefkerken en elders vervoerd. Oudenhove ,SuidHoll. 310 bl. uit het Boek van Salvators kerk, tetlitrecht , i en
37 N.
S CHORE L ; in Kennemerland , duinwaars gelegen ,
tuffen Karrip en Bergen ,
Soo men het Schoorlder Kronycxken van den chirurgyn, Dirk
Burger, kan geloven, was dit dorp eerft Rell geheeten; maar
toen Radbout , Egmonds eeriten Heer , A. 76o, hier een
fchool oprechte , en het door oudheid vervallene dorp verboude, noemde men het felve School-Rel , of de School te
Rell , en by verkortinge Schoorl.
A. 1168, verfamelde graafFloris de III, in eenen harden winter , fyn Leger te Schoorel , om de Friefen op te flaan , die nu driemaal Alkmaar hadden verbrand. 'T felve Kronykxkos.
A.1477)
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A. 1477, verfamelde de graaf van Holland fyn krygsmagt
te Schoorel , trok naar Schagen , om Heer Albrecht van
Schagen te vangen , naar den Haag te vervoeren , aldaar in de boeyen te fmyten ; wegens fya ongehoorfaanaheld. ,T felve.
SCHOU T, Schidt , fchiult of Schulte ; een feer oud
Gotifch woord , foo veel gefegt alsfchuit eilcher. Yrinjui,
Batay . 16 cap. 391 pag. Kiliaan , Didionar. 472. bl.
Sommige noemen den felven baljuw, naar, by Pikart ,
Drents Oudh. 19 H. nit 61. is een baijuw, naar de Roomffe
wyfe, een hylhouder ; als het hoofd van de juffitie.
Soo is Droffaart, en Ruwaart, een ruflbewaarder en hoofd
over feeker land ; Grietman gerichtsman of rechter, &c. Defelve Pikart , 114 hl.
SEIST; een dorp in het Sticht, ten ()often van Uitrecht;
by welke is gelegen de luflplaats van den Heer vanSeia,foon
van den overledenen Heer Odyk.
A. 1707, den 14 Julii , ging ik het felve befien, onder
een dichten flaghregen komende van het Amisforder gebergt.
Beyond het Voorhof met een hek van overeind ftaande
fpietfen afgeflooten; fynde alle de Beelden , van Specht, in
e'en Print van het jaar 1698 , verbeeld , alwaar niet meer
geplaarit. Deefe Specht vertoond het Huis van vooren en
van achteren.
SE VENBERGEN ; wel eer een zeeflad in SuidHolland. Van Leeuwen , Batay . 1235' hi. niet verre van
de Klundert, tuffen de Roo-vaart en het water de Merk.
Had wet eer een deftigh clot; A. 1426, met een belegh
gewonnen, door hertogh Philip van Burgondie , beftrydende de aanhangers van het ongelukkige Japikje ; voorts geruineerd en nooit weder opgeboud. Oudenhoven , Suid-Holl.
207b1.
Immers was een voornaam aanhanger van Vrouw Jakoba , Gerrit van Stryen, Heer van Sevenbergen , waken genoemde Philip , naa 't veroveren van de flad gevangen
nam, en, met den ridder , Jan van Ooflende, naar Vlaanderen voerde; alwaar fy beide , op het kaiteel van Ryffel,
thien jaaren bleven fitten ; naa de dood van de gravin eerft
los gelaaten.
Toen is die ftad tot een vlek geraakt, en federd onbemuird gebleven ; terwyl heden onder het graven en landbouwen , haar ontdekte grondflagen de groote van den onV 5deu
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den (lad genoegfaani te kennen geven. Gemelde Van Leeuzven
uit Oudenhoven, 1236 bl.
S I K A MBE R S niet fonder oordeel, van Van Leeuzven
genoemd de Suid-Cimbers. Batay. 30,40en91 61.
Sy worden van Slichtenhorfl (Gelder:. G. I B. 1661.) gefet
by Siegburg , aan het tiroomtje de Roer , in het Land van
der Mark. Siet den felven ook , 3 B. 27 bl. aiwaar by aantoond dat de Franken, van oorfpronk eigentlyk Duitfers fyn
geweeft.
De H. Remigius , fegt hy,, te Rheims, de Franire koning
Klodoveus fullende doopen , fprak hem aan, met deefe woorden : Mitis depone colla , Sicamber Dat is; Gy,, Sicamber,
burg new hoofd demoedigh neder. Dit heeft ook Junius, Batay.
9 cap i 67 pag.
Van de Sikambers gev,-aagt merle Sidoniu: , 7 carm. ilvito
aug 13carm. ad imp. Majorianum ; en weder , 23 carm. ad
Confintium.
S Y L E ; anders de Zeile, een watertje, by Leiden, laopende uit den Rhyn en yallende in het Haarlemmermeer.
Het geeft, in de flad, oak de naam aan deZeil-poort. Stoke,
in Ada, 7461. Beka, in Diderik de II, 65' pag. Alting, Notit. 2 Part. 213 pag. Van Leeuwen , Bata y. 97 61. en Matheus , ad Wilh. Procuratorem , Analedor. IVTom. 36pag.
fpreekende, met Stoke en Beka, van het geflagen leger van
de graaf Van Loon, ontrent Leiden, en van de vluchtende,
in dit water meereldeels verfmoorende.
S Y L HOF op de bovengenoemde Zeil, N. 0. tuilen
Leiden en Leyerdorp. Goudhoeve , 8z. bl. Van Leeuzuen ,
Rhynl. Kofluim. Inleid. 5# 2 b1. Yunius , Batay. 8 cap. t iopag.
1 8 eap 5.24 pag. 19 cap. c63 pag. Alting. Notit. gemelde 213 pag.
Ontrent A. 1480 , wierde dit Huis van de Hoekffe veroverd en befet; daar op plonderende het Huis ter Does en het
Huis te Swieten. Doch het wierde ook korts daar aan van
den artshertogh Maximiliaan hernoomen. Van Spaan, Rotterd. 6 11. 13761.
S I M P 0 L; dien onbefuisden en onnuttep tooren, te
Vianen , aan Naar kaiteel gehecht , is boven omflandelyk befchreven, nevens het Afbeeldfel, 28 bl.
SLAGEN, Treffen en Gevechten ; van welke wy de voornaamfte fullers optellen , de order voegende naar het A. B. C. der
Plaatfen , waar ontrent defelve , in ons beftek , fyn voorgevallen. Namelyk, te
I. Air
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alwaar
,
A.
1421
, Vrouw jakoba, als een
I. A L F E N ;
moedige amazone , Burgondie de krygslaurieren ontrukte.
Boven, 1 5 3 bl.
II. BODEGRAVEN; alwaar, A. 1018, graaf Diderik de
III den biskop Adelbold verwon. Boven , hoewel het
verwinnen van Adelbold word ontkend by Buchelius , over
Beka , 38pag. houdende fich aan de Ryrn chronyk van Melis
Stoke.
BROUWERSHAVEN; ontrent welke flad , A. 1426,
was het vechten der Engelife ende Zeeuwen, voor Jakoba , en tegens hertogh Filip van Burgondie. Boven,
49 bl.
IV. de Wyde en Harde G E E ST by Vronen ; alwaar
de Friefen, A. 12.72, den graaf Floris de V de nederlage deden hebben ; den fe1ven dryvende tot in Alkmaar.
Van der Woude 25 bl. Yronens Op en Onderg. 2B. iz H.
131 bl.
V. G R A V E S A N DE; tuffen welken plaats en den Briel is
gevochten tuiren Moeder en Soon. Boven, 141 bl. in de Vaerffen van P. Verhoek.
VI. HEILO o ; hier floeg Diderik de IV, A. 1018. Boven, s7 bl. en Vrouw Helena queet filch hier manhaftelyk, A.
1024. Boven, Sob/.
VII. HEMERT, ontrent Heusden ; alwaar, A. 1062 , graaf
Floris de I wierd overvallen. Boven, 8661.
VIII. HOGEWOERD ; alwaar, A. 1301, is gefneuveld
de biskop, Willem van Mechelen. Boven, 424/.
IX. H o OG WOUDE; ontrent welke plaats, A. r2s6,koning Willem fneuvelde , in de winter. Boven, 145 bl.
. YSSELMONDE; alwaar graaf Diderik , van fyn fliefva& geholpen, A. 1076, de Stichtfe en Gelderfredede vluchten. Boven, 158bl.
XI. OUDTDORP ; A. 1071 verfloegen bier Covert de
Bultenaar en Willem, de iittebiskop van Ultrecht,de Friefen. Boven, 'to en 260 W.
XII. S C H A G E N; alwaar, A.1168, de Vriefen veel edele
Heeren en daar order, Allard ( of, gelyk andere, Albrecht)

den ioden Heer van Egmond , verfloegen , op het ys. Anales Egmundani , van Yoh. Van Leiden, in het jaar 1692.,
door Mathew nitgegeven , 3z pag. De Gouwenaar , 40
bl.
XIII. SCHELLINGHOUT ; A. 1281, floeg bier Floris
de V
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de V de Friefen. Befchryv. van Hoorn. 32 bl. Vronen Op en 0 nderg. 2.B. 12H. 134 bl.
XIV. SCOTERZYL, in Friefland; hier kreeg, A. 13 96 ,
hertogh Albrecht de nederlage ; verflaande de Friefen fyne
Hollanders. Scotanus, Fries. G. 7B. 2,17 61,
XV. SOEST; alwaar, A. 1 336 , de Heer Gysbrecht van
Nyenrode , van Naarden met fyne troepen komende en het
dorp in brand fteekende , wierd gequetft. Mathews, in Amisfart. Theodor. Verhoeven , 2.I7 pag. Buchelius , ad Hedam , 2,5's'
pag. uit een oud Alf:
XVI. STAVOREN , ontrent de kapell van S. Olof; hier
Hoeg, A. 1396, hertogh Albrecht wederom de Friefen. Scotanus, Fries. G. 7B. 2.18b/.
XVII. WI ERINGEN ; ontrent welk eiland A. 1427, een
fcheepsflryd is geweefi; Vrouw Jakobaas fyde het verliefende
en haar hoofdinan , Brederode , in der vyanden handen geraakende. Scotanus, Fries. G. 9B. 299 bl.
XVIII. WINKEL, ofWinkelmade, alwaar, A. 993 , onder graaf Arnoud , de Hollanders , door de Weft Friefen
fyn vermeefterd ; by feif door een pyl gequetft. Boven,
22.bl.

Deefe fyn de voornaamfte Slagen; vinden wy noch andere,
wy fullenfe u tot fyner tyd ook mededeelen.
S LOTEN; een dOrp niet verre van Amfteldam, aan het
Haarlemmermeer. Haar kerk was wel eer S. Pankras toegewyd. Op fyn dagh, den I 2. May, wierde, door den pafloor van het
dorp, fyn gebenedyd Hoofd, met deefe woorden , den volke
vertoond : '7 en is geen offenhoofd , myne Katelyken! 't en
is geen paardehoofd ; maar 't is bet hoofd van linte .Panbras!
Maar, wie fal nu durven den pa/loor afvraagen hoe is dat
lieve Hoofd te Sloten gekoomen ? is niet S. Pankras, of
Pankratius, te Rome, onder den keifer Diokletiaan onthalft ?
te Romen , in de kerk van S. Jan te Lateraan begraven? en
nu fyn Hoofd te Sloten? Uit Kommelyns Byvoegfelen, Amfieldam , 873 bl.
Soo magh ook niemand vraagen ; hoe en wanneer quam
het gebeente van S. Katryn , uit Alexandrien, bier binnen.
Amfteldam ? Boven, 1861. of de Beene doodkift, van S. Pieternelle , van Rome, hier in het kapelletje van Albrechtsbergh ? Boven II bl.
SNOYEN-TOORN, antlers Oud-Gein, nu een Hofflede ,
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Buchelius
,
fie
over
Uitrecht.
Hedaas
46
en
47
ilede, boven
biskop. 2 5 5 pag. een wapentooren , in vico Gano , dat is, in
het dorp Gein , geheeten, van gemelden Heda, 245pag.
Heeft fyn naam , geenfins van Dirk Sonoy , wegens 0ranje, Stadhouder in Noord-Holland ; van welke, onder andere , de Saanl. Arkad. 5 B. 537 b/. maar van het oude Starnhuis der Snoyen, in het algemeen; in Welke ridderen en oorlogslieden hebben geleefd , A. 1288025o en 138 t. Defelve
Buchelius, 25'5 bl.
Sie verder van het Gein, boven, mi H.
S OE ST ; een oud dorp , in het Sticht , tuffen Baren
en Leusden , ontrent Amisfoort ; A. 1356, door oorlogsrampen een naam verkrygende. Boven , 31661. uit Heda , &c.
SOESTDYK; een koninglyk Jagthuys, tegen Soeft en
Baren gelegen; door C. Specht , in het jaar 1698 afgebeeld;
op die wyfe gelyk ik het heb gefien, den 13 Julii , des jaars
1707.
S 0 N NE V ELD ; een Heeren-huys in Rhynland, binnen Valkenburg, en een leen van de Graaflykheid van Holland; door verleidingen at bekend, ontrent het jaar 1396.
Van Leeuwen , Rhynl. Kofluim. Inleid. 32,61. Goudhoeve,
8z hl.
SO U B U R G, antlers het Hof !.e Souburg, een vermaarde plaats in Suid-Holland; ook een leen van de Graaflykheid
van Holland, wel eer, volgens uitwyfen der grondflagen , een
oud en fwaar gebouw, nit het water Weder opgehaald; heden
vernieuwd. Goudhoeve, 78 bl. Boxhorn. Stedeb. 95 bl. ligeurs,
XVII Provinc. 456 bl. en Oudenhove , Suid-Hall. fchryvende
over het auibacht Alblairerdam , 2,87 bl.
Draagt, Peer waarfchynlyk , fyn naam, van Souburg, in
Zeeland, op het eiland Walcheren. Defelve. 413 bl. Sie van
het Zeeuwffe Souburg, Smallegange, 664‘61.
SPANGEN; een Huis in Schieland, nevens andere floten , A. 1359, door die van Delft geruineerd. Junius ,Batay.
17 cap. 49161. de Handvell chron. I D. 135 hi. Van Leeuwen,
Batay. 1298bl.
Het word ons door Rochman in een Geficht vertoond;doch
ik geef u hier een andere. uit de 4 Gefichten genoomen , welke, den 3 en 4 den Juny, des jaars 1576, getekend, my van
myn Boefemvriend , ANDRIES SCHOEMAKER (nevens
die, waar of boven, 179 bl.) gulhertigh fyn vereerd.
On-

SP.
Ondertuffen is het, door de Heeren van Spangen , wel namaals weder opgeboud; loch evenwel weder , A. 1573, in
den Spa .anffen krygh verwoett. Goudhoeve , 87b1.
S P A A R; een aangenaam water , uit de Leithre Rhyn of
liever uit het Meer , boven Heemilee , door Haarlem, loopende , naar Spaarendam. Boven , 125 bl. Heet ook van fpieren en rietwortelen, de Spirne. Oudenbove. Haarl. Wiegh. 2jg
Bedeck. 97 bl.
SPA AR WO U W , anders Spirnerwald ; een feer oud
dorp, onder myn Hollandfe Dorpen , in een Geficht van Elyas
van den Velde. Junius , Batay. 17 cap. 42 2pag.
Uit dit dorp was oorfprongkelyk Maas Kieten , anders de
Spaarwouwer reus , van welken boven, 174 en 147661.
Het Huis van S P I E R I N G ; onder de Gefichten van C.
Elands , buiten s'Gravenhage gelegen , heeft in de Hiftorie Been
belangen , alleenlyk ftrekkende tot een verinaaklyk Landgeficht.
S P I E RING HOEK ; een Huis in Schieland , tuffen
Schiedam en Vlaardingen; wel eer van aaniien, daar op een
rufne, en heden weer een landhoeve. Yunius , Batay. 17 cap.
492paz. Goudhoeve , 87 H. Van Leeuwen , Batay.12,986l.
SPYK; een oud Slot, door Rochman, in vier Gefichten afgebeeld , is een Hills , in den Lande van Arkel en Altena,
tuffen Heukelom en Gorkotn; voor eenige tyd vernieuwd.
Goudhoeve , 86 hi. Van Leeuwen, Batay. 13046/.
S PR E E K W ()ORDEN ; van deele fun men een befonder werkje konrien opmaaken , tot vergrootinge van de
geheele Adagia, of Proverbiorum Colledio van onfen Rotterdammer, Defiderius Erafrnus; in Folio, 1670, in Duitjland
uitgegeven. Doch hier alleen eenige weinige ilaalties, tot uw
vermaak :
I. 7' is een manneken om op een prauw te fetten. Dat is;
een mooye jongen, Len Haarlemmer fpreekwys. Boven, uit
Screvelius, 53b1.
11. Hy heeft al wel geturft. Dat is ; hy kan leven ; hy
heeft het verre gebracht, op fyn'muiItjes op en neergaande en
van fyn opkomiten levende: Schookius , de Turfis , 20 cap.
169 N.
111. 'now op een turf niet aan , als men in het veep is.
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Dat is; daar overvloed is , kan men lichtelyk iets mede deelen. Defelve, I 7opag.
IV. Hy weer een turf in driein te Hoven. Dat is; het is een
vrek 2
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vrek, een Warner met de Pot, of een Gierige Gerrit. Defely e , 170 pag.
V. Dat was in Marten 'van Ro/fum tyden. Dat is ; in een
tyd`van de hedendaagfre wereld Peer verfchillende. Van Marten van Roil= boven 223 en L98 bl.
VI. Hy fu pt air een Tempelier. Screvelius Haarl. 17 bl.
fpreekende van den Flout. Dit fpreekwoord heeft fyn oorfprong van de Tempeliers, feekere geefliyke, bewaarders van
de kerk van het H. Graf te Jerufalem , A. 13o8, met goedvinden van Kiemens de V, paus van Rome, en Philip de
Schoone Owning van Vrankryk , door geheel Europa, gedood
en uitgeraeid; meer uit baatfucht ontrent haar fwaare middelen , als om eenige groote mifdaad. Reda, in bilk. Guido,
231pag. , de Geflis Francois. 36 r pag. Guicciardin.
XVII. Provinc. in Traje6l. ad Illofam , 267 pag. Polydor.Virgil.
Rerum Invent. 7 lib. 5 cap. W Goeree , Geefil. en Wereldl. Hifor. 577 bl. behalven de opgetelde, by Buchelius 2 3 7 pag. &c.
echter meeft alle deefe van fuipen en ontuchtigheden befchuldigende.
VII. Ik wil 'er om kampen; Een fpreekwyfe , de duellifles
of tweevechters ontleend , welke , of om een prys te winnen, of om een beklaagde te verdedigen, malkanderen , in
campo, dat is, in het veld , beriepen. Boven, 67 b1. Siet
Stoke , in Jan den 1, i6r bl. by Alkemade , Kamprecht,
9361.
VIII. ill konje kallen als Bruchman. Deefe was , ontrent
A. 1464, een Franciskaner monik te Groningen ; van foo
een welfpreekenheid, dat by fyn gefelfchap of order, bin..
nen Amfteldam, daar merle voerde Slichtenhorf , Gelders.G.
9 B. 154 hi. Kommelyn , in de ilanteekening. over Amjieldam , &c.
IX. Mechelen my , Heusden dy. Soo fpreekt een inhaalige gierigaart , het belle voor fich felven uitkiefende. Boven,
13961.
X. Muiden fal wel Muiden blyven. Uit Antonides boven
23661.
XI. Naa hooge vloeden komen laage ebben. Dat is ; naar
groote voorfpoed komt wel tegenfpoed. Hooghmoed komt
voor den val. W h Winfchootens Zeeman, 5-5-61.
XII. Eerfi in de boot , keur van riemen. Dat is ; die eerft
komt die mit maald t die heeft de voortogt. Defelve ,
33 bl.
X111. Ha

SP.
320
1-let
anker
achter
de
kat fate'''. Dat is; fyn fctiaapjes
XIII.
op het droogh hebben. Een kat is hier een paal op de kaai,
om de touwen van de fchepen daar aan te beleggen. Roe.
mer Viler heeft het dan niet wel gevat , in fyn 2de Schok,
een anker, nevens een kat, aan den haard leggende. Weder
defelve. 8 bl.
XIV. Hy ligt in Jaffa. Dat is ; by ligt in onmagt. Jaffa of
Joppe is een zeefteedjen in het Heilighe Land; alwaar de reiIigers , by gebrek van vaartuigen en vracht , tot haar leedweefen , feer Lang fomwylen worden opgehouden. Ondertuffen de vrienden, fynde gevraagd waar is die of die , antwoorden , niet fonder ongeduld : waar fou by weefen, hy leit in
Yea. Noch defeive, 9I 61.
XV. Hy feet of by Wieringen in fou; tegens iemand, feer te
onvreden fynde dat hy niet tot fyn oogmerk kan geraaken.
Want die uit Tare! naar Amlleldam willen , komt het ongelegen op de ree van Wieringen te moeten koomen.Nocheens
defelve, 360
XVI. Hy fal je de loef affleeken. Dat is; by fal u overtreffen; want die de loef heeft , is boven de wind en kan ten allen tyden fyn vyand op het lyf komen ; daar die geene die in
ly is , door rook en damp niet kan lien , wat hem te doen flaat.
Weder Winfchoten, I 4.2, 6/.
XVII. Dat it een klouwer van een os. Dat is; meer als gemeen. Kloutven is by den fcheepstimmerluiden, than, breeuwen, kalfaaten. Klouwer is een breeuwer , ja ook de klavaat
of de kalfaathamer. Soo feggenfe, al pocchende, tegens haar
medebreeuwers : Dat is een wakkere klouwer. Winfchoten,
1°8 bl.
XVIII. Onder de Huik getrouwd. Huik of falie is by de
Neerlanders , foo hier als in Braband , geweeft een vrouwe
mantel , van het hoofd tot de voeten haar overdekkende. Een
gewaad, dat ik, in mynj onge jaaren, te Groningen, Tangs
de flraat noch heb lien gebruiken.
Siet hier nu een oude gewoonte. Een mooje meit, met
haar tegenwoordigen bruigom in onecht hebbende geleeft, was
genoodfaakt die kindertjes, by hem ter wereld gebracht, te
voorfchyn te brengen On facie ecclefix) op den trouwdagh.
Dit was een harde faak voor een bedroogen maagd. Wat raad ?
onder het trouwen wierd het kind of de kinderen , met den huik
gedekt, en foo voor echt erkent. Winfchoten, gob!.
XIX. Hy vreet als een dykker; teweeten een delver, aan
de
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de dykken arbeidende , alfoo die luiden een fwaar werk
doende ook hartigh in het eeten fyn. I'Vinfchoten, 43 b1.
XX. Hy fiet'er uit of by urt een peter had gedronken. Dat
is-, hy feet 'er ais de bittere dood om dat men IttOOlt op
zee uit een gieter fal drinken, foo lang'er, binnen fcheepsboort, foet water of andere dranken fyn. Winfchoten, 6861.
XXI. Sy fullen dat geld moeten opdokken. Dat is, voor den
dagh brengen , wedergeven. Dok , is een kom of beflooten
plaats, daar fchepen gemaakt worden. Dokken , is de fche•
pen in een kom op het droogh fetters. Winfchooten, 45# bd.
XXII. Hy quam on; dwars voor de boeg. Dat is eigentlyk;
hy quam vaaren voor ons fchip over; hy ontmoeteons. Boeg
(van buigen) is de bora van het fchip. Winfchooten, 28 bl.
XXIII. Hy fiend bekaaid. Bekaajen is fchande behaalen.
De vis is bekaaid; Dat is , de vis heeft foo lang op de kaai,
of de wal gelegen dat fe begint te fterven. Bekaaide vis is
een flecht onthaal. Winfchoten,, 1861.
XXIV . Hy heeft de koft by S. :frit. Dat is; by heeft de
onbeforgde koft ; fyn koft is gekocht. Dit is looter Amfteldams ; fynde de Doelen van S. joris (patroon van hand.- en
voet bong) bier tot een Proveniers-huys gemaakt. Winfchoo-.
ten, 243 bl.
XXV. lk heb hock. Dat is; ik heb al een vis aan den hoek
bytende. Hoek is een weerhaak, daar men merle hengeld.
Winfchooten, 846/. Hoeks te lyn, wat dat is te feggen ,fchrevenwe boven, i 39 bl.
En dit foo verre , tot een proefje ; want moogelyk fal bier een
7'weede Druk een meerder getal van Spreekwyfen bybrengen.
STADHOUDERL YKE Regeeringe ; in Holland,
onder de Graven ; teweeten :
( Diderik de V.
A. 1062,,
Diderik de VII.
1200,
Floris de IV.
123f,
I2ff,
Willem de II.
j Albert van Beyeren.
1389,
j Philip van Burgondie.
1 433,
onder
Karel van Burgondie.
146f,
1 Vrouw Maria.
1 477, 1
1480,
Maximiliaan en fyn foon, Philip.
Philip en fyn foon, Karel.
1 484,
Karel de V , Keifer.
1 5' 1 5`,
I, Philip de II.
J
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Daalende eindlyk deefe Succeffie, naa het afwyken van
Spanje, A. 1571, op Willem den I, prins van Orange. Van
Leetaven, Batay. 1384 en 1391 bl.
STARKENBURG, door Rochman in z Gefichtenvertoond en door C. Speck weder op een ander wys verbeeld,
kende ik, den 26 Junii, A. x706, aan haar ronden tooren
by naar van weefen als Loenerfloot.
Voorts is dit Heeren Huis gelegen aan den Krommen
Rhyn, in het Sticht, niet verre van Driebergen. Ontrent de
Hiflorie, is het my feet Been fchrytitoffe to hebben, wegens
dit aanfienlyk hooldgebouw,
,S TAVRIA ; een gad in Friefland , aan zee gelegen
en fiende naar Enkhuifen en Medenblik ; een clad , door
de Frieffe Schryvers , met beufelpraat menigtnaal befoeVan de gewaande Stavo 7 haar afgod , gewaagd Scotanur,
Frieff: G. 2B. 48 bl. Soeteboom, Staveren, r B. 2 bl.
Van de verweende kinderen van Stavoren , het Vrouwen
Sand, en van hoar verdichten oorfprong, quanfuis op hetjaar,
gewaagen Scotanus , s B. 195' 61. en Soeteboom , 4B.
107 bl.
Sy is echter een oude flad, geboud, gelyk fy voorgeven,
A. 313, volgens defelve ScOtanus, 2B. 418 bl. en s B. 174 bd.
vertoonende een Verenbrief van Waldemar , koning van
Deenmarken, A. 1300, verleend aan die van Staveren; en
tilting , Notit. z Part. 163 61. gewagende van Henrik de
IVden keiferlyke Gunlibrief, van het haar, 1077.
Vorders het jus Staurie , of het recht van den fluir (van
deefe tolnaarn komt het woordeken, fluiver) geenfins Staveren raakende , gewaagd Slichtenhor Gelderffe G. i B. 34 61.
het bewyfende met de benaamingen y ap roemerfluir enroirken.fiuir.
Het was, feg ik , een toll, fish tot aan Nimmegen nittrekkende. Sie nu, welke een lelyke mis-tafinge van die
geloven , dat het gebied van het koninglyk Staveren van
Friefland tot aan de Maas en de Waal heeft gereikt. Soeteboom , Stayer. 3 B. 5461. Meteren , 10B. 19661. Maar
fie Scriverius , by Iiegenitz , in ltinerar. Frif. Holland.

47 Pak
A. 1076, is deefe fad , van graaf Diderik de V , vet.meefterd. Emmius Frificar. 6 lib. A. 1345. , is graaf
Willem , door die van Stavoren , by her kloofler van.
S. Odul-
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S. Odulfus , verflagen ; waar of Beneden.
Van het kloofter van S. Olof of Odulfus , is boven omftandelyk gefprooken, 251 2 bl. en wilje nu noch meerder weeten .van Staveren, gaa by Meurs , XVII Provinc. 2 D. 929 M.
Notit. 2 Part. 163pag. Plathens , ifnaledor. VI Iom.
68pag.
STAVRI I; of Sturii , die van het gemelde Stavoren. Plipins , Natur. 4 lib. t 5 cap. Maar , tiet hier een fwarig'held, by de Letterkiovers. Onfe 3unius (Batay. 3 lib. 6cpag.)
leett aldaar nufii ; mis benje met jou Stavoren ! of geloofje
noch teekenen van de benaaminge Sturii of Urii te hebben in
de naarn van 't eilandeken Urik, anders Urk? Find a Ghilde ,
over Kluverius , Rhynmond. 2D. 215 bl. aantrekkende Portanus en Haemrodius.
Dc Hr. /king (Notit. I Part. i T7pag.) fchryft liever
, woonende aan de Flevus ten Wetten ; en vcrwerpt tett
eenernaal de Theiti, volgens de leefinge van gerneldeYunius.
Sulk een 'gook, gelyk gy hier en elders aanmerkt„'maaken
ons de Critici, volgens de verfcheidene , leefinge van foodanigen codex, foodaanige membrana foodaanige conjeduren.
Maar, dit fal, in dit werkjen, ons noch al meermaalen voor
de boegh koomen.
STED i E 0 U ; is, volgens de leeringen van het Heidendom angevangen, onder Orfeus en andere; de tnenffen
aanmoedigende, om, in vrede en vriendfchap; lich by malkanderen nedtr te fetters. Lucretius, Rer. Natur. f lib. PliNatur. 7 lib. f 7 cap.
nits: ,
Doch toen waaren de Steden (fiet ook hoar oorfprong in
de H. H. bladeren ,Genelis , 4H. 17 vers. van Hanoch , de ftad
B. 3 H. Druvan Kain behalven by yofephus, goods.
fins ,over Sulpiciu.s Severn: ,17 pag. Horrius , over den Jelven ,
I lib. 2 cap.) niet anders als een gehuchte of buirfchap, met
den ploegh (en deefe bepaalingewierd voor heiligh gehouden)
omtrokken. Siet mmn Verklaaringen over den Almanak van
avidius , 4B. 255 behalven Junius , Batay. 27 fib.
406 bl.
Laater heeft men deefe met muiren omvangen ; want
dit wierde geheelyk veracht en als te wyfachtigh verworpen van de Spartaaners ; wiens Sparta was fonder muiren
en veflingen. Ja toen fy eindlyk ook op molten dachten, was het met hen en hunne foo lang ontfiichlyke heerfchappy ten einde geloopen. Yuflinas , 14B, 51-1. Livius ,
X 2,
34 lib.
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34 lib. 37 cap. Paufanias , ins Achaic. Seneca, Suaforiar. t cap,
ipag.
lmmers, moedigh hand aan hand te vechten was toen de
boodfchap en dit ging tot foo verre, dat Archidamus, liende een catapulta, fleenwerper of blyde, uit Sidien overgebracht, volmondigh uitfchreeuwde 't is met de dappetheid
gedaan!
Als of die manhaftige Spartaaner wilde feggen : Nu men
krygtur:gh , van verre den vyanden treffende , bybrengt, nu is'er
geen kracht , seen flerkte , geen firydbaarheid nodigh.
Maar hoe fou Archidamus Lich gekruift en gefegend hebben, had by het fwaare prof gefchut, flangen en kartouwen,
op de beukeryen fien planten ? de grove bomben uit de rnortieren werpen ? door aangeftooken mynen , gelederen van
krygslien gelykelyk nedervellen ? en . . . . doch hola ! dit
niet verder ; Get Plutarchus,in Apophthegmat. Reg. & Imp. by
,Lief us, Poliorcet. 3lib. 2, Dialog.
Voorts waaren ook van defelve gedachten onfe Germaanen.
of Duitfchers. Kirchmayer,, over racitus , Germ. uit Kluverius , Conringius, &c. I6cap. 146pag. en vervolgens ook de
Alemannen en Swaben. Amnia= , 161ib. x cap. en eindlyk
de Friefen ; onder welke naam , in laatere tyden , ook de Hollanders. Yunius, Batay. 17 lib. 408 bl.
Sie meer van het Stedebouwen, by Polydor. Virgilius, Invent. Rerum, 31 lib. 9 cap. en dudenhove, Dordrecht, 3 H.
lo6
S TE ENHOOPE N, anders Huinebedden , van welke
boven al is gerchreven , 'cc , 236, en 277 bl. doch wy fu1len bier de Aanmerkingen over defelve, in 4 Hoofditukies
verdeelen en fpreel:en. I. van haar gedaante. II. van de
landfchappen , in welke fy gevonden worden. III. van de
opftapelaars deefer fleenen. IV. van het opgegravene, onder
defelve.
Beginne dan met I; aantoonende dat het feer grootekeyen
fyn, met menfien handers, op malkanderen gepiaatft.
Datfe alle fyn fich flrekkende van het 0 tot het W. meerendeels 18 of 20 treden lang, en s' of 6 treden breed.
Dat de kleentte keifleenen onderleggen , voor pilaaren verflrekkende om de grootfte te drawn .; van welize eenige wel
9 vademen in haar oinvang hebben ; welveritaande dat de
grootile altyd aan het hoofdeinde fyn gevoegd.
Datfe in het W. meerendeels hebben een vierkante opening;
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"ling; foo dat men , of met een geboogen nek , of op fyn
knyen , daar kan binnen kruipen. Eikart ; Drenth. Oudh. 5 H.
22

en

23b1.

Ga nu tot myn II. verdeelinge.
Men vindfe leggen in het landfchap Drenthe, fommigeop
de ruime en woefte heide; fommige op de bouwakkeren,
fommige in de boffin , en fommige weder aan de wagenwegh , onder het eene en ander dorp. By voorbeeld; to
I. ANLOO ; bier ligt een vry groote tteenhoop, in het
veld.
2. ANNEX; heeft eene aan het chide van den efs en eene
even aan de brinke.
3. BAL LOO; weder eene van een gemeene grootte.
4 BENTHEM; verfcileidene.
5. BORGER; negen , van een ongelyke grootte.
6. DROUVEN; wel festhien , binnen een bolwerkje geflooten.
7. EMSBUIREN; eene, ongemeen groot en geweldigh.
8. HUMMEL1NG; alwaar,, by tyde van form en regen,
xoo fchapen onder die fleenen fchuilen.
9. H u NE; ontrent den aanvang van den Hunefus; hoewel fy daar als elders, van de boeren dagelyks worden wegh
genomen; alleenlyk de grootfte fleenen blyvende.
Jo. O N N E N; eene, van gemeenen trant.
1. ROLDEi twee, fynde de grootfte met een vlierboom
overfchaduwd.
1 2 . SALTSBERGEN; ongemeen groot.
13. STEENWYK; van een verwonderens waardige hoogte.
14. SUIDLAAREN; eene, van gemeenen trant.
l c. TEKLENBURG; verfcheidene, waarlyk geen kleene ophoopingen.
16. TIN A ARLE; vyfophoopingen , even buiten de fchutting van den efs, binnen een bolwerkje; doch fynde de vyfde
een weinig daar van of gelegen.
17. ULSEN, aan de Vecht;ook weder meer als eene. Pikard. c H. 23 bl.
Daar en boven ontmoetenfe den reifiger in Overyffel en
Weftfalen ; gelyk ik reeds eenige haarer dorpen onder den
Drentffen heb gemengd. Yunius , aangehaald boven, op het
136 61. Sim. de Vries , Wonderen der Zan , sit N. Joh. Menfinga, in Saxa agri rrentini,carmine, edito 1687. en Silage*.
hor , Gelders. G. I B. 78 41.
GeX
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Gelyk mede aan de Elbe, tuffen Maagdenburg en Halberflad. 'Jac. rollius , Itinerar. ad Nic. Witfen , Cof.
I9pag.
VTeder, in het Meklenburgerland; aldaar der Wendenkerkhoven geheeten. Hem.. Rantzovius , Meth. 4podemic. 9 Num.
3 art.
Eindlyk in de Meeite Noordlyke deelen van Duitfland..
,
Yoh. Daniel Major lib. de Cimbris pop. en Joh.
Yunior. op "Schoonen en elders in Deentnarken ,Sweden en Noorwegen ; alwaar menfe, niet fonder yfen, van
verre Piet self op leer hooge en fleile fteenrotfen, Pthard.
5 H. 31
Ja felf in Engeland, oitrent Salsburry ; met de naam van
Stone Henge. Cambden. Britann. Epitom. 10961. Welke ik
ook kan toonen in een groote Print , nevens een verhaal vol
onbefchaamde verdichfelen en beufelpraat.
Keere van het Me tot het Hide Hoofdflukje; vragende,
wie deefe iteenen Kier dus op malkanderen Itapelde. De Hunnen ? neen , alfoo die nimtner tot onfen landflreek afquamen ; rnaar de Huinen, dat is, in het oud Celtifch, reufen;
van welke wy boven fpraaken, 277 bl.
Gewillyk is de ophoopinge deefer Steenen door menflen
ifanden gefchied; want wat werktuigen fou men bier, in afgelegene heiden , en -outpeganglyke woeilenyen fich konuen
verbeelden? immers, fou men noch , op de effene gronden
curer heiden en faailanden, machinen, werktuigen gebruikt
liebben; maar hoe konuen die gebeefigd worden in Noorwegen, gelyk we foo mien verhaalden, op die iteile klippep ?
doch, elk fy fyn oordeel vry. Deefe Steenhoopen, Huineof ReuCe-bedden kan ieder, in het reifen , befchouwen ; en,
van verwondering opgetoogen, een luttel ililflaan en geloven
dus fya oogen.
Maar, laat ons tot het iVde en laatite Verdeelingkjen
overflappen ; deefe Steenhoopen, waaren het, by onfe alleroudfie voorvaderen , altaaren of graftieden ? mogelyk beide ; want waarom fou men jaarlyks , gelyk de Roomfe , op deefe Steenen niet konuen gelykofferd hebben ?
Maar,
A. t 68c, ging myn hertvriendin , Juff. TITIA BROMGERSMA (door haar uitgegevene Bronfzuaan by onfe KuPfigentiot en bekend) in de PlaAerdagen, by haare vrienden, tot
.Borger, boven genoemd. Befagh, met opmerkingh, ,de aldaar
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dant leggende Steenhoopen. Kreeg een Wit om onder defelye te graven ; of daar mogelyk eenige ondheden mogten
gevonden worden. En fiet! fy ontdekt, in het byfyti van
den iongen Heer Lenting (by wiens vader fy was gehuisveft) voor eera veel kleene keifeifleerien , ftraat gewys be y ens malkanderen gefet. Hier onder flonden veel rdide tpOtten , leer ruw en plomp gevormi, bruinblaauw of doriker
rood van verf; fommige z en fommige Oortjes hebbende.
Wat moeite fy ondertuiren deefe , om fulk eeri afchkannetje
geheel uit deefen hoop te lichten , fy vielen toch alle in fcher-:
y en ; alleenlyk een menigte doodbeenderen en affen uitflortende. Wierd defwegen genoodliakt met de roof van'
eenige onkennelyke ftukken en brokken fich te verndegen,
en daar van een gedeelte my by te,fetten.
Ondertuffen , foo veel ik greet , is fy de alrereeffle geweeft , the het aardryk onder deefe Keyen ,heett o.mgewroed. Waarlyk een daad , orn door de* DichikoV vereeuvvigd te worden ! Heb dad een S TA BSC.Ifk
I
BUS ingevoerd , by brokken , tot Borger, uit de gitind
gehaald , gemelde Jongvrouw in" deefer tagen dithfpretkende :
heb op een boefem eer men my be:groef,gertill,
Die me/k, ja Ieiiên in witheid ging te boven
Dit treurig aardenvat is van ern mend gekull ,
Een mond, wiens vriendlykheid men noo-i genoeg ken loven.
KVag my, ; T I T I A, van heete traanen nat,
&ieddren pro:,
Terwyl een Noordge bruid myn
Daar , v000 't lyk altaar,, op keifeltreenen fat,
En's minnaars alien nit verbrande kteed'ren‘ktopte.
Sy fcheen te flikken in haw- droefheid, in Daar routu,
in 't ombelfen van de grauzue Bus, te fiervai,
Die Gy,, geklommen in bet onbefuiji gebouw,
Niegzvsgierig opgraaft en beklaaglyk floot aan feherven.
Foei, wreede wysheid! daar ik nimmer daghlieht fag,
Daar ik , foe forgeloos, dook onder deefe Steenen ,
Zint bier de Sax, de Deem, de woefie Swabe (ugh;
0 tilaagd waar wiltge nu met deefe fcherven heegen?
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Leg neder ! overdek de beend'ren en de fief!
En firek my wederom een trouwe minnares

En dit foo verre van die Drentffe Steenhoopen. Siet verder de Aanteekeningen op deefe Lykklacht , in myn Poifye ,
j8 bl. en myn Aanmerkinge, ontrent de verfleendheid deefer
doodbeenderen, by Step b. Blankard, in het Mile Honderdtal van fyn YaarregOer , dc 96fle Medecinaale ilanmerkinge;
behalven Anton. Schonhovius , de Origine Sedibus Francor.
by Mathew , Analeetor. T ,Tom. 63pag. Schildius . de CauBatay.
chs s
2. lib. i i cap. 2o3pag. en Van Leettzven
293
&c.
S T E E N H U IS EN ; een Heeren Huis in Schieland,
ontrent Flardingen; over lange jaaren al verdweenen. Goudhoeve , 87 N. Van Leeuwen, Batay. 1198 hl.
STEENE DOODKI STEN; welke feer dikwils in
het Duin worden gevonden van de boeren , van deefe
drinkbakken voor de beeflen maakende. Saanl. Arkad. i B.
21 fpreekende van die te Bennebroek waaren opgegraven.
Soodanige waaren bykans de ftulpen, te Breukelen ondekt,
van welke boven , 44 bl.
Soodaanige was ook de kill van S. Albert ; van welken
Alkemade , Grave-hunt. in Dirk den II. 5 bl.
Sommige deefer waaren feer eng en fmal , terwyl men als
toen gewoon was -op fy de lyken daar in te Leggen ; doch voeg
dit by de Lykplichten , boven , 103 bl. en elders.
ST ERREN BE R G, door Rochman uitgeteekend ; wel
eer een oud Heeren huis, der Duivenvoorders, in Schieland
aan de Schie onder Schiedam ; nu al lang een puinhoop.
Van Leeuwen, Bata y. i 298 bl.
Was foo geheeten, of naar eenige gefchilderde flerren, of
Dever naar haar torens, Herr-gewys gefet in een feshoek. Junius, Batay. 18 cap. 5. 23 bl.
IVIELIS STOKE ; was geen Vlaming maar een
Hollander ; een Egmonder monik , of liever een Haarlemmer Karmeliet ; priefter biechtvader , hofprediker
en der Graven geheime raad ; de tydgenood van 4 graven , Floris de V , Jan den I , Jan den 11 en Willem
den III.
Syn Rymchronyk (wiens oorfpronkelyken handfchrift
word vermift) droegh by op, fynde al een oud man geworden ,

S T.
329
den, aan de jonge graaf Willem. Alkemade , over Stoke,
26i bl. Pars Naamrol , 33 en 37 bl.
Vorders is by in weefeii geweett tot in den jaare, 13051.
De Rym chronyk quam uit, in het Saar
591, te Arnfteldam; en weder,, in het jaar,, 162,o, in s'Gravenhage doch
fonder de naam van Illelis Stoke; alleenlyk met de benaaminge van den Onbekenden. Scriverius ondi kre allereerft fyn naam,
op een ituk parkement. illkemade , in bet voorbericht over Stoke, I , 2 en 4 bl.
S T OK LEGG INGE; van welke boven, 259 Siet
mede Goldallus , ad Leges veteres, en Freherus , in Gloffario
Vocum Semilatinar. van de StokieggIng en de Brief daar over
opgefteld gelyk Schook, de 7urfis , lo cap. s9pag. Alirxus ,
Diplomat. Belgicor. I: go. van de overgegevene foode met de
groene tak.
STOOP; een Huis in Rhynland , by Kaukerk , op de hoer
van de Weilvaart , in Haferwoude. Goudhoeve, 821.1. Van
Leeuwen, Rhynl.
Inleid.
STORMTU I GE N; gelyk de Blyden, Tuimelaars,
en Evenhogen. Van deefe boven, 251 bl.
STOUTENBUR G; een clot by Amisfoort , van Hoeflaken ten Z. afgelegen ; vernieuwd en verilerkr , tegens een
aanval van vyandlyke troupen , A. 1259. , Obferv.
in Arniifurt. Defcript. en Anale&or. VI rom. 315pag. aldaar
fpreekende van haar afloffinge uit een Brief van den jaare,
1340.
S T R AF FEN ; Smaatilraffen , de verwonnene aangedaan wegens een ontydige halflerkheid , en moedwillige
ongehoorfaamheid. Siet hier eenige flaaltjes , en onder deeontleend.
fe mede weinige, de buitenlandffe
1. Laage deuren te moeten maaken aan hunnebehuifingen.
Doyen, 5661.

1. Met firoppen om de hals , in het hemd genade te verfoeken. Pers , Verward. 4delaar,, 100 bl. fpreekende van de
oproerige Krefers , onder de Gentenaars; behalven Goudhoeve , Heuterus , Slichtenhorfl, &c.
3. Moedernaakt, by koppefen gebonden , al gaande gegeefeld te worden. Goudhoeve , in koning Willem , 31661.
fpreekende van de verwonnen Vlamingen, A. 125'3, uitBeia, en den Gouwenaar.
4. Met linnen klederen omharigen , in een proeeffie
te gaan. Sortflemmende Swam; , 26 IL leg 61. fpreekenX

5'

de

330

S T.

de van de Waterlanders ondet de dwinglandy van Burgondie.
5. Te gaan , een pond om den hats dragende. Sleidanus
IV Monarchyen, 385'6/. fpreekende van de beteugelden Paiatyn ; behalven Otto Frifingenfis , Krantzius , Georg. Sabina!,
Gunther, Ligurinus , Witekind, &c. in de deaden van keifer
F
Frederik Barbaroffa.
7. Nevens een kus, met de tanden een vygh uit de poort van
een efel te trekken. Kufpinian. in Fred.Barbaroll. fpreekende van
de Milaneefen • het geen Oudaan ook in het 3de Bedryf Daze
fyn Trearfpel, .IConradyn,
in Frederiks lange vertelliven heeft
'
te pas gebracht.
Van dit foort van verfmading is ook
7. Roeden, van de ftadsmuiren, de vyanden toe te werpen. Alkemade, in Willem de IV. 7161. fpreekende van die
van Uitrecht, op het jaar, t 34g.
8. 'T wapenfchild te breeken en te veranderen. Alkemade,
weder in Albert, 9061. fpreekende van die van Delff; behalven Bleiswyk, Del, 64 bl.
9. Een ontaarden wapentuir, op een fchandelyke wyfe te
ontwapenen. P. Verhoek , in fyn meergeroemd rreurfpel, in
bet 4de Ton. van het 2de Bedr. den vrQomen Burgerhard deefe woorden in de mond gevende:
Acb , of den Hertogh quam' die Licht haaft op fal daagen,
lk foude u in een kamp beroepen en u valfch
En fiwii betigting u doers haalen door uw half;
'K had cooed, met (peer en fwaard ,; u 't fchelmfluk te doe"
klappen ,
En fagh uw helm en fchild en wapen , flukken kappen
Te morfel; den heraut uw tans de punt in de aard
Verbreeken ; op een hoop van mefl, uw ros den 'ban
ikffnyden; tot uw fchand , de draagband era uw fpooren
Van 't lyf gerukt , begraauwd ,een ichelm in 't hart gebooren.
10, Het fervett of tafellaken, voor iernand , door den heraut, te tauten in flukken fnyden. De Gouwenaar,, in Albert ,
1,I161. Goudhoeve , 408bl. behalven Kemp , Scotanus, &c.
alle fpreekende van Willem van Beyere , grave van Oilervant, gr. Alberts foon , ire Vrankryk aan' 's konings tafel
gehoond.
En dit foo verre van de Sinaatfirtfem welkers getal in
deefe
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deefe Bloemleefinge (gelyk ik ook , heb aangehaald)
van een keurigh Liefhebber dagelyks vermeerderd konnen
worden.
S T R YE N; adders het Huis te Ooilerhout, was wel eer
in Suid-Holland, wiens grondflagen noch ontrent het Scholferenbofch gevonden worden. Oudenhove , Suid-Holland,
413 bl.
STURII; of Staurii, foo men meend, die van Stavoren;
want hier over word gepleit. Sie boven, 313 bl.
S TU R M E R DYK ; een Huis in het Sticht, ontrent
jutfaas , door Rothman afgeteekend. Hier of is verder by my
niemendali.
SUIDERZEE; wiens begin en oorfprong by de Schryver duitter is en geheel onfeeker. Moogelyk is fy ontitaan
nit een dorm en noodweer,
A. 36o; Gabbema, Nederlandle vloeden, 9b1. of
61. of
A. 1169; Defelve
A. 1400; Defelve, 143 H. of
A. 142,I ; De,Thlve , 147 61. en Kommelyn, in de Bytoegfelen van
lk fou konnen geioven , dat, niet de watervioed van A.
1169. maar die van A. 117o (teweeten toen men de bolk
voor Uitrecht heeft gevangen ; volgens alle Schryvers) deefe
binnenzee heeft verwekt. Doch wy fullen beneden, in de
letter Z, deefe Snider Zee noch Bens met onfe ilanteekeningen doorkruifren.
Ondertufren bewyfen ons de fandplaaten en banken in de
felve genoegfaam, dat fy , in haar toeneemen , feer groote
ftukken lands heeft overftroomd. Sic, boven , het gefchreve,
ontrent het eiland Flevum, 8s bl. en het Kreiler-botch,
183 U.
Terwyl fy ook de loop van den Isla en den Flevtis aldaar
heeft afgebrooken en vernietigd. Alting. Notit. 2, Part. f7
103 pag. en Piet daar op de 9de fyner netgefnedene Konflkaar.
ten.
SUIK; of Suidwyk in Rhynland , tufren den Haagh en
Leiden, ontrent het Huis te Weer; een feer oud Huis ,door
.Rochman bykans in rumen afgeheeld. In haar heerlykheid is
gelegen Wafrenaar, Van Leeuwen, Rhynl. Kofluim. Inleid.
30 hi. Pars, Katw. Oudh. 2161. Goudhoeve , Si Id.
SULLEN; of Soelen, tweemaal door Rothman u'itgeteeke rid; en , door Geerthsid Rothmans bewerkt, van Nit. riffiber
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fcher eenmaal uitgegeven. Is ook door C. Specht, uit een
oude Print van 14nkebooms , in het Hat gebracht , niettemin
geeniins foci wel verkoofen als in het Schilderytje , daar ik myn
Boekekamer mee heb vercierd.
Dit Huis is gelegen in het dorp van deefe nom, even beneden Uitrecht , Z. W. ontrent de Rhyn ter rechterhand ;
geheeten Thule in een Donatie-brief van den jaare , 838 by
Notit. Germ. Inferior. 2 Part. 173 bl. aldaar ook meldende dat het wel eer onder Bracohe Pr xtoriurn , of het Gericht
van Breukelen, was behoorende.
Het Hifloriale heeft, mynes weetens, hie!' niets te verhandelen.
SUILENBORG in het Sticht , aan of ontrent den
Rhyn • beide door Rochman uitgeSUILESTEIN
teekend. Heb 'er niets of to feggen.
SUTER DE SHAGE ; is een grensfcheidirige van de
Rhyn of tot aan de Mafe en de zee ; in een Gerchrifte van
keifer Arnulphus, van den jaare, 889, by Jilting , Notit.
2 Part. 215 pag.
Maar, waar was deefe plaats toen in weefen ? was het de
Hi1legommer beck ? of liever,, was het Suiderwouw, by ver kortinge Suirwouw, in Waterland? of mogelyk Suidfcherwoud, onder het iialjuwfchap van Nieuwburgh ? 0 Neerland te vol onfeekerheden ! Sid de Noce in Chronic. Egmondan. 18opag. Saanl. B. z8 hi. Dozifa by Scriverius,
Inleid. tot de Graven , bs hi. Van der WOliZIA , Alkmaar,
1336/.
S W A A NE-BR 0 E DE R S; binnen s'Hertogenbofch
oorfprongkelyk uit het Swaanemaa1 dat is , een vredemaaltyd , waar op een Swaan de gaften wierd opgedifcht.
Nu rees dit aaftmaal bit een bevredinge der burgertwifl
tuffen de Koptyters en de Berkerdynen; hunne naamen hebbende van eenen Jakob Koptyten , en Henrik Berkerdyn ,
twee weihebbende edellieden. Oudenhove, slIertogen-Bofii ,
961.
SWAANEBURG, het kafteel der Perfynen , in Waterland ; van de ingefetene omver geworpen volgens verdragh, des jaars 1285-, van nooit herboud te warden. Soetflemmende Swaan, z H. 3961. en 4H. 41 bl. Frown Onderg.
2B. 11 H. 13061.
SWAANEBURG naderhand geheeten Swanimerdams-
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dams-burg, in Rhynland , by Bodengraven; in den alverdervenden oorlogh der Hoekle en Kabeljauffe gerafeerd. Van
Leeuwen , Rhynl. Inleid. bl. fpreekende van de
flagh te Weitbroek , A. I 481 , en den Hr. Vincent van SwaaBucheltus.
nenburg ; uit
S W A A NE BURG antlers het Huis ter Hart of, by
fommige, het Huis Polaanen, van welke boven , 267 bl. en
van Swaaneburg ook boven , in de klacht van Vondels Gyi:
brecht, 90 bl.
SWAANE-RECHT ; dit raakte de pluimgraaf in
Delfs- en Rhynland ; waar toe merle behoorde het Gruitgeld
van de brouwers, (tie boven 119U) voor het fuiveren van
het water, ontrent het weghneemen van de kroos. Matheus,
Nobilitat. 4 jib. 1 cap. giopag.
Voorts Swaanen aan te queeken en in het water te mogen
houden was een byfonder voorrecht aan groote Huifen. Boyen , in Leeu.z.ven , r97 M. en in Ruwiel, 20461. behalven,
Yunius, Batay. 19 cap. c4opag, Pars , Katw. Oudh. 20461.
fpreekende van de Wairenaaren.
Van de Swaanen fchryft ook Merula, in het Bock Dan de
Wilderniffen (voorwaar eel) geleerde Verhandelinge en vol nuttigheid !) z D. 3 B. 4% bi. hebbende ook aldaar plakkaaten,
van geen fwaaneryen te ontrulien , te verjaagen en met de
boog of met de bus te fchieten ; desgelyken , van geen fwaanen te rnerkt te brengen, als met veeren, bek en pooten,in
Kennemerland. Siet deefen IVIerala, ss en 5661.
SWARTEN HO 0 P; ofbende, Geldcerffe en Friefen,
was een getal van 4400 koppen en i 000 iongens , door de graaf
van Benthem , • Groeningeriand poogende aan te doen, uit
oude compagnyen faamgeraapt. Scotanus , Frie.fie G. 16 73. 538 bl.
Deefe dienden onder Heer Fioris van Egmond, gefegt Floorke Dunbier. Gabbema, Leeuwarden, 305-6/. de &order,, Medenbl. 3261. Soeteboom, Stavoren , 5 B. 17461. de Oude Brabandffe Chronyk, op het jaar, i c 18.
Van Floorke Dunbier fpreeken wy boven, 241 61.
SWIETEN; door .Rochman in 4 Gefichten afgebeeld,
is een Landhuis , wel 30o jaaren bekend , getegen aan den
Hoogen Rhyndyk , in Soeterwoude, ontrentLeyerdorp. Boxhorn. Stedeb. 219 61. Goudhoeve, 81 bl. 1/an Spaan; Rotterd.
137 hl. en ran Leeuwen, Rhynl. Kofixim. Inleid. 3961. fpreekende van haar hedendaagfre beaters.
TAAL;
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1 A A L; van deere fpraaken wy boven, 7o en 71 bd. loch
-a- het is jammer, dat de Taalgeleerde niet eens fyn, foo in
de fpellingen; fettende deefe hi voor hy, en die wederfchryvt
voor fchryft Sze. als in de woorden felf , en haare vooruitgaande ledewoordtjes , de en den ()teen en het van welke
boven, 109 bd. en verder fchryvendedeefe,hunne en hen en die
daarentegen, Naar, &c. fchryvende in het verledene , doorflooken voor doorgeeken , &C. maar ondertuffen hou ik het aan
de fyde van j. Goeree , ontrent fynen Alkander ,ofGewaanden
Zeeroover,, deefe woorden in den Opdragt gebruikende.
Hy durft ten Schouwburg treeden,
Dog wat befwaard van tong en met befchroomde fchreden
Tour 't neetelige yolk, zo vrugtbaar in onze eeuw,
Dat, om een Letterfell , met haateivk gefchreeuw,
Hem vallen zal op 't /yr, alt of een fad wou zinken.
Hier fad een De, of Den, niet wel in de ooren klinken:
Daar zal de Spelkonft niet gefchoeid zyn op de leefi ,
Van hug gefronji verflan,c1 en kibbelende geefi ,
Daar fal y tegens Taal en tegens maatklank rpreeken ,
Of elders hem een Punt, of Letterftip ontbreeken,
Om welk, ;mar Awn &grip, een land zelfs m00 vergaan:
Maar, 'tgadaar mei zo'‘ wil, k fleur my daar weinig aan.
Ondertufren fyn hier weder de Latynfre Letterklovers ger
lukkiger ; fchryvende nu eenpaarigh, Gellius en niet Agellius,
Vlyies en niet Vlixes , Virgilius en niet Vergilius, &c. Doch
bier of elders breeder.
TABU D A; is dc Schelde, tuffen de eilanden, Schouwen en Wlalcheren. Eindius , Zeland. I I cap. 61 pag. Siet
de Kaart van het Belgium Vetus , uitgegeven door Abrab.
Ortelius.
De naam fou fyn oorfprongkclyk van de woorden ; Sta
h uitera , volgensMarchant, by Jilting, Notit. z Part. Inpag.
die deefc giffinge mistrouwende, by Ptodemius , niet Tabuda,
maar Bever Amuda ( dat is, de mond van den Aa. boven
bl. ) fou, widen Ieefen.
En waarlyk , foo gaat 'er hier meerendeels ; is 'er een naamwoord , die de Letterkundige deefer tyd alleenlyk by eenen
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fchryver ondekken , fy peuteren dagelyk aan een onrechtmaatige leefinge , gelyk boven is gebleeken , in Nabalia , 344 ht.
in Staurai of Starii , 323 61. en verder beneden, in de volgende letter , by Vidrus fat worden aangeweefen.
T A L der Dooden , fornwylen by onfe Kloofierlaryvers
buitenfpoorigh en ongelooflyk, daar fy van eenige treffens of
veldflagen gewagh rnaaken. 6'criverius, in de "fanteekeningeo
op Diderik de V, 12,3 Id. by dewelke Snoyus fpreekt van 40000
la van 6000o, op het ys, en wet op eenen dagh, gefneuvelde
Friefen terwyl Barlandus ,het felve gehecht verhaalende, alieenlyk van 4000 en 6000 vermeld. Siet ook fyn aardigh
g'oetfleentjen over den Gouwenaar, in bet leven van denfelven
Diderik 140
T A N F A N A ; Aanvang alter faaken. Waarlyk een
groote godin ! Boven, 107 61.
Deefe Hoogduitfre godheid, by Freinshemiar , Diana geheeten; had een tetnpel in ten Ham, een oud dorp in Weftfaalen. Saubertus , Sacrificior. c cap: behalvenLorccniv ,,over
de gemelde plaats van Tacitus, Kluverius, ,Seedius , arc.
T EIS TERBAND, anders Teffrebrant, een deer oud
graaffchap der Franken , tuilen de Lek en de Waal , of
liever ontrent de Maas en Demer , grenfrende aan de VeJuwe en begrypende de fleden; Gorkom , Leerdam, Afperen en Heukelom , &c. Boxhorn. Stedeb. 4761. Mathew,
Not. in Amisfurt. i88pag. ex Ileda , wag. &, y. van
Leiden , 4116. 12 cap. "lilting , Notit. zpart. ex ilimonio,
Francor. 5' lib. ZS' cap. en de Brieven der Biskoppen tian
de jaaren , 997, 998, 1oo6 en 1013.
TEMPEL; een Huis in Delfsland , ontrent Roden,.
rys , Berkel en Overfchie ; ons ook ontmoetende in den
titel van boven weer ais eens genoemde Barneveld. Gaudhoeven , 82 hl. Van Leeuwen, Batav, 1191 hi.
T E SSEL ; ander Texel of ook wel Exel een groot
en ruim eiland tuffen Noord - Hollands uithoek en het
Viieland ; een flat hebbende, waar op, A. 1211, de tampfalige Ada was gebannen. Boven, 7 hi.
Dat het wel eer aan Friesland, nevens de bygelegene eilanden, is gehecht geweeft, gelyk ook Zeeland aan Vlaanderen,
bewyfl genoegfaarn de reeks der buitenduinen ; loopende nevens de zeeftrand, van de Somme tot aan den Elbe; volgens
het gefchrevene , 6961. loch hier of wat naukeurigerin de
letter W. by de Watervloedem.
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Ondertuffen gewagen van dit eiland , Boxhorn. Stedeb.
34 bl. Now. apart. 17opag. uit de Brief van keifer
Otto den 1II , des jaars , 94.
Van de boomtronken , aldaar Wt . de grond gehaald , is
gefprooken, 3961.
Eindlyk heeft van dit eiland haar naam bekoomen de geleerde Teffelfchaade Viallers , fuller van Anna Roemers
Viirchers ; beide dichtereiren , en dochteren van den geeftryken Roemer Viffcher; van welke Beiierwyk, Uitneemenh.
der Vrouwen, z B. 283bl. teweeten wegens een merkelyke
fchade, voor Teffel gcleden , A. . . . rnaar hier dut myn
geheugen, niet konnende den fchryver achterhaalen, het ongemak in fyn Cronyarken aantekenende. Geduit ! ten mintlen ik vindtr of gewagh gemaakt in het dertele Bypel
'van Zabinaja.
TEILINGEN; of Thelingen, (ik fagh het in het verbyryden van achteren , den 30 May, A. 1705. ) in een dichte
bofchagie, nevens een nieuwe Luftplaats , een oud Jagthuis, in het dorp Saffehern, anders Sairem. Boxhorn. Stedeb. 11961. Van Leeuwen, Rhynl. Kofluim. Inleid. 33 bl.
Het is in een Print uitgegeven in het jaar, 1616, door
Frederik de Wit , van eenen j. ook heeft 1?ochman het op
2 fyden afgebeeld ; maar ik vertoon het u , volgens een mooye
Teekening van eenen Onbekenden ; nevens 10 a andere,
door myn hooghwaarde Letterkonfigenoot , de Hr. Adv. L AUR ENS ARMINIUS, .my mildaadigh by gefet.
Dit is het Huis, waar op dat ongelukkige Japikje leefde met haaren lieven Frank van Borfelen ; van Gravinne
fynde geworden .Hoatveflerinne van Holland. Hier ht eft
fy haar hartf er moeten opkroppen en met fomwylen een
konyntie te vangen, haarieet vergeeten! Hier plagh fy de
kanneties uit te drinkers , en defelve over haar hoofd gooyende , in den vyver te werpen Heemskerk, Batay.
kad. 5•69b/. Sie van de fleene kruikjes boven
154 b1.
Vorders gewagen ook van dit Heeren huffs Van Spaan ,
Rotterd. 11961. fpreekende van Jakobaas overlyden. Yunius,
Batay. 18 cap. 516pag. fpreekende van de gewaande fpookeryen en nachtgefichten op deefen burg; behalven Bokkenberg , Soeteboom, Schook, &c.
Eindelyk is dit Huis , door het geduirigh oorlogen vervallen; doch ook, A. 12,96 , van de Graaflykheid geconfiiherd,
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keerd , ass behoorigh aan de medeflanders van Geraard van

Velfen. Voorts tot een Jagthuis gemaakt, en Nieuw Teilingen geheeten , tot het onderfcheid van Oud-Teilingen, antlers
Lokhoril. Goudhoeve, S t en 427 bd. &c.
T E I L IN GEN; Oud-Teilingen ofLokhorft is by Warmond gelegen;
1447 fynde geweeft aan het Sramhuis van
Poelgeeft. Defelve Goudhoeve, 81 bl. Van Leeuwen Kofluim.
Rhynl. Inleid. 3461. Parivall. Vermlak van Holl. 8 11. 88
is ook onder de Teekeningen van Rochman, doch ik bewaa.
re een Gefichtje van dit Huis , onder de bovengemelde van
ARMINIUS.
TEKLENBURG; een Huis in Wellfalen tuffen Munfter en Ofnabrugge, (om haar aaloudheid binnen den omtrek
van deefe SchryfflotTe ingehaald) van een feer hoogen ouderdom, en mogelyk al voor de Girnberfle waternood gefticht.
Pikard, Drenth. Oudh. 19 cap. 86b1.
Sy heeft, in haar wapenfchild , een gulden anker,, in blaauw
zeewater, nevens 3 plompebladen; omdat men geloofd , dat
tiler, in fulke een afgelegenheid van de zee , door feekere
hooge vloed (waar af de gebuirige veenen noch klaare getuigen fyn) een fchip met menffen is geftrand.
Voorts fyn de deelen van dit hooge for niet van eenen ouderdotn alfoo die feldfaame tooren is het alleroudfte merfelwerk. Maar , wat is het my nu een hartfeer, dat ik, A.1667,
te Munfler fchool leggende, dit vreemd gebouw niet naukeurigh heb gaan befcnouwen. 0 jeugd! o domme en onbedachte jeugd!

Eindelyk heeft men bier ook, ontrent den berg, dit feer oude kafteel dragende, de groote Steenhoopen; van welke boven om112ndeiyk , boven, 32414.
T E T R0 DE ; een Heeren Huis in Kennemerland niet
verre van Haarlem, ontrent de wegh naar Santvoort,en Hier,
volgens Goudhoeve (So hi.) by Brederode. Van Leeuwen, Batay . 12.1.9 bL behalven Heemskerk, &c. Siet de Kaare van het
Defein over het Haarlemmermeer.
THEOLF; is de flail Delf, A. 899, al teen een manfe
of rentehoeve. Maar, A. 12,6o, was fy al een (lad ; doch
wanneer fy het begon te worden, is nooit beweefen. /king.
Notit. 2 Part. i7opag.
Van Delft' is boven gefchreven, 5-3 hi.
T H I E L; Thile gefegt in de keiferiyke Brieven van Otto de
Groot, Otto den II en L othaar den IC ; by Acting Notit, z Part.
186pag.
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een flad in de Tielerwaart, aan de Waal , een driehoek maakende met Bommel en Buiren ; A. 890, allereerft
genoemd , in de Brief van Zuentibolchms. Alting. Notit. 2 Part.
17 1 pag.
Voorts wierdfe noch , A. 1009 , foo wel als Uitrecht,
Rhynburg en Flardingen , in Friesland geplaatfl. Boxhorn.
Stedeb. 7 bi. Van Leeuwen, Batay. 43 bl.
Sie van Frieflands uitbreidinge , boven, 94bl. el den Brief
van Zuentibolchus, of Zuentiboldus, koning van Lotharingen ,
by Heda , 93pag. en eindlyk feif van Zuentiboldus, beneden , in den taatften letter.
T H U RINGERS; die van Thuridrecht , anders Dordrecht; van welke flad boven, 63 bl
T H U S I I ; volkeren (noemfe geen Staurii , van welke
boven , 323 bl.) heden in de zee weghgefonken. Yuniur, Batay. 3 cap 6c pag.
Sy worden gefet niet verr van Huisduinen ; foo dat die nu
verdronkcne landflreek is geheeten het Thuifenland : ja fy
ftrekte felf tot aan Medenblik , alwaar noch een dorpien Opper-Toes word gefegt. Van Royen, over Verfleges 2 H. 33 hl.
T 0 L; van welke men de boeken der Rechtgeleerdediend
Haar te lien. Van de Katertol, op den Ifrelttroom is boven
gefchreven , 168 bl. gelyk van die van Geervliet , ioo bi. doch
lie mede , by Buchebus over Heda de Brief van Otto, Sy en
87pag. &c.
TOL ; een Heeren Huis in Rhynland, onder Leyerdorp,
by Kaukerk , in de Laage Waart. Van Leeuwen, Rhynl. Kofluim , Inleid. 33 bl. en Batay. I 2, 70 bl.
TONGEREN, een ftedeken in Braband, maakende met
Mauflricht en Luik een driehoek , aan de Jecker. Siet Viffehers
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Ontrent deefe plants fweeft een gefchil over de vraag : of
oit de zee tot aan Tongeren toe is over gevloeid ? Deere verklaard van jaa; en die fegt weder neen: daar by voegende , dat

de Hagen aan de fladsmuiren niet hebben gediend om daar
fchepen aan vaft te maaken, maar om de ilormtuigen en het
fchutgevaarte daar aan te hechten. Siet de Ray , Werelds
begin en elude, Ver/leges Neerlandle Oudheden aantrekkende,
I f bl. en Hubert. Thomas , beftreden van Eindius , Zeeland.
I fib. i cap. en Guicciardin. Balg. I Part. 504 pag.
1k geloof het volkoomen , juift niet foo feer om de ringers
in de muiren : maar om dat aldaar een foo genaamde Zeedyk
is
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is leggende , uit Welke , noch feer onlangs , groote , foo
gladde als gefireepte,fchelpen fyn opgegraven. Meergenoemde Schynvoet, over de Ambonge Rariteitk. 317
Flier hebben ook Wei eer de Rorneinen gehuisveft ; aangefien, in het jaar 1693 , in de maand van Mey , feeker
akkerman, binnen de oude flads muiren (buiten de flad tegenwoordigh gelegen) fpittende , een fchoon hoogh rood
potje vol kopere peuningen heeft opgehaald. Bchalven een
brok van het potje (de jongens hadden het in ftukken geflooten) bewaar ik felve daar af noch eenen Hadrianus,
eenen Antoninus, en eenen Marcus Aurelius , nevens
jonge Fauftine.
TOR E NB URG; een clot in Noord-Holland, dicht by
Alkmaar gelegen ; al lang verwoeft, A. 12.55-, door koning
Willem geboud, en wegens een eeuwige toorn tegens de Friefe foo genaarnd. Van Leeuzuen , Bata y. I 306 N. Saanl. Arkad. 2 B. 73 61. Goudhoeve, 8fbl. Veronaas Onderg. 2 B. 9. H.
1186/.
Op dit Huis is ook de vrede getroffen , A. 12,88, tuffen
Doris de V, koning Willetns foon en de Friefen. Gemelde
Veronaas Onderg. 2,B. 13 H. 139 en 141 61.
TOORENVLIET ; een Huis in Rhynland, en wel
juift in Valkenburg. Goudhoeve, 8z bl. Van Leeawen , Rhynl.
Kofluin. 336/. en Bata y. 127061.
TO U T E NB U R G; feer roemruchtigh door twee Heeren , die haar naatn gevoerd hebben , is gelegen aan de boefern van de Suiderzee , in Overyffel , dicht aan de muiren van
de Itad Vollenhove: A. It7o, geiticht , om de Friefen het
Itroopen to beletten , door Govaard van Rhenen, de 281te
biskop van Uitrecht. Yoh. de Beka, in Godefrido, ccpag.
Voorts hebben de Friefen wel meermaalen dit ILA aangetaft, doch hebben het nooit konnen bernagtigen, veel minder
verdelgen. Meurs , XVII Provinc. z D. 964 N.
Het is, 21 voor langen tyd, in een mooi ftantjen, door J.
C. Piller, in het licht gebracht.
TOXANDRI; of beter Taxandri , te fien in het Kaartjen van Oud-Breda, de Kaart van het Iverium Caroli
gni, en wederom in het Kaartje van Van Royen , en in de
Kaart van Francorum prime Sedes , by Smallegange, Zee:iv);
Chron. 74 bl. en eindlyk, in Fri/ia fub Francorum Reditum , by
Notit. z Part. z Tab.

Maar, hier ontmoet ons weder een hevige bepleitinge onyz
der
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der de Geletterde, twyfelende, waar deefe lieden louden hebben gewoond.
In Teifterband, getuigen de Gunflbrieven by Eindius ,Zee.
land Chron. rt lib. 7 cap. 4z pag.
In Braband, ontrent de Heerentals en Teffanderloo , by de
Kempenaars, flellen eenige; by Kluverius , Rhynmond. i D.
2 H. 38 bl. en by Van Leeuwen , Batay.
g1 bl. met den Uitgever van Bredaas Landkaartje ; volgende Ortelius , Di..
vi:us &c.
En eindlyk in Zeeland, willen Kluverius , i D. 41 bl. Van
Leeuwen, Batay. 91 bl. uit Plinius , Natur. 4lib. t 3 &
17 cap. en Ammianus , 17 fib. 8 cap. by welke fich ook de Hr.
Alting fchynt te voegen, Notit. i Part. t 2,2, pag.
Ondertufren fchynt het my fonneklaar uit de Schryvers , dat
de Taxandri (Coo moet men fchryven) wel in Zeeland fyn
neer gefeeten geweeft, maar dat hunne landpaalen ook verder , tot aan de Kempenaars, ja tot aan Trier, fich hebben
uirgeflrekt.
T R A JECTU M; te weeten fetus , is Uitrecht, de
hoofdflad van het Sticht.
Was alleenlyk een for, by Heda,
Epifropor. 3 cap.
lopag. ja felf noch onder keifer Henrik de Vogelaar ;
genS de Brief van bijkop Baldrik, des jaars 9/4.
Niettemin was fy al een Clad, ten tyden van keifer Otto de
Groote.
1Votit. 2 Part. I8opag.
Ondertuffen , noem deefe flad geen rricefima, of ()tricefima; waar afquanfuis het woord Ulric, by verkortinge. Want
Tricefima (by Ammianus 18/ib. t cap.) was de Clad Santen;
volgens de fin van racitus , t jaarb. 45. H. Dus word dit verworpen van Gabbema, in het Leven vanWillebrord, 3b1. hoe
wel Van Royen het durft &Hen, 1866/. nevens YUIZtlif Batav II cap. 2,16 cap.
Noetn haar ook geen Antonia; gelyk wy die naam afweeren , beneden, in Uitrecht.
Veel minder noch noem haar JViltenburg ; gelyk wy dat,
ook beneden, onder de beufelpraat fullen ftellen, in Wiltenburr.
Dit tot een proefjen van de 'lad Uitrecht; het overigebeneden; alleenlyk hier by voegende , dat deefe Clad wel eer was
gelegen en nu noch ligt op den Duitfen bodem , over den
Rhyn, tegen over ,Gallie, of , als men nu fist, Vrankryk.
Mattheus, de Nobilitate , z lib. 4 cap. t7s' pag.
T R E N-
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TRENTA; of, foo men heden fegt , Drenthe, een landfchap der oude Friefen, met deefe naam, in de thiende eeuw
noch niet bekend. lilting. Notit. zpart. 18 3 pag, uit de Brief
van Otto de Groot , des jaars , 94.3 en de Charta Wer-

denfis.
Hier was ook Trenteforfl, een bofch vol grof wild; in de

Brieven, met do en fcelo, vreemde benaamingen , uitgedrukt.
Alting. Notit. ead. 183 pag. uit de oude Brieven der keiferen, Otto de 1, Henrik de II en Koenraad den 111 , by
Heda , in de biskoppen , Baldrik , Anfrid en Adelbold, 83 ,
Jo! en I Iipag.
TROJE; de lieve toevlucht, ook in deefe landflreeken,
van veel iteden en volkeren. Kambdenus, Britann. Epitom.
igpag. Scriverius , Inkidinge der Gra y . so U. en weder over

den Gouwenaar,, I bl. Varnewyk , van 't Ryke van Belgis ,
2 B. 2 H.
Maar, vrienden, was 'er wel ooit een Troje ? teweeten
in kieen Frygie, een dee' van kleen Atie , ontrent den berg
Ida? Vail ja, daar is een Troje geweeft; doch (en dit heeftfe
weder met veel oude fleden gemeen) omtrent haar opbou,
haar belegh en haar verwoeftinge, met allerhandeverfieringen
opgefchikt. 'Want,
I. Seeker is haar belegh en vervolgens haar verwoeftinge.
Yorcphus , tegens Apion , i B. by Veius , Grammatic. i libszo cap;
11. Seeker is ook haar herbouwinge, door Alexander de
Groot gefchied. Plutarchus, in Alexandr. 25. 7 pag.
III. Seeker is haar vernieuwinge en herftellinge door Julius
Cafar, onder de naam van Ilium. Strab , Geograph I31ib.
Siet ook jets daar mede overeenkomende by Suetonius, in
Sul. 79H.
Synde haare burgers', de Ilienfers , als in den bloede beftaande, altyd by die van Rome feer aangenaam geweeft. Livius,
371ib. 38 cap. van Scipioos intrede binnen Ilium. Yuffinus,
31 B. S H. Suetonius , in riberio , s'2, H. Tacitus , 4jaarb.
5'5- H. en 1 ilaarb. 58 bl.
Nu feg ik dan verder; is'er een Troje geweefl, waar om
fou het dan altyd beufelachtigh fyn to flellen, dat haare vluchtelingen een groot deeI van de wereld met nieuwe y olkplantingen hebben befet ? en waarom louden de oude Franken niet konnen nit deefe gefprooten fyn ? Mogelyk, fegt
Ger. Brand, ontrent een Neerlands voorwerp , is'er meer
aan , als wy met Scbriften juifl bewyfen konnen.
Gaat
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Gaat ondertuffen eens naar , de Geflis Francor. I lib.
2ilius, de Rebus Gallic. I lib. Atmonus , Francor. I lib. Gagurnus , Franc. Hal, I lib. Fontana:, Origin. Francor. 2 lib. 5. cap.
& 3 lib. 2 & 3 cap. Crantzius Saxonix, t lib. IS cap. Valefigs, in Exterp. Peirefcian. 73pag. en eindelyk Schook , Fab.
Hamel. I part t8 cap.
En lees ook noch , wegens het oudfle Trojen , Strabo,
Geograph. 13 lib. Arifioteles,, Poétices , 2 j- cap. Paufanius , in
Attic, ubi de Lpeo, (wel een fraaje plaars.) 3 9 pag. Palefatus,
In de Uitlegz. Tyner Fab. alwaar van het Houte Paard. en Eumenius de Redenaar , in de 78jie Redenvoer der Verfamelingen, 3H
T R.0 U W E N ; bier af is boven al eenige reifen gefprooken ; als van de Bruiden, 4861. en het vreemde vryen
of Queeiten der Eilanderen, 272 bl. gely1A- wy het Affcheid,
neemen by den Weeligen Bergh, in den tetter W fullen verhandelen. Doch het eerfte fal Kier wat omilandiger worden
befchreven.
Het was in fommige deefer landfireeken een wonderlyk ,
doch wel on-Chriftelyk, voorrecht van de Heeren, in hunne
dorpen en vlekken, van den eerften nacht en de Byflaap by de
jonge Bruiden te hebben. Doch deefe belaftinge wierd van
de verloofde met het Bruits geld afgeloft; byfonderlyk in de
Hcerlykheden van Katwyk, Sluipwyk , Reewyk , Schagen ,
Voshol, Tempel, Suidwyk , Langerak Roon, Swammerdam, Kortenaar, Kortgene, &c. Nein, Luflhof der Huzuelyken , Euroop. i6861. Pars, Katw. Oudh. 191 bl.
Dit felve was ook van ouds in gebruik by de Schotten,
doch welken de koning Malkolm de III , een pryfenswaarde
landvoogd , afkeurde; inftellende dat de Bruiden orn haar
eerbaarheid ongefchonden aan haar vryers over te geven ,konden vry raaken, met een auk goud aan hunne Heeren te betaalen. Polidor. Virgilius , Uitvind. der Konfl. en Wetenfch.
I lib. 4 cap.
Ja bovengenoemde Pars trekt oak aan , (Oudh. 19761.)
flier alleenlyk, dat ook in Duitiland eenige Heeren dat voorrecht hebben gehad ; maar dat dit voor af- byilapen Pelf by
de Bramines, of priefteren (nu, dat fou een gecilelyk werkje fyn!) onder de Indiaanen is geweeft.
Dus heeft men , in Holland , ten platten laude , feer
feldfaame gewoontens ontrent de vryagien ; waar van
het begin en de reden niet achterhaald konnen worden.
Siet
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Siet hier noch een voorbeeld en daar met genoegh.
In de Schermer word een mooje en bone meld met
fplint , in de kroegh, oopentlyk voor de jonge masts opgeveild; uit welke dan eerie komt uitfehieten met het woordti e ; Myn ! Gemelde Nein, Luflhof, 166b1. echter eigentlyk
fpreekende van Schermer-Horn.
TURF ; van welke mede beneden, in Veenen, fal gefprooken -worden; loch hier magh ik ook wel lets van beide
feggen.
De Turf dan, word in Nederland, of uit het water en de
grond bebaggerd , of in de s hooge veenen van boven tot be-.
neden afgeflooken. Schook , de Turfis , 2I & Z3 cap. Befchryv.
van Amfield. nev ens uitgebeelde baggeraars en turftrappers ,2.B.
163 pag. Junius, Batay. 1 c cap. 3 y 1 pag. Boxhorn Stedeb 30 bl.
Pikard, Drents. Oudh. 6 H. 38 61. Guicciardin. Belk 3part.
227 & 233 pag. Van Leeuwen, Bata y . 384 b1.
Diergelyke Veenen vind men ook in Engeland , gelyk als
in de landflreeken van Nortfolk , Cambrits en Lincoln, en
felf ook in de Orcades, of Lie Schotffe eilanden. De Rai ,I14rels Begin, &c. z Red. 5 H. Engel. Befchryv. 37o bl. Gemelde
Schook. 2 cap.

De brakke Veenen fyn vry fwaveligh; en dit blykt nit de
doodverve, die fommige turven , al brandende op de aanfichten den omheenfitters vertoonen. Pikard. Drenth. 6 H.
38 U.
Soo worden de Veenen, naar den Arnflel , achter Loenen en Nieuwerfluis , de Brakke Veenen geheeten ; in tegendeel worden de Soete Veenen , over de Vecht en in
het Gooy gevonden. Korn. Kooten , in fyn Stichtlle Uittrekfelen.
Sie vender van de Turven, Junius ,Batay. Is' cap. 3c3pag.
fpreekende van de Zeeuwffe darrie, en 3 foorten van turven
opnoemende. l'ileteren Hifi. 16 B. 307 R. Parivall , Vermaak
van Holl. 163 hi. van het turfileeken, tuffen Leiden, Goude
en Rotterdam fpreekende; gelyk weder,, 167 bl. van dp Veenen
ontrent het Haarlemmermeer. Bentivoglio , N. H. 1 D . 4 B.
Ondertuffen , in plaats van turf , hebben de DrentIre
boeren, plaggen, boven van de heide afgefneden ; ja fel-

ver , aan eenige oorden , koemis , met hoof of riet doorkneed en in de fon gedroogd. Junius Batay. is cap. 3 c3 cap.
TUBANTES, heden die van Twente, ik fegge, 7 'fipof top- ende; een fireek 1 alwaar de Duitfe gebergtens neemen
een
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een einde. Doch andere plaatfen (lit y olk, in het graaffchap,
rubant-helm, anders Benthem. Kluverius , German. Antiq. en
.Pikard, Drent. 22 H. 96 bL van dat oude naarnwoord ook
trekkende , Bentlage , de naam van een dorp in dat geweft.
Het T H UI NT J E N ; op de Nederlandffe munten is
oorfpronkelyk, uit het belegh van Hageftein.
Want graaf Willem de VI, met een hooge thuin of heininge van dicht in een-gevlochten wilgen takken de ftad omringende , heeft Hageftein eindiyk gedwongen tot den overgam'. Goudhoeve, 420 bl. Alkemade , Grave-munt, 9861. &Ten, in Hageflein. I 22 bl.
V.
De VAART; anders de Nieuwe Vaart, in het Sticht ,
tegen Vianen over, door die van Uitrecht, A.1373,
uit de Lek gegraven, in het dorp V reefwyk ; uit Welke merle
de Yffel begint, van daar toopende naar Yffelftein , &c. Matheus , uit oude Papieren , Nobilitat. 3 lib. I cap. 832,pag. de
Origines Culemburgicx , by den felven , Analetlor. T/1 Tom.
269 pag. Pontanus , Hiflor. Gelric. by Van Leeuwen, Batay.
11 3 bl. Slichtenhorft , Gelder. 8 B. 15661. Junius , Batay.
8 cap. i o8 hi. en eindlyk , Buchelius , in Hedam, 259 pag. in
vita Arnoldi Secundi.
Hier ontrent was wel eer Gildenburg ; van welke vailigheid, boven, 103 bl.
Gelyk mede het Huis Dud-Gain of Snoyen Toren ; van
welke mede boven; tot en 31661.
En de overheerlyke Luttp1aats Heemflee ; noch onlangs
foo deftigh, en uitvoerlyk in het groot , met 26 Gefichten ,
en haar platte grond , door J. Moucheron , op het koper gebracht en by de Weduwe van den He r , NicL ViPher uitgegeven ; van welke weder boven , 131 hi.
Eindlyk fie van den Hollandifen Yffel mede boven ,
1 561.
VADA; by Tacitus, Ii?flor. c B. 20.11. bekend, is feekerlyk heden Wageningen, tuffen Rheenen en Arhnem aan den
Rhyn gelegen; niet tegenflaande die geese , welke meenen
dat Arhnem , Wageningen en Rheenen gelegen hebben op
de andere fyde des Rhyns : niet op 1 de harde gronden, maar
in het laage flik van de Betuwe, Siichtenhorfl , Gelder. G.
1B.
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I B. 1 02 M. Siet het gefchrevene , by Rheenen , boven ,
274bl.
V A L K EN BU R G, by de onfe in het Latyn genoemd
een villa, civitas en oppidum, is een vermaarde plaats in Rhynland beneden Leiden , met Rhynsburg en Katwyk op den
Rhyn een driehoek maakende.
De Richter was, volgens de malle beufelpraat veeler onfer,
de gewaande Heer Valk, de foon van jonker Efelinus. Henr.
rhaborita,Hiflor. 4 lib. 7 cap. by Matheus,Analedor ,VIrom.
124 bl. Van Leeuwen, Leiden , 9 61. en Nader Bewys ,353b1.
Pars , Kam. 21 bl. en Bokkenburg , Fri.': & Batay. Reg.
104 bl.
Hier is wel eer een oud clot geweeft ; betuigende folks de
ondekte grondilagen aan de Weilfyde van de kerk. Goudhoeye , 8261. moogelyk gaande tot by Torenvliet, ontrent den
Hoogen Rhyndyk. Oudaan , Roomf. Moogenh. Inleid. 23 bl.
Van Leeuwen , Kolluim. van Rhvnl. lnleid. 133 bl.
Vorders is dit dorp, als een landhoeve , al bekend in het
Gefehrift van keifer Henrik de 1V, van den jaare, 1064; by
Alting. Notit. 2 Part. 186 61.

Eindlyk dat ook hier de Romeinen hebben gehuisvefl, geven te kennen de opgegravene Geldmunten der Roomffe
Ryksvorften , als Kaligula , &c. of felf der Burgemeefterlyke
Stamhuifen, als het getande Saag-penninkjen , van welke bovengenoemde Oudaan, in genoemd werk, 13 bl. Siet ook boYen , 297 bl.
VALKENHOF ; anders het Walenhof, Vandaalenhof en Pelf Franken-hof, is een overoud kafteel, te Nimmegen, aan de Waal, aan de Kleefire fyde, op den Hoever- of
Hoenerbergh ; van welke boven, 24961.
Doch wy fullen hier den Leefer wat langer ophouden , met
het clot te befchryven en verder haar aloudheid aan te wyfen, by de nevensgaande Afbeeldinge van eenen M. Berken.
heim.
Sie dan hier, ten I; een hooge poort, de ingang van het
Valkenhof, u brengende op een ruime plaats ; aan welkers
rcchter fyde is een muir vol groote niffen, daar de gevangene wolven heden ten toon worden gefleld.
I. Een achtkantige Kapel , bin nen gemelde muir, beflaande
in een koupel, van binnen befailderd met vreemde monaers ,
&c. in welk een fteene gallery met pilaaren ; heden alleenlYk
een hok , om voor de winter brandhout in te leggen.
Y5
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Komt gy aan het ruime Huis Valkenhof, met breede
trappers opgaande: hebbende van binnen een ruime voorfaal,
wyde kamers , diepe en gewelfde kelders ; alles fwaar van
rnuirwerk.
IV. Eindlyk , genaakt gy een vierkante tooren , hebbende
een feet groote poort; met &erten heden toegemetfeld en onderfteund , raakende aan het Valkenhof. Nu kan men geen
gebruik van deefe poort weeten; en men geloofd die van reufen quanfuis te fyn opgerecht. Ondertuffen is de grond, in
haar geheel , by gang , wel foo hoog als hier het Stadshuis
van Amfteldam.
Dit van haar toefiand , het volgende van haar oudheid.
Jan Smith, anders Smetius , fpreekt van Valkenburg(Oppid.
Batavor. 1. 2, Cap. i 46pag.) als van een gebouw van Julius
Cmfar ; dit gevoelen beveftigende met den keifer Frederik
Barbaroffa , en met hertog Karel den Stouten; in het belegh
des jaars 14.73, infonderheid dit flot verfchoonende, als een
grootfch gedenkteeken van Julius Cxfar.
IVIeurs , wil ook (XVII Provinc. Y D. 351 bl.) dit kafleel
een werk van Cxfar hebben; echter bekennende dat ook andere het den dapperen Drufus toevoegen.
Guicciardin fegt al merle (Belg. 3 Part. is' pag.) dat het
van gemelde Cxfar of gefticht of ten minften is vernieuwd:
en hem volgd yacok Aartz. Colom, in fyn Vuirige Colon. 6c bl.
Ondertuffen noemen Eginard (in vita imp. Karoli Magni.) en Heda (in biskop Otto den
, 2o6pag.) dit flot
een paleis ; by J. van Someren , Bata y . 13 H. 393 alwaar
gy fell ook een Veersje felt vinden, op Valkenhoe. lk fpreek
hier van biskop Otto; te weeten, dit was hy,, die dit paleis
aan Otto, de graaf van Gelder, volgens Heda, voor 21000
mark filvers verpande.
Doch wat fal ik feggen : gelyk de Oudheden der flede
Nimmegen fell in een groote duifternis fyn ingewikkeld ,foo
kan men ook, ontrent haar Valkenhof, niet veel lichts u toebrengen.
Evenwel moogt gy deefe 4 faaken geruft geloven.
I. Dat het, door de Noordmannen is omver geworpen en
verwoeft.
II. Dat het, door bovengemelde 13arbarofla weder is opgerecht.
III. Dat het, naderhand , door Katrine van Kleef, Vrouw
van vorft Arnoud, is verholpen en herfteld.
IV. Dat
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Iv. Dat de Roomffe Geldmunten , de fcherven van lampjes , potjes , pannetjes, &c. verders , het kopere en yfere huisraad , hier ontrent, nu en dan opgedolven , onwederfpreekelyke getuigen fyn, dat wel eer de Romeinen,aan de Waal,
ontrent deefen heuvel hebben gehuisveit.
Die nu noch meer van Valkenhof begeerd te weeten , gal
fel ver by Slichtenhorii, Gelderfle G. 1 B. 3f bl. by Smetius,Oppid. Batavor. 29, 37, &c. bl. en by Meurs35-1, bi. en, de
woorden van Meurs gebruikende, Yak. Aartz. Colom. 6f hi.
V ALICE NS rE IN ; tegen over Schiedam , in Rhynland gelegen, is ook door Rothman in een Geficht gebracht.
Doch wy hebben ook een ilerk Huis in Suid-Holland i tuffen
Roan en Portugal , voerende de naam van VALKENSTEIN.
Boxhorn. Stedeb. 95. bl. Goudhoeve , 7861. en Meurs , XVII
Provinc. 4f6 bl.
VANDALEN, anders Wandaalen (quanfuis, wandelaars en omfwervers; gelyk eenige Grieken waaren Pelargi,
dwaalende ojevaars , en naderhand Pelafgi) of Wenden; fyn,
nevens de Gothen , uit het Noorden, als Scania, Scandinavia en Schoonen , overgekomen.
Van dit optrekkend yolk, Europa wyd en fyd overftroomende, leeftge Junius, Batay. 21 cap. 5.8 1- bl. en Van Royen,
over Verflege , 3 H. 7061. behalveri de Oudere , Prokopius,
Bell. Vandalic.4. i lib. 3 cap. Ifidorus , &c.
Voorts fyn deefe Vandaalen uit het Noorden naar het Suiden , felf tot in Spanjen en Afrika opgetogen ; welke eerfte
landfchap een deel van haar, nu geheeten Andalutie,gewoon
was te noemen Vandalicia ; even als een ander deel, naar de
Gotthen en Alaanen, Gottalania nu Katalonie. De la Croix ,
Wereld befchryv. i D. i B. 6 en IO H. &c.
V E C H T ; Vidrus by Tacitus geheeten , 7aarb. 7o H.
(bier word weder geplukhaard, leefende Lipfius en Mercerus,
Vifurgis. Maar hoe komt op die plaats de Wefer in het fpel?)
is een rievier in Weftfaalen , beginnende boven het flat Steinfort, paireerende Schuttorp, Noordhorn , Nyenhuis, Ulfen,
Gransbergen , Hardenberg, Ommen, etc. en daar op vallende, by Geelmuyen, in de Suiderzee. Kluverius, Rhynmond.
2 D. 273 bl. tegens Ortelius, feggende het Groninger Schuiten-diep de Vidrus te fyn. Guicciardin. XVII Provinc. I Part.
39 PS.
V EC HT • in het Sticht van Uitrecht alleenlyk een tak
van den middelften arm des Rhyns; even boven het ooflelyke
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ke deel van de Stad , by het Huis 00fiwyk beginnende, en
foo Noordwaars loopende verby Suilen, Maarfien , Breukelen , de Nieuwerfluis , Loenen , Vreeland , Nichtevecht,
Weefp en Muyden, eindlyk aldaar in de Suiderzee Lich ontIattende. Junius , Batay. 8 cap. 1 o9 b/. en weder 17 cap.
481 bl. Mathew , in Not. ad Anonym. Anakaor. 7: Ily pag.
Saanl. Arkad. 3 B. 16961.
Deefe word van den Hr. Hoofd, in fyn Vellen , met het
fluiten van dit Treurfluk , in deefer voegen ingevoerd :
1k ben de Vecht, de geefl en godheid van de firoomen,
En filververwigh :oat, daar gy uit rjfen 'let
Dees friffe gryfigheid, gemyterd met het riet.
Waarfeggend is myn tong, &c.
Deefe is dat blanke water, met het aangenaame groen van
foo veel prachtige Luilhoeven overfchaduwd, door verfcheidene Puikdichteren fielroerend opgefet.
Doch hoor, voor deefe reis alleenlyk , hoe deefe firoom ,
by gelegenheid van Geboortvermaanen, op OUDER HOE K,
van my word aangefprooken :
Jordaan verbeffe de JORDA A N!
Laat Vondel -vvy de RHYN bier noemen ,
Antonides den YSTROOM roemen,
Norêll. voor de ouden Y S S E L flaan !
Laat Willink fynen AMSTE L pryfen!
Elk beeft het naar fyn fin gefegt.
1k how 't met u, myn waarde V E C H T,
U [al ik altoos eer bewyfen!
Wanneer ik langr uw boort magh trein
En foo myn finnetjes vergad'ren
Of met een boek of lofire blad'ren,
Waar vliegbt myn geefi dan niet al been!

r

, fy dat re wil met Munten rpeelen,
Soo van oud Rome all. Nederland;
'7' fy dat fe vuirigh flaat de band
Aas Heeren-Huifen en Kafteelen:
Sy
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Sy kan by , u niet ledig flaan,
6y noopt haar, wordfe loom, met fpooren ,
Beluft myn Poefy te hooren,
En doe; de veer/Ten gladder gaan.
wel. ik heb u bier ontboden,
Terwyl, &c. het overige elders.

V E C H T E N; een gehucht Z. O. boven Uitrecht, ontrent welke is Wiltenburg, die hooge bouwakker, foo veel
Roomffe gedenkteekenen uitleverende ; volgens het verhaal , van boven , 29761. en beneden , in de letter W., op
Wiltenburg.

Vorders twyfelt de Hr. Alting. (Notit. 2 Part. 5-4pag.) of
men , in de oude Brieven, Fethna of F echta leefen moet.
V EENE INT, van welke al is gefprooken, in de letterT,
op rurven , 343 bl.
Over de ftoffe der Veenen word onder Letterkundige het
volgende vaft gefteld. Lemnius (de Miraculis Natur.
17 cap.) wil, dat het is een verfamelinge van boomfchorffett
en bladeren, takken en wortelen , gras , hooi , floppelen,
riet, biefen , wier , &c. in de meergenoemde watervIoed
(waar of boven, 396 ./.) op malkanderen gefet, en door verdroogen allenskens tot eenen lichaam geworden. Het felve
get uigen ook Pikard (Drents. Oudh. 6 H. 36 bl.) feggende in
het veen fomwylen ook affen, houtkoolen, kryt en potfcherven gevonden te worden, en Montanus Befchryv.van
land, 2B. 17 H. i6I bl.
De landflreeken , het veen voortbrengende , vind men
doorgaans in Braband, Vlaandere, Holland, Friefland ,Embderland , Drenthe , Overyire1 , Munfterland, Teklenburg,
Oldenburg, Bremen, Holflein; en, met een woord, overal
bykans, aiwaar fich de rievieren in de Noordzee komen ontlaften. Pikard, 4 H. 35 H.
Deefe Veenen en Moeren noemt men, volgens haar hoedanigheid, Brakke of Soete Veenen, Darry Veenen ; raeuwe
Veenen, afgetapte Veenen, van welke boven, 343bl. Maar
Get eens , het land welk wy bewoonen en betreden, word
van ons gefchonden vernietigd en door he t vuir vetteerd ! en Kier op fchynt onfe Beflevaar te fpeelen , feggende.
Ge-
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Gefegend if bet land,
Daar 't kind fyn mar verbrand!
Doch waar in wet eer die diepgeleerde Plinius de Kauchen beklaagde, Hi . Nat. 16116. cap.
Eindelyk fie van de werktuigen, in de Veenen gebruikelyk als het lynyfer,, de veengrepe , fchop of truifelfehop, fpaa,
wadder,, flikke , bunkleppe, &c. meergemelde &hook, de 7'w-fir , 2I cap. en verder van de Turven en Veenen , weder defelve , Belgii Foederat. 8116. 13 cap. Boxhorn. Stedeb. 4H.
28 bl. Einehur , Chronic. Zeeland. I lib. 3 cap. Fan Leeuwen ,
Batay. ;84b/. &c.
V E E R E ; heden mevrouw gefegt; hoe klinkt dit in uw
oortjes, myn lieve Zaietionker ? 0 ja ! veere Hafe, vere
Aleide en ver Machteld, vind men in de Brieven van de jaaren, 1284 , 1307, &c. by Mathes: , in Mar ad Chronic. Egmundanum en in de Opdragt van het Anonymi Chronic. Ducum Brabantia; uit een Gefchrift van het jaar, 1343.
Maar bier fpyt het my geweldigh , dat ik by Lipfius , in
Epiflohe of Epiflolicce Qualliones , of Elecla , ofeindlyk de yintiqux Leálione: , (en het that 'er !) niet kan vinden het mooje
compliment van teve Jakoba. Immers, myne Vrienden, was
in die tyden ook teve een woord van waarde en eerbiedigheld , dat, I helaas ! in de benaamingen van appelteef, vifchteef
en hekelteef nu fo jammerlyk word misbruikt. Doch, hoe
bewys ik het, als my de keurige Kiliaan, met fyn Didionarium , de nette Meyer, met fyn Woordenfchat en de doordringende Winfchoten, met fyn Zeeman , Naar byftand my fchynen te ontfeggen?
ED A ; van welke waarfeglter, boven, nevens de
V.
Priefteren, 2706/.
V ELSE N; een oud en flerk Heeren . Huis, tuffen Haarlem en Alkmaar, ofliever,tuffen het dorp Velfen en de Santpoort , aan het Duin, gelegen.
A. 1706, heb ik het geluk gehad van dit Huis te moogen fien,
en voor eenige dagen dear op myn verblyfte neemen ; gelyk van
den Heer GEE,RARD ROVER en fyn Ed. waarde Huisvrouw,, den 3o Mey,, met deefe woorden ben gefcheiden:
Leef tang, Heer ROVER! leef op deefe plaats , illevroutv !
Die ik , befwangerd met Oud-Hollands ydle droomen,
Soo
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Soo vriendlyk, foo beleefd my fie verwellekoomen.
'Tic waar , myn geefl is in haar fchik, met dit Gebouw.
Maar , Heer en Vrouw , dit houd my meerder opgetoogen,
Hier fiende uw heus onthaal , daar weer , myn onvermoogen!
De dankbaarheid beflaat dan in een wenfch alieen:
Lb Nam kleve aan dit Slot tot aan den laatften fteen!
Ondertuffen , tot het Huis weder tredende, neernen wy
hier voor te fpreeken , I. van haar Stichter en bewooners.
11. Van haar verwoeflinge, en III. van haar tegenwoordige
toefland.
I. De naam van den Stichter is , foo ik geloof, nergens te
vinden; maar echter flaat het vaft en feeker dat het van Hr.
Gerrit van Velfen is bewoond.Hoofd, G. van Velfen ,Treurfp .
boven aangetogen , 283 bl. gelyk naderhand van Hr. Kafper
van Nyen-oort. Saanl. Arkad. z B. 86 en 4 B. 32.2b1. en den
Hr. Janus Doufa, anders Jan van der Does. Defelve Arkad.
3z2, bl. en Goudhoeve , Inleid. 79 bl. doende dit Slot haar homagie, of leenverheffinge, in het Sticht, aan het Huis te
Nyen-rode.
II. Haar verwoeflinge gefchiede (onfeeker , in Welk jaar,
feeker naa i z96) door de algemeene wapelien der Goyers,
Kennemers, Waterlanders, en verder van Holland en Zeeland, wegens de Graven-moord op Gerrit van Velfen woedende. Goudhoeve , 79 hi. Junius , 18 H. 514 b1. teweeten,
door van Kleef , de neef van den vermoorden graaf. Saanl.
ilrkad. 86 bl.
III. Wegens haar vernieuwinge , is aan te merken, dat,
ontrent voor 40 jaaren, de Hr. Jan Hulft de drie fydmuiren
van dit oude kafteel (die gy in dit nevensgaande Prix* befchoud) in een nieuw huis heeft ingeflooten ; fynde dan heden in de flinkerfyde , het koets-huis van deefe Luft-plaits;
in de rechter fyde, een gallerytje nevens het vaathuis van de
keuken; en in de achterfle fyde, eet en flaap-kainers, met
8 venfteren, fiende naar den vyver en de plantagien.
Voorts was de ruine (mede door Rochman , doch uit een
anderen hoek verbeeld) door fyn Ed. Moeder gekocht, te
weeten de weduwe van Pieter Eve'tfen Hulft , de Brouwer in
het Haantje, by de Nieuwe Merkt ; van wien Vaderl/ondel is
fpreekende, in fyn Hekeldichten, achter Palamedes heden geplaatj I, 39 bl. ter gelegenheid van fyn geplonderd Huis.
Eind-
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Eindlyk, de eigendom is heden aan de Mevrouw Weduwe van den Hr. Trigland , in fyn 'even Hoog-voor-leefer in
de Godsgeleerdheid binnen Leiden.
Maar, tot een lot , worden bier noch 3 Aanmerkingen
achter gevoegd.
I. Dat het dorp Velfen, ofVelfereburg, (het vierde hoofddorp der Kennemers, van onfe beufelpraaters , wegens seeker
fpreukje, geheeten, Fellefoen nu Velfen) is een moeder-kerk,
en meermaalen word genoemd in de rranradie van het par
io6; , en het Vergunfchrift van graaf Diderik de V, des jaars
lo83; volgens den Hr. Alting , in fyn foo dikrnaa's aangehaalde Notitia, 2 Part. 188pag.
II. Dat deefe opene rube niet de geheele gedaante van het
oude Huis vertoond ; alleeniyk , feg ik, is een kleen gedeelte:
loopende de grondilag der ruiners tot onder de naaitgelegene
Luilplaats van den Hr. Paapenbroek.
III. Dat van het Huis te Velfen ook word gefprooken in
de Befchryv van Amfieldan2 , 2 D. i o8 bl. Ampzing , Haarlem,
7861. Wachtendorps Chron. 6 B. Boxhorn. Stedeb. 121 bl. en
eindIyk Soeteboom, voorgevende (Saanl. Arkad. 4 B. 3 z,2, bl.)
de muiren te hebben gelien.
GEERAARD VAN VELSEN ; de moorder van
graaf Floris de V; van welken edelman ook al boven is gefprooken, 32, 89, 98 en 2,35. bl.
Doch op deefe plaats fat men wat wydloopiger te wear
gaan; I. over deefen bitteren `Geerard of Gerrit. II. over het
verkrachten van fyn lieve bedgenoot , en III. over het gewaande fpiikervat.
I. Dan deefe Gerrit is geweeft Berk van lichaam en daar
nevens kloek van geel}; loch fel en bitter : tegens den graaf
Floris een eedgefpan ingaande , nevens Harmen van Weerden, fyn fchoonvader, Gysbrecht van Amite' , nevens Van
Preilingen, van Heusden, Reneffe, Kuik, &c.
I. Om dat AmIIel door hem was in hechtenis geweeft, en.
Wocrden in bal I in gfchap had moeten fwerven. JanVeldenaar
in de vertaalde Fafriculus Temporum , van den monik, Warner
Rolevink.
z. Om dat fyn broeder , volgens graven bevel , te Leiden
was onthoofd. Jan van Leiden; Karmeliet, Hollands Chron. 24 B.
3. Om dat de graaf, in een geheim verdragh en buiten kennis van de Staaten, met Vrankryk tegens Engeland had aangefpannen. Math. Voffius, in het 4de lyner Jaarboeken.
4. Om
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defelve vrouw Alyt, fyn moeye, nevens haar
loon Floris, uit Holland en Zeeland had verdreven. Scriverius , uit Stoke, Graven, 276 bl.
c. Om dat hy 40 welgegoede boeren tot ridders had gemaakt. Gemelde Vollius , in gemeld. 4 B.
6. Om dat hy eenige floten en kat:keen , om biskop Jan
te behaagen, de faamgefwoorene had ontvreemd. Yak. Meyer,
4. Om dat

Vlaamffe Jaarb. TO B.

7. Om dat by Velfens vrouw , Woetdens dochter en
Amilels nichtjen , had verkracht ; waar al foo daadelYk
breeder.
II. Nu dan eens aan de gewaande Vrouwe kracht. De
graaf had een mooye meid tot fyn plainer , mogelyk de dochter van Hr. Jan van Heusden. Deefe wilde hy aan Gerrit uithyliken Maar, ik begeer uw hoer niet , fou by gefegt hebben. Waar op de graaf: 1Eerlang fal ik echtcr myn hoer u tot
een wyf doers hebben. Gerrit floeg dit in de *hid, en trouwde de dochter van Harmen van Woerden ; maar , Wat,doet
de graaf ? Hy verfend Gerrit , fyn rand en geheimtchryver,
over faaken van gewicht. Fly gaat naar het not Kroonenburg (Velfen fegt alleenlyk Hoofd , in het Treurfpel, boVen
aangetoogen, 2,83 bl.) en word van de vrouw met heusheid
ontfangen. Hier op gefchied het fchenden, meer om Gerrit
te hodnen, volgens Hoofd en Barlandus, als nit enkele welluft. Dit fchryven , 7an van Leiden, Holl.Chron. z4 B. Reinier Snoyus , Batay . Gefcbied. 7 B. Scotanus , Friebre G. c B.
145bl. &c. Maar het word ontkend van Scriverius , om dat
noch Stoke, noch Beka, noch de Groote Ckronyk daar lets van
reppen ; by Goudhoeve, 339 bl. gelyk mede Van Math.Voffius,
in het 4B. der Holl. en Zed. 7aarboeken. Biiihelius, in Beham, loopag. Van Leeuwen , Leid. Nader Bewys,
de Gouwenaar , 260 hl. Doch by Montanus' , Befchryv. van
Amfield. z D. z B. 3. H. word deefe faak voor en tegea
bepleid ; fpruitende ondertuffen het verdichtfei uit Stokes
Rymcbronyk, 12.2,b1. alwaar u deefe woorden ontmoeten :
Ende Herman van Woerden reet hem ane,
Als di ne wille hadde te vane.
En grep en hi den breydel faen:
U hoghe fprongen fyn gedaen,
Gbi ne fult meer der voeren driven,
Sprak hi, beer meefier, gi moet bier bliven
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Onfe gevangen , is 't u lief of leer.
lk fig u dat ik wel tve-et
Dat die grave hielt over fp-t1 , ,
Want by loech (dat weer ik wit)
En antwoorde den fellen man.

Immers, hoe komt bier overfpel te pas ? de traaf moeft
lachen om Woerdens woorden , fyn 'kg-gen -over (dat is,
voor) feel aanneemende.
Hoofd en Vondel , houden echter haar fife-igen v-afl; doende de laatite fyn Badeloch haar man aldus haar droom vertellen :
Nicht Machtelt, dochtme , font voor myne ledekant ,
Bedrukt , en in die fehyn, waar in .15, , by baar !even,
My dik haar hertewee te Rennen plagh te geven,
7Ven fe in baar traanen fmolt, en van geduld beroofd,
De harden deerlyk wrong, het hair trok uit baar boofd,
De blanke borflen krabde , en fcbeurde 't kleet aan }larders,
En fagh begruifi van flof, foo dat ik 't nau kon harden.
Noch hooren al 't gekerm, en jammerlyk misbaar,
Noch 't fchelden op de Graaf, voor fehelm, geweldenaar,,
Yerkracbter van een Vrouw,, foo kuis , foo welgebooren!
Helaas! 61 quam my niet in die gejlalt te vooren.
111. Deere van Velfen, naa s'Graven moord (war of ook
lets in de letter W, by Harmen van Woerden) gevangen fynde, is rotatus; fegt Beka, by Scriverius , Graven, 341 bl. in
Goudhoevens Chronyk en Buchelius , icopag. en deefe nav4o1geode, bovengenoemde P. Vlaming, in het Voorbericht va);
fyn Hoogerwoert.
Nu is rotatus, geradebraakt , en niet gerold , in een vat,
met fpiikers van binnen geflagen , door de jeugd van Leiden:
gelyk dat vertellen, Scotanus, Friefe G. 5. B. 147 bl. Yunius,
Batay . 19 cap. 5.6opag. Emmius, Frificar. Rer. I2 lib. Wachtendorp , Chron. 7 B. en Am/leldams Befchryv. S H. Io4 61.
beide met een Printje, &c.
Maar hoe ? moogelyk heeft die droevige vertelling ( gelyk ook wel andere) haar oorfprong de Romeinen ontIeend ; by welke hunnen veldheer Regulus, op fyn woord
(boven , 311 bl.) tot die van Karthago keerende , met fulk
een kilt vol fpykers is mishandeld. Hoewel ook dit een
vuil
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vuil verdichtfel word geloofd te fyn , by P alrnerius , ad
Appiani Punic. voorgevende Polybius daar niets of aan te
raaken, die anderfins de nederlaag en gevangenis van Regulus ons foo wydloopigh heeft verhaald.
Ondertuffen is de grondflagh van die deefe en diergelyke vertellingkjes wederfireven en omver werpen , dat de
tydgenooten , als Stoke , Beka , &c. fwygen (irnmers willens
overflaan , is onwaarfchynlyk) van dufdaanige voorvallen
van aangelegenheid.
Smite deefe redenvoeringe over Gerrit van Velfen , met
fyn Portret , van meergemelde Korn. van Alkemade in het
licht gebracht ; welke by ons verfeekerd , dit het echte en
waare weefen van dien eedelen wreeker te fyn.
VELUWE; van welke ruwe en drooge landflreek boven al is gefprooken, 25"bl.
Het word bepaald in het 0. met den Yffel ; in het W.
met het Sticht van Uitrecht ; in het S. met den Rhyn , en
in het N. met de Suiderzee : fynde vol fand-duinen hetivelen en heybergen , en deshalven , volgens het fchryven
tan hertogh Arnoud (by Slichtenborft , Gelder. G. 'B.
i8oVerded. tog b/.) een wild en byfier land ; of , volgens
het algemeene fpreekwoord , een bade rok met een koftelyke
board befet.

Voorts worden hier ten deefe mede de Marti geplaatit;
van welke boven, 223 bL Siet defelve Slichtenhor 1 , 189 Verdeeling.
Hier fyn de Staten,
/ 63 bL
Doornewaart,
van welke boven, z68 bL
Roofendaal,
zo8 bl.L
Het Loo,. &c. &c.
en de Steden ,
21 bl.
Arhnem, de I. t van welke mede haven,
129 hl.
Hattum, de iv. .v
Wageningen, de ill, van welke beneden in de letter W.
Harderwyk , de II.
van deefe beiden, elders.
Elburg, de V.
VERNEHUISEN; by my, in een feer oud Printjen
van A. P. fynde een hoogh muirwerk van een oud kafteel
in de Neder-Betuwe, aan den dyk.
Volgens de Landkaart van Gelderland: Vier de Dee!, by Slichtenhorfi , vind ik deefe ruine , aan den Rhyn , tegen over Rheenen , tuiren Lynden en Ingen ; met de naam vart Peet-ball/en.
Heeft
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Heeft geen naam in de Hiflorien. Dat is, foo veel my tot
nu toe is bekend. 1k heb N-eerlandife Sebryvers, maar had
wel een meerder getal van nodes.
1k word gedwongen, in veel fraayigheen to milen
Of feggen; het that daar ! en dan is 't enkel e'en.
Mathèus, brave man , foo my bier sets ontrcbtet ,
Vergeef 't myn onmagt; 'k beb uw Analeda niet?
VE R 0 NE ; of anders Vroonen , is niet als een
ydele herfrenfchildery van onfe lichtgelovige voorouderen:
want heden wil once eeuw fen en taften haar ooren mistrouwende in een dram van beutelpraat.
Ondertufren fou deefe clad geflaan en gebloeid hebben,
in kleen Friefland , anders Noord-Holland , by Alkmaar,
aan de Saan, die daar ontrent plag in zee to vallen. Vroo nens Begin , .Midden en Einde van H. Soeteboom , i B.
I H. 2 bl.
De flichter fou Frifo de jonge, de loon van Gruno , fyn
geweeti, die, naar de naam fyns eegemaals deefe flad beette Vrouwgeeft ; welken naderhand de Romeinen Verona
hebben genoemd., De tyd der itichtinge ? foo maar 120 jaaren voor des Heeren geboorte. Defelve, 4 61.
De verdelger fou fyn geweeft graaf Jan den I; van welken
boven, 156 bl. Deefe, de kleene Friefen , over hunne afval
willende firaffen , heeft Verone belegerd, doch door geweld
Peer weinigh vorderende, heeft by met verraad de ftad bekoomen ; de bekoomene wreedelyk verbrand en met het ploeghyfer flrengelyk uitgeroeid. Defelve, Z B. 5 H. 16761.
Nu, was de verrader eene Fobus , burgemeefter van Verona, die, voor een Iaars vol goud , den i 3den Maart, A.
1 303, by nacht de ftad heeft overgeleverd, en de Hollanders
ingelaaten. Maar, fiet hier 't verraders loon! Naa de verwoeftinge is deefe Fop , van den graaf fcherpelyk bekeven ,
gevangen , en in een tooren van deefe ftad (naderhand de
naam van Kobus-tooren behoudende) voor eeuwigh opgeflooten. Defelve, 2 B. 4, c, en 6 H. Van Spaan , Rotterd. Befchryv. 3H. 8761. Wacbtendorp , Rymcbron. 7 B. behalven
Winfenius , &c.
Dit wegens Veronaas Op- en Ondergangs vertellingkjes,
treede voorts tot de bewyfen over.
Vorperius rhaborita , by Mathes; , Analeelor. ITS Tom.
39061.
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390b1. fegt gees tydgenoot van die verwoeGinge te fyn
bekend.
Alkemades Stoke vertoond in de Aanteekeningen , op de
XXfle graaf gemelde Jan, 147 1'1. dat het jaar van Veronaas verwoeftinge , word gefleld van fommige op 1296 ,
fommige op 12.97 , fommige op 1288, en weder fommige
op 1303.
De Hr. /thing (Not. Germ. Inf. 1 I Part. I93pag.) fchynt
echter , deefe flad te verdedigen , uit oude Vergunbrieven , defelve noemende Vranlo , Vronlo en Franlo ;
en , met Stoke en Beka beveftigende der felver ondergang.
Verdere bewyfen van dit vermaarde Verone, worden genoomen.
I. Uit een oud verroeft fegel van koper, wear op, nevens
een adelaar met uitgefpreide wieken , en een degen , deefe
(naar den konft dier tyden getrokken) letteren SIGILLUM
CIVIUM DE VRONLAGEIST. 't fegel der Burgeren van
Vronen op die geefl.Yunius Bata y. 17 cap. 477 pag. noemende Nic. Vorftius de befitter van dit Juweel.
H. Uit een houten kruis , op wiens dwershoud dit wydberoemde tydfchrift : ECCE CAD1T MATER F R I S I E.
Sie daar valt de moeder van Friefland. Yunius, 476 pag. &c.
Maar Scotanus (frieffe G. 5B. 151 bi.) geloofd dat dit tydfchriftje is ftaande op A. 1303, teweeten, 6 jaaren naar den
rechten tyd.
Ondertufren Cullen bier de Liefhebbers der rydfchrifeen
gelieven aan te merken , dat de D, die nu word gereekend ,
by onfe voorvaderen is verby gegaan. Want !let diergelyken
voorbeeld , in deefe woorden , by Jak. van 0 udenhoven (5' Hertogen Bo ffche Befchryv. 3 hl,) GODEFRIDVS D V X E
L V A FECIT OPPIDVM. Govaart den bertogh, beefs uit
een bojch een fiad gemaakt.
HI. Uit een klokje, draagende deefe letteren. A. VRO
DOMINI MCCLXXX. TEMPORE ALARDI PRESBITERI MENCIS SEPTEMBRI. Dit uit een beminnens

waardige Konfiprint , onder myn Nearlandfle Verfaamelingen te befchouwen. Junius, 476 pag. Soeteboom, Vronen, 3 B.
7H. 1791'1.
Dit heeft , volgens Junius en Soeteboom, gehangen in de
kerktooren van Vaiken- oog , een dorp ontrent Schagen: maar
Chron. 82, bi.)
de meergenoemde Barkier van Scorel
geZ3

V E. V I.
353
getuigd dat het kloksken, op den c junii, A. 1647, wegens
de vreugd, over de vrede met Spanje , aan ftukken is geklept,
en daar op, orn vergooten te worden , naar Amffeidam is
geftierd.
IV. Uit het rechte meefierfchap , aangaande het difiria van
de verdeigde flad. Yunius , 477 pag.
V. Eindlyk nit de vifch-tot , over alle meeren en rievieren. Ynnius, 477 61. Doch dit fpreekt Van Leeuwen tegen ;
feggende (Leidens Befcbryv. bl.) dat de benaaminge
van de Vroon-vitrery moet gehaald worden niet van de
gewaande had Verona ; maar van het woordeken vroon ,
dat is, vry, in de benaamingen van Vroon-fchoude , Promiarulen,, en Vroon-vifferyen ; in de oude Vergunbrieven te
vinden.
Tot Coo verre hier mede van Verona ; die niet vernoegd
is , ga verder naar Scriverius , by Gou,dhoeve 3cobl. Boxborn. Stedeb. 34961. gemelde van Leeuwen, Bata y. 98 bl. en
eindlyk Van Royen, in fyn Verklaaringen over Verflege, 6 H.
19061.
VETKOOPERS en SCHIERINGERS , een
fchadelyke fcheuringe , A. 1391 , op de bras-maalen uitgebroeid ; van welke mede boven , 1306/. in de veer)
van P. Verhoek ; gelyk van de bras-maalen of gait-maalen , 96,41.
Ontitond allereerit onder den add , naderhand ook
het gemeen van een fcheurende en verdeelende ; en fynde de voornaamfle Vetkoopers de Hollanders toegedaan;
maar de Schieringers fich houdende aan het Groninger verbond. Swarms, Frieffe G. 5-B. 145. N. en 7 B, 216 H.
Verder, is de naam-teden verfcheiden ; maar ik fou deefe
verkiefen. Beide fynde kooplieden , waaren de rykfte Vetkoopers, dat is, vetweyders of handelaars in often; maar de
geringere, Schieringers; teweeten, van het fchieren offcheiden: clas de ingewanden, hoofden en voeten van het galagene opkoopende fchoon maakende en foo we-der v erkoopende. Gabbema , Leenward. Befcbryv. 1z Soeteboom, Stavar.
Befihryv. 5-13. 135- bl.
V IANEN ; aan den (linker oever van de Lek , in den
lande van Arkel en Altena ; van welke , aangaande 'er
koddige Naatn - reden , boven , 2 41 bl. gelyk van haar_
flot Bateftein , 27 bl. en dien groven tooren , Simpol,
3 1 4 Ns
Word
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Word onder de HolIandffe ileden niet gereekend.
Vermaak van Moll. 148 N. is gebIegen aan de Brederoden,
zedert de Hr. Walrave van Brederode trouwende met
Lenora , eenige dochter en erfgenaam van den Heer van
Vilnen en Ameide. Boxhorn. Stedeb. 3©I bl. Teweeten die
Heer van Brederode; welke, A. 1417, fneuvelde in herheete gevecht binnen het overheerde Gornichem. Kemp. Gornichew , Befchryv. 207 hi. Sie van dit gevecht ook boven,
2,1 14.4
Eindlyk, fy is, A. 1213 (A. 1290 , fegt Boxhorn) aangelegt door Hubert ( Zwederus , fegt Boxkorn ) Heere
van Kuilenburg. Slicbtenhorfl, Gelder'. G. 1 B. c4
V ITGEES T; is het derde hoofd-dorp der Kennemers,
gelegen aan het einde van de geefl; dat is, de duinlaagte tuffen ticverwyk en Akerfloot.
Was al van duds een voornaam dorp; wel eer behooren4e 04idcr de Heeren van Blois, de graaf van Henegou , ander Heer Gerrit van Heemskerk , ten tyden van Vrouw Jakok; e4A eindlyk „ by de regeeringe van graaf Willem,
voor altyd , onder de Graaflykheid. Saanlands. Arkad. z B.
830.
UITRECHT. Helaas!
Hoe rechthalfi ieder, om u eens to fien befchreven!
geene uw kiskoppen bedreven ,
Thy weeten wel
Wanneer fy, vorloginek, den miter lieten flaan ,
Om, met den fialen helm , naar 't oorlogsveld to gaan
trotfe kerken,
Maar uw kalleelen , in de flad;
UV.; hoofdgebouwen! facht , vrienden ! ik moeft bier prop
fchryven.
Wel aan, ten minflen een fchetsje van een blad of twee,
daar fy een volflagen Bock met ruim foo groat een recht
verdiend , als Amileldam Delf , Dordrecht , Enkhuifen , Haarlem , Hoorn , Leiden , en verfcheidene andere.
De itoffe fy dan , I. Haar gelegenheid. II. Haar Naam en
Naamredenen. III. Oudheid. IV. Kloofters en Kerken.
V. Voornaame Huyfen. VI. Onrlogsgevallen. VII. Ongelukken. VIII. Aart der inwoonderen, teweeten, in de jaaren ,
A. 1400, &C.
I. Uitrecht, 04trecbt Olt-trecht, of Utrecht, Is dan geleZ4
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legen aan de middeltak des Rhyns, tuiren de heimen ofgrensfcheidingen van Germanje of Duitfchland , en van de Gallien. Sie boven , 340 b/. behalven Meinard van Dreunen,
iikademi-drukker , in fyn Verhaal onder bet Geficht van deefe
flad, in het jaar, 1669 uitgegeven ; behalven Guicciardin ,
Meurs . Rtc.
IL Sommige noemen haar Antonia; foo quanfuis geheeten
naar een Antbni of Teunis*, ik en weer niet wie ; of naar
Mark Ant000, dien verm-aarden Drieman, nevens Oktavius
en Lepidus, of van AntOnyn den keifer ; wiens Gedenkmunten (en quanfuis fou dit bewyfen) bier ontrent in overvloed
worden opedolven: maar wie van beide Antonyy-len ? den
Detigdfaamen of Mark-Aureel ? feeker, een' mooi vertellingkje
der beufelende moniken , volgens Arnold. Buchelius , dien
eerwaarden gryfaard , in Bekam , 6pag. dit enkelyk nit fyn
pooten fuigende. Siet ook Alting, dit verwerpende, Note.
$ cap.
i Part. zoc pag. en Schook , in Fabula Hamel. 2,
en weder 4 lib. I cap.
Sommige Wiltenburg. Doch ik verfchuif deefe fchryffloffe
tot de letter W
Sommige weder Tricefi ma; volgens het bovengefchrevene,
340 b1.
Eindlyk, rrafeclum inferius , ad Rhenum ; de benedenfle
trecht of overtogt aan den Rhyn, tot,onciericheid van Trajedam fuperius, ad Mofiam; Maas-tricht,.'of de bovenile overvaart aan de Maas. Gqicciardin. Belgic. Deftript. III Part.
J97pag. Bertius Urb. German. 2,68pag..behalven Meurs
Coos Ifolom, &c.
III. Was; in de eerfle tyden alleenlyk een gering kafleel.
Alkuinus, in Wilebrord.Theofried, den abt van Epternach ,in
kiikbrord S H. by Matheus , Analeaor. VTom. 45/5 pag.
doch is nOerhand tot een {tad verheiren, -t.
ilobr Balderik , we
eer de leertn4er der kinderen van keifer Henrik de Vogelaar, en naamaals de XVde bisiop van iiitrecht. Alting. Not.
HPart. z 80 pag.
IV. Van haare Dom , of de Hoofctkerke , den milden S.
Marten toegewyd weo men niet anders' als datfe van genoemcien Balderik , is herboud; ontrent A. icm 5-, van Adelbold, den XIXIten, vernieuwd, en A. 12,14 , door Henrik
van Vianen, den XXXVI1Men , tor haar tegenwoordigen
toeftand gebracht: fynde daar by gevoegd binnen 6o jaareb ,
federt A. 13'u , dien vermaarde Domstooren.
S. Sal-
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S. Salvators Munfler,, of hoofdkerk , anders Oud-Muqiter, van S. Willebrord geflicht, en in de tyden van Leicefter afgebrooken.
S. Pieter en S. Jans kerken ; beide van Bernulphus , de XXile
biskop geboud.
Van de Heilige Maagd Maria, door den k eifer,Fred.Barbarofra geflicht ; in welken u worden getoond de pilaaren,
op offenhuiden flaande. Het Neerlandffe Reisboek , 2,34 bL uit
Provinc. 2. D. 86861. 3. A. Kolom.
l^leurs ,
&c.
Voeg bier achter, de abdyen van S. Paulus , en van S.
Laurens • beide reeds verdweenen : de y Vrouwe-conven'
ten , Oudwyk
, Mariendaal, 't Vrouwe kloofter , van S.
ServaaS, en de Witte Vrouwen : der Regulieren , der Katimelieten en der Dominikaanen convent der Franciskaanen kerk' : der Palmieten tempel; der Hieronymieten kerk :
de Mannen- en Vrouwen - conventen van S. Brigitta 't
kloofter van S. Niklaas; van S. Cecilia ; van Jerufilem ;
Van S. Anne; van S. Agnes; van Marienhage ; de Braamdole ; Bethlehem : de capellen van S. Kornelis S. Antoni,
en S. Martha ; de gafthifeti van de 3 • Koningen. , S. Katryn, S. Lysbeth , S. Barbara , S. Laurens , S. Apollonia,,
S. Sebafliaan , S. Eloy, S. Job , S. Marten, S. Quintyn ,
&c. want ik ben al moe met foo veel Heiligheitjes op te
tellen. DOCh hoe dat alle deefe, of vernietigd ; of tot eat
ander gebruik fyn herfchept fon bier nevens konnen gevoegd worden. Maar, ik geef dit over aan een ander. Siet
midlerwylen , *Matheus Fundationes Fata Ecclefiar. I lib.
'
blyveride.
b y fonderlyk, alciaar in Uitrecht
V. Onder de Fluifen munten uit, Oudaan of Nieuw Zondenbalk; Hafenber$; Lichtenberg; Oudefierre of het Keiof of
het Huis ter Harte ; Drakehhurg ; Hamerfeiryk La
Lag.
flein ; Frefenburg; Blankenburg; Putru* eel; Groenewouw
Leeuwenberg , en noch verfcheidene andere ; onder welke
eenige oud , groot en flerk ; bequaam om in oorlogstydea
den vyand punt te bieden. Gemelde Van Dreunen , in fyn
VerhaaL Siet oak Uitrechts plane ronet , door J. van Vianen , voor C.'Specht; noch onlangs , A. 1696, volkoomen
uitgevoerd.
VI. Aangaande haar oorlogswiffelvalligheden , is het feeker
I. Dat fy,, noch in haar eerie jeugd, fich onder de Romeinen. bukte.
f
2. Dat
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2. Dot fy, door de Saxen en Friefen , Deenen en Noorxnannen is overvallen, gefchondeu en vaCwakt.
3. Dat fy noch eens van de Noordffe fpriukhaanen , Neder,Saxen en Friefen, ten tyden vats kacv Lodewyk de Vroo, is aangetaft , en naderhand geheelyk verbiand , en by naar
uitgeroeid.
4. Dat fy , jaaren woefl geleg g n bebbendre , ten tyden
van meergenoemden biskop .1,401drik weder is op mews
bemuird.
Waar of haar Pieces , of geeticlyke jurisdielie fish uitbreide uiet alleenlyk over de VII Provincien , maar ook
grensde tot aan Embderland, Munfterland , , Kleefsland , &c.
tot binnen de paalen van Braband en Vlaanderen. Hier nit
ontflonden oorlogen , nabuirige en afgelegene vorflen, dikwyls, met een driftige hevigheid l cut Iekkere Bruidtjen aandoende. Sie Gogelhoeve , Scriverits , Beka en Her.
da , &c.
s. Pat fy, A. 1449 , door een eed$erpan der Burgoensgetinden , en weder, A. i5. 28, door defelve vyanden is vet:raft en ingenoomen; terwyl men de Staaten van het land
met des [tads overheid , of verdreef , of in de boeyen
Wierp, of door den beul deed omkoomen. Goudhoeve , 0.6
en S'90

6. Dat fy , A. i f34, , wierciengekluifterd, door keifer Karel , met het kafteeJ Vredenburg ; van welke beneden breeder.
7. En ten laatften , dat fy , A. 167z , in de maand van
Junii, door de Franfren in befettinge genoomen fynde , van
eel,/ geldruchtigen gooverneur , en den baldadigen foldaat,
Veer vetl heeft rnoeten verdragen; tot dat fy eindlyk , in
de nuand van Novemb. des volgende jaars , baare verwoeftinge afkoopende , van deefe wreede bloedfuigers is
verlaaten. Merkuir van 1671. , 73 b/. et; die van 1673

VII. Saar ongelnkken meen ik to weefen,
X, De Waternood van A. 1170 toen het zeewater is
nor Uitrecht gekoomen , en men in de (tads grachten,
cabeljauwen heeft gevangen. Beka, Veldenaar,, Iio iur, &c.
by Gabbema, !Vied. Waterzileed. 37 bi.
z. Het 'afgryflyk onwetr van A. 1674, den x Augufti ,den
boyengengcmcken Porn of Hoaciker1;e 1 midden doorflaande
en het voornaamite deel haares lichaams tot een pninhoop
maa-
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Brand,
T'weejaarige
Gefcbied.
behalven de
maakende.
Merkuir, &c.
3. Ongemeene brand, duirte .en . hongersnood, en iterfte.
Annales Wer. in Dioeceli Ultrafecrisna giliarum , A. 1481,
48 2 & 1483 by Matheus , Analetlor. II Tom. doch dc meeIle Peelen van deefe Analeda, niet in myn magt hebbende,
kan ik defelve niet netter aanhaalen; het geen de goede Leefer, hoop ik, eenigfins fal konnen vernoegen.
VIII. Het komt me vreemd te vooren dat die van Uitrecht-, in de oude Gedenklihrten worden geheeten ; ooriogsfuchtigh , onrufligh , oproerigh, Immers vind gy, in het
Chronicon Slavicum , op het jaar, 143 , van Maxjmiliaans
verwinning fpreekende , deefe woorden:
Hoet di nu, boet di dan
fleet di vor einem Uterfcben man!
Mathews, in Notis ad ilmisfurt. Verboev. 334pag, en wider
de .1Vobilitate , 211b. 198 pag.
En hier mede fal ik dit fchetsjen befluiten; met de woof.den van plan poilaichter , joacb. Oudaan (Bloemkrans ,der
Gedichten , 463 bl.) deefe Stad in deefer voegen aanfpreekende:
beimelyie trek, die mope geefi beroerd,
Voel ik my opgevat, en door de lucht gevoerd,
Om, wit eerbiedigheid, die Hof-nimf te begroeten.
Ik weege wederbds, en fiaa niet op myn voeten.
Ik daall ik rick grond, sk voel daar 't voile flaat.
A#4,9 ,, ,en voel any jiaan, dat's te atrecht op de firaat.
OdiAne, met verlof, dat ik my nederbuige,
Om taan uw osid gefagh myn acheing te betusjgen;
'I upwe,k-roon,, op 't vlak der burgs Antonia,
dot foo veel 0orenore, die 's Noormapis onzenaii
Peflookte , rein op refs ; of dat bet pain der Whiten
taw voisen ,wolle 't food, of dat me uw naam verfmilte
Vit
e 't Uiterlle van eenigh over-Drecht;
Aut
Vui roew vertY-ckt al ins eerbiedighoid; dat 's recbt.
Vorlifin,, hoe Jok zy 't ,00gb , hoe ;load gy om te aviclogo
Fos
weldon ,door de praal der flaatige gebouwen,
V4N,P494011 teen? Paleiren honji hrabs
Van

Van
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Van metfelwerk: maar wat left my aan de pracht
Der eens vervtooten tyd ? 't is daar toe thans gekoomen,
Dat gy dit hebt gemeen met het lzpuvalligh Romen ;
De jaaren fyn UUJ glans , en't fcbimmel' alle asw eer.
Wat doods , walgt van
wil geen chooren meet-,
Van memands voet betrein;' geen tempelen en panden ,
Aiwa& men 't ridge en groen , fief fweven om de wanders
Van binnen , buiteimaars fich be'rgen hulbe en uil ,
En alle nachtgebroed, in fleenklip , reet en kuil.
1k wil geen wooningen, daar Wilebrorden fasten ,
Nu eene loots gelyk; geen huifen , nu verlaaten
fakkels fonder flraal
Paleifen fonder yolk
toortffen fonder Licht ; ik wil geen doodle faal.
De Provincie van UITRECHT, beflaande , I. II. in het
Opper- en Neder- Sticht ; anders , het Hooger- en Nederquartier. III. Eemland. IV. Montfoort.
1. Het Hooger quartier heeft ontrent XVIII Dorpen ; Amerongen , de Bilt , Doorn , jutfaas , Driebergen , Odyk , Seifr,
Soelt, Schalkwyk , Schonauwen, &c,
II. Het Nederquartier betrekt Witte Vrouwen , Abiteden , Blydenburg, Tolfleeg , Gansfteeg , Kovelswade, &c.
Abkoude, &c. Kortenhoef, Loenen , Deenmarken , Breukele, Maarffen, &c..Suilen, 't Gein, Slooten, Abkoude, Oddaan , ICrooneburg, Grundeftein Goudeftein , Sullen, Loeneriloot, &c.
III. Eemland behelft : Asgat, Bunfchoten, Baran ,Emmenes, Leu0en, Rhynswouw , Wouwenberg &c.
IV. ‘MOntfoort, eindlyk Achthoven, Kattenbroek , Papenkop, Dykveld, Blokiand, Oudkoop voor de hat, &c.
Schook , Belg. Foederat. 14116. It cap. 347 pag. en Romein de
Hooge , Spiegel van Staat , D. 20
Voeg hier nevens de Ridder Hoffleden , onder Uitrecht.
voor een groot gedeelte, is deefe Schatkamer, op haar letter
geplaatft ; gelyk daar fyn :
Levendaal, Suileflein, Suilenborg,Natewis,Hardenbroek,
Starkenburg Ryfenburg , Beverwaart, te Seift, Wulven ,
Schonauwen, Schalkwyk , MeyertRynauwen , Heemftede, Huis te Rhyn en Rhyneilein, beide te Jutfaas, Rhynenburg, 't Gein, Lokhorft , ten Ham , de Haar , Vleuten,
Huis ten Dom, Nyveld, den Engh, Harmelen, ter 1-forii,
Loenerfloot 2 ter Aa, Oudaan, Nyenrade Ruwiel, Huis te
Meer,
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Meer, Huis te Sullen 4 Gereflein, Renswoude, Wiltenburg
het oudfte clot aan de Vecht, Vreeland nu afgebrookett, ter
Horit by Rheenen vervallen, te Goye verdelgd. En dit foo
verre, volgens de verklaarmge, by de 3 leeden van den Staat
des lands Uitrecht, van den jaare, 1483.
Begeert gy van Uitrecht meerder . faaken; gaa tot Mathes;
de jure Gladii, de Nob:Nate , Anwfurt. &c. © tot meergenoemde Arnold. Bucbelius, in Bekam Hedam, en eindlyk
de gemelde Romein de Hooge behalven Guicciardin , de
Laat, &C.
V L AR DING E N; antlers Flardingen; van welke
de boven , 801. een oud kafteel, of liever, een feer nude
flad , in Schieland. Van Leeuwen, 1298 bl. A. 1082 hebbende gelegen op de wateringen van de Marlinge en Thurlede ; dock heden (fie wat we boven verhaalden , i a bl.) van
de zee verilonden, en in de Maas-waterer begraven want,
immers moot het van het tegenwoordige Vlaardingen , aan
de Maas , wel onderCcheiden worden. Handvefl-Chron. I D.
Itobl; Goudhoeve , aanhaalende beide Lambert van Scbafnen-.
burg, 93 b1.
Het is dan, voor meer als 400 jaaren , door het geweld
van het zeewater vernietigd; foo dat wy Oud-Vlardingen
(gedacht by genoemde Schafnenburg en Hermannus Contraflum) moogen toevoegen de woorden van onfen Ovidius
ontrent Burls en Helice van hem gebruikt. Vondel, geeftfe
u dufdaanigh, in het laatfle B. der vertaalde Herfcbeppingen.
Soe, Bari:, Helice , rya Achaje. Niets houd fland!
vergaan. Matroos heeft, long voor deefen,
Gy vindfe in
Die 'teen en muiren diep in zee van verr geweefen,
Ondertuften is het Nieuw-Vlardingen alleenlyk een groot
via, fonder het minite teeken van oudheid, bewoond van
die met de viffery rich en haar huisgefinnen onderhouwen.
Gemelde van Leeuwen, op gemelde 1298 W. en 178 bl. Boxhorn. Stedeb. 337 bl. aldaar geen onderfcheid maakende tuirea
Oud- en Nieuw-Vlardinge. Junius, Batay. 17 tap. j'oopag.
V L A S-Thienden , volgens het Graaflyk Recht , de vrouwen in Suidbeveland quiitgefcholden door Vrouw Jakoba;
te Goes haar geluk wenifende als konipg , wegens het treffen van de papegaay, Alkernade Grave-Hunt 7akoba,
io6 bl.
Van
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Van Jakoba, ontrent het fchieten van de papegaay, fchreven wy, 154 bl.
Doch fie mede van deefe plechtigheid, op Pinxteren in ge•
bruik, ten platte lande, Mathew, de Yu?* Gladli , XIX cap.
toonende u daar een willekeur,, ontrent het papegaayfchieten
te Soeft.
't Huis te VLEUT EN, niet verre van het dorp van
Vleuten, tutren de Huifen, ten Eng, den Ham en Harmelen , W. waart van "Utrecht gelegen ; is heden alleen een
oude, vierkante en bewoonbaare tooren ; ons vertoond in
twee reekeningen van Rochman, en in een Printje van y. van
Vianen, voor C. Specht, Heeft geen Hiflorie, voor foo veel
my is bekend.
't Huis te V LIE T; in het jaar 1701, door C. Spec& , in
het licht gebracht , is gelegen in het dorp Kapell , in het Sticht.
Mede fonder iet Hifloriaals.
Een ander Huis te VLIET, is'er geweeft ontrent Oudewater, aan den Yffel; doch foo door het oorlogen verwoeft,
dat'er, van dit oude flat, niets als een half vervallen tooren
is overgebleven. Van Leeuwen , Bata y. 1305 bl. Goudhoeve,
91 M. Al mede geen Hifiorie. Het is ook onder de Gefichten
van Rodman.
VLIE T, een watertje; van welke boven, 18 i 61.
V 0 G E LS A N G; een graaftyk Lufthuis , alwaar de
graven veeltyds vertoefden, om met het gefang der vogelen
fich te vermanken. Weftwaart in het Teilinger , of liever
Haarlemmerhout ; van welke mede boven, 906/. geheelyk
achter at gelegen, midden in de duinen, van graaf Flotis de
V geboud. HandyefrChronyk, I bl. was, Coen
de befchryver van Haarlem leefde (feet hem , 13 bl.) een henvel van enkele puinhoop: doch was ook al, in fyne tyd,vernieuwd of herboud.
Hier liep ook een Rhynfprankel, komende van Rhynsburg
en Voorhout. Saanl. zirkad. z B. 6i bl. 3 B. 166 bl. Boxhorn.
Stedeb. t z t Beka , in Jan den If , 98 peg. Noir':
ttPart. j8 pag.
VOL LEN HOVE ; haar flat is, gelyk dat van Monfoort, Woerden en Hortt, geboud door Covert van Rhenen,
de 'Sae biskop van Uitrecht. Beka,ss pag. Mears, XVI/ Ps*.
Doeh fie boven, TOUTENBURG, 339bi.
Vordet is deefeftadgelegen , in Overyfkl aan de Zuideme.
Guicciardin. Belgic 3 Part. 2,2apag. Mews ) XVII Prov. s D.
V 0963bl. &c.
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VOLEWYK; tegen over A nAelditti ) WOttrland;
de plaats van gaig en tad, en het buiten gerecht ten get-wide
koopftad.
Eenige noemen deefe plaats vogelwyk
quonfuis VIM de
raven en kraayen , bier op de lykken aafe;yde; eenige weitt
v001- of veulewyk , van de veulens of lunge paardefi aleitar
aangefokt en opgevoed. Soetflemmende Swain, 4 H. /9 b
V 0 ORBEELDEN ; waarorn foo Wel Diet in onib
Land-Chronykken , als in die van de Grieken of Romeinen,
aan te merken, en by malkaer te verfamelen ? heeft Valef-ius
Maximus de Deugden en Misdryven deefer beide in feekere
Hoofdflukken gebracht ? heeft Balthafar Exnerus 'van Iiir*skerge , in de fanken onfer eeuwen, fchryvende de Valeriots Maximus Chriflianus hem naagevolgd ? Iaat ik, genegene Lee'
fer, felf in deefeSchatkorter
, een flaaltje flechts van one,
Voorbeelden u ter hand ftellen.
I. DAPPERHEID. Hitrinen de Reiter, Loeveitein verdedigende. Z I I 61.
2. MANNINNEN. Helena, moeder van Dodo de II , de
7de Heer van Esmond. 8o en I-31-bl.
3. H WELYK ST R ouv. De vrOutv kiet flottoovis
Otd-Haarlem. 126 bl.
4. RAMPSALIGHEID. Vrouw Jakoba , in alles.ortgeluk.
kigh. iv z b/.
, te Schoortiroo
WOORDnovbiNt. Albert
n, een tweede Regalts.
6. ONDANKBA ARE KINDEAENt Adolf Van Geildtri
fyn 'v gder vangende ei opfluitende. 48 02461.
7. BROEDERTW1ST. Diderik de VI, en fwatte
66 U.
8. WRAAKLUST. Gerrit van Velitin j dooriteekeride
graaf Floris den V. 91 U.
9. TWI STSTOOKEN. Karel, blames Ile Stowe, verdacht gemaakt, by Philipp fyti t rader. 164 en 178 b.
10. DANKBAARHEID. 3e oyevaar , neftelende op de
Abdykerk van Egmond. 78 bl.
11. MINNENYD of jaloersheid. De graaf van Klermond ,
arg-waanende van graaf Floris de IV. 88 bl.
Ik heb van een itaaltje gefegt, en fie daar': f ik gaa voort.
V OUR BU R G; Voorhaut en Voorfchooten, fyn drie
naamen fpruitende volgens Velftrus nit de Latynffe benak.
'
minge, Forum
Hadriani. Kfriverifis , laynnfond. 2D. 48i1.
dir
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dit echter ontkennende , en dit Forum ontrent Nimmegen
itellende. 0 bile onfeekerheid ! wat heeft men toch aan u ?
De oude burg te V 00 R B U R G , in Rhynland, Bond
aan den Delffifen Vliet , of de waare Corbulonis Fofia ; van
welke boven , 181 bl.
A. I yoo , fyn haar gronden ondekt , en opgegraven
in welke veel oudheden van Rome van de lielhebbers
fyn geraapt. Parival , Vermaak van Holl. 12,7 M. Vronen op
en Onderg. I B. io M. Buchelius , over Beka , in Hunger° i
XI epifc. 19b1. Oudaan , Room. Mogen& Inleid. 12, 61. fpreekende alle van het, ul itgefletene Muntje van keifer Aureliaan,
waar in de goe lie de punten van de lauwetkrans voor ooren
aanfien; droomende dus van Elinus of Etfelinns, AurinduIus of Efeloor, quanfuis de flichter van deefe burg ; Wiens
naafi fy op gemelde Munte , meenen te konnen leefen.
Dus feet onfe oudheidfich omringen
Van honderd maliebeufelingen!
Siet ook Yunius, Batay. 18 cap. cr9pag. Doxhorn. Stela,.
166 bl. Van Leeuwen, Leid. Voorred. 961. en Bewys, 35061.
en Rhynl, Kofluim. Inlaid. 2 f hi. Alting. Notit. I Part. s7
& 66pag.
Ondertuffen is bier gevonden een iteen vol Latynife letteren , meldende van een kerkbelofte , gedaan aan Jupiter, Juno , Pallas , en de Groeigeeft deefer plaatfe, door
Flavius Peregrinus , toen de twee Silaanen burgemeeiters
waaren ; teweeten onder den keifer Kommodus. Oudaan,
Inleid. zobl.
En weder een andere, fpreekende van Jupiter, Serapis,
Hs, de Hemelffe FQrtuin , de Goede uitkomft, &c. de belofte fynde gedaan door eenen Fauftinianus. Boxhornita , in
Spartiani Pertinac. & Did. Julian.
Daarenboven heeft men'er ook ontdekt een lithofiraton,
of brokkelvloer , met een bedurvene naam 11,1ofatk gefegt.
benevens een feer groot getal van Roomffe munten, van Hadrianus, Mark. Aurelius, en Verus , &c. Boxhorn. Stedeb.
16661.
Behalven noch veel andere faaken , als, gefmolten koper,
een kopere voet van een gebrooken itandbeeld, een olykannetie, een gouden ketentie, met fmaragden befet. Defelve ,
i66b1. uit Heda en Beka. en Oudaan, Inlaid. 17 bl. te gelyk
ook
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bok lineekende van het overgroot beilagh van deefe Ilerkte;
en van haar verwoeilinge , A, 836, door de Deenen en Noormannen uitgevoerd.
Doch eer ik afbreek, noch een woordtje van dit Hadriani
Forum. lk fegge, niet alleenlyk dat die naam in Voorburgen
Voorfchooten word bewaard ; maar voeg 'er by, dat felt de
Noordfyde van den Leidffen Dam heden noch de floor word.
geheeten ; de voor, Forum , merkt een handelplaats der inwooneren van deefe landareek. Oudaan , in gemeide Inleid.
tot de Roomf. Moogenb. io bl.
Ooft-V 00 R N; een ruine in den Laude van Vooren-en.
Putte, van Welke boven, 257 bl.
't Huis te V 0 0 RN ; gelegen niet verre vat Uitrecht,
aan den Ouden Rhyn , tegen Geffelt over. Is in 2 Gefichten,
by Rochman, en in een Print, by Vianen , voor C. Specht.
Vorders geen Hifiorie.
V 0 OR NE RZEE; of, volgens de oudfte Schriften, by
den H. Alt*, (Notit. 2 Part. 188 bl.) Vernotfee , Voorentfee , Voornentfee; is de J3eeninge, een 11room tuffen Holland
en Zeeland. Slichunhorfl, Geldr. Gefthied. 6B. 97 bl. op A,
48, Neen, liever is het, het land te .Vooren, waar op den
Briel ; door de fcheeps-ftryden van A. 12.6p& 1300, bekend.
Scriverius, in Floris de V. by Goudhoeve , 331 bl.
V00 R S C H 0 0 TEN ; van ouds Forfchate , in het
Gefchrift van graaf Floris de V, des jaars, 12,8r , is een feer
oud dorp , tuffen Leiden en s'Gravenhage. /king, Notit.
2. Part. 58pag. fpreekende van een Gunflbrief van Floris de
V, des jaars 1281. Word mede genoemd in den Inventaris vas
Uitrecht , en by Stoke; dikmaals. Pars, Katw. 23 bl.
VOORST; een feer fterk clot in het Sticht, A. 136.2,
door biskop Jan van Arkel met den fwaarde gewonnen; is,
naa 't bemagtigen, in if weeken tyds, door den felven biskop, geheelyk afgebrooken. Scotanus , Frieffe G, 613. 186 hi.
Heeft ondertuffen gehad , aan weerfyden , driedubbelde grachten , en ringmuiren van So voeten hoogh, en I2. voeten dik ;
nevens een vierkante voorburgt. Origines Culemburgic. by Mathem . , Analedor.VIrom. 2.74 pag.
U RK ; van ouds een Rhyn-eiland , heden tegen Elburg
over, in de Suiderzee gelegen, onder keifer Otto de Groote,
in den jaare 996, al bekend.
Hier worden ook leer fwaare keyen , van een feldfaame
groote, (als die der Huinebedden, van welke boven, 324b1.)
onAa
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ontrent en in de zee, gefien of met haaken van de fchippett
ondekt. Slichtenhoril , Gelders. H. I B. 07 bl. Kotntnelyn,in
de Byvoegfelen , by de Befchryv. van Amiteldam , s B. 878 bl.
Dirk Burger, de Scorekr , Medemb. 368 bi. fpreekende van
een fteen, die geen r t paarden konden verplaatfen. Yunius
Batay. 8 cap. i2opag. hoewel deefe moogelyk is fiende op de
grondfleenen van de kerk op dit eiland , al voor sneer als 6o
Kaaren, weghgefpoeld.
VREDENBURGH, binnen Uitrecht, A. 11, 34, geboud, volgens bevel van keifer Karel de V ; om gemelden
is dit kafteel Weftad. in toom te houden. Doch, A.
der geflecht, en het plein , by de S. Katryne port , in een
Paarde- en Beeftemerkt veranderd. De abdiffe Henrika , Inland& Chron. by 1VIatheus , Anateelor. 163pag. Beverwyk , Uitneemenheid der Vrousven, 3 D. 496/. fpreekende van
de manmoedige Tryn Van Leemput en haare onverfchokken
aanvoeringe, in het floopen van dit kafteel.
Siet ook van deefe Tryn Bergers, vrouw van Jan Jakob'
fen Van Leemput, fchepen en hopman van de burgery, ode
Chronykfchryvers.
1k heb, en bewaar Vredenburg , afgebeeld door St. van
Lamsf. in de verfameling myna Fluifen , Sloten , Dorpen, &c.
VREDE LAND, of, brverkorting, Vreeland, in het
Sticht, aan de Vecht, tuffen Loenen en den Bergh gelegen';
een fchoon en welvaarend dorp, hebbende landewaard achter
lich leggen de grondflag van een vernieuwd kafteel ; met opTherkinge, van my befichtigd , den
Decemb. 1704.
Ondertuffen fiet hier een langwerpigh vierkant plein, met
een rondeel op ieder hoek, ontrent de 4 voet hoogh nit het
water, gelyk het , door Jac. Schynvoet , verleden winter,
nauwkeurigh is uitgeteekend.
Maar, Wy wenden ons naar de aloudheid ;, aanmerkende
tit een oud fegel te lien by Buchelius (in Hedce Henrico,
XXXVIII epifc. gopag. dat ook Vredeland onder de oppida,
ik feg, de fieden, is gereekend. Matheus , uit oude Verleenbrieven, de Nobilitate, 3 lib. 820 pag.
Vorders is dit Mot en deefe fterkte begonnen, A. '25.3
door Henrik van Viande, biskop van Uitrecht, met het geroofde uit de Veluwe; doch wegens deefes onmagt en geldeloosheid was het, A. 126o noch niet voltrokken.
Het is dan gefticht, teweeten om de toeneemende magt van
Gys.1
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Gysbrecht van Amflel een pawl in 4e weeg te fetten. Doch'
A. 12.68, wierd het belegerd van genoemden Gysbrecht, die'
nitmendal winnende, het felve verliet , en fich weder naar
Abkoude begaf.
Maar , A. 1180 heeft biskop Jan van Nafrau, dit clot
aan Heer Gysbrecht verpand na wiens overlyden de navolger, biskop Jan van Zirik , het felve weder poogde te
ioiren : Doch te vergeefs. Dus quam by het belegeren.
Maar Gysbrecht, door Heer Harmen van Woerden geholpen , floeg deefen biskop, en dreef hem ten velde uit , tot
aan Amisfort.
Wat raad nu ? Jan van Zirik klaagde fyn le git tan graaf
Floris. De graaf ging Vreeland felf beleggen : evenwel de
tyd hem te lang vallende , gaf by het belegh fyn veldheer
over.
Ondertuffen verfamelden Amftel en Woerden wat fy konden, naamen'er nachtruft . te 'Adieu, en gingen &organ
den belegeraar opfoeken,
Miar, deefe fyn magt verdtelende, bleef den eenen hoop
by het belegh; maar de andeie trokken de Vecht over, en
den vyand dapper in de veeren fittende , naamen felf Am110 en Woerden gevangen.
Naa die verwinninge wierd Vre e land beflormd ; alwaarom het Aarnoud, Amftels broeder, naa eenige ,regenfland
overgaf.
Deefe overgaaf wierd gevolgd van ten Vrede, tufren den
graaf, den biskop, en Gysbrecht van Amite], ; die, te Loenen, een verbond ingingen, den 28 O&ob. A. 1-285..
A. 134o, verpande biskop Jan van Dieft dit katleel aan
de graaf van Holland : maar , A. 111'4, wierd het weder
afgeloft; en door vrouw Margriet den biskop tett : hand ge.
fteld.
Maar, A. 1 171, rees 'er een gefchil tuffen Albert, ruwaard van Holland, en biskop Jan van Hoorn: over Vreeland en haar afloffinge.
Wederom , in het felfde jaar wanneer gemelde Albert
weigerde van de Uiterfre het geld te ontfangen ; foo
quam de biskop tegens de Hollanders te velde verbrande de vooritad van Woerden en verwoefte Kroonenburg.
Niettemin, A. 1374, quam Vreeland weder aan den ru.
Waard, door Affuerus, of Sweer, van Abkoude, foon van
Heer
Aaz
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Heer Gysbrecht van Abkoude , die flillekens bet HollAndfre
krygsvolk had laaten inkoomen.
Maar, A. wierd , tuffen de Hollanderen en den
biskop , de vrede getroffen; door welke de laatfte wierd
genoodfaakt aan Woerden en Kroohenburg geld uit te keeren.
Eindlyk , A. 1519, de8 keifer Karel de V, beer van Uitrecht fynde j dit flot te Vreeland afbreeken , en daar op
weder een andere binnen de ftad Uitrecht bouwen. Ondertuffen fyn , in onfe tyden , wederom deefe uitgebeelde
grondilagen gelegt , door .den Heer van Suilen , noch eer
hy, aan den Heer van Nichtevecht , P. Reaal , dit gebouNV
verkocht.
Dit, meerendeels uit de Papieren van dikwyls genoemde
Kornelis Kooten van Bloemfwaart ; hebbende ik het jaar regiftertje vergaderd uit Heda , Beka, Procurator, de Bella Campefiria, by Matheus uitgegeven , Hortenfius , Veldenaar,, Gouwenaar , Buchelius , Oder: , Montanus , in 4mfteld. Inleid.
Slichtenhorli, Scotanus , Goudhoeve ,Scriverius ,Voffius , Schook,
Van Spaan , Meurs , Alting, &c.
Nu fou ik Vreilands wiffelvalligheden wel met een veers
uit Vondel fluiten ; maar fie dat boven reeds uitgefchreven,
9obl. niettemin heb ik noel) iets ontrent de vorflelyke thatkrakeelen, en krygsgeCchillen, verwekkende het floopen en
verbranden van foo veel Steden , Slooten en Heeren-Huifen. Hoor dan noch: eens Vondel , in het i Bedr. van fyn
hoogwaarde Palamedes doepde Megere felf fich in deefei
voegen Mitten :
Mile de vorflen al gefpouwess en verbolgen,
De volken, van een taale , elkanderen vervolgen ;
Eilanden in 't geweer ; het vafle land in roer.
Hier word men vlam gewaar! daar hoord men een rumoer
Van :Peden tegens flan, van vlooten tegens vlooten.
De een ramp uit de andee waft wat word'er Hoed: vergooten !
en daar op *at verder :
Sy voed den veete esa eindeloofe twifi ,
En 't woeden, dat foo lang bejchreyelyk fal duiren,
Tot dat men eindlyk fie, de fleden fonder muiren ,
De firoomen onbefeild, de krsmpen onbeploegd,
En- de onderaardfche Styx bevoat en vergenoegd!
R
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V RYHOE V E, anders Sydwiude, een Huis, in SuidHolland. Oadenhoven, Suid-Holt. 413 bl.
U S I P ET ES; deefe lieden fyn geweett, ofontrent Zutphen (want hier ligt weder een krakeeltjen , tuften de Scholafhb uitpluyfers van DuttflandsOudbeden,) ofontrent Weefop.
Mogelyk (en dit is miffelyk) befloegen fy een hoek van Munfterland, ontrent de itedekens, Boekholt, Duimen , Haltemu, &c. Slichtenhorfi , Gelders. G. 1 B. 17 hi. Van Leeuwen, Batay . 96 bl, noemende aldaar deefe Gooylanders.
't Huis te V UILKOOP; by Schonauwen , in het Sticht
gelegen , niet verre van Schalkwyk , S. O. van Uitrechr.
Geen Hiflorie: maar C. Specht heeft het in een Print gebracht,
in het jaar, 1698.
W.
De WAAL ; Vahalis , by de Latiniflen, aIs ; , &denial ,
13 carm
in in. ad
imp. iViajorimium. en de Panegyrift Euenitu , 8 cap. is eigentlyk deRhynitroom ; ontfangendedeefe benaaminge by . Schenken-fchans. Yunius , Batay. 8 cap.
I 14pag. trekkende het woord de Waal van waalen , dat is,
veranderen ;" terwyl hier de Rhyn fyn naam veranderd.
Sie verder, boven, 285 bl. doch het is echter ook wel de
pyne waard V
' an Sorneren in te kyken , Batay. 5 H. 36 en
37 bl.
WAARDENBURG; of ook wel Weerrlenburg; een
mooye ruine van een vervallen clot in de TieIer-waart,tegen
over Bommel , by Op- en Neer-Yuen: van welken, volgens
onfe vriend, Korn. Kooks (in fyn Verfamelingen) A. 1347,
heer was , Jan de Kok.
Van dit got voerd haar naam vrouw MAGDALENA VAN
WAARDENBURG , in den Haagh 'getrouwd met Manke
Jan (waar of boven , Si en 242 H.) de achtfte Heer van Pur.
merend, en eerite graaf van Egmond. Soetfismmende Swam:,
40 H.,146 bl.
Sy wasede dochter van Heer Joris van Waardenburg; de
grootmoeder van Latnoral, de zseite Heer, en 4de graaf van
Egmond, den 4 Junii, A. 1568, te Brufrel op het merktveld
onthaltt. 't Egmonder Chron. 76 bl. en boven, 81 H.
Sy overleed, A. 1538, moeder van ts. kinderen, 74 jaaren oud ; naa dat haar man, Manke Jan, was geftorven, A.
I 516 , in den ouderdom van 77 jaaren. 't Selfde Cbronykje. 79 bl.
A. 1676,
Aa3

WA.
374
A. x676, den 4 Julii, doch, met een beter opmerkinge,
A. 1706, den tr Septemb. fagh ik hen beide, in het kerkje voor
bet flot van Egmond, van koper, op een ledekantje gelegt,
beide onder hot en ()open. By de vrouw lagh een fchoothondeken. Nevens beide, 2. bafuinen , een gebrooken degen,
een wapenfchild, een groote kopere plaat, behelfende hunne
flood, in het Latyn. Beneden, rondfom het ledekantje, vernam ik Neerduits gefchrift, in een vierkanre lyft; doch bedorven en by naar wel meefl weghgenoomen.
Vorders deefe _rube , A. 16/6, door F, de Wit, in een
Plant gebracht , befit ik, geplaatft in myn meergenoemde Ver.
famelingen.
AV A A R S C FT A P ; een Vriende- gatimaal, van welke
boven, 9761. Waarfchap , fegt L. Meyer, (in het 3de Deei
van fyn Woordenfcbat, 771 bl.) is een gailmaal ; en, in myn
jonge jaaren, plaat men te Groningen, niet te feggen daar
is geen bruiloft; maar, daar is geen warfchop geweell.
Ja heden is het waarfchop een inaal van grooten omfiagh en
toeflel in de hoven der Duitfe vorfien; gelyk ik, noch voor
eenige weinige tyd, in de Kouranten , of weeklyke Politydlngen heb aangemerkt.
WA A RT; een Huis in Leyerdorp, tufien het rcheiden
van den Ouden en Nieuwen Rhyn. Goudhoeve l 8z hi. Van
Leeuwen,- Rkynl. aliofluitn. Inleid. 52b1.
WAAR T, Weert, Wert en Woert; is een benaaminge
van laag land, feer dikwyls -onderloopende. Hier of fyn oorfprongkelyk de naamen :Krirnperwa4rt , Alblafferwaart , Tielerwaart , Bommelerzvaart Hoogewoert , Adwert ,Selwert
Krewert, &c. L. Meyer, Woordenfchats , 3de Deel, 771bi. en
Kiliaan, in Weerd, Weert.
WAYES TE IN; in het Sticht , door Rocbrnan, uitgeteekend. Heb niet antlers van-dit Heeren-Huis ; doch vied
het in Filchers Landkaart van bet Stich: , O. van Uitrecht, niet verre van den Rhyn , by de Huifen ; Suileflein,
Arnerongen, Royeftein en Lievendaal , of ontrent de dorpen,
Leerfum en Darthuifen.
S. W A L B U R G ; was een dochter van feekere koning
van Engeland , tydgenood van biskop' Willebrord ; hebbende haar kerken binnen Groningen, Antwerpen, Tiel en
Arnhem. Buchelius , in Heda, 32.pag.
Wat die van Groningen aangaat, fy fond wel eer in het
N. O. van de ftad, dicht achter de hoofdkerk van S. Marten.
Was
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feer oud en des wegen fpreekt men al van defelve, ontrent A. 85o. Is ook wegens haar hoogen ouderdom, A.
1,6[2, , van felven ingeilort. Ubb. Emmius , de Agro Eris.
4opag. en Yoh. Pikardt , DreNth. 2.0H. 9241. aldaar met
eenen bewyfende, dat het uit het puin van een Rpmeins ge,bouvit was opgemetfeld.
Hoe Loch ? .de gonde , filvere en kopere Munten der
Roomffe keiferen , in groote meenigte alhier opgedolven,
bewyfen die niet een Roomfren afkoma ; gelyk de duif.
(teen , van een ongemeene grootte , haar oudheid aan.
toond ? Huininga , Befchryv. van Groning. in het Stedeb. van
Blaauw.
Voorts is , in dig ronde kerkje, Georgh of anders Jurrien
Schenk, Vryheer van Toutenburgh, tot Stadholder gehuld.
Goadhoeve, z
58$ N.
ook is aanmerkelyk, dat, over het befit van deefe kerk,
tuffen de burgers' en den biskop van Uitrecht een gefchil is
geweeft ; de burgers het (jak en een deel van de muiren afwerpende. Scotaltus FriejJe G. 4 B. r or bl.
Eindlyk moet gy ver(laan , dat het nude eeT het in
eel) kerkyen is verwiffeld , in deefe landareek diende tot beveitinge van den Hunefus anders geheeten het Reid-diep.
Pikardt, Drentb. op gemelde 92. 61.
Men vied het doorgaans, ontrent de Platte grond van Groningen ,in het koper gebracht ; waar uit, wy het ook , door Yak.
Srhynvoet , in deefen Schatkamer hebben overgebracht.
W APE N-S C L DEN; van welke Kluverius , in filf
Germania Antiq. en Polydor. Virgilius , lib. de Rer. invent°.
rib. &c.
Voor de XIde eeuw fynfe niet in gebruik geweefl. Ver.
ilaa me wen ; ik fpreek van erflyke. De krygshelden van den
ouden tyd Agamemnon , Achilles , Turnus, Eneas, &c.
hadderi wel allerhand beeldwerk op hunne fchilden maar
dit was alleen een oorlogscieraad , waar mede toen de
familien geenfins wierden onderfcheiden. IVIatheus , Analedor. nrom. 487pag.
Maar de veelvoudige kruisvaarten naar het Heilige Land,
Ivan welke boven , 8960 hebben oorfaak tot deefe gegeven. Want, hoe iou men anders uit elkandere kentien de
Friefen en Vlatningen , de Franffe, Duitfe en Italiaanen?
Dus fagh men dan allereeril Leeuwen, (boven 19561.)
van ailerhande verf; naderhand ook andere Dieren , of ten
Aa4
Was

376
W A.
minflen eerie haarer ledemaaten ; en ten laatfien , allerhande
taken, met balken en parken onderfcheiden. Van Leeuwen
Batay. 72061.0rtelius ,Theatr. Orbis , in Defcript. Flandr.
Meyer , Annal. Fland. ad A. t 1 70. Matbeus , in gemelde Tom.
iinaledor. 486 bl.
Huis to WARMOND , buiten Leiden , in Rhyn,
land , al voor 400 jaaren bekend en bewoond. Hoe? felfvan
koning Faramond (geloof je dit ?) gefticht. Yunius , Batay.
8 cap. I I opag. Boxhorn. Stedeb. 1 9 t Goudhoeve, 8 i bl. Van
Leeuweu Rhynl. Kofluim. Inleid. 34 bl.
Is mede, in fyn geheel , onder de Heeren-Huifen van Rochman.
Doch , wat het dorp aangaat, dat word ook al vroegh germemd , in een Gefchrifte van gr. Diderik de VII, van den
jaare to2.2, : en in de meergenoemde Tranfadiedesjaars 1063 ,
by Alting, Notit. II Part. 196 pag.
Der WASSENAAR EN Stam - Huis , _• wel eer gelegen, in Rhynland , ontrent den Waflenaarffen wegh, op
een heuvel, in het land heden de Groene Bergh geheeten.
'
Van Leeuwen , Rhynl.Kofluim.
Meld. 1961. Bokkenberg,
Waffenaar. Heroes, &c. fynde het Stamhuis een hoeve der
Kan inefaten. Weder /thing, Notit. II Part. 199 pag.
Ondertuffen is de naam oorfprongkelyk van Wafda, dat is,
hoeve, met een forfi of bofch ; al waar om een foreflier, of
beer over de bofchlanden , wadfnar of wafnar word geeeten. 1VIathiuT , in Dedicat. Chron. Anonym Comitum Brabant.
Pars (Katw. Oudb. 249b1.) haald de Naam-reden van den
keifer Kaligula, quanfuis een Wafer-nar. Maar,, watte maimoolens ? doch fiet echter ook , 7uniut , Batay. 19 cap.
Parivall , Vermaak van Holl. 209 b1. Goudhoeve
13961. Beverwyk, Dordrechts Befchryv. 41b1. &c. fpreekende`meeft van een recht, quanfuis op het water, (wager) de
vyvers en meeren van Holland ; voorwaar,, een koude Naamreden ?
WATER LAND , tegen over Amileldam , en tangs
de Zuiderzee , is aan het Gooy wel eer vail geweeft ; het
Pampus meerendeels fynde land. Soetflemmende Swaan, 4H.
13 bl.
Van haar Dorpen is boven bier en daar gefprooken ; gelyk
van SchellinRwoude_, 3076/.
WATEKMOLENS; A.' pia en A.1529, uitgevonden
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den otn het water nit de overftroomde landeryden to dryven
Oudenhoven, Z. Holl. 22 bl. de Plakkaaten aanhaalende. VroBrand, over Batoos
yen Op- en Onderg. 2B. 14 H. 1 46
Verm. van Holl. 12. bl. en Van
Vertooningen , 309
Spaan , Hongerfnoden, &c. 93 bl.
WATERING het Hof; A. 148o een kloofter,, of
liever een adelyk clot in Delffland, by Monfler, niet verre
van Polanen. Goudhoeve , 94 bl. Van Leeuvien , Batay. 1291 bL
yunius Batay. 19 cap. cccpag.
W A T E R-R Y K, is als noch heden Holland : maar,, ten
tyde van Van Meteren (fie hem , Neerland. Hi. 16 B. 307 bl.)
was noch wel haar derde deei enkel water , in fyn binnenfle
hebbende 5 groote meiren , als ; 't Haarlemmermeer , de
Beemiler,, de Schermer, de Waart en de Purmer.
Van deefe befloeg het Haarlemmermeer , A. 1641, van
het Leidffe meer afgefcheiden , met een doortogt , tuffen
den •Vennep en den Ruigen-Hoek , 20000 morgen. Bo-.
ven. 228 bl.
Daarenboven had Holland wel eer veel kleene meertjes,
als ; de Norre-meer , Saffem-meer , Stomme-meer, Valkerneer , Helle-meer,, Hem-meer, en Venne-meer, welke , A.
1497, wanneer de gaaten doorbraaken , allenskens fyn vergroot en in een gekoomen. Oudenhove , Haarlems Wieg, 3o
Bedenk. t o9 bl.
W AT ER S, vermoogen en geweld ; &den, dorpen en
landftreeken in Zeeen verkeerende. Junius, Boxhorn, Schook
en Gabbesiita over de Watervloeden van A. 340 , voor des
Heeren Geboorte, en naamaals van A. 1421 en A. 157o. Sie
mede myn . Aanteekeningen over bet XVde B. der Herfiiepp.vax
Ovidius , 4 1 5 bl.
Of ook to rug loopende , &den en dorpen verlaatende,
en, buitendyks , met aanfpoelingen fich felven afkeerende.
Celeflinus Meteorolog. 1 71 pag. Meurs , XVII Provinc.
833bl. Boxhorn. Stedeb. 13b1. Van Royen, Neerl. Oudh. 10 bl.
Ladantius , Inflitut. 7 lib. 3 cap. Schook Inundat.
Belg. 2 Difput. 23 & refq. cap. Sie weder myn Aanteekeningen over bet XVde B. der Herfchep. van Ovidius , op het gemelde hi.

Dus hebben de Watervloeden (het fy men defelve Gods
geeffelroeden wil noemen, het fy, gelyk by de hedendaagffe Wyfen doorgaans gefchied , deefe flechts als Natuirlyke beweegingen worden aangemerkt , ) hebben in dit ons
Aa
Neer-
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Neerland , foo in de loop der rievieren als in de ruitm
te der laudfchappen , Been geringe veranderingen verwekt.
In getalle fleigeren fy ten mintlen over de co; die byfonderiyk de Vereenigde Lauden aandeedea welke ten deele
door Oudenhoven ( in het B. 714t2 de Cimbren) en alle , door
Schook en Gabbana met cngemeene naukeurigheid fyn opgeteld. Sie boven,
bl.
Van alle deefe lift bet my alleenlyk vier bier ter near te
ftellen, als die de fwaartte en onfe landen allermeett naadeeligh fyn geweeft.
I. De Ciinberfche anders Holfteinfre, van A. r to of (foo
de meefte gevoelen) A. no voor des Heeren Geboorte, welke, met vreeflyke florrnwinden, uit het N. W. koomende,
de landen heeft of van een gefcheurd , of geheelyk weghgenoomen , en weder elders aangebracht : daarenboven
daar in de boffen , veel boomers omvergeworpen en herwaars meegefleept fynde , onder het omgewroete aardryk
bedolven. Sie boven , 396/. behalven Oudenhoven , Van
Leeuwen , Pikardt , Veldenaar , Wacbtendonk , Heda , Beka , &c.
II. Die van A. 86o door welke, foo men voorgeeft, de
middelfte Rhynniond , by Katwyk , is toegeftopt. Boven,
4C, 2801.
Ill. Die van A. 12.77, uit welken in Groningerland, de
Dollaard is voortgekoomen. Scotanus en Envnius , by Gabbana , Watervloed. 89 61.
IV. Die van A. 1421, S. Lysbeths-vloed geheeten. Boven,
65 en Si
WEED E ; een Huis in Wieldrecht, in Zuid-Holland.
Geeft feer weinigh befcheid van Hifiorie. Van Leeuwen ,Batay. 240 N.
WEELIG EBE R-G ; was (gelyk re het land te meeten
gewend fyn) tuffen Haarlem en Alkmaar.
Hier quarnen de nieuwgehuwde wyfjes wel eer naar toeryden, orn van haar fpeelnootjes en kaaren haar affcheid te
neemen , met gedachten van voortaan binnens huis en buiten alle gefelfchap fich te houden. Junius , Bata y. 3 cap.
49 P
WEENA; een verdweene oudheid; wel eer een aadelyk
flat en Stam-Huis , by Rotterdam, in Schieland , waar afrnen
noch eenige overblyffelen heeft gefien , in de Raarnen , buiten de Delfire poort. Goabeeve , 83 H. Van Span, Rotterd.
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Junius , Bata y. 18 cap. y2,3pag. Scriverius ,
Graven , in Quart. 21 bl.
Huis TER WEER; in Rhynland, by Waffenaar.Goudhoeve, 82,bl. Van Leeuwen , Rhynl. Kofluirn. Inleid. 30 H.
A. 162c . den 7 Sept. is, op dit Huis overleden Romboud
Hoogerbeeds , ontrent het jaar 1619 roemruchtigh. Chron. VAN
Hoorn. 312. bl.
WEERESTE IN; een Huis , aan de Weer , of de landrcheiding van het Sticht; ontrent het fluisjen aan de Vecht,
tuffen Nieuwerfluis en Breukelen, fiende naar het vervallen
Huis Ter Aa. Heeft geen Hiflorie.
Het gaat nit, in een Print/e van J. Leupenius.
WEE S P, Wefepe of Wifpe; een floc aan de Vecht, in
bet Gooy. Boxhorn. Stedeb. 333 bl. Ueda, in Godefrido ep?fc.
2,16 M.

I 76,pag.

Men, weet niet, in welken tyd fy is getimmerd ; niettemin, A. 1131, gewaagd van. haar een biskoplyke Verginbrief, by Alting, Notit. II Part. 204 hi. en A. 130, nu ems
flad fynde, is fy, door die van Uitrecht , van alles beroofd
en verbrand. Saanl. Arkad. f B. 28 bi.
A. 15.05. , fochten haar de Gel derffe , terwyl fy Uitrecht betegerden, met een lift te verraffen ; doch te vergeefs. Evenwet, 's jaars daar aan, heeft Karel van Gelder (van welken
boven, 163 61.) Weefop in fyn geweld gekregen, doch die,
korts daar op , vernoegd met feekere voorwaarden , van
daar is vertrokken. Bovenflaande Boxhorn. op gemeld. Mad.
Heden heeftfe een naam niet alleenlyk van een Weefper
biertje, maar ook wegens haar koorenbranderyen en het meften van verkens.
't Oude Huis T E WE R WE ; Anders Kleen Matenes
geheeten ; in Rhynland , in Ryswyker ambacht , aan den Hoogen-Horit , N. waarts, by Voorburg, ontrent A. 1440, geboud. Van Leeuwen, .4hynl. Kolluin. Meld. 2761. Goudhoeye , 9841.
Dit gaat uit, in can Printje van C. Elands , en is medeon,der de geteekende Heeren-Huifen van Rochmani.
WERK EN D AM ; een burg in Z. Holland ; onlangs
door Jonkhr. Van Eck weder opgeboud. Oudenhove, Z, Moll.
41 3, hi.
Was, A. 140I , in de tweefpalt tufkn den graaf van Holland en Heer Jan van Arkel, afgebrand. &ohm*: , Friefe G.
B. 2.601.
WE S-
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WESTER B E E K ; tweefinsAran Rochman atebeeld ; en
wel feer van C. Eelands Printje verfaillende , foo dat ik
twyfel, of het niet twee vericheidene Heeren-Huifen mogten fyn.
Ondertuffen is dat van Eelands in Deiffland , in het Z.
W. van s' Gravenhage. Goudhoeve , 96 bi. Sonder Hiflorie.
W Y D E N E S S E ; een fterk kalteel , in Noord-Hol,
land , van graaf Froris de V, naa een fwaar belegh , door den
flotvoogd , Boudewyn van Naaldwyk , overgegeven aan de
Friefen, die het hebben afgebrooken en verwoeft. Van Leenwen , Batay. ][30661. Vraonens Op- at Onderg. 2 B. is H.
Goudhoeve , 343 bl.
149
lk feg, het is vernieuwd van Floris de V, moogelyk A.
1176, noch voor het Nan der ftiefen , by Schellinghout;
waar of boven , 310/. maar het was gebouwd door Heer
Roeland van Wyde-neffe. TYroonen,, 2B. 12 H. 13461.
WYK TE. IRSTEDE; in het Sticht aan deLek
gelegen , tuffen Rheenen en Kuilenburg. Siet het afgebeeld
in een Print A. 1698, uitgegeven door C. Specht.
A. 83o, of daar ontrent , wierdfe, door keifer Lodewyk
de Vroome, gegeven aan den biskop van Uitrecht; door de
Noormannen en Deenen fynde verwoeft. Goudhoeve , 133 61.
Mears, XVII Provinc. D. 37o in bet Hoofdfluk van de
glad Grave.
A. 1340, gaf Reinoud, de eerfle hertogh van Gelder, de
fl ad , het flot en alle den aankleve van dien , aan Heer Affuerus van iAbkoude , ten leene. Slichtenhor , B. go bl.
Messrs op genoernde 370 bl.
A. 1460, is het, nevens het flot van Abkoude , door Heer
jak. van Gaasbeek , gegeven aan den biskop van Uitrecht.
Derelve Slichtenhorf , fQ
Naderhand is het noch wel viermaalen, van den een en den
andel-en befitter,, geloil en vrygekocht.
Voorts heeft haar kaaeel een feer fraaie gelegenheid; ge.
lyk gy hier kont aanfchouwen. J. van Pianos heeft het inkoper gebracht, maar wy verkoofen dit uit de drie Gefichtenvan
Rochman.
Hier op hebben de biskoppen van Uitrecht ook haar hof
gehouden, gelyk de Ole, David van Burgondie; de Brederodes, als fynde Hoeks-gefinde, foo deerlyk op dit flot miss.
hanclelende. Doch, tie daar, deefe mishandelinge wat breeder
uitgebreid !
A. 147o s,
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A. T470 , den Junii , ging Heer tteinoud de II , dt
foon van Walraven de I, noch onkundigh van de hinderlagen , hem van de Kabeljauffe ontrent den Haage gelegt,
Haar Wyk te Duirftede , om met biskop David te fpreeken , wegens aangebrachte logenen en valfre betichtingen.
Hy quam op het flot , wierde geleid van den eenen kamer
tot den anderen. Hy fou quanfuis David fpreeken ; maar
men heeft hem aanftonds in een tooren opgeflooten. Syn.
baftaard-kinderen , kaatfende op de binnen plaats , wiften
Diet anders of haat vader fprak met den biskop ; doch fy
kregen eindlyk order van nit het flot te vertrekken. Ondertuffen wierd mede gevangen de domptooft van Uitrecht
Gysbrecht, de broeder van deefe Reinoud, en van Uitrecht
naar Wyk te Duirftede gevoerd , en daar op weder 4 van
de gefeide baflardbroeders. Doch hier ryil het treurfpel met
fyn hertstochten. Walraven , de oudfte deefer broederen,
word ontkleed en met koorden op de pynbank gebonden.
Met giet hem het lyf vol water, en doet het, Met op fyn
built te fpringen , daar weder uitgudfen. Men hervat deere
wreedheid 3 of 4 maalen des daags , tot ontrent 50 reifen
toe ; willende men weeten dat hem felt was onbekend,
terwyl men valffe bekenteniffen aan den hertogh Karel den
Stouten overfend. Magy ar, wat doet nu Walraven? Hy weet
het flot van de boeyens met ftrootjes (want het ftroo was
fyn hooftpeuluw) op te fteeken. Hy lichtte eenige fteenen
uit, ontrent het venfter boven de kerker4 Hy draaid een
touw van fyn afgefnedene klederen, maakt dat aan het veniter vaft ; zult naar beneden , en geraakt foo , naa 9 weeken en 4 dagen , nit fyn gevangenis. 'T was nu diep ;in
de nacht, en dus deed hem alles fchroomen ; bier een piffende dienaar van den biskop en daar een gedruis van onttulle fwaanen. Hy fwemt echter voort den Lek over ,
komt op den dyk ; vind eeri voerman dien by dwingt
hem naar Hageftein te brengen. Van daar komt by , tot
alter verwondering, te Vianen; gevende , ter geheugenis
deefe Hiflorie ,op een bord gefchilderd , aan Onie Lie
Vrouw van Thienhoven. yohan. a Leidis, in het Leven der
Brederoden, 58, 5-9, 6o, 6t en 6z H. by -Mathew , Analedor. Ilrom. 36961. en Bokkenberg, Brederod. 7 z.
Ondertuffen wierd biskop David verlegen, wegens bet ontkoomen van den Deer Walraven. Doch fyne raadslieden
porren hem aan, om, op defelve wyfe, met den vader te
han-
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handelen. Reinoud word aangedaan,.en befchuldigd metden
doodhagh op de Bilt (f et boven , 33 bi.) 't verbranden van
Yffelilein, 't verbond met Adolf van Gelder, Src. Het gulden vlies word hem afgedaan, de pynbank en het water worden voor den dagh gehaald. Ely -kTord, als Walraven, met
water gepynigd. Maar de fuivre 1) reugd kan alles..lyden.
Midlerwylen focht de biskop Reinoud aan karat te1hebben,
om niet te konien in hertogh Karels tegenwoordigheid. De
pynbank wierd dan weder gereed gemaakt; doch dit fchouvvfpel moeft cent; een eind ontfangen. Reinoud wierd van de
pynband ontflagen. Reinoud wierd naar Bergen op Zoom,
en weinig daar naa, naar Kortryk,en eindlyk naar het clot
te Rupelinont vervoerd. Reinoud wierd, A. 147z, den 4den
Mey , , door hertogh Karel de Stoute , het bepleiten aangehoord
hebbende, vry gefprooken , en onfchuldigh verklaard. Job. 1
Leidis, 65 H. en Voet, Brederod. 81 hi.
Sie van de (lad mede boven, in Batavodartft, 28 hi.
W Y NE S TEIN ; in het Sticht , nevens het HeerenHuis, Plettenburg ontrent Jutfaas ; Z. W. van Uitrecht.
Geen Hiflorie.
Is onder de Gefichten der Katleelen en Heerenhuifen van
Rachman.
W Y N G AARDEN; in Suid-Holland gelegen; teweeten ontrent Blesjes-graaf, in de Alblairerwearti Geen His
fiorie.
Is ook onder de Gifichten van Rachman.
WILLEM van Arkel ; van fyn fneuveletrin de Krytitraat, te Gornichem is boven gefprooken , I hi. gelyk van
fyn kafteel binnen defe [lad, 19 en 109 W.
WILLEM Eggaart ; gunfleling van graaf Willem de VI,
bouwheer van het not te Purmerent ; gelyk wy boven ornfiandiger fthreven, 2.71 hi.
WILLEM de I; doch laat Oudaan ons deefe 6 Willemen weder op-pronken; by welken puikdichter de Eerfie fich
in deefer voegen last hooren:
Noch jangling firekte ik 't heir de roern der krygsgenooters.
?ben, onder myn barrier, bet Spaaren aan fatno flown
Daar 't haven-yfer floof voor baar getande
Hoe pynigd owe dood, 6 Broeder, myne ziel!
En die myn kden maald; 6 wat rampfaligheden
Son, onder 's glimpryk fchoon, bet graaflyk goad bekleedes ,
Doch
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boch RAynrbarg gun my ru/I ; daar in boar Klooflerkerk
Men de Eerlte Willem dekt , met een geringe
I. V A DER; graaf Floris de III, van welke 87 bl. en Bus
ook de broeder van graaf Diderik de VII; van welke, 60171.
MOEDER ; Ada, een Schotfe dochter Wet van
een koning , (gelyk Snoyus , Barlandus ert Bokkenbergh, durven ftellen) maar alleen van een loon ; teweeten van honing
David de I. Scriverilis , in de Aanteekeningen op fyn Graven,
150 bl.

III. V R o 'W ; Adeiheid of Alyt van Gelder, de dochter
van graaf Ott ; welke overleden en te Rhynsburg in het kloofter begraven fynde, fyn tweede vrouw was Marie .van Lankafter,, de dochter van hertogh Edmond.
IV. KINDEREN; fyn navolger in de graailyke regeeringe, Otto , Willem, Ada en Ricliardis. Scriveriur „ ook
aldaar , 179bl.
V. BEDRYVEN; graaf Diderik de VII, A. 1203, teDordrecht krank leggende, had Willem, fyn broeder, de graaf
van Ooft-Friesland gaaren by hem gefien, om Ada (van welke
boven, 7 bl.) hem ten huwelyk op te dragen. DochAlyt haar
man hier in voorkomende , heeftfe Lodewyk , de graaf van
Loon , ten bruid gegeven. Ondertuffen was de graaf niet
overleden, of van Loon komt van het Huis Altena te Dordrecht. De bruiloft wierd gehouden. (fie weder boven,, 45I 61.)
felf noch voor den uitvaard. Maar graaf Willem, fynes broeders overlyden verflaan hebbende, repte fich om in Holland
te koomen. Te vergeefs ; want al in de Zypefynde, wierd
hem van de gravin geleide geweigerd. Hy blyft dan aldaar
leggen , en keert, den uitvaard afgedaan fynde , weder naar
Ooft-Friesland. Doch de faak veranderde met een edgefpan
van veele grooten, die hem weder naar Holland riepen. Hy
wierd door een tegenwind van Holland afgekeerd , en naar
Zeeland gevoerd. Voorts Willem' aldaar tot graaf verheven
fynde, is van Loon en Adelheid, nevens eenige ridderfchap,
van Haarlem naar Uitrecht gevlucht ; maar Ada heeft fich
met eenigen aanliang naar Leiden begeven, Hier op komt
by in Holland; krygt Ada, op den Leidffen Burg befet (weder boven, 200 61.) en fend haar (noch Bens boven, 33s bi.)
naar Teffel. Ondertuffen fet van Loon fich fchrap, om Willem punt te bien. Willem vertoond geen mindere kloekheid
om tegens hem te kampen.
Het
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Het vechten gaat aan , en de kans is wiffelvalligh. Dan
moeit de eene, en dan weer de andere wykken. Maar eindlyk wierd Van Loon genoodfaakt uit het land te gaan, en dus
is Willem , met grooten arbeid , A. 1204, geworden de
XIllde graaf van Holland. Scriveriar, 177 hi.
Hy heeft ook het clot van Afperen fleerFolpertontweldigd
en vernield. Boven, 2.3 6/. Hier op fyn de biskopfche voor
Dordrecht gekoomen, en hebben die ftad met vuir befchooten. Doch de faak is bygelegt, en graaf Willem en biskop,
Diderik de H, gefegt Van Are, fyn vereenigd. Balen, Dordrecht; 7 I 3 bh
Syn oom , de koning van Schotland overleden fynde, is
by met veel yolks daar naar toe gegaan , om fyn recht van
erfenis met de degen te bekrachtigen ; maar Van Loon die kans
oopen fiende, trachte weder in Holland te koomen. Doch
te vergeefs. Willem willende liever het feekere geruft be' onfeekere afwachten , verlaat weder
iitten , als gewapend het
Schotland, en doer Van Loon achterwaars deinfen; beatende daar op, in vrede, fyn met het fwaard gewonnene graafichap. Gemelde Scriverius , 178 hi. &c.
VI. Dom); by is nit het levee gefcheiden; A. 1223, den
j Febr en nevens Aleidis, fyn eerfle bedgenoot , te Rhynsburg (fie 'Wederom boven , 48 hi.) begraven ; hebbende 't
graaffchap van °oft- Friifland i6 jaaren ; en het graaffchap
Van Holland en Zeeland, 19 jaaren beftierd. Barlandus, &c.
Ondertuiren gelooven ook eehige Schryvers , dat deefe
Willem, fyn vader volgende, fynde getrokken met de kruisvaarders`, om het H. Land de Turken te ontweldigen , neyens fyn kloekmoedige Haarlemieters de ftad Damiata fot/
hebben vermeefterd. Doch fie van Damiata en de krygslift
voor defelve boven, 31 en 51 A
WILLEM de II;
8 84

Den Roomjen Adelaar met Hollands Leeuw te paaren
In't veld van fjmen fchild, moght Willem, jong van jaaren;
Diens inborft vroegb den oom van Braband droegh ontfagh;
Dar Utrecht kunde draagt wat fors hem overmagh.
Anjou verliet het veld, en 'lake,' bog haar fete!.
Trouwloofi Fries, wat maakt uw moetwil foo vermetel
Doch de yslchors fmoort JO roem en lyf in bloed en eat ,
Daar Rhynlands Heemraadfthap de laatfle firaal van vat,
L V A-
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I. VADER; graaf Floris de IV, Wiens leten en dood wy
boven befchreven , 88 bl.
H. M of DER; Vrouw Machteld van Lottringen ; de dochter
van hertogh Henrik van Lottringen , de I deefes naams , de vierde hertogh van Braband. Deefe flichte, naa 's mans omkoomen , een abdye te Loosduinen, voor de nonnen van de Ciftercienfer orden; en is ook , A. 1267, in defelve ter aarden
belle] d. Scriverius, Graven, I 89 bl.
\T ROUT; Elifabeth van Brunswyk ; A. 1151 1, overleden , en te Middelburg, in het kloofler der Premonftranten
begraven , A. Scriverius i in fyn Aanteekeningen, vertellende met een , uit Wilbelmus Procurator, de brand in haar
flaapkamer, op de bruilofts-nacht, ontflaan.
IV. K I N D E R E N ; Floris , naderhand ,hem in de regeeringe gevolgd. Boven , 89b1. Daarenboven (volgens Meyerus)
Machteld en (volgens Kufpiniaan) Beatrix , van welke fommige Schryvers, met een ongegrond vermoeden, een koningin van Spanje maaken. Scriverius , defelve Aanteekeningen , 2,2441.
V. BEDRYVEN; by is te Leiden gebooren , Driers, Leid.
283 wierd vaderloos , in het 6fte jaar fynes ouderdoms;
en Bond daar op onder de voogdye van fyn oom , Otto den
III, biskop van Uitrecht , en wierd , in fyn iofte jaar tot
Roomfch koning gekoofen, A. 1247; fynde keifer Frederik
de H, door pans Innocent den IV, met den ban gebliJcfemd,
en de reeds verkoofene Roomfch koning, Henrik, de Thuringer landgraaf, tegens Koenraad , (door toedoen van fyn
vader Frederik , mede Roomfch koning) oorloogende, in
het belegh van Worms, aan een quetfuir geflorven. Matbius
Parifienfis, by onfen Scriverius , zo8b1.
Doch Frederik was niet ter zielen , of deefe Koenraad
(de vader van dien beklagelyken Prins , voor eenige jaaren
van my , in een treurfpel , ten tooneele gevoerd) trad onder de oogen van onfen Willem. Keerde Lich met fyn oorlogsmagten naar Italie , vermeeflerde Napels en Sicilie.
Doch het vergif van Manfredus, fyn baftaard broeder, verkorte de vreugd van deefe befittinge. Godfried. Chron. 72; bl.
Ondertuffen was Willem binnen Uitrecht , daar hy,, in S.
Marienhof, met een Been aan fyn hoofd wierd befeert. Dat
by feer euvel opnam , by Bede dreigende des (lads verwoehinge, indien hem de daader niet wierde geleverd. Scrivethis, Graven , 313 hi.
Van
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Van fyn livond herfteld fynde, deed Willem een veldtogt,
om , voor by optrok mar Italie, fyn land te bevredigen, met
de moetwil der oproerige Friefen in te women.
Maar,,. A. r 256 , op den-28 Januar, elver toegevrofene moerafren willende ryden , brak het ys onder fyn paard ; en wierd
daar op, in de flyk fteekende, by Hoogwoude, van de Filefen doodgeflagen. Wachtendorp , Rym. chron. 6b1. doch Piet
ook boven ,
Voorts heeft by in s'Gravenhage Jaen bouwen het paleis,
waar of boven, t 21 bi.
Gelyk, te Heemskerk, tuffen Haarlem en Alkmaar, een
Plot, her Huis te Marquette naderhand genoemd ; van welke
mede boven, zit bl. en, ontrent het genoemde Alkmaar, het
Huis Toorenburg, ook weder boven, 339b1.
Heeft daarenboven door fyn broeder, Floris , ook genreden tegens Swarte Griet (van welke al mede boven, 241 W.)
trachtende naar het befit van het eiland Walcheren : naa de verwinninge de gevangene wel het leven fchenkende , doch defelve
foo ontblood van klederen naar Vlaanderen weerom fendende , datfe fyn genoodfaakt geweeft , met groen erwteloof en
andere faamgevlochten kruiden haar fchaamte te bedekken.
Wilhehnus Procurator,,by Mathew, Analedor. 11770m. 89 pag.
Boven by de Smaadfiraffen, 329 hi.
Doch deefe tvvift is eindlyk A. 124-4, afgedaan, en Swarte
Griet heeft het hoofd in de fchdot moeten leggen ; te vergeels
Karel van Anjou, broeder van Ludewyk , koning van Vrankryk , op haar fyde genoomen hebbende. Ondertuffen hoe deefe trotfe koning, Willem beriep tot een veldllagh; hoe Willem met de fyne op de geftelde plaats verfcheen ; hoe
de bange Karel ging, loopen , en hoe de moedige Willem hem
vervolgde en verjoeg uit Valencyn ; hebt gy heel omftandelyk
weder by onfen keurigen Scriverius , op lich felven, 2006/.
of in Goudhoevens Dude Chron, 3T 3 bl.
VI. DOOD ; op het ys,te Hoogwoude, i7 jaaren oud;
lyk wy foo eeven hebben aangeteekend.
WILLEM de III, anders de Goede gefegt.
belegh van Zierikzee heeft uwe roem verheven,
Dat trader folk een pak verleggen, by fyn leven,
Van fyne voegelyk op uwe fcbouders kan.
Den ouden Vlaamy.en Leeuw gaat in uw boeigefpan,.
Die Isebaard kropt fyn wrok, en firykt bedaard fyn vows.
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flit uwen bloede let ge een ry van koninginnen:
, die de naam nocbtans` van Goede draagd ,
Varft
Hoewel van ow gerecht heel Nederland gewaagd.
I. VADER ; Jan van Henegouw , de foon van Jan van
Avennes en Aleidis , koning Willems fuller; van Welke graaf,
de eerfte uit het Huts van Henegouw , boven,
II. M o E D E R ; Philippa, dochter des graven van -Lumenburg ; na haares mans dood overleden , en te Valencynr;
nevens hem, begraven. Scriverius , by Goudhoeve, 354 es
36061
III. VROU v; Johanna de Valois, broeders dochter van
Philip de VI, koning van Vrankryk; die, naa 's mans overlyden , de wereld verlaatende, is geworden een nonne van
de Ciflernienfer order, overleden, A. 1342. Scriverius , by
Goudhoeve, 37541 behalveli Procurator? , &c.
IV. KINDEREN ; Jan , Willem, Lodewyk , Margriet,
Johanna, Philippe. Beka, in 32 epsfcop.
V. BEDRI'VEN; beflaande frier In ;
1. Dat by Ludewyk de X , koning van Vrankryk , A.
1315', willende de wild'? Vlamingen, temmen, byftond , en
op de Schelde fich ter nederfette, doch de koning, wegens
het onvoordeelige weer, te rugge keerende, keerde by mede naar huis ; ondertufren ten platten lande , met het vuir,
veel Vlaamfre, dorpen vernielende. illezeray,, in Lvtd. Hutinus , 684b1. behalven Beka, &c.
2. Dat hy Philippus de VI , koning van Vrankryk weder hielp , A. 1318 , in de Vlamingen te beoorloogen ;
dat hy deefe,den 24 van Auguil. verwon in een veldilagh,
doch niet fonder lyfsgevaar ; van fyn paard fynde afgeworpen. Scriverius , by Goudhoeve, 372h1.
3. Dat hy de Kennemers in hunne voorrechten ftrafte;
toen fy (die van Holland en Zeeland gewilligh fchietOde)
weigerden geld te geven , tot de bruiloften - fyner. dochteren, en andere noodfaaklykheden. Procurator, by Matheus
218pag.

4. Dat hy den inlandichen tweefpalt in Zeeland befliile.
efelve Procurator.
Dat hy , wegens de geroofde koe , de baljuw van
Suid-Holland heeft doen onthoofden ; doch over dit verfierde rechtsgeding is boven gefprooken, 270 Id Maar, fegt
Goudhoeve, its een byvoegfel (37461.) gy feet het in een
Bb
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de fchildery op het iladhuis te Valencyn. Dat is het felve
bewys als dat van Hatnel, in Saxen , aan de Wefer. De
uitgan g haarer kinderen , door den vreemden pyper faamen
gelokt is immers waarachtigh ; want , men Piet het geval
in de glaafen van haar hoofdkerk uitgefchilderd. Sae van
deefe glaafen bewysreden, omftandelyk fchryvende, Schook,
in Fabula Hamelenfi.
VI. DOOD; A. 1337, den 7 Juny,, aan de gigt overlydende , is by , te Valencyn , in het graf gefet. Beka , in
45 epife. 11 5 pag. na dat weinige tyd te vooren , door biskop Jan van Diet, in rang de 4 511e , het lot van Vredeland , voor n000 ponden aan hem was verpand. Boven,
371 U.
Ondertufren leefde , in fyn tyd de Spaarwouwer reus ;
van welken boven , 174, 276 en 318 bl.
WILLEM de IV.
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Te dwingen , voor de vuill , de Mooren in Grenade,
En Uitrecht, datfe fmeek , demoedigh, om genade;
Is voorfpoed, diens genot de ramp niet heelen magh,
Die (laas ! ) graaf Willem trof te Stav'ren , in den flagh;
Daar by, voor nit gerukt, geheven nit den fade!,
Sagh fmooreff, in haar bloed, het gros van Hollands adel.
Daar 2t wapen (dat van nienws ,door 't. keen Tyner vonk 2
In 't grafi te finken fond) in eene pre! verfonk.
1. VADER; graaf Willem de Goede , anders de III; wiens
bedryven wy foo even hebben vermeld.
11. Mo EDER i Johanne de Valois; van welke ook baven is gefprooken.
III. V It o u w; al byTyn vaders leven , Johannes de oudile dochter van Jan de 11I, hertogh van Lottringen , Braband en Lutfemburgh; naa Willems omkoomen , in Braband herhuwd.
IV. KINDEREN; ridder Daniel van de Poel, by Aaltje
van der Merwe , te Geertruidenberg , in onechte geteeld.
Goudhoeve, 380 bl.
V. BEDR YVEN; A. 1338, is by , met ridderen en mannen van oorloogh, te water , naar Spanje gereift , om den
koning te helpen oorloogen , tegens de Sarazenen, in Granade.
A. 1339, hielp by, nevens veel andere Hooge Magten,
Eduard
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Eduard de III, koning van Engeland „. tegens Philipp de VI,
koning van Vrankryk , brengende fyn krygsmagt voor boornik , Kameryk en Amiens. Barlandus , in Wilb. IV. behalven
Hocfemius , &c.
A. x344. , heeft hy de wapenen tegens het Sticht van Uitrecht opgevat ; felf de ftad belegerd, en met 13 opgerechte
magneelen (boven, 256 bl.) befchooten. Hy is hier ook ,
met een pyl, aan fyn hiel gequetft ; doch de faak wierd bygelegt ; mits dat de borgers , bloods voets en met blooten
hoofde, moefien koomen otn genade bidden, en dat een deel
van de ringmuir fou fyn gefloopt. Beka , in de 47.1 e biskop ,
I I 8pag.
VI. DOOD; met veel dappre ridderen en vroome wapen-

tuirs naar Ooft-Friefland (boven, 93 bl.) overfcheept fynde,
is hy, nevens veel Grooten , ontrent S. Olofs Kloofter (boven, 25'2 U.) op de Suidvenne, in den ftryd gefneuveld ;den
27 Sept. A. i345.. Beka , in gemelden bask. behalven &riverius , Wachtendorp , de Gouwenaar , &c.
WILLEM de V, de Dolle gefegt.
Sie voor it, keiftrs foon, wat moogt gy gaan beginnen,
Ian 't Moederlyk verderf! het koji kfiel en finnen.
Ondankb're, vali to fyn (die folk een bloeyend erf,
Van s'moeders ryde wacbt) aan 't moederlyk bederf ,
Vind onichuld nob gelui! 6 puikroot ,van Lankager!
17w Willem loopt gevaar,, weerhou hem in die latter!
Geweld betem die vui fl, die ridden leis in 't farad,
En bou hem , 't Leven lang, gelyk een beef', aan band.
I. V A D E R. ; keifer Lodewyk van Beyeren , gefegt de
V; A. 1347 , van fyn paard gevallen en overleden , den

1 1 Odob. in ongenade des paus, Johannes de XXIIfte. Sie
boven , 210b/.
II. M 0 E DE R; keiferin Margriet; dochter van graafWil-

lem de Goede,gehuwd , ontrent A. 1324, aan gemelden keifer Lodewyk. Boven , 219 bl.
III. V it o u w ; Machteld, de dochter van Henrik , hertogh van Lankafter; gravin van Leicefter ; doch by welke
graaf Willem geen kinderen heeft verwekt. Sy ftierf, 4 jaaren naa 's mans overlyden, A. 1381, en legt begraven in het
kloofler van Rhynsburg. Goudhoeve , 393 bl.
IV. BEDRYvEN ; in die befchreyelyke fcheuringe met
fyn
Bb3
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fyn moeder (wear of , boven , 139 bi,) en het gevecht te.
gens hear (van welke, boven , 22,0bi.) op' de Maas, is hy,
hertogh van Beyere , paltsgraaf op den Rhyn , graaf van
Ooftervant en Henegouw , geworden graaf van Holland,
Goudhoeve,
en Zeeland , heere van Friesland. -, A.
388 bl.
In fyn tyd fyn Woudenburgh (boven , 3 96b1.) Ruwiel
(boven , 301 bI.) en meer andere iloten , door's vyands oorlogsvuiren , verwoeit.
In fyn tyd is het clot Vredeland voor 7000 ponden weder
afgelofl. Boven, 371 bL
In fyn tyd gefchiede het treffen tuffen die van Bunfchoten
en die van Eetnenes. Boven , 49 bl.
Eindlyk , in fyn tyd was weder een treffen, ontrent het dorp
van Soelt. Boven, 316 bl.
V. DooD; deefe Willem, uit Engeland , A. 1358, wederkeerende , (fly' was hier aan het hof op een feeft geweal) is fyn finnen byiler geworden. Dus wierd deefe dolle geflooten , en in fyn bewaarnis te Quefnoy,inHenegou,
19 Kaaren verileten hebbende , is hy geflorven , A. 1377.
Trithemius abbas , Chron. Sponbemic. behalven Scriversus ,
Goudhoeve , de Gouwenaar, &c.
WILLEM de VI.
Dat my de Beyerftam niet heeft of hoeft te zuraaken ,
Betoond myn forge moed; diens 's konings tafellaaken,
Den ouden fchild des ooms , deed heffen uit bet graf.
Die 's traders tuchtheer was , met foo gefirengen firaf.
Burgonje hoord, hoe nooit in feven jaar foo ledigh
De fefie Willem was, en liet de fzvager vreedigh ,
Ontfiende fulk een leeuw te tergen, die de tant
Soo diep bad ingedrukt te rong'ren in het farad.
VADER ; Albert van I3eyere , broeder en voogd van
den uitfinnigen Willem. Yohannes a Leidis , Origin. Brederod.
33H. by Mathew. , Analeclor. 32,7pag. Van wiens
bedryven boven,
MOEDER; Margriete van Bryge, een braave vrouw A.
1386, overleden ; naa welkehy het hielctmet vrouw Myr van
Poelgeell (boven, 12 bl.) naa haar omkoomen hertrouwende
met Margriete van Kleef, graafAdolfs dochter. Defe fonder kinderen. Goudb., 404 bl. Van haar word boven gefproken,i7c bl.
III. V o u-

W
391
VROUWEN; eerfl Marie, de dochter van Karel de
VII, koning van Vrankryk. Deere flierf jong, en fonder
kinderen. Daar pa Margriet, de dochter van Philip de Koene, hertogh van Burgondie , en graaf van Vlaanderen ;haar
man veel K aaren overlevende. Ligt te Quefnoy, in Henegouw, by de jakobyters. Goudhoeve, 430 bh
Iv. KIND ; Jakoba , gebooren , A. 1 4o1 , uit gemelde
Margriet ; van welke ongelukkige omitandelyk boven
52, bl.
V. BEDRYvEN ; t Syn oorlogh met den Heer van
Arkel ; winnende en vernieiende Galpernen (boven , 900
tiagthein (boven , 12261.) en Everftein (boven, 801) A.
1405.
2. Een anderen oorlogh, tegen fyn fwager , hertogh Jan
van Burgondie en die van Luik koomende met talryke
foudaniers te velde , en flaande de Luikenaars. de Gouwenaar,, i t 8
In dit gevecht is ook gebleven de ridder,, Daniel van de
Poel, van welken boven, 388 bi.
3. Syn verfoeninge met Reinoud , hertogh van Gelder.
Goudhoeve , 427 bi. aldaar ook fpreekende van Reinouds
trouwhertige waarfchuwinge ontrent graaf Willem , by een
vrolyke dronk.
4. De onluft met graaf Albrecht , fyn vader, naa 't vermoorden van vrouw Alyt van Podgeeft ; terwyl by de
moorders vervolgende , Altena won en ruineerde. Boven, i4bl.
Sou hier feer licht hebben overgeflagen de fmaat , hem
in Vrankryk aangedaan, in het fcheuren van fyn fervet. Sie
boven, 339 bl.
VI. DooD; A. 1417, den 3o Mey , door een quaale
aan fyn been , wel eer door een hondebeet verwekt , felf
met geen fnyden wegh te neemen. Hy is te Valencyn begraven , naalaatende de gemelde Jakoba, toen weduwe des
hertoghs van Tours , en defelve weder verloofd hebbende
aan Jan, hertogh van Braband. Goudhoeve, 43obl. behalven,
de Gouwenaar, Wachtendorp , &c.
WILL E ME N; Willem is, foo wel Jan, eertyds
een naam van waarde en aanfien geweeft. Henrik, koning
van Engeland, in Normandyen fynde gekoomen om aldaar fyn eerfte landsdagh te houden , verfcheenen'er yeel
edellieden, en onder deefe feer veel Willernen. Honderd
en
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en thien deeden haar noenmaal in een vertrek , en niemand
wierd , als met de naatn van Willem , binnen gelaaten. Behalven deefe waaren 'er noch veel andere , met die naam ,
in het Hof , by den koning. Robertus de Monte , ad Ann.
1172, by foo dikmaals genoemde Matkius , it; Dedicatione
IVTom.
W I L T A B U R G ; dat doorluchtigh kafleel van Pepinus , een verdichte fterkte der Wilten. Kluverius, Rhynmond.
HD. 49b1. ontrent Uitrecht ; verdicht fegh ik , terwyl het
Notit.
geheele praatje van de Wilten is verdicht.
H Part. 2,o5pag.
Maar op de ruinen van dit Wiltenburg fou Uitrecht fyn
geiticht geweeft , en Wiltenburg fou (boven , 360 bl.) eerft
Antonia geheeten hebben. Beka in Procemio , 3pag. Goudboeve, z, Divifte , 23 bl. en het fou, als ailernaaft aan de Frieffe
paalen leggende , ontrent A. 300, van koning Radbod fyn vet.meefterd. SC*Inlif,, Fries. G. z B. 5. f bl. ja, door den keifer
Valentiniaan, of Bever door de Abotriten (Frankifche bondgenooten quanfuis ; van Welke Junius, Batay. 9 cap. ic9pag.)
fyn gerafeerd. Buchelius , over Heda , 4pag. Junius, weder, Batay. r t cap. 27,4pag. en Francis. Ridderus, in fynHtflorifchen Hollander, 2f bl.
Voggh bier noch al meer aan. De Witten of Sclaven waaren ruige Caters , geheel onbekende (fekerlyk aan my) krygers •; welke, nit En eland verdreven , op den Hollandffen
bodem , ontrent Flaardingen fouden fyn aangekoomen. Seer
net aangeteekend ! geloofje Yunius niet ? Bata y . 2 car. 34pag..
ell 11 cap,. 223pag. ev 17 cap. foo pag.
Wegh met die vodden, fonder regel
Aandachte leefer (leek uw fegel
Aen 't waare van uw Vadertand
Soo fchaift men lompen aan een kant!
Maar ondertufren is het een onbefprooken feekerheid dat,
op deefe landitreek , S. 0. van Uitrecht, de Roomfre befettelingen, of een burg, of een legerftede (cafira) ten minflen
bben gehad. Hier aan is niet meer to twyfelen. Maar wie
dan de getuigen ? de keiferlyke Geldmunten en het gebrooken aardwerk , dagelyks door het omploegen bier ondekt.
Sout ge daar ook aan konnen twyfelen ? Junius heeft het opgraven van gemelde faaken bygewoond. Batay. t t cap. 224 bl)
Siet
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Siet ook Bucheliut , inHedge i cap. 7 pag. Doch dit volgende
is van my feiven ondervonden.
A. 1709, den 18 Auguft. ben ik te Vechten gekoomen,
op die wyfe als ik boven verhaalde, 297 bl. Het is een Bering
gehucht, ontrent de Krommen Rhyn. Van de herberg voeteerde ik recht nit, tot by fchoone foomer terwe. Daar ging
ik, of liever, ik wierd van een boer geleid, langs een fmal
toepaatje, tot op een omgeploegde bouwakker,, voerende de
naam van Wiltenburg.
Voorts fag ik'er eenige menffen, al kruiffende, op deefen
akker , foeken naar filvere en kopere munten van Roomffe
keiferen , brokkelingen van roode kannetjes , tegelen , oud
gtas, ringen, en andere fnuifteryen ; als toen noch op Yam
Vos denkende en fyn zedekundigen Aran:
Die naar de goudmyn fteekt, moet fich den afield troofien!
Die naar de perel duikt in 't parelryke °often,
Ontfiet fich teen gevaar; en louden deefe lien
Het branden van de fon, om ful1 een fchat, ontfien?
een fchat! oude, vermolmde, kenneloofe potfcherven van
het oude Romen ! ja felf verflond ik van deefe menffen, dat
noch onlangs geheele wagens met deefe brokkelingen waaren
weghgevoerd ; of om van dit hooge bouwland een fuivere
grond te maaken , of (het geen ik liever geloof) om de
Roomffe aloudheden te huis en op fyn gemak daar uit te
pluifen.
Ondertuiren echter merkte ik aan,
i. Dat dit akkerveld wel meeft in het midden en eenigtins naar achteren met oude potfcherven was befaaid. Een
bewys , dat mogelyk , de Roomffe burg hier is allernaaft
geweeft.
z. Dat de kopere Penningen meerendeels foo vry wat
fyn uitgevreeten ; het geen miffchien noch dagelyks fal
flimtner warden , door het fterk meften van deefe grond.
Want van gelyken fyn ook die van het Hui, te Britten
door de fcherpte van het 7, eewater aangetaft.
Doch dit foo wel van het gewaande WILTENBURG; ter wiens geheugenis ik bewaar, in myn Boekvertrek , een kopere Galba (boven , 297N.) een kleenere,
dock weghgevreteu keifer ; een koper ringetje! en rood
voetje
Bbf
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voetje van een pot . , geteekend, OFFIc zo, Door plicht;
en alderhande brokies van ooren, voeten, &c.
WOERDEN; (Worthen , Wordene en Worden , in de
Vergunbrieven) een flad een driehoek maakende met Montfoort en Oudewater, aan den Rhyn , en hebbende een flot,
A. I 6o, door Covert , de 2,8fle biskop , geboud om den
muitineerenden burger te beteugelen. Beka , in Godefrid.
pag. Boxhorn. Stedeb. 31I
A. 1 44 1 is dit flarke flot (fie; het hies , volgens Rochmans afteekeninge, behalven dat gy het, van een andere fyde,
vi fult vinden nevens de
in het Stedeboek van den Heer Blaeuw
'tad) van Philippus , hertogh van Burgondie ingenoomen.
Mathias, wit Meyerus , in Notis ad Amisfurt. 297 pag.
A. 488, is het felve flot, by nacht, met ladders beklommen en ingenoomen , doch , naa een verdragh weder oveigegeven , door de burg-graaf van Montfoort. Boxhorn. noch
eens, Stedeb. 311bl.
A. 490 , gaf de graaf van Montfoort deefe fleutel van
Holland , aan den Hertog van Saxen (van welken, U.)
na dat deefe, nevens de Hollanders, de {tad Montfoort had
belegerd. Goudhoeve , 5.45 bl.
Doch, A. 1296, was Woerden de Graaflykheid van Holland al ingelyfd ; federt 't verjagen van Harmen van Woerden,
pit den lande, na, de moord van graaf Floris de V. Goadhoeve, 89 bl.
Op dit als onwinlyk flot heeft ook, eenigen tyd, gefeeten
de gevangene Ammirant van Arragon, na de vermaarde Slagh
van Vlaandere, A. iboo. Parival , Vermaak van Boll. 17 cap.
14761.
A. 1706, den z6 Junii , kreeg ik gelegenheid om van buiten
het felve te befchouwen, en, foo veel myn geringe Teekenkunde toereikte, op het papier , te brengen.
Voorts, die noch al meet. van dit flot te Woerden wil weeten , gaa by Yunius , 17 cap. 495pag. en weder 18 cap. st6pag.
lilting, Notit, 1I .Part. 21opag.
HARMEN VAN WOERDEN, welde wreedfteen
vinnigfle vyand van de gevangene graaf Floris de V; gevende hem, in fyn weedom, flechts de aarde tot fyn bed, en een
blok tot een oorkuffen. Mathews Voffius , in het 4 B. fyner
7aarboeken, &c.
En door een dienaar hem doende, met fcherpe gentle, fyn
aangeficht en boat in ftukken wryven. Montanus, in bin AmJlei-

W O.

'1911

fielbeeren , Befchryv. van Amfieldan2, 2 13. 7 H. 90b1. behalveil Mathius Voffius en de Rymfpiegel, by meermaalen aangetogene Alkemade.
Maar, wat nu fyn dochter aangaat, daar meen ik niet meerder of te fpreeken. Ga naar boven , en lees 3 5.4 bl. loch echter hebt ge lull haar noch eens te hooren jammeren ; fie daar
komtfe, met de woorden, haar van de ridder Hoofd, op de
tong gelegt :
Neen , neen ! ik meet bet wel. Wie dat my komt te aanfthouwen,
Dien fchiet voort in 't gedacht : dit 's eene van de vrouwen,
Die 's R,omffen koningc _Pon... 6 fmart ! 6 droefheid ! ach!
Graaf Flores; dat nu op de koning Willem fagh!
De fchaamt, vol hartfweer, flu een vloed van traanen dringen ,
(lit fyn genadigh oogh en deefe woorden wringen
Uit fyn oprechte tong: Hoe ondiep fchiet in 't bloed
De deugd haar wortel ! foon , dan geen foon naar 't gemoed ,
Maar die my naar den vlees alleen beftaat , niet nader,
En, in het belle deel, verloochend uwen vader !
1k hiel een andre wegh, toen 't vliegende gerucht,
Myn loffelyke naam uitbromde door de lucht,
Soo dat .daar me8 bekoord de grootite van der aarden,
My riepein om de nal van 't Roomire ryk te aanvaarden.
Men geef aan't jeugdigh bloed en top van flaat wat toe,
De ploegh is . voor geen Spaans genet gemaakt ? maar hoe ?
Verkrachten? een gehuwde? een welgeboore vrouwe ?
Een dochter van fyn vriend ? een lief van fyn getrouwe?
Uit minnedulheid niet, maar om de rauwe fmaak
Van een gulhartigh woord ? en dat een boel tot wraak?
Hoe foud, gy graaf, bier op uw vader antwoord bieden?
Hoe anders dan met van fyn aange/icht te vlieden?
Gelyk gy feker foud, ten fy gy, onberain,
En eer en fchaamt gelyk ter garde bad gedaan,
Op d'ongelukkige uir,, die, bitter te vernuwen,
Den grond leid om all' myn elenden op te fluwen.
Wat is bet flerffelyk geflacht ook fwak en broos!
WORKOM; de hoofdftad van het landfchap Altena , aan
de flinker fyde van de Merwe of Maas- en Waal; in het ge-
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Loeveitein
ficht van het
waar a f boven , 209 bl.
Boxhorn. .Stedeb. 299b1. Guieciardin, Belg. Foeder. 3 Part.
12.8pag.
A. hebben de Gelderffe deefe flad vermeeiterd ; fy
by nacht, met leeren de veften beklimmende , de burger
onachtfaam fynde in het waaken. Hier wierd de graaf van
Hoorn gevangen, die, voor grootleld , fich felven en fyn
onderdaanen was genoodfaakt te verloffen. Boxhorn weder.1
Om, 299 bl.
Het heeft de graven van Hoorn toebehoort tot aan het jaar
1600 , waar in de weduwe van deonthoofde graaf van Hoorn
(van welke ook boven, 272b1.) weinigh voor haar flood , het
ielve, nevens de heerlykheid van Altena, aan de H. H. Staaaen verkocht. Boxhorn noch Bens, 299 bl.
Hier ontrent is het clot Altena, van Albert belegerd. Boven. 14bl.
W 0 U W D E; een Ridden-hoftlede of Heeren- huis , in Z.
Holland, in de Riederwaart , of het land van Yffeltnonde ;
wiens ruige grondflagh , van 4o of To voeten in fyn kruis,
fynde rond, buiten dyks noch is te betatlen. Oudenhove, Z.
Holl. 25'1 en 413 Boxhorn. Stedeb. gc bl. 7unius, Batay.
19 cap. 5'0 cap. Meurs, XVIIProvine. 2. D. 4ccbl.
WOUWDEN ; Nemora en Luci; boffchen tot de godendienft en de landsdagen behoorende ; van welke boven
omfiandelyk genoegh, 36 en 24661.
WO UDEN BERG ; een dorp in het Sticht, ontrent
Seherpenzeel , en onder Amisfoort wel een hebbende gehad een deftigh clot, wiens ruinen, noch eenigfins, ontrent
de kerk , overende ftaan. Theod. Verhoeven , Amisfurt.
38 pag. uit een Byvoegfil van Bekaa: Cbron. op het jaar
13C2,
Was

door Jan de II , graaf van Kuilenburg , gebouwd.
Slichtenhorfl Geld. G. I B. sic bl.
A. 135. 2, fynde verkocht, wierd het A. 13f3, naa een hard
belegh van 17 weeken, door Jan, de 47fle biskop van Uitrecht , gewonnen en gefloopt. Defelve Slichtenhorfi , 7 B.
138 bl. Scotanus , Friefe G. 6 B. 18s' hi.
Het Huis te WULVEN, Luporum eallrum , of liever
Undarum, Gulven ; volgens haar wapenfchild, ook onder de
Gefichten van Rochman, gelegen in hetSticht , tuffen het dorp
Houten en de wydverrnaarde Luftplaats, Heemilee, niet heel
verre van jutfass. Is door Jan , de 4.7fte biskop vernield.
Beka
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I3eka, in yohanne, I 18page dock naderhand vernieuwd, en
gekoomen aan de Renelfen , en vveder naa -tveirlige jaaren,
by aankoop, aan den Heer, Wouter van Krajellein, die ook
dit Huis vernieuwde . Buchelius, ad Hat, yob. IVde bishop,
ii-I
Z.

a

1k heb iets in de letter T, ontrent onfe Taal , in haarefpellinge durven feggen ; onaangefien ik my daar niet heel feer aan.
verbind. Laat ons eens heden hier vreedfaamlyk van deefe
letter redenkavelen.
Gelyk gy boven hebt gefien ,daar is de Q behouden , alhoewel men defelve met een KW gevoeglyk had konnen uitdruk.
ken. Maar ik heb dat Jonker Haripon overgelaaten; in het
roonneeljpelletje van de Belachelyke Hooffcbe juffers, fwetfende in deefer voegen :
'K heb in de Dichtkonfl groote greepen;
'If weet waar men e of 6 moet fireepen;
De _Q, die ruk ik nit fyn 'lee ,
ails lubber van het A. B. C.
Dit van de Q ; nu van de Z. 1k rheen dat de 7aalkundite
daar in niet verfchillen , dat wy alleenlyk 20 letteren tellen.
De W is immers geen byfondere letter, maar een verdubbelde V; De X gewiflyk een Griek ; en wy konnen defelve in
Saxen, Hexen, Blixem, Boxvoet I &c. -gemaklyk uitvagen ,
met daar weder inplaatfende KS. Hier hou ik de fyde van
den Heer ANDR 1E s PELS ; by my , ontrent deefe Liefhebberyen , de Letterkrans met meerder recht verdienende als
die fich heden. . . . Maar, ei lieve, fwygen belt ! crabrones
loon irritandi, vipera non provocanda : Siet de Genoemde, in
bet Bericht boor .15, i Horatii Ars Poitica.
Ondertuffen is de Z mede niet een Griekffe letter? beflaat
haar kracht niet in de letteren TS? fou ik, in het Latyn niet
miler (elendigh) maar miter moeten fchryven ? gebruikt de
Nederlander dan deefe letter anders als de Grieken of Latynen ? maar, met wat recht ? om fullen (glyen) van zullen
(een helpwoord) wel te onderfcheyen?
Doch dit gefchil fal ik noch niemand ooit befliffen; en daarom fou ik, fonder een koorts op de hals te haalen, durven
fchryven : See, Seeland, &c. gelyk ook Suiden, Sutfen, &c.
overal bykans in dit werkjen is gefet.
Maar
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Maar laat ons bier van afftappen, niemand moeylyk maaken , en , met noch eenige weinige faaken te verhandelen, de
Griekfe Zeta tot onfe woorden overbrengen.
7. E E; van welke ook al is gefprooken, in de letter W.
ontrent Water , 377 bl. en Watervloeden , 378 bl. teweeten;
Datfe, door afgryflyke flormwinden voorgeftuwd , tuffen Doever en Bologne , Vrankryk en Engeland heeft van
een gefcheurd. Van Leeuwen Leid. Nader Bewys , 584b1.
en Batay . 46b1. De Handveft chron. &c.
Bewys. Het gebergte; aan weerfyden kryt , en aan wearfyen by de zee, feer fteif en als doorgekloofd , en aan de landkant allenskens !Oak en ongevoeligh opgaande. Verflege ,
2H. 13b1.
z. Datfe, door flormen opgefet, heeft geloopen tot aan de
Yellen van Uitrecht. Boven, 36z bl.
3. Datfe, in Braband , tot aan Tongeren is opgedrongen.
Boven, 33861.
4. Datfe, in Weflfalen , fluitte by Teklenburg. Boven ,337
g. Datfe, tuffen Groningen en Ooft-Friesland, het boofe
water, de Dollaart verwekte. Boven, 378 hi.
6. Datfe de Dortfre Waart , foo een fchoonen weelige landflreek, op eene nacht verkeerde in een groote waterplas. Boyen, 64 en 82 a
7. Datfe, in Friesland de foogenaamde Snider Zee uitmaakte. Boven, 331 61.
8. Datfe , van de foom van Friesland , Ooft-Friesland , het
Sticht van Bremen, &c. de eilanden maakte ; teweeten ,Teffel, Eyerland, Vlieland, Ter Schelling , Arneland, Schiermonk-ooge, Bofch, Rottom, Borchum, Juift, Norderwey,
Baltrum, Langeroog, Spykeroog°, Wangeroog, &c. Montanus, in de Befchryv. van 'Wield. 1 D. 1 B. 16 hi.
Bewys. De Frieffe Watten ; fynde deefe niet anders als een
fandplaat, of de rugh van de landftreek , onde het water begraven. Kluverius laynmond. 2 D. 23 H. 248bl.
Voorts mogen deefe, door het binnenlands vaartuigh , in
haare doorfnydingen , alleen op feekere tyden bevaaren worden: want foo ras word de oceaan met den ebbe niet weghgefleept, of alIe fchepen flaan op het drooge ; en het fcherpfie geficht kan ter nauwernood het te rugh-deinfend water
bereiken. Dio, pi. lib. c43pag. fpreekende van Drufus en fyn
fcheeps-
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fcheepsvloot. , Hifi. Nat. x6 lib. I cap. de Cauchir.
Naar uit weder word geleerd, dat al ten minften voor deefe Plinius (tie hem wederom , 4 lib. 13 cap.) XXIII eilanden, van Jutland af tot aan den eeriten Rhyndeur fyn geweelt.
Nietcemin moet de Leefer weeten , dat, voor 40o jaaren,
Texel min Of meer aan Wieringen noch was vaft gehecht.
Junius, Bata y. 3 cap. 67pag. Boven, 335
gelyk de eilan dekens , Urk en Ens, met Overyffel wel eer feer vroeg,
echter ook eene lanciftreek fyn geweeft. Boven , 869bl.
Naderhand is de grootfte veranderingen gekomen , ontrent
het Kreiler Bofch en de engte tutren Stavoren en Enkhuifen.
Boven , 183 bl. Doch dit raakt de Suiderzee of het Flieder.
meer, A. 17, naa s'Heeren komft, tot op de Frieffe kuiten
al bevaaren, van Germanikus. Van Leeuwen , Bata y. 46 bk
Sie van de Suiderzee weder boven, 331bl.
ZEELAND ; van welke dit het fpreekwoord van de
fpytige Brabanderkens :
Holland, bollard,
Zeeland, Been land;
1k hou het metten hey kant.
Van deefe fchryven wydluftigh, Eindius , Reigersbergen en
Boxhorn, by Smallegange , in de Nieuwe Chronyk van Zee.
land; en daarom fullers wy niet deep in dit Landfchap treeden;
maar alleenlyk, fonder veel talmen , aanwyfen wanneer het
felve, door de woede der watergolven , in eilanden is verdeeld. En fie daar ik begin!
Niemand, van onfe Neerlandffe landftreek de minfle kennis draagende , fort konnen loochenen , dat Vlaanderen ,
Zeeland en Holland (met de algemeene naam van Friefland
langen tyd gedekt. Boven, 9461.) nevens Friefland, wel eer,
fonder_eenige inhammen of fcheuringen, doorgaans fyn aan
malkanderen gehecht geweeit. Van Leeuwen , Leid, Nadcr
Bewys, 584 b1.
Want men weet, dat eertyds Zeeland alleenlyk, door de
gracht van keifer Otto was gefcheiden; ik fegge, de ,Hond,
waar af boven, 259 bl.
Maar , A. 1377, den i Novemb. , heeft een geweldige
Watervloed gemelde twee landfchappen van een gefneeden,
en Zeeland van een vall land tot eilanden gemaakt. Smalkgange , i D. z B. 2 H.
Voeg by deefe de Vloed van A. 1411 ; niet alleenlyk 72,
dorpen wegvoerende , maar by mar geheel Zeeland en SuidHol-

Z E.
4©o
Holland overftrootnende . Boven , 82, ex
bl. behalven Gabbema, Watervloed. 147 bl.
En wel byfonderlyk is D U I V E L A ND, A. i 5'30 op
den dagh van S Felix , tot feer groote fchade van menfren
en beeften ondergeloopen ; naderhand echter met groote moeite
en koflen herfteld. Gabbema, 2,2 bl. behalven Smallegange.
.Soo is S U I D B E V E L A N 1) (wel eer het grootfte en
nu een vty kleener eiland) A. 1532, geheelyk overftelpt; de
clad Borfele jammerlyk verdrinkende, en de flad Romerswale
wordende een eiland , van dit Suidbeveland geheelyk ateicheurd. Smallegange. 1 D. 3 ,B. 4 en r o IL
In deefe watervioed was ook NO0 R DBE VELAND
ten eenemaale met wateren overdekt; Waar of de toren van
de clad Kortgene, en die van eenige dorpen nosh heden fyn
beklaaglyke gedenkteekenen. Smallegange, I D. 5B. 4 H.
A. Isio, op den I Novemb. heeft Zeeland ook niet weinigh laft geleden. Bnr. en Hoofd, by Ger. Brand, Daghwyferi
j`7 1 bl. Gabbema, Watervloed. 2,51 bl.
Doch alle deefe verdronken plaatffen koomen al meer en
nicer voor den dagh , en worden, aan alle kanten , met
fwaare dykkagien beveiligd. Siet de allernieuwfte Landkaart
van het Graaffehap Zeeland, by meergenoemde Smallegange.
Soo dat Zeeland , niet ten onrechte , haar fwemmende
Leeuw , foo op de Medalien als op de Geldmunten, doet
uitroepen : L u C T 0 R ET E M E R G o; ik worftel en ont,
fwem. Medal. Hifloris. 47 bl. doch weder,, 1 o bl. hebt gy een
Legpenning van A. Is7o, vertoonende op de eene fyde haar
Leeuw, en rondfom deefe woorden : BENE.DICITE M ARIA AC FLUMINA DOMINO, gy, zeein en rievieren
legend den Heere: en op de andere, een verdronken ftad , tuf:
fen 2 winden , geteekend : A CVNCTIS FlosTIB. Nos
REDDE SECUROS. Malik on: gerull , wegens alle vyanden.
Voorts dit foo verre van Zeeland; dat het ongeluk heden
heeft gehad van haare Smallegange to verliefen; Welke,p
een byfonder blad, van fyn Chronyk gefcheiden, een 1w' eede Dee/ van dit werk beloofde, de Saaken van Staat en ,Oorloge , voornaamlyk onder de Zeeuwffe Graven fullende begrypen. Dit komt me PIETER VAN L oo daar feggen;
ten man, dien ik, (fchoon by nooit aan een Akademi-tabbaard

gerooken heeft, en alleen lin fyn moedertaal de Schryveren
xnoet opflaan) echter in het Europeeffe Hifloriaal veel opgeblaafene Waan-weeters verby filet itreeven.
IN

Z E.

atot

IN ZEE DRAA GE N; een overoude Hollandffe Ge-

Vtroonte, ons by gefchrifte gelaaten van Herkmans , Zeevaarts
Lof. Heemskerk , Bata y . Arkad. 28641 en Kats , Spiegel der
(Jude en Nieuwe Tyd, I D. 1 7 bl.
De rnaats nooden hunne vryfters in de Meytyd, naar de
2feeftrand , alwaar fy dan deefe onnofeltjes onverhoeds aangrypen , opneernen en in zee draagen. Hier op defelve weder naar de duinen tortifen , omfe daar am en torn to Wentelen, en, tot een fpels befluit, met fand re fouten.
Een onguire wulpsheid , die fomwylen ook wel een beklaagelyken uitflagh heeft gehad. Voorbeeld. Een jonge gravinne van Egmond, in dit wilde worftelen , met fekere Duirfche graaf, haar biome boefem befeerende , aan het geveft
van fyn degen : want op de ontfteltenis volgde een quaadaartigh Wed , de kanker,, een quyning ; en die foot met de dood.
Heemskerk, noch eens, 2 hi.
Maar, gy moet ook Kats eens hooren vertellen, aangaan-

de dit woefte kattenfpel
1k quam eens treden op de firand,

Daar ik veel jonge lieelen vant;
1k fagh'er fes of feven paar,
Den eenen bier, den geenen daar;
Maar boven al foo was'er twee ,
Die gingen veerdigh naar de zee,
Een seder bad een jonge maagd,
Die by tot in het water draagd,
En of de vryfler vreefe kreegh,
3a fchier van angli ter neder feegh ,
Ook hem, met bleeke lippen, bads,
Hoch ging by die per in het flat,
T'ot dat het water werdgefien
7"ot aan, ja boven haare knien: &c.
Ten lefien als de jonker ragh
Dat by niet hooger op en magh ,
Soo keerd by weder naar bet droogh;
Want by fagh traanen in haar oogh :
Maar flraks foo loopt by van de firand,
En trekt haar naar het mulle ford;
Hy kit haar op een hooge damn,
En rolt dan van een fleile kruiti
Zs' onde r in bet lave dal,
Cc
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Z
n daar ems weder eves mal,
Hy fout baar in bet guile fan4,,
En flrooit het fiaf aan alle kart,
Hy laat niet af, hoe slat fy wykt.,
Soo dat fy mama; ee's nienich gclykt.

Het felve gedenkt ook elders fyn Herdersilacht, aangetdgen by bovengemeldcri Heemskerk.
Z UTPHEN; volgens Pontanus, Zuidveen ofSuiderveeni
Iu tegenftellinge van een polder, geheeten Noordveen ; is een
flad van de Ufipetes , irk e' en graaffchap , ook geheeten Zutphen%
Het land wierd een graaffchap , A. 8c6. Slichtenh,fffi , Geld.
G. 14B. 6461. Maar de flad is gelegen aan den Yffel ; heeft
een oude kruiskerk, A. IIOs, al vernieuwd. Doch fie van
haar, aangaande haar Raadshuis, Hoofdgebouwen, Oorlogsrarnpen , Ongelukken , &c. Onfen foo even genoemden Geldersman.
boven, 373 61. doch fie meVan de Ufipetes fpraken
de de Handvell chronyk, 2,D. of 38. II H. 3obl.
ZWENTIBOLDU S; ofZundebalcius, ofZundibolchus (want, volgens Buchelius, word het op veelerhande wyfen gefchreven) by Zmilius geheeten Vendaldus ; de loon van
den keifer Arnulphus, by een adelyke dochter, buiten huweiyk. Van fyn vader gernaakt koning vanLottringen. Wegens
fyn milde giften onirent
. e.eftelylcert,. van deceive naderhand in het goal
gefigld. ReedsgenoemdeBuchehut, ad Had, Gregor. Vert. 4opag. u gevende, 63pag,
een Beveflingbrief van deefen Zwentibolchus, geteekend, op
den 24 Junii, 1390, het tweede fyner regeeringe.
EN HIER MEE SLUIT HET WERK. GY SCHRIFTEN LAAT U DRUKKEN;
LAAT HEEN:DOCH ALS GY SYT VOLTOOIT EN
IN EEN BAND,
DENK VRY HET SAL UGAAN ALS ALL MYN ANDRE STUKKEN,
WAT HEEFT DE NYD DAAR NIET WEL OP GELEKICEItTAND:
DOCH 11 ,0U U STIL;GELYK DE DOGG,DIE SIGH
LAAT QUELLEN,
EN HOORD DE KEFFERTJES NIET MEERDER
ALS HAAR BELLE N.

EINDE.

BLAD.

BL A D WYS ER,
in de gedaante van een

LANDCHRONYK.
A. sou.
506, clOti Oud Haarlem , bet Plot by Affumburg, fyn ge_
bond.
12,6
A. 600.
628, overfeed San van Arkel , de foon van eene der 4 neemskinderen.
21
664, is overleden Geertruid , en namaals older de Heiligeys
gefleld.
98
678, wierd Radbod van de Noormannen overweldigd, en weder los gelaaten.
273
682, , fyn de Deena) naar Neerland opgetrokAen.
55
za6
69o, is Wilebrord gekomen in Nederland.
A. 700.
717, tvierd Radbod gejlagen.van Karel Martel.
273
i 9, overfeed Radbod krankfinnigh.
z73
730, word van het Huss Adrichem ,buitenBeverwyk,gewagb
gemaakt.
8
734, wierd bet beeld Ermenfeul, door Karel Martell omvergeworpen. 157
736, overfeed Wilebrord , de eerfle biskop van Uitrecbt. 34
740, is bet vervallene Limmen , door Radbosid vernienwd.
204
760, .wierd Schorel vernieuwd , en met een fchool verrykr. 3 .12.
784, is Heukelom by de Schryvers al bekend. 137
791 , overfeed Radboud, de eerile beer van Egmond.
A. 80o.
500, circunicirca, pawn

de

Noortnannen

Cc

byen , in
deefe
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25o.
deefe landen omfwermen.
g m, is Groningen , too; een tamelyk vkk, door de Deenen
i16
vernield.
83o, is Wyk te Duirfiede , door de Noormannen verwoefle
3So
838, is het dorp Breukelen weghge.Ph'onken aan cie Reek van
Utrecht.
43
839, word, in een Gift-brief, gefprooken 'van het Huis te Suilen.
33/
850, Spreektmen al, in de Brieven, van S. Walburgs kerk,
k Gtoningeti.
37f
---- <)f* 860, is geweefi de gruwfaame Watervloed , alles om
28c
terwerpende , en den Rhyn verfioppende.
857, of 867, fou die vermaarde Boomitortinge, in deefe landot fy, r gefehied. /Indere neemen het veel laater. 39
86o, is geg'even de getoaande Donatie-brief aan gr. Didrik
de 1.
55'
207
866, behoorde Loenerfloot older Loenen.
868, wierd Wollebrand, beer van, Egmond, op fyn bed ver8o
moord.
884, fin de Noormannen ,, langs den Rhyn, in Neerland gekoonsen.
28'6
889, word, in een Vergunbrief, gewagh gemaakt van Suterdeshage.
332
890, word Thiel in een Vergoodrief genoepnd.
338
899, was Der 'web een manfe of renteboeve.
337
A. 900.
900, word gewagh gemaakt, gelyk ook, in latere jaaren, van
verfcheidene fchildknapen van Akerfloot.
9
9©3 , is overladen gr. Diderik de I.
56
78
910, was Wombat de eerfle abt van Egmond.
913 , word van Fortrappe gewaagt ,in eenrergunningbrief. 92.
916, is het Huis Pouderoyen gefiicht.
268'
934, rouden, in Saxen , het tornooyen of het lancie-breeken
fyn ingefleld.
52
was Uitrecht noch eenjlot; volgens een Vergunbrief, 340
943 , word het landfchap Drenthe in de Brieven genoemd. 341
95 3 , is Loenen gefchonken aan de kerk van Uitrecht. 2oc
-- is Maiden aan de kerk van Uitrecht weghgefchonken.
2/6
972, floe/
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floegh Diderik de II, by Rhynsburg de Friefen.
2:89
,overleed graaf Otto van Nairou.
x63
980, was Eillingen noch gelegen op een dell van Vlaendere.
289
X87, is Bergen, by Alkmaar , bekend in een brief van gr. Ar.
30
988, wans°Buder. gen, by Alkmaar, noch gelegen, aan een Rhynfprankel.
fyn de Friefen beoorlogd , door gr. Arnoud.
2Z
990, is het Hui: te Brederode, buiten Haarlem, aangevana
gen.
42
993, fneuvelde gr. Arnoud, in Wefl-Friejland. 22. by Winkelmade.
916
996, word het eiland Urk , in de Brieven genoemd.
369
997, gewaagen de Oude lirieven wan Tcifterband,
335"
A. Imo.
wierdsliohorfl , der Benedielynen kloofier,, op den Heili133
gen berg geboud.
1004, doorflak Wallinger de I, beer van Egmond , j5Invrouw,
nevens'er boel.
80
16
10°6 , was Amisfoort al in weefen.
36©
lois', is de Domkerk te Uitrecht vernieuwd.
lot8, wierd bishop Adelbold to Boden rave geflagen.
31C
-- floegh Diderik de III de 00-Friefen, tot een kryghslili
gebruikende, een nagebootfle flee, vliet ! vliet! 57
— doorfteeit Diderik de IV, te Luik, de breeder des bishops'
van Luik en Coln.
57
wierden de Friefen geflagen, by Heiloo, door Diderik de
IV.
57. 1 33 . 315'
34
.........—. oorlogde bisk. Adelbold tegen gr. Diderik de III.
1021, verwon Dodo de H, beer van Egmond, nevens Helena
fyn moeder,, de Friefen.
8o
wiz, word het dorp Warmond, in de Brieven genoemd.
1014, floegh vrouw Helena de Friefen, by Heiloo. 133. 315
8©
1036, is overleden Wallinger de 1, beer van Egsnond.
tow , is overleden gr. Diderik de III.
C7
1040, beeft heifer Henrik de Swarte Groningen welbgefchon119
ken aan Uitrecht.
243
1042, is het kafieel te Liesveld geboud.
1,048, wierd gr. Diderik de IV, binnen Dordrecht, met cos
Cc 3
FYI
/002, ,
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pyl, doodlyk gequetfl,
18
— gefcbiede de flagb tufen Diderik de IV en de Luikenaars,
hinnen Dordrecht.
84
1058, flaat Floris de I , fyn vyanden , by Dordrecht, in een veld,

86
vol kuilen gelokt.
1062, word Floris de I , by Hemert, overvallen engedood. 86
133., 315'
1063, word, in de Brievcn, van Oetigeeft gewagh gemaakt.
211
261
-- is'er in de Brieven, gewagh van Pettem.
35-2
— word het dorp Velfen , in de Brieven genoemd.
104, word` in een gunjibrief, Dordrecht aleereerfi genoemd.
64
"........... ontfing Dordrecht bet recht van te Munten.
64. 237
—......... is Heemftee gegeven aan Uitrecht , door keif. Henrik
de IV
word Valkenburg , alo een landboeve , in de Brieven
genoemd.
345
1071, suierden de Friefen geflagen, by Oud-dorp.
31 5
-- dreef Govert met de Bult Robert de Fries en vrouw
110
. Geertruid, nit Holland,
8o
1074, is overleden Dodo de II , beer van Egmond.
1Q75, fou Delff bemuird en met een Plot verfierkt fyn, door
Govert met de, , bult.
.53
..-.----wierd Govert met de Bult, u Antwerpen op de hism*
lykheid, doodiyk gequttft.
Iio
1076, was Binkhorft , by Leiden, al in =elem.
33
-- Islam Diderik de V, veer Yirelmonde, en kreeg het by
131

4.............

verdragh.
g9. 158. 315
-- is Stavoren 'van Diderik de V verrneellerd.
322
Ion, kreeg Stavoren een Vergunbrief van keifir Henrik de

.IV.

32,2

365
1o81, lagh noch Oud Flardingen in Schieland.
1086 , word gewagh gemaakt van de Heeren van Adrichem. 8
1094 ,_ is grettlf Robbert overleden,
291
1092, is ,overleden Diderik de V.
59
1095, W4$ de allereerfie Kruisvaard , nate het Heili4h Land,
189
onder Godefrooi van Buillion.
1096, waaren de isidderen van bet Huis te Foreeft al bebud.
91
A. z Ivo.
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A. floc).
mo, kreeg Groningen allereerfi .muiren voor houte planken.
116
1112, is Groningen, ontbloot van veflingen , door Godebalt ,
bisk. van Uitrecht.
116

t , is S. Pieters kerk te Leiden geflicht.

193
87
kefde deer Jan van Kroonenburg, de flichter van het
flot.
186
, door oorlogsfeiten , vermaard de ridderen uit het
114,
127
Stamhuis Haarlem.
I31, word, in een Vergunbrief, van de flad Weefp gewagh
gemaakt.
379
139
1131, was bet dorp Hoeflake al in de Schriften bekend.
wierd het Huis Albertsberg, te Bloemendaal, verbrand
II
door Floris de Swarte.
1 /3/ , bouile . vrouw Pieternel de abdye te Rbynsburg.
289
11 3 8, wierd bisk. Herbert van Beren belegerd, van gr. Diderik de VI.
34. 60
1140, is aan het flot te Egmond begonnen.
79
reisde 4r. Diderik de VI, naar het H. Land.
I143 , gaf fich Groningen over aan Herbert , bisk. van Uit116
recht.
1144, is overleden vrouw Pieternel , de flichfler van het Rhyn256. 289
burger kloofier.
I t 4c, word al gedacht de burg van Buiren,
48
1147 , gefchiede de tweede Kruisvaart, naar het Heilig Land.
Ix Z

1122, flierf gr. Floris de Vette.

190
Ii

CC, was Haarlem al een flad , ten tyde van gr. Liderik

124
de V.I.
word, in de Chronyken van de Santpoort gewagh ge305
maakt.
6o
, overleed gr. Diderik de VI.
1199, leefde Heer 'Wouther van der As.
6o, wierd het flot te Woerden , van bishop Govaart geboud.
394
1162, fyn de Heeren van Batenburg al in de jaarboeken be27
kend.
191
1164 of 1174, flu de flad Kuifenborghfyn aangelegt.
oorlogde bisk. Govert van Rhenen :Ten gr. Floris

--

Cc4

de III.
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de III.
34. 57
1167, wierden Pelgrom en fyn fOon Folpert , te Leerdam, van
den duivel weghgevoerd.
194
1168, wierd gr. Florin de III, by Scorel , geflagen van 4e
Weft Friefen.
wierd het dorp Schagen verbrand 306. en Egmond aldaar geflagen.
$
was Scorel de krygsverfamelplaats , tegen de 'Tiefen.
311
117o, bong men de eabeljauw in de flads gracbten van Uit361
recht,
bowie biskop Govert van Rheenen Toutenburg, in 0veryJfel.
339
—
kreeg de Suiderzee haat. aanwas,
331
1172, deeden 110 Willemen het middagmaal een vertrek,
behalven die by de Koning waaren, in bet Hof 392.
1173, wierd het Reigersbos , te Ouwerkerk , door een booge
vloed omverr geworpen.
275.
1178, wierd bet Huss ter Horft, by Rheenen geboud, door bilk.
Govert van Rheenen.
147
1 $o, word, in de Brievengewagh gemaakt van Nierop, anders Nieudorp.
247
fou , in Holland , de allereerfle bedykkingen fyn gefchied.
62. 143
1187, ging de derde Kruisvaart aan , onder Barbaroja. 190
31

87
119o, was de vierde Kruisvaart, naar het Heiligh Land, Igo
is Poris de III , in Syrie, overladen.
—
87
1191 , wierd-veroverd ilkon , of Ptolemais, een flad in Syrie.
Maimburg, Kruisv.
I 193, overleed beer Berewoud de II, van Egmond, aanvan-

—

ger van bet flot.
79
word in de Brieven gewagh gemaakt van het watertie ,

Put.
271
— was Naaldwyk a/ in de Erieven bekend.
240
I I 95‘ , bad Diderik de VII, een krygsgefcbil met ll1illem, Aft
jongere broeder.
61
A.

1200.

moo, is het flot te Heukelom geboud.

137

overfeed Dodo de III , volirehker van het flot te I gmond.
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mond.
79
wierd bet Huis Roofenburg, 6y Leiden, geboud. 298
wierd bilk. Diderik van der Are geflagen , door Diderik de VII.
34
1103, wierd bet Huis te Banjart , by Beverwyk , verbrand.
2,s'
overleedgr. Diderik de VII , binnen Dordrecht. 61. 3$4
1204, word Willem de I, de i3de grauf van Holland. 384
-- it vrouw Ada, op het ettandrexel, overleden. 7.335
Muiden in affen gelegt.
wierd
'136
1208, overleed "outer de I, gemeenlyk Quade Wouter genaamt , berbeuwer van het Egmonder flot. 79.
8o
12,13, is Vianen aangekgt , dopr den Heer van Kuilenborg.
3S-9
1214 of i2.66, Vrouw Margriet verloft van 365' kinder es,
te Loosduinen gedoopt.
2IZ
fouden de Haarlemieten , met een faagfchip , de haven
van Damiate geopend bebben.
51. 124
1222. , word in de Brieven , van het dorp Pinaker gewagb
gemaakt.
2,66
affen gelegt.
1223, is bet Gein, door gr. Floris de IV
I0I
overleed graafi Willem de I.
384
1 22,4 , is de Domkerk tot Uitrecht vernieuwd , en tot den
hedendaagfen fiand gebracht. 360
1227, fneuvelde bilk. Otto van der Lip, boor Kovorden. 34,
-- is koning Willem te Leiden gebooren, in het Grayenhails , Lokhorft.
2o$
123 t , is overleden Elifabeth , naderhand onder de Heiliges
gefteld.
64
I232, ontfing Dordrecht de flapel van Wale.
12,34, was de foo genoemde Kruisvaart tegen de Stadingers. 8g
1135. , is gr. Floris de IV, te Korbie vermoord.
89
kefde Gillis van Amfiel , de boubeer van het Huis te
Mynden.
233
1238, is het flot Middelburg, by Alkmaar geflicht , door Flora
de V.
237,
1246, fchreef Beka , fich bedienende van Egmonds boekfaal.
77
1247, wierd Willem de H, Rooms honing verkoofen.
33$'
Izi9, is te Haarlem , geboud bet kloofter der Karmeliter
Cc s
monik-
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monikken.
114
, brocht honing
fyn hofhoudinke in s'Gravenha121
.ge.
wrerd tuffen Uitrecht en Holland gektwill, over Yirel159
flein.
ging men van Enkhuifen naar Stavoren, door bet bofch
Kreil.
184
circumcirca, flichte honing Willem het Huis te Heems221
kerk.
125'!, overleed EliCabeth van Brunswyk. 385'. vrouw van honing Willem.
I2C2 , is bet Huis te Eem veriocht, door Heer Jan van Wondenburg.
74
2c3 , is de 1-1offiede Lokhorfl , by Arnisfoort, in de Brieven be209
kend.
is bet Jib: te Vreeland geflicbt, door biskop, Henrik van
370
Viande.
a /9
fyn de Vlamingen verwonnen en gefiraft.
word, in de Br:even , van P oelgeeft &iv agh gemaakt.p57
1254, is het krygigefchil bellecht , tuft): koning Willem en
386
Swarte Grier van Vlaandere.
115s , sr Koningsveld , bet jonkvrouwen kloofier buiten Dell,
gefischt.
178
is Toorenburg , by Alkmaar , door hosing Willem ge.
bond.
339
1 257 fneuvelde kon. Willem, te Hoogwoude, flrydende tegens
145. 3i 586
de Frieren.
25 9 , wierd bet flot Toutenburg vernietruld en verfierkt.
329
1 26o, was een fcheepsliryd, ontrent bet land te Vooren. 369
-- was Delf al een flad.
337
$62, , is Leeuwenhorft , een abdye by Noordwyk,gejlicht.
z63, fiierf Richardis , gichter van het kloofier , Koningsfeid.
179
x2.4, leefde Heer Gysbrecbt , de bouwer van het Huis
302,
wiel.
1167, overleed Machteld van Lottringen. 385. moeder van ko-

ning Willem.
124
is68, is Haarlem belegerd van de Kennemers.
was bet flot van Abkoude al in weefen, toebehoorende
den biskop.
3
is bet flot te Vreeland, door Gythrecht van Amliel, be-

legerd,
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legerd.
371
12,1o, is Alkmaar een oorlog aangedaan.
13
wierd
de
grond
van
Kuilenborgh veriorht.
12,71 ,
19f
127z, floegen de Friefen Floris de V, by Vronen, op de Geett.
_..— fiaat Floris de V de Friefen, op de Geeft , WS da; 1byt

eoft geflagen was.
96
-- leefde Otto van Arkel, Heer van Heukelom.
137
1276, beef: Floris de V , het kafleel Wydeneffe, in N. Holland, vernieuwd.
380
1277, maakte een Watervloed , de Dollaard , in Groviilgerland.

378
1279, word van Enkhuifen allereerfl gewagb gemaait ; door
j. van Arkel verbrand.
83
16
12,80, wierd Amisfort door den biskop ontrufla
_____ is het flat to Vreeland , aan Gysbrecbt van Anflel
verpand.
371
191
1281, wierd to Kuilenborgh het flot geboud.
— fpreeken de Vergunbrieven van Voorfchooten , by Leig69
den.
I282., floegh Floris de J7 , de Friefen, by Schellinghout. 3 I I'
-- waaren de tolkn van Geervliet in .z.veeren. too
— fyn de Friefen verder,, door Floris de V beoorlogd. 90
1284, was, in deVergunbrieven, Veere tejeggen , Mevrouw.
5-5-6

word al, in de Brieven, gewagb gemaakt van bet Haarlemmer Hour.
......■■■• ■■■••••

125'

is Berkenrode , door gr. Floris de V, weghgefchonken.

3 1. 12.7
1 tSc , wierd verdraagen , Swaanenburg , simmer to herbouwen.
332,
...._........, wierd, to Loenen , een verbond ingegaan, tubren de bis371
kop van tlitrecht , en Gysbrecht van Amfiel.
1286, wierd Amisfort met de wapenen , door de Hollanderen
16
aangetaft.

.............. wierd een vre de getroffen , tufo; Floris de V, en de Friefen, op Toorenburg.
337...........,... wierd Nieuburg , ontrent Alkmaar, gebond door Floris
de V.
248
-- is't DA edembl ikker flotgeflicht , of ten 'nil:flex vernieuwd,
ily
door Floris de V
317
...„.. ...,.. leefden de Snoyen , eels ridderlyk geflacht.
1z90 , sr
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I ta 90 , is het kafteel , binnen Vianen , Too men wil , geflicht.
a
--- circumcirca , is het flot te Muiden geboud, door Aril

de V.

23 $'
291
de edelen van Rodenrys al in weefen.
1294, was Oud Gein noch een _gad. 10E
1296, isgr. Floris de V, door Gerrit van Velfen omgebracbt. 91
m___......... wierd de gevangene graaf, Florin del", op Kroonenburg
gebracht. 186. waar naa dit flot is belegerd en ter ne187
der geworpen.
........— is Florit de V, op Muiderberg, aan Ty; wonden over236
leden.
........_ ionden die van Naarden boar getrouheid voor Floris de
29 2 , waaren
1

V.

243

is bet Huis te Teilingen aan de graaflykbeid vervallen.
336
.....-.--- moet het Huis te Velfen al fyn verwoefl geweeft. 3f I
- is het flot te Woerden de Graaflykbeid van liollandingelyfd.
394
x297, w:erd Eenigenburg , in Noord-Holland, vermeeflerd en
afgebroken.
7f
— floeg Jan de I, de Friefen , pp de Wyde Geeft , by Alkmaar..
1ff
1 298 , wongr. Jan de I,. het flot Pat; Yffelftein.
I55'. 158
2299 , is gr. Jan de 1, fonder- kinderen overiedeti.
I S4. ItS
..*■•••••••■.

A. 23oo.
I300, is Amfteldam , door de Kennemers , Waterlanders en
Friejen, vernield.
1$
---- was een fcheepliryd, ontrent den Briel.
269
b---- bebben, even als de Dykgraven , de Heemraden, een

aanvang genemen. 132,
_......... wierd Gouda door de Vlamingen bemagtigd.xi 1
----. word van het Huis Hondfleen gefprooken , in ten Ontfangsfchrife.
144
---- circumcirca , leefde de rats , Klaas van Kieten , te Spaarwouw.
-1 7.5.
271. 77
--- leefde en fchreef broer Willem Procurator.
322,
-- kreeg Stavoren een Vergunbrief van den Deen.
1301, dreef gr. Jan de 11 , Jan wan Renege xi: Zeeland.
I'S'S
1 301. fnex-
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I 301 , fnenvelde bishop Willem, op Hoogewoert, by Montfiiori,
I42. 2 34. 315
1302, is bet Huff te Brederode, by Haarlem verbrand , door"
de gr. van Loon.
42,
1303 , is Rotterdam ingenoomen van de I7lamingen.
Soo
— is het kafteel van Schoonhoven veroverd , door Witte
van Haemflee.
P if
— fon, door gr. Jan den II, de 'fad Verone fyn belegerd ,
verwonnen en verwoefl.
19. 356
1304, overleed Willem de .1. i r , beer van Egmond , lieveltngvais
gr. Floris de V.
8o
Ifs'
i3or , is Jan de II, aan en t 'late geflorven.
.-....— bier ontrent , leefde di Cbronykichryver , Melis Stoke.
329
1312, , is het kafieel van Schoonhoveti vernieuwd.
311
It 313, is keifer Henrik de laatfte , vergeven met een heilige
Hotlie.
13s
1 31 5. , war, in Holland, het geld leer fchadrs en hollelyk. 97
-- is de Hooglandire kerk, te Leiden, gefticht. 199
— bielp Willem de Goede den koning Lodewyk den X, tegem de Vlamingen.
387
1318, is Dullenberg , in de Neder-Betswe , ten deele verbrand.
li
..............., was het finis te Roofendaat, by Arknem, alinweefen.
298
1324, troude trouw Margriet met den heir,, Lodewyk de V.
389

is een kapelle gefticbt te Maiderberg, op de pleats, al-.
wear Floris de V was overleden.
26
21‘.7
1326, is bet Hails Rhyneftein afgebroken.
1328, is bet clot van Abkoude hertimmerd.
3
•..........,.. bielp Willem de Goede den koning Philippus den VI, en
verfloeg de Vlamingen.
387
3330, was, in Gelderland , de oneenigheid der Heekers es

..............

130
Bronkhoriten.
1334, wierd in Holland, ieder morgen lands, met 2 pennin-

gen befwaard. 97

1336, wierd de Heer van Nyenrode te Soefl gequetfl. 3 16. 317
1338, is bet Hui; te Eem , door die van Uitrecbt, ingenomen.
74
war 'er te Groningen, een krysszefibil ) teen Stad es
117
Lauds.
134o, bonds
0.11.1r ONO
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1340, boude.Yan de III aan de burg van Heusden; gelyk daar
1 38
+--w- gl aRaei:n7 aouthavan Gelder de flad en _het Plot, van Wyk te
Duirttede te leen , aan Sweer van 4b4ou,
38o
-- word van StoutenburggefProoken in een Los-brief. 329
_— wierd het II:A te Vreeland weder verpand.
37r
1342, ontfing Dordrecht de flapel van Wyn.
64
—
is Johanna de Valois , weduwe van graafifillem de Goede , een nonne.
387
1 343 , flu het Buspoeder voor Algiers fyn gebruikt geweell.
2 54
8
I 345, is het flot van tilDkoude belegerd en ingenoonten.
-- was de krygsto4t tegen de- Stichtire.
I8-4
.--.— belegerde Willem de IV, de fiad Utrecht.
159
-- fneuvelde Willem de IV, in een liryd by S. Olof. 32q,
^8. 9
04
184
1346, was de krygstogt tegen de Friefen.
1347, was Jan de _Kok, Heer van Waardenburg.
373
overleed keifer Lodewyk , onfeeker of door vergif. 220.
—
339
overleed , te Biervliet , WillemBeuckeld, uitvinder van
—
het haringfouten.
i1b
1348, was weder krygstogt tegen de Stictilffe.
184
was 'er een treffen by Etines , ept4 nioell boar oude
naam aanneemen.
7f
-- wierd Naardep tot een puinhoor Lew**,
2-4
1349 , is Oudewater ingenomen, en ten deeie verbrand. 259
-- is Ramsbroek , in de Brieven , bekepd.
474
302
.--- is het Huts teAuwiel met geweld ingenomen.
iyo, was het gefchil der Hoek& en Ka4pljautche, tuffermoeder en foon.
.A39
is Nieuw N4arden geflicht , niet verre van het oude.,
—
243
2.98
is bet flot Roofenburg beleger4 en beflormd.
—
flu het verweende Vroawtjen van Stavoren bebben ge—
3 2. 2
lee fd.
-2 % 0
I 3 51 , den 4 Julii,, gefchiede het gevecbt op de Maas.
lot
—....... is dldengein of Oudgein gewonnen en vernield.
was de krygstocbt van Willem van Beyere, tegens Fyn
—
184
moeder.
wierd Willem de V graaf van Holland en Zeeland. 390
—
396
13v,, wierd bet Huis te Woudenburg verkocbt.
1353, At
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I 313 , it het Huis to Woudenburg belegerd, geVomen et; gie4
floopt.
396
135-4, is bet Bufpoeder, in Duitfland uitgevonden,
2f3
wierd bet . flot te Vreeland weder &loft.
371
I 35's , is het Hats te Rhyneflein weder gewonnen.
287
.._.— washet een treffen by Bwit-choten.
49
. - --.4 -. was de krygstogt van biikop Jan van Arkel.
184
1356, is Muiden en baar flat, door bishop yan van Arkel iin,.
genomen en verbrand.
236
—
is het flot te Nieveld ingenomen en om verre geworpen.
248
war een hervatte krygstogt tegeos de Stichtfres
184
—
253
1357, wierden de allereerfie Dondtrbuffen gebrutit.
130, is het Huis te Heernskerk belegerd.
as.
_....,......, is bet Huh te Reernskerk ingenoomen.
22Z
is graaf Willem de V finneloos geworden en opgeflooten.
390
34
1359, is bet Huis te Binkhorfl geruineerd.
quam gr. Albrechtvoor Delf, en dwonghaar tot .den overr
gaaf.
Jo. af
wierd het flot van Heusden belegerd.
IV
is het Huh te Polaanen van de Delvenaars afgebrokets.
267
is bet Huh .Spangen , door die van Del.11' , geroineer4.
317
1360, wierden de Donderboiren, te Sandvliet , in gebruiip253
bracht.
is het Huh te Meeuwen getimmerd.
2I
1361, wierden de Heekers by Tiel geflagen , van de Bronkhor...............

flen.

130

18c
1362, was de krygstocht tegen Eduard van Gelder.
—
is het flot Voorft, door biikop, Jan van Arkel, &wonnen en afgebrooken. 369
1363, iiEv erflein we der opgemaakt ; gelyk nude Hageftein. 84
1364, wierd Henrik Kannemaker , wegens het onteeren Van
vryfiers en jonge weduwen, binnen Gorkom, onthoofd.
16z
1367, is overleden Hugo van Affendel ft, abt van Egmond. 7g
1369, was Hageftein, een fleaeken , door Otto van Arkel met

muiren omringd.

121

1370, is bet Egmondev flot vetnietisvd, door Heer Jan de 1.

79

1371, over-

13L AD W y s E it.
1 '7't , overleed hert. Reinoud, het hoofd der Heekerffe.

130
was'er weder gefihil over het flot te Vreeland, met Albert , ruwaard van Holland.
371
1372, is de Loren Simpol , te Vianen, gefficht.
28
1373 , Is Gildenburggetimmerd , te Vreeswyk QM de Vaart.
103

i! de Nieuwe Vaart gegraveft, mit de Lek.
344
1374, is G ildenburggewonnen; eerft door hert. Albert, daar
op weder, door den bilk. Arend van Hoorn.
103
- is Yfreltleiti geplonleed , door het yolk van bilk. Arend
van Hoorn.
I S9
is de kry(gistocht iegeft de Stichtfre hervat.
i8c
wierd Kroonenburg, in het Sticht, belegerdenverwoeft.
x 87
is Muiden ;wed& 7 door bishop Willem tot on roofgewee IL
2.36
-- quam bet flot te Vreeland aan den ruwaard , Albert.
371
137c, is Puttefiein, in Suid-Hollaftd, gelioopt.
27Z
1377, beefs een Watervloed het valie Zeeland tot eilanden gemaakt.
,
399
-----flierf graaf Willem de Doite. 390
1[378, wierd de Weer Splinter op Loenerfloot belegerd. 207
1381, overleed Machteld, .de vrouti; viift raafWillem den Dollen.
389
1386, overleed Prouw Margtiet van Brige, moeder van raaf
Willem de VI.
393
1390, is Bloemeftein , aan de Lek , gewonnen en nedergeworpen.
3f
--- fyn 'er Beveffingbrieven geteekend van Zwentibolchus.
402
leefde Ysbrand van der Koulfler. 183
1391, is S. Olofs kloofter van de Wefl-Friefenverbrand. 25's
1392, wierd Alyt van Poelgeeft vermoord. 10. 12.
ontflond de fcheuringe in Friefland, tu/fen de Vetkopers
en Schieringers.
35'8
is het Hui: te Kleef, door Willem Kufer,, geJlicht. An17$
dere flellen dit Huis ouder.
1394, is bet Huis te Heemftee, buiten Haarlem, omvergeworpen.
131
1395', is bet Huis te Altena belegerd, vangr. Albrecht. 14. i 85
fyn de riemtallen van Hello() verminderd.
, 1 34
1396, Areeg
--

11.11111111111....■
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1396, kreeg hert. Albrecht .de neerlage by Scoterzyl.
3I5
-- verfloeg Albrecht de Friefen wederom , by Stavoren , ontrent S. 01of.
316
303
---- word, in de Brieven ,gefproken van Sardam.
117
1397, wierd Groningen aangedaan door hert Albert.
wierd het iihis u Lotveftein belege
g.
rd.
1$s. 209
1398, is Gouda onder de Graven van liolland geraakt.
1 ri
-- is het Hui; Hodenpyl , in Schie'and, vermeld.
139
1399, was ten krygstogt tegen de Oofl Friefen.
I8f
A. 1400.
1400, is Groningen belegerd door Frederik van Blankenhrim ,
bisk. van Uitrecht.
117
- quamen , door een huwelyk, faamen de Hatifen van Haar127
lem en Airendelft.
185
-- was een krygstogt tegens de Ooft-Friefen.
7401, is Gieffenburg bekend geworden, in bet oorlogen van J.
103
van Arkel, tegens Holland.
----'--- is vrouw Jakoba gebooren.
39r
-- is de burg Werkendam , in Z. Holland ,afgebranal. 379
185
1403, wierd Gorkom belegerd.
10
1404, is overleden graaf Albrecht.
-- is Delffshaveri aangelegt , door die van Delff.
14
-- is het Huis te Heernitee, door die van Haarlem, geplon13/
derd en verbrand.
-- kreeg Hattem een fwaar ka/leel, van Reinoud vanGelder.
129

108
I405' , quam Gornichem onder Holland.
159
quam Yffelitein onder Holland.
is Everitein belegerd, gewonnen en geruineerd.
84
-- jyn de Huifin , Gafparen , en Everttein , belegerd.
35', 8 4, 1Z1 7 185
Ill
1406, is Hageftein belegerd, gewonnen en vernield.
18f
1407, was de krygstocht tegen de Luikenaars.
214
1409, is het Huis Mauderik ter neder geworpen.
271
1 4 10, circumcirca, is het floc te Purrnerent gejlicht.
1412, wierd, binnen Gornichem, het Plot van Arkel afgebroo19
ken.
:04
is het Hails te Lips, in de Leenbrieven, bekend.
1414, oorloghde graaf Jan de III , tegens die van Uitrecht.
156
1416,
is
Dd
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I 416 , is hei neergeworpen Huis , Rbyueftein , vernieuzza,
287
1 41 7 ) was de krIgitogt van Vrouw 1 4koba, tegens Willem
van Arktl.
185
......
wierd Jan de II, beer van
&m angos in dden
firyd, binnen Gorkom. Egmond ,
8o
fneuvelde Jonker Willem VW" Arkel, in den firyd , binnen Gornichem.
21.
freuvelde Reinoud de Hoer van Brederode, binnen Gor.
nichem.
39
_,....... was, binnen Groningen, de tweefpalt der Schieringers
en Vetkopers.
1 17
1......, ....... is Amisfort, van de;Gelderife aangetaft.
16
--- is Yfrelflein belegerd van graaf Willem.
159
--- overfeed de Hear van Nyenrode.
207
is Rotterdam ingenoomen , door Jan van Beyeren.
-p...■........

109

b...............

300

flierf graaf Willem de VI, aan een quaad been. 391
1331418, wierd Dordrecht belegerd.
— is Vianen door de Brederoden bebylikt.
43
1419, is Leiden belegerd.
185% 199
1410, wierd Geertruidenberg tot overgaaf gedwongen, door de
Dortenaars.
99
--. is, te Haarlem, de Dr4kkonli soitgelyonden, door Laurens _Koller.
65?
....— gal fich Heusden over aanYakoka, daar na huyshoudende op haar fiot.
138
-- is Leiden belegerd en gedwongen, door gr. Jan den III.
156
is Paddepoel, een mannekloofter lor, Leiden, ter near gefmeeten.
261
1421, was S. Elif*eth$ vloed. 14,- 8.2.- 399. waar in bet
floe Almflein verdronken. 14. bortsmonde.
65.
---- is Klundert, door S. Lysbeths vloed, geweldigd verminderd en verfwakt.
177
Net Huis te Metwe, door S. Lysbeths watervloed,veryield.
231
is bet Heere Huis Rhiede, met e'en booge vloed,weghkefpoeld.
2Ni
1413 moefi Jakoba, van Burgondie gedwongen, afflaan van
haar waardigheden.
1,53
—, is Nazareth, (en Roger , &flit* op de rninen wan Oud
---

11.............

Gein,
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Gein.

lot
14 24, was Albert Belling een tweede Regulus, te Schoonhoyen.
31 1
-__...t___ flierfgraaf Jan de III.
I0
12 , wierd te Al hen gejlagen.
..8,1 f
----- is het Huts te Heemttee weder geuineerd.
131
........_ wierd Schoonhoven belegerd.
g
_ _—___. of 1436 , is het Huis te Heemskerk , door de Kenne-

ar

mers ter neer geworpen.

231

1426, is 13aaren, by Soeft , een (tadsre‘ht gefehonken.
. 24
........._ is }dam vermeelierd door de Kennemers.
73
.._____ is Enkhuifen onder de liennemers geraakt.
83
-- is Jakoba verwonnen van hert. Phdip, by Beouwersha.
j
yen
48. 185';
31
-- wierd Monikedam van de Kennemers ingenoomen. 234
— is het flot van Sevenbergen gewonnen en geruineerd.
313
I 4i7 , kreeg vrouw Yakoba de neerlage in een rcheepsflryd, by
31. 6
Wieririgen.
2428, is Bunfchoten van muiren ontbloot , in tot een vlek

gemaakt.

49

1419, den II Januar. troude Philip de Goede, se BrAme ,
189
met Ifabel le.
1430, is de Gulden vlies order te ROW bevelligd; 's :pars
te vooren,binnen Brugge, door Philip de Goede - in289. 267.
gefield.
—, circumcirca , is het Karthuifer Konvent $ buiten bey' ge180
flicht.
—.—. wierd het Limmermeer bedykt.
229
.— ondekten fich , by Stavoren , de rumen van S. Olofs kloo24 L
tier.
-- fou een Meerminne fyn gevangen in de Purmer.
73
2431, fyn de dorpen , Hoek en Oudenbove gehecht aan Leeuwarden.
194
1 58
2433, is Yffelmonde gebotal.
1434, is het kloofter van S. Brigittegeflicht te Kouwenwater,, in
—

191
Braband.
den IO November is Karel de Stoute gebooren. 164.

262,
124
1436, is Haarlem belegerd, door Vrouw Jakoba.
-- overleed Vrouw Jakoba, op het flat tereilingen. 41. 11.3
263
--- wierd Kalais belegerd, dock week?' verlaatcn.
Ddz
1436, is
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1436, is het Huis te Brederode omvergevjorpen, door de Ka43
306
e t flat Schagen geboud.
ha:fre
1440, wierd
if het Huis te Werwe, by Voorburg, geboud.
378

1441, bee ft Philip pus , p ert. van Burgondie, hetfiotteW oe rden ingenoomen.
394
144C, wierden di toenaamen van Hocks en Kabeljaaws by
141
plakkaat verboden.
1447, was het Hui: Oud-Teilingen, anders Lokhorft, aan de
337
Poelgeejien.
185
was de krygstogt tegen de Waterlanders.
Abkoude
moefi
Jacob
van
Gaasbeek
afftaan
het
flot
van
1448,
aan den biskop.
3
394
is het flot van Woerden, by y acht, beklommen.
1449, is Uitrecht van de Borgoenile verraft en ingenomen.

36z

1450, was het Heeren-Huis te Leeuwen , in Rhynland, al be197
kends
14.51, overleed Jan de II, gefegt Tan met de bellen, beer van
Egmond. 80
1452, was het Huis te Roon al in de Brieven Wend. 297
14517 maakteYan de III, eerfle graaf van Egmond, eene Jan
So
Melts Schout van Egmond.
185.
1456, wierd Deventer bekgerd.
de Walraven van Brederode een manflacb op de alt.

33

is Abfpoel getimmerd, aan hetWarmonder Hek. 6. 78.
flervende ook in dat jaar de Richter. 78
1459, ;.f Karel de Stoute, binnen Gorkom gehuldigd. 164. gelyk
te Heukelom, 1462..
1460, circurncirca, is Nitgevonden fandige landen te verlaagen
tot weilanden; van gelyken fchraale landen toe te mak( n.
193
is Wyk te Duirflede, nevens het flot van Abkoude, ge380
geven aan den biskop van Ultrecht.
1461, is beer Rutger van den Boetzelaar,, op het llot te Alpe23
ren doodgefihoten.
-- was Alkmaar noch gelegen aan den Rhyn.
286
-- is het kafieel van Gorkom , gefierkt door Karel de Stoute.
164
,liet Karel de Stoute het land Charlois bedyken.
300
1458,

1463, is hert. Arend van Gelder,

door Adolf, lyn fOo . ,

verfekerd
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herd op het Huis te Buiren.
48
1463) is de tweefpalt gemaakt, tuffen Karel den Stouten en bin
vader Philip; met deefen weder verfoend. 14 6 5 . 164
wierd Koeftein onthoofd; de flokebrand teen vader en
foon.
178
1465, hadden , te Hoorn, de burgemeejleren een malty,' van

..-........11■

3 fluivers.

97

1466, is Ytfelitein verbrand door de Gelderfe.
159
1467, den 28 Odob. is gebooren Erafmus van Rotterdam.

........_ overfeed Philip de Goede, 73 jaaren oud.
16s, 236
0:
1468 , is Luik ten gronde verdelgt door Karel de Stoute.
165
1470, wierd Arend van Gelder, door Karel de Stoute,teg-ens
de wile van Adolf, fyn fion, verloii.
165
overleed Frank van Borfele, fonder kinderen.
40
---- wierden Walraven en Reinoud, Heeren van Brederode, binnen Wyk te Duirftede, op bet flat, mishan381
Md.
1473, lagh hertogh Karel de Stoute voor Nimmegen. 346
1 475', is Nuis belegerd, door Karel de Stoute.
186
1476, wierd Karel de Stoute , door de Switfers geflagen by
Marten. i6 j, wederom , van defelve geflagen , by
166
Lucern.
1477 , wierd Karel de Stoute geflagen, voor Nancy ; by felf
fneuvelende, in het vluchten,
166. 218
-- trouwde Maria , dochter van Karel de Stoute. 2,19.
.....■•■•■■■1

224
-- was een krygsverfamelinge te Score!.
313
124
1478, is gebooren Philip de Schoone.
186
I479, was een optogt naar s'Gravenhage.
1 4 80 , is gebooren Margareta.
224
— is bet Huis Sylhof veroverd.
314
-- was Watering een adelyk plat, in Delfiland.
377
2481, overleed, op het Huis te Heemftee, Reinoud van lire-

131
derode , de bouwer van defelve.
-- is Dordrecht, door Manke Jan, gr. van Egmond, met
een krygslift verrafi.
8r
7$'
is het Huis te Eem verbrand en afgebrok'n.
----- is bet Huis ten Ham belegerd , gewonnen en verbrand.
■......■■■•

217

............. is bet Huis

te

Hermelen , belegerd en overgegeeven.
Dd3
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ven.
137
1481, den 7 Sept. is het Huis se Nyenrode ingenomen en
V erbrand.247
___ gefchiede een Gevecht, te Weilbroek.
333
1482, is het ;lids ter Haar belegerd en gewonnen.
123
...--- viel Maria van haar paard , en fick befeerende, fl
ierf fe
binnen weinike dagen.
1 483, pan: Maximtliaan boor ha flot Kroonen
l 191;w3g6.
. 3 2 71
1 487, quakn'ereen verhooging op de Munt.
238
1,388, is Delfshaven , door de Hoekfche , verbrand.
54
- wierd Maximiliaan , van de fyne, te Brugge in hechtenis gefet , dock door fyn vader, Frederik , verloft.
225

"............ wierd een Reutinne lichaam opgefpoeld, by Ter Sthelling.
276
- dreven die van Schoonhoven de Hoelgi wan haare walla:.
312
,
........_ 1/1;flukte die van Uitrecht haar aanflagh op Gouda.
II I
1489, is Geertruidenbergflormenderhand ingenoomen ; doch weder vrygekocht.
99
__
is Nieuburg belegerd, veroverd en geflecht.
2V
i)c bet Huis te Poelge,ekt omver gelmeeten.
267
if Rotterdam belegerd.
186
2490, sttierd Mootfoort bekRird van de Soma; e* liollas.
ders.
234.
....,_ wierd bet flea te Woerden aan hertogh Albert van SA.,
xen gegeven.
394
4491, ontliond, in Noord- Holland , de beroerte van bet Kaas en.
Brootsvolk.

159

149,1, kJ Haarlem overlaji van bet Kaas en Broodsvolh.
124. 160
--s-- wierd Nieuburg, door de Kaas en Broodslieden , vet-nield.
248
1493, overleed heifer Frederik , Maximiliaan hem volgende in
het ryk.
225
1495, troude Philip de Schoone, binnen Lien
264
2496, is Blanke Sfortia , tweede vrouw van Maximiliaan,
van haar peord gevallen.
219
---- is Leerdam van de Gelderffe vermeejlerd.
1.94
- quam'er een verhoogi; . g op de Munt.
237
1497, fyn , in Holland , yea kleene Meertjes in een geko-

mcn.
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men.
1498 , fyn de Dubbeide Saffeners , te Gent , gemsnit.

377
239

A. 'coo.
Isoo, is Groningen belegerd van heriogb filbert van Saxen.
117

is gebooren heifer Karel de V, binnen Gent,
164
---- was , in de Saxiffe oorlogstyden , by de Friefen , een
woord , de toets der Pieemdelhogen.
95*
wierden , te Voorburg veel oudheden Qntdekt en edge.
graven.
368
I :03, is Ea , van Leeuwarden naar &Rum loopende l vaar-,
baar gemaakt.
74.
269
-- is Pouderoyen gewonnen en afgeirohen.
i i-o4, is overleeden Jan Gerbrands van Leiden , Chronykichry201
ver.
I swoc , fochten de Gelder"'e, met een 10, Weefp te verraffen.
379
--, is Hattem belegerd.
129
117
Is-o6, ;,f graaf E4 in te Groningen gehiildigd.
263
-- is Philip de Schoone overleden.
'eI yam, Gelder, Weefp met geweld, ingenoo-- heeft Ka
men.
379
15'08, is Muiden, van de Gelderffe , ingenoomen en verbrand.
236
iftt, is Woerden, van de GelderSe , by narbt verneefierde
896
1514 , verliet gr. Edfart Groningen by nacht, en men gaf de
117
regeerinx aaso Karel van Gelder.
-- is Nieuwpoort afgebrand.
249
15'16, hebben de Gclderfle ,binnen Afperen, veel wreedbedge23
pleegt.
.............. is over teden Jan, eerflegraaf van Egmond ; alwaar noeb
fyn kopere tome in wefen is.
81.37s
— wierd Nieuwpoort overvallen en uitgeplonderd. 249
tp.7, is het Hair te Altena , aan de Suyderzoe , get-Alward
door Felix wan Oolienryk.
14
-- wierd bet Luis te Kouifter, door de Geklerfe verbrand.
--

..............
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154 17 , was Lange Pier opperammiraal der Gelderfe en Friefin.
242
—........ wierd Medemblik met geweld veroverd , door de Swarte
Bende.

22,6

._,............. is Nieuwpoort wederom afgebrand.
149
Is , door het yolk van Sonoy , het clot van Egmond een
rusneufe romp geworden.
79
1319, overleed keifer Maximiliaan, 37 jaaren naa fyn vrouw
Maria.
224
I C20, is bet Huis te Britten allereerfl op de firand ondekt.
45'
266
— is Lange Pier overleden, binnen Sneek.
wierde te Roomburg een marmerfleen opgedolven , gedenkende aan het magafyn van Severus.
292
----- fyn de Watermolens, in onfe landfireek , uitgevonden.
,b.......I

143
1512, wierd Karel van Gelder , binnen Groningen ingehaald.
118
15.14, is Nieuwpoort driemaal ingenomen, geplonderd en verbrand.
249
I 5.2.6, fneuvelde Lodewyk, koning van liungaryen , in een
gevecht met de Turken.
219
1527, wierd bet flot van Abkoude, door evoke Stich* ftroo6
pers , aangedaan.
...............••••.1,
is Beverwaart, door de biskopfche, ingenoom e.
31
........................ is het Huis te Maarflen , door Steven van
Nyveld , geboud.
213
.■■■••■•■■••■•■•. is Rheenen , met verraffinge , ingenomen.
275"
.........■••• is het Huis te Schonauwe ingenoomen.
310
xsz8, wierd het Huis ter Hora , by Rheenen , afgebrooken.
147
................11
is s'Gravenhage, door Marten van RoCum,geplonderd.
299
_ is Hattem belegerd.
129
--- wierd Uitrecht , van de Bargoengen , ingenoomen.
362,
1129 , lies heifer Karel bet floc te Vreeland afbreeken.
372
1530, is Dniveland , in Zeeland, ondergeloopen.
4©0
1532, is Suidbeveland , in Zeeland , van bet water overfleipt.
40©
1534, kreeg Uitrecht het keeel, Vredenburg.
362
1536, dew
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I536, den r2, Sul. is te Bald , overleden Erafmus van Rotdam.
g terdam.
3ca
Gronin gen, Stad en Ommelanden, fich over ad%
heifer Karel de V.
118
1537 , meenden de Gelder:Ye Enkhuifen, met verraffinge,tevermeefieren.
83
I 5-38, is overleden de gravin Magdalena van Waardenburg.
33
7
g
-- is overleden Karel van Gelder, een arlifligh
en dapp er
prins de Gelderffe Acbilles geheeten.
163
1541 , meende' Marten van Realm , door verraad, Antwerpen
te vermeefie, en.

299

443 , wierd Amisfort getemt ,door Marten van Rogum. 16.
199
—.__ moebilz: h11Tarten van Roffum aftrekken 'van s'Hertogen299
154c, fyn de Delfffe oortjes geflagen in bet collegie van den 11;
Geefl.
238
1546 , wierden de ruiners van Sandenburg ondekt.
304
1547, wierd Ameide een ontmantelde /lad en open vlek.
1S

is het Huis te Eem gefloopt.
75
— quam Marten van Roffumontrent Parys.
299
23o
15'5-3 , 1572. en I c97 , is de Zyp 'bedykt_
228
ism is de Bergermeer bedykt.
228
-- is de Egmondermeer bedykt.
— heeftfich Groningen aan hon. Philip den II, te Brufel
opgedragen.
nit
— is Kuilenborgh , door heifer Karel de V, een graaffchap
geworden.
19Z
g
223.299
-- overleed Marten van Rofrum.
155 6, befocht heifer Karel de Vde, met .Marie, fro fuller, het
i 28
graf van den eerften Haringfouter.
I 5i57 , had Lamoraal, de 4de gr. van Egmond, een groot deel
81
in de flagh van S. Quintyn.
1558 , ging Elbert Veskam , met fyn fihuitje, nit de Snider309
zee, naar Dantzik.
I $.5'9, wierd Henrik de II, koning van Vrankryk, in het tornoyen , doodlyk gequetfl. 52. Goulart Troubl. van
Vrankryk. 34 kl. fpreekende van een afgefprongen fplin
1 S3'2, ,

ter.
15'59, Aei
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Lamoraal
, gr. van Egmond, de Franjfe by Gre) 519 , floeg
velingen.
8r
227
I c60, is Aimeer, in de Koedykerban , bedykt.
--.— overfeed de laatjle biskop vanUitrecht, Frederik Schenk.
34
230
ic6f , is de Vronermeer bedykt.
106, is Achtermeer,, inWaterland, bedykt.
227
____ is , op het Huis te Keubel , kites Leiden , de tweede
_173
openbaare Predicatie gedann.
*-•---- of 15-72, is het kloofier te Rhynsburg vernield.
289
15'67, is de Abdy van Egmond , nevens de Boekekamer, in
affchen gelegt.

77

3-5.68, overfeed Henrik van Brederode , de bouwer van het Heelc
ren Huis Ameleftein.
. is Lamoraal, de vierde graaf van Egmond , te Bruifel
onthalf I.
81. 373
157o, lagh het Huis te Britten bloot.
202,
f
........._ wierd Loereftein door het prinfenvolk gewonnen; door
Albaas krygsmagt herwonnea. Herman de Ruiters
heldedaad alhier.
220
--- heeft ook Zeeland, in die bekende Watervloed, mall geleden.
,
400
IS'71 7 overheerde Don Jan de rurken in eels zeegevecbt , by de
Dardanellen.
217
1572, is het Huis te Bouquet verbrand
41
is Devefflein, in den Spaanjfen oarlogh, verlaten en af:
—

gebrand; underhand vernieuwd.
55"
........— is Haarlem belegerd, onder Don Frederico.
124
— is het Haarlemmerhout meerendeels uitgeroeid.
125#
—......... den 1 Decemb. wierd Naarden door de Spanjaarden jammerlyk mishandeld.
243
-- wierd Rotterdam, door Bea overwelkol,
302
1573, is bet Heeren Huis Mena, by Del I f, in den Spaanffen
oorlogh, vernietigd.
14
—.......... is Boshuifen, by Leiden, vernietigd.
41
—
is Geertruidedberg beklommen en bonastigd , door order
des prinren van Oranje.
99
.......—. wierd bet Huis Honingen , airdsrs Kralisgen, afgekrehen.
145
was he Hai: to Kleef noes in Naar gieheel, Don Frederik° , in het kelegh van Haarlem, daar op fich onthoudemk.
175
2573, km
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1573, kon men, te Rotterdam, noch eenigeruinenbekennenvan
49
angen , in den Spaanfen oorlogh , vergeurflis Spangen
is loBet; 11-I
3111
1574, was bet Ontfet van Leiden.
199
157C, is het Huss te Donk , in den Spaanifen oorlogb,verbrand;
naderhand vernieuwd. 63
is Leiden met een ilcaden2ie of hooge School begiftigei. 199
is Oudewater van de Spanjaarden elendigb mishandeld.
25'3

raakte Groningen, naa een oploop-, teens Robies,onder
de Staaten.
lig
370
15'77, is Vredenburg, tot Uitrecht, afgebrobken.
1578, wierd, binnen Gornickern, bet fiot van Arkel afgebrooken.
19
479) was de sr. van Renneburs bevel gibber van Groningen.
'13
daar op
158o, is Groningen wetter gekomen, under Spanje
by naar geraakt onder Briinswyk.
I18
119
is Hattern belegerd.
219
1581, wierd Heiloiermeer bedvkt.
13-83, is Klundert, naa een groote brand; met cen bolwerkomvat.
177
15841 is Wiliem4e,l, prim: van Orange, doodgeftbometaisinnen
Dell.
54
12 5
5S C , is het Haarlemmerhout vensintwd.
1587, is overleden-Govert van Mierloo , de ktotfle di van
Egmond.
78
T589, is Geertruidenberg °Dirge:even- aan Fern*.
99
wierd bet Timis Liesbeen, ln 111am/cid: tyden 7 afgebroken.
15'76,

I3Z

2,30
15191 is de Slotermeer bedyitt...
veroverd
door
prins
lifartrlts.
99
Geertruidenberg
is
15'93,
1594, is Groningen weder onder de Staaten geraakt , gewon118
nen door prini, INateits.
1596, flierf, te Tifelliein, vrouw Katrine Uitenham, de alleroudfie Abdilre van Koningsfeld.
179
2.6f
1592, Overiced Philip de II, in bet sEfkariaal.

DRUKFOUTEN,
dus te verbeteren.
pag. 4 Reegel 8 ftaat terwyl zy de Naamreeden , letft , terwyi gy
de Naamreeden.
Reegel 4 (van onderen , ) that Horteum , keit Borreum.
13 Reegel i 3 ftaat , dst op mynlvaarde let ,leeft, die op mynwaarde let.
20 Reegel 4 (van onderen , ) that Arkel wapen , leeft Arkels
wapen.
27 Reegel 7 ftaat Batayieren , leeft, Batav:eren.
Reegel Y6itaat A. 1376, keit , A 1371.
30 Reegel t i tat de droesfalenhaalen,leeit,de droes. fal uhaaien,
eetorgerechten, keit , eese=gerechten.
33 Reegel
5, i Reegdei a that Defisngi klinkt , teed, De faag klsnkt,
5 a Reegel a ftaat Hegenstzoin kelt , Hegenstz.
64 Reegel xi ftaat 6 fiaken , leeft, 9 faaken.
77 Reegel to (van onderen) ftaat Ook ik Wilhelmus , kelt , Ook
is Wslhelmus.
ST Reegel IS en 19 ftaat fon. traanen, leeft , fonder traanen.
90 Reegel 14 ftaat overheerd , keit , overheerk",e.
93 Reegel a 7 en t8 ftaat Thefau . Grammatico Crificus er Archo.
logicus , Georgic Helkefli , leeit Thefaurus Grammatico- Criticus ter Archologeius , Georgii rkkefii.
94 Recgel 7 (van onderen) ftaat amplicand leeft,amplificands.
0 t Recgel 4 11-4 4r -A, tiet4.t 30.
to Reeget 17 that gavel , leeft, glavic.
Henrik de IV.
I 52 Reegel ftaat Henrik de VI ,
IT 5 Reegel 41taat A.1697, keit , A.12.97.
169 Reegel az ftaat oorvyf , leeft , on? v% g.
186 Reegel it that deHr. Witter van ter Aa, leeft, de Hr. Adriaan
Wittert van der Aa.
al 5-op de Print Itait Het HUIS te M A A It S S E V E E N, leeft,
Het HUTS te M AARSSEN,
Reegel 10 (van onderen) that Hr. Nierop , leeft , Hr. Lokhorft.

Het overige laaten wy aan den bet cheidenen L,eezer.

